


SİVAS HASRETİ
H. Suna Ertekin Akkaya

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Recep Toparlı

1. Baskı:  Eylül 2017 - İstanbul
ISBN : 978-605-5487-93-5
Yayıncı Sertifika No: 33979

DİZGİ - KAPAK
Pikatron Medya Ltd. Şti.

0850 455 14 34

BASKI - CİLT
XXXXXXX

XXXXX XXXX
Sertifika No : XXXXXX 

SİVAS BELEDİYESİ
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sularbaşı Mah. Atatürk Cad. No:3 58069  Merkez - Sivas

www.sivas.bel.tr  444 58 44

© Her hakkı saklıdır. 
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

S İ V A S  Ş E H R E N G İ Z İ
- 4 -



SİVAS HASRETİ

H. Suna Ertekin Akkaya



19 Kasım 1937 tarihinde babasının görevi sebebiyle Artvin- Şavşat’ta 
dünyaya geldi. Anne ve baba tarafından Sivaslı Reşitağazâdeler’den 
iki kardeşin torunudur. Hâkim olan babasının memuriyeti nedeniyle 
Türkiye’nin birçok il ve ilçelerinde büyüdü ve okudu. Orta ikiyi 
ve son sınıfı, 1955 yılında da Sivas Lisesi’ni bitirdi. 1961 yılında 
İ.Ü. İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Sivas’ta Arapgirli 
diş hekimi Hüsnü Akkaya ile evlendi. İki oğlu ve iki torunu olan 
bulunan H. S. Ertekin Akkaya, bir süre Selçuk Orta Okulu’nda, Sağlık 
Koleji’nde öğretmenlik yaptı. Emlak Kredi Bankası’nda, Sivas Yardım 
Sevenler Derneği ve Verem Savaş Derneği’inde ve Üniversite Kurma 
Derneği’nde çalıştı. Aileden gelen merakıyla şiir ve edebiyata yöneldi. 
Erciyes ve Hayat Ağacı dergilerinde, Arapgir Postası’nda şiir ve yazıları 
yayımlandı. Sekizinci Türk Tıp Tarihi Kongresinde Müjgân Üçer’le 
birlikte dedesi hakkında; “Örnek Bir Hekim Dr. Osman Nuri Ertekin 
“ konulu bir bildiri sundu. Yine Müjgân Üçer’le beraber 2008 yılında 
Arapgir’in; mutfağı, gelenek, görenekleri ve sözlü kültürünü içeren 
Göldağının Gül Destesi Arapgir isimli bir de kitabı yayımlandı.

H. SUNA 
ERTEKİN 
AKKAYA 
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TAKDİM 

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

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

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



yönelik geniş kapsamlı projelerimizi uygulamaya koymaktayız.

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

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

Sultanşehrimizi çeşitli yönleriyle tanıtmak amacıyla hazırladığımız, 
bundan sonra da yeni kitaplarla devam edecek olan Sivas Şehrengizleri 
dizisi, şehrimizin usta kalemleri tarafından ele alınmıştır. Büyük bir be-
ğeni ile okuyacağınızı umduğum bu dizinin içinde yer alan Güldeste-i 
Sivas adlı eserimizin yazarı Müjgân ÜÇER Hocamızı kutluyor, Sivas 
Şehrengizleri dizisi fikrini ortaya atan ve yayın editörlüğünü yapan çok 
değerli hocamız Prof. Dr. Recep TOPARLI’ya, kitabın basımında ve 
yayımlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Sultanşehrimiz için daha nice eserler yayımlamak dileğiyle…

Sami Aydın
Sivas Belediye Başkanı



ÖN SÖZ

İnsanların ve eşyaların bir ruhu olduğu gibi şehirlerin de bir ruhu 
olduğuna inanırım. Dede, baba yurdu deyince benim aklıma çocuklu-
ğumda, gençliğimde ve evlendiğimde yaşadığım o zamanların Sivas’ı 
gelir. Oturduğum evler, okuduğum okullar, geçtiğim yollar anılarımda 
taptaze durur. Yıllar sonra gördüğüm Sivas ise sanki başka bir şehirdi. 
Otuz iki senedir Sivas’tan ayrı yaşıyorum, bir nevi gurbetteyim. Onun 
içindir ki kitabımın adını; Mersin’de 6 Haziran 2006 tarihinde yazdı-
ğım şiirden aldım: Sivas Hasreti. 

Zaman zaman hayalimde kendimi, bir sokakta, bir köşe başında 
bulurum. Kitaptaki bu yazıları hem bu özlemi, hem de aramızdan ayrı-
lan büyüklerimizin yaşam hikâyelerini gelecek nesillere anlatmak için 
kaleme aldım.

Böyle güzel bir çalışmaya vesile olan Sivas Belediyesi’ne, Sayın 
Prof. Dr. Recep Toparlı’ya ve tüm emeği geçenlere, beni bu yolda teşvik 
eden yüreklendiren hemşehrim ve kadim dostum Müjgân Üçer’e çok 
teşekkür ederim.

H. Suna Ertekin Akkaya
Mersin 17 Nisan 2017
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SİVAS HASRETİ
 

 Uyku tutmazsa gözlerini neylersin? 
 Çıkarsın gözlerden gönüllere seyahate. 
 Aşarsın Torosları Faruk Nafiz misali, 
 Hanlara, hamamlara uğramadan 
 Ulukışla üzerinden SİVAS’a….. 
 Tecer Dağları’nı geçer, 
 Kardaşlar Tepesi’nde soluklanırsın, 
 Bakarsın uzun uzun, 
 Dede, baba yurdu SİVAS’a 
 Gece sessiz, yollar ıssız 
 Bir bozkır seması üstümüzde 
 Yıldızlar ne kadar parlak 
 Ve bir o kadar uzak ki !.. 
 Önce Halfelik çıkar önümüze, 
 Sessiz, sakin uykuda herkes 
 Bir Fâtiha, bir selâm bekler. 
 Bir solukta bulursun kendini 
 Şems-i Aziz Hazretleri huzurunda 
 Sivas’ın azizi, evliyâlar sultanı. 
 Tanıdık dükkânlar, eşler, dostlar, 
 Bir hasrettir vuslatla noktalanan 
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 Uykudadır tüm dostlar, 
 Açık unutulmuşsa kapılar, 
 Ağlıyorsa çocuklar,  
 Kim susturur onları, 
 Kim kapıları kapatır derseniz, 
 Ben her gece sizinle beraberim 
 Ama siz beni görmezsiniz.
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SİVAS’IN GÜNEŞİ HZ. ŞEMS-İ SİVASÎ
ŞEMS-İ SİVASÎ’Yİ NASIL TANIDIM? 

Küçük bir çocukken büyükannem; “Hadi seninle beraber bir yere gi-
delim” der, elimden tutar Hacı Zâhid Mahallesi’ndeki evimizden çıkıp, 
çeşmenin yanında dört yoldan sağa sapar, Dikilitaş’a doğru giderdik. 
Yol boyu hiç konuşmaz ama dudakları kıpırdardı, sesi de duyulmazdı. 
Ben ise bir elim onun elinde, başım yan taraftaki dükkânları seyrederek 
Meydan Camisi’ne gelirdik. O bir pencerenin önünde anlamadığım 
bir şeyler söyler bana da, “Sen de dua et” der elini yüzüne sürerdi. Bir 
defasında, “Burada kimse yok”, dediğimde, “Burada büyük bir zat var, 
biz onu görmüyoruz ama o bizi görür ve duyar demişti.” Aradan yıllar 
geçti bu sefer annemle gitmeye başladık. Artık orada mübarek bir zat 
olduğunu biliyordum. 

1951-52 yılları olsa gerek, ortaokuldaydım. Dikilitaş’ta, Sivas’ta Ürfan 
Bey diye bilinen; Sivas eski belediye reislerinden İrfan Bey’in kızı Ali-
me Hanım eskiden mahallemizde komşuydu. Çok sevip sayılan ve 
komşuların sık sık ziyaret ettiği bu hanım, mutsuz bir evlilik yapmış hiç 
çocuğu olmamış, “düşmez kalkmaz bir Allah”, hayatta tek başına kalmış. 
Sağlık memuru Talat Talay’la evli olan kız kardeşinin iki katlı evlerin-
de giriş katındaki tek bir odaya sığınmış, sabah akşam ibadetle meşgul 
olurdu. Bir gün onu ziyarete gittiğimizde, genç, güzel, gayet şık giyinmiş 
bir hanımla karşılaştık. Bizi tanıştırırken, “Tekkeşinler’den Rukiye Ha-
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nım, Amerika’dan yeni geldi” dediler. O tarihlerde Amerika’ya gitmek 
değil, giden birilerini görmek de nadirdi. Ben tüm merakımla bir yan-
dan hanımı gözlerken bir yandan da can kulağı ile Amerika izlenimleri-
ni dinliyordum. Bir ara sohbet Şems-i Sivasî Hazretlerine kaydı. Hanım 
bu konuda da çok bilgili idi. Saatler nasıl geçti bilemedim gördüklerim, 
işittiklerim bende çok derin izler bıraktı. Eve gelirken annemi soru yağ-
muruna tuttuğumda hanımın, Şems-i Sivasî’nin ahfadından Şeyh Re-
cep Kâmil Efendi’nin kızı olduğunu, hatta halası Ümmühan hanımın, 
vaktiyle bizim büyük amcamız Ali Efendi ile evli olduğunu söylemişti. 
Böyle bir aile ile akraba olmak beni ona sanki daha yaklaştırmıştı. Ara-
dan yıllar geçti ben o hanımı ve sohbetini hiç unutamadım. Ankara’ya 
gittiğimde Talat Talay beyin kızı arkadaşım Sevim ile buluştuğumda 
Rukiye Hanım’dan bahsedince heyecanlandım randevu alarak ziyare-
tine gittim. O zaman eşiyle, geliniyle tanıştım, yazdıkları kitapları gös-
terdiler, tekrar aramızda irtibat kuruldu ta ki 2016 yılında vefat edene 
kadar. Mektuplarla ve kitap alış verişi ile bu müstesna insanı tanımak 
lütfuna eriştim. Allah’ın rahmeti üzerine olsun. 

Daha sonraki yıllarda tasavvufa olan meylim beni Şems-i Sivasi’ye daha 
çok yaklaştırdı. Eserlerini araştırdım. “Menâkıb-ı Cihar Yâr-ı Güzin”; 
Dört Halifeden Menkıbeler kitabına şu anda baktığımda ilk defa 1981 
daha sonra 1985 en son 1995 senesinde tekrar okuduğumu görüyo-
rum. Bu arada diğer kitaplarına ulaşmak istedim, bir kısmının lisanını 
anlamakta zorlanıyordum. Prof. Dr. Recep Toparlı Bey’in, Şems-i Si-
vasî Divânı’nı, Mevlid-i Nebî’yi yayımlamasıyla, bizler bu çok değerli 
eserlere ilk defa o zaman ulaştık. Prof. Dr. Hasan Aksoy’un hazırladığı 
Şems-i Sivasî’nin Gülşen-i Âbâd’ı çok ilgimi çekiyordu. Çiçeklerin dili 
ile tasavvufu anlatması ancak bu kadar güzel olurdu. 2015 yılında ise 
Sivas Belediyesi, Şems-i Sivasî’ Külliyatı’nı yayımlayarak çok büyük ve 
önemli bir hizmet yapmış oldu. 



17

Hangi tasavvuf kitabını okuduysam mutlaka Şems-i Sivasî’nin şu mıs-
ralarıyla karşılaşırım:

Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan 
Kenz açılmaz şol gönülden tâki pür-nûr olmadan 
 (...)      
Sür çıkar ağyar-ı dilden tâ tecelli ede Hak  
Padişah konmaz saraya hâne mâmur olmadan

Her gittiğim toplantılarda mutlaka Şems-i Sivasî Hazretlerinden bahis 
açar, niçin ziyaretine gidiyorlar, hakkında neler biliyor diye soruşturur, 
öğrenmek isterdim. Bu konuda öğrendiğim menkıbeleri arkadaşım 
Müjgân Üçer’e iletirdim. O da 2010 yılındaki “İlim ve Kültür Tarihin-
de Sivasîler Sempozyumu”ndaki “Şems-i Sivasî’den Hatıralar” başlıklı 
sunumunda benden de bahsederek oldukça kapsamlı bir yazı kaleme 
aldı. 

Bir gün, tam türbenin karşısındaki bir şekerci dükkânına uğramıştım. 
“Dükkânınız da ne kadar güzel bir yerdeymiş, mübarek bir zatın tam 
karşısında” diyince, dükkân sahibi boş boş yüzüme baktı. “Hani nerde 
ki” diye sormaz mı? Ben de dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. 
“Ben orada sadece bir caminin olduğunu biliyorum” dedi. Şehrimize, 
etrafımıza ne kadar duyarsız olduğumuza, bakıp ama görmediğimize 
çok üzüldüm. Umarım daha sonra merak etmiş ve ziyaretine gitmiştir. 

1981 yılında, bir seferinde de Müjgân Üçer ile ziyaretine gittik. Türbe 
kapalı, pencereden gördüğümüz manzara çok üzücü idi. Her taraf toz 
içinde, vatandaşların kırık pencereden attıkları paralar etrafa saçılmış. 
Sorduk soruşturduk, sadece perşembe günleri açılıyormuş. Türbenin 
silindir şeklinde çok orijinal bir kilidi vardı. Bu kilitlere puhavi kilit de-
nirmiş. Eve gelince hemen müftülüğe telefon açtım. Önce müftülüğün 
yerini sordum o zamanlar camiye çok yakındı. O üzüntüyle, karşıma 
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çıkan şahsa, bir hayli çıkıştığımı hatırlıyorum. “Anahtarı verin biz gelip 
temizleriz”, diyince, “Ben bizzat ilgilenirim”, diye söz verdi. Gerçekten 
on gün sonra gittiğimizde temizlenmiş, kırık cam takılmıştı. Bir eksik 
vardı, ziyarete gelenler burada yatan zâtın kim olduğunu nasıl bilecek-
lerdi? Ona da arkadaşımla bir çözüm bulduk. Müjgân Üçer, Şems-i Si-
vasî Hazretleri’nin hayatını özetleyen bir yazı hazırladı. Çerçevelenen 
bu yazının türbeye asılmasıyla çok yerinde bir iş yapılmış oldu. 
 Şems-i Sivasi’ye olan saygımı, sevgimi ve hayranlığımı yıllarca evvel, 
her ne kadar soyundan gelen bir evladı değilsem de kendi dediği gibi 
yolundan giden bir evladı olarak şu mısralarla ifade etmiştim: 

 Horasan’dan yola çıkıp Sivas’ta tutku mekân 
 O Aziz bir güneştir etrafa ışık saçan. 
 Mevlid-i şerifi, ilâhiler bir de kocaman divan, 
 İşte bunlardır bize asırlar sonra kalan. 
Tüm tasavvufu içeren o mânâlı iki satır 
 Allah’ı sevenlerin kalbini aydınlatır 
Sen Sivas’ın Azizi, gönüller sultanısın, 
Mânâ âleminin sırrı, evliyalar hasısın 
Bir padişah ikramı, cami ile tekkesi 
Ruhuma ilham verdi asırlar sonra Şemsî 

Sivas’ta Şems-i Sivasî’ye ait olduğu nakledilen çok anlamlı beyit ve kıt’a-
yı kaydetmeden geçemiyorum: 

Şems-i Sivasî’nin bu beytini mümkün olsa da her sağlık kuruluşunun 
girişine asmak gerektiğini düşünürüm:  

Yemede, içmede varsan îtidâle 
Etibbâdan ne hâcettir suâle 

Şems-i Sivasî’nin, annem Melahat Ertekin’den öğrendiğim bir kıtası: 
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 Gözle seni, sen sende
 Düşme diğer sevdâya
 Sende seni buldunsa
 Edersin vuslat yâre 

Şemsettin Sivasî, Sivas halkının inançlarında, efsane ve menkıbelerinde 
yaşayan bir gönül ehli, mutasavvıf, pek çok eserin de sahibi olan âlim 
bir şahsiyettir. Satırlarımızı, kabrini ziyaret edenlere selâm gönderdiği 
kıt’asıyla bitirelim :

Rıhlete azm eyledük yârâna bizden çok selâm
Hayr ile yâd eyleyen ihvâna bizden çok selâm 
Şemsi tulundu deyu unutmasın ihvân-ı din 
Kabrimi şâd eyleyen hullâna bizden çok selâm
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MAHALLEMİZ EVİMİZ

Delireşitoğlu namımız bizim
Yiğitler Mahallesi yerimiz bizim
Fukara otağı evimiz bizim
Nerede o günler sorarım Sivas

    Fazlı Ertekin (1911-1978)

HACI ZÂHİD MAHALLESİ
VE DELİREŞİTOĞLU KONAĞI 

Hani bir yolculukta, doktor muayenehanesinde, sohbet ettiğiniz kişi-
ye önce “sizin memleket neresi” diye sorulur. Ben de Sivaslı’yım, Hacı 
Zâhid Mahallesi’nden, Yiğitler’den Bu mahalleden, Yemen’e savaşa gi-
den ve dönemeyen Sivaslı genç yiğitler sebebiyle halk buraya Yiğitler 
adını vermiştir. Mahallemizin yaşlılarının söylediklerine göre; Hacı 
Zâhid Mahallesi Tirkeşzâde Muttalip Bey’in evinden, Budaklı Hüseyin 
Ağalar’ın evine kadar uzanırdı. Hüseyin Ağa’nın evinden Mısmılırmak 
üzerindeki Hacı Zâhid Köprüsü’ne kadar olan kısım Hacı Mehmed 
Mahallesi, buradan sonrası da Hacı Veli Mahallesi imiş. Rivayete göre 
bunların üçü de kardeşmiş. Mahallemizin adı, kendi sakinleri de başta 
olmak üzere halk ağzında “Hacısaat” gibi söylenmektedir. Sivas vakıf 
kayıtlarında bu üç mahallelin adının geçtiği ilk tarih olarak 18. yy. baş-
ları verilmektedir. 
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Rahmetli büyükannem Sabriye Ertekin’in ağzından mahallemizi anla-
talım: “Seray’in (Saray/Hükümet Konağı) önünden Atatürk Cadde-
si’ne doğru yürüyün. Paşa Camisi’nin köşesinde yol dörde ayrılır. Telli 
Pınar’ın önünden Nalbantlar Başı’na doğru devam edin. Solda Ziya 
Bey Kütüphanesi, biraz daha yukarda sağda Kangal Ağası Konağı’nı ge-
çin. Sağ tarafta Bazarbaşılar’ın evleri karşıda Süleyman Deveci’nin evi, 
onun üst tarafında Hatice Göze’nin değişik bir mimarî ile yapılmış iki 
katlı, bahçe içindeki evinden tatlı bir dönüşle sol köşede iki lüle halinde 
aktığı için halk arasında “Çatal Puğar/Pınar” diye adlandırılan çeşme-
ye gelin. “Büyükannem, evimizin yolunu tarife böyle başlardı. Biz yo-
lumuza devam edelim. Çatal Pınar’ın yanında da Vişneli Cami vardı. 
Mimarisi çok değişik olan bu cami adını bahçesindeki vişne ağacından 
almıştı. Namık Kemal İlköğretim Okulu’nu geçince sol tarafta köşede, 
büyük bir bahçe içerisinde, vaktiyle bir paşanın konağı olan Sarı Ham-
diler’in evi vardı. Bu caddenin her iki tarafındaki evler Sivas sivil mima-
risinin en tipik evleriydi.

Bu evleri gözlerden gizleyen duvarlar, açık kapılardan gördüğümüz ka-
darıyla, hepsinin önünde küçük de olsa bir bahçesinin bulunmasıydı. 
Evin sokak kapısından “kanatlı kapı” iç kapısına kadar genellikle taş 
döşeli idi. Kar ve çamurdan kurtulmak için böyle yapılmış olmalıydı ki 
eski zamanın çamurları için şu fıkra anlatılırdı: Vaktiyle bir adam yağ-
murlu bir günde yolda giderken gözüne bir fes ilişmiş. Eğilmiş almak 
için. Fesi alınca altından bir kafa belirmiş. Tutmuş çekmiş yukarıya 
doğru, karşısında boylu boslu bir adam. Gözlerine inanamamış. Bir 
yandan çamurlarını silkelemeye çalışan adam, “Hemşehrim yardım et 
de atımı da çıkaralım” demez mi?

İlkokulu geçince biraz ilerde sol tarafta Paşa Bostanı Hamamı vardı. Bu 
hamam bütün Sivas hamamları gibi sabahleyin; “açma/aşma” ve “öğle” 
vakti olmak üzere, mahallenin hanımlarına hizmet verirdi. Eski Sivas 
hamamlarında şehrin yerli ailelerinin satın aldıkları kurnaları olurdu. 
Büyükannem her kurnanın hangi ailelere ait olduğunu bilirdi.
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Tekrar yolumuza devam ettiğimizde geldiğimiz dört yol ağzında sağ 
taraf Dikilitaş’a, soldaki Büyük Kazancılar’a giderdi. Bu sokağın başın-
da “Ağaların” Tirkeşzâde Ağa Efendi’nin evi vardı. Tam köşede Saffet/
Savat Hanımlar’ın, önünde bahçesi olan iki katlı evleri ve kapının ya-
nında da tatlı su vardı ki evlerde akan suya boru suyu denir ve içilmezdi. 
Sivas’ta içilen iyi vasıflı suya tatlı su denirdi. Kepenek Suyu Sivas Valile-
rinden Süleyman Sami Bey (1881-1955) tarafından şehre getirilmişti. 
Vali beye, soyadı kanunu çıkınca yaptığı bu büyük hizmetten dolayı 
Kepenek soyadı verildi. Sivaslılar her zaman onu hayırla anarlar.

Ah, bu mahalle çeşmeleri, nice sevdalara, ayrılıklara şahit olur, şehrin 
havadisleri dedikoduları buradan yayılır, âdeta mahallenin nabzının at-
tığı yerdi. Keşik denilen su sırası yüzünden bazen kavgalar da olurdu. 
Su taşıma işi evin küçük oğluna, kızına ve evdeki yardımcılara düşerdi.

Çeşmeden aşağıya inen yola Yiğitler denirdi. Yolun hemen sağında iki 
katlı çok güzel bir ev vardı. Vaktiyle Talat Hanım’ın Konağı imiş. Bu-
radan tâlî bir yol Uğuzlu’ya (Oğuzlu) giderdi. Hemen oracıkta mahal-
lemizin camisi “Yiğitler Camisi” vardı. Ramazanlarda annelerimizin 
peşine düşerek teraviye gittiğimizde, önce sessiz uslu uslu oturur, bü-
yükleri taklid ederdik. Sonra yavaş yavaş gevşeyerek kıkırdadığımızda, 
annelerimiz dirsekleri ile dokunarak kızdıklarını belli ederlerdi. Aralar-
da hep bir ağızdan okunan salavatlar çok hoşumuza giderdi. Çok güzel 
sesi olan amcamız Talat Ertekin’in sedasını, kızları Keriman ve Perihan 
ile diğerlerinden ayırt ederdik.

Caminin yanında mahallenin 1950’li yıllarda yapılan “Pembe Apart-
man” dediğimiz, bakkal Osman Efendi’nin evi vardı. Karşı tarafında ise 
birbirinden destek alarak peş peşe dizilmiş kimi tek kimi iki katlı, bah-
çesiz birçok ev sıralanmıştı. Alime Hala, Dudu ve Mevlude hanımlar 
adlarını hatırlayabildiklerimden bazıları. Kaldırımdan yürürken, evler-
den ağlayan çocuk sesleri, bağrışan hanımların, ev halkının konuşmala-
rı duyulurdu.
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Bu evleri geçtikten sonra dede evimiz Delireşitoğlu Konağı’nın çift ka-
natlı kapısı bütün görkemi ile sizi karşılardı. Dedemin evinden sonra 
Helheller’in Peği (boş arşa) ve yanında annemin babasının evi bulu-
nuyordu. Him komşumuz Budaklı Hüseyin Ağa’nın konağı da mahal-
lenin diğer görkemli yapılarından biriydi. Fertellioğulları, Yağcı Meh-
med Efendiler, Zembilcizâdeler, Kadıoğulları, Şardaşlar, Ali Rıza Elçi ve 
Güvenallar mahallemizin diğer sakinlerinden bazıları idi. Tüm mahal-
lemize hizmet veren Cambazlar Fırını burada bulunuyordu. Herkesin 
hürmet ettiği, feyz aldığı Şeyh Halid Efendi de mahallemizin iftiharı idi. 
Onun zamanına yetişmediysem de oğlu Duran Efendi’den ve büyü-
kannemden pek çok menkıbe dinleyerek büyüdüm.

Büyük dedemiz Deli Reşit Efendi eski evlerini yeniden yaptırmak is-
tediği zaman, Kangal Ağası Feridun Beyin Konağı’nın karşısına, Nal-
bantlarbaşı’na yaptırmaya karar verir. Fakat, Hacı Zâhid Mahallesi’nin 
eşrafından Tirkeşzâdeler, Tütüncüzâdeler, Ürfan (İrfan) Beyler mahal-
leden ayrılmaması için çok ısrar ederler. O zamanlar Sivas’ın en gözde 
mahallesidir burası. Şimdi en mutenâ semt olarak kabul edilen İstasyon 
Caddesinin civarının adı eskiden Kayseri Kapısı idi. 1961 yılında kay-
bettiğimiz büyük annem Sabriye Ertekin “Kızım bir oraya pisiğimizi 
azıtmak için giderdik” derdi. Tren geldikten sonra şehrin o kısmı kıy-
metlenmiş, Hacı Zâhid Mahallesi gibi birçok mahalle de eski durumu-
nu kaybetmişti.

Büyük dedemiz Deli Reşit Efendi’nin konağın kapısını büyük tutması-
nın nedeni, Ulaş’taki çiftlikten gelen unlukları ve samanları getiren kağ-
nıların kolay bir şekilde selamlığın avlusunda bulunan samanlık ve za-
hire ambarına ulaşması içindi. 1957 yılında vefat eden büyük amcamız 
Talat Ertekin, o zamanlar konağın en az yüz yıllık olduğunu söylerdi. 
Bu konak, 19. yüzyılın ortalarında, Hampar adlı Ermeni bir usta tara-
fından yapılmış olup, ustanın yapmış olduğu diğer evler; Kangal Ağası 
Feridun Bey’in, Çayırağzı’nda Bağdat’ın Kadir Ağa’nın, Bezirci Mahal-
lesi’nde Kürt Hamit Bey’in evleriymiş.
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Eski Sivas evleri ile ilgili olarak yayınlanmış, Sivas İli Analitik Etütleri 
adlı kitabın; Konut Durumu bölümünde, Sivas evleri ile ilgili verilen 
bilgiler içinde konağımız, E-Tipi olarak nitelendirilmiş, planı ve çeşitli 
fotoğraflarına yer verilmiş bulunmaktadır. 

Konağın son sakinlerinden olan amcazâdem Emin Ertekin’den aldığım 
bilgilere göre, evin ön cephesi 45 m. olup, evin oturum alanı, bahçesi, 
zahire ambarı, samanlık, ahır ve çamaşırlık gibi müştemilatı ile 1927 
m2 dir. Konak iki katlı olup, zemin kat 80 cm. taş duvar, ikinci kat, 
ahşap çatkıların araları kerpiç dolgu ile yapılmış ve üzeri kireç sıva ile 
kapatılmıştır. Pencereler çift cam olup 74 adettir. Kışın içeriye soğuk 
gelmemesi için, dışlık tabir edilen, takılıp çıkarılabilen çerçeveli cam ile 
örtülürdü. Çatıda 30.000 oluklu kiremit, 28 adet oda kapısı fırınlanmış 
çam ağacından yapılmıştı. Bu kapılar, lambalı diye söylenen oymalarla 
bezenmişti. Evin keresteleri o zamanlar, sallar ile Kızılırmak üzerinde 
getirtilmişti. 

Osmanlı devrinin klasik yapı geleneğine uyularak harem ve selamlık-
tan oluşan konağın, sokağa bakan cephesi selamlık bölümüdür. Bu bö-
lüm, erkek misafirlerin buyur edildiği yerdir. Büyük çift kanatlı kapıdan 
evin birinci avlusuna girilirdi. Sol tarafta ahır ve samanlık, avlunun sağ 
tarafında yine çift kanatlı bir kapı ile tabanı taş ile döşenmiş olduğu için 
taşlık diye adlandırılan bir bölüme, buradan da ikinci bir kapı ile sofaya 
geçilirdi. İki oda ve sofanın bir bölümü sokağa bakardı. Sağdaki ilk oda-
ya başoda denir, çifte mahatlı (sedirli), akşamları mahalle sakinlerinin 
toplandığı, sohbet ettiği, âdeta irfan meclisi olan bir mahaldi. Bu odada 
herkesin belli bir yeri olur, gelmeyen hemen hissedilir, araştırılır, sebebi 
sorulurdu. Öyle ki bazı akşamlar, camiye gitmeyip, yatsı namazını ce-
maatle burada kılarlardı.

Selamlık girişinin tam karşısından on basamaklı bir merdivenle yukarı 
kata çıkılırdı. Merdivenin yanındaki küçük oda çay ocağı idi. Merdiven 
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altı da odunluk olarak kullanılırdı. Çay ocağında yaşmaklı bir ocak, 
mangallar, çay ve kahve ile ilgili eşyaları koymaya mahsus terekler bu-
lunurdu. Eskiden ikram edilen kahvenin hazırlanması için çok özen 
gösterilir, önce kavrulur, sonra demir dibekle dövülür, elenir ve kahve 
dolabı adı verilen, ahşab oymalı, kapaklı zarif kutulara konurdu. Ocak-
ta yakılıp, mangala çekilen meşe kömürü üzerinde cezvelerde pişirilen 
kahve, ağzı kapalı kahve güğümlerine alınır ve kulpsuz, kallavî denilen 
fincanlarla ikram edilirdi. Kahveyi tamamlayan tütün ise özel çubukları 
ile içilir ve çubukları koymak için bu odada çubukluk denilen ayrı bir 
bölüm vardı.

Selamlık bölümündeki iki oda ve sofanın sokağa bakan üçer penceresi 
vardı. Mahat, ev yapılırken tabandan 40 cm. yükseklikte ve sabit olarak 
yapılırdı. Burada oturan kişi, yoldan atı ile geçen bir yolcunun sadece 
fesini görebilirmiş. Sonradan yollar dolduğu için konağın 1 m. kadarlık 
kısmı âdeta yolun altında kalmıştı. Oda duvarlarında, alçıdan yapılmış 
kabartma zarif çiçek, yaprak motifleri ile süslü çiçeklik adı verilen, lam-
ba ve fener konulmaya mahsus çıkıntılar vardı.Taşlık ve oda arasındaki 
duvarda küçük bir pencere içine konulan lamba her iki tarafı da aydın-
latırdı. 

Konağın tüm tavan ve taban döşemeleri tahta ile kaplıydı. Her odada 
gerekli eşyayı koymaya mahsus içinde rafları olan küçük dolaplar ve 
yük kemeri (yüklük) adı verilen yatak, yorgan koymağa mahsus büyük 
dolaplar bulunurdu. Hatta kapı arkalarında odun koymak için bile do-
laplar vardı. 

Selamlığın sol tarafında bir oda ve mutfak çift kapılı idi. Bu kapılardan 
biri harem bölümünün sofasına diğeri ise selamlığın sofasına açılırdı. 
İki kapılı bu odaya mabeyn odası denirdi. Mutfak da aynen böyle idi. 
Selamlıkta davet olduğu zaman hanımlar bu kapıdan, yemekleri ile-
tirlerdi. Bu bölümlerin özelliği, ev halkının evin dışına çıkmadan, her 
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iki taraftan diğerine geçebilmeleri içindi. Buraya kadar anlattıklarımız 
selamlık bölümünün birinci katıdır. Merdivenle ikinci kata çıkıldığında 
yine büyük bir sofa, aynı aşağı kattaki gibi iki oda ve sofanın bir bölümü 
bulunurdu. Aşağıdan bir farkı da alttaki taşlığın üstünün de ayrı bir oda 
olmasıydı.

İkinci katta yine iki oda iki kapılı olup, harem tarafı ile irtibatlı idi. Bu-
rada bütün odalarda mahatlar ve dolaplar bulunurdu. Aşağıdaki baş 
odanın üzerinde bulunan başoda da çift mahatlı idi. Taşlığın üzerindeki 
ara oda ocak ve malzeme dolapları ile mutfak işlevini görür, bazen de 
hizmetkârlara ayrılırdı. 

Haremden selamlığa geçiş, arada iki tarafa da kapısı olan bir bölümle, 
ihtiyaca göre, her iki mekân birleştirilebilir hem de ayrılabilirdi. Bu bö-
lümde, her konakta olmayan bir özellik vardı. Bu da iki kapı arasındaki 
bölümde bir su deposu ve onunla irtibatlı olan iki çeşme vardı. Çeşme-
lerden biri selamlığa diğeri de hareme aitti. Zarif mermer alınlıklı bu 
çeşmelerin varlığı eve güzellikle beraber, insanların ihtiyaç halinde aşa-
ğıya inmelerini gerektirmezdi. Bu bölümde bir de tuvalet bulunuyor-
du. Konağın her iki tarafa da açılarak genişleyen mekânları, mahallenin 
nişan ve düğünlerine de ev sahipliği yapardı. Rahmetli büyükannem ve 
bu konağın gelini Sabriye Ertekin sofanın büyüklüğünü anlatmak için, 
bir başında oturan kişinin diğer sofadan “cücük” (civciv) kadar yani kü-
çük göründüğünü söylerdi. 

Sokak kapısından iç avluya geçildiğinde, sağda selamlık bölümünün 
kapısı ve sokak kapısının tam karşısında da harem dairesinin kapısı 
bulunuyordu. Bu kapıların hepsi çift kanatlı olup, arkalarında, gecele-
ri emniyet için kapatılan kös denilen demirden büyük bir kanca vardı. 
Selamlıktan iç avluya geçtiğimizde kendimizi bahçe içinde iki katlı şirin 
bir evde bulurduk. Yine evin iç kapısına kadar olan kısım taş döşeliydi. 
Evin içine girince, Beypınar’dan getirilmiş sal taşları ile döşeli taşlığa ge-
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çilirdi. Buradaki taşların dili olsa da aralarında en düzgün olanını seçip, 
büyüklerimizin bütün itirazlarına rağmen, üzerinde saatlerce nasıl beş 
taş oynadığımızı söylese. Taşlıktan ikinci bir kapı sofaya açılırdı. Tam 
karşıda üst kata çıkılan merdivenler ve sağ tarafında kış odası dediğimiz 
iki kapısı olan büyük bir oda vardı. Yine sağda, bir kapı mutfağa, ikinci 
bir kapı da selamlığa açılırdı. 

Mutfakta yaşmaklı, yüksekçe bir ocak, iki tarafında terekler bulunan 
dolaplar, ocağın tam karşısında boydan boya bir mahat vardı ki hanım-
ların yemek hazırladığı hatta yemek yedikleri ve günün birçok saatlerini 
içinde geçirdikleri bir yerdi. O zamanlar yemekleri bozulmadan muha-
faza etmek için tel dolaplar kullanılırdı. Ne ömürler geçmişti ah, o ocak 
başlarında. Harem kapısının solunda yaz odası dediğimiz kuzeye bak-
tığı için serin olan bir oda vardı. Yaz odasının yanında üç kapıdan biri 
hamama, diğeri kilere, üçüncü kapı da ekmek odası adı verilen odaya 
açılırdı. Atalarımız “ev eksiği dev eksiği” demişlerdi. Neler bulunmaz-
dı ki o kilerlerde. Kış devliği görülen bu evlerde, “Kuşun sütü, yılanın 
ödü” bulunurdu âdeta. Tenekelerle kıymalar, küleklerle sadeyağlar, bal, 
reçel, pekmez, teneke ile yoğurt, peskütan, peynirler, pastırma, sucuk, 
yumurta ve kuru yarı denilen; bulgur, pirinç, mercimek, nohut, kuru 
fasulye ve yarma ayrıca yazdan kurutulmuş sebzeler konurdu. Hatta 
tatlı yapmak için daha önce hazırlanmış kestirme (şeker şerbeti) sırlı 
küplerde muhafaza edilir, bir çuval tuz da burada yerini alırdı. Evin serin 
bir bölümünde de kış için alınan soğan, patates, şalgam, havuç, laha-
na muhafaza edilirdi. Ekmek odasında insan boyunca istiflenmiş kuru 
yufkalar, fırınlarda yapılan ve iplere asılarak kurutulan, yeneceği zaman 
ısıtılıp, ıslatılan ev ekmekleri, yumurta ve kavurma erişteleri, hamur 
çorbası ve sübüra için kesilmiş kuru hamurlar, kuskus, kadayıf, yufka 
böreği, beksimet ve kırdökler (Sivas’a has, yağ, süt ve maya ile yapılan 
çok lezzetli ve dayanıklı bir yiyecekti. Yolluk olarak, Hacca gidenlere de 
yapılırdı.) Ekmeklik, böreklik, baklavalık unlar da burada yerini alırdı. 
Undan yapılan bu kadar ürünlere bir oda tabii ki gerekirdi. 
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Merdivenlerden selamlığın üst katına çıktığımızda aynen harem tara-
fındaki gibi geniş bir sofada bulurduk kendimizi. Aynı plan burada da 
uygulanmıştı. Dört oda köşelerde bir oda da merdivenin karşısında, 
taşlığın üstüne isabet ederdi. Sağ tarafta iki oda ile sofanın bahçeye ba-
kan kısmı evin misafir odası konumunda idi. Bu bölümde pencerelerin 
önünde mahat ve üzerinde halısı, arkasında dayalı halı yastıklar, duvar-
larda karşılıklı olarak alçı ile tezyin edilmiş kabartma çiçeklikler, bordo 
renkli saray işi koltuklar, duvarda konsol tabir ettiğimiz ceviz ağacın-
dan yapılmış, altı iki kapaklı çekmeceli, üstünde kenarları altın varaklı, 
görkemli bir ayna, aynanın önünde ayaklı, cam fanuslu, alt kısmı renkli 
porselen iki ayaklı lamba bu odanın en güzel süsü idi. Ortada yuvar-
lak büyük bir masa, üzeri bordo renkli boncuklarla işlenmiş antika bir 
masa örtüsü, hem zarafeti hem de güzelliği ile gözleri okşardı.

Aşağı katta, pişirilir, oturulur, yaşanır, üst katı da yatak odası olarak kul-
lanılırdı. Dedeler, büyük anneler, amcalar, kardeşler, gelinler, hizmet-
kârlar, evin çocukları ve gelen giden misafirler ile hemen her mekânı 
kullanılan, yaşanan bu ev, bir zamanlar içinde yaşayanlarla beraber artık 
dünyamızdan gitti, Sivas’ta evlerimiz için söylenen şu sözü kanıtlarcası-
na; “Ev dediğin evrendir, ucu dönmez kervandır.” 

İkinci kattan merdivenle tavan arasına çıkılırdı. Burada miâdını doldur-
muş, hatıraları olduğu için bir türlü atmaya kıyamadığımız, büyükan-
nemin deyişi ile “hırt hışır” vardı. O tozlu karanlık yerde, oraya buraya 
atılmış eşyaların arasında gezinmek, onlara dokunmak, sanki içlerinde 
geçmişe ait bir hazine bulacakmış gibi beni heyecanlandırır, ilgimi çe-
kerdi. Konağın oturumu kadar geniş bir alan olan tavan arası, bir açıklık 
bularak içeriye giren güvercinlerin de yuvasıydı. Seherlerde dem çeken 
bu güvercinler, yavrularını burada büyütürler ve yuvadan uçururlardı. 

Evin bahçesi, selamlığın önünde olup, kapısının önü taş döşeli idi. Bu 
bahçede, büyükçe taş kürünü ile suyu gece gündüz daima akan bir çeş-
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me vardı. Çeşmenin ayağı tuvalete verilmişti ki, o dönemlerde bütün 
tuvaletler evlerin dışında idi. Kışın özellikle bu çeşmelerin akıtılmasına 
dikkat edilirdi ki suyu donmasın. 

Yine bu bahçede ekmek, erişte, yufka, kıyma yapma ve çamaşır yıkama 
gibi işlerin yapıldığı, içinde ocak, tandır ve fırın olan üzeri kapalı, kapısı 
ve penceresi olan bir bölüm bulunuyordu. Fırın evi de denilen bu yerde 
çamaşır kazanları, çeşitli boyda leğenler, saplılar (sapı olan taslar) bura-
da yerlerini alırdı. Bu yerin yanındaki bölme ise odunluk idi.

O dönemlerde kışın bile çamaşırlar evin dışında, bu bölümde yıkanırdı. 
Meşe kömürünün külü, su dolu olan büyük bir küpün içine konularak 
bekletilir, sonra süzülerek küllü su hazırlanırdı. Bu su ile çamaşır yıka-
nır, gerektiğinde çamaşırlar kazanlarda kaynatılırdı. Beyaz çamaşırlara, 
temizliğin ışıltısını vermek için çivitlenirdi. O zamanların mâruf çivit 
markası “Öküz baş” idi.

Yaz odasının önünde, etrafı tahta bir çitle çevrili taştan oyulmuş bir fıs-
kiye vardı. Çitin yanında beyaz inci çiçekleri açardı. Yazın onun başında 
oturulur, sohbetler edilirdi. Evin köşe duvarında bir de kuş evi vardı. 
Bu kuşların cıvıltıları ile yuvalarına uçuşları en büyük eğlencemizdi. 
Evin önündeki büyük havuz bahçeyi sulamak için kullanılıyordu. Dolu 
olduğu zamanlar, amca kızları ile büyüklerin tüm itirazlarına rağmen, 
titreye titreye suya girer, yıkanır ve eğlenirdik. Arkasından da hastala-
nırdık. Ama o kadar zevkli olurdu ki buna değerdi. 

Evin arka tarafındaki bahçeye bir şeyler ekilirdi. Sivas’ta hanımlar, eli-
mizin altında bulunsun diye, maydanoz, nane, soğan, en önemlisi de 
birkaç tump pancar ekerlerdi. Pancar, Sivas’ımız meşhur pancar çor-
basında, pancar sarmasında ve pezük turşusunda kullanılırdı. Sivas’ta 
söylenen şu atasözleri, bahçenin önemini ne kadar güzel belirtiyor:

-Bahçesi, tavuğu, ineği olmayan eve taziyeye gitmeli.

-Bir karış toprağın verdiğini bir padişah vermemiş. 
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Bahçenin kuzey tarafında köşede, buğdayların muhafaza edildiği, ah-
şap kapakları zarif oymalı olan büyükçe bir zahire ambarı vardı. 

Burada anlatmaya çalıştığımız bu konakta ailemizin dört kuşağı bir ara-
da yaşadı. Ne gelinler, ne düğünler ne ölümler gördü. Gençlerini askere 
gönderdi, kızlarını gurbete gelin etti. Gününü gördü, devranını sürdü. 
Nihayet biz fâniler gibi ömrünü tamam etti. Evlerin de eşyaların da biz-
ler gibi bir ömrü, bir ruhu vardır. Çocukluk ve genç kızlığımın anıları 
ile dolu olan bu konak hâlâ rüyalarıma girer. Amca torunları olan an-
nem Melahat Ertekin ve babam Hamdi Ertekin, onların ana-babaları, 
dedeleri, amcalarımız uzun yıllar oturdular. Ben büyük amcamız Talat 
Ertekin’in zamanına yetiştim. Eşi Nilüfer hanım (Mebus Ziya Başara 
Bey’in kızı) ve çocukları ile yaşadı. 1972 yılına kadar, oğlu M. Emin Er-
tekin ailesi ile geleneği devam ettirdi. Yılların ağırlığına dayanamayan, 
artık çok yorgun ve tamiri bile bir servet olan bu dede ocağımız bugün 
aramızda olmayan büyüklerimiz gibi göçüp gitti, sadece anılarımız ve 
rüyalarımızda kaldı.

SEÇME KAYNAKÇA
-Sivas İli Analitik Etütleri, İller Bankası Yayını, Ankara, 1966, s. 73. 

-Ömer Demirel, Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, 2000, Ankara, s. 34, 40, 44.

-Müjgân Üçer, Sivas Halk Mutfağı, Sivas, 1992, s. 85-86. 

KAYNAK ŞAHISLAR
-Sabriye Ertekin (ö.1962)

-Melahat Ertekin (1919-1998)

-Neriman Ertekin Polater (d. 1926)

-M. Emin Ertekin (1931-2016)



32



33

AİLEMİZ REŞİTAĞAZÂDELER
NÂM-I DİĞER DELİ REŞİTOĞULLARI 

Osmanlı Devletinin manevî kurucusu Ahi şeyhi ve İslam âlimi Şeyh 
Edebali’nin meşhur bir sözü vardır.”Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli 
derler.” Bizim ailemiz, Sivas’ta Reşitağazâdeler diye anılıyorsa da laka-
bımız Delireşitoğulları’dır. (Eski Türkçede davranışları güçlü, taşkın ve 
coşkun anlamında kullanılmakta olan bu sözcüğümüz; d e l i k a n l ı , 
deli rüzgâr, deli ırmak gibi ifadelerimizde de yaşıyor). Anne ve babam 
kardeş torunları olduğu için iki taraftan “deli” diye anılmak hoşuma git-
miyordu. Ortaokul çağlarında iken o zaman ailemizin en büyüğü olan 
rahmetli büyük amcam (babamın amcaoğlu) Talat Ertekin’e (1878-
1957) niye bize böyle diyorlar biz deli miyiz? diye sormuştum. O da 
“Kızım biz zincir delisi değil, namus delisiyiz” diye cevap vermişti. 

Ailemize ismini veren Reşit Efendi’nin Osmanlı döneminde Sivas valisi 
Said Paşa ile beraber görev yaptığı ve vilayetin mali işlerinden sorumlu 
olduğu bilinmektedir. Bir kış günü âmirlerinden birini uygunsuz vazi-
yette görünce sobanın yanından odunu kaptığı gibi ikisini de kovalar. 
Sonra da beni artık işten atarlar diye evine gider. Aradan birkaç gün 
geçince âmiri tarafından vilayete çağrılır. Âmir, “Bak ağa biz yaptığımız-
dan pişmanız sen de görmezden gel, var git işinin başına, sen de amma 
deliymişsin, bundan sonra adın Deli Reşit Ağa olsun” der. İşte o gün bu 
gün bu deli lakabı ailemizin üstünde kalır. 
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Reşit Efendinin zamanından beri ailemiz 1972 yılına kadar Hacı Zâ-
hid mahallesinde oturmaktaydı. Mahallemizle ilgili ilk yazılı belge ve 
bilgilere 1554 tarihli tahrir kayıtlarında rastlanmaktadır. Yiğitler adı 
da Birinci Dünya Savaşında özellikle Yemen’de Çanakkale’de gidip de 
şehit olan yiğitlere izafeten verilmiş. O yıl Sivas Lisesi hiç mezun ver-
memiş, son sınıf talebeleri hep savaşa katılmış. O yıllarda Sivas’ın en 
güzel yerleşim yerleri Hacı Zâhid, Hacı Mehmet, Hacı Mahmut, Hacı 
Veli mahalleleri olup dört kardeşin adını taşıdığı söylenir. Peş peşedir 
bu mahalleler. Sivas’ın ileri gelen ailelerinden Arif Efendiler, Şeyh Halit 
Efendi, Kadıoğulları, Fertelliler, Ürfan Beyler, Zenbilciler, Budaklılar, 
Oğuzzâdeler, Şardaşlar bu mahallenin sakinleridir. Ailemizin oturduğu 
konak Osmanlı devrinin klasik yapı geleneğine uygun olarak yapılmış 
olup selamlık ve harem dairesi olmak üzere iki bölümdür. Sokağa açı-
lan çift kanatlı kapısı gayet büyük ve çok görkemli idi. Konağın sokağa 
bakan bölümü selamlık olup erkek misafirlerin buyur edildiği yerdi. 
Büyük kapıdan içeri girildiğinde bir avlu çıkar karşınıza sol tarafta ahır 
samanlık sağ tarafta ise selamlık, iki oda sokağa bakardı. Sağdaki büyük 
odaya başoda denir çifte mahatlıdır “sedir” akşamları mahalle sakinle-
rinin toplanıp sohbet ettiği âdeta irfan meclisi gibi olan bir mahal. Ge-
linler, torunlar, büyükler hizmetkârlarla kalabalık ev halkının yaşadığı 
bu mekân içinde yaşayanlarla beraber artık dünyamızdan gitti. Sadece 
anılarımızda yaşatmaya çalışıyoruz.

Reşit Efendi ile Gülfidan hanımın üç kızı üç oğlu olur. Kızları hakkında 
pek fazla bilgimiz olmamakla beraber üç oğlundan günümüze uzanan 
geniş bir aile şeceremiz bulunmaktadır. Reşit Efendi’nin Recep, Ahmet, 
Mehmet, ismindeki oğullarından Mehmet Efendi Babam Hamdi Erte-
kin’in (1909-1958) büyük dedesidir. Ahmet Efendi de annem Melahat 
Ertekin’in (1919-1998) büyük dedesidir. Reşit Efendi’nin en büyük 
oğlu Recep Efendi 93 (1877-1878) Osmanlı-Rus harbine köylerden 
topladığı gönüllü askerlerle iştirak eder. Savaş dönüşünde Sivas’ta ilk 
emniyet amiri olarak vazife yapar. (Torunlarında Suat Önengüt fo-
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toğrafının Sivas Emniyet Müdrürlüğü’nde asılı olduğunu söylemişti.) 
Recep Efendinin eşi Ümmühan Hanım Tokatlızade Hurşit Efendi’nin 
kızıdır. Bu evlilikten altı kızı olursa da üçü küçükken vefat eder. Recep 
Efendi yine Tokat’lı Harmanlı çiftliğinin sahibi İkizoğullarının güzel 
kızı Ayşe Hanım ile evlenir. Bu evlilikten de üç kızı daha olur. 

Bir gün Buhara’dan gelip İstanbul’a gitmekte olan bir derviş Recep 
Efendi’ye misafir olur. İlk hanımı Ümmühan hanım da akşam sabah 
doğacak olan bebeğin cinsiyetini merakla beklemektedir. O devirde 
şehrin ileri gelenlerinin evinde hiç misafir eksik olmazmış. Yolcu, ga-
rip, gurebâ, derviş ağırlanırmış. Büyüklerimiz bu konuda ne kadar veciz 
şeyler söylemişler. Misafir evin zekâtıdır, misafir on kısmetle gelir birini 
yer, dokuzunu ev sahibine bırakır bunlar sadece iki örnektir. Gelen der-
viş saraya çağrıldığını, ilm-i nücum (yıldız ilmi) bildiğini söyler. Recep 
Efendi aklından acaba diye bir sual geçer. Derviş, Recep Efendi’ye, “Bir 
dileğini gönlüne al da bakalım” der. Onun dileği bellidir. Altı kızdan 
sonra bir erkek evlat beklemektedir yıllardır. Derviş bir müddet durur; 
“Hanımın akşam sabah bir erkek evlat dünyaya getirecek, ama adını 
ben koyacağım, zamanı gelince de onu saraya aldırıp maddi, manevi 
eğitimi ile bizzat ben meşgul olacağım razı mısın?” der Recep Efendi 
de, “Tamam razıyım” der. Gerçekten o gece Ümmühan Hanım bir er-
kek çocuk dünyaya getirir. Sabah bebeği dervişin kucağına verirler o da 
kulağına ezan okur ve “Senin adın Ahmet Münir olsun” der. Altı kızdan 
sonra Ahmet Münir el bebek gül bebek bin bir ihtimamla büyütülür. 
Arkasından ikinci eşi Ayşe’nin de ikiz erkek çocukları olur. Bebekler-
den birine baba dedesinin adı Reşit, diğerine anne dedesinin adı Hurşit 
koyarlar. 

Yıllar geçer çocuklar büyür. Recep Efendi emekli olur, bekâr olan kızı 
Sıdıka Hanımla hacca gider. Günlerden bir gün saraydan bir ulak gelir. 
Ellerinde Şeyhülislamdan bir ferman Ahmet Münir’i İstanbul’a götür-
meye geldikleri yazılıdır. Emir büyük yerden hani bir söz vardır; “Emir 
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demiri keser”, bir defa söz vermiştir Recep Efendi. Söz namustur. Ço-
cuğu yalnız göndermeye kıyamaz, ablası Hacı Sıdıka Hanımı da yanı-
na katar. Bir zaman sonra Sıdıka Hanım Sivas’a döner ve Saraylı Sıdıka 
Hanım diye anılır. 

Ahmet Münir (1873-1914) sarayda tahsil görür. Bir yanda maddi, bir 
yanda manevi ilimlerde bir hayli yol alarak hocasından icazet alır. Şeyh 
Ahmet Münir diye anılır. İlk resmi vazifesi Erzurum mutasarrıflığıdır. 
Birçok vilayetlerde vazifeler yapar; sık sık da ailesini görmek için Sivas’a 
gelir.

Ahmet Münir Bey 1900 yılında son maliye nazırının kızı Fevziye Ha-
nımla evlenir. Bu evlilikten 1903 yılında Nevzat, 1905 yılında Necmet-
tin adını verdiği iki çocuğu olur. Bu arada Musul’a vali muavini olarak 
tayin edilmiştir. Musul’da 1909 yılında Behzat 1912 yılında da oğlu Şe-
fik dünyaya gelir. Türkiye’ye gelen Ahmet Münir Bey kayınpederi Bün-
yan’da ikamete mecbur tutulunca o da bir müddet için Bünyan’da kalır. 
Ahmet Münir Bey’in torunu Suat Önengüt’ün (Behzat Beyin oğlu) 
verdiği bilgiden öğrendiğimize göre ne yazık ki Ahmet Münir Bey, kısa 
bir müddet sonra 1914 yılında Bünyan’da vefat eder. 

1934 yılında soyadı kanunu çıkınca hiç misafir eksik olmayan Reşitoğlu 
konağında bir tarihçi misafir vardır. Zâde ve oğul olmayan bir isim arar-
larken misafir “Ertekin” adını önerir. Misafirin hatırı kırılmayacağına 
göre soyadımız Ertekin olur. O sıralarda Recep amcamız Edirne’dedir. 
Onlar da Önengüt (Hakkı güt anlamında) adını alırlar. Böylece dede 
Reşit Efendi’nin çocukları iki ayrı soyadı etrafında toplanmış olur. 

Reşit Efendinin ikinci oğlu Mehmet Efendi (1842-1907) ömrünü hep 
Sivas’ta geçirmiş tabiata, yeşile ve hayvanlara pek meraklıymış. Hacı 
Zâhid Mahallesi’nde Delireşitoğlu konağında doğmuş, yaşamış ve bu-
rada vefat etmiştir. Eşi Hamide hanım (1844-1922) ile evliliğinden Ali 
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Efendi (1869-1941), İzzet Efendi (1873-1908), dedem Osman Nuri 
(1878-1944), İsmail Hakkı (1883-1923) ve Hatun Hanım (1867-
1941) olmak üzere dört oğlu bir kızı olmuş. İzzet Efendi çok zayıf 
bünyeli nahif bir insanmış, genç yaşta vefat etmiş. İsmail Hakkı Efendi 
çok iyi at biner, o zaman başka vasıta olmadığı için Ulaş’taki çiftliğin 
işleri ile uğraşır hep atla gider gelirmiş. Gençliği de çok fırtınalı geçmiş. 
Aile arasında her zaman anlatılan bir macerası şöyle ki yeğeni Talat Bey 
İstanbul diş hekimliğinde okurken bir arkadaşı ile tatile gelir bir gece 
bakarlar ki amcası atla eve gelir, ama içkiyi fazla kaçırdığından atın üs-
tünde zor duruyor. Hemen evin büyük kanatlı kapısını açarlar, atı sol 
tarafta ahıra sürecekken sağ tarafta açık olan selamlığın kapısına doğru 
sürer tam sofanın ortasında atlı bir adam gören Talat Beyin arkadaşı 
korkudan âdeta kendinden geçer. Hakkı Efendi sofayı geçer doğru üst 
katın merdivenlerine yönelir, üst kata çıkar. Atın nal izleri ev yıkılıncaya 
kadar sofada bariz bir şekilde görülürdü. 

Mehmet Efendinin diğer oğlu dedem Dr. Osman Nuri Bey (1878- 
1944) Gülhane tıp okulu mezunu ve göz hekimidir. İlk görevi o za-
manlar Osmanlı toprağı olan Bağdat 6. Ordu 44. Alay 2. Tabur tabipliği 
bilahare Irak Musul, Basra‘ya tayin olur birçok savaşa iştirak eder ve 
birçok madalya ile ödüllendirilir. Kurtuluş Savaşı’ndaki hizmetleriyle, 
İstiklal madalyası ile taltif edilmiştir. 

Mehmet Efendinin büyük oğlu Ali Efendi (1869-1941) amcası Re-
cep Efendin’in kızı Emine Hanımla evlenir. Bu evlilikten Mustafa Talat 
(1898-1957) adında bir oğlu olur. Hanımı vefat edince Şems-i Sivasî 
ailesinden Recep Kamil Efendinin kız kardeşi Ümmühan Hanımla 
evlenir. Onun vefatından sonra Tirkeşzâde ailesinden Nuriye Hanımla 
evlenirse de bu iki evliliğinden çocuk sahibi olmamıştır. Ali Efendi tabi-
ata, yeşile, çiçeğe, özellikle ata ve edebiyata çok meraklıdır. “Hayvanlar 
içinde insana en yakın at, çiçekler içinde gül” dermiş. Ulaş’ta çiftlik işleri 
ile uğraşır, çok iyi at biner cirit oynarmış. O zamanlar her cuma nama-
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zından sonra Höllüklük’te veya Paşa Fabrikası yolunda Dutluk denen 
mevkide cirit müsabakaları yapılırmış. Bir gün Uzunyayla’dan ciritte 
çok mahir bir Çerkez gelmiş. Hemen Ali Efendi’ye haber vermişler. 
O da kardeşi Dedem Dr. Osman Nuri Beyin Halep’ten getirdiği Arap 
atını eliyle tımar etmi, en sağlam ciritlerini de alarak müsabaka yerine 
gitmiş. Bir de bakmış ki Çerkez enine boyuna gayet azametli iri yarı bir 
adam. Önce temkinli davranarak, kimi önden, kimi arkadan kendince 
adamı kollamış, sonra; “Ya Settar” diyip ciriti atmasıyla, cirit adamın 
kaburgasına saplanmış yere yığılmış. Ali Efendi çok korkmuş ve yaralı 
adamı o zamanlar Sivas’ta bulunan Amerikan Misyoner Hastanesi’ne 
götürmüş günlerce adama her gün evden yemekler yaptırıp, ta ki iyi-
leşinceye kadar bakmış. Ali Efendinin ciritteki mahareti herkes tarafın-
dan bilinirmiş. Nişan adındaki Ermeni usta evin pencerelerini tamire 
gelir bir yandan tamir işi ile uğraşırken, “Ali Efendi, senin cirit atmakta 
pek mahir olduğun söylenir ama görmedik” der, Ali Efendi duymazdan 
gelir, adam bir daha bir daha tekrarlayınca Ali Efendi oku eline aldığı 
gibi “Ya Settar” demesiyle ok ustanın tamir ettiği pencere ile elinin he-
men yanına saplanır, ustanın da ödü kopar. Tek sermayesi elini kurtar-
mış olur. Rahmetli torunu Emin Ertekin (1931-2016) bu ok izinin ev 
yıkılıncaya kadar pencerede durduğunu söylemişti. 

Ali Efendinin tek çocuğu Mustafa Talat Bey 1898 yılında Sivas”ta doğ-
muş, ilk ve orta tahsilini yaptıktan sonra İstanbul Darülfünunu Diş 
Hekimliği Mektebi’ne girmiş. Okul üç yılmış o zamanlar. 1919 yılında 
İstanbul işgal edilince, Ali Efendi tek çocuğunu yanında görmek ister, 
hastalık bahanesi ile Sivas’a çağırır. Tahsilini yarıda bırakır gelir ama 
bir ömür boyu pişmanlık duyar. Bir müddet sonra Ali Efendi oğlunun 
mürüvvetini görmek ister. Talat Bey. babası gibi boylu boslu, çok şık ve 
temiz giyinen, âdab ve erkân bilen, çok güzel konuşan ve büyüklerine 
saygıda kusur etmeyen bir gençmiş. İleri yaşlarında da bu özelliklerini 
hep koruyan bir kişiliğe sahipti. Ailesi ile Soğuk Çermik’e gittiklerin-
de herkesin pijama ile gezdiği ortamda o takım elbisesi hatta kravatıy-
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la arz-ı endam ederdi. Bu hasletlerle Talat Bey aranılan beğenilen bir 
damat adayıdır. İş gelini bulmaktaysa da nedense önce akrabalara göz 
gezdirilir. Zaten akraba olan Mütevellizâdelerin Yusuf Ziyaeddin Bey 
(1869-1943), yani Mebus Ziya Beyin kızı Nilüfer Hanım’da (1906-
1949) karar kılınmış. Ziya Başara beyin diğer kızı Zehra Hanım da Si-
vas Özel İdaresi’nin onardığı Mütevellizâde Osman Ağa konağına gelin 
gitmiştir. 

Talat Bey askerliğinin birinci kısmını Harbiye Nezaretinde 1916 yılının 
sonunda, 1918 yılında yapmıştır. Bu görevinden dolayı Harbiye Nazırı 
Enver paşanın imzası bulunan bir beratla taltif edilmiştir. Daha sonra 
da 1925-1926 yıllarında askeri hizmetlerde bulunmuş Kafkas Hasta-
nesinde, Sivas’ta, hava müdafaa komutanlığında hesap işlerinde çalış-
mıştır. 

1926 yılında evlenen Talat Bey yirmi sekiz, eşi Nilüfer Hanım on yedi 
yaşındadır. 1927 yılında ilk çocukları Neriman, 1929 yılında annesinin 
adını verdiği Emine, 1931 yılında oğlu Mehmet Emin, 1935 yılında 
Perihan, 1938 yılın da Keriman olmak üzere beş çocukları olmuştur. 
Talat Bey uzun yıllar Sivas Tekel İdaresi’nde sicil âmiri olarak vazife ya-
par. Bir ara Tokat Baş Müdürlüğüne tayin edilirse de düzenini bozmak  
istemez. Zira eşi Nilüfer Hanım genç denecek bir yaşta vefat etmiştir. 
Talat Bey beş çocuğunu başına toplar, etrafın evlenmesi için yaptığı 
baskılara, “ben üvey ana gördüm evlatlarım görmesin” der.

Dede Korkut’un, “Kız anadan görür öğüt almayı, oğlan babadan gö-
rür sofra açmayı” atasözümüz misali Talat Bey de âdeta doğana beşik, 
ölene tabut olmuş, mahallede cenaze varsa evini açmış, nişan veya dü-
ğün varsa bir düğün salonu kadar büyük olan selamlık ve haremin bir-
birine açılan salonlarını birleştirip düğün sahiplerine yardımcı olmuş. 
Talat amcamın sesi çok güzeldi şarkı, türkü söylediğini hiç duymadım 
ama ramazanlarda teraviye gittiğimizde okunan ilahilerde onun sesini 
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kızları ve ben ayırt ederdik. Sema yapmayı yukarı salona bir çivi çakıp 
başparmağını geçirip saatlerce çalışarak öğrenmiş. Ney de üflerdi. De-
dem, amcalarım, babam biz torunlar ailecek meşrebimiz Mevleviliğe 
meyyaldir. Herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışmış. Kimimiz şiir, 
kimimiz sema ile karınca misali yolunda gitmeye çalışmış. 

Talat amcamızın son derece kuvvetli hafızası vardı. Bir gün bana “Ye-
ğenim, bu Sivaslılar nüfus kâğıtlarını kaybetseler hepsini yazdırırım” 
demişti. Ayrıca düzgün konuştuğu gibi çok da hazır cevaptı. Rahmetli 
annem Melahat Ertekin (1919-1998)’den dinlemiştim. Sivas’ta Talat 
amca, annem, babam Hamdi Ertekin (1909-1958) bir akrabaya gelin 
ile kayınvalidenin arasını bulmaya gitmişler. Gelin hanım misafirleri 
çok iyi ve çok sıcak bir şekilde karşılamış. Babam da kinaye yollu “Talat 
ağabey havalar da pek güzel değil mi?” diyince amcam da altta kalır mı? 
“Havalar mevsim icabı değil nezaket icabıdır” diye cevap vermiş. 

Talat Bey, Neriman ve Emine isimli kızlarını sağlığında ikisini de tey-
zesinin torunları ile aynı günde Delireşitoğlu konağında nişanladı ve 
sonra evlendirdi. Büyük kızı Neriman abla (1927-2011) ticaret oda-
sı başkatibi Fikret Polater (1927-1996) ile, Emine ablayı (d.1929) da 
hava subayı Suat Baran’la evlendirdi. İkisinden de torunlarını görmek 
kısmet oldu. Var olan şeker hastalığına, safra kesesi ve böbrek taşları da 
eklenince son senelerde sağlığı bir hayli bozulmuştu. Ankara’da ame-
liyat önerildi. Ne yazık ki ameliyat sonucunda iç kanamasından 1957 
yılında vefat etti. Kabri Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığı’ndadır. Allah 
mekânını cennet eylesin, nur içinde yatsın. Ailemiz için çok büyük bir 
kayıptı. Ertekin ailesinin en büyüğü sözü sohbeti belli kendisinden çok 
şeyler öğrendiğimiz büyüğümüzdü. Talat amcamın vefatında ilk defa 
babamın ağladığına şahit oldum. Ne yazık ki tam bir sene sonra ben 
de babamı Ankara’da kaybettim. Cebeci Asri Mezarlığı’nda birbirleri-
ni çok seven iki amcaoğlu biri yolun sağ diğeri sol tarafında karşılıklı 
yatmaktalar. Babalarının ölümünden sonra iki katlı 28 odalı o koskoca 
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konakta oğlu M. Emin ağabey, kızları Keriman ve Perihan kalmıştı. Bir-
kaç yıl sonra Emin ağabey iki kız kardeşini de telli duvaklı yolcu ettik-
ten sonra 1960 yılında kendisi de evlendi. Dede baba yurdunda aileye 
katılan Talat ve Sedat isimli oğulları ile 1972 yılına kadar oturdu. Artık 
her geçen yıl biraz daha evi yıpratmış ve tamirine bile güç yetmeyecek 
duruma gelmişti. Çekirdek aile için fazla büyük olduğundan yıkılarak 
arsasından faydalanmak yoluna gidildi. 

Sivas’ta çok söylenen bir söz vardır: “Ev sahibinin sesi (nefesi) eve di-
rektir!” İşte o koskoca Delireşitoğulları’ndan ne Sivas’ta oturan bir kişi 
nede oturulacak bir ev kaldı. “ Han evler hara, şen evler viran oldu.” 

Dedem Dr. Osman Nuri Bey’in çok söylediği şu kıt’ayı onun hatırasını 
da yâd etmek için yazıyorum: 

İbret ile bakın bu dünya bir misafirhanedir,
Bir mukim âdem bulunmaz, ne acaip kâşânedir, 
Bir kefendir âkıbet, sermaye-i Şâh- ı Hüdâ  
Pes buna mağrur olan deli değil de ya nedir?

KAYNAK KİŞİLER 
Mehmet Emin Ertekin (1931-2016)  

Hurşit Ertekin (ö.1973) Recep Efendi’nin torunu 

Süleyman Sami Ertekin (1930-1992) Hurşit Efendinin oğlu

Suat Önengüt: Ali Münir Beyin torunu, Behzat Beyin oğlu.
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BİR OSMANLI PAŞASI
MUSTAFA SABRİ PAŞA (1846-1926)

Babam Hamdi Yılmaz Ertekin’in anne tarafından dedesi olan Mustafa 
Sabri Paşa’nın kendi el yazısı ile gelecek nesillere bıraktığı “Tercüme-i 
Hal”inden şunları öğreniyoruz. “Hicretin on ikinci asrında yaşayan 
âlimlerinden olup parmakla gösterilirmiş (Ulemâ-ı müşarü’l- benan)”. 
İstanbul’da Eyüp Sultan civarında Ya Vedud Mahallesi’nde oturan Ki-
tapsızzâde lakabıyla anılan Muhammet Efendinin torunudur. (Bu ma-
halle halen mevcut olup Allahın 99 esmasından biri olan Ya Vedud; 
kendisine itaat eden kullarını seven anlamını taşır. Bu esmayı çok çek-
tiği için Ya Vedud ismiyle anılan bir evliyâullahın türbesi hâlen ziyaret 
edilmektedir). 

Mustafa Sabri Paşa’nın babası Ali Fikri Efendi subaydır. Eşi Mevlide 
Hanım da Sivaslıdır. Babası Binbaşı Ali Fikri Kars’ta alay mutemedidir. 
Yanında devlete ait yüklüce bir parayı İstanbul’a götürmekle vazifelen-
dirilir. Yanına aldığı iki nefer ve hizmetkârı ile İstanbul’a gelir. O zaman 
pek meşhur olan Beyazıt civarında Karakulak Hanı’nda kalır. Paraya 
tamah eden iki nefer, hizmetkârı ve handa çalışan bir kişiyle birlikte, 
Ali Fikri Efendi’yi boğar ve bir çuvala koyarak Saray Burnu’ndan denize 
atarlar. Hancı yokluğunu fark eder, araştırırken öldürenlerden biri tek-
rar hana gelince sıkıştırılır ve itiraf eder. Rahmetli babaannem; “Kızım 
katiller mutlaka cinayet yerine gelirler, kan tutarmış” derdi. Cesedi Zey-
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tinburnu önlerinde karaya vurur. Kazlıçeşme mezarlığında toprağa ve-
rilir. Mustafa Sabri o tarihte dokuz yaşında bir çocuktur. Annesi oğluyla 
birlikte, babası evine Sivas’a gelirler. Mustafa Sabri, burada okula başlar. 
1858 yılında amcası Mahmut Efendi yeğenini okutmak için İstanbul’a 
çağırır. Önce Ayvansaray Rüştiye Mektebi’ne verir, sonra Mühendishâ-
ne-i Berri Hümayun‘a kayıt ettirir. 1868 yılında okulunu bitiren Musta-
fa Sabri 1866 yılında Harbiye’ye girer. 1871 mülazım (teğmen) olarak 
6. Ordu’ya tayin edilir.1872 yılında, Mustafa Sabri annesini görmeye 
Sivas’a gelince, annesi Üryan-ı Müslim Mh.(Sularbaşı Mh.)’den otu-
ran Sağır Ömeroğlu ailesinden Derviş Efendi ile Ayşe Hanımın kızları 
Hatice (1854-1938) hanımla evlendirir. (Cilt. 31 Hane 84) Yaptığım 
araştırmalardan hâlâ Sağır Ömeroğlu ailesinden Sivas’ta yaşayanların 
olduğunu hatta ailede Derviş ve Ayşe isimli kişilerin yaşadığını öğren-
miş bulunuyorum.  

Mustafa Sabri 1875 yılında yüzbaşı rütbesi ile 4. Orduya, 1876 yılında 
da kolağası olarak Kars Kalesi’ne 2. Orduya tayin olur. 1877’de binba-
şı rütbesi ile seyyar topçu taburuna tayin olur. 1881 yılında, Bağdat‘ta 
çıkan bir isyanı bastırmak üzere Abdülhamit tarafından vazifelendirilir. 
Çok başarılı olur, iki yıla yakın Bağdat’ta kalır. 1886 yılında 2. Alay’a yar-
bay olarak tayin edilir. 1890 yılında 6. Ordu miralaylığına (albay) ola-
rak tayin edilir. Bağdat yine karışır, Irak komutanı olarak tekrar Bağdat’a 
gönderilir.

1894 yılında 6. Ordu topçu kumandanlığına Tuğgeneral olarak tayin 
edilir. Ta ki 1906 yılında emekli olana kadar vazifesi devam eder. Mus-
tafa Sabri Paşa Şam’da memleket meselelerini konuşmak için Mustafa 
Kemal ile buluşur. Bu arada oğlu Hulusi Bey’in kayınpederi Tahsin Bey, 
amcası Müşir Ethem Paşa vasıtası ile padişaha jurnal eder. Ve Mustafa 
Sabri, Paşa Bağdat’ta ikamete mecbur tutulur. 

 Mustafa Sabri Paşa’nın, Yüzbaşı Selahattin’i Musul’da karargâhta ziyaret 
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ettiğini, bu arada kendi hayatını da anlattığını, İlhan Selçuk, “Yüzbaşı 
Selahattin’in Romanı’nda, “Bir varmış bir yokmuş” başlığı altında vere-
rek, kitabın; Cilt. I, s.346’dan yaptığı alıntıyı paylaşır. (Cumhuriyet, 17 
Ekim 2002). Paşa emekli olduktan sonra padişah tarafından ikamete 
mecbur edildiği için Bağdat’ta yaşamaya devam eder. İstanbul’da de-
desinden babasına intikal eden bir hayli mal ve mülk vardır. Amcası 
vasıtası ile onları sattırır. Bağdat’ta Kobalt mevkiinde gayet büyük bir 
hurma bahçesi satın alır. Ailenin ve oğullarının geçimi için ziraatla uğ-
raşmaya başlarlar. Yine eskisi gibi oğullar, gelinler, kızlar, torunlar hepsi 
bir aradadır. Ta ki 10 Mart 1917 tarihine kadar. Bağdat İngilizlerin eline 
düşeceği zaman ahaliden bazı saygın kişiler şöyle derler: “Burası Müs-
lüman bir memlekettir, senin de memleketindir. Artık yaşlandın, Türki-
ye’ye gidip hayatla mücadele edemezsin; burada kal, başımıza geç, bizi 
gavur zulmünden koru” derler. 

Bu teklife önce evet derse de paşa, İngiliz uçakları bombalamaya, şehir 
yağma edilmeye başlayınca, asker ruhu isyan eder, yabancıların emrin-
de yaşayamayacağını anlayınca, ailenin selameti için son dakikada 24 
kişilik aile efradıyla, kimi araba, kimi atla, kimi yayan çok meşakkatli 
bir yolculukla Musul’a kadar zar zor gelirler. Kenar mahallelerden bir 
ev kiralar bir müddet barınırlar. İşte o zaman paşa Yüzbaşı Selahattin 
Bey’den yardım istemek için gider. Her şeyini arkasında bırakıp yolla-
ra düşmüştür. Sadece babasının adını koyduğu büyük oğlu Ali Fikri’yi 
Bağdat’ta malın mülkün başında bırakarak. Ne yazık ki bu yaşlı paşa 
bir daha tüm gençliğini yaşadığı Bağdat’ı ne de canı gibi sevdiği oğlu 
Ali Fikri’yi bir daha göremeyecektir. Önce bütün aile Konya’ya gelir, 
başlarında erkek olarak yaşlı babaları ile. Konya, Mevlânâ bu yorgun, 
üzgün aileye âdeta kucak açar, ruhlarını dinlendirir. Mevlânâ’nın eş-
siz aşkı, ilahiler her akşam sohbetler ve sema, dert ve hüzünlerini bir 
nebze tevekküle dönüştürür. Kendilerini biraz toparlayan aile vaktiyle 
paşanın Erzincan’dan aldığı bir arazi ve tarlaları sebebiyle evli kızları ve 
oğulları ile Erzincan’a giderler ve yeni bir hayat kurmaya çalışırlar. 1919 
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yılında Konya’da sadece dedem Osman Nuri Bey ve eşi babaannem 
Fatma Hanım (Mustafa Sabri Paşa’nın kızı), babam Hamdi Yılmaz ve 
kardeşleri kalırlar. 

Paşanın özel hayatı İlhan Selçuk’un yazısında hatalı yazılmış olup Pa-
şa’nın hanımı Bağdatlı değil Sivaslıdır. Yukarda anlatıldığı gibi mal var-
lığı da hanımından değil paşanın babasından kendine intikal etmiştir. 
Mustafa Sabri Paşa ile Hatice hanımın yedi çocuğu olur en büyük kızı: 
Nakiye Hanım olup eşi Cemil Ergin subaydır, kurtuluş savaşında şe-
hit olmuştur. Paşa’nın diğer kızı babaannem Fatma Hanım, Askeri göz 
doktoru dedem Dr. Osman Nuri Bey’in eşidir. Ali Fikri Bey ve eşi Sab-
riye Hanım, Türkiye’ye hiç gelmemiş Bağdat’ta yaşamış ve orada vefat 
etmişler. 

Paşanın diğer kızı Emine Hanım’ın eşi Subay Halit Erdem, Kurtuluş Sa-
vaşı’nda bir köprü üstünde alnından vurularak şehit olmuş. İki oğlu da 
subaydır. Vefat ettikten sonra doğan oğlu Cahit Erdem albay emeklisi 
olup, İzmir’de yaşamaktadır. 

Hulusi Bey ve Sabiha Hanım; Subay olan Hulusi Bey, Atatürk ile be-
raber bulunmuş. Hulusi Bey’in oğlu olduğu müjdesi gelince, Mustafa 
Kemal Atatürk, “Git, sana izin, oğlun Şeref ’i gör “ diyerek böylece ço-
cuğunun isim babası olmuş. Hulusi Bey, 1939 Erzincan depreminde 
aileden pek çok kişi gibi yeni evli oğlu diş hekimi Ethem Bey ve eşi de 
toprak altında kalmışlar. Paşa dedenin ve Hulusi Bey’in Atatürk’le bera-
ber çekilen resimleri de kaybolup gitmiş.  

Celal Bey ve Emine Hanım: Yaşanan savaş ve kaos nedeniyle askeri 
okuldan ayrılmak zorunda kalmış. Bağdat’ta yaşamışsa da zaman za-
man Türkiye’ye gelip gitmişti. 1954 yılında kendisini eşi ve çocuklarını 
Sivas’ta görmüş ve tanımıştım. Onca zaman yaşadığı Bağdat’ta Arap-
çadan hiç etkilenmemiş İstanbul şivesi ile Türkçe konuşmasına hayran 
kalmıştık. İki kızından, Necibe Hanımı, Emine ablasının küçük oğlu 
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subay Cahit beyle evlendirmiş. Emine ablasının  kızı Münire Hanımı 
da oğlu Şevket beyle evlendirip Bağdat’a gelin götürmüştür. 

Kemal Bey ve Emine Hanım: Paşa, Mustafa Kemal Atatürk’e izafetin en 
küçük oğluna Kemal adını vermiş. O da ilk önce aile ile Türkiye’ye gel-
mişse de daha sonraki yıllarda ağabeyi Ali Fikri Bey’e yardımcı olmak 
için Bağdat’a dönmüş, orada yaşamış ve vefat etmiştir.    

1920 yılında ailesi ile Erzincan’a gelen Paşa dedemiz eski Sivas valile-
rinden meşhur Ahmet İzzet Paşa (1813-1893)’nın da vaktiyle ikamet 
ettiği merkez ilçeye bağlı Haşhaşi yeni adıyla Kavakyolu köyünde mey-
ve bahçeleri içinde bir ev yaptırır. Kışın Erzincan merkezde kalırsa da 
yazları burada geçirir, kızları ve babasız kalan torunları ile. Oğulları Bağ-
dat’tadır. Sık sık Kırtıloğlu dergâhına gider, torunlarını götürür, onlara 
sema öğretmeye bu yeni hayatına uyum sağlamaya çalışır. Atatürk ile 
Erzincan’da bir daha karşılaşırlar. Mustafa Kemal Atatürk, etrafındaki 
zevata, “Bu Osmanlı paşasına çok dikkat edin, ben kendisinden çok 
şeyler öğrendim” diye iltifat eder. Bunca yorgunluğa, bunca ayrılığa 
dayanamayan yaşlı bedeni 1926 yılında dünyamızdan göç eder. Kab-
ri Erzincan’dadır. Eşi Hatice Hanım da 1938 yılında Erzincan’da vefat 
etmiştir.

Hayatın ne garip bir cilvesidir ki ailesini korumak için onca zahmet-
lere katlandıktan sonra halen Bağdat’ta, oğul ve torunları hatta torun 
çocukları yaşamaktadır. Oğullarından Celal beyin iki oğlu İran-Irak 
savaşında, dedesinin adını taşıyan Mustafa, Amerikalılarla olan savaşta 
şehit olmuştur. Bunca yıl sonra bugünkü yaşanan durum; tarih bir te-
kerrürden ibarettir sözünün bir ispatı değil midir?
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VATANA ADANAN BİR ÖMÜR
DR. OSMAN NURİ (ERTEKİN) BEY

Osman Nuri Bey Sivas’ın kadim ailelerinden Reşitağazâdeler’den 
Mehmet Efendi ile Hamide Hanımın oğludur. Aile dedeleri Reşit Efen-
diden beri Sivas’ın eski mahallerinden biri olan Hacı Zâhid Mahalle-
si sakinlerindendir. Osman Nuri Bey 1878 yılında doğar. Kendinden 
büyük Ali isminde ağabeyi, İbrahim Hakkı, İzzet ve Hatun isminde 
dört kardeşi vardır Osman Nuri Bey ilk tahsilini Sivas’ta yapar. Sivas 
Rüştiyesinde İsmet İnönü ile aynı sınıfta okumuştur. Rüştiyeden son-
ra kurulduğunun ilk yıllarında 1898 Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne olan 
İstanbul Gülhane’deki Askeri Tıbbiyeye girer. 27 Ekim 1339 (1903) 
tarihinde 2034 diploma ve 319-36 sicil numarası ile tabip olarak me-
zun olur. Bu resmi belgede şu anlamda ifadeler yer almaktadır: “Kanun 
gereği görevinizi dürüstlükle yapmalı, kazandığınız bu yükselişle, me-
sainizde gayrette bulunmalısınız.” 

Dr. Osman Nuri Bey 1904 yılında kura çeker. O zamanlar Osmanlı 
toprağı olan Bağdat’a 6. Ordu, 44. Alay, 2. Tabur tabipliğine tayin olur. 
Tabur başka bir bölgeye gittiğinden Bağdat Merkez Hastanesi’nde gö-
reve başlar. Aynı yılın 27 Ekim 1905 tarihinde Fav İstihkam Bölüğü’ne 
tayinle Basra hastanesinde 3,5 yıl bu vazifesi devam eder. Bu arada Bağ-
dat Genel Valisi Mustafa Sabri Paşa’nın kızı Fatma Hanımla evlenir. 
Paşanın annesi ve eşi Hatice Hanım da Sivaslı’dır. O nedenle mi paşa 
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ile Sivas’tan ailelerin bir tanışıklığı vardır? Yoksa Osman Nuri Beyin 
birçok hasletleri yanında çok yakışıklı olması mı bu izdivacın sebebidir 
bilinmez.

Osman Nuri Beyle Fatma Hanım 1906 yılında Paşanın Meydan Ma-
hallesi’ndeki konağında evlenirler. Tarihi bir belge olan nikâh kağıtla-
rında Asâkir-i Şahane Yüzbaşılarından Mehmet Efendi oğlu Osman 
Nuri Efendi ile Meydan Mahallesinde sakine Mirliva Mustafa Sab-
ri kızı Fatma Hanımın evlenmelerine izin verilmiştir ibaresi yer alır. 
Mihr-i Muaccel 90 adet Reşat altını, Mihr-i Müeccel 60 adet altın. 

Nikâhı Kıyan: Bağdat Naibi Mehmet Necmettin Efendi  

Osman Nuri Efendi’nin Şahitleri: Abdüsselam Efendi, Abdülfettah 
Efendi 

Fatma Hanımın Şahidi: İmâm-ı Âzam Camii Şeyhi Mehmet Sait Efen-
di 

1906 yılının sonlarında Hatice Fıtnat adını verdikleri bir kızları, 1909 
yılında da Hamdi Yılmaz (babam) dünyaya gelir. İsimlerini Paşa dede 
koyar. O zamanın âdetine göre bebekleri ilk defa Abdülkadir Geylani 
türbesine götürür, hatta orada yıkarlarmış. 26 Şubat 1910 tarihinde kı-
demli yüzbaşı olan Osman Nuri Bey taburu ile beraber Bağdat’a gelir. 
Bu arada 1911 yılında Abdülhâlik Fazlı adını verdikleri bir oğlu daha 
olur. İstanbul’a izinli gittiğinde Askerî Tıbbiye’ye tayini çıkar. Göz klini-
ğinde ihtisasını yapar.  

Osman Nuri Bey 11. 6. 1912 tarihinde Trablusgarp Savaşı’na hekim 
olarak iştirak eder. Dönüşte de bir vapur kazası geçirir. Balkan Sava-
şı’nın başlaması üzerine 1. Seyyar Hastane baştabibi olarak önce Bola-
yır, sonra da Maydos’da savaş hekimi olarak görev yapar. Osman Nuri 
Bey 30. 6. 1913 tarihinde tekrar Bağdat’a tayin edilir. Bu arada eşi ve 
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çocukları Bağdat’ta paşa dedelerinin konağında kalabalık aile fertleriyle 
beraber yaşarlar. 

3 Kasım 1914 tarihinde Basra’nın kuzeyinde Al-Fav limanı İngilizler 
tarafından işgal edilir. Osman Nuri Bey, 1913 yılından beri Al-Fav’da 
istihkâm bölük doktorudur. 28. Ekim 1914’ te 13. Kolordu ile İran 
cephesinde görev yapar. Ocak 1915 tarihinde 6. Ordu Irak havalisi reis 
muavini olarak atanır. Nurettin Paşa ordu komutanıdır. Irak cephesinin 
ilk komutanı Süleyman Askerî Bey 25 Ocak 1915 de İngilizlere karşı 
saldırıya geçer. Al- Kurnak ve Basra’nın 50 km uzağında bulunan Ash-
Şua’da çok şiddetli muharebeler yaşanır. Bu arada Askerî Bey ayağından 
yaralanır ve güvendiği Urban Aşireti’nden yardım gelmeyince intihar 
eder. Bu savaşta ordumuz 3000 şehit, 800 esir, 150 kayıp vermiştir. Irak 
komutanlığına Nurettin Paşa getirilir. Bu arada ordu Bağdat’ın 10 km 
güneyinde bulunan Selman Pak’a çekilir. Bu çekilme sırasında Osman 
Nuri Bey ve diğer hekimler hastaları sırtlarında taşımışlar. Bu husus-
lar gün be gün Askerî Hekimler Tarihi kitabında vardır. Ordu nihayet 
takviyelerle kuvvetlendirilir. İngilizler Kut’a çekilmek zorunda kalırlar. 
Irak’taki 6. Ordu komutanlığına müttefik devlet Almanya’dan Goltz 
Paşa getirilir. Osman Nuri Bey 17 Ocak 1915 tarihinde Irak havalisi 
baştabibi olarak 6. Orduya tayin edilir. 14 Eylül 1915’te binbaşı rütbe-
sine yükselir. Başarılarından dolayı Nurettin Paşa’nın teklifi ile 3 Kasım 
1915 tarihinde Muharebe Gümüş Kılıçlı Liyakat Madalyası ile taltif 
edilir. 23 Kasım 1915 de İngilizlere karşı, Kut-el Amara savaşına katılır. 
3 Mart 1916 da Kurmay Başkanı Kazım Karabekir ve Goltz Paşa mai-
yetinde Hemedan Menzil Mıntıka baştabipliğine tayin olur. 28 Nisan 
1916 tarihinde çetin muharebelerden sonra İngiliz kuvvetleri sarılır, 
başta General Towsand olmak üzere beş general, 481 subay, 2869 İn-
giliz. 10440 Hintli asker esir alınır. Bu savaşlarda Dr. Osman Nuri Bey 
kayınpederi Sabri Paşa’nın arap atları ile cepheden cepheye giderek 
hastaların, yaralıların dertlerine derman olmaya çalışmış, askerin ara-
sında adı “Tabibü’l Tayyar” yani uçan doktor diye anılmıştır. Bu savaşta 
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Osman Bey gösterdiği cansiperane hizmetlerinden dolayı, madalya ile 
ödüllendirilir. 

Osman Nuri Bey 1915 yılının sonlarında Goltz Paşa ile beraber İran 
cephesinde Kirmanşah’a gider. Bu arada Rusların Kasr-ı Şirin’e kadar 
ilerlemesi durdurulmuştur. Kirman Şah geri alınır. Osman Bey de oraya 
başhekim olarak atanır. Oraya gittiğinde gördüğü manzara korkunçtur. 
Askerin büyük kısmı yalınayak, yiyecek çok kısıtlı zira taşıt kolları ancak 
bir günlük yiyecek getirebiliyorlar. Salgın hastalıklar baş göstermiş, bir 
yatakta iki hasta yatmakta, veba ve tifüs kol geziyor. Bu salgından Goltz 
Paşa da nasibini alarak tifüse yakalanır ve 19 Nisan 1916 tarihinde 73 
yaşında vefat eder. Doktorlara da hastalardan her an hastalık geçme ih-
timali de çok yüksektir. En kötüsü de açlık, uykusuzluk, bölgedeki kum 
fırtınaları, rüzgâr ve sağlıksız sulardır. 

Osman Nuri Bey bir ara Bağdat’taki kayın pederi Sabri Paşa’nın konağı-
nın bir bölümünü hastalara tahsis ederek tedavi edilmelerine yardımcı 
olur. 12 Temmuz 1916 tarihli raporunda kolordunun seyyar hastane-
sinde 1800 hasta ve yaralı olduğunu belirtmiştir. Çatışmalar sonrası 
Kankavar, Asadabat ve Hemedan geri alınır. 1917 yılının Ocak ve Mart 
ayları arasında geri çekilme çok büyük imkânsızlıklar içinde gerçekleş-
miştir. Bir yandan soğuk, açlık, hastalık, ilâç yok, battaniye yok, vasıta 
yok, işte bu imkânsızlıklar içinde özellikle Hemedan’dan Kasr-ı Şirine 
kadar çekilişte gerek asker gerekse kumandanlar çok zor günler geçirir-
ler. 

Dr. Osman Nuri Bey’in, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki şahsi dos-
yasında şu kayıtları görüyoruz: “Fevkalâde yüksek hizmetlerinin görül-
mesi üzerine, ordunun kuşatılıp ricata (geri çekilmeye) mecbur kaldığı 
halde yaralıları kötü duruma düşmekten kurtardığı, Aziziye, Kut, Şeyh 
Sait (bu üç yer Bağdat’ın güneyindedir) muharebelerinde gösterdiği 
başarılar sebebiyle 10 Temmuz 1916 tarihinde takdirnâme almıştır. 
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Diğer belgeleri de şöyledir; Osman Nuri Bey, Goltz Paşa’nın teklifi ile 
İkinci Sınıf Demir Haç Madalyası ile taltif edilir. Daha sonra Birinci Sı-
nıf Demir Haç Madalyası ile de taltif edilecektir. 

Altıncı Ordu menzil müfettişliğinden Kerkük ve Musul’daki hastane-
lerinde düzenlediği tıbbî ve idarî teşkilat için takdir ve teşekkür belge-
si. 

26.10.1917 Gümüş imtiyaz madalyası (Kerkük ve Süleymani-
ye’den) 

29.10.1917 Üstün başarı takdir madalyası. 

1917 yılında Goltz paşanın teklifi ile İkinci Sınıf Demir Haç Madalyası. 
Bu madalya müttefik askerlerine nadiren verilirmiş. 

1918 yılında Musul 6. Ordu müfettişi Albay Ruşen Bey’den takdir ve 
teşekkür belgeleri alır.

1918 yılında Birinci Sınıf Demir Haç Madalyası. Ayrıca aynı yıl ordu 
müfettişi Ruşen Bey’den takdir ve teşekkür belgeleri.

12 Ocak 1919 Nusaybin Menzil baştabibi olarak kıta gümüş iftihar 
madalyası; “Ordu Kumandanı Nurettin Paşa’nın teklifi ile 35/1408 
sayılı ordu emriyle 6. Ordu Kumandanı Tuğgeneral Ali İhsan Bey tara-
fından harbi umumi süresince ve sonunda gösterdiği hizmetler övüle-
rek ve takdire layık çalışmalarından dolayı verilmiştir” ibareleri yer alır. 
Bu madalyalar kendi ismini taşıyan torunu emekli yarbay Osman Nuri 
Gözüodlu’da muhafaza edilmektedir. 

Ömrünü vatana adayan dedemiz hak ettiği halde İstiklal madalyasını 
almamış. O hiçbir zaman bu çalışmalarını göz önüne çıkarmamış, va-
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tandaşlık görevi saymış. Birçok başarılarını bizler ölümünden sonra öğ-
rendik. Torunu Osman Nuri Gözüodlu’nun müracaatı ile Osman Nuri 
Bey’in İstiklal Madalyası oğlu Demirgüç Ertekin’e verilmiştir. 

Osman Nuri Bey’in ailesi İngilizlerin Bağdat’ı işgal ettiği 1917 tarihin-
den beri Konya’da ikamet etmektedir. Osman Nuri Bey bu savaşın bü-
tün vahşetini bire bir derinden yaşamıştır. Onun hayatının en zor günü, 
Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin topraklarımıza girip başhekimi 
olduğu Musul’da Askeri Hastaneyi teslim ettiği gündür. Hastaneyi tes-
lim ettikten sonra odasında çekilen bir fotoğrafta, yüzündeki o elemli, 
anlatılmaz hüzün, yorgunluk ve bitkinlik bunun en büyük delilidir. Yü-
zündeki her çizgide bu acı ve elemin izleri çok bariz görülmekte sanki 
on yaş birden yaşlanmıştır. Bu fotoğrafı, o zaman henüz dokuz yaşında 
bir çocuk olan babama şöyle yazarak ithaf etmiştir: 

“ Oğlum Hamdi’ye  

Harb-i Umuminin son felaketi olmak üzere İngilizlerin Musul’a 
girdiği elemli günde, Osmanlı Hastahanelerini İngiliz etibbâsına 
teslim ettikten sonra ikametgâhımda tek başıma kalarak duydu-
ğum teessürat-ı ruhiyenin vechimdeki derin izlerine bakarak, vata-
nın temin-i saadetine hâdim olacak bir uzuv olmaya çalış ki ruhum 
bununla müteselli olsun.

( 1 Teşrin-i sani 1334 /1918, Musul ) 

Osman Nuri Bey, memleketin hali, sağlıksız koşullar ve yorgunluk ne-
ticesi hastalanır. Üç ay hava değişimi alır ve ailesinin yanına Konya’ya 
gelir. Başta Osman Nuri Bey olmak üzere, Konya bu üzgün ve yorgun 
aileye bir ilaç gibi gelir. Savaşmaktan yorgun düşen vücuduna ve ruhu-
na, Hz. Mevlânâ, o eşsiz hoşgörüsü, ney, semalarla ilahilerle acılarına 
derman olur. Gönlünde Mevlânâ bambaşka kapılar açmıştır, zaten kal-
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Dr. Osman Nuri Bey
1878-1944
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bi, ruhu sevgi ve aşkla yoğrulmuş olan Osman Nuri Beyin, Konya’da 
Asaf isminde bir oğlu daha olur. Her akşam evinde Mevlevi dervişleri 
ile sohbetler, ilahiler ve sema yaparlar. Bu arada oğulları Hamdi ve Fazlı 
kardeşler de bu toplantılardan tüm hayatları boyunca etkilenirler. On-
lar da sema yapmaya ve ilahiler okumaya çalışırlar. Sanırım ailemizdeki 
Mevlânâ sevgisi ve aşkının tohumları oradan gelerek her birimizde baş-
ka türlü tezahür etmiştir.  

Osman Nuri Bey Konya’dan 5. Kafkas Fırkası’na bağlı Amasya Hast-
hanesi baştabipliğine tayin olur. Daha sonra Sivas Askeri Hastane’de 
görev yapan dedem, Sivas’ta Bezirci’de Şimdiki Adem Yavuz Çeşme-
si’nin tam karşısında iki katlı balkonlu, bahçeli bir ev yaptırır. O zaman 
Sivas evlerinde pek balkon olmazmış. Dedemin bu evi “doktorun evi” 
diye anılırmış. Dr. Osman Nuri Bey’in, yazıcısı olarak askerliğini yapan 
Kazım Arslan (1901-1991) Osman Nuri Bey’in hipnozla göz ameliya-
tı yaptığına bizzat şahit olduğunu söylemişti. (Kâzım Arslan, Müjgân 
Üçer’in babasıdır). 

Dedem, O zamanlar Sivas’ın saygın din adamı Arap Şeyh (1829-1922) 
ile dostluk eder. Hatta ufak bünyeli bu zatı rastladığı yerde kucağına alır, 
gideceği yere götürürmüş. Sivas’ta kızı Hatice Fıtnat hanımı beraber ça-
lıştığı yine askerî göz hekimi olan Kamil Gözüodlu ile evlendirir. Evin 
alt katında muayenehane açar. Hastaların ihtiyaçlı olanlarından ücret 
almadığı gibi ilaç ve yol paralarını bile karşılarmış. 

Bu arada trahom hastalığı için güney doğu illerine göreve gider. Bire-
cik’te kaldığı otelde Mustafa isminde zeki bir çocuk dikkatini çeker. 
Babasını ve annesini kaybetmiş ve halası ile yaşayan bu çocuğun hal 
ve harekâtı çok hoşuna gider ve ona şöyle der: “Mustafa, benim de 
oğullarım var, seni götürüp okutsam, benimle gelir misin? Halası ile 
de konuşur. Kâmil adında istidatlı bir çocuğu da alarak Sivas’a döner. 
Her ikisini de ortaokula yazdırır. Liseye de Sivas’ta başlarlar, Yatılı im-
tihan kazanan gençler sonra Konya’da okurlar. Yıllar geçer Kamil pilot 
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olur. Mustafa Tanrıverdi, Osman Nuri Beyden çok etkilenir ve şöyle 
söyler: “Osman Nuri Bey, benim yoluma bir Yunus bir Mevlânâ gibi 
çıktı, ben iyilik etmeyi Osman Bey’den öğrendim” diyecektir. Babaan-
nem her zaman benim bir oğlum daha var Mustafa derdi. Mustafa lise-
den sonra tıbbiyede okur ve göz hastalıkları uzmanı olur. Dr. Mustafa 
Tanriverdi’nin her iki oğlu; Dr. Abdülkadir Mete Tarıverdi ve Dr. Salih 
Uğur Tanrıverdi de göz doktorudur. Örnek Hekim Mustafa Tanrıverdi 
(Ankara, 2006) adlı kitapta; “Mustafa Tanrıverdi’inin, tıp fakültesinden 
mezun olduğunu Osman Nuri Bey’e bir mektupla bildirdiği, Osman 
Nuri Bey’in de manevi oğlu Mustafa’ya çok ârifâne ve zarifâne şu mek-
tubu yazdığı şöyle kaydedilmektedir:  

Sevgili Oğlum Dr. Mustafa, 

Yazdığınız mektubu aldım. Okurken gayri ihtiyari gözümden me-
serret yaşları aktı. Sizde gördüğüm yüksek zekâyı ta o zaman tak-
dir ederek sizi bulunduğunuz mevkiden layık gördüğüm mevkiye 
getirmek için delalet ettim. Sizde gördüğüm asar-ı feyzi ta o vakit 
size müjdelemiştim. Bugün siz doktor olduğunuzu bana tebşir ede-
rek hayatımda iyi bir iş yaptığıma beni ikna ettiniz. Mustafa ben 
de sizi temin ederim ki daha çok yükseleceksiniz. Oğlum, dünyada 
insanlık gayesine erişecek tek bir yol vardır; o da fazilet yoludur. Siz 
daima bu yolu takip edeceksiniz. İnsan-ı kâmil olmak için bu yolda 
yürüyecek, bütün habis emelleri ayaklar altına alacaksınız. İhtimal 
ki mal ve servet sahibi olamazsınız. Fakat bunların hepsinin üstün-
de olan insanlığın zirvesine ererek mal ve servette para ve ziynette 
hep siz olacaksınız. Siz tababetin gerektirdiği alicenaplık, şefkat 
merhamet duygularına sahipsiniz. Bunlar için bir gayret sarf etme-
yeceksiniz. Damarlarınızdaki temiz kanınız bunları yapacaktır. 
Sağ ol var ol Mustafa.

Babanız Osman Nuri Ertekin” 
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Bizler bu mektubu yıllar sonra kadirşinas ve çok vefalı Tanrıverdi aile-
sinin oğulları vasıtası ile öğrendik. Dr. Mustafa Tanrıverdi Bey de beş 
çocuğunun hepsine yüksek tahsil yaptırmış, iki oğlu da kendisi gibi göz 
doktoru olmuştu. Birecik’te iyilik ve yardım severliği ile tanınmış olan 
Dr. Mustafa Tanrıverdi, 1972 yılında elîm bir trafik kazasında hayatını 
kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin. 

Osman Nuri Bey 1921 yılında Samsun Merkez Hastanesi baştabipli-
ğine tayin olur. 18 Mart 1921 de yarbaylığa yükselir. Samsun’da par-
kın karşısında tam da Atatürk heykeline nazır o zamanların en güzel 
binalarından olan Kefeli Apartmanı’nda muayenehane açar, evi de aynı 
yerdedir. Artık savaş bitmiş ülke huzura kavuşmuş, yeni yeni kalkınma 
hareketleri başlamış. Osman Nuri Bey Samsun’da sosyal hareketleri ile 
dikkat çeker. Kızılay’ın o zamanki adıyla Hilal-i Ahmer Cemiyetinin 
başkanıdır. Çocuklar büyümüş hepsi kendine göre bir yol seçmiştir 
1923 yılında Samsun da bir oğlu daha olur. Bu sefer babaanne, kendi 
ailesinden bir isim koyar Ömer. (Babaannem Fatma Hanım’ın annesi 
Hatice Hanım, Sivaslı Sağır Ömeroğulları’ndan Derviş Efendi ile Ayşe 
Hanım’ın kızıdır). 

Osman Nuri Bey’in daha sonraki yıllarda ikinci eşinden Demirgüç ve 
Ayten isimli iki çocuğu daha olur. Yedi evladı olan dedemin bir oğlu 
ve kızı hayattadır. Yedi evladından on altı torunu olmuş, ne yazık ki to-
runlarından ikisi vefat etmiştir. 1923 yılında emekli olan Osman Nuri 
Bey’in artık çocukları da yavaş yavaş meslek sahibi olma yoluna girmiş-
tir. Kendini sosyal faaliyetlere verir, Çok sevdiği şiir, edebiyat ve müzik-
le yorgun ruhunu dinlendirir. Pek çok yazı, hatırat ve şiirlerinin olduğu-
nu biliyorsak da pek azı elimize geçti. 1928 yılında gençliğini geçirdiği 
uğruna ölümü göze aldığı Bağdat, Musul, Şam, Hama, Humus’a, on yıl 
sonra giderek seyahat günlüğü tutar. Dedemin bir hazine gibi değer 
verdiğim eski Türkçe yazdığı defteri, Rahmetli Öğretmen Feyzullah 
Demiray (1914-1994) tarafından günümüz yazısına çevrilmiş olup bu 
hatırat ekte verilmiş bulunuyor. 
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Osman Nuri Bey, gönlü zengin, sohbeti doyumsuz, dostluğu vefalı cö-
mert ve iyiliksever bir insandır. Edebiyat müzik, şiir, hayvanlar, çiçek-
ler tabiat en sevdiği ve hayatına anlam katan konulardır. O inançlı bir 
insandı. Konya’da dergâhından geçtiği Mevlânâ aşkını evlatlarına da 
aşılamış ve biz torunlara kadar intikal ettirmiştir. “İnsan şu üç şeyi unut-
mamalı: Allah’ı, borcunu, kötü sözü” dermiş. En büyük oğlu babam 
Hamdi Ertekin Hukuk Fakültesi’nden mezun olunca bir boy resminin 
arkasına şu sözleri yazmış: 

Adl ü nısfette müzeyyen zerresi dünya değer 
İnhiraf etme adilden, adle memur olursan eğer, 
Mâhasaldan her ne var ise hiç biri kalmaz gider 
Nigû tam ol işbu nushumdur ey puser 

Anlamı şöyledir: 

Adalet ve orta yolda olmaya özen göster, bu hasletlerle süslen, 
bu halin bir zerresi dünyaya bedeldir. Eğer adaleti tatbik et-
meye memur olursan, adaletten asla ayrılma. Sende var olan 
bütün haller gün gelir geçer gider, ama doğru veya eğri hangi 
hükmü verirsen, onun sonucu sonsuza kadar seninle kalır, 
sorumluluktan kurtulamazsın. İyilik etmeye ve örnek olmaya 
devam et. İşte bu sana benim vasiyetimdir ey oğul.
11.8.1932

 
Abdülhâlik Fazlı ismindeki oğluna da : 

Hüdâ’nın sırrı okunur ey oğul çehrene baktıkça 
Bu Osman kemteri, Hüdâ’ya şükredip dursun 
Allah seni her kötülükten korusun  

Ömer ismindeki oğlu da subay olduğu zaman yine bir resminin arka-
sına şöyle yazar: 
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“Oğlum Ömer’e 
Hitam-ı hayatımın son sahifesi 
Hazan-ı ömrümün son goncası sensin  
Ömrün uzun, yolun açık olsun. 
İmanı olmayan insan-ı kâmil olamaz, 
Kalbini iman ve irfanla doldur, 
Sen asker oldun, sana metanet 
Şecaat, itaat yaraşır. 

   Baban Osman Nuri,
15. 6. 1939

Osman Nuri Bey Samsun’da on yılı aşkın yaşadıktan sonra Tokat’a 
gider. Sakin bir hayat sürer orada. Artık yaşlanmış ve bedeni de onca 
yorgunluğa karşı isyan etmeye başlamıştır. Pek çok vatan evladının ha-
yatını kaybettiği o elemli savaş yıllarını evine ve çocuklarına hasretle ge-
çirmiştir. Osman Nuri Bey 19.8.1944 tarihinde, Tokat’ta bu fâni dünya-
ya vedâ eder. Kabri Tokat’ta Şeyh Şirvanî Hazretleri’nin ayakucundadır. 
Hatıralarını taziz ediyor, Allah’tan rahmet diliyorum.
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DR. OSMAN NURİ BEYİN
BAĞDAT SEYAHATİNİ MÜŞ’İR MUHTIRA

Teşrinisani 1928 - Şubat-Mart 1929

07 Teşriniani (Kasım) 1928 Çarşamba:

Saat 09.00 da Sivas’tan çocuklarla beraber evden hareket. Çallı 
Hanı’nı geçtikten sonra şiddetli bir kar, dolu, yağmurla karışık 
bir fırtınaya tutulduk. O gün akşam ezanı Kayseri’ye muvasa-
lat, geceyi otelde geçirdik. 

8 Kasım 1928 Cuma

Sabahleyin şafak zamanı hareketle zevalde Ulukışla’ya gelindi. 
Ulukışla civarında yine şiddetli bir yağmura tutulduk. Ulukış-
la’ya geldikten 10 dakika sonra İstanbul treni geldi. Pek acele 
bir surette çocukları trene irkâp ettik (bindik) ise de yağ te-
nekesi ve sair eşyaları trene koyamadık. Çocuklardan sonra 
marşandizle eşyaları Akşehir’e damat göz Dr. Kamil Gözüod-
lu adına gönderdik. Yine aynı gün çocuklardan iki saat sonra 
gelen Adana trenine bindik. Birçok zabitan trende idi. Hava 
gayet soğuk, yağmurla karışık kar yağıyordu. Dağların zirvesi 
bir dumanla mestur idi. Şimendifer güzergâhı gece olmakla 
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beraber gayet latif bir manzara irade ediyordu. Dağlar kâmilen 
meşe ve çam ağaçları ile kaplı idi. Gece alaturka üçte Adana 
istasyonuna geldik ve araba ile Yeni Otel namındaki otele mi-
safir olduk. Otelin muntazam elektrik ve banyosu vardı. 

9 Kasım1928 Cumartesi:

Adana’da ikamet ve Fransız Konsolosluğu’ndan vize alındı.
Vize için sekiz lira aldılar. 

10 Kasım1928 Pazar:

Akşama kadar Adana’yı dolaştık. Bu gün arkadaşlardan Dr. 
Kaymakam Giritli İbrahim ve sınıf arkadaşımız Cemal La-
leli’yi gördük. İbrahim bey arabayla şehri gezdirdi. Öğleden 
sonra Şeyh Nuri Beyi ve Sıhhiye Müdürü Göz Dr. Harputlu 
Nazım Beyi ziyaret ettik. Aynı gün akşam yedide trene bindik. 
Halep’e müteveccihen hareket ettik. Trende yine birçok zabi-
tan mevcut idi. Talebelerimden ismini unuttuğum bir doktor 
da vardı. 

11 Kasım 1928 Pazartesi:

Şafakla beraber Halep’e ulaştık. Hava gayet güzel idi. İstasyon-
da otelciler iz’aç derecesinde müşteri bulmak için yolcuları 
rahatsız ediyorlardı. Lübnan Oteli’ne indik. O gün Fransızlar-
dan sorduğum halde öğrenemediğim resmi günleri idi. Süvari 
Cezayir taburları muntazam resm-i geçit yaptılar. Etraf ve zabi-
tanın Arap tarzındaki kıyafetleri nazar-ı dikkati celb ediyordu. 
Resm-i geçitten sonra otele avdette doktor Abdulkadir’i bul-
duk. Büyük bir iştiyakla bizi karşıladı, hizmetlisini gönderip 
eşyalarımızı hanesine nakletti. O gün arabayla akşama kadar 
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bizi dolaştırdı. Halep’in yeni açılan ve tramvay demirleriyle ve 
asfaltla tefriş edilen caddeleri pek muntazam idi. Tramvay he-
nüz işlemiyordu. Halep’in binaları kâmilen taştan ibaret olup 
pek muntazam, âdeta saray denecek kadar büyük, muntazam 
ve muazzam binalar gördük. O gün Zekeriya Peygamberi zi-
yaret ettik. 

12 Kasım1928 Salı:

Yine Halep’te ikamet, geceleri dans salonuna ve çalgılı kahve-
lere gittik. Bir Arap kızı ince ruhnüvaz sesi ile dinleyenleri mest 
ediyordu. S esi kadar kendisi de güzel ve şuh idi. 

13 Kasım 1928 Çarşamba:

Sabah otomobille Şam’a hareket ettik. O akşam yatsı vakti 
Şam’a geldik. Hama ve Humus’tan geçtik. Humus’ta acele bir 
yemek yedik, hiçbir yeri gezip göremedik. Humus’un metha-
linde, Halit Bin Velid Hazretlerinin muazzam türbesini ziyaret 
ettik. O gece D$arüssafâ otelinin üçüncü katında bir odada 
yattık. İyi bir otel değildi. 

14 Kasım 1928 Perşembe:

İlk işimiz iyi bir otel bulmak oldu. Zühretüssafâ oteline nak-
lettik. Yeni açılmış, temiz ve güzeldi. Şamlı Abdulkadir Beyi 
ve Kamil Efendileri gördük. Abdulkadir Bey bizi otomobille 
Şam’ın her yerini gezdirdi. Camii Emeviye’ye girdik. Orada 
Yahya Peygamberi, Re’si Hüseynî ve Zeynel Abidin’in ibadet 
ettiği yeri gördük. Sultan Selahattin Eyyubi’yi ve Şam Müze-
si’ni ziyaret ettik. 
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15 Kasım1928 Cuma:

Şam’da ikamet. Öğle yemeğine Abdulkadir Beyin evine git-
tik. 

16 Kasım1928 Cumartesi:

Sabah alaturka dörtte Şam’dan Bağdat’a müteveccihen hare-
ket ettik. Hava iyi idi. Öğle vakti şiddetli yağmur yağdı, ortalık 
çamur oldu. Akşama kadar müşkülatla otomobil hareket etti 
ise de akşam ezanı sırasında otomobiller çamura saplandı. 
Beş otomobil beraber idik, birini kaybettik, aradıksa da bula-
madık. O geceyi çölde geçirdik. Sabaha kadar yağmur yağdı. 
Sabahleyin hava biraz açıldı ise de şiddetli bir rüzgâr vardı. 
Otomobiller rahat hareket edemiyordu. 

17 Kasım1928 Pazar:

Öğle vakti Ratba mevkiine muvasalat ettik. Ratba Şam ile Bağ-
dat arasında İngilizler tarafından yapılmış büyük ve kâgir bir 
kışla olup, içinde otel, lokanta, telsiz gibi her şey vardı. Ratba’da 
iki saat kaldıktan sonra Ramadiye’ye müteveccihen hareketle, 
gece alaturka saat beşte vasıl olduk. Temiz bir otelde geceyi ge-
çirdik. Sabaha kadar şiddetli yağmur yağdı.

18 Kasım1928 Pazartesi:

Sabah Ramadiye’den hareket ettik. Bağdatlı Hudrizade Yasin 
Çelebi ve Seyyit Tevfik yol arkadaşım idi. Yasin’i Ramadiye’de 
üç saat bekledik.Yol gayet çamurlu idi. Müşkülatla yola devam 
ettik. Felluce’ye, oradan da Bağdat’a gece saat ikide ulaştık. 
Gece kayınpederim Mustafa Sabri paşanın evini bulamadık. 
[Mirliva Mustafa Sabri (1846-1927) son Osmanlı paşaların-
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dan olup uzun yıllar Bağdat’ta genel valilikte yapmış birçok 
isyanları bastırmış ; İngilizler Bağdat’ı işgal ettiğinde ailesinin 
büyük bir kısmını toplayarak çok zor bir yolculukla güç bela 
Konya’ya gelmiş ].

19-20-21 Kasım 1928 Salı Çarşamba Perşembe:

Bağdat’ta ikamet. Eski hatıralarımı yâd ederek gezebildiğim 
kadar etrafı gezmeye ve görmeye çalıştım. 

22 Kasım 1928 Cuma:

Kuban’a gittik. Orada bir hafta kaldık. Tekrar Bağdat’a gittim. 
Arkadaşım Dr. Sami Beye misafir oldum. On gün Bağdat’ta 
genç bir askeri hekim olarak ilk vazifemin verdiği onur ve gay-
retle çalıştığım, evlendiğim çocuklarımı kucağıma aldığım; 
Farsçada, Bağ: Tanrı, Dat: Hediye yani Tanrının hediyesi olan 
bu müstesna şehirde ben de Tanrının birçok hediyelerine 
mazhar oldum. (Abbasi Halifesi Ebu Cafer El Mansur 762 yı-
lında başkent olarak seçtiği bu şehire Dârüsselam Barış şehri 
demiş, daha sonra aynı şehir Medinetü’l- Selam; Selamet şehri 
olarak anılmıştır.1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman tara-
fından Osmanlıya katılmış. Sonra Safeviler eline geçmişse de 
1638 yılında IV. Murat tarafından tekrar fethedilmiştir.) 

14 Aralık 1928:

Bağdat’ta ev tuttuk, icray-ı tababet için müracaat ettik. Diplo-
ma olmadığı için izin vermediler. Diplomayı istedik gelmedi. 
Hülasa icray-ı tababet mümkün olmadı. 14 Kasımdan 14 Şu-
bat’a kadar Bağdat’ta kaldım. Dört defa Kuban’a gittim geldim. 
Nuri Sait Paşa, Arif Efendizade Mahmut Efendi, Erzurumlu 
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İbrahim, Doktor Sabri Bey, ziyafet verdiler. Doktor Nusret de 
maaile bizi ziyarete geldiler. Bağdat’ta bulunduğum müddette 
üç defa Abdülkadir Geylani, Musa Kâzım, Şeyh Maruf Kerhi, 
Şia Zübeyde, Şeyh Ömer Luğbi, Şehabettin Suhreverdi, Ab-
dulkadir Geylani hazretlerinin hocası Seracettin, Seyyıt Sultan 
Ali’yi, İmamı Azamı ve Beşerül Mafi’yi ziyaret ettim. Cüneyd-i 
Bağdadi’yi uzaktan ziyaret ettim. Râbiatü’l Adeviye’yi de ( Bu 
mübarek evliya hatun İmam-ı Azam civarında medfundur) 
uzaktan ziyaret ettim. 

5 Şubat 1929:

Kerbelâ’ya hareket ettim. Meşhedi Hüseyni ve İmamı Abbas’ı 
ziyaret ettim. Gayet muntazam, muazzam ve müzeyyen idi. 
Hazreti Hüseyin’in başının kesildiği yeri gösterdiler. Türbeyi 
Hüseyin’in arkasında diğer şühedanın makberleri vardı. Haz-
reti Hasan’ın mahdumu Kasım’ın da makberi buradadır. Ker-
bala’yı ziyaretten sonra otomobille o gün Necef ’e gittim. Oto-
mobilde sakalı kınalı bir ahunt (Din adamı) ile beraber, Ebne-i 
şiadan otuz yaşlarında İngilizce bilir bir şia da vardı. Aramızda 
hazreti Muaviye hakkında münakaşa edildi. Bu zat şiddetle 
Muaviye nin aleyhinde bulundu. İbnü Mülcem Muaviye’yi 
teşvik etmişti. Muaviye Mekke ve Medine’yi mancınık ile taşa 
tuttu diyordu. Kendisi padişah idi eğer o arzu etmese nasıl olur 
da zamanında Ehli Beyt’e hakaret eza cefa ederler diyordu ve 
ben de onun fikrini kabul ettim. Zaten Muaviye nazarımda te-
behhüm idi.

O gün Necef ’e akşam ezanı muvasalat ettim. Necef ’te Abdul-
celil Harbasani isminde bir şia ile görüştüm. Beni evine gö-
türdü çay ikram etti. Geceyi evinde geçirmemi teklif etse de 
otelde kalmayı tercih ettim. Abdulcelil kibar, temiz, terbiyeli 
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güzel giyinmiş bir gençti. Bana çok hürmet gösterdi. Akşam 
namazından sonra Necef ’te Hazreti Ali’nin türbesini ziyaret 
ettim. Türbe ağzına kadar kadın erkek şialarla dolu idi. Namaz 
kılıyorlardı. Bunların namazları pek tuhaftır. Secde edecekleri 
yere bir taş bir de tesbih koyuyorlar. Saflar gayet muntazam. 
Kimi kıbleye kimisi de Hz. Ali’ye müteveccihen namaz kılıyor-
lardı. Kadınlar önde erkekler arkada karmakarışık bir namaz. 
Safların arasında namaz kılanların önünde dolaşıyorlardı. Ca-
ferîlerin namaz kılarken önlerinden geçiliyormuş. 

Hz. Ali’nin türbesi Kerbelâ’dan da Musa Kazım’dan da daha 
muazzam ve daha müzeyyen idi. Necef elektrikle tezyin edil-
diğinden Dergah’ı Ali de ışıklandırılmıştı. Gece elektrik ziya-
sı kâmilen altın levhalar, murassa kılıçlar, eşyalar, bihassa Hz. 
Ali’nin makberinin üstündeki mücevherat gözleri kamaştı-
rıyordu. Dâhilen camiin ortasında Hz. Ali’nin türbesi var idi. 
Camiin orta büyük kubbesi kabrin üstünde idi. Duvarlar ze-
minden bir buçuk metre yüksekliğe kadar süt gibi beyaz bal-
gami rengârenk mermerlerle mefruş. Bunun üstünde 75 cm 
arzında yaldızlı aynalar, bunun fevkinde mozaik altın kakma 
ile ta kubbenin zirvesine kadar aynalarla tezyin edilmişti. 

Geceyi otelde geçirdim. Alessabah, sabah namazını kıldıktan 
sonra bir çay içip otomobille Kûfe’ye gittim. Necef ile Kûfe 
arasında hayvanla cer edilir (çekilen) tramvay vardı. Otomobil 
ile 15 dakikada Kûfe’ye vardım. Tramvay hattının sağ tarafında 
Kûfe mescidi vardır. Mescidin etrafı kale duvarı gibi metin ve 
yüksek bir sur ile muhattır. Mescidin sokak kapısının üstünde 
minare vardır. Gerek minare gerekse mescidin duvarı ta Hz. Ali 
zamanında yapılmıştır. Caminin avlusu gayet geniş olup etrafı 
eyvandır. Kapıdan girince hemen sağ da Hz. Nuh’un gemisi-
nin suya girdiği ve tufanın başladığı yerdir. Bundan sonra sıray-
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Dr. Osman Nuri Bey, Musul, 1918.
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la Makam-ı Halil İbrahim, Makam-ı Muhammed Aleyhisse-
lam vardır. Mescidin kapısının karşısında uzun eyvanın ortası 
Hz. Ali’nin imamet ederken şehit olduğu yerdir. Burası gayet 
müzeyyendir. Divanda bir hıffet kapı asılı üstünde de bir kilit 
vardır. Bunun solunda Hz. Ali’nın her zaman namaz kıldığı yeri 
gösterdiler. Bunun solunda eyvanın nihayetinde tahta zemine 
merdivenle inilir. Burada Muhtar’ın kabri vardır. Zahiren muh-
tar Hz. Ali’nin intikamını almak için hareket eden gayet cesur 
bir adamdır. İbni Ziyad ile muharebeler etmiştir. Halbuki esas 
maksadı istiklâliyettir. Hazreti Ali’nin kanını bahane ederek 
başına adam toplamıştır. Sonra bu şahsı Abdullah Zübeyir’in 
biraderi katletti. On dokuz kişiyle Basra’dan firarla Kûfe’de evi-
ne ihtifa etmiştir. Sonra Abdullah Zübeyir’in biraderi Mu’sab 
Kûfe’ye ordusu ile gelmiştir. Kûfe’’de Muhtar bu on dokuz kişi 
maiyetiyle beraber gayet cengâverâne bir surette koca bir ordu 
ile muharebe ederek nihayet katledilmiştir. Şialar nazarında 
muhteremdir. Fakat tarihe nazaran Muhtar Ehl-i Beyt’in inti-
kamını bahane ederek istiklâliyet sevdasında bulunmuştur. 

Kûfe mescidinin avlusunun ortasında Hz. Ali’nin kadılık yapa-
rak halkın davasını rü’yet ettiği zeminden yarım arşın yüksek 
bir yer vardır. Mescidin sol dıl’ının vasatına karip bir yerdeki 
kapıdan mescide lahika olan bir bina vardır. Bunun sağ tara-
fında Müslüm Bin Ukeyl’in türbesi vardır. Müslüm Hz. Hü-
seyin‘in amcazadesi olup Kûfelilerin sözlerindeki ciddiyeti 
anlayarak Hz. Hüseyin’e bildirmek üzere Hz. Hasan tarafından 
Kûfe’ye gönderilen bir zattır. Müslüm Bin Ukeyl’in yanında 
iki oğlu vardı. Bunlar 7-8 yaşlarında idi. Müslim Kûfe’ye mu-
vasalat ettiğinde evvela Kûfe ahalisi Müslim’i hürmetle karşı-
lamış idi. Bilahare İbni Zeyyad’a Kûfe’ye Yezid tarafından vali 
ve kumandan gönderilip Müslim’i elde etmeye kalkışınca 
Kûfe’liler Müslim’in aleyhinde hareket etmişlerdir. Müslim 
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Hani bini Urve’nin evinde mahfi idi. İbni Zeyyad Urve’yi ça-
ğırdı. Müslim’i istediyse de vermedi. Nihayet gayet ihtiyar olan 
Müslim’in başını kılıçla vurarak şehit etti. İki küçük oğlu da bir 
kadının evine iltica etti. Bu kadının oğlu da İbni Zeyyad!a hoş 
görünmek için bu çocukları katletti. 

Müslim’in türbesinin sol tarafında Hani bini Urve’nin kabri 
vardır. Kûfe mescidinin haricinde kapının cihetinde Hatice-i 
Sugra’nın kabri vardır. Hatice-i Sugra Hz. Ali’nin cariyesinden 
olan, Kerbelâı’da bulunan Abbas’ın hemşiresidir. Buna Ümmül 
Benat derler. Kûfe mescidinin arkasında Hz.Ali’nin darülhila-
fe yahut Dârülemare denilen yeşil kubbeli sarayı vardır. İbni 
Zeyyad’ın sarayının enkazı da Kûfe’dedir. Hz. Ali’nin kabri, Hz. 
Adem ve Hz Nuh’un kabrinin bulunduğu yerde olup güya Şii-
lerin itikadında Hz. Ali, Hz. Adem’in gözünde medfun imiş. Bu 
hurafedir ben de inanmadım. Hz. Ali’nin şahadetinden sonra 
cesedini bir tabuta, tabutu da bir devenin üstüne koyup, Necef 
civarında bir semt-i meçhule götürüp defnetmişlerdir.  

Hariciler cesedine hakaret ederler diye defnedildiği yeri meç-
hul tutmuşlardır. Sonra Harun Reşit Necef civarında ava çıkın-
ca bir ceylana tesadüf eder. Ceylan bir mahalle gelince tevakkuf 
eder. Harun Reşit o mahale vardıkta ceylanla ve birde ihtiyar 
bir adama rastlar. İhtiyar adama kim olduğunu sorar. İhtiyar 
adam da “Burası Hz. Ali’nin medfeni olduğunu ceylanın da 
buraya iltica ettiğini“ söyler ve kaybolur. Bunun üzerine Harun 
Reşit oraya bir türbe inşa ettirir. Bilahare Acem Şahı olan Nadir 
Şah, Hindistan seferinden avdetinde Hindistan’dan getirdiği 
altın ve mücevherat ile Hz. Ali, Hüseyin ve Musa Kâzım’ın tür-
belerini bu görülen şekil ile müzeyyen ve muazzam inşa ettirir. 
Bilahare Acem padişahları da nevakısatı (noksanları) ikmal 
ederler. 
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Ebna-i Şia’nın bu makamata olan hürmet ve rayetleri fevka-
ladedir. Her sene binlerce acem, Hindistan ve Irak’tan gelip 
burayı ziyaret ederler. Öteden beri Şiilerin mutaassıp, hurafi 
birçok hallerini görürdüm. Bu defa bu makamatta şiaların ah-
valine kâmilen muttali oldum. 

Bu Ahuntlar gayet âlim ve malumatlı siyasi adamlardır. Şiilerin 
mezhebine muvafık bir surette Kur’an-ı Kerim’i tefsir etmişler-
dir. Hatta bunların elindeki Kuran 40 cüzdür. Âyat-ı muhke-
mat ve müteşabihata istedikleri manayı verirler. 

Son zamanlarda İran Şahı Pehlevi bir dereceye kadar bu ahunt-
ların nüfuzunu kesretmiş ise de, bu ancak Tahran ve civarına 
münhasır olup Acemistan’ın merkezden uzak mahallelerinde 
nüfuzları bâkidir. Bahusus Acemistan’dan ziyade bugün Şiiyet 
merkezi olan Irak’’a Ahuntların nüfuzu çok fazladır. İngilizler 
ise Irak’ta Şiileri daima iltizam ederler. Bilhassa Sünnileri teh-
dit etmek için Şiilere taraftarlık yaparlar. 

14 Şubat 1929:

Bağdat’tan Şam’a hareket. Akşam Ratba’ya muvasalat ettim. 
Ratba’da o gece otelde kaldım. İngilizlerin oteli büyük bir ko-
ğuştan ibaretti. Her koğuşta 10-14 karyola vardı. Yataklar gayet 
temiz, başucunda ayna, leğen ibrik, sabun, havlu olduğu gibi, 
garsonlar da gayet terbiyeli ve emre müheyyâdır. Otelde pek 
rahat ettim. 

15 Şubat 1929:

Sabah Ratba’dan hareketle Cuma günü vasati saat on buçuk-
ta Şam’a muvasalat ve Zühretüssafâ oteline misafir oldum. O 
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geceyi yalnız geçirdim. Oturduğum kahvede Türk olduğumu 
tanıyan Sami Bey isminde bir zat yanıma geldi. Bilahare bunun 
eski valilerden olup Şam’da mülteci olduğun anladım. Olduk-
ça malumatlı sefaletten bizar kalmış bir zattı. Hükümetimizin 
taraftarı görünüyordu. Türklüğe fevkalade hürmetkâr görüşü 
vardı. 

16 Şubat 1929:

Öğle namazını Camii Emeviye’de eda ettikten sonra camiin 
içinde yer alan Hazreti Yahya Peygamber’in kabrini ziyaret et-
tim. Türbe süt gibi mermer sütunlar üzerine vaz edilmiş yeşil 
bir kabirden ibaretti. Kenarları yaldızlı demirlerle çevrilmişti. 
Yahya Peygamber Zekeriya peygamberin oğludur. Karısı ve 
kendi çok yaşlıyken Cebrail tarafından bir oğlu olacağı müj-
delenmiş ve adının da Yahya olacağı bildirilmiştir. O zamana 
kadar Yahya ismi hiç duyulmamıştır. Çok yaşlı iki insandan 
olduğu için Yahya iki ölüden bir diri demektir. Babası gibi o 
da şehit edilen peygamberlerdendir. Aynı mekânda Re’si Hü-
seyin’in olduğu türbeyi de ziyaret ettim. Sonra caminin hemen 
yanında Sultan Selahattin Eyyubi’nin türbesini ziyaret ettim. 
Türbede veziri İmadettin de yatıyor. Sağda İmadettin, solda 
Hazretin kabri var. 

Camii Emeviyye esasen kilise olup Hazreti Ömer zamanında 
Şam’ın fethiyle camiye çevrilmiştir. Hz. Hud zamanında inşa 
edildiği, dişinin senet olduğunu söylüyorlar. 313 senesinde ça-
tısı yanmış, yeniden inşa edilmiş. Üç minaresi vardır. Sağdaki 
minarenin ismi Mağribi, soldaki minarenin ismi Ak Minare 
olup bunlar camiin sağ ve sol köşesindedir. Caminin avlusu 
gayet büyüktür. Cami avlusunun, camiye yakın kenarının va-
satında Arusî (gelin) isminde bir minaresi daha vardır. Diğer-
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lerinden daha kalın ve daha kısa olan bu minare son derece 
müzeyyendir. Caminin kapısındaki desenler son derece sa-
natkârane olup çok muazzamdır. İçinde de çok güzel süsleme-
ler ve çok kıymetli halılarla donatılmıştır. Camiden çıktıktan 
sonra çarşıyı dolaştım. Suku’l-bezzaz (Bezzazlar Çarşısı) ve 
Nurettin Şehid’in kabrini ziyaret ettim. Buna Şeyh Mahmud’u 
Zenci de derler. Harzem padişahlarındandır. Musul ve Erbil 
cihetlerinde çok muharebeler etmiştir. Bunun bir de Erbil’de 
abidesini görmüştüm. 

16 Şubat 1929:

İkindi namazını Muhittin Arabî Hazretlerinin mekânında kı-
lıp, hazreti ziyaret ettim. Türbesi caminin haricinde avlunun 
sol zaviyesinde beş basamakla inilir. Müzeyyen bir kubbesi 
vardır. Muhittin Arabî’nin kabri Osmanlı Padişahlarında Ya-
vuz Sultan Selim zamanında bulunmuş, o zaman inşa edil-
miştir. O zamana kadar mezara bir tecavüz olmasın diye gizli 
tutulmuştur. Konuşmalarında (mala, paraya, altına kıymet 
verenlere sizin taptığınız benim ayağımın altındadır) demesi 
çok çeşitli yorumlara sebep olmuştur. Sağlığında kendine karşı 
çıkıp zındık diyenler çok olmuş, benim mezarım yıllar sonra 
sin (Selim) şına (Şam)a girince bulunacak demiş ve bu sözü 
de gerçekleşmiştir. Hazretin türbesinde iki mahdumu ile bera-
ber Cezayir Emiri Abdulkadir’in de kabri vardır. Bundan başka 
Osmanlı ricalinden bir zatın da kabri bulunmaktadır. Muhittin 
Arabî’nin türbesinin canibinde şu manzume yazılıdır. 

Kutbu aktâb-ı cihan Hazreti Muhittin kim 
Rubu’ meskunda denir hazretine Hazreti Şeyh 
Hatem-i ehli velayettir o gavs-ı âzam
Şarkı garbı ne acep tutmuş ise şöhret-i Şeyh
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Bir zamandan beri erkanı tezelzül bularak 
Münhedim olmaya meyletmiş idi türbet-i Şeyh 
Eyledi sarf-ı nukut himem-i ekser-i eşraf 
Baisi fevzu düğün olmak ile hikmet-i Şeyh 
Olsu o mudcığı alii mukaddes mağmur 
Etti tamir hakikatte anı kudret-i Şeyh 
Bende-i has Ziyayı bu işe kıldı kabul 
Eyleyüp valiyi Suriye anı himmet-i Şeyh 
Haki iksir eder elbette nigâh- ı keremin 
Mazhar-ı feyz-i hazretini ta Hazreti Şeyh 

Diğer bir beyitte de: 

Kulkül asrın vahidin beshube  
Ve ene’l baki elasrı zâke’l vahit  

Caminin karşısında mutfak ve tekkesi mevcut olup, elan vak-
fından fukaraya it’amı taam edilir. Şeyh-i Ekberi üç defa bu kere 
bir de Bağdat’a giderken mecmu dört defa ziyaret ettim. Ra-
mazanda ikindi namazından sonra Harputlu Hafız Emin mu-
kabele okuyor edası ve sedası gayet güzel, gayet ağır ve teenni 
ile okuyordu. İki defa dinledim. Şam’da Mekteb-i Tıbbiye ve 
Hastane-i Mülki ve Askeriyeyi ziyaret ettim. Doktor Abdulka-
dir gene hakkımızda hürmet ve riayet etti. İki defa evine davet 
etti. Şam’da dokuz gün kaldım. Bu müddet zarfında Zir’deki 
ziyaretgâhı ziyaret ettim. Hz. Şeyh-i Ekber Muhittin Arabî’den 
çıktıktan sonra sıra ile Mahalle-i Ekrad’a doğru evvela Abdul-
ganiyyi Nablisi vardır. Kabri güzel yüksek bir caminin içinde-
dir. Yanında oğlunun da kabri vardır. Türbesinde aşağıdaki şu 
iki beyit yazılıdır: 

  Aşka gel meşhedine kabul etsin seni 
  Tercüman-ı Şeyh-i Ekber Hazreti Abdulgani 
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Sonra Nur Dede Sır isminde bir zatı ziyaret ettim. Bir caminin 
içinde yeşil örtülü bir kabirdir. Delilim bana burasının “Pamuk 
babanın kabri” diyerek göstermişti. Buradan çıktıktan sonra 
yola devam ederken garip bir şey zuhur etti. Delilim önden 
gidiyordu ben de arkasından takip ediyordum. Bir yere geldim 
birdenbire bilâ sebep ve bilâ ihtiyar tevakkuf ettim. Derhal sağ 
tarafımda küçük bir kapının üzerinde yeşil bir taş üzerinde “ 
Kabr-i Pamuk Dede” yazılı idi. Derhal delile sordum. Ben ev-
velki yeri zannediyordum dedi. Kapıyı çaldık bir ihtiyar açtı. 
Küçük bir bahçenin içinde iki odalı bir ev ile bahçenin orta-
sında yalnız kireçten mamul üstü kapalı iki kabir vardı. Soldaki 
Pamuk Baba’nın kabri imiş. Sağdaki de biraderinin kabri imiş. 
Pamuk Baba’nın asıl ismi Mehmet Eyyub’dur. Kabrin üzerinde 
birçok pamuk vardı. Bir ayağının yukarıya kaldırmış vaziyete 
nazaran sağ ayağı idi. Âdetâ ziruh (diri) bir ayak gibi olup zi-
yadece esmerleşmiş idi. Her sene ayağının birini kaldırırmış. 

Buradan sonra bir tepenin üzerine Şeyh Halid-i Nakşiben-
di’nin uzaktan görülen siyah kubbeli türbesine gittim. Bir me-
zarlıktadır. Türbesinin kapısının önünde hizmetçisinin kabri 
vardır. Avlusunda tek bir siyah servi ağacı yükselmekte. Türbe-
ye muttasıl iki üç odalı zaviyesi vardır. Türbedar gayet mültefit 
bir adamdı. Bizi iltifat ve güler yüzle karşıladı. Hazreti ziyaret 
ettim, saat on bir buçuk olmuştu. O gün Abdulkadir’e davetli 
idim. Acele yürüyüp Hz. Muhittin Arabî’nin önünde tramva-
ya bindim. Abdulkadir’in kapısı önünde top atıldı. Yemekten 
sonra teravih namazını Suk’u Sarıca‘da (Camii’l-Virt’te) eda 
ettim. Namazdan sonra Camii Emeviye’ye gittik. Caminin ya-
nında Mütevelli Şeyh Hamit Efendi’nin odasına çaya davetli 
idik. Beş genç ile bir ihtiyar zat vardı. İhtiyar zat Şabaniyye şey-
hi Ebul Hasanıl Lugbi idi. Gençler iyi sadalı zatlar idi. Bunlar 
Naat-ı Resul ve ilahiler okudular. 
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Ertesi gün meydan civarında dolaştım. Şu zatları ziyaret ettim: 
Üveys bini Üveysi’s-Sekafi Rahmetullahi anh. Bilali Habeşi 
Rahmetullahi anh. Saadettin Cebbavi Hazretlerinin mahdu-
mu Şeyh Hasan Cebbav. Bu Cebbavi kolu şeyh Hasan’dan 
geliyormuş. Abdulkadir Geylani hazretlerinin mahdumları. 
Seyit Abdulgaffar ile Seyit Abdulvahap Hazretlerini, Mehmet 
Behlül’ü ziyaret ettim. Bunların hepsi aynı semttedir. O akşam 
Saadettin Cebbavi dergahına gittik. Şeyhin kardeşi Necmettin 
Efendi bizi oda kapısının haricinde istikbal etti. Nurani, güler 
yüzlü, siyah sakallı takriben 28 yaşlarında bir zattı. Bizi o kadar 
bir meserretle karşıladı ki âdeta ne yapacağını şaşırdı. Merasi-
mi hoşamediye ifadan sonra müteaddit sıgara ve temiz fincan-
larla kahve ikram etti. Büyük biraderi Şeyh Bedrettin Efendi 
semahanede idi. Cuma akşamı olduğu için mukabele telaşı 
vardı. Mutatları olan zikirden evvel hatim okurlarmış. Hatim 
bittikten sonra zikir başladı. Biz de semahaneye gittik. Uzun 
bir evrat okudular. Bu evrat Rufai evradının aynı olup pek cüzi 
tebeddülat vardı. Evradın ikmalinden sonra, gayet kalender ve 
uzun boylu, sarığı gözlerine kadar inmiş sarhoş tavırlı bir zat 
içeri girdi. İçini çekerek euzü besmele çektikten sonra sure-i 
Yusuf ’tan gayet yanık ve hazin bir eda ile bir sayfa kadar okudu, 
sonrada çekip gitti. Bu adamın hali meclise bir hayret ve sükun 
verdi. Bende de derin bir teessür bıraktı. Sonra zikir başladı, 
pek hararetli zikrediyorlardı. Usullerini bilmediğimden onla-
rın hareketlerine göre tevfiki hareket edemiyordum. Nazikane 
bir şekilde beni zâkirlerin yanına götürdüler. Dervişân gayet 
temiz giyinmiş kürklü, sarıklı, setre pantolonlu, boyunbağlı ve 
kravatlı hep müsin ve kâmil zatlar idi. İstiğfar, Selâvat-ı Şerife, 
Kelime-i Tevhit. İsm-i Celâl okundu, sonra ayağa kalkıldı. 

Şeyh efendinin ismi Bedrettin idi. Takriben kırk yaşlarında, 
uzunca, gümrah sakallı, biraderi gibi sevimli güler yüzlü bir 
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zat idi. Beni bir şey zannederek şeyhin karşısına nazar ka-
pısına götürdüler. Zikir iki saat devam etti gayet edibane idi. 
Herkes cuş-u huruşa geldiği halde avazının şeyhin sesinden 
ziyade çıkarmadığı, verilen esmadan başka da kimse hay huy 
etmiyordu. Zikir vecd-i aver idi. Şeyh efendi ortada hareketli 
bir tarzda esma vurarak zikri idare ediyordu. Kuud edildi. Bizi 
lebidest odasına aldılar. Duadan sonra musafaha ettiler. Sonra 
şeyh efendi lebidest odasına geldi. Büyük bir beşaşet ve meser-
retle beni kucakladı öptü. Defalarca kucakladı gözlerinden sel 
gibi yaşlar aktı. Bittabi bende bir şey yoktu. Fakat şeyhin saffeti 
bana hüsnüzan gösterdi. Tekrar çaylar geldi. Şeyh Efendi ba-
basından ve Saadettin Cebbavi hazretlerinden bahsetti. Şeyh 
Efendi beni tatyib için kelime bulamıyordu. Türkçeyi az bili-
yordu.”Efendim biz bugün teşrifinizle düğün yapıyoruz, bizim 
için ne mesut gündür Elhamdülillah.” Daha birçok iltifat ve 
tabirat-ı sofiyane istimal ettiler. Bittabi benim gibi ham halat 
bir adam bu nezaketi sofiyane karşı amiyane mukabele edi-
yordum. Nihayet müsaade aldık, şeyh efendi ve biraderi soka-
ğa kadar çıkmak suretiyle bizi teşyi ettiler. Sokakta kucaklaşıp 
öpüştükten sonra ayrıldık. Ertesi gün Şeyh efendi ve biraderi 
ile beraber iadeyi ziyarette bulundular. Cuma günü Şam’da bu-
lunduğum son gün idi. O gün ikindi namazını Sultan Selim 
Camii’nde kıldım. Ertesi gün 23 Şubat Ramazanın on üçüncü 
günü Şam’dan ayrıldım. 

23 Şubat 1929:

Akşam ezanı Humus’a geldim ve Zühretü’l Humus oteline mi-
safir oldum. İftarı yolda yaptım. Hava gayet soğuk ve yağmurlu 
idi. O geceyi otelde sakinane geçirdim. Otelin mükellef salonu-
nun bir köşesindeki koltuğa oturup biraz seyahatimden, biraz 
da çocukların iftirakından mütehassıl teessürle kaldım. O sıra-
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da derviş kıyafetli bir zat selam verip salona girdi. Gözlerinden 
bu zatı daha önce gördüğümü zannettim. Düşününce Bas-
ra’da gördüğümü hatırladım. Sual ettim. 324 de Basra’ya gittim 
dedi. O tarihte ben de Basra’da idim. O zatın ismi Abdurrah-
man Maaşallah’mış. Kendisi meşhur bir seyyahtır. Defterinde 
benim de ismim vardı. Dinç ve zeki idi. Sinni doksan yaşların-
da, gösterişi 40-50 gibiydi. Defterini mütalaa ettim. Her tarafa 
gitmiş. Bildiğim memleketlerdeki malum zevatı sordum. Hep-
sini biliyor, akıbet ve ahvallerinden kiminin öldüğünden bah-
setti. Hafızası gayet kuvvetli idi. Seferberlikte Sivas’a da gelmiş. 
Dizdarzâde İrfan Bey Belediye Reisi imiş, ismini ve imzasını 
gördüm. O gece sabaha kadar yağmur yağdı. Sabahleyin hava 
açıktı. Öğlene doğru yine yağmur hızlandı, saat dokuza kadar 
devam etti. Halid Bin Velid Hazretlerini ziyaret ettim. Abdul-
hamid zamanında inşa edilmiş gayet muazzam bir caminin 
köşesinde müzeyyen bir türbesi vardır. Yanında mahdumu 
Abdurrahman yatıyor. Cami kapısının sol zaviyesinde Hz. 
Ömer’in mahdumu Ubeyde yatıyor. Cümlesini ziyaret ettim. 
İkindi namazını Halid Bin Velid camiinde eda ettikten sonra 
şehirde bir cevelan yaptım. Hz. Halid’in türbesi şehrin şimal 
tarafında ve şehrin mahrecindedir. Bir kabristana muttasıldır. 
Burada Ebu Cüneyd’i de ziyaret ettim. Akşam otele geldim. 
Teravih namazını Camii Kebir’de kıldım. Bu cami de Emeviye 
camisi gibidir. Hz. Ömer zamanında inşa edilmiştir. Uzun, arzı 
tulune nazaran azdır. Tulu 150 adım, arzı 35 adımdır. Camii 
Emeviye’nin tulu 224 adım, arzı 75 adımdır. Teraviden sonra 
otele geldim. Yine evvelki gece gibi saat altıya kadar salonda 
oturdum, seyahatimi bu deftere geçirdim. 

Ertesi gün Mevlevi külahlı bir derviş Mehmet Bini Abdullah 
Sofi isminde bir zata tesadüf ettim. Aşinalık yaptım. Şehri bana 
gezdirmesini söyledim, kabul etti. O da Abdulaziz Bin Resul 
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isminde bir adamı yanına aldı. Üçümüz beraber aşağıdaki yer-
leri gezdik:

1- Abdurrahman Bini Avf, Ebul Avf namı ile maruf olup şehrin 
ortasında saray civarındadır. Kubbesi yıkılmıştı, türbesi harab 
olup kabir enkazın altında idi. Bunun şarkında Mevlevî zaviye-
si vardır. 

2- Ukkaş Hazretlerini ziyaret ettim. Burada ezan okundu. Ca-
miin avlusunda öğle namazını kıldık. Galiba cemaat ümmi idi, 
ısrarla beni imamete geçirdiler. Ben de, “Hüsn-i zannınızı hak-
kımda doğru etsin” diyerek imamete geçtim. Namaz öncesi 
ve sonrası hazreti iki defa ziyaret ettim. Küçük bir camiin sol 
zaviyesinde yeşil örtülü ziynetten muarra tahta bir sanduka-
dır. Ukkaş Hazretleri Haz. Peygamberin hadimlerindendir. Bir 
gün Hz. Peygamber Ukkaş’a bir darbe vurmuş. Hz. Peygam-
ber vefatına yakın dellal nida ettirmiş ki; “Kimin bende hakkı 
varsa gelsin alsın” diye Ukkaş da huzura gelmiş, “Ya Resulullah 
benim sende hakkım var” diye. Bir gün bana vurmuştun. Hz. 
Peygamber, “Gel sende bana vur demiş” Sen bana asa ile vur-
dun diyince Hz. Peygamber “Sen de bana asa ile vur” demiş. 
Ukkaş “ama ben çıplaktım” der bunun üzerine Hz Peygamber 
soyunur o anda Ukkaş Hz. eğilir, Peygamberimizin sırtındaki 
Nübüvvet mührünü öper. Benim bütün maksadım buydu der. 
Peygamber efendimiz de Ukkaş’a dua eder. Ukkaş hazretleri-
nin camisinin duvarında şu beyit yazılıdır: 

Maassükütu’s - Selâme “ Sukut selâmettir.” 
Ve maal kelâmü’n- Nedâme “ Konuşmak nedâmettir.” 

3- Ebuzeril Gıfari. Buna Ebul Kasım da diyorlar. Peygamber 
efendimiz gömleğini vermiş. Ufacık bir camidedir. Caminin 
avlusunun bir kenarında mektep vardır. 
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4- Ka’bu’l-Ahbar Babüdderbi’dedir. Caminin altında kahve ve 
çulha tezgahları vardır. Bir kabristana muttasıldır. Burada Ca-
fer-i Tayyar vardır. 

5- Cafer-i Tayyar büyük bir türbedir. Kapısı kapalı idi, büyük 
ve açık iki pencereden ziyaret ettim.Yeşil örtülü sandukası var-
dır. 

6- Bu kabristanın daha şarkında Ömer Binil Abdülaziz bin Za-
meri vardır. 

7- Camii Üş -Şürafa’da şeyh Ömer vardır. 

8- Şeyh Cendil ufak bir caminin içindedir. Burası marangozha-
ne gibiydi. Marangozlar çalışıyordu. Cendil Rufai şeyhidir. 

9- Babüsseyya’de Saad Bini Vakkası ziyaret ettim. 

10- İkrimeyi ziyaret ettim. Bunun cenubunda Makam-ı Hızır 
vardır. 

11- Abdullah bini Mesud’u ziyaret ettim. Bu zat da aynı civar-
dadır.

Sivas, “22. 11. 1980. İşbu Seyahat vesikası: Eski harflerle olan aslından 
Emekli Öğretmen Feyzullah Demiray tarafından istinsah edilmiştir. 
(Aslı el yazısıdır.)”
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HER ŞEY YARIDA KALDI
BABAM HAMDİ YILMAZ ERTEKİN

Babam Hamdi Yılmaz Ertekin, 1906 yılında Bağdat’ta evlenen Osman 
Nuri Bey ile Fatma hanımın ikinci evladı olarak, o zaman Osmanlı top-
rakları içinde olan Basra’da 15 Teşrinisani 1909 doğar. Babası Dr. Os-
man Nuri Bey, 13 Kolordu baştabibidir. Osman Nuri Bey, 1910 yılında 
Bağdat’a tayin edilince, babamın çocukluğu, Bağdat Genel Valisi olan 
dedesi Mustafa Sabri Paşa’nın Meydan Mahallesindeki üç katlı kona-
ğında, paşanın diğer kızları ve oğulları ile kalabalık bir aile içinde geçer. 

Babaannem Fatma Hanım (1879-1969), çok otoriter, çok akıllı, zeki 
bir hanımdır. Paşanın üç kızı ve dört oğlu içinde annesine rağmen âdeta 
konağın bir numaralı hanımıdır. Konağın idaresi, alınacak verilecek, ne 
pişecek o karar verir. Hatta babası paşanın vekilharcıdır. Bu özellikleri 
doksan yaşına kadar kısmen devam etmiştir. Babaannem, “Paşa babam 
çok aydın ve ileri görüşlüydü, evlenmeden evvel beni Fransız okulu-
na vermişti. Okulda başıma şapka koyunca annem kıyametleri kopar-
dı. Kızı gâvur mu yapacaksın diye beni okula göndermedi” der ve çok 
hayıflanırdı. (Annesi Sivaslı, Hatice Hanım (1854-1938). Şimdiki adı 
Sularbaşı olan o zamanki adı ile Üryan-ı Müslim Mahallesi’nden Sağır 
Ömeroğulları ailesinden Derviş Efendi ile Aişe Hanımın kızıdır). Ba-
baannem o günlerden aklında kalan birçok Fransızca kelimeyi bizlere 
söylerdi. Her gün aşçıya talimat verir ne pişeceğini söyler ve nasıl pişi-
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riyor diye de gidip bakarmış. Yemek yapmayı öyle öğrendim derdi ki 
annem de çok güzel yemek yaptığını söylerdi. Kendinden büyük Naki-
ye ablası kendinden küçük Emine teyze için “onlar hiç ilgilenmezlerdi” 
derdi. 

Emine teyze bir ara tavla öğrenmeye merak sarmış aşçıya para vermiş 
öğrenmek için, o öğrenememiş. Babaanne onları seyrederek öğrenip 
hepsini tavlada yenecek kadar da usta olmuş. Eve dikiş dikmeye ge-
len terzi hanımdan nasıl kesip biçtiğini izleyip kısa bir müddet sonra 
ev halkının tüm dikişlerini dikecek hale gelmiş. Daha sonraki yıllarda, 
“oğullarıma setre pantolon bile diktim” diye övünürdü. (Setre pantolon 
karın kısmı geniş aşağıya doğru daralan bir pantolon biçimidir). Arap-
çayı çok iyi bilir okur ve yazardı. Yeniliğe açık her şeye çok meraklıydı. 
Latin harfleri çıkınca hiç okula gitmeden kendi kendine okuyup yaz-
mayı öğrenmişti. Sabah eve gazete gelince kimseye vermez kendi okur, 
enteresan haberleri kesip cüzdanına koyar gelenlere, “Bakın, hanımlar 
neler olmuş” diye anlatırdı. Gezmeyi eğlenmeyi de çok severdi. İlerle-
miş yaşında bile inanılmaz bir hafızası vardı. Sağlığında ondan çok şey 
öğrenmediğim için şimdi çok pişmanım. Babaannem Fatma Hanım 
Osmanlının son zamanında yaşamış, Cumhuriyet dönemini benim-
semiş eski tabirle nev-i şahsına münhasır bir hanımdı. Allah ganî ganî 
rahmet eylesin. 

Babaannem, babamdan bahsederken, “Çok yaramazdı. 9 aylık yürüdü, 
düz duvarlara çıkardı. Evin dört bir yanında, o koca bahçede koşar dur 
durak bilmez” demişti. Bir gün koşarak mutfağa girer elinde kızgın yağ 
tavası bulunan aşçıyla çarpışır bereket adamcağızın çevik hareketiyle 
son anda yanmaktan kurtulur. Bu yaramazlıklara bir iki yıl sonra karde-
şi Fazlı da iştirak edecektir. Babam, 1917 yılına kadar Bağdat’ta teyzele-
rinin çocukları, kardeşi, dayılar arasında çok güzel bir çocukluk geçirir. 
Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi 10 Mart 1917 tarihinde, İngilizler 
Bağdat’ı işgal edince M. Sabrı Paşa dedemiz, kızları, torunları gelinleri, 
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eşi hizmetkârlardan oluşan 24 kişilik aile fertleri ile Türkiye’ye gelmek 
üzere hayatını geçirdiği bütün maddi varlığını, hatıralarını arkasında 
bırakarak alabildikleri kadar eşyayla arabayla önce Musul’a gelirler. Em-
lakinin başına, babasının adını verdiği Ali Fikri adındaki büyük oğlunu 
bırakır. Bir daha ne Bağdat’ı ne de oğlunu göremeyecektir. 

Rahmetli babaannem bu yolculuğu bir masal gibi anlatırdı: “Yola çıktık 
yağmur başladı ıslandık. Hizmetkârlar bizden tedbirli çıkmışlar, elbi-
seleri üst üste giymişler. Alttaki kuru elbiselerden verdiler bize giydik” 
derdi. Üç çocuk kendisinin, üç çocuk ablasının, “o yolculukta çocukları 
çok zor zapt ettik” diye anlatırdı. Bu hengâmede babaannem kedisini 
arkasında bırakmak istememiş, eteğinin altına gizleyip onu da götür-
müş. Yollar da emniyetli olmadığı gibi yol boyu aç, açık perişan insan-
lar, feci bir manzara. Bir yol kenarında bir kız bir erkek çocuğu görürler 
içleri parçalanır. Kızı arabaya yanlarına alırlar. “Bu senin neyin” diye 
sorarlar, “Hiçbir şeyim değil” der, Adını Gurbet koydukları bu kızcağız 
Türkiye’ye gelince o benim kardeşimdi demez mi! “Bir ömür boyu piş-
manlık duydu” derler. 

Aile bin bir güçlükle Konya’ya gelir. Sanki Mevlânâ hazretleri eşsiz sev-
gi, merhameti ve tevazusu ile bu yorgun, üzgün aileyi bağrına basmıştır. 
Mevlânâ hepsine huzur sükûn, mutluluk getirir âdeta. Bağa, bahçeye, 
yeşile çok meraklı olan Paşa dede yine Konya’da geniş ve bahçeli bir ev 
kiralamış her gece Mevlevi dervişlerini ağırlamış. Neyler, ilahiler sema-
lar. Mevlânâ onların yorgun ruhlarına ilaç gibi gelmiş. Sadece büyükler 
değil bu irfan meclislerinden torunlar da nasiplerini almışlar. Hepsi ila-
hiler söylemeye sema yapmaya heveslenmişler. Osman Nuri Bey de sık 
sık fırsat buldukça Konya’ya gelir oda ney üfler sema yapar. Paşa iki evli 
kızını, gelinini toparlayıp çok evvelden Erzincan’dan aldığı mülkü var-
dır oraya götürür. Osman Nuri Bey Konya’ya tayinini ister artık aile bir 
aradadır, yıl 1919 olmuştur. Konya’da Osman Nuri Beyin Asaf adında 
bir oğlu daha olur. Babam ve Fazlı amcam okula başlarlar. Bu iki kardeş 
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o kadar yaramazlar ki her akşam mahalleli, Osman Nuri Beyin önünü 
keser şikâyet ederler. Bir gün çok sinirlenen dedem kızgınlıkla baba ve 
amcamın üstüne yürüyünce iki kardeş çareyi ağacın üstüne çıkmakta 
bulurlar. Ağaç da ikinci kattaki odanın penceresinin dibinde. Osman 
Nuri Bey pencereyi açar bir gün evvel alınan sabun çuvalını görünce 
ağaca doğru bir çuval sabunu atar. Bir kısmı kendi bahçelerine bir kıs-
mı da komşunun. Tabii ertesi gün bahçeden sabunları toplarlar. Babam 
Konya-Aksaray’da Ağır Ceza Reisi iken Konya’da oturan Fıtnat Halamı 
ziyaret ettiğimizde, bu evi arayıp bulmuş ve bize de göstermişti. 

Osman Nuri Bey birkaç sene Konya’da kaldıktan sonra Sivas’a tayin is-
ter. Bezirci’de şimdiki Adem Yavuz çeşmesinin tam karşında yine bah-
çeli iki kat bir ev yaptırır. Artık baba ocağına gelmiştir. Babamla yıllar 
sonra Sivas’ta bu evi sahiplerinden izin alıp gezmiştik. Babam gözleri 
dolu dolu bahçede yekpare bir taştan süs havuzunu görünce; “Bak 
Suna, bu taş havuzu Fazlı amcanla beraber getirip buraya koymuştuk. 
Ben cesurdum, Fazlı kuvvetliydi” demişti. İki kardeşin yaşları birbirine 
yakın olduğu için çok anlaşır ve birbirlerini çok severlerdi. İkisi de or-
taokulu Sivas’ta okur, liseye başlarlar. Yaramazlıkları o kadar meşhur-
muş ki yazları gittikleri Soğuk Çermik’te havuza gittiklerinde, görenler, 
“Aman doktorun uşakları geliyor” der ve havuzdan çıkarlarmış. 

Mahallede de bir kabadayı adam varmış birisi önünü kesince: “Bana 
bakın, ben doktorun uşaklarından korkmadım da sizden mi korkaca-
ğım?” demiş. Lise’de de bu yaramazlıklar ayyuka çıkınca dedem ikisini 
de Sivas Lisesi’ne yatılı vermiş. Onlar lisenin giriş kapısının üstündeki 
balkonu kullanarak kaçarlarmış. O senelerde Sivas Lisesi Türkiye’nin 
sayılı liselerindenmiş. Edebiyata, şiire iki kardeş de çok meraklıymış. 
O zamandan şiirler yazmaya başlamışlar. Babam, lisede müzik hocası 
Muzaffer Sarısözen’den çok etkilenmiş. Saz çalar türkü söylerdi. Her 
zaman evimizde bir meydan sazı, bir bağlama bulunurdu. Sonraları 
benim mandolinim de ilave oldu. Aksaray’dan Sivas savcılığa tayin edi-
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lince 1950 yılında eşyaları bir kamyona yükleyip annemle babam da 
şoför mahallinde yolculuk ederken yolda iki köylü vatandaşı da kam-
yonun arkasına alırlar. Adamlar bakarlar ki birkaç tane saz var. Birbirle-
rine, Sivas tabiriyle, “Elleham bunlar çalgıcı” dediklerini duymuş ve çok 
gülmüşler.

Dedemizin yatılı vermesi de çare olmayınca iki kardeşi ayrı ayrı liselere, 
babamı Kabataş’a, amcamı da Kayseri Lisesi’ne gönderir. Kabataş Lise-
si’nde edebiyat hocası Faruk Nafiz Çamlıbel’dir. Babam, çok beğendiği 
ve de çok etkilendiği hocasının birçok şiirini ezbere bilirdi. Hocasının 
“Çoban Çeşmesi” şiirine, sanki nazire olarak şu şiiri yazar : 

HAYAT ÇEŞMESİ 

Bir kızıl lüle ki hep zehir akar 
İçeni sızlatır kor gibi yakar 
Tek sevgi öldürür, bin gönül yıkar 
Kalplerden geçer de hayat çeşmesi 
 
Kıpkızıl bir ah’tır akan ağzından  
İçin kavrulsa da sevgi yasından 
Sakın içme yolcu kırık tasından 
Bağrını deler de hayat çeşmesi
 

Babam şiirlerini topladığı defteri arkadaşı Sivas milletvekili Rahmetli 
Nurettin Ertürk’e verdiğini, bir daha geri gelmediğini söyler ve çok ha-
yıflanırdı. Babamın vefatından sonra annem ve Fazlı amcam hafızala-
rında kalan bölük pörçük bazı şiirlerinden birkaç kıtayı hatırlayıp kale-
me almışlardı: 

Selam verip oturdum, köşedeki mindere
Bir deva bulmak için kalbimdeki kedere  
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Ne tek aşina buldum, ne de hiçbir kimseyi
Derdi bağrıma bastım avuttum da geceyi 

Bir diğeri :  

Baş bağlı, sırt yamçılı, dizgin asılı kolda, 
Bir nice hasretlinin yaya kaldığı yolda, 
Altımda ayak sekil, yorga bir kızıl dor at, 
Gidiyordum rüzgârdan alarak çifte kanat

 Sekil: Atın ayağındaki ak leke.
 Yorga: Atın rahvana benzer yürüyüşü, yumuşak rahvan 

Gurbetin akşamları isimli şiirinden bir kıta: 

Tutuşturdu ufuklar karşı yeşil çamları 
Yine kara gurbetin çatıldı akşamları 
Gurbetin akşamları, anne bilsen ne acı 
Kızıl kordan yakıcı ölümden sızlatıcı   

Babam, 1929 yılında Kabataş Lisesi’nden mezun olarak Ankara Hukuk 
fakültesine girer. Fazlı amcam da İstanbul Hukuk Fakültesi’ndedir. Sivas 
milletvekili, hepsi de rahmetli olan Rıfat Öçten. Nurettin Ertürk, İlhan 
Dizdar, Şekip Yurdakul, Ziya Avunduk, Ercüment Damalı yakın arka-
daşlarıdır. Sivas’tan Kemal Kitapçı (babası Kamil Kitapçı Bey de dede-
min çok yakın dostudur), Diş Hekimi Kemal Çolakoğlu (Diş Hekimi 
Hidayet Çolakoğlu’nun babası) ve dedeleri de hem meslektaş hem de 
hemşeri olarak iyi tanışırlar. 

Babam iri yarı uzun boylu ve esmer tenliydi. Arkadaşlarının arasında 
lakabı Kara Hamdi imiş. Hukuk fakültesinden 629 diploma numarası 
ile 19.10.1933 senesinde mezun olur.1934 yılında ilk memuriyeti olan 
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Artvin’in kazası Şavşat’a 25 lira maaşla tayin olur. 1935 yılında askere 
gider. Askerlik sonu Sivas’a geldiğinde, amcasının torunu olan Annem 
Melahat Ertekin ortaokulu bitirip, o yıl ilk defa kız öğrenci alınacak olan 
Sivas Lisesi’ne girmek ister, babası pek razı değildir. Babam dedemi ikna 
eder annemi liseye kayıt ettirir. Asker dönüşü vazifesine devam ederse 
de aklı annemde kalır. 15 Ekim 1936 tarihinde iki kardeşin torunu ha-
yatlarını birleştirir ve Şavşat’a giderler. Babam 27, annem 17 yaşındadır. 
Bir sene sonrada annem beni kucağına alır. İsmimi Dedem Dr. Osman 
Nuri Bey o tarihlerde Samsun Halkevi Başkanı’dır. Faruk Nafiz’in Akın-
cılar piyesi çok revaçtadır. Başrol kahramanının da adı Suna’dır. Dedem, 
“Suna’ya ve size uzun ömürler dilerim” diye bir telgrafla adımı da bildi-
rir. 

SEN DOĞUNCA 

Nurdan örnek bürünen renginle söndü güneş 
Yerler titredi, gökler çalkalandı tasından
Bu güzellikle dedim işte Leyla’ya bir eş 
Kızaran güller soldu, ay ağladı yasından 

 .. Olsa da bin âşıkın benden yakın olamaz,
 Gönlüm sırma saçının her bir telinde inler,

Sevgin varken boynuma ölüm zincir vuramaz 
Ben bir kere haykırsam parçalanır zincirler 

O devrin şiir anlayışına göre abartılı yazılmış bu dizeler. En çok sevdiği 
şairler; Yahya Kemal, Kemalettin Kamu ve tabii ki hocası Faruk Nazif 
Çamlıbel. Bir şiiri var ki sanki Han Duvarları gibi âdeta şiir ve nesir arası 
bu hayli duygu yüklü. 
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HUDUTTAN DÖNERKEN
ALİ İLE HASAN’IN HASBİHALİ 

Hasan: Ali yeter dinlendik. Sonra geç kalacağız. 
Karanlık bastı köye ne zaman varacağız. 
Ali: Benim köyüm kaldı mı? Sönmedi mi arkadaş 
Yaklaştıkça sızlıyor bağrıma bastığım taş. 
Git uğurlar olsun yolundan kalma Hasan. 
Hasan: Kızıl kıyamet kopsa seni bırakmam Ali 
Karalar bağlar seni üç yıl özleyen Fatma.  
Ali: Yüreğim yara dedim bari tekrar kanatma 
Hasan, Allahın sev de beni köye uğratma. 
Düşmana hücum ettik, bir gün güneş doğarken 
Yaralanmış düşmüşüm etrafı kan boğarken 
Yediğim dinsiz kurşun bağrımı yakıyordu 
Vücudumdan ateşten ırmaklar akıyordu. 
Bir çadırın yanına yarı cansız uzandım.
İçim yanıyor sandım hıçkırarak uyandım 
Dediler, “Müjde Ali kâğıdın var anandan” 
Birden kanlar boşaldı henüz dinen yaramdan 
Bir kızıl kurt bağrımı için için yiyordu 
Anam mektup başında, “ Oğlum Ali” diyordu 
Aslını duy da sonra kabahat bulma bana 
Çektiklerimi bir bir yazdırdım yana yana, 
Ölü haberin bıldır hükümet köye saldı, 
Fatma’ya duyurmuşlar o gün çıldırayazdı. 
Köyün yarısı kıza hep görücü geldiler  
Senden söz açıldıkça ciğerimi deldiler 
“Ana öldür de beni yanıma el uğratma  
Kahpe değilim dedi senin yavuklun Fatma” 
Neden sonra bir akşam Fatma köyden sır oldu 
O kanlı kayalardan yanık sesi duyuldu: 



89

Kayalar kayalar kanlı kayalar 
Yan yana da iki mezar kazalar
Biri Ali biri Fatma yazalar 
Murada ermeyen iki nişanlı. 
Ali: Hudut buraya yakın, köy buraya ne uzak 
Dayanıyor dizlerim beni cepheme bırak. 
Hasan: Gam çekme kalk gidelim şehit nişanlı asker  
Şeref, ölüm, ateş, şan hep sensin şanlı asker

Hamdi Ertekin, Şavşat müdde-i umumiliğinden (eskiden savcılara ve-
rilen isim) Eskişehir’in kazası Sivrihisar Savcılığa tayin edilir, yıl 1938. 
1942 yılında görev yeri Muş savcılığıdır. Buradaki görevi beş yıl sürer. 
O zamanlar tam bir mahrumiyet yeridir. Demiryolu Kurtalan’a kadar-
dır, gerisi kamyonla gidilir. Kış çok soğuk ve uzun sürer. Annem “Bir 
kışta bir kere bir portakalın yarısını paylaşarak yedik. Bir tüccar onu 
da cebinde getirmişti” derdi. “Sebze yerlisi çıkıncaya kadar yoktu buna 
mukabil yağ, süt, yumurta çok. Yine de hayatımızdan şikâyetçi değil-
dik. Hâkim arkadaşlarla unutulmaz günler geçirmiştik” diye anlatırdı. 
Üstelik harp yıllarıdır her şeyin kıt bulunduğu yıllar. Bu arada ben de il-
kokula Muş’ta başladım üçüncü sınıfa kadar orda okudum Muş deyin-
ce hatırladığım anılardan; Defterdar amcalarda İzmir’den gelen zeytini 
yiyince onu meyve sanıp, evde baba “zeytun” diye tutturuşum. Babam 
Muş’ta,1 940’lı yıllarda türkü derlemeye ve kaydetmeye gelen Sivas 
Lisesi’nden hocası Muzaffer Sarısözen’e her türlü kolaylığı sağlamıştı. 
Anne ve babamın onu evimizde ağırlamak için gösterdikleri çaba gelir 
aklıma. 

1947 senesinde Adana’nın Osmaniye kazasına tayin edilir. En soğuk 
iklimden en sıcak iklime, işte memuriyetin cilvesi de budur. Senede 
bir kere yiyemediğimiz portakalın memleketine düşmüştük. Kışın bir 
cennet, yazın da babam, annemle beni Sivas’a gönderir, aylık iznini alır 
bizimle beraber dönerdi. 1949 yılında tekrar bir tayinle Konya Aksaray 
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ağır ceza yargıçlığına getirildi. Artık ben ortaokul talebesi olmuştum. 
1950 yılında da Sivas savcılığına tayini çıkar. Sivas hepimizi her yönden 
çok mutlu etmişti. Ben ortaokulu bitirip bir zamanlar babamın, anne-
min okuduğu tarihi lisede okuma şansını elde etmiştim. Üçüncü sınıfa 
geçmiştim ki o sene liseler dört yıl iken üçe indirildi, bizde son sınıf 
olduk. O sene lise bir hayli mezun verdi. Babam da Hacı Zâhid ma-
hallemizdeki evin bahçesinde envai çeşit çiçekler arka bahçede meyve 
ağaçları yetiştirmeye özenirken tabiata ve hayvanlara düşkünlüğü an-
nemin itirazlarına rağmen Ulaş devlet çiftliğinden bir de inek almıştı. 
Tavuklar, inek, çiçekler, yorulan kafamı ve ruhumu bunlarla dinlendiri-
yorum derdi babam.  

Sivas’a babamın en büyük hizmeti o tarihlere kadar sadece özel kişiler 
tarafından yapılan dünyaca meşhur Sivas halılarının ceza evinde do-
kunmasına ön ayak olmasıdır. Aklına geldiğinde gece gündüz demez 
varlı vakitsiz genelde habersiz hapishaneleri teftişe gider ve çok üzülür-
dü. Bunca insan, bunca kadın erkek cezalarını bitirince nasıl ekmek pa-
rası kazanacaklar. Kimse işe de almaz der, dururdu. Adalet bakanlığı ile 
irtibata geçip uzun çalışmalar ve uğraşlar sonucu yarı açık ceza evinin 
yapılması ve halı dokuma tezgâhları kurulması için çok çaba ve emek 
harcadı. Sonunda izin çıktı Tezgâhlar kuruldu, en iyi halı ustaları alın-
dı. İsteyen mahkûmlara, halı dokumayı öğretmeye başlandı ve üretime 
geçildi. Hatta mahkûmlar öğrendikten sonra cüz’i bir ücret de alır ol-
dular. Aynı zamanda kadın ceza evinde de bu faaliyetler devam ettirildi. 
Halıda çalışmayan bazı mahkûmlara da hapishane bahçesinde sebze ve 
meyve yetiştirmelerine müsaade edildi. Yetiştirilen sebzeler yine hapis-
hanenin mutfağında kullanılıyordu. 

1954 yılında bir kış günü Kars Ağır Ceza Reisliği’ne tayini çıktı. Kendi-
si yalnız gitti, annemle ben Sivas’ta kaldık. 1954 yılında seçimlerde iki 
kardeş iki farklı partiden aday oldular; Fazlı amcam Ordu’dan, babam 
Sivas’tan. Amcam kazandı biz kaybettik. Babam, “Kardeşim kazandı 
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ya”, dedi. Kendi kaybettiğini hiç aramadı. O denli bir bağ vardı kardeş-
lerin arasında. Daha sonra kısa bir Urfa Ağır Ceza Reisliği var. O sırada 
liseyi bitirmiştim. Benim tahsilim için verdiği dilekçede Ankara veya İs-
tanbul’a yakın bir yer istedi ve 1956 yılında, İzmit Ağır Ceza Reisliği’ne 
tayini çıktı. 

Çalıştığı her yerde dürüstlüğü, inanılmaz cesareti, babasının vasiyetinde 
istediği gibi adaletten zerre kadar şaşmaması ile tanınmıştı. “Babam da 
olsa karşımda kanundan zerre kadar şaşmam, hayatta sadece Allah’tan 
ve kanunlardan korkarım. Bir mahkûmun içerde bir saat bile fazla kal-
masının bedelini ödeyemem” der, gündüz çalıştığı yetmiyor gibi evde 
sabahlara kadar dosya okur, çabuk oluyor diye eski yazı ile notlar tu-
tardı. 1957 yılının yazında hafiften başlayan kırgınlık, yorgunluk der-
ken yaz sonuna doğru iyice rahatsızlandı. Ankara’ya gitti, sonbaharda 
ameliyat gerekti ve hastalığı teşhis edilemedi. Kasım ayında ameliyatta, 
pankreas kanseri olduğu görüldü. O zaman kemoterapi, ışın tedavileri 
yoktu. Ameliyattan iki ay sonra 28 Ocak 1958 tarihinde genç denecek 
yaşta, 49 yaşında vefat etti. Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi. Annem 
39, ben de 21 yaşında İ.Ü. İktisat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiydim. 
Babama, ne mezuniyetim, ne evlendiğim, ne de ismini koyduğum to-
rununu görmek kısmet olmadı. 

Fazlı amcam, babamın vefatından hepimiz gibi çok etkilendi, “Öyle Bir 
Ömür ki “ adlı ilk şiir kitabında bana ithaf ettiği uzunca bir şiirinden iki 
kıta: 

En olgun çağında göçtün kardeşim 
Alnında bu çetin yazı da varmış. 
O ecel tasından içtin kardeşim 
Nasibin bu imiş hem bu kadarmış. 
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Göğsünde vefanın ateşi yandı 
Yiğitlik ve mertlik sende ummandı 
Varlığın bizlere sanki cihandı 
Böylesi ölenler daim yaşarmış 

Gerek İzmit’te gerekse Sivas’ta yayınlanan Ülke ve Doğuş gazetelerin-
de Sivas için acı bir kayıp başlığı altında kısa bir öz geçmişi ile duyu-
ruldu. Hakkında birçok sevenleri yazılar yazdılarsa da elimizde Sivaslı 
mülkiye müfettişi Nihat Polater’in yazısından kısa bir bölüm alıyorum: 

“Hamdi Yılmaz Ertekin; Temiz, tertemiz kalbi, alçak gönüllüğü, 
kısaca bütün cephesiyle bir insan adamdı. Kendisini hangi vesile ile 
olursa olsun tanıyanlar bu noktada müttefiktir.1952 yazındaydı. 
Bir gece kendisini ziyarete gitmiştik. Bana, bütün sıcaklığı, bütün 
samimiyetiyle hâlâ kulaklarımda kalan şu nasihatı vermişti. ‘Mev-
ki sahibi memurların muvaffak olmalarının bir şartı da bulunulan 
muhitin şivesi ile konuşmaktır. Bu halkın seviyesi ile bir olmayı ko-
laylaştırır. Aradaki lüzumsuz mesafeyi kaldırır.’ Daha fazla yaz-
maya ne benim üzüntüm müsaade eder ve ne de okuyucunun. Nur 
içinde yatsın.” 

Babamın ve Fazlı amcamın çok eski arkadaşı olan o zaman Kaba-
taş Lisesi edebiyat öğretmeni Kemal Aydıniç’in yazdığı şiirinden bir 
kıta: 

O çoşkun gençlik sonunda sakin 
Kabına sığmaz, çok mertti lâkin 
Yıllarca şarkın hak âbidesi, 
Dillerde destan Hamdi Ertekin. 

Bir sene sonra ölüm yıldönümünde Hamdi Ertekin’i unutmayan kadir-
şinas hemşehrileri Doğuş ve Ülke gazetelerinde anarak, babama, âcizâ-
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ne, yazdığım şu şiir ve yazımı basmak nezaketini göstermişlerdi: 

SON BİR DEFA DAHA 

Şefkat dolu, acı dolu, kararsız gözlerin, 
Son bir defa daha  
Yaşlı gözlerime çevrilince 
Ben seni kaybetmek kaygısı içinde 
Geçti birkaç saniye 
Kelimeler ne ifade eder ki 
Anladım benden son isteğini 
Ve söz verdim sana  
Sevmediğim hiçbir şey  
Yapmayacağım dünyada 
Anlatabildim bunu sana  
Değil mi baba ?
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HER ŞEY YARIDA KALDI (SON MEKTUP)
Her şey yarıda kaldı, bütün emellerin gibi. Hayatta en büyük arzun gün 
geçtikçe seni yoran memuriyet hayatından, yirmi beş seneyi doldurup 
kendi arzunla emekli olmaktı. Hatta o günü saatine, dakikasına kadar 
hesaplardın. Onun için mi yarıda kaldı? Sivas’ı memleketini bu yüksek 
serin yaylayı ne kadar çok severdin. Son defa olsun yetişemedin, yarı 
yolda Ankara’da kaldın. Hani İzmit’te bir evimiz olacaktı, tek katlı bah-
çeli. Planını sigara paketinin arkasına çizer, hatta bahçesini bile tanzim 
ederdin. Temelini attın dört duvarını çıktın o da her şey gibi yarıda kal-
dı. Ulaş’ı, tarlaları, diktiğin ağaçları, köyü ne kadar çok severdin. Ulaş’a, 
Tecer’den su getirmeyi ne kadar ister ve bunun için ne kadar  uğraş-
mıştın. Pek yarı yolda sayılmazsa da köyün başında kaldı, Hangi yarım 
kalan şeyi  sözlerimle tamamlayayım? Sanki bütün bunları yarıda bı-
rakacağını önceden sezmiş gibi Cahit Sıtkı Tarancı’nın; “Yaş otuz beş 
yolun yarısı eder, Dante gibi ortasındayız ömrün” mısralarını nasıl da 
içten okurdun?

En çok bana ne dokundu biliyor musun baba? 
Masanda bıraktığın son hatıra; yarım kalmış bir paket sigara. 
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NASIL KALMAZ İZLERİ
ABDÜLHÂLİK FAZLI ERTEKİN (1911- 1977) 

Nüfus kaydındaki adıyla; Abdülhâlik Fazlı Ertekin, Sivas’ın kadim aile-
lerinden Delireşitoğlu Dr. Osman Nuri Bey’in (1878-1944) oğludur. 
Babasının görevi sebebiyle o zamanlar Osmanlı toprağı olan Bağdat’ta, 
1911 yılında doğan Abdülhâlik Fazlı’nın annesi, Bağdat genel valisi 
Mustafa Sabri Paşanın kızı Fatma Hanımdır. Dr. Osman Nuri Bey, oğlu 
Hamdi’ye kardeş gelen ikinci oğlu Abdülhâlik Fazlı’nın doğduğu gün 
duygularını şöyle dile getirmiş: 

Hüdâ’nın sırrı okunur ey oğul çehrene baktıkça 
Bu Osman kemter kulun Hüdâ’ya şükredip dursun
Allah seni her türlü belâdan korusun. 

Fazlı’nın çocukluğu Paşa dedesinin Bağdat’taki konağında çok şaşaalı 
olarak geçer 1917 yılında İngilizler Bağdat’ı işgal edene kadar. 1917 yı-
lında babası Dr. Osman Nuri Bey cepheden cepheye koşarken, Dedesi 
Sabri Paşa kalabalık bir aile efradıyla bin bir güçlükle Konya’ya, daha 
sonra baba memleketi olan Sivas’a gelir. İlk, ortaokul ve liseyi Sivas’ta 
bitiren Fazlı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girer ve 1935 yı-
lında en iyi derece ile bitirir. 1946 yılına kadar muhtelif yerlerde savcılık, 
hâkimlik yapar. Ordu’nun Fatsa kazasında hâkimken yöre eşrafından 
Çamaş Ağaların kızı Neclâ hanımla evlenir. Bu evlilikten dört evladı 
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olur. Hakimlikten istifa eder, Ordu’da avukatlığa başlar ve siyasî hayata 
atılır. DP Ordu il teşkilatını kurar ve başkanlığını yapar. 1954 yılında 
Ordu milletvekili olur. Bir müddet Ankara’da avukatlık yapar. 1958 yı-
lında Fisko Birlik Müdürlüğü’ne tayin edilince İstanbul’a yerleşir. Daha 
sonra Kadıköy 2. Noteri olur. Bu görevi 1977 tarihinde vefatına kadar 
devam eder.

Çok hassas, âdeta hüzünlü bir kişiliğe sahip olan Fazlı Ertekin, siyasî 
mücadele yıllarında günlük gazetelerde çeşitli konularda yazılar da 
yazmış, başta şiir olmak üzere, musikî ve edebiyata karşı ilgisi sebebiyle 
daha çok bu sahaya yönelmiştir. 1958 yılında kendinden iki yaş büyük 
ağabeyi Hâkim Hamdi Ertekin’in vefatı ona çok dokunur. Hastalığında 
başında beklerden yazdığı Öyle bir Ömür ki şiirinde üzüntüsünü ve 
ümitsizliğini şöyle dile getirmiştir: 

Öyle bir ömür ki bilmece sanki
Neşe keder elem her şey onda
Ve fakat bilmelisin bana inan ki!
Aradığın birini bulamazsın milyonda 

Çeşitli yıllarda yayımlamış olan şiir kitaplarının adları ve tarihleri şöy-
ledir: 

- Öyle Bir Ömür ki 1957

- İki Günlük Dünyada 1965

- Unutturma Bana Seni 1970

- Nasıl Kalmaz İzleri 1973

- Bir Teselli Aradım 1976
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1958 yılında babam Hamdi Ertekin (d.1909)’in vefatı Fazlı amcamı 
derinden sarsmıştı. Ağabeyinin genç yaşta vefatı dolayısıyla duyduğu 
derin kederini, “Sensiz yaşamak da neye yararmış” şeklinde dile getir-
miş, “Öyle Bir Ömür ki” adlı ilk şiir kitabını ona ithaf etmişti. Hayat mü-
cadelesi için, “bazen bir nehir gibi sessizce akıp gitti” diyen Fazlı Ertekin 
insan hayatında, acıların ve kederlerin mutluluklardan daha fazla oldu-
ğunu dile getirmiş, çekilen acıların kemal yolunda merhale olduğunu 
belirtirken, Yaradan’a kulluk etmenin, biz insanlara yaraşan olduğunu 
söylemişti.

Türlü azık verdin övdün yarattın
Ululuk sırrından belgeler kattın
Doğruyu eğriyi, yolu anlattın
Yüce Tanrı’m bize kulluk yaraşır

Fazlı Ertekin, yetiştiği muhit ve almış olduğu eğitim sebebiyle, Arap-
ça ve Farsçaya vâkıftı. Kendi ifadesiyle; şiirlerini, “içine nasıl doğduysa 
öyle” yazdı. Şiiri daha ziyade, his, hayal, sevgi ve ilham olarak niteledi. Bu 
duyguların samimi ve yürekten olmasını isterdi. Gönlünün hürriyetini 
her şeyin üzerinde tutarak, onun kayıt altında alınmasından kaçınırdı. 
Var oluşun temelinde sevgiyi görür, bu duygunun etrafı kucaklaması-
nı arzu ederdi. Çünkü sevgisiz gönüllerde buz tutardı pınarlar. İnsan-
lık demek, sevmek ve sevilmekti. O da Yunus gibi, “sevelim sevilelim” 
diyordu. Şairimiz, “Sen Bir Sevgisin” adlı şiirinin bir bölümünde şöyle 
seslenmişti:

(...)

Göreceksin ki sen bir sevgisin
Bütün güzellikleri bir yana bırakarak
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Önce kendini sev sonra seni seveni
Sevgi çiçeği açmayan gönül bahçesinde
Kuru dikenler, kuru yapraklar barınır ancak

(...)

Kıymetli halkbilimcilerimizden Vehbi Cem Aşkun (1909-1979), hem-
şehrisi ve okul yıllarından arkadaşı olan Fazlı Ertekin’in şiirlerini şöyle 
değerlendirmişti: “Ben bir hüzün şairiyim” diyen Fazlı Ertekin, hüznün 
yanında aşkı, aşkın içinde hasreti ve vuslatı iç içe duymuştu.”

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan (1898-1978) da, Fazlı Ertekin için “hüzün şa-
iri” diyerek, şiirleri hakkındaki düşüncelerin yazdığı; 12. 6. 1973 tarihli 
mektubu Fazlı Ertekin’in; Nasıl Kalmaz İzleri adlı şiir kitabının başında 
şöyle yer alıyor; 

“Fazlı Ertekin’in şiirlerinde aşk daima için için tüten bir buhurdan, ta-
savvuf da ince bir duman halinde yükselip râyihasını yaymakta. Ya ke-
limeler, millî hayatımızla yaşayan hazine. Asırların macerasını, en ince 
duyguların çırpınan dalgalarını taşır. Samimi bir sanatkâr, kelimeyi 
aramaz, kelime gelir onu bulur. Izdırap şiirleri hayatın öz malıdır. Her 
gönülde onun, için için inleyen telleri vardır. Üstad mızrabı o tellere 
dokundukça gönülde kıyametler kopar. O mukaddes teller bende de 
vardır. Tanbur gibi değil, kanun gibi baştan başa o tellerle mücehhezim” 
diyen Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan kendi gönlü ile Fazlı Ertekin’in mısraları 
arasında çok yakınlık görmektedir.

Fazlı Ertekin, son şiirlerinde ölümü daha yakından hissetmiş, bir teselli 
aramış ve iz bırakmak istemiştir. Dünya ve Âhiret adlı şiirinden aldığı-
mız mısralarında bu düşüncelerine şöyle yer vermiş:
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Dünyada, âhirette hazırım ben hesaba
Kader kısmet ne ise bir gün gelecek başa
Birkaç mısram var yazılsın onlar taşa
Gidenler unutulur, gelenler umut dolu
Elimde bir şey yok ki şaşırmışım yolumu
Bir hatıra ve bir iz bırakabildimse eğer
Demek ki yaşayacak içimdeki sevgiler

Ben Neyleyim isimli şiirinde sevabından karşılık beklemeyen ve gü-
nahlarını peşinen kabul eden kulluğun derin bir ruh asaleti içinde şu 
mısraları da karalamıştır:     

Sevabım var ise, yadigâr olsun 
Günahım çok ise, sehpa kurulsun
Bedenim vurulsun, ruhum vurulsun
Cehennem ateşi hep benim olsun 

1977 Şubatında, İstanbul’da maddî âlemden göçen Fazlı Ertekin’in şii-
rinde de belirttiği gibi arzusu yerine getirilmiş ve şu dörtlüğü Karacaah-
met’teki kabrine yazılmıştır:

Sevabımla günahımla gör beni
Bir var ettin bir yok ettin neyleyim
Yüce Tanrı’m toprak ettin bu teni
Dilim yok ki hikmetini söyleyim

Gönüllerimizde silinmeyecek izler bırakan amcam Fazlı Ertekin’e Yüce 
Allah’tan ganî ganî rahmetler diliyorum. 
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NÜZHET ÇUBUKÇU  
Sivas’ın sosyal ve siyasi yaşamında ayrıcalıklı bir yeri olan ünlü sima-
lardan biridir Nüzhet Çubukçu. Hayat hikâyesine; “Asker çocuğuyum 
Ağrı’nın Tutak kazasında 1321 (1905) yılında doğdum. Babamın vazi-
fesi dolayısıyla ilk ve orta tahsilimi çeşitli illerde yaptım” diye başlar. Ba-
bası Sivas’ın eski ailelerinden Çubukçuzâde Ahmet Rüştü Bey, annesi 
Dağıstan Çerkezlerinden Fatma Hanımdır. 1900 yıllarının başında ev-
lenen çiftin; Kadriye (Gözüküçük), Şevket, Nüzhet, Sabire (Kasaroğ-
lu), Talat, Suzan (Zeyneloğlu) adını verdikleri altı çocukları olur.Yıllar 
hızla ilerler, çocuklar büyür. Şevket Bey İstanbul’da eczacılık, Nüzhet 
Bey de diş hekimliği yüksek okullarını bitirip 1927 yılında baba yurdu 
Sivas’a dönerler. Nüzhet Bey 1928 yılında Sivas Askeri Hastanesi’nde 
vatani görevini yapar ve sonrasında mesleğini icra etmeye başlar. Şev-
ket Bey de 1927 yılında, bugün Köşk Otel’in yerinde bulunan Sivas 
Belediyesi’nin eski binasının altında açtığı Şifa Eczanesi’nde Sivaslılara 
yarım asır sürecek sağlık hizmeti vermeye başlar. 

Bu iki kardeşin hayatı her zaman at başı gibi beraber seyretmiştir. Ne 
var ki 1929 yılında anneleri Fatma Hanımın genç yaşta vefatı aileyi de-
rinden sarsar. En küçük kardeşleri henüz üç yaşındadır. Ablalar ağabey-
ler üstüne titrer. Nüzhet Bey kardeşine “Sen İngiltere kraliçesi ile aynı 
zamanda doğdun, o İngiltere’nin sen de bizim ailenin kraliçemizsin” 
dermiş! Baba Ahmet Rüştü Bey altı çocukla baş başa kalır çok zor gün-
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ler geçirirler. Evlenmeye karar verir. Bu evlilikten Sivas’a trenin geldi-
ği gün; 30 Ağustos 1930 tarihinde doğan oğlu Reşat (Yazar Haldun 
Çubukçu’nun babası) ve daha sonra Attila ve Oktay adını verdiği üç 
oğlu olur. Binbaşı Ahmet Rüştü Bey, ikici eşinin ilk evliliğinden olan 
Emin isminde bir oğlu ile artık on çocuk babasıdır. O günün şartlarında 
bütün çocuklarını yetiştirmiş, okutmuş Şevket Bey eczacı, Nüzhet Bey 
diş hekimi, Sabire Hanım öğretmen, Kadriye Hanım da Sivas’ın saygın 
ailelerinden Gözüküçükler’e gelin gitmiştir. Suzan Hanım kız Enstitü-
sü’nü bitirmiş, Talat bey liseyi, Reşat ticari ilimleri, Oktay ve Attila da 
hukukçu olmuştur. 

Ahmet Rüştü Bey her asker gibi büyük bir Atatürk hayranıdır. 1938 
yılında Ata’nın vefatını radyodan duyunca günlerce gözyaşı döker. O 
kadar üzülür ki hasta olur tam iki ay sonra 10 Ocak 1939 da vefat eder. 
Artık bu kalabalık ailenin sorumluluğu Şevket Bey ile Nüzhet Bey’e 
kalmıştır.

Nüzhet Bey 1937 yılında Samsunlu Behçet Bey ve Sıdıka Hanımın 
kızı Meliha Hanımla hayatını birleştirir. Tolga, bana babası hakkında 
bilgi ve fotoğrafları ileten aynı zamanda meslektaşı Ateş, Uğur, Meh-
met, İpek ve Dilek isimlerini verdiği altı çocukları olur. Her erke-
ğin hayatında bir defa yapıp bir ömür boyu anlattığı askerliği, Nüzhet 
Bey, 1941 yılında Merzifon’da kolordu hastanesinde diş hekimi olarak 
bir kez daha yapar. Bu ikinci askerlik ona biraz zor gelir, zira evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

1929 yılında diş hekimi olarak çalışmaya başlayan Nüzhet Bey, CHP.’ 
ye kayıt olarak Sivas’ta uzun yıllar sürecek olan siyasi yaşamına da adım 
atmış olur.  İstanbul’da başlayan Türk Ocakları’ndaki çalışması Si-
vas’ta da devam ettiği gibi, Halkevleri, tiyatro kolları temsilciliğini de 
üstlenir. Altı yıl Sivas Halkevi Başkanlığı yapar. Her zaman olduğu gibi 
en büyük desteği kardeşi Şevket Beydir. Bu iki kardeş Sivas’ın sosyal ha-
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yatında nezaketleri, tevazuları ile etraflarına örnek olmuştur. İkisi de şık 
giyimleriyle, her yerde öne çıkan karizmatik kişilerdir. O devirde Hal-
kevi’nde, temsillerde bayan oyuncu bulmakta zorluk çekince, Nüzhet 
Bey bir taşra hekimi değil de bir İstanbul beyefendisi nezaketiyle ikna 
yeteneğini kullanarak önce kendi kardeşi Öğretmen Sabire Hanımı o 
devrin genç bayan öğretmenlerini temsillerde rol almaya razı eder.

Çubukçu kardeşler musikiye de meraklıdır. Nüzhet Bey ve kardeşi öğ-
retmen Sabire Hanım keman, Şevket bey de ud çalar. Üç kardeş evde 
meşk etmeye başlayınca bazen ev halkını bezdirdikleri de olur. Sadece 
müzik ve tiyatro mu? Nüzhet Bey birçok spor kollarında çalıştığı gibi 
spor bölgesi başkanı olarak ilk defa Sivas’ta tenise önem vererek tenis 
kortu açılmasına ön ayak olmuştur. Bu çabası ne yazıktır ki uzun ömür-
lü olmamıştır. Dağcılık, kayakçılık, ata sporu olan atçılık iki kardeşin 
ilgi odağıdır. Nüzhet Beyin giriştiği her faaliyette ona maddi ve manevi 
destek veren arkasında duran ağabeyi Şevket bey olmuştur. Şevket Be-
yin kızı Pelin Köseoğlu o günleri şöyle anlatıyor: “Amcamı daima ba-
bamla birlikte yan yana kol kola anımsıyorum. Her konuda beraber can 
canaydılar ta ki ölüm onları ayırıncaya kadar. Bu tür bir kardeş sevgisi, 
anlaşması, dayanışması dünyada pek az bulunur diye düşünüyorum. 
Onları her zaman birbirlerine bir şeyler anlatıp kahkahalarla gülerken 
görebilirdiniz. Babamdan yaşça küçük olmasına rağmen dominant 
olan amcamdı. Babam bir konuda karar alacağı zaman durun bir de 
Nüzhet’e soralım derdi.” 

Sivas’ta kayak sporu, Sivas bölge başkanıyken Nüzhet ve Şevket Bey-
lerin maddi ve manevi destekleri ile gerçekleşiyordu. Sivas’ın mahalli 
gazetelerinden birinde köşe yazarı olan Muhlis Günay o günleri şöyle 
anlatır. “300 kişilik guruplar halinde Mereküm’de kayağa giderdik. Tö-
ren havasında, görkemli kayak gösterileri olurdu. O kadar kişinin yol 
masraflarını otobüs tutarak iki kardeş ceplerinden verirdi. Bu kayak ça-
lışmalarına herkes eşi kızları, kardeşleri ile katılırdı. 
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Anadolu insanı ata, silaha meraklıdır. Çubukçu kardeşler de asker ço-
cuğu olduğundan ata meraklıydı. Bayram ismini verdikleri atları Ha-
mit ismindeki seyisleri ile birçok defa birincilikleri vardı. Kız kardeşleri 
Suzan Zeyneloğlu o günlere ait anısını şöyle anlatıyor: “ At yarışlarına 
ailece bütün kardeşler beraber gider, yarış süresince binicimizi gayrete 
getirmek için hep bir ağızdan “Ha Hamit, Ha Hamit diye tempo tutar-
dık. Yarıştan birkaç gün sonra evimizin önünden bir köpek koşmaya 
başlayınca küçük kardeşimiz, “Ha Hamit, Ha Hamit diye bağırmaz mı? 
Bu olay hepimizi günlerce güldürmüştü.” 

Nüzhet Bey, 1949 yılında neredeyse 20 yıl aralıksız çalıştığı Sivas C.H.P. 
teşkilatına başkan seçilir. Bu daha çok meşguliyet, daha çok mesuliyet 
demektir. Nüzhet Beyin hayatında hiçbir zaman tek uğraş olmamıştır. 
Zor olan bir mesleği bakmak zorunda olduğu kalabalık bir ailesi v rdır.
Yine de o her şeye zaman ayırır. Parti başkanlığı artık Nüzhet Bey için 
ikinci bir adres olmuştur. Sağlığına yiyip, içtiğine son derece dikkat 
eder. Parti toplantılarında bazı özel günlerde yemeği fazla kaçırdığında 
yeğeni Pelin Köseoğlu’nun anlattığına göre “Bu gece bana mukayyet 
olun “dermiş. 

Mesleği gereği halkla iç içe olan Nüzhet Bey, parti ve diğer uğraşla-
rından arta kalan zamanlarında mı diş hekimliği yapar, yoksa boş za-
manlarında mı particilik yapar? Bu konu tartışılır. Sivaslıların ilk tanı-
dığı diplomalı diş hekimi Sami Peker ve Nüzhet Çubukçu’dur. Sivas 
halk ağzıyla söylersek “Dişçi Nusrat”tır o. Herkes yaptığı dişlerden 
çok memnundur tek bir şikâyetleri vardır hastaların; beklemek, çok 
beklemek. O zamanlar nedense randevu adeti yoktu. Hasta oturur 
sırasının gelmesini beklerdi. Neyse ki muayenehane Sivas’ın en işlek 
caddesi üzerinde Atatürk caddesindeydi. Çubukçu Apt. şimdilerde 
yerinde banka bulunuyor. Sıra bekleyen hastalar pencere önünde yer 
kaptılarsa gelen geçeni seyrederek vakit geçirirlerdi. Bazı hanımlar el 
işlerini özellikle örgülerini de getirirlerdi bir yandan örer biryandan da 
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sohbet ederlerdi. Doktor muayenehaneleri her zaman ilginç olaylara 
sahne olur. Kimi zaman sıra kavgaları, sohbetler hatta oğullarına kız ba-
kanlar da olurdu. Halk arasında söylenen bir rivayete göre bir genç kız 
diş tedavisine başlarken çehizini işlemeye başlamış, diş bitinceye kadar 
cehizi de tamam olmuş. Çok beklemekten yakınan hastalara Nüzhet 
Bey, “İyi iş geç olur” yanıtını verirmiş. Gerçekten mesleğinin erbabı idi, 
onun yaptığı dişleri bir ömür boyu kullanan çok kişi vardır. Şevket Be-
yin kızı Pelin Köseoğlu, “Amcam, anneme takma diş yapmıştı annem 
88 yaşında vefat edene kadar rahatlıkla kullandı. Bu dişler bir sanat eseri 
derdi.” Şevket Beyin eşi Neyyire Hanım Gürün eşrafından Avukdukâa-
delerden Hüseyin Avunduk Beyin kızıydı.  

Nüzhet Beyin parti başkanlığı aralıksız yedi yıl sürer. Bu zaman zarfın-
da Sivas’ta gezmediği, görmediği, gitmediği ilçe, köy, mezra kalmamış. 
Zaten bir çoğu hastasıdır. Hepsiyle dostluklar kurdu. Halkevi başkanı 
iken tanıdığı, saz meclislerinde bulunduğu hemşerimiz ünlü ozanımız 
Âşık Veysel’e de diş yapmış ve ücret almamıştır. O paraya önem veren 
bir insan değildi. Âşık Veysel de bu minnettarlığını şu şiiriyle dile getir-
miştir: 

NÜZHET ÇUBUKÇU’YA 

Dişlerimi yeni yaptı 
Nüzhet Çubukçu Çubukçu 
Kafamda bir iz bıraktı 
Nüzhet Çubukçu Çubukçu 

Sivas Halkevi reisi 
Memleketin iki gözü 
Hiç almadı paramızı 
Nüzhet Çubukçu Çubukçu 
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Yüz elliye yapılan diş 
Dedim, “kardaş olur mu boş” 
Dedi, “haydi olur hoş hoş”  
Nüzhet Çubukçu Çubukçu 

Alicenap insan imiş 
Canlar içinde can imiş 
Ehl-i kemal insan imiş 
Nüzhet Çubukçu Çubukçu 

Elleri görmesin ağrı 
Kalbi temiz özü doğru 
Türk babası Türkün oğlu 
Nüzhet Çubukçu Çubukçu 

Veysel kocaydın genceldim 
Bu dünyaya yeni geldim 
Çok sağ olsun memnun kaldım 
Nüzhet Çubukçu Çubukçu 

Sivas’ta Anadolu Gazetesi yazarlarından Ali Cem 7.12.1977 tarihli yazı-
sında şu hatırasına yer veriyor: “Ben Ülke gazetesinin yazı işleri müdü-
rü iken Nüzhet Bey de siyasî hayatının en hareketli günlerini yaşıyordu. 
Beraber köylere gidiyor, bu arada yolda her konuda sohbet ediyorduk. 
Gördüm ki edebiyata da meraklıydı. Gazetede yaptığım edebiyat eleş-
tirilerini okuyormuş. Bana,”Çocukları çok hırpalıyorsun, daha anlayışlı 
daha hoş görülü olabilirsin” demişti. Kendi tüm yaşamında öyle olmuş-
tu. Ne Şevket Bey’in ne de Nüzhet Bey’in bir gün yüksek sesle konuş-
tuklarını duymadım. İkisi de belli bir çizgiye gelmiş, olgun, hoş görülü, 
uygarlığı kişiliklerine yansıtmış değerli kişilerdi. “

Nüzhet Bey 1929 yılında mesleğine başlaması ile girmiş olduğu siyasî 



109

hayatında, 1957 yılı seçimlerinde, XI. devre C.H.P. Sivas milletvekili 
olarak meclise girdi. Onun kadar uzun süre bu yolda hizmet veren kişi 
herhalde az bulunur. Nüzhet Bey mecliste haysiyet divanı grup üyeliği, 
Zonguldak ve Amasya genel meclis temsilciliği yaptı. Bu arada Sivas’ta 
muayenehanesini kapatmayıp, genç bir diş hekimine, Eşim Hüsnü Ak-
kaya’ya devretmişti. 

Nüzhet Bey milletvekilliğinde dört yılı tamamlamadan 27 Mayıs 1960 
ihtilâliyle, Türkiye başka bir siyasi süreç içine girer. Çocuklarının tah-
sili nedeniyle aile İstanbul’da yaşamaktadır. 1961 seçimlerinde Senato 
adayı olursa da az bir farkla kaybeder. Artık ailesinden ayrı yaşamak is-
temez ve İstanbul’da Taksim Sıraselviler’de yeni bir muayenehane açar. 
Çünkü oğlu Ateş de baba mesleğini seçmiştir. 1964 yılında İstanbul Diş 
Tabipleri Birliği Başkanlığı’na seçilir.  Aynı zamanda Türk - İran Dostluk 
Cemiyeti idare kurulu üyeliği yapar.

1963 yılında eşimle İstanbul’a gittiğimizde Nüzhet Beyi Taksim’de 
muayenehanesinde ziyaret etmiştik. Bizi her zamanki nezaketi ile 
karşılayıp büyük misafirperverlik gösterdi. Eşimle yaptığı sohbetinde, 
“Hüsnü geçenlerde bizim çocuklar, baba biz evde arkadaşlarımıza parti 
vereceğiz dediler. İşim erken bitince merak ettim nasıl bir şey bu parti 
diye. Eve gittim yavaşça kapıyı açtım azizim bir de ne göreyim bir sürü 
genç kızlar çocuklar dans ediyorlar, müzik dinliyorlar, sohbet ediyorlar 
eğleniyorlar. Kendi kendime; “Nüzhet, bak parti buymuş, sen senelerce 
ne emekler ettin parti, parti diye. Bir gün böyle eğlenmedin” deyişini 
hiç unutmuyorum. 

Nüzhet Bey her ne kadar İstanbul’da yaşasa da ne o Sivas’tan ne de Si-
vaslılar ondan vazgeçmedi. Her seçim zamanı eşi dostu onu hatırlar 
aralarında görmek isterlerdi. Nüzhet Bey, 1980 yılında Bağkur Genel 
Kurulu’nda Diş Tabipleri Birliğini de başarı ile temsil eder. Artık muaye-
nehanesine eş dostla sohbet etmek için gidip gelmekte işleri de oğluna 
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bırakmayı tercih etmektedir. Üstüne kondurmasa da artık yaşlanmıştır. 
Eşi ve çocukları ile daha çok zaman geçirir. 27Aralık 1981 tarihinde eşi, 
çocukları, torunları ve kendisini seven dostlarını arkasında bırakarak 
aramızdan ayrılır. 30 Aralık1981 Çarşamba günü Feriköy Mezarlığı’na 
defnedilir. Bizler de onu rahmetle anıyor, hatırasını taziz ediyoruz.
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1962 YILINDA
SİVAS’TA YILIN ANNESİ SEÇİLEN

NACİYE POLATER 
Yaşamda öyle kişiler vardır ki âdeta yokları var eder, eksileri artıya çe-
virir. Onlar sabırları, fedakârlıkları, gayretleriyle kendi konumlarında 
kahramanlardır. İşte anlatmaya çalışacağım Naciye Hanım da bu ender 
kişilerden biridir.  

1907 yılında Sivas’ta doğan Naciye Hanım, Hacı Mehmet Münir Beyle 
Hayriye Hanımın dört evladından biridir. Annesi “ağaç yaş iken eğilir” 
diyerek terziye gönderir. Evde hem annesine yardım eder, hem de biçki 
dikiş öğrenir. Kısa zamanda nakış, iğne oyası, örgü gibi becerilerle do-
nanır. Uzun boylu sarışın, aydınlık yüzlü, akıllı, hazır cevap, en önemlisi 
güler yüzlü, yardım sever ve her şeyi öğrenmeye heveslidir. 18 yaşın-
dayken, yeni askerden gelmiş idadi mezunu İsmet Bey adında bir talibi 
olur. İsmet Beyi annesi askere gitmeden evvel kardeşinin kızı evlendir-
miş, üç aylık damat iken asteğmen olarak cepheye gitmiş tam 11,5 yıl 
cepheden cepheye koşmuş. Ne yazık ki o cephede iken doğumda genç 
eşi ve bebek vefat etmiştir. İsmet Bey bütün bunları askerden gelince 
öğrenecektir. Uzun süren askerlik ve bu kayıplar onu bir hayli sarsar. 
Başta annesi, yakınları, konu komşu en iyisi evlendirelim diyip ısrarla 
Naciye Hanımın üstünde dururlar. Önce bu evliliğe pek gönlü olmasa 
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da annesi Hayriye Hanım; “Kızım atalarımız ne demiş: Dur dur dur-
muşa var. Karısı ölmüşe var, Askerden gelmişe var. Bu adamda ikisi de 
var, senin kıymetini bilir; “allar yakışırken eller bakışırken, gençken ge-
lin ol, tarlanın taşlısı gelinin yaşlısı iyi olmaz. Hem de evde tek gelin sen 
olacaksın. Bir evde tek gelin, keklik gibi sek gelin” der. 

Neticede 1925 yılında evlenirler. Yeni gelinin güler yüzü, tatlı dili İsmet 
Beyin de sessiz sakin huyu ikisini birbirine yaklaştırır. Çok iyi anlaşan 
sevgi dolu bir çift olurlar. Çiftin 1927 yılında Fikret adını verdikleri bir 
oğulları olur. 1929 yılında Hikmet. 1930 yılında Nihat. 1934 yılında 
Necdet doğar. Naciye Hanım dört erkek çocuğu, yaşlı bir kayınvalide 
ve eşten oluşan yedi kişilik aileyi çekip çevirir. Sivas’ın Bengiler Mahal-
lesi’nde babadan kalma küçük de olsa bir evleri vardır. İsmet Bey az bir 
maaşla Sivas Ticaret Odası’nda memurdur. Naciye Hanım diker, örer. 
Gereksiz amaçsız bir masraf yapmaz. Mümkün olduğu kadar eşine 
masraf çıkartmamaya özen gösterir. “Erkek seldir, kadın göl olmalı” der. 
Kendi evini çekip çevirdiği gibi konu komşunun da her sorununa, di-
kişine, nakışına yardımcı olur. Dertlerini paylaşır, âdeta “doğana beşik, 
ölene tabut olur.” Tatlı dili, yumuşak muamelesi ile kendini sevdirir. Ba-
zen ev işlerinden çocuklardan bunalınca annesinin şu sözlerini hatırlar 
ve ona şöyle söyler: “Kızım; ‘El evine giden kızın bir gözü kör, bir kulağı 
sağır olacak, ağzı da çok söylemeyecek. Kadın kısmı doyurmalı, doku-
malı, doğurmalı ve orak gibi eğilimli olmalı.”   

Yıllar sonra bir bebekleri daha olur. Naciye Hanım önce hiç istemez 
ama İsmet Bey, “Hanım bu belki kız olur yaşlanınca sana bakar” der. 
Sanki geleceği görmüş gibi. 1943 yılında Nezahat isminde bir de kızları 
olur.   

Ne yazık ki bu mutlu yuva, 1947 yılında bir cuma namazında, İsmet 
Bey’in kalp krizi geçirip vefat etmesiyle kararır. Bu beklenmedik ani 
ölüm Naciye Hanımı, çocuklarını ve yaşlı anneyi çok perişan eder. San-
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ki dünya Naciye Hanımın başına yıkılmıştır. “Dağ başına kış, kul olanın 
başına iş gelirmiş” der. Dalı kolu kırılmıştır. Yavaş yavaş kendini toplar. 
Boy boy beş çocuk ve yaşlı acılı bir anne. Yedi nüfus elde avuçta bir şey 
yok. Ne emekli maaşı, ne de bir gelir. Neyse ki başlarını sokacakları bir 
evleri vardır. En azından kira vermeyeceğim diye yatıp kalkıp Allah’a 
şükreder, ”Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz” diyerek. Ama ağız yas 
tutmaz ki yedi nüfus yiyecek, giyecek ve çocuklar okuyacak. “Ne olursa 
olsun bu çocukları okutmalıyım başka çıkış yok” diye düşünür. Ama 
nasıl? Hangi parayla. Evinin dışında çalışması mümkün değildir. Önce 
konu komşuya dikiş dikmekle işe başlar. Zaten genç kızlığından beri 
dikiş, nakış, örgü ile haşır neşir olmuştur. Boş durmayı sevmez boş du-
rana da “yüreğim acır” der. 

Gecesini gündüzüne katar dikiş, nakış ve örgü yapar. Bu arada kendi evi 
beş çocuk, hasta bir kayınvalide kolay değildir, dört erkek çocuğunu ba-
basız büyütmek. En büyüğü lisede en küçüğü dört yaşında. En çok da 
yüreği acır kızına baba sevgisi görmedi diye. Ama olan olmuştur. “Emir 
büyük yerden, olanla, ölene çare yok!” Çocukların küçülen pantolonla-
rını öbür kardeşe giydirir. İncelen, üzülen ve eskiyen yerlerini kumaşın 
iç kısmından iplikler çekerek öyle bir örer ki hiç belli olmaz. İhtiyaç in-
sana akıl öğretirmiş derler. Her zaman, çocuklarına da eski giymek ayıp 
değil, kirli ve yırtık giymek ayıp diyerek, eski bilge kadınlarımız gibi, 
“eski küsmüş gidiyormuş, iğne onu döndürmüş / geri getirmiş” ata sö-
zümüzü söyler.     

Naciye Hanım düşünür ki çocuklar birkaç sene sonra daha büyüyecek 
ve bu da masraflarında büyümesi demektir. Bir şeyler yapmak gerekir. 
Daha çok kazanmak yani daha çok üretmek ama nasıl? Aklına bir ak-
rabasının Samsun’da bir çorap makinesi olduğu gelir. Sivas kış memle-
ketidir, çoraba büyük küçük genç yaşlı her kesin ihtiyacı vardır. Hemen 
irtibata geçer borçla bir çorap makinesi alır, sanki bir fabrika kurmuş 
gibi sevinir. Büyük oğlu Fikret ile deneme yanılma yöntemi ile kendi 
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kendilerine çorap örmeye başlarlar Önce konu komşudan başlarlar sa-
tışa. Naciye Hanımın insanlarla ilişkisi çok iyidir. “Dilin güzelliği söz, 
yüzün güzelliği göz” derler. Gerçekten tatlı dilli nüktedan her sözünü 
bir deyim ve deyişle süsler. Herkesin gönlünü hoş etmeye çalışır. Bir 
sap ipliği, bir karış kumaşı ziyan etmez, renkleri ve şekillerini birbirine 
yakıştırarak şimdilerde bir sanat olan kırk yama denen yöntemle neler 
neler yapar. Kocasının kravatlarından kendisine seccade yapar, çocuk-
ları da “Anne bunda namaz kılarken babam aklına gelirse namazın ol-
maz” diye takılırlar. 

Sene 1948 Naciye Hanım bir adım daha atarak bir örgü makinesi al-
sam, kış memleketi kazak, hırka, yelek neler örerim diye düşünür. Ver-
meden almak Allah’a mahsus üretmeden tüketmek olmaz diye düşü-
nür. Yine borçla bir örgü makinesi alır. Borç yiğidin kamçısıdır. Allah 
çalışanı aç koymaz. Sivas’ta bu bir ilktir. Geceleri büyük oğlu Fikret örer, 
Naciye Hanım da dikiş bildiği için gayet muntazam bir şekilde dikerek 
harikalar yaratır. Artık onun da bir işi mesleği vardır. Bengiler’de örgü-
cü Naciye Hanımın ördüğü giysiler dilden dile dolaşır. Ne demişler; 
Allah kulunu daraltır ama bunaltmaz. “Eğiren giyer sırmayı eğirmeyen 
giyer yırmayı” derler Sivas’ta, ne kadar yerinde ve doğru bir sözdür. 
Liseyi bitiren büyük oğlu Fikret kendini evin babası, erkeği yerinde 
görüp çok zeki ve çalışkan olmasına rağmen, kardeşlerine daha fazla 
destek olmak için babasının çalıştığı Sivas Ticaret Odası’nda çalışmaya 
başlar. Hani derler ya “baş başa vermeyince, taş yerinden kalkmazmış”. 
İşte bu ana oğul geceyi gündüze katıp çalışırlar. Diğer kardeşler de bu 
emek ve çabaları boşa çıkarmazlar. Diğer üç kardeş liseyi Sivas da biti-
rip Hikmet İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girer, başarı ile bitirip 
kadın doğum ihtisası yapar. İstanbul’un sayılı doktorlarından biri olur. 
Nihat Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirip yurdun 
çeşitli yerlerinde kaymakamlık ve mülkiye müfettişliği yapar. Necdet, 
Paris Sorbon’da jeoloji bölümünü bitirir, doktorasını yapar, halen Paris 
de çalışmaktadır. Bana bu bilgileri aktaran kızı Nezahat Taşar Hanım 
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İstanbul’da oturmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir. İşte bu cefakâr, 
fedakâr, çalışkan insanı 1962 yılında Sivas’ta ilk defa Yardım Sevenler 
Derneği tarafından yılın annesi seçerek bir plaketle ödüllendirmiştik. 
Naciye Polater Hanım duygularını şöyle ifade etmişti:

“Çok sıkıntılı günler geçirdim, çok çalıştım, çok şükür emeklerim boşa 
gitmedi, bütün evlatlarım okudular, yetiştiler, çok iyi mevkilere geldi-
ler, çok mutluyum. Siz bugün bana tüm yorgunluğumu unutturdunuz, 
beni tarifsiz mutlu ettiniz.” 

Daha ileriki yıllarda bütün evlatları annelerinin kıymetini bilip rahat 
ettirdiler. Son günlerini eşi İsmet Beyin dediği gibi kızı Nezahat Hanı-
mın yanında geçiren Naciye Hanım 1990 yılında beyin kanamasından 
hayata veda etti. Hatırasını tazîz ediyor, ruhu şâd olsun diyoruz.

Satırlara sığdırmaya çalıştığım bu onurlu, akıllı, çalışkan ve aynı zaman-
da bilge bir Hanımın, bugün üretmeden tüketen, amaçsız, gereksiz har-
camalarla gün geçiren birçoklarına örnek olmasını diliyor ve Naciye 
Hanım’dan derlediğim birkaç atasözü ve deyime yer veriyorum: 

Naciye Polater’den derlenen
Atasözü ve Deyimlerden Örnekler

Adam adama gerek olur, iki yumaktan börek olur.

Alçak gönül, yüce mertebe.

Allah gibi sahibim var.

Allah kulum desin, kocan karım desin.

Allah’ım ya karnımı geniştir, ya çocukları yetiştir. 
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Allar yakışırken, eller bakışırken giymeli.

Ben bu züğürtlüğü yata yata buldum. 

Bıldır ölmüş bir eşek, gelin bugün ağlaşak. 

Bin işitsen de bir söyle.

Bir evde tek gelin, keklik gibi sek gelin.

Bir evde iki kız, biri çuvaldız, öbürü biz.

Çıbık iken çıt demiyen, hezan iken küt demez. 

Çocukların sermayen, torunların kâr.

Dostunu darılt da sına.

Eğiren giyer sırmayı, eğirmeyen giyer yırmayı.

El elden üstündür, arşa varanaca.

Elim eline değmesin, gel seninle güreşek.

Emanetin bağrı yuha olur. 

Er adamı sağ sever, komşu adamı var sever.

Er ekmeği meydan ekmeği, baba ekmeği zindan ekmeği. 

Eskisi olmayanın yenisi olmaz.

Ev sahibinin aşına değil, kaşına bakılır. 

Evlenecek kız üç kat olmalı. Bir katı kocasına, bir katı çocuğuna, bir 
katı da kendine olacak. 

Gelmeden geleceği, acıkmadan yiyeceği, eskimeden giyeceği düşün-
mek lazım.
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Her tarladan bir tahıl, her insanda bir akıl.

Herkes sütünün hükmünü işler.

İşleyen demir, ışılar / ışıldar.

Kadın kısmı orak gibi eğimli olmalı.

Kara gün kararıp kalmaz.

Kırk biliyorsan da bir bilene danış.

Kim n’eyderse kendi kendine eder.

Kul belâ görmez, Allah yazmayınca, Allah belâ vermez, kul azma-
yınca.

Otu çeker de köküne bakarlar.

Sana çamurla vurana sen hamurla vur.

Şükretmeyen şükürsüz kalır.

Un ile odun, sahibi kadın.

Yeğin at yemini artırır. 

Yığıl yük, yıldız ıraf. (Varlıklı ve tertipli ev için söylenir).

Yiğidim yiğit olsun, durağım çalı dibi olsun.
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ŞÜKRİYE ÇİNİ VE KIZLI MAĞAZA 
Halkın 93 Harbi dediği 1293 / 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’ndan 
önce birçok aile Kars’ı terk edip daha güvenli olan İç Anadolu’ya göç 
etmişler, Sivas yöresi de bu göçten nasibini almıştı. Gelen ailelerin bü-
yük bir kısmı sürekçi denilen ve hayvan ticareti ile uğraşan kimselerdi. 
Akaylar (Karslılar) Konağı’nı yaptıran Karslı Sürekçi Hacı İsmail Ağa, 
Sürekçi Şükrü Efendiler, Karslılar, Karslı Hocagil, Kale Boynu’nda 
Karslı İmdat Ağagil, Karslı Şevkiler, Hakkı Hocagil, Marancı Derviş 
Ağa, Damgacı Dursun Efendi, Kara Mehmetgil, Karslı Emin Efendiler, 
Hastaoğulları (Hasteler), Marangoz Mahmut Usta (Sivas Sultanisi’nin 
- Lisesi’nin- ahşap oyma trabzanlarını yapan sanatkâr), Karslı Camuz 
Mollalar, Karslı Münire Hatun ve bu ailelerin arasında Çinizâdeler de 
vardır.

Birçok aile Kafkasya’nın çeşitli yörelerinden önce Kars’a göç etmiş, yıl-
larca burada yer yurt edinmiş, ama can güvenliği kalmayınca, Samsun, 
Erzurum ve Sivas üzerinde düşünüp, Sivas’a gelmeye karar vermişler-
di. Kars’ta da zengin olan ve orada şöhretleri Çinizâdeler olan bu aile, 
halkın rivayetine göre, bir yastık dolusu altınla ve kalabalık aile efradı 
ile Sivas’a gelmişlerdi. O zamanlar boş olan, şimdi Sivas Atatürk ve 
Etnoğrafya Müzesi’nin (Sivas Sultanisi’nin/Lisesi) bulunduğu alanın 
çevresine yerleşmişlerdi. Aile büyüklerinden intikal eden bilgiye göre 
evlerinin bahçesi, Çifte Minarenin önünden (Bu yol 1219 tarihli I. İz-
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zeddin Keykâvus Darüşşifası Vakfiyesi’nde Tokat Caddesi olarak kayıt-
lıdır.) lisenin bahçesine kadar uzanmakta olup, şimdiki İstasyon Cad. 
/ İnönü Bulvarı o zamanlar açılmamış olduğu için, buraları da evleri-
nin bahçesi içinde kalıyormuş. Çinizâdeler’den Binbaşı Yahya Bey ile 
eşi Sultan Hanım, çocukları Rıfat, Mahmut, halaları ve amcaları ile bu 
alanda birbirine yakın evler yaparak yeni yurtlarında yaşadılar. 

Yıllar geçtikçe, diğer Karslılar gibi Çiniler de artık Sivas’ın yerli aileleri 
ile kaynaşmışlar onlar da yerli olmuşlardı. Karslılar, Sivas’a yerleşmeleri-
nin sebepleri arasında, güvenli olduğundan başka, iklim ve arazî olarak 
aynen Kars yöresine de benzediğini söylerlerdi. Sivas’ın meşhur kışına 
nerelisin diye sorulduğunda; “Kars’ta doğdum, Erzurum’da büyüdüm 
ama Sivas’ta oturuyorum” mâruf meseli de boşuna söylenmemişti.

Henüz ilkokula gittiğim 1946-1947 yıllarında tanıdığım Çiniler’in, asıl 
adı Hayriye olan ve Eze dedikleri çok yaşlı ve saygıdeğer bir büyükleri 
vardı. Kars’tan gelenler arasında bir tek o kalmıştı hayatta. Eze teyze eski 
günleri anlatırken; “Geldiğimizde ben nev nihal bir kız idim” der, yeni 
yetişmekte olduğunu söylemek isterdi. Bilge bir kimse olan Eze Hanım 
başındaki altınlı fesi ve geleneksel kıyafeti ile çok etkileyici idi. Birçok 
hastalıklara ev ilâçları yapar, özellikle de çiçek hastalığı için krem şeklin-
de bir ilâç yaptığı söylenirdi. Ne yazık ki bütün bildikleri de kendisi ile 
birlikte göçüp gitmişti. 

Yahya Bey ile Sultan Hanım’ın oğulları Rıfat ve Mahmut, Çini ailesin-
den, teyze çocukları, iki kız kardeş Ülfet ve Nadide ile evlenerek baca-
nak olmuşlardı. Rıfat Bey ile Ülfet Hanım’ın Nazif ismindeki oğulla-
rından sonra, Fethiye adında bir kızları olmuştu. 1915 yılında doğan 
ikinci kızlarına, Allah’a şükran duygularını belirtmek için Şükür adını 
koymuşlardı. Şükür Hanım her nasılsa nüfus kütüğüne Şükriye ola-
rak kayıt edildiği için hep bu adla anılmıştı. Mahmut Bey ile Nadide 
Hanım’ın da Fevziye adındaki ilk çocuklarından sonra doğan bütün 
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çocukları ölmüştü. 1919 yılında doğan çocukları Selâhattin’e çok ihti-
mam göstermişler, okula bile göndermemişler ve özel hocalar tutarak 
evde eğitim almasını sağlamışlardı. Teyzem Nezahat (Ertekin) Çini 
(1926-1987), 1944 yılında Selahattin Bey ile evlenmişti. 

Rıfat ve Mahmut kardeşler, Mahkeme Çarşısı’nda “Kunduracıların 
İçinde” bir manifatura mağazası açmışlardı. Bir yandan muhaceretin 
ve arkasından da Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği zorluklarla müca-
dele ederek, yeni yaşamlarına da alışmaya çalışıyorlardı. “Kolay mıydı 
kabdan kaba boşalmak?” Bir müddet sonra Rıfat Bey vefat ettiğinde 
küçük kızı Şükür / Şükriye 10-12 yaşlarında kadardı. Amcası Mahmut 
Efendi, Şükriye’yi yanında mağazaya getirir ve götürürdü. Babasının 
vefatından sonra Şükriye bir elem daha yaşadı. Bir yıl sonra da amcası 
Mahmut Efendi vefat ettiğinde 12-13 yaşındaydı. Dükkân küçük Şük-
riye’nin üzerine kalmıştı. O kadar zayıf, nahif ve çelimsizdi ki dükkânın 
kepenklerini çekip kilitlemeye gücü ve boyu yetmez, kumaş toplarını 
bile indirip kaldırırken zorlanırdı. Dükkân komşuları sabahleyin dük-
kânı açar, akşam da kilitler ve anahtarı eline verirlerdi. Şükriye yaşına 
göre çok akıllı ve becerikli ayrıca ciddi bir kızdı. 1928-30 yılında bir 
Anadolu şehrinde çocuk denecek yaşta bir kız, mağaza işletiyordu. Ar-
tık müşterileri bu genç tüccara alıştıkları gibi, mağazayı tarif etmek için 
de “hani bir kızlı mağaza var ya” diye de isim koymuşlardı. “Kızlı Ma-
ğaza” artık ad olarak dükkânın tabelâsına da yazılmış ve bu ad çarşının 
istimlak edilmesine kadar yerinde kalmıştı. Yaşlıların hatırladığı bu ma-
ğazanın ve çarşının günümüze ne yazık bir fotoğrafı bile gelememişti.

1932 yılında Şükriye Hanım’ın ablası, Fethiye Hanım, halasının oğlu 
Celal Bey ile evlenmiş ve böylece mağazada Şükriye Hanım’a bir yar-
dımcı gelmişti. Artık iki kişi çalışıyorlardı. Şükriye Çini Hanım, işi çok 
iyi kavramış, Sivas’ta ünlü bir tüccar olmuştu. Zaman zaman İstanbul’a 
mal almaya gider, esnafla görüşürdü. Sivas Ticaret Odası’na kayıt olan 
ilk hanım tüccardı Şükriye Hanım. Sadece ticaret yapmakla kalmadı, 
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o ailenin büyüğü ve manevî reisi de oldu. Ailenin bütün sorunlarıyla 
meşgul olur, herkesin müşkülü ile ilgilenir, ona sorulmadan, izni olma-
dan bir şey yapılmazdı. Evlenme çağına gelenleri evlendirir, okuyanla-
rın tahsili ile ilgilenir, bir mal mülk alınacaksa mutlaka onun fikri soru-
lurdu. Şükriye Hanım, kaderin kendisine uzun boylu bir tahsil yapma 
imkânı vermemesine rağmen aklı, zekâsı, ileri görüşü, çalışkanlığı ve 
bitmez tükenmez sabrıyla hayat mektebinde okumuş, kendini fevkalâ-
de geliştirmiş ve yetiştirmişti.

Aile içinde olduğu gibi, Sivas’ta da sözü ve sohbeti, kişiliği ile saygın 
bir yer edinmişti. Bulunduğu her toplulukta, her konuda, ekonomiden 
siyasete kadar söyleyeceği bir sözü ve fikri vardı. Diyeceklerini söyler, 
en sonunda da tam bir Sivas ağzıyla; Ağnadabildim mi?” diye sözünü 
noktalardı.

Şükriye Çini, 1950 yıllarında kendileri gibi Karslı olan Rahmi Günay’ın 
belediye başkanlığı zamanında belediye meclis üyeliği, sonra da encü-
men âzâlığı yapmıştı. O bir cumhuriyet kadını idi. İsmet İnönü’nün 
Rahmi Günay vasıtası ile ilettiği C.H.P. milletvekili adaylığı teklifini, 
Sivas’taki işleri sebebiyle kabul etmediğini söylerdi. 

Şükriye Hanım’ı ilk tanıdığım 1946 yılından beri hep aynı tarzda gi-
yinirdi. Yaz kış füme rengi bir etek, üstüne de uzunca, erkek ceketini 
andıran bir ceket giyerdi.Saçlarını kısa kestirirdi ve başı açıktı. İleri yaş-
larında ise başına siyah şifon bağlardı. Ayağında hep düz ve rahat ayak-
kabıları vardı. Ellerini hep arkasına kavuşturarak, âdeta bir erkek gibi 
yürürdü. Ceketinin cebinde hep dolma kalemi bulunur, çoğu zaman 
elinde de otuz üçlük bir tesbihi olurdu. İstediği her şeyi alabilecek güce 
sahipken, dünya ziyneti olarak tek taşlı bir yüzük takardı sadece. “Zen-
ginlik bir tava közdür, herkes bunun üstünde oturamaz” derdi. 

İşlerin dikkatli ve özenli yapılmasını isteyen Şükriye Çini, 1930 yıllarda, 
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Şifâiye Medresesi’nin arkasındaki sokakta yaptırmakta olduğu evi, sık 
sık kontrole giderdi. Bir seferinde, evi yapan Şükrü Usta ile hızar çeken 
bir amelenin ağacı düzgün kesemediğini görünce, ameleye işi bıraktır-
mış ve kendisi, sanki bir dülger gibi, usta ile hızar çekmişti.

Şükriye Çini, aile ortamında Karslı şivesi ile, halk sözlerini, tekerlemele-
rini söylerdi. Büyüklerinden öğrendiği şu sözleri bir fıkra gibi anlatırdı:

“Bir adam mutluluğunu şöyle belirtmiş:

Dipi vırlir, Güdük gırlir, Haşıl vakkırdir, Kadın hakkırdir

Ele ki keyfim gelir!”

 Dipi : Tipi   Vakkırdamak: Yemeğin pişerken çıkardığı ses

 Güdük : Köpek  Hakkırdamak: Gülmek, neşelenmek

 Haşıl  : Yarma ile yapılan yemek Ele ki: Öyle ki

Şükriye Hanım’ın arzu ettiği bir şey vardı; otomobil almak. Ama ser-
mayeden çekip almak istemiyordu. Kayserili Yaşiner ve başka bir ortağı 
ile İstanbul’da bir fabrika kurmuşlardı. İstanbul’a gittiği bir seferinde, üç 
ortak bir piyango bileti almışlardı. Çekilişten sonra iki ortak baktıkları 
listede, “bir şey çıkmadı” dediklerinde, Şükriye Hanım “bir de ben ba-
kayım” demiş ve biletlerine o zamanın parası ile 75.000 T.L. ikramiye 
isabet ettiğini görmüştü. Kendisine düşen 25.000 T.L. ile artık isteğini 
gerçekleştirecek ve kendi ifadesi ile “hesapta olmayan bu para ile” Pon-
tiac marka bir otomobil alacaktı. 1951 yılında Sivas’ta dört adet özel 
otomobil vardı ki biri de Şükriye Hanım’ınki idi. Sivas’ta bir ilke daha 
imza atmıştı. 

Gezmeyi çok seven Şükriye Hanım uzun müddet arabasını kendi kul-
landı. İstanbul’a, Bursa’ya ve kaplıcalara giderdi. Bizleri, Sivas’ta arabası 
ile Paşa Fabrikası, Sıcak ve Soğuk ve Çermik’e götürürdü. Küçük de-
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mez, bizlerle sohbet eder, yemeği ve yedirmeyi de çok severdi. Gitti-
ğimiz kır gezmelerinde, eniştesi Celal Bey, erkek koyun etinden Kars 
kebabı yapardı. Dönere benzeyen bu kebap, özel bir şişe geçirilir, ateşin 
üzerine paralel olarak konur ve döndürülerek pişirilirdi. Bozbaş denen 
ve aynen haşlama ete benzeyen bir yemekleri vardı ki pilâvla yenirdi. 
Haşıl, hıngel yemeklerini ve kartol dedikleri patatesi iyi bilirlerdi. “Kars-
lı haşılı” Sivas’ta da ün salmış bir yemekti. Hatta Sivaslılar, patatesi ilk 
defa Karslılar’da görmüşlerdi. Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa (1827-1901), 
1885 yılında yayımladığı ünlü Tembihnâmeler’inde patates yetiştiril-
mesini de mecbur tutmuş ve böylece ziraati yaygınlaşmıştı. 

Şükriye Hanım’ın en büyük hayali dünyanın diğer ülkelerini, hiç değil-
se Avrupa’yı görmekti. 1970’li yıllarda, Almanya, İspanya, Fransa başta 
olmak üzere diğer ülkeleri kapsayan bir Avrupa geziyi yapmıştı. 

Çini Ailesi denilince herkesin ilk aklına gelen onların temizliğe çok 
düşkün olmalarıydı. Hastalık derecesinde temiz ve titiz oldukları söyle-
nirdi ki en acılı günlerinde bile ihmal etmezlerdi. Çiniler, yıllar geçse de 
büyüklerinden öğrendiklerini, gelenek ve göreneklerini sürdürürlerdi. 
Bir özellikleri de ailede ölen bir büyüğün adını yeni doğan bir çocuğa 
koymazlardı.

Şükriye Çini Hanım, 1977 yılında dükkânı yeğeni Cahit Çini’ye bı-
rakıp, İstanbul’a nakletti ve emekli oldu. O Çini ailesinin Şükür halası, 
bizlerin de Şükriye ablasıydı. Kırk yıl öncesini hatırlayan Sivaslılar onun 
“nev’i şahsına münhasır” olduğunu bilirlerdi. Sivas’tan sonra, İstan-
bul’daki gurbet hayatı onu yıprattı. Dünya ziynetine önem vermeyen 
Şükriye Çini, her insan gibi, ezelden giydiği fânilik libasını çıkardı. 2 
Aralık 1990 günü, geçirdiği bir kalp krizi sonunda hayata veda etti ve 
Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Hatırasını tazîz ediyor, Allah’tan 
rahmet diliyoruz. 
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HEMŞEHRİM, GÖNÜL DOSTUM
MÜJGÂN ÜÇER 

İmam-ı Gazalî Kimyâ-yı Saâdet isimli eserinde: “Bil ki insanlar üç kı-
sımdır: Bir kısmı gıda gibidir her zaman için gereklidir; bir kısmı ilâç 
gibidir bazı hallerde gerek olur; bir kısmı hastalık gibidir hiç onlara ih-
tiyaç olmaz.” der.

İşte Müjgân Üçer her zaman gerekli olan gıda gibidir. Yılları bir makara-
ya sarar gibi geriye aldığımda hafızam beni yanıltmıyorsa 1963 yılında 
Verem Savaş Derneği’nde çalışırken tanıştığımı hatırlıyorum. Bu tanı-
şıklığımız yıllar sonra çocuklarımızın aynı okul, aynı sınıfta olmaları 
nedeniyle daha da güçlendi. İkimizin de okuma yazma sevdası, onun 
folklorla ilgisi, benim tasavvufa meylim âdeta bir nehrin iki kolu gibi 
birçok noktalarda birleşerek zamanla büyüdü ve birbirinden etkilendi.

Erciyes Dergisi’nde yayınlanan “İslam’da İlim” konulu ilk yazımı Müj-
gân Üçer’in teşvikiyle kaleme almıştım. Bunu diğer yazılarım takip 
ederken o da birçok dergide yazılar yazıyor; bir yandan da deyişler, 
maniler, atasözleri, halk kültürümüzle ilgili birçok bilgileri bıkıp usan-
madan araştırıp not alıyor, öğrendiklerini de mutlaka herkesle paylaşı-
yordu. Arapların bir atasözü vardır: “İlim bir avdır, yazmak onu yaka-
lamaktır” bir Latin atasözü de “Sözler uçar, yazılar kalır” der. Bizde de 
aynı anlama gelen “Âlim unutmuş kalem unutmamış” sözü onun hayat 
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düsturu idi. Rahmetli annem, “Müjgân bu kadar lafı sözü topluyorsun, 
yazıyorsun sonra ne yapacaksın?” diye sorunca “Hacı anne bir gün 
gelecek bunları bir kitapta toplayacağım.” dediğini hiç unutmuyorum. 
Yıllar sonra bu materyaller “Atalar Sözü Yerde Kalmaz”, “Anamın Aşı 
Tandırın Başı”, “Mani Benim Ezberim” kitaplarının yapı taşları olacaktır.

2004 yılının Haziran ayında VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi Sivas’ta 
yapılacaktı. Bu kongrede Sivaslı göz doktoru Dedem Osman Nuri 
Ertekin’i tanıtmak üzere beraber çalıştık. İstiklal madalyası sahibi olan 
dedem şair, Mevlevi ve musikişinastır, aynı zamanda Müjgân Üçer’in 
rahmetli babası ile asker arkadaşıdır. Elimizdeki tüm belge, bilgi ve re-
simleri arkadaşıma ilettim. Kongrede ikimiz adına sundu. Eşim ve beni 
evlerinde misafir etme nezaketini gösteren Üçer ailesi, bu vesile ile 
memleketime olan hasretimi de gidermiş oldu.  Misafirliğim es-
nasında Fatma Pekşen’le beraber yayınladıkları “Divriği’ de Mutfak 
Kültürü (2001)” kitabını incelerken eşimin memleketi olan Arapgir’le 
pek çok benzerlikler gördüm. Konu yemekten açılınca, “Siz hiç kabaklı 
baklava yediniz mi?” diye sorduğumda, “Yok artık o kadar da olmaz” 
itirazı üzerine Arapgir’de yapıldığını, çok hafif ve leziz olduğunu söyle-
dim. Daha önce de arkadaşıma şaka yollu takılmıştım. “Biz de Sivaslıyız 
ama, sen her yönüyle yazmışsın, bize yazacak bir şey bırakmamışsın” 
sözü üzerine, “İşte bak kabaklı baklava diyorsun ya sen de o yörenin 
yemeklerini derle” sözü o anda beynimde kıvılcım gibi parladı. Evet, 
yazmayı seviyordum ama henüz bir kitap yazmayı hiç düşünmemiştim. 
“Beraber yapalım” dedim. 

Sevgili arkadaşım hemen bana destek oldu ve bu konuda söz verdi. 
Sivas dönüşü araştırmalara başladım. Zaten kırk senedir Arapgirlilerle 
yaşıyordum. Birikimlerime eşimin, akraba ve dostların bilgilerini de 
katarak önce yemekleri araştırmakla başladım. Araya yemeklerle ilgili 
hikâyeler, anekdotlar bazı deyiş ve özlü sözler de katılarak ananelerle, 
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diğer sözlü kültür unsurlarıyla âdeta kendi mecrasında akıp genişle-
yerek bir kültür şölenine dönüştü. Tam bir buçuk, iki sene araştırdım. 
Arapgir’e gittim, resimler çektim. Hayatımın en renkli, en dolu, en zevk-
li iki senesini geçirdim. Yazdıklarımı Sivas’a arkadaşıma bizzat götür-
düm. Onun engin tecrübesi ile beraberce değerlendirdik. Bilgisayarda 
yazdı, basım işleri ile o kadar işinin arasında uğraştı. Bir iki sene gibi bir 
süreç de öyle geçti. O zaman gördüm ki çok titiz çalışıyor, âdeta kılı 
kırk yarıyor. Bir harf için hiç unutmam kitabın basımını bir hafta ge-
ciktirerek araştırdık, bilenlere başvurduk. O olmasaydı kitap bu kadar 
mükemmel olmazdı. 

Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi vardır: “İki dost iki el gibidir 
birbirini yıkar temizler.” Biz de iki dost da iki el gibi birbirimizi tamam-
ladık. Bir “kabaklı baklava” sözünden ilham alıp “Göl Dağının Gül Des-
tesi Arapgir” kitabını ortaya çıkardık. İşte bu kitap iki dostun sevgi ve 
beraberliğinin eseridir.

Gönül dostum, arkadaşım Müjgân Üçer yıllarca Sivas’ta Derman Ecza-
nesi’nde halka ilaçla beraber derman dağıttı. Kapıdan gireni bir müşteri 
değil de bir dost, bir tanıdık gibi önce selamlar sonra kelam faslına ge-
çer. Hatırlarını sorar, derdini dinler, ilacını verir, köyünü öğrenir. Aya-
ğındaki çorabın nakışıyla, başındaki yemeninin oyasıyla ilgilenir; nakış 
ve oyaların isimlerini, varsa hikâyelerini ilk ağızdan derler, notlar alır. 
Tevazu ve samimiyeti ile halkla bütünleşmeyi çok iyi bildiği gibi, “halk-
la olan Hak’la olur” sözüne de vakıftır. Üniversitede hayranı olduğu ho-
cası Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver”in adını oğluna koymakla kalmayıp 
onun izinde, yolunda devam ederek halk kültürümüz ve edebiyatımıza 
sayısız makaleler kazandırmış, sempozyumlarda birçok konuda su-
numlar yapmıştır. Televizyon ve radyolarda akla gelebilecek tüm ileti-
şim vasıtalarıyla katkılarda bulunmuş, birçok eserlere imza atmıştır. 



128

İşi nedeniyle sık görüşemediğimiz zamanlar öğrendiği bir söz, bir nük-
te, bir deyim ne olursa o günün kısmetine telefon eder, “Bak Suna, bu-
günkü dersimiz bu” diyerek öğrendiği her şeyi paylaşır. Hâlâ sakladığım 
kendi eliyle boş kâğıtları bir araya getirip kapaklarını da kartpostallar-
dan yaptığı defterlere bunları yazar, böylece söylenenlerin, öğrenilen 
bilgilerin kalıcı olmasını sağladığı gibi beni de buna alıştırmıştır. Bu 
notları zaman zaman büyük bir zevkle açar okurum. Her sohbetini, her 
sözünü mutlaka bir fıkra, bir deyim, bir atasözü ile zenginleştirerek an-
latır ki bu da anlatılanların akılda daha kolay kalmasını sağlar.

Sevgili arkadaşım sadece sözleriyle değil hareketleriyle de herkesin 
derdine devâ olmaya çalışır. Sivas deyimiyle o “doğana beşik, ölene ta-
but, hastaya şifa” olmaya gayret eder. Bir yandan eczanesi, bir yandan 
tıp fakültesindeki deontoloji dersleri, yazıları, en önemlisi üç çocuk an-
nesi ve eş olarak gerçekten çok yoğun bir çalışma içinde geçer hayatı. 
Onca iş arasında ne zaman fırsat bulup bu kadar makale ve kitapları 
yazabildi, her zaman şaşarım. Bir defasında sormuştum, şöyle demişti: 
“Muhammed Tırmizî (M. IX.yy.); İnsanın gerçekten sahip olduğu iki 
şeyi olduğunu söyler; ‘gönlü ve zamanı’. Çok doğru bulurum. Zamanı 
boşa harcamayarak faydalı işler yapan ve gönlünde güzelliklere yer ve-
ren insan için zaman hem çok, hem de değerli. Yeter ki zamanın değeri 
bilinmeli ve boşa harcanmamalı”. 

İşte bu çalışmalarının semeresi: Dört yüzü aşkın makale ve on kitap. 
Sonuçta gelecek nesillere, bilhassa halk kültürü konularında çalışma-
lar yapacak gençlere ışık tutacaktır. Arkadaşım, can dostum olmasıyla 
gurur duyduğum Müjgân Üçer’e daha nice uzun sağlıklı, huzurlu yıllar, 
yeni kitaplara kanat açması dileğiyle, yıllar önce yazdığım bir şiirimle 
satırlarıma son veriyorum: 
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DOST

Müjdeler getirdin ezgin ruhuma
Ümitle yeşerdi bu sevgi bağı
Jaleler titreşti her bir dalında
Gam keder silindi dost pınarında
Açıldı kalbimin ufuklarında
Nadide bir çiçek gibi dostluğun

 (Sivas- 22 Ekim 1982)
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SİVAS KİTAPLARI ARASINDA
HALÛK ÇAĞDAŞ’IN ŞEHİR İKLİMİ KİTABI  

Kitapların kapakları onların giysileri gibidir. İlk önce okurlarını onlar 
cezb ederler. Şehir İklimi (2013) kitabı, içeriği ile kapağın uyumu, sa-
deliğin verdiği bir güzellik ve estetikle önce gözlerimize hitap ediyor. 
Kitap 237 sayfa ve dört bölümden oluşmakta. Kapaktaki resim 1934 
yılına ait olmakla beraber bugün de Sivas’ın sembolü olan tarihi 4 Ey-
lül Kongresi’nin yapıldığı Sivas Lisesi, Kale Camii, Çifte Minare ve bir 
zamanlar meydanın en zarif binalarından olan ve şimdi ne yazık ki ye-
rinde yeller esen Selçuk Ortaokulu görülüyor. 

İnsanlar gibi eşyanın, mekânın, şehirlerin de bir ruhu ve iklimleri vardır. 
Rengârenk bir ilkbahar, olgun bir yaz, hüzünlü ve (hasat mevsimi ol-
duğu için bereketli) bir sonbahar, karlı bir kış günü gibi. Şehir İklimi’nin 
daha ilk bölümünde Abdulhak Molla’nın; 

 Göz yum cihandan aç gözünü dem gelir geçer 
 Sen göz yumup açınca bu âlem gelir geçer 

mısralarıyla bize çok şey anlatmıyor mu? Bu mısralar beni ömrümün 
ilkbaharında lise çağlarıma sıra arkadaşım Güney Çaşkurlu’nun yanına 
oturtuverdi bir anda. 
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Bazı kitaplar vardır okursunuz bilgilenirsiniz, bazıları da sizi sizden alır 
içsel bir yolculuğa götürür. Sadece gözünüz ve aklınızla değil, kalbiniz-
le, ruhunuzla, tüm duygularınızla okur, her satır kimi hasret, kimi gü-
lümseme, kimi zaman da sizi geçmişin o geri gelmez kucağına atar. İşte 
Şehir İklimi de sizi dedenizin, babanızın veya çok sevdiğiniz bir gönül 
dostunuzun yanına bırakıvermiş. 

Bir baktım liseden birden bire aile dostumuz her zaman rahmetle ve 
hürmetle andığımız Ömer Hocaoğlu’nun yanındayım. Oğlum ODTÜ 
Bilgisayar Bölümü’nü yüksek bir puanla kazanıp iki yıl okuduktan son-
ra, burada insana dair bir şey yok deyip bölüm değiştirmeye kalkınca 
ailece çok üzülmüştük. Hocaoğlu’na bu derdimizi açtığımızda; “Kızım 
üzülmeyin peder ne der, kader ne der? Kadere inananlar kederlenmezler” 
sözü o gün bu gündür manevî hayatımın en önemli yapı taşlarından 
biri olmuştur. 

Şehir İklimi’nin her sayfası, beni hayatımın bir anısına bir iklimine taşıdı. 
Dedem Dr. Osman Nuri Beyin yakın dostu Kâmil Kitapçı, babamın 
can arkadaşı Kemal Kitapçı, oğulları, kızları, gelinleriyle karşımda arz-ı 
endam ettiler. Sivas’ın eski gazetelerinden olan Ülke, Kızılırmak, Sivas 
gibi gazetelerde ta 1936 yılına ait çıkan nişan, düğün, ölüm ilânları. 
1936 yılında vefat eden yıllarca büyüklerimden adını duyduğum Ham-
mad Hoca’nın ölüm ilanı onunla ilgili bir anıma götürdü beni. Sivas eş-
rafından Sabri Çeltekli’nin eşi Zekiye Çeltekli Hanım hoş sohbet bir 
hanımdı, annemin de okul arkadaşıydı. Ondan dinlemiştim. Hammad 
Hoca İstanbul’da hamama gider hani İstanbul’da hamamlarda çalışan-
ların çoğu Sivaslıdır ya. Kendini yıkayan kişiye; “Nerelisin oğlum?” diye 
sorar. “Sivaslıyım amca” yanıtını alınca, “İçinden misin kimlerdensin?” 
diye sorar. Adam fütursuzca, “Amca Sivas’ta Hammad Hoca derler bilir 
misin? Ben onun oğluyum”, demez mi! Hammad Hoca elindeki ha-
mam tasını kafasına indirir. “ Oğlum Hammad Hoca benim”, der. 
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Birçok Sivaslının olduğu gibi anne ve babamın da lisede müzik öğret-
meni olan rahmetli Muzaffer Sarısözen’in yıllar sonra babam Hamdi 
Ertekin, Muş’ta savcı iken türküleri derlemeye geldiğinde çok küçük bir 
çocuk olmama rağmen babamın hocasını nasıl ağırladığını, hürmet ve 
hizmet ettiğini çok iyi hatırlıyorum. 

Şehir İklimi’nin aynasına baktığımızda Sivas’ın ekonomi alanında, siya-
set alanında isimleri geçen birçok eşraftan kişilere ismen bir âşinalığı-
mız vardır. Çitiller, Ecevitler, Hikmet Işık, Sığırcızâde Hayri Lutfullah 
Bey. Sığırcızâde Hayrı Bey’in en küçük kızı Aydın ablayı, Sivas’ın ilk 
hanım eczacısı olarak hatırlıyorum. O senelerde, Aydın abla, ben da-
hil her kızın idolü olmuştu. Mahallemiz sakinlerinden Dizdarzâde 
İrfan Bey, Muhasebecizâdeler’den Dâniş Yurdakul ve Şekip Yurdakul 
(Doğan Yurdakul’un babasıdır) daha birçok isimler. Daha sonraki za-
manlarda tanımak şerefine erdiğimiz dostlarımız büyüklerimiz Nüzhet 
Çubukçu, Hamdi Kocabay, Sivas’ın meşhur üç Rahmileri ve Rüksan 
ablamız. 

Bazen tanıyıp bildiğimizi sandığımız hemşehrilerimizin bilmediğimiz 
bazı yönlerini de Halûk Çağdaş’ın kitabından öğreniyoruz. Atıf Oka-
tan’ı tanırız ama şairliğini duymamıştım. Altmış beyitlik Münevver 
Destanı’ndan iki beyit okuyalım: 

Gel münevver tartışalım şu memleket davasını  
Önce izah et bakalım münevverin manasını 

 Bu vatana karşılıksız kaç paralık iş yaptınız 
Tek bir adım atmadınız almaksızın kirasını 

Yine üniversitede kıymetli hocam Rahmetli Hüseyin Nail Kubalı ile 
aynı lisede okuduğumuzu Şehir İklimi kitabından öğrenerek gurur duy-
dum. Kitabın birçok sayfalarında resimleriyle avunduğumuz çok eski-
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lerde Vali Konağı, daha sonra Halkevi, Kız Ortaokulu nihayetinde he-
pimizin Selçuk Ortaokulu olarak tanıdığı tarihi bina. Yazarın da birçok 
güzel anılarını barındıran bu okulda bir zamanlar yeni mezun olduğum 
yıllarda ben de Türkçe öğretmenliği yapmış, öğrenmenin yanında, öğ-
retmenin de zevkine varmıştım. Okuttuğum Türkçe metinde doçent 
kelimesi geçiyordu merak ettim. Çocuklar ne demek doçent diye bir 
soru yönelttim sınıfa. Arka sıralardan diğer öğrencilere göre boyca ve 
yaşça büyük bir çocuk bilecen bir tavırla parmak kaldırdı; “Otomobil 
markası öğretmenim” demez mi! Bunu öğretmenlik günlerimden bir 
anı olarak her zaman hatırlarım. Sadece bu mu? Kitabın yüz elli yedin-
ci sayfasındaki fotoğrafta müdürümüz Ali Rıza Olcay, Fevzi Kofoğlu, 
önce ortaokulda hocam sonra aile dostumuz ve arkadaşım olan Saba-
hat Durakoğlu Sivas’ta ilk defa Yardım Sevenler Derneği, Verem Savaş 
Derneği ve Üniversite Kurma Derneği’ni kurup yıllarca birlikte çalışıp, 
koşuşturduğumuz günler geldi aklıma.

Halûk Çağdaş’ın dediği gibi her zaman mensubu olmakla övündüğü-
müz çok kıymetli hocalardan feyiz aldığımız Sivas Kongresi’ne ev sa-
hipliği yapan lisemiz. Benim gibi belki birçoklarımızın tanımadığı çok 
kıymetli bir insan Cenap Muhiyddin Bey kitapta uzun uzun anlatılmış. 
Okulumuzun tarihi geçmişi de unutulmamış. Şimdi bu tarihi bina sa-
dece müze değil âdeta anılarımızın da bir müzesi sanki. Halûk Bey ki-
tapta ne Sivas’ın lokantalarını, meşhur kebabımızı ne de onun hünerle-
ri ustalarını unutmamış. İlk kebap ustasının Harutyan isimli bir Ermeni 
vatandaş olduğunu, halk arasında Arut diye anıldığını ondan öğreniyo-
ruz. Bizim zamanımızda Ayaz Usta vardı. Nazım Çağdaş ağabeyimizin 
kebap hakkında yazdığı güzel beyti de anmadan geçemeyeceğim. Aile 
toplantılarında yapılan kebap güzel aynı zamanda da acı olunca; 

Bir kebab olmuş amma, gelse yapamaz Arut 
Her şeyi pek mükemmel, yalnız biberi barut 
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Deyivermiş. Sadece kebapçılar mı? Ne Gırnatacı Zomzom, ne de Sivas 
vilayetinin azametli ve gayretli valisi Reşit Âkif Paşa, ne de yaz kış deme-
den arabacının kırbaç sesiyle nal seslerinin şakırtısının birbirine karıştı-
ğı faytoncular, sizi zaman içinde güzel bir yolculuğa çıkarıyorlar. 

Derler ki sevinç ve kederler kuyruklarından birbirine bağlıdırlar. Hep 
güzel anılardan dem vururken birden karşımıza Sivas’ın kara günü 17 
Eylül 1967 Pazar günü çıkıverdi. Bir futbol maçı sonunda birçok hem-
şehrimizin evine ateş düştü. Bundan biz de 19 yaşında yeğenim Mete 
Çini’yi kaybederek payımızı aldık Allah bir daha öyle bir günü milleti-
mize göstermesin. 

Kitapta tiyatro faaliyetlerine de geniş bir yer verilmiş. Önceki sayfalar-
da hayat hikayesini vermeye çalıştığım rahmetli Diş Hekimi Nüzhet 
Çubukçu, Hilmi Atacan, Nazım Çağdaş, Hikmet Işık, Ahmet Göze 
halkevleri tiyatro koluna büyük emekler vermişler. Birbirinden güzel 
eserler sahneye koymuşlar. Bu arada Sabire, Handan, Emine ve Şükri-
ye öğretmenlerin de katkılarını unutmamak gerekir. O devirde Sivas’ın 
sosyal hayatına büyük katkılar sağlamışlar. Hepsini rahmetle ve saygıyla 
anıyoruz. 

Kitaptaki resimler, eski Sivas konakları, sokaklar, tek ve grup fotoğraf-
ların kim bilir içlerinde dedeniz, amcanız, babanız, ahbabınız, sevip 
hürmet ettiğiniz bir aile dostu, yıllar sonra size bu sayfalardan merhaba 
diyecekler. 

Okurken beni içine alan bu kitabın benzer konuları içeren bölümleri 
bir araya toplanınca inanılmaz bir bütünlük kazanmış. Sanki Sivas geç-
miş zamanıyla, mekânıyla, insanlarıyla geçmişten günümüze bir buket 
olmuş Sivaslılara sunulmuş. Gönül ister ki Sivaslıyım diyen herkesin 
kütüphanesinde bulunsun, geçmişimizi çocuklarına, torunlarına en 
büyük bir miras olarak bıraksın. Sivas dostu, Sivas aşığı olan, şehrin kül-
türüne kalemiyle çok şeyler kazandıran Halûk Çağdaş’ın eline, diline 
yüreğine sağlık der, başarılar dilerim. 
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UZAKTAN YAKINDAN
BAHÇESİNDEN GEÇTİKLERİM   

Halûk Çağdaş Şehir İkliminden sonra yayımladığı; Uzaktan Yakından 
Bahçesinden Geçtiklerim (2015) kitabıyla bizi âdeta renkleri solmayan, 
kokuları azalmayan çiçekleri bozulmayan bir gönül bahçesinde gez-
diriyor. Kemalettin Kamu’nun Bingöl Çobanları şiirindeki bir mısra 
gibi; “Her adım hatırlatır acı bir hatırayı” misali her sayfa kaybettiğimiz 
kıymetli bir yazarımızı, bir hemşehrimizi, baba yadigârı, bir büyüğü-
müzü içiniz burkularak anarsınız. Annemin şiir defterinden anımsadı-
ğım; 

Güneşle beraber söndüğüm akşam 
Ağlayacak hangi rüzgâr kim bilir 
Mermer bir heykele döndüğüm zaman 
Baş ucumda kimler yanar kim bilir ? 

Bu mısraları ilk okuduğumda, belki de manasını bugünki kadar idrak 
edememiş olabilirim. Bu güzel bahçede biraz daha ilerleyince Sivas te-
malı şiirleriyle gönlümüzde özel bir yeri olan fahri hemşehrimiz Fazıl 
Hüsnü Dağlarca karşımıza çıkar. Sivas bana iki şiir kitabı kazandırdı 
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diyen şairin Toprak Ana ve Sivaslı Karınca kitapları bu gün bile unutul-
mazların arasındadır. Sivas’ı yürekten sevmiş, zaman zaman bu özlemi-
ni de dile getirmiştir. 

İsimlerin insanlarla özdeşleştiklerini, aralarında bir iletişim olduğunu 
isimlerin önemini duymuşsunuzdur, Zaman zaman ben de buna ina-
nırım. Onun içindir ki büyükler çocuklarınıza güzel manalı isimler ko-
yun, o isimle günde kaç kere anılacaklar, her kelimenin her ismin bir 
enerjisi vardır derler. İşte genç yaşta kaybettiğimiz ve Halûk Çağdaş’ın 
“ismiyle müsemma” diye tanıttığı çok değerli hemşehrimiz Prof. Dr. 
Sedat Veyis Örnek. İlme ve sanata memlekete adanan kısa bir ömür 
ama büyük başarıları var. Rahatsızlığında doktoruna benim daha çok 
yapacak işim var, beni iyileştir diyen müstesna insan. Prof. Dr. Sedat Ve-
yis Örnek Halk, Bilimi kürsüsünü kurmuş ve arkasından nice kıymetli 
insanlara örnek olmuştur.  

Bir rüzgâr eser ki bıçak gibi 
El ayak şişer. 
Sivas yollarında geceleri 
Ağır ağır kağnılar geçer 

Diyen Cahit Külebi, hangimiz onun eşinden ilham alıp yazdığı 

Senin dudakların pembe  
Ellerin beyaz  
Al tut ellerimi bebek 
Tut biraz 

şiirini bilmez, sevmez.  Halûk Çağdaş, bahçesinde; Nihat Doğan’ı, Ne-
vit Kodallı’yı, ne hocalarını unutmuş, ne de kendisine ilham verenleri. 
Yazarımız, her sayfasında bizlere gönül tellerimizi titreten bir şairden, 
bir yazardan, mesleğinde ünlü olan bir kişiden bahsediyor. Rahmetli 
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Yaşar Kemal’in; “Doksan sayfalık bir kitap yazdı, hepimizin canına oku-
du” dediği rivayet edilen Abbas Sayar. Bahsettiği roman Abbas Sayar’ın, 
Yılkı Atı. Bir diğer kitabı Noktalar ağır bir beyin ameliyatı geçirdiğim 
günlerin devamında, âdeta baş ucu kitabım olmuştu. 

Muvaffak Akman’ı hangi Sivaslı bilmez ki? Hiç değilse adını duymuş-
tur defalarca. İlmi kariyerinin dışında tam on dört yıl Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi’inde rektörlük yapan Muvaffak Akman ayrıca şairdir de. 
H. Çağdaş bize bu şair tabibin şiirlerinden de güzel bir buket sunuyor. 
Doksan yaşını bulan bu uzun ömür 2012 sonbaharında dünyasını de-
ğiştirip aramızdan ayrılsa da her zaman minnet ve şükranla anılmakta-
dır. 

Tesadüfen Sivas Ankara yolculuğunda tanıştığım o güzel sohbetiyle ki-
lometrelerce yolu nasıl kat ettiğimizi anlamadığım Ali Rıza Önder ba-
bamla meslektaş olan ve babamı tanıyan bir dost olarak bir kez defa yo-
luma Halûk Çağdaş’ın bahçesinde karşılaşmak mukaddermiş. Sivas’a 
değer katan kıymetli hemşehrilerimiz ünlü halk bilim uzmanı İbrahim 
Aslanoğlu, Cahit Elagöz ustamız bu bahçenin nadide çiçekleri gibi yo-
lunuza çıkarlar. Behçet Kemal Çağlar’dan tutun da çocukluğumdan 
beri pek çok şiirini ezbere bildiğim Bingöl Çobanları şiiriyle bir şiir mü-
sabakasına elim ayağım titreyerek katıldığım ve birinciliği yakaladığım 
Kemalettin Kamu’ya, Âşık Talibi Çoşkun’a kadar eli öpülesi edebiyatı-
mıza değer katan kişiler de bu bahçedeler. Bu güzel kitapta Sivas’ın say-
gı değer kişilerinden başka insana “deli mi, veli mi?”i diyesi gelen boyacı 
Deli Hilmi’ye kadar tanıtılmıştır.  

Halûk Çağdaş’ın bahçesinde gezindikçe ister istemez insan kendi bah-
çesine de bir göz atmak gereğini duyuyor. Zira herkesin hayatında iz 
bırakan, zamanın unutturamadığı, bazen de unuttuğumuzu zannettiği-
miz ama hayatın beklenmedik bir anında apansız bir nedenle birden-
bire karşımıza çıkan nice anılar, olaylar, dostlar yok mu? Halûk Çağdaş 
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bunları resim ve belgelerle ne güzel devşirmiş, ölümsüzleştirmiş ve biz-
lere bu güzel eseri ile sunmuş. Âdetâ “âlim unutmuş kalem unutmamış” 
demek istiyor. Bu güzel kitapta beni etkileyen bir fotoğraftan bahset-
meden geçemeyeceğim: 203 sahifede iki eski mektep arkadaşın uzun 
yıllar dostluklarının bir nişanesi gibi bir sofra başında bizlere bakan, 
yorgun ama mutlu bakışlarını görmek beni çok duygulandırdı. Bu iki 
eski dostun kendileri gibi kıymetli evlatlarından bu günlerde aldığım 
iki kitap ki biri Halûk Çağdaş’ın yukarda tanıtmağa çalıştığım bu güzel 
kitabı, diğeri de Ecz. Şevket Çubukcu’nun oğlu Ecz. Akın Çubukcu’nun 
Babamın eczanesi. 

Halûk Çağdaş’ın eline, diline, gönlüne sağlık. Bence kitabın en can 
alıcı tarafı en son bölümde; günlük tutan adamı anlatıp son satırında; 
“İşte o benim babamdı!” diyor ya o cümle beni benden aldı, yıllar önce 
kaybettiğim bir Sivas aşığı olan babama götürdü. Ne mutlu o babaya ki 
Halûk bey gibi bir evlat yetiştirmiş, Ne mutlu Halûk bey’e ki öyle bir 
babaya sahip olmuş.
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ECZ. AKIN ÇUBUKÇU’NUN KİTABI
BABAMIN ECZANESİ   

Bu gün elli yaşın üzerinde olan Sivaslılar Atatürk Caddesi ile Afyon So-
kağı’nın birleştiği yerde bir Şifa Eczanesi olduğunu hatırlayacaklardır. 
Tam yarım asır Sivaslılara hizmet veren bu eczane aynı zamanda Şev-
ket Çubukçu adıyla özdeşleşmiştir. Şevket Çubukçu Sivas’ın eski aile-
lerinden Çubukçuzâde jandarma subayı Ahmet Rüştü Bey’in oğludur. 
Annesi de Dağıstanlı Çerkez Fatma Hanımdır.1900 yıllarının başında 
evlenen bu çiftin altı çocuğundan biri olan Şevket Bey (1903-1985) 
babasının vazife yaptığı Mardin’de ailenin ikinci çocuğu olarak dünya-
ya gelir. 1905 yılında da Sivaslıların çok yakından tanıdığı Nüzhet Bey 
(1905-1981) doğar. Liseyi Sivas’ta okuyan bu iki kardeş, o devrin çok 
zor şartlarında İstanbul’da; Şevket Bey eczacılık, kardeşi Nüzhet Bey 
diş hekimliğinde okur. 1929 yılında anneleri Fatma hanımın genç yaşta 
vefatından sonra babaları Rukiye isimli yine Çerkez bir hanımla evle-
nir, ondan da üç erkek evladı olur; Reşat, Attila, Oktay bir de hanımıyla 
birlikte aileye katılan Emin. 1925 yılında mezun olan Şevket Bey 1927 
yılında Sivas’ta Belediye binasının altında eczanesini açar. 1953 yılında 
Atatürk Caddesinde soyadları ile anılan Çubukçu Apt. altında, Şifa Ec-
zanesi 1977 yılına kadar devam edecektir. 
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Şevket Bey, Gürün eşrafından Avundukzâde Hüseyin Beyin kızı Ney-
yire Hanımla evlenir. Kızı Pelin (Köseoğlu), Akın, Aydın ve Ali adında 
dört çocukları olur. Ne yazık ki bu kitap adına ithaf edilen Ali bugün 
aramızda değildir. Evin büyük oğlu olan Akın Çubukçu doğduğunda 
baba mesleği olan eczacılık bir gömlek gibi üstüne biçilmiştir sanki. O 
da bunu kabullenerek küçük yaşlarda eczaneyi ikinci bir ev, okul gibi 
görmekten hiç gocunmamış bilakis zevk almıştır. O devirlerde ilaçlar 
havanlarda dövülüp kapsüllere konur, şuruplar elde yapılır, bir şişenin 
bile zor bulunduğu zamanlardır. Bu mesleğin eskiden ne kadar zor ol-
duğunu ve ne kadar dikkat, itina istediğini ufak bir hatanın nelere mal 
olacağını ta küçük yaşlarında idrak etmiş. O zamanlarda bazı ilaçların 
aspirin, grıpin, kinin gibi tek tek satıldığını (şimdilerde ilaç israfını önle-
mek için bu konu tekrar gündeme gelmektedir) göz ve kulak damlala-
rının eczanede damlatıldığını, tentürdiod bile daha ambalaja girmemiş, 
eczanede yapılıp şişelere konarak satışa arz edildiğini, bazı ilaçların da 
gizli saklı talep edildiğini çok muzip bir tarzda anlatır. 

Akın Çubukçu, Babamın Eczanesi (2016) kitabı ile bu yarım asırlık se-
rüvenin dışında o devirdeki Sivas’ın ekonomik, sosyal hayatını da gayet 
akıcı, sıcak bazen düşünüp, bazen de gülümseyerek gözlerimizin önü-
ne sermekte. Okuduğu ilkokul Ziya Gökalp Okulu. Bengiler’de hafıza-
sından asla silinmeyen oturdukları Ermeni evi, komşuları, tamire gelen 
Karabet ustanın çantasını, merak edip bu nedir diye sorması o kadar 
güzel anılardır ki sizi geçmişe götürür. Her erkek çocuk gibi sünnet 
hatıraları, bu anılarla eminim sizler de hayatınızdan çok şeyleri tekrar 
hatırlayacak eski günleri yâd edeceksiniz. Akın Çubukçu kitabında ço-
cukluğundan beri eczanede görevli âdeta ev halkından sayılan çalışan-
ları da hiç unutmadığı gibi Ramazan Efendi, Tevfik Yurdagül, Nevzat 
Elter, amcaları Reşat, Oktay ve Emin’i o kadar çok yâd eder ki. O de-
virlerde Sivas tabiriyle “ezvaneler” sadece ilaç satmaz, köyden gelen va-
tandaşlara bir rehber, bir şifacı hatta posta vazifesini bile üstlenir. Dok-
tordan önce eczaneye uğranır tavsiyeler alınır, eşyaları bırakılır, dönüşte 
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parası yetişmezse veresiye bırakılan yerlerdir. Sadece posta vazifesi ile 
kalmaz gelen mektupları okumak da orada çalışanlara bazen de Akın’a 
kalır, “Evvela mahsus selam eder büyüklerin ellerinden küçüklerin göz-
lerinden öperim” diye başlayıp, mektubu okuyan efendiye selam diye 
bitirilen mektuplar. 

Şifa Eczanesi’nin şifa dağıtmaktan başka işlevleri de vardır. Eczanenin 
müdavimleri genelde Şevket ve Nüzhet Bey’in partiden arkadaşları 
veya partililerdir. Onların toplanmaları için eczanenin arkasında “dana-
lık” diye adlandırdıkları ayrı bir bölüm de vardır. Bu bölümün değiş-
meyen konukları; Selahattin Gümüş, Necati Görener, Muhlis Nafiz 
Günay, Halil Uysal, Hâzım Zeyrek, Fikret Polater, Nazım Çağdaş halk 
ozanlarından Aşık Talibi Coşkun, Aşık Veysel. 

Bu iki kardeş Sivas’ın sosyal ve kültürel alanında birçok faaliyete imza 
atmış müstesna kişilerdir. 1927 yılında diş hekimliğine başlayan Nüz-
het Bey çok uzun yıllar CHP. ye hizmet etmiş parti başkanlığı yapmış 
nihayet 1957 seçimlerinde Sivas milletvekili olmuş. Bu uzun çalışma-
larda Şevket Bey her zaman kardeşinin yanında yer almış, ölüm onları 
ayırana dek yan yana can cana, evleri ve iş yerleri bile beraber olmak 
üzere imrenilecek bir kardeşlik tablosu çizmişlerdir. Sivas’ın kayak spo-
runu tanıması, ilk tiyatro ile tanışmaları, at yarışları o devirlerde tenis 
ve raketin ne olduğunu ilk defa bu iki kardeş sayesinde öğrenmişler-
dir.  

Akın Çubukçu siyasi kariyeri olan bir ailenin çocuğu olarak 1950 ve 
1954 seçimlerini bu arada İnönü’nün Sivas’a gelişini ve evlerinde mi-
safir oluşunun anılarını da unutmamış bizlere aktarmış. Aşık Veysel’i 
tanımak hatta onun ilk defa yazdım hadi şimdi sen de yaz dediği şu mıs-
raları kaleme almakla nasıl mutlu olduğunu ama arkadaşlarına bir türlü 
inandıramadığı anlatır: 
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Beni hor görme kardeşim 
Sen altındın ben tunç muyum? 

diye başlayan şiirini sonuna dek Akın’a yazdırmıştır. Koca Veysel aileye 
yabancı değildir. Nüzhet Bey âşığa takma diş yapar ve ücret almaz. Vey-
sel de bir şiirle karşılık verir. 

Sivaslıların hayatında önemli bir yeri olan bu eczane 1977 yılına ka-
dar hizmet vermiştir. Tam elli yıl dile kolay. Bazı olaylar Şevket Beyi 
Sivas’tan Ankara’ya taşınmasına sebep olmuş. Oysaki Sivas’ta doğup 
büyüyen liseyi de aynı şehirde bitiren kitabımızın yazarı Akın Çubukçu 
bu baba mesleğini İtalya da Perugia üniversitesinde tamamlayıp yurda 
döndüğünde çok arzu etmesine rağmen babasının yarım asırlık ecza-
nesinde mesleğini icra edememiş. Ecz. Akın Çubukçu Hacettepe Ecza-
cılık Fakültesi Farmakognozi bölümünde asistanlık ve doktora yaptık-
tan sonra Fransa Chatenay-Malabry Eczacılık fakültesinde araştırmacı 
olarak çalışır. Akademik kariyerini bıraktıktan sonra Ankara’da Yeni 
Hayat adını verdiği eczanesinde mesleğine devam etmektedir. Uzun 
yıllar Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Eczacıları 
Birliği Merkez Heyeti Başkanlığını yürütür. Halen Ankara’da yaşamak-
ta ve çalışmakta olan Akın Çubukçu; 2015 yılı Altın Havan ve Eczacı 
Levent Kamacık Özel ödülü sahibidir. 

Nerdeyse bir asra dayanan bu eski aile dostumuzun kıymetli, değer bi-
lir evladını canı yürekten tebrik ediyor, eline diline sağlık diyorum.
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BİR ZAMANLAR 
SİVAS’TA EV EKONOMİSİ   

Yıllar önce üniversiteli olmanın heyecanını yaşadığım ilk günün ilk 
dersi rahmetli Prof. Dr. Şükrü Baban’ın iktisat dersi idi. Bir hayli yaşlı 
olan hocamız gözlüklerinin üzerinden sınıfı şöyle bir süzmüş ve “iktisat 
nedir” diye bir soru yöneltmiş ve arkasından da cevabını yine kendisi 
vermişti: 

“İnsanoğlunun ihtiyaçları sayısız ve sonsuzdur ama bu ihtiyaçları kar-
şılayacak materyaller sınırlıdır. İşte iktisat ilminin doğuş sebebi budur. 
İktisat bu sayılı materyallerle, sınırsız ihtiyaçları karşılamak ve onları en 
ekonomik biçimde kullanma sanatıdır. Elinizde bir tasınız olsa, bunu su 
içmekte, çorba içmekte, yemek yemekte, çiçek koymakta hatta yıkan-
makta kullanabilirsiniz.”

İktisat (ekonomi) haddi aşmama, aşırı gitmeme, tasarruf etme, gelir ve 
gideri idareli kullanma, tutum anlamına gelmektedir. Dinimiz açısın-
dan da durum böyledir. Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm, israf konusun-
da birçok âyetlerle insanları uyarmaktadır. Enâm Sûresi 141 âyet; “İsraf 
etmeyiniz, Allah israf edenleri sevmez”, Âraf Sûresi 31 âyet; “Yiyiniz içi-
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niz israf etmeyiniz”, Furkan Sûresi; 27 âyet; “Onlar harcadıkları zaman 
israf etmezler, sıkılık da yapmazlar, ikisi ortasında bir yol tutarlar”. 

Bizden önceki neslin yaşayışında babadan oğula, anadan kıza, kayın-
valideden geline, ustadan çırağa tasarruf tedbirleri ve ev ekonomisi ile 
ilgili pek çok yararlı bilginin bir miras gibi devredildiğini görüyoruz. 
Sınırlı bir gezegende sınırsız yaşanmayacağı için günümüzde de bazı 
tedbirlere baş vurmamız gerekir. Eskiden büyüklerimiz gereksiz, amaç-
sız, yararsız harcamalardan sakınırlardı. Bu hususlara zengin, orta halli, 
fakir ne olursa olsun hepsi riayet ederlerdi. Bütün bunlar bir yaşama bi-
çimiydi sanki. Çocukluğumun ve ilk gençlik yıllarımın geçtiği Sivas’ta 
geçmişe baktığımızda büyüklerimizin neler yaptıklarını şöyle sıralaya-
biliriz:

Büyüklerin eskiyen elbiselerinin yeni yerlerinden çocuklara elbise, ar-
tan parçalardan mutfak ve el bezleri, cam ve temizlik bezleri dikilirdi. 
Eski çarşaf ve cibinlikler yumuşak oldukları için çocuk bezi için kullanı-
lırdı. O zaman hayatımıza kâğıt bezler girmemişti. Yine yıpranan elbi-
selerin yeni yerlerinden çocuk çamaşırı, erzak torbaları dikilirdi. Erkek 
gömleklerinin en çok yaka ve kol ağızları eskidiğinden yedek yaka ve 
manşetler olur, eskiler bu yenilerle değiştirilir, yedek yoksa arka bede-
nin alt kısmından yaka yapılır. Bu da çözüm olmazsa yaka kesilir, kol 
kısaltılır bir müddet de böyle giyilirdi. Erkek ceketleri bile yedek yakalı 
dikilirdi. Pantolonların arka kısmına süvari denen içten veya dıştan des-
tek verilir, hakeza dizlere de aynı işlem uygulanırdı. Terziler bazen bu 
ceketleri ters yüz ederler, kazara bir yere takılır da bir yırtık olursa gö-
rünmeyen bir yerden kumaşın ipliği alınır, yırtık kısım örülürdü. Bunu 
çok güzel hiç belli olmayacak şekilde yapan hanımlar vardı. Büyükleri-
miz, “yırtık gitmiş, iğne onu geri getirmiş” derler. Hanımların da yünlü 
veya keten giysileri solmuşsa onlar da ters yüz edilir ve yeni gibi olurdu. 
Küçülmüşse ziyan edilmez evin çocuklarına dikilirdi. 
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Büyük ninelerimiz; “Kızım biz Seferberlik’te (Birinci Dünya Savaşı) 
neler gördük; elbiselerimiz eskidi de yatakların yüzünden elbise diktik, 
tuz bulamadık da yaprak salamura yaptığımız tuz ile yemek pişirdik, 
ölülerimize kefen bulamadık” diye dert yanarlardı. Yeni bir şey dikildi-
ğinde artan parçalar lazım olur diye mutlaka saklanırdı. Her hanımın 
bir parça bohçası, bir yamalık sepeti olurdu. Eski ve yamalı giymek ayıp 
değil yırtık giymek ayıp sayılır, “eskisi olmayanın yenisi de olmaz” denir 
ve çoluk çocuğa da böyle öğretilirdi. Yamayı belirsiz çok güzel yapan 
ve yakıştıran hanımlar vardı. Dikiş ipliği bile idareli kullanırlardı. Yeni 
alınan kumaşlar biçilirken kenarlarından çıkan parçaların iplikleri sö-
külür, birkaç katı bir araya getirilerek sağlamlaştırılır kullanılırdı.  Ya-
tak çarşaflarının ortası ezilince ortadan kesilir, kenar kısımları bir araya 
getirilip eklenir böylece bir müddet daha kullanılırdı ki buna “çarşafı 
ortalamak” denirdi. 

O zamanlar böyle nevresim filan yoktu, yorganların bir yüzü renkli 
basma veya saten olur, altta çarşafla kaplanırdı. Her çamaşır o yorganlar 
sökülür arada da yüzleri yıkanır çarşaflar yıkandıktan sonra tekrar kap-
lanırdı. Değişiği olmadığı için aynı günde yıkayıp, kurutmak özellikle 
kışın çok zor işti. Yorganın çarşafını sökerken itina ile iplikleri kırmadan 
sökerler ki yıkandıktan sonra yine aynı iplikle tekrar kaplayabilsinler 
diye. Bazı titiz temiz hanımlar bu iplikleri de yıkardı. Çok eskiyen çar-
şaf, perde gibi şeyleri uzun uzun keser birbirine ekler tezgâhlarda çaput 
kilim tabir edilen yaygılar yaparlardı. Nisbeten ucuz ve kullanım alanı 
çok olan amerikan bezi soğan kabuğu veya Viktorya markalı kumaş 
boyası ile boyanır, bundan yastıklar, masa örtüleri, uçlarına elde örülen 
danteller geçirip perdeler daha neler neler yaparlardı. 

Ben ortaokuldayken Kız Sanat Enstitüsü’ne giden bir yakınımın okulda 
amerikan bezini mavinin en açık tonundan en koyu rengine doğru bo-
yadıklarını ve bundan şahane elbiseler ürettiklerine şahit oldum. Gü-
nümüzde bir sanat olan patchwork bizim tabirimizle kırk pare nene-
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lerimiz zamanında bile yapılırdı. Şimdi yeni kumaşlar kesilip yapılıyor 
o zaman evde artan kumaşlardan veya eskiyen elbiselerin yeni yerle-
rinden şekilli olarak kesilen parçalar bir araya getirilerek, bohçalar, ör-
tüler, seccadeler, yastıklar, minderler, hatta yorgan yüzleri bile yaparlar. 
Bunlar o kadar güzel olurdu ki kızlarına cehiz bile verirlerdi. Komşular 
arasında parça alış verişi bile yapılırdı. Bu tarz yapılan eşyaya; “hanım 
dilendi, bey beğendi” de denirdi. Anadolu’da çocuğu yaşamayan ha-
nımlar komşulardan, alınan parçaları kırk kıza bir zıbın diktirip çocuk 
doğunca önce bu zıbını giydirirler “ buna da şeytanı şaşırtmak” denir-
di. 

Eskiyen yün örgüler sökülür, içine bir kat yün veya iplik katılarak sağ-
lamlaştırılır tekrar örülürdü. Artık yünler de küçük motifler halinde 
örülerek aynen kırk yama gibi bir araya getirilip şal, battaniye vb. yapı-
lırdı. Evlerde çorap örülürdü. Ev hanımlarının en önemli işlerinden biri 
de eskiyen çorapların tamiri idi. Her hanımın bir çorap sepeti olur, es-
kiyen çorapların burun ve ökçe kısımları yeniden tığ ile çitinir (örülür) 
çorap bir müddet daha giyilir hale gelirdi. 

Okula giden çocuklara kalemlerini, defterlerini ziyan etmemeleri öğüt-
lenir, boya kalemlerinin ucunu inceltmeyin denir. Öğretmenimiz bir 
kurşun kalemle 60 km uzunluğunda bir çizgi çizilebileceğini söyle-
mişti. Her yıl Aralık ayının üçüncü haftasında Yerli Malı Haftası yapılır, 
“Yerli malı halkın malı” sloganıyla kendi ürettiğimiz mallara, yemişlere 
dikkat çekilirdi. 13 yy. Divriği de hükümran olan Mengücek Beyi Ah-
met Şahın eşi Melike Turan Melek Hatun’un; “üretmeyen tüketemez” 
sözü ne kadar doğru ve de anlamlıdır. Ekonomi sadece giysilerde de-
ğil mutfakta da çok önemlidir. Büyüklerimizin dediği gibi “işten değil 
dişten artar”, “ Aş tuzu ile tuz kararıyla” denilerek yemek yaparken de 
tasarrufa çok önem verilirdi. Bu anlamda “Dağ, taş, toprak ama yılan 
bile kararı kadar yalarmış” derlerdi. Pişirilen yemekler ve nimet olarak 
kabul edilen ekmeğin bir lokması, hatta kırıntısı bile ziyan edilmezdi. 
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Tutumluluk, ziyan etmemek insana, canlılara, doğaya ve emeğe saygı-
dır. Sivas’ta rençberlerin, tarlaya buğday ekerken yaptıkları şu duada ne 
kadar insancıl bir şekilde dile getiriyorlar: 

Ya Allah, Ya Bismillah, Ya Rabbi, 

Hızırlarla, hazırlarla, hayırlı misafirlerle, yemek nasip eyle. Yarabbi kurt-
ların, kuşların, karıncanın, börün böceğin nasibi de içinde ola. İçi sıra 
bizim nasibimiz de olsun (Amin). 

Günümüzde hastane ve okullarda ekmek israfına çözüm arayan yetkili-
ler, evlerde de artan ekmekleri değerlendirmek için ev hanımları birçok 
çareler ararlar. Bayat ekmeklerle yapılan yiyecek ve yemekler günümüz-
de de başlı başına bir konudur. Eskiden hanımlar bayat ekmekleri küf-
lendirmeden kurutur, biriktirir, tirit çorba, hatta tatlı yaparlardı. Sivas 
mutfağının “ekmek aşı ve keleçoş” gibi yemekleri bayat ekmeklerin de-
ğerlendirildiği lezzetli ve besleyici yemekleridir. “Ekmek aşı yemeklerin 
başı” derdi büyüklerimiz. Bazı yörelerde de buna benzeyen yemeklere 
papara adı verili ve değişik şekillerde yapılır. Akdeniz bölgesinde bayat 
ekmekleri biriktirip ıslatıp sıkar un ilavesi ile yoğurur sıkma (bir nevi 
ufak yufka ekmeği) yapar arasına peynir veya patates koyarlar. Daha da 
olmazsa bu ekmek artıklarını kuşlara, tavuklara, komşunun ineğine ve-
rerek ziyan etmezler. 

Kışlık yiyecekler sonbaharda toptan alınır, sebzeler bol ve ucuzken tur-
şular yapılır, kurutulur, meyvelerden reçeller yapılır. Bu arada Sivas’ın 
kışı meşhur olduğu için “önce yakacak sonra yiyecek”, denilerek evin 
yakacak ihtiyacı odun kömür ilk sırayı alır. Her ev bütçesine göre kıy-
malık dediğimiz kavurma, erişte, kışlık un, bulgur ve diğer bakliyat 
toptan alınır, kışlık yağ, bal pekmez de unutulmaz. Hanımlar yaprak 
salamura yaparlar. Bir kaç tane büyük lahana, batmanlarla (bir batman 
8 kilo) kuru soğan, patates, havuç, şalgam evin soğuk bir bölümünde 



150

muhafaza edilir. Hatta kışlık yoğurt teneke ile bulundurulur. Sivas’a has 
Peskütan, “kışın el ayak tutmaz denilerek, tatlıya konan şurup (kestir-
me) bile önceden yapılıp sırlı küplere konur. Ekmekler, peksimet, kır-
dök (süt ve yağla yoğrulup pişip kurutulan bir nevi peksimet), yufka, 
yufka böreği, kadayıf, erişte, kuskus gibi birçok yiyecekler hep sonba-
harda günlerce emek çekilip yapılır ki kışın rahat edilsin. 

Sivas’ta kışlar uzun ve şiddetli geçtiği için yakacakta da tasarrufa çok 
dikkat edilirmiş. Malum ya kışa sormuşlar; “ Nerelisin” diye. Erzurum-
luyum ama Sivas’ta otururum demiş. Evliya Çelebi Meşhur Seyahat-
namesinde Erzurum için bir damdan bir dama kedi atlarken donmuş 
dediği gibi, Sivas için de “ocakta köz dondu” diye bir hayli abartmıştır. 
Sobadan mangala ateşler çekilir kahveler genellikle orda pişer. Ateşin 
üstü külle örtülür ki geçmesin, tekrar ateş yakılırken kullanılsın. Eski ha-
nımlar onun için, “Mangalsız ev öksüz, saatsiz ev sessiz” demişler. Kışın 
pencere aralıklarından soğuk gelmesin diye kağıt yapıştırılır, oda kapı-
larına kilim bile asılır ki girip çıkarken oda soğumasın. Yanan sobanın 
üstü hiç boş bırakılmaz, demlikler, kazanlar olur ki her an ev hanımının 
eli altında sıcak su bulunsun. Bunun için Sivas’ta bakırcıların yaptıkları 
soba kazanı adı verilen büyükçe silindirik kazanlar olurdu. 

Ev temizliği yaparken, çamaşır yıkarken de tasarrufa çok riayet edilirdi. 
Evlerin tabanı hep tahta kaplı olurdu Bu döşemeler, kapılar beyaz kil 
denilen toprakla ovulur. Çamaşır için soda yerine küllü su kullanılırdı. 
Evlerde büyük kül küpleri olur, içine meşe odununun külü ve su kona-
rak küllü su hazırlanırdı. Banyo ve hamamlarda şimdiki gibi çeşit çeşit 
şampuanlar değil kil denen bir toprak ıslatılıp kullanılır, saçları temizler 
ve yumuşacık yapardı. Bulaşıklar yine höllük denilen toprakla yıkanır, 
çocukların altına ısıtılarak bezin arasına da höllük konur kirlenince atı-
lırdı. Bunlar hep sonbaharda tedarik edilir ve bir tarafa konur. Sabun da 
toptan alınan malzemelerin içindeydi çok dayansın diye kurutulur öyle 
kullanılır. Sabunu su içinde bırakan evin kızına büyükanneler; “Kızım 
gittiğin yerde de böyle yapma” diye çıkışırlardı.
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Elektrik olmadığı devirlerde evler gaz lambası, idare dediğimiz küçük 
lambalarla hatta mumlarla aydınlatılırdı. Her gün lambalar kontrol edi-
lir, temizlenir, gazı biten lambalara gaz yağı doldurulur, akşama hazır 
edilirdi. Bazı evlerin giriş kısmı ile ona bitişik odanın duvarında ufak bir 
pencere olur oraya konan lambanın ışığı ile iki yer aydınlatılmaya çalı-
şılırdı. İnsanlar o zaman şimdi ki gibi geç zamanlara kadar oturmazlar. 
Yatsı namazını kılar biraz sonra yatar, sabah ezanı ile de kalkarlardı. Sa-
bahleyin geç kalktığımızda rahmetli büyükannem; “Müslüman yatışı 
yatmıyorsunuz ki sabah erken kalkasınız” diye söylenirdi. Eski insanlar 
her şeyde olduğu gibi zamanda da tasarruf ederlerdi. “Erken kalkan işi-
ne, bal katar aşına” “Üç gün erken kalkan bir gün katar ömrüne” denirdi. 
Zaman öldürmek diye bir deyim de yoktu o zamanlar, zamanı öldür-
mek değil, zamanı kazanmak gerekir. Ne demişler; “kaybolan tavuğu-
nu bulabilirsin, ama geçen zamanı geri getiremezsin.” Hz. Ali’nin şu 
sözü ne kadar güzeldir: “Zaman yakutu alır, yakut zamanı alamaz,” Hz. 
Ebu Bekir de zamanın değerini bilmeyenlere şu öğüdü verir: “Zamanı-
nı faydasız boş şeylerle geçiren, tarlaya tohum ekme zamanını kaçırmış 
olur. Vaktinde tohum ekmeyen ise hasat zamanı pişman olur”. Zamanla 
ilgili olarak Hz. Ömer de “Vakit kesici kılıç gibidir, ömür kumaşını çok 
çabuk doğrar” demiştir. 

Tasarruf sadece yoklukta değil varlıkta da hiçbir şeyi ziyan etmemek 
demektir. Günümüzde de itibar edilmesi gereken bir husustur. Hanım-
ların iş hayatına atılmaları, evde eski uygulamalara vakit bırakmazken. 
teknolojinin hayatımıza kattığı büyük kolaylıklar da ister istemez top-
lumumuzu tüketim toplumu haline getiriyor. Yine de bu sınırlı geze-
gende sınırsız yaşanmayacağına göre, zamanımız dâhil olmak üzere 
faydasız, amaçsız, gereksiz harcamalara hayatımızda yer vermemeliyiz.
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SİVAS LİSESİ’NİN 130. YILI
1953 Öğretim yılında, siyah önlük ve başımda şapka ile liseli olmanın 
ilk gününün heyecan ve gururunu hâlâ hatırlarım. Biraz sevinç biraz çe-
kingenlikle o merdivenlerden çıkışım bugün gibi aklımın bir köşesinde 
yerini korumakta. Lise ikinci sınıftan üçe geçtiğimizde bir kararla liseler 
dört yıldan üçe indirilince birden son sınıf oluverdik. O gün için çok 
sevindikse de bugün keşke bir yıl daha okusaydık diye düşünüyorum. 
O yıl Sivas lisesi bir hayli mezun vermişti. Ben de bunlardan biriydim: 
İçinde bulunduğumuz 2017 yılından tam 62 yıl önce. 

Annemin, babamın, benim ve iki oğlumun, üç neslin anılarını barın-
dıran bu tarihi lisede okumuş olmak her zaman benim için bir gurur 
kaynağı olmuştur. Bundan 30 yıl evvel 4 Temmuz 1987 de 100. yıl 
kutlamalarına Mersin’den gelip katılmış ve hayatımın en güzel günle-
rini yaşamıştım. Eski arkadaşlarımızı görmek, anılarımızı hatırlamak, 
aramızdan ebediyen ayrılanları rahmetle anarak hem hüzünlü, hem 
sevinçli anlar geçirmiştik. Zaten hayat da öyle değil midir? Sevinç ve 
hüzünler, iç içe, uc uca birbirine bağlanmıştır. Hocalarımızın bir kısmı 
tâ uzaklardan gelmişlerdi. Uzun boyu ve zarafetinden bir şey eksilme-
yen edebiyat hocamız Muammer Dülger’in; 
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O gül endam bir al şâle bürünsün yürüsün 
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün 

deyişi kulaklarımdan silinmediği gibi, eminim hâlâ sınıfımızın bir kö-
şesine sinmiştir. Fransızca hocamız Mümtaze Küçük, Lütfiye Decde-
li, coğrafya hocamız Kamer Hanım, Müzik Hocamız Sadiye Hanım 
aradan geçen onca zamana meydan okuyan, aynen bıraktığımız gibi 
bulduğumuz spor hocamız Vahdet Bey, bize gençliğin sporla muhafaza 
edildiğini ispatlar gibiydi.

Aradan geçen bu 30 yıl kim bilir aramızdan kimleri alıp götürdü? Gi-
denlerin hepsine rahmet, hayatta olan tüm Sivas liselilere sağlık ve mut-
luluklar dilerim. 130. kuruluş yılını kutladığımız tarihi Sivas Lisesi’ne 
daha nice uzun yıllar diliyorum.     

    Hatice Suna Ertekin (Akkaya)
     191 VI. Edebiyat A. 1955 Mezunu














