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ŞEHİR YAZILARI

Halûk Çağdaş



1951 doğumlu olup, posta müdürü bir baba ile öğretmen bir annenin 
tek çocuğudur. İlk, orta ve lise tahsilini Sivas’ta yapmış, yüksek 
tahsilini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. 
İş hayatına Sivas Belediyesi’nde avukat olarak başlamış, askerlik 
görevinden sonra, mesleğini serbest çalışarak devam ettirmiştir. 
Askerlik görevini, Sivas 5. Tugay Askeri Mahkemesi’nde hâkim 
teğmen rütbesiyle tamamlamıştır.

1983 yılında, ikinci kez kamu hizmeti alarak Cumhûriyet  
Üniversitesi’ne geçmiş ve burada bir süre sözleşmeli, 1989 yılı başından 
îtibâren de kadrolu olarak Hukuk Müşâvirliği görevini üstlenmiştir. 
2001 yılında son resmî hizmeti olan öğretim görevliliğine nakledilmiş 
ve İ.İ.B.F.’nin Kamu Yönetimi Bölümü’nde Hukuk Bilimleri A.B.D. 
Başkanı olarak yürüttüğü bu görevini de 2016 yılında yaş sınırı 
nedeniyle emekliye ayrılmasıyla birlikte tamamlamıştır.

Emekli öğretmen Aysemâ Çağdaş ile evli olup, bu evliliğinden Nâzım 
Arda ve Seçil (Özdemir) adlı iki evlâdı ve Sarp adlı bir de torunu vardır.

Her fırsatta “asıl mesleğim” diye söz ettiği edebiyâta henüz lise 
öğrenciliği yıllarında meyletmiş ve ilkin şiirle başladığı edebî 
uğraşını, üniversite öğrenciliği döneminde yoğunlaştırmış, daha 
sonra; Anadolu, Cumhûriyet, Yeni Ülke, Haber, Sivas Folkloru, Türk 
Folkloru, Varlık, Türk Dili, İmece, Eylûl, Kızılırmak, Tarih ve Toplum, 
Hayat Ağacı ve Türk Edebiyâtı gibi muhtelif yerel ve ulusal gazete ve 
dergilerde, şiirleriyle birlikte edebî ve siyâsî yazıları da yayımlanmıştır.

Son yıllarda daha çok araştırma ve inceleme konularına ayırdığı 
yazma uğraşında; yakın geçmişin ilginç kesitlerini, insan-mekân ve 
zaman kavramları çerçevesinde değerlendirmeyi ön plâna almıştır. 
Özenle tuttuğu günlükleri ile; anı, gözlem ve zengin arşivinden ustaca 
yaptığı alıntılar da çalışmalarının kayda değer özelliklerindendir. 
Yazılarını; “Şehir İklimi”, “Bahçesinden Geçtiklerim” ve “Şehir Yazıları” 
adlı kitaplarında toplamıştır. 

Yazarlığı dışındaki diğer bir ilgi alanı da, nazarî ve amelî olarak yıllardır 
sürdürdüğü mûsikî çalışmalarıdır.

HALÛK
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TAKDİM 

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

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

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



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

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

Sultanşehrimizi çeşitli yönleriyle tanıtmak amacıyla hazırladığı-
mız, bundan sonra da yeni kitaplarla devam edecek olan Sivas Şehren-
gizleri dizisi, şehrimizin usta kalemleri tarafından ele alınmıştır. Büyük 
bir beğeni ile okuyacağınızı umduğum bu dizinin içinde yer alan “Şehir 
Yazıları” adlı eserimizin yazarı Halûk ÇAĞDAŞ Hocamızı kutluyor,  Si-
vas 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

Daha önce yayımlanmış olan “Şehir İklîmi” adlı kitabımız, kadim 
bir geçmişe sâhip olan şehrimizin unutulmaya yüz tutmuş ya da tamâ-
men kaybolmuş değerlerini; insanıyla, mekânıyla ve zamanıyla hatırla-
ma ve hatırlatma amacıyla kaleme alınmış ve bir kısmı “Hayat Ağacı” 
dergisinde çıkmış olan yazılarımızdan oluşmaktaydı. Bu yoldaki çaba-
ların son yıllarda belli bir kıvama gelmesi, doğrusu bizim de aynı yolu 
tâkip etmemize medâr olmuştu.

Bilindiği üzere Sivas; târihî süreç içinde çeşitli uygarlıklara sahne 
olmuş, çok önemli bir yerleşim merkezidir. Selçûkîlerden sürüp gelen 
köklü bir târihin günümüze uzanan kalıntıları, şehir mîmârîsinde en 
somut şekliyle karşımızda durmaktadır. Esâsen bir şehrin anatomisini 
mevcut verilerin kaba montajıyla incelemek ya da  kimi tâlihsiz olu-
şumların vebâlini o şehrin kaderine hâkim kılmak büyük bir hatâ ve 
haksızlık teşkil eder. Bu tespit; sanırım, eski uygarlıkların beşiği olmuş 
şehirler için daha da geçerlidir.

Memleket sevgisi, öncelikle insanın bir şehri sevmesiyle başlar. Ne 
ki; bu sevgi, içi boşaltılmış hamâsî bir söylem değil, gerçek bir gönül 
bağlılığının ifâdesi olmalıdır.



“Şehir Yazıları” adını verdiğimiz bu kitap, önceki kitabımızın yeni 
bir baskısı veya genişletilmiş bir şekli değildir. Geneli îtibâriyle, her ne 
kadar yeni yazılarımızı ihtivâ etmekte ise de, eski yazılarımızdan gerekli 
gördüğümüz bâzılarını da buna ilâve etmeyi uygun bulduk. Böylece 
şehir yazılarını bâhusus bir arada toplamak niyetimiz de gerçekleşmiş 
oldu. Bu yolda devam etmekte olan çalışmalarımızın, ilerde daha kap-
samlı bir şekilde derleneceğini umarım.

Kitaba girecek yazıları seçerken, daha ziyâde önceden teğet geçil-
miş veya hiç değinilmemiş mevzulara dâir olanları tercih ettik. Ayrıca 
îtiyâdımız olan bir usûle de yine riâyet ederek, gerekli dipnotlarına ve 
tamamlayıcı îzâhata yer verdik. Elbette bunlar, ilgilisi ve meraklısı için-
dir.

Teşekkür faslı, önsöz niteliği taşıyan yazıların vazgeçilmez bir 
cüz’üdür. Ancak olası bir unutkanlığın, ihmâlden öte bir gönül kırık-
lığına da yol açabileceği endîşesiyle, mümkün olduğu ölçüde isim zik-
retmekten kaçınmışızdır. Bu îtibarla; gerek fikren gerek fiilen bu yol-
da emeği geçenlerin tümüne, Belediye Başkanımız sayın Sami Aydın 
Bey’in şahsında minnet borcumuzu beyân ediyor ve teşekkürlerimi 
sunuyorum.  

Halûk Çağdaş
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“irâde-i milliye gazetesi”nin                                                                      
ŞEHİR HAVÂDİSLERİ

Millî Mücâdele sürecinin başlangıcında ve bu mücâdelenin âdetâ bir 
manifestosu niteliğinde, “metâlib ve âmâl-i milliyenin müdâfii” (ulusal 
emeller ve isteklerin savunucusu) düsturuyla Sivas’ta çıkmış olan “İrâ-
de-i Milliye” Gazetesi; bu misyonuna ilâveten, özellikle son sayılarında 
ağırlık verdiği bilgi ve havâdislerle, yöresel bir gazete niteliği de taşımak-
tadır. 

Sivas Vilâyet Matbaası’nda basılan ve ortalama haftalık olarak ve genel-
likle Pazartesi günleri çıkan gazetenin “Müdir-i Mes’ûlü” Salâhaddin 
Bey; asıl gâyenin, “… vatana bir hizmet-i mahsûsâ olmak ve efkâr-ı mil-
leti, ahvâl-i câriye-i siyâsiyeden haberdâr eylemek” (kamuoyunu siyâsî 
gelişmelerden haberdâr etmek ve vatana özel bir hizmette bulunmak) 
olduğunu ve neşriyâtın, “… bin türlü müşkilâta iktihâm olunarak…” 
(her türlü zorluğa göğüs gerilerek) gerçekleştirildiğini açıklamaktadır. 
Bu cümleden olarak; ilk sayılarda, iç ve dış olaylara ilişkin bilgiler ve 
İslâm dünyâsından haberlerle, başta İzmir Fâciâsı olmak üzere, Rum ve 
Yunanlıların yaptığı mezâlim önemli bir yer tutar. 

Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Sivas Cemiyet-i Merkeziyesi ta-
rafından ilk sayısı 14 Eylûl 1335 (1919) târihinde neşredilen gazetenin 
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16 sayısı, Heyet-i Temsiliye’nin Sivas’ta bulunduğu döneme âittir. Di-
ğerleriyle birlikte yaklaşık 40 sayısı mevcûd olan gazetenin, 7 sayısının 
da Chicago Üniversitesi Kütüphânesi’nde olduğu tespit edilmiştir. Tür-
kiye’de şimdiye kadar ele geçmiş olan son sayı 41 no’lu olup 24 Mayıs 
1336 târihini, Chicago’daki son sayı ise, 254 no’lu olup 3 Ocak 1922 
târihini taşımaktadır.

Daha önce bu yolda yapılmış olan çalışmalara ilâveten, Sivas Kongre-
si’nin 88. yılı münâsebetiyle yapılmış olan bir çalışma1 gerçekten takdi-
re şâyândır. “Önsöz”de samimiyetle îtiraf edildiği gibi, bâzı eksikliklerin 
varlığı tespit edilmekte ise de; zaman darlığına hamledilebilecek bu 
eksiklik ve hatâların,2 eserin taşıdığı kıymete bir nâkise getirmeye kâfi 
gelemeyeceği rahatlıkla söylenebilir. 

Gösteriye Dâir…
Gazetenin; 27 Teşrin-i evvel 1335 tarihli 9. sayısında, “Sonbahar At Ya-
rışı” başlığı ile çıkan haberlerin konusu, 17 Teşrin-i evvel Cuma günü 
yapılmış olan at yarışlarıdır. Kabak Yazısı’nda gerçekleştirilen bu yarış-
ların “hâsılât-ı sâfiyesi (net geliri)”nin, Memleket Hastahânesi’ne tahsis 
edileceği duyurulduktan sonra şu yoruma yer verilmektedir:

1    “İrâde-i Milliye” (Tıpkı basım ve yeni harflerle), Bürûciye Yayınları, No:5.

2    Özellikle yanlış okumalardan kaynaklandığı sanılan “çevrim yazı” hatâlarına, örnek bâbından birkaç 
ibâreyi alıntılamak gerekirse; 

YANLIŞ:  Sh. DOĞRU:
Ve reyalarınca 189  Vereselerince
Külâhdikli   208 Kilhıdık’lı
Zekur  197 Zükûr 
Çakuri Memduhası 236 “Çakrı” Memlâhası
Yetmezdi  306 Temizdi
Vekâleten  324 Vekile
Kıdemadı  324 Hıdemât-ı
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“Sivas muhiti(nin), eski zamanlardan beri hayvan yarışlarına rağbet 
ettikleri ve bu rağbetin Sivas(ın) sînesinde el’an sönmediği ve sönme-
yeceği bu yarış(lar)ı seyr ve temâşâ için gösterdikleri rağbetten anlaşıl-
maktadır..”. Haberin devamı şöyle: 

“Birinci yarış, zâbitâna mahsûs olup, mânili ve mesâfesi de 3000 
metre idi. Bu yarışta; birinciliği Yüzbaşı Ahmet Nûri Efendi’nin 
‘Tango’ adlı atı, ikinciliği Kaymakam Mehmet Bey’in ‘Komat’ adlı 
atı kazanmış ve birinciye elbiselik kumaşla dürbün, ikinciye ise, bir 
kol saati hediye edilmiştir. Yine zâbitâna mahsûs olup, düz ve 5000 
metre mesâfeli ikinci yarışta; birinciliği Mülâzım Celâl Efendi’nin 
‘Yıldırım’ adlı atı, ikinciliği Mülâzım Rızâ Efendi’nin ‘Sülün’ adlı 
atı kazanmış ve onlara da aynı hediyeler verilmiştir.

Sivillerin katıldığı üçüncü yarış düz ve 5000 metre mesâfeli olup; bu 
yarışı, Feyzi Beyzâde Mahmut Bey’in ‘Ceylân’ adlı atı birinci, Mih-
rali Beyzâde Rüştü Bey mahdûmu Nûreddin Bey’in ‘Tayyar’ adlı 
atı da ikinci olarak bitirmiştir. Birinciye 50, ikinciye 30 lira mükâfat 
verilmiştir. Yine sivillere mahsûs olup, düz ve 4000 metre mesâfeli 
dördüncü yarışta; birinciliği Baytarzâde Hakkı Bey’in ‘Ümit’ adlı 
kır atı, ikinciliği de Nalbantzâde Ali Efendi’nin ‘Şahin’ adlı atı ka-
zanmış ve yarış sonunda; birinci 40, ikinci 25 lira para almıştır. 

Son yarış; küçük zâbitâna mahsûs olup, düz ve 2000 metre mesâfe-
lidir. Yarışta; birinciliği Kıdemli küçük zâbit Celâl Efendi’nin ‘Yıldı-
rım’, ikinciliği Onbaşı İbrahim oğlu Hacı’nın ‘Ceylân’ ve üçüncülüğü 
de Ali oğlu Kâmil Çavuş’un ‘Derviş’ adlı atları kazanmıştır. Onlara 
da münâsip hediyeler verilmiştir. 

Hakem Heyeti Reisliğini Vâli Reşid Paşa’nın yaptığı yarışların 400 
liralık hâsılâtı, mükâfatlara ayrılan kısım hâricinde Memleket Has-
tahânesi’ne bağışlanmıştır.”.
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Gazetenin; 24 Mayıs 1336 târihli 41. sayısında “Sinema Küşâdı” başlığı 
ile yer alan haberde, sinemanın “… terakkiyât-ı halk üzerine olan tesir 
ve tehzib-i vâsii” (halkın gelişmesindeki geniş etki ve ıslâhı)nın inkâr 
edilemeyeceği vurgulanarak, şöyle denilmektedir: 

“Bugün Avrupa hükûmetleri, teşekkül eden şirketleri teşvik ve teshil 
ederek, bu faydalı mektebi köylere kadar tevsi etmektedir. Sırf bu fâi-
de-i içtimâiyeyi (sosyal yararı) kendilerine hedef-i âmâl  ve hareket 
ittihaz eden (hareket ve isteklerinin hedefi kabûl eden) şehrimizdeki 
Sinema Şirketi, memleketimizde ilk müteşebbis bir müessese oldu-
ğundan, el-hâk alkışlara sezâdır. Sinemanın makineleri ve sâir tefer-
ruatı sipâriş edilmiş olduğundan, pek yakında irâe-i menâzır edeceği 
(gösterime sunulacağı) mevsûkan (güvenilir biçimde) haber alın-
mıştır. Müteşebbislerini tebrik ederiz.”.

Sağlık Beyânındadır…
Gazetenin; 8 Nisan 1336 târihli 35. sayısının 3. sahifesinde, “Sıhhî 
Dertlerimiz” köşe başlığı ve “Frengi” konu başlığı altında, Dr. Mustafa 
Âsım tarafından kaleme alınmış uzunca bir yazıda, o günlerde oldukça 
yaygın ve tehlikeli bir hastalık olduğu anlaşılan ve “içtimâî bir mesele” 
diye nitelenen frengi hakkında, ilginç görüşlere yer verilmiştir. Özetle 
şöyle:

“Hastalığın tehlikesi nisbetinde, halk arasında mûcib-i hacâlet (utan-
ma sebebi) olduğundan, gizlenmek sûretiyle nazar-ı teftiş-i tabipden 
(hekim kontrolünden) saklanması hasebiyle, tâkibât-ı sıhhiyenin 
(sağlık kontrolünün) müşkilâtı pek çoktur. Şahsî mazarratından 
başka, nesl-i âtî (gelecek nesil) ve beşeriyet için de pek büyük felâket-
ler tevlid eden (doğuran) ve birçok hânümanlar (yuvalar) söndüren 
bu menhus (uğursuz) hastalığın önüne geçmek kâbil iken, ihmâl ve 
teseyyüb (kayıtsızlık) yüzünden tevessü edip (yayılıp) duruyor… 
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Belediyemiz (de) alâ-mâşallah hiç alâkadar olmuyor. Binâenaleyh; 
bize âit vazife-i vicdâniye, herkesin anlayacağı bir sûrette irşâdatta 
(uyarılarda ) bulunmaktır..”.

Yazıda; “beş dakikalık keyf için bütün canı zehirleyen” şeklinde nitele-
nen hastalığın sebepleri, sirâyeti, belirtileri, korunma çâreleri ve tedâvisi 
de açıklanmaktadır. Bu meyanda yapılan şu tespit, oldukça dikkat çe-
kicidir: 

“(Hastalık sârî olduğundan) gayrimeşrû münâsebattan katiyen çe-
kinmelidir. Müşteri aramak için gezen âlüfteler (iffetsiz kadınlar) ol-
duğu gibi, âdât-ı mahâlliyemiz iktizâsı (yöresel âdetlerimiz gereği) 
bâzı gençlerin maâlesef sakladıkları kızların kısmı-ı küllîsi (büyük 
kısmı), yaftalı frengilidir. Bu fenâ âdetin terk edilmesi katiyen lâzım-
dır.”.

Araştırmacı tabibin açıklamaları şu ilginç gözlemlerle son buluyor:

“Sivas’ta kendilerine tabiplik süsü veren ve askerlik dolayısıyla 3-5 
gün hastahânelerde etibbâ maiyetinde bil’amel  (hekimlerin yanında 
uygulama yaparak) birkaç şey öğrenen sıhhiye çavuşlarına, tütsücü 
ve efsuncu ocak kadınlarına katiyen teslim-i hayat etmemelidir… 
Korunma çârelerinden bir diğeri de; (kişi) eğer bekâr ise, bu ihtiya-
cı meşrû sûrette tatmin için hemen evlenmelidir… Fakat evlenmek 
bizde âdetâ bir bâr-ı elîm (keder yükü) altına girmektir… Bu 
sâikle, birçok genç evlenmek (ve) âile hayâtı geçirmek saadetinden 
vazgeçiyor. Yâhud, kuvve-i mâliyesi (mâli gücü) müsaade etmiyor. 
İhtiyâc-ı fizyolojisini (cinsel isteklerini) temin için, ya metres hayâtı 
veya âlüftegân ile münâsebet çârelerine başvuruyor. Âkıbet, bir gün 
bu menhus hastalığa yakalanıyor. Eğer metres hayatı arzu edenler 
var ise, muhakkak bir doktora muayene ettirmeli. Herkes emin ola-
bilir ki, esrâr-ı tıbbiye (tıbbî sırlar) kimseye ifşâ edilemez..”.
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Bu ve benzeri hastalıklar o günlerde bir hayli yaygın olmalı ki, gazetenin 
muhtelif sayılarında hekim ilânlarına da önemli ölçüde yer verilmiş. 
Meselâ; 29 Kânûn-u evvel 1335 târihli (no:18) sayıda şu ilâna tesâdüf 
ediliyor:

“Emrâz-ı Dâhiliye ve İntâniye Mütehassısı Bakteriyolog Dr. Behçet 
Âdil (ile) Emrâz-ı Hâriciye ve Zühreviye Mütehassısı Radyolog 
Dr. Ahmet Naci, Sivas’ta Eczahâne-i Ali Rızâ karşısında tesis edi-
len Muayene-i Tıbbî’de; dâhilî, intânî, hâricî, asabî, cilt, frengi ve bel 
soğukluğu hastalıkları, taharriyât-ı bakteriyolojiye (bakteriyolojik 
araştırmalar) ile vaktin en son usûlleri ile teşhis ve tedâvi olunur. 
Frengi yaraları(nın), mikroskop vâsıtasıyla teşhis ve tedâvi-i katiyye-
si taht-ı temine alınır (sağlanır). Her türlü kan, balgam, idrar, gono-
kok muayenâtı icra edilir. Her gün vakt-i zevâlde (öğle vakti) hasta 
kabûl olunur.”. 

Vaziyete bakılırsa, sağlık sorunlarına yaklaşım, dikkate değerdir. 

Pek Muvafık Bir İzdivâç…
Oldukça ilginç bir cemiyet haberi, gazetenin 29 Mart 1336 târihli 
(no:33) sayısında neşredilmiş. Aynen şöyle: 

“Vâli-i âlîmiz Reşid Paşa Hazretleri ve Kolordu Kumandanları 
Salâhaddin Beyefendi Hazretleri’nin ve sâir ekâbir-i memurîn ve 
eşrâf-ı memleket ve bil’umum mekâtib-i muallimîn (büyük memur-
lar, memleket eşrâfı ve bütün öğretmenler)in huzurlarıyla, Mekteb-î 
Sultânî Baş Muâllimi Rûşen Zeki Bey’le Câmi-i Kebir İnas (kızlar) 
Mektebi Baş Muâllimesi Behiye Hanım’ın emr-i mesnûn (sünnet 
emri) akitleri Leyle-i Regâib’e şeref-müsâdif Cuma günü icrâ kılın-
mıştır. Her iki gencin, silk-i kudsî -i tâlimde (kutsal tâlim yollarında) 
muvaffakiyetlerini ve işbu izdivâcın haklarında müteyemmin (uğur-
lu) ve mübârek olmasını Cenâb-ı Hakk’tan temenni ederiz.”.
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Bir fikriyâtın ya da siyâsî bir akımın târihine geçecek kadar ünlü olan 
Rûşen Zeki Bey’in isminin yer aldığı bir ilân ise, Mekteb-i Sultânî Mû-
sikî Muâllimi Mustafa Fâik Bey tarafından verilmiş. “Ud-Keman Ders-
leri” başlığıyla 18 Mart 1336 târihli (no:31) gazetede yer alan ilân ay-
nen şöyle:

“Heveskârân-ı mûsikîye (Mûsikîye hevesli olanlara) az müddet 
zarfında ve ehven fiyatla mûsikî öğretmek maksadıyla küşâd ettiğim 
dershâne, Reji Dâiresi(nin) üç kapı aşağısındaki Sultânî Baş Muâl-
limi Rûşen Zeki Bey hânesindedir. Kaydolunmak isteyenler(in) 
Cuma ve Salı günleri öğleden sonra mezkûr hânede mumâileyh Rû-
şen Bey’e müracaat eylemeleri ilân olunur.”.

“Beledî Kıraathânesi Sâhibi Ahmet Turan” tarafından gazetenin 19 Ni-
san 1336 târihli (no:37) sayısına verilmiş olan bir başka ilân da aşağı 
yukarı bu meâldedir:

“Dâire-i Belediye altında küşâd ettiğim kıraathânede, her türlü ki-
taplar ve Dersaadet ve mahâllî gazeteler, ashâb-ı mütâlâaya hâzır-
dır. Çay, kahve dahi bulunur. Nezâfet ve ehveniyet, muhterem müşte-
rilerimizi her hâlde memnun edecektir.”.

Aynı târihli gazete, 14 Nisan’da yapılan Meclis-i Umûmî-i Vilâyet (İl 
Genel Meclisi) seçimlerinden bahisle; Hocazâde Ahmet Reşad, Şems-i 
Sivâsî evlâdından Şeyh Hüseyin ve Hazinedârzâde Zihni Efendilerle, 
Divriği’den Ömer Bey’in encümen âzâlığına seçildiklerini duyurmak-
tadır. Bir ay önce yapılmış olan Belediye seçimlerinde de, yine şehrin 
mâruf sîmâlarından; Muhâsebecizâde Rızâ, Kahyâ Emin Ağa oğulla-
rından Hâlis Turgut, Binbaşı mütekâitlerinden Rızâ ve Hamamcızâde 
İlhami Beylerle, Şems-i Sivâsî Hazretleri postnişini Şeyh Hüseyin ve 
Ârif Efendizâde Hacı Osman Efendilerin ekseriyet kazanarak üyeliğe 
seçildiği, Muhâsebecizâde Rızâ Bey’in de Belediye Reis Vekilliğine ge-
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tirildiği duyurulmuştur (15 Mart 1336). Dâvâ vekâleti ile uğraşan Ha-
mamcızâde İlhami Bey’in, temyiz lâyihası kaleme alma husûsundaki 
mahâreti, eski Sivaslılarca bilinmektedir. Ama onun “maarifperverlik” 
diye nitelenen bir hareketinin gerçekten haber değeri vardır. Zîrâ; evini, 
Feyziye İbtidâi-i Umûmiyesi’ne tahsis etmiştir.

Müstesnâ Bir Gün..
Sivas; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı Nisan’ın 23. Cuma gü-
nünü, “ehemmiyetiyle mütenâsip ulvî ve mübârek bir şekilde” ve târi-
hinde “şeref ve şan ile kaydedilecek” müstesnâ bir gün olarak yaşamıştır. 
Buna ilişkin haber, bütün ayrıntılarıyla gazetenin 6 Mayıs 1336 târihli 
(no:39) sayısında şöyle yer almaktadır:

“Âtiye (geleceğe) bir inşirâh ( ferahlık)  ve itminân-ı dînî (dînî inanç) 
ile bakan herkes, minârelerde müezzinîn efendilerin tekbir ve tehlilleriy-
le câmilere doluyordu. Halife ve vatan ve milletin halâs (kurtuluş) ve 
selâmeti için okunan Buhârî ve hatmân-ı şerife, büyük bir hulûs ile din-
lenildi. Müteâkiben, vâiz efendilerin hâl ve zamâna münâsip mev’ize-i 
mürşidâneleri (yol gösterici öğütleri) yine müdrikâne (anlayarak) işitil-

İrâde-i Milliye, Âmâl-i Milliyenin Müdâfii...
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di. Felâket-i hâzırâya karşı vazifeler bir daha öğrenildi… Namazını ve 
duâsını hitâma erdiren halk, akın akın içtimâ mahâlli olan Hükûmet 
Meydanı’na toplandı. Kalabalık pek fazla, ahâli pek hassas idi. Yapılan 
tertibat üzerine asâkir-i şâhâne ve jandarma ve mekâtip talebesi ve ahâ-
li mevki almışlardı. Bu sırada Vâli-i âli-i vilâyet Reşid Paşa Hazretleri ve 
Kolordu Kumandanı Vekili Beyefendi, ulemâyı kirâm (büyük âlimler) 
ve umerâ (âmirler) ve zâbitân-ı askeriye, erkân-ı memurîn-i mülkiye ve 
eşrâf-ı memleketten mürekkep bu heyet Meydanlığa gelmişlerdi. 

Bâ’dehû (ondan sonra); Halife-i zî-şânımızın (şanlı halifemizin) bu 
hulûs-u şân u şeref-i milletimizin ve son şûlegâh-ı İslâm (İslam’ın ay-
dınlık yeri) olan vatan-ı mukaddesemizin halâs ve saadetleri duâları-
na âmin-hân olunduktan sonra, üç defa ‘Padişahım çok yaşa!’ duâsı 
ile ref’i bargâh-ı ehâdiyyet kılınmıştır (Allah’ın birliği yüceltilmiştir). 
Bu esnâda Mûr Ali Baba Hazretleri evlâd-ı kirâmından ve ulemâdan 
Fazlullah Efendi Hazretleri, Makâm-ı Hilâfet’in müdâfaa ve tahlisi 
(kurtuluşu) lâzım geldiğinden ve Meclis-i Millî’nin ehemmiyet-i dînîye 
ve milliyesinden bahs ile, muhtasar ve veciz bir nutuk îrad buyurmuş(-
lar)dır. Müteâkiben, bil’umum erkân  ve ümerâ ve ulemâ ve rüesâ-yı 
rûhâniye (dînî temsilciler) ve eşrâf-ı belediye ve memûrîn-i mülkiye ve 
askeriye (askerî ve mülkî görevliler), Vâli Paşa Hazretleri’nin Makâm-ı 
Devletleri’nde resm-i tebrikâtı ifâ eylemişlerdir..”.

Gazetenin 7 ve 19 Teşrin-i evvel târihli daha önceki sayılarında; Mûr Ali 
Babazâde Fazlullah Efendi’nin, “… âmâl-i milliye ve menâfi-i vataniye-
nin husûlüne hizmet eylemek…” (vatanın menfaatine ve millî amaçla-
ra hizmet etmek) şartıyla, kezâ Dâmâd Alâaddin Paşazâde Sâmih Fethi 
Bey’in de “Sivas Millî Kongresi’nce tâyin edilmiş olan esâsât-ı mezkûre-
ye tamâmen riâyetkâr olmak…” (Sivas Kongresi kararlarına tamâmen 
uymak) şartıyla mebus adayı oldukları açıklanmış ise de; emellerinde 
muvaffak olamadıkları, 8 Nisan 1336 târihli gazetenin “Teşyi” başlıklı 
şu haberinden anlaşılmaktadır:
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“Fevkalâde Meclis-i Millî’ye intihâb edilen (seçilen) Sivas Merkez Livâsı 
milletvekilleri; Emir Paşa, Râsim Beyefendi, Hacı Mustafa Taki Efendi, 
Ziyâ ve Hayri Beyefendiler, Perşembe günü sabahı bil’umum erkân ve 
ümerâ ve münevverân ve ahâli-i muhtereme tarafından büyük bir şevk 
ve samimiyetle teşyi edilmişlerdir (uğurlanmışlardır). Milletin müdâfaa-i 
nefs ve nâmusu için sarıldığı silâh-ı vahdetin en bâriz ve ulvî nümûnesini 
nazarlarda yükselten bu teşyi tezâhürâtı (uğurlama gösterileri) ve muvaf-
fakiyet temenniyâtı (başarı dilekleri), halâs (kurtuluş) ve âtimiz (gelece-
ğimiz) için kalplere türlü beşâretler (sevinçler) saçmaktadır. Gazetemiz, 
fedâkâr vekillerimizin Cenâb-ı Hakk’ın tevfik-i sâmedâniyesine (ilâhî 
yardımına) mazhâriyet ve selâmetlerini temenni eder..”.

“Tiryâkilere Müjde…”
Gazetenin; 26 Kânûn-u sânî 1336 târihli (no:22) sayısında yer alan 
“Tulû” marka sigara kağıdına ilişkin ilân, bu başlıkla verilmiş. Aynen şöyle: 

“Gâyet nefis ve mükemmel bir sûrette İstanbul’da hususi fabrikamda îmâl 
ettirdiğim sigara kağıdı, her kağıda fâiktir (üstündür). Hâlis pirinçten 
mâmûl, katiyen sönmez. Sivas’ta Taşhan’da Eğinli Ârif Efendi ve Mah-
keme Çarşısı’nda Karapolatoğlu İsmet Efendi Mağazalarında arayınız. 
Toptan sipârişât tenzilâta tâbidir.”

Bu İsmet Efendi Ticârethânesi, oldukça faâl bir ticâret merkezi olmalı 
ki, aynı gazetede buna dâir bir başka ilân daha yer almaktadır:

“Bir bâb hâne, mâ-bahçe ve bir de lüle su. Sivas’ın Câmi-i Kebir Mahâl-
lesi’nde Eski Paşa Hamamı civârında Karavelizâde müteveffâ Mustafa 
Efendi hânesi, vereselerince satılmaktadır. Mahkeme Çarşısı’nda İsmet 
Efendi Ticârethânesi’ne ve Dellâlbaşı Ahmet Ağa’ya mürâcaat edilmesi… 
İhâle-i katiye günü bil’âhire ilân edilecektir.”

Bunların dışında iki ayrı ticârethânenin daha, önemli faaliyette bulun-
duğu, verdikleri seri ilânlardan anlaşılmaktadır. Bunlardan biri, Habib-
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zâde Ahmed Turan Ticârethânesi’dir. Çarşı Caddesi’nde bulunduğu ve 
ehven fiyatlı malların satışa sunulduğu bu merkezde; kırtâsiye, tuhâfiye, 
attâriye, kantâriye ve her çeşit muâmelât-ı ticâriye yapılmaktadır. Diğeri 
ise, Sığırcızâde Birâderler ve Şürekâsı Ticârethânesi’dir. Hamamcıoğlu 
Hanı’nda faaliyette bulunan ve ham eşya, gön, av derisi vesâir mevadd-i 
iptidâiye (hammaddeler) üzerine her nevi muâmelât-ı ticâriye ve ko-
misyonculuk yapan bu ticârethânenin iş rehberi de, “sür’at ve sühûlet”tir.

Ticârî kazançların câzibesi ve seçkin zümrenin imtiyâzı, bugün olduğu 
gibi o dönemde de imrenilecek bir seviye gösteriyor olmalı ki; gazete-
nin 16 Şubat 1336 târihli (no:25) sayısında, “Büyükler Alıyor ya!.” baş-
lığı ile şu haber çıkmış: 

“Maaşlar yok, para yok. Zavallı muâllimler, bî-çâre küçük memur-
lar, başvurdukları kapıdan dilenci gibi kovulurlar. Öyle ya!. Ne beis 
var?. Bunlara paranın ne lüzûmu var?. Erkân-ı kirâm, rüesâ-yı 
âzâm ve tâbiîn-i güzîde (seçkinler) kâm alıyor ya.. Ötesi ne lâzım?... 
Bir de duralım (ve) bu zavallılardan hizmet bekleyelim. İstikbâlin 
bu nûr ordusu, çerh-i idarenin (yönetim çarkının) bu faaliyet kolu 
nasıl işler. Biri yer biri bakar, kıyâmet ondan kopar..”.

Maamâfih; “tâbiîn-i güzîde”ye mahsus imkânlar, her zaman olduğu gibi 
o zaman da mevcûdiyetini duyurmaktadır, “Havza’da Mesûdiye Oteli” 
başlıklı şu haberde olduğu gibi:

“Havza’nın meşhur olan kaplıcalarından sıhhî ve civârındaki orma-
nın manzara-i letâfet-bahşâsı’ndan (hoş manzarasından) tabiî bir 
istifâde görmek isterseniz, bu kere bir sûret-i mükemmelede tâmir ve 
tefrik edilen Maarif Hamamı’nın üstündeki Mesûdiye Oteli’ne nâzil 
olunuz. Fiyattan, hizmetten, nezâfet ve tahâretten memnun kalacak-
sınız.” (24 Mayıs 1336, no:41).
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Diğer Havâdis..
Gazetenin; 21 Eylûl 1335 târihli (no:3) sayısında; “Gelenler” başlığı 
altında verilen haber, her zaman yapılan bir hatâyı düzeltmek için çok 
önemli bir delil niteliği taşımaktadır. Önce haberi okuyalım: 

“Amerika Sefir-i Sâbıkımız (eski Büyükelçimiz) Ahmet Rüstem 
Beyefendi Hazretleri, Eylûl’un onyedinci günü Sivas’ı teşrif ederek 
doğruca Umûmî Kongre Binası’na misafir olmuşlardır. İstanbul’da 
Evkaf Matbaası Müdiri olup, Memleket Gazetesi’nin nüshâ-i fev-
kalâdesini (özel sayısını) neşretmek için İstanbul’da kalmış olan 
Mazhar Bey de, Sefir Beyefendi Hazretleri refâkatında olarak gel-
mişlerdir.”.

Sivas Kongresi’ne ilişkin hemen bütün kaynaklarda, murahhasların 
toplu resmi olarak sunulan fotoğrafta ve daha sonra Sivas’ta çekilmiş 
olan diğer fotoğrafların bir kısmında, Ahmet (Alfred) Rüstem Bey’in 
de yer aldığı görülmektedir. 17 Eylûl günü şehre gelen bir kişinin, bu 
târihten yaklaşık bir hafta önce nihâyete ermiş bir toplantıya “delege” 
olarak katılması elbette düşünülemez. Kezâ, mâlûm fotoğraf(lar)a dâ-
hil pek çok kişinin (Vâli Vekili Kadı Hasbi Efendi başta olmak üzere), 
Ahmet Rüstem Bey gibi delege sıfatı taşımadığı âşikârdır. Dolayısıyla; 
mâlûm fotoğraflar, Kongre’ye iştirak eden murahhasları (delegeleri) 
gösteren fotoğraflar değil, Heyet-i Temsiliye’nin Sivas’ta bulunduğu 
belli zaman zarfındaki (ama mutlaka Kongre’nin toplanmasından son-
raki) bir târihte alınmış olan ve bir kısım şehir eşrâfını, muhtemelen 
görevli askerleri ve ziyâretçileri bir arada görüntüleyen fotoğraflardır. 
Ehemmiyetsiz gibi görülen küçük bir gazete haberinin değerini gözler 
önüne seren bir örnektir bu...

Anadolu Kadınları Müdâfaa-i Vatan Cemiyeti’nce gazetenin “23.” sayı-
sında (2 Şubat 1336) yapılan duyuru ile, “37.” sayısındaki (19 Nisan 
1336) genel duyuru, halkın dînî ve mânevî değerlere ne ölçüde bağlı 
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olduğunun açık bir göstergesidir. Önce ilkini alıntılayalım:

“6 Şubat sene 336 Cuma günü, Zükûr (erkekler) Nümûne Mekte-
bi’nde vatanımızın selâmet ve teâlisi (yükselişi) için hatm-i şerif tilâ-
vet edileceğinden, arzu buyuran hanımefendilerin yevm-i mezkûrda 
(belirtilen günde) kabl-ez-zevâl (öğleden önce) ezanî saat beşte mek-
teb-i mezkûru teşrifleri mütemennâdır (istenilir).”.

“Leyle-i Celîle-i Mir’aç” başlığı ile yapılan genel duyuru ise aynen şöyle: 

“Leyle-i Celîle-i Mir’aca (mübârek Mir’aç Gecesi’ne) şeref-i müsâdif 
(rastlayan) Receb-i Şerif ’in 27. ve Nisan’ın 17. Cumartesi gecesi, 
bil-umum cevâmî (câmiler) ve mesâcid (mescidler) ve tekâyâda 
(tekkelerde) zikr ve ibâdât ve ed’iye-i me’sûre (hadis duâları) yâd ve 
tekrar edilmiş ve bütün minârât kandillerle tenvîr ve tezyîn edilmiştir. 
Cenâb-ı Hakk, amme-i müslimîni (müslüman halkı) bu leyle-i mü-
bârek (kutlu gece) hürmetine halâs ve rehâ-yâb eylesin (kurtarsın).”.

Nihâyet Adliye Târihi açısından önem taşıyacağını zannettiğimiz, du-
yuru niteliğindeki biri “şahsî”, diğeri “adlî” iki haberle yazımızı noktalı-
yoruz: 

1) “Sivas Mahkeme-i Sulhiyesi’nden: Mukaddemâ, Sivas’ta Pazar 
Mahallesi’nde iken âhiren gaybûbet eyleyip el’an ikâmetgâhı meçhûl 
bulunan Manastırlı Tâhir oğlu Rıfat’tan 5 adet altın lira-yı Os-
manî’nin tahsili hakkında Sivas Divân-ı Harp Reis-i Sâbıkı Mus-
tafa Sabri Bey’in ikâme etmiş olduğu alacak dâvâsının rüyeti, 1335 
senesi Kânûn-u evvelinin 18. gününe tahsis kılınmış olduğundan, 
yevm-i mezkûrda ezanî saat yedi raddelerinde Sivas Mahkeme-i 
Sulhiyesi’ne bizzat mürâcaat etmesi ve yâhud tarafından bir vekil 
göndermesi, aksi takdirde muhâkemesinin gıyâben rüyet olunacağı 
ilân olunur.”.
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2) “23 senelik hayât-ı resmiyesini vazâif-i adliyenin en nâzik ve 
kânûnen birinci demek olan memuriyetlerinde geçirmiş olan ve cid-
diyet ve iktidârıyla efkâr-ı umûmiyede (kamuoyunda) bir mevki-i 
mahsus ve müstesnâ (ayrı ve özel bir yer) istihsâline muvaffak olmuş 
bulunan Sivas Bidâyet Cezâ Reis-i Sâbıkı Tevfik Bey, dâvâ vekâleti-
ne başlamış olduğundan, herhangi mevadd-i hukûkiye ve cezâiye do-
layısıyla, Adliyede alâkadar bulunanların mumâileyhe (adı geçene) 
vekâlet vermek ve mürâcaat etmek sûretiyle mazhâr-ı hak ve adâlet 
olmaları ilân olunur.”. 

(Her iki haber de gazetenin 17 Teşrin-i sânî 1335 târihli ve “12” no’lu 
sayısında yer almıştır).

Son Söz Yerine..
Millî Mücâdele’nin en cîddî ve resmî kaynaklarından biri olması lâzım 
gelen “İrâde-i Milliye” Gazetesi; “taşra” tâbir edilen Anadolu’nun Basın 
Târihi açısından da, son derece önem taşıyan bir yayın organıdır. Ni-
tekim seçerek alıntıladığımız haber ve havâdisler, Sivas’ın yaklaşık bir 
asır öncesinin sosyal yaşantısından kesitler sunduğu gibi; ekonomik 
gidişâtı ile halkın olup bitenlere ilgisi ve özellikle millî ve dînî duyarlılığı 
hakkında çok önemli ip uçları vermektedir. Bu nedenle; yalnız siyâsî 
târihe değil, millî ve mahallî şehir kültürüne de çağı îtibâriyle ışık tutan 
bir külliyat değerindedir.

Bütün araştırmalara rağmen, bugüne kadar bu külliyâtın tamâmiyle 
ele geçirilememiş olması, özellikle Siyâsî Târihimiz açısından büyük 
bir tâlihsizlik, Basın Târihimiz açısından da önemli bir eksikliktir. Çok 
eski çağlara değil, henüz yüzyıl öncesinin kimi bilgi ve belgelerine sa-
hip olma ve ulaşma şansımızın olmaması da üzerinde düşünülmesi 
gereken başka bir husustur. İster “arşivcilik” denilsin ister “koleksiyon-
culuk”(tâbirler belki tam yerine oturmuyor ama), bu konudaki muha-
fazakârlığın ne denli önem taşıdığı şimdi daha iyi anlaşılıyor..
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KAYBOLAN MÂBET

Sultan II. Abdülhamid’in; uzun saltanat yılları boyunca, çok geniş bir 
alana yayılan imparatorluk coğrafyasını daha yakından tanımak ve 
hükümranlığının bir gereği olarak olup bitenlerden haberdar olmak 
gâyesiyle çok sayıda şehir fotoğrafı çektirdiği mâlûmdur. Döneminin, 
çoğu azınlıklara mensup ünlü fotoğrafçıları tarafından çekilmiş olan 
bu fotoğrafları hâvî albümler, 1909’daki Yıldız yağması esnâsında yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış iken, muhafız Kalkandelenli Sab-
ri Efendi’nin çabalarıyla kurtarılabilmiştir.

Önemli Osmanlı vilâyetlerinin genellikle; saray, köşk, kasır, çeşme, 
câmi, medrese, mektep, külliye, hastahâne, kışla, karakol ve devlet da-
ireleri gibi meşhur binâlarının ve “umûmî menâzır”ın (genel görüntü-
lerin) yer aldığı bu fotoğraflar, bu gün İstanbul Üniversitesi’nin Nâdir 
Eserler Kütüphânesi’nde muhâfaza edilmektedir. Kolleksiyonda, bir 
kısmı II. Abdülhamid öncesi döneme âit olmak üzere, ekseriyeti 1876 
– 1909 arası döneme âit olan 911 albümde, toplam 35.535 adet orijinal 
fotoğraf bulunmaktadır. Bunların; târihe ışık tutmak açısından taşıdığı 
değer yanında, târihî eserlerin günümüzde aslına uygun biçimde ona-
rılmalarına yaptığı katkının da büyük önemi vardır.

Sivas Vilâyetine âit albümlerde de; diğerlerinde olduğu gibi, şehrin 
önemli binâları ile umûmî manzaralarına âit çok ilginç fotoğraflar var-
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dır1. Bunlardan biri de, “Sivas’ın Hükûmet Dâiresi karşısında Edirne 
Vâlisi Hacı İzzet Paşa Hazretleri’nin Câmi-i Şerîfi” bilgi notu ile resme-
dilmiş olan fakat bugün varlığından en küçük bir iz dahi bulunmayan 
“İzzet Paşa Câmii” ne âittir. Câmiye âit mâlûmata geçmeden önce, bânî-
si hakkında elde mevcut bilgileri değerlendirmek yerinde olacaktır.

Hacı Ahmet İzzet Paşa, 1229-1308 (1813-1892) yılları arasında yaşa-
mış olan âdil, nüktedan ve meziyetli bir Osmanlı vâlisidir. Tâyin târihle-
ri îtibâriyle ilki 1283 (1867), ikincisi 1291 (1875) olmak üzere vezirlik 
pâyesiyle iki kez Sivas Vâliliği yapmış olan İzzet Paşa’nın babası, Vezir 
El-hac Osman Hâşim Paşa’dır. “Türk Osman Paşa” diye anılan bu zâtın 
da; Rodos, Girit, Mora ve Sivas vâlilikleri vardır. Şemsettin Sâmi Bey’in, 
İzzet Paşa’nın şahsiyeti hakkındaki tespitleri şöyledir:

“Edib ve zarif bir zat olup, tabiat-ı şâirânesi ve yiyeceği şiş kebabını 
dahi sabunla yıkamak gibi pek garip (bir) ahvâli var idi. Pek ziyâde 
mütemevvil (varlıklı) olduğu halde, dünyâda kimsesi olmayıp, bir 
asırlık ömrünü tecerrütle (yalnız başına) geçirmiştir.”2.

İbn’ül Emin Mahmut Kemal Bey’in, İzzet Paşa hakkındaki değerlendir-
mesi de şu tespitlere dayanır:

“… rûzigârın germ ü serdini görmüş, tecrübekâr, maslahatşinas, 
nabz-âşinâ bir zât olduğundan, resmî mesâlihi ve zîr ü bâlâyı hüsn 
ile idâre ederdi…” 3.

Merhûmun, “şeyh-ül vüzerâ” unvânına sâhip olduğunu, Edirne’de 
medfun bulunduğunu, inşâ(yazı)da meleke sâhibi olduğunu, ancak 

1    “Sivas’ın Resmi”, (Yitik Hazîne Yay. , İstanbul-2012).

2    “Kâmusu’l Âlâm”, (İstanbul – 1311, C:IV, Sh:31-47).

3    “Son Asır Türk Şâirleri”, (C:II, Sh:757 v.d.) [Dünyanın iyiliğini kötülüğünü görmüş, tecrübeli, iş 
bilen ve nabzı iyi tutan bir kişiliğe sâhip olduğundan, resmî işleri ve astla üstü güzellikle idare ederdi.].
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bunun yanında; sakalını siyah mürekkeple boyamak, giydiği mesti aya-
ğında tâmir ettirmek, uzun müddet tırnak kesmemek ve güzel yüzlere 
düşkünlüğüne rağmen, herkesten iğrenmek gibi garip huylara da sâhip 
bulunduğunu yine nakillerden öğrenmekteyiz. Kendinden 40 yıl önce 
ölen oğlu Hurrem Paşa için Erzincan’da da bir câmi yaptırıp vakıf kur-
duğu, ancak câminin inşâsına başlandığı esnâda, bir müneccimin, “câmi 
ne vakit biterse, ömrün de o zaman biter…” demesi üzerine inşaatı yıl-
larca ikmâl ettirmediği, hattâ bu konuda zamâne şâirlerinden birinin,

“Bitmedi ömrü gibi câmi-i İzzet Paşa” 

şeklinde bir mısra söylemiş olduğu da rivâyetler arasındadır.

İzzet Paşa’nın Sivas’ta yaptırdığı câmi hakkında, Sivas Sâlnâmesi’nde 
(1308/1892) şu bilgiye tesâdüf edilmektedir:

“Müşârünüleyhin pederleri merhum el-hac Osman Paşa’nın Hükû-
met Konağı pişgâhında binâ buyurmuş oldukları câmi-i şerifi mü-
ceddiden tevsî ve inşâ ve önünde müzeyyen bir çeşme ile Dersaadet 
Caddesi’nde Şahne Künbedi ve Karındaşlar Gediği’nde iki çeşme 
binâsıyla atşan ebnâ-yı sebili irvâ buyurmuşlardır…”4. 

Sâlnâmedeki ibâreden de açıkça anlaşıldığı gibi; Sivas Vâlisi Vezir Hacı 
Osman Hâşim Paşa tarafından 1232 (1819) yılında inşâ edilen câmi, 
oğlu Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından daha geniş bir biçimde yeniden 
yaptırılmıştır. Mermer üzerine hakkedilmiş kitâbesi ile hazîresinde-
ki bir kısım mezar taşları, yıkım esnasında Gök Medrese’ye nakledil-

4    [İzzet Paşa, pederi merhum Hacı Osman Paşa’nın Hükûmet Konağı önlerinde yaptırmış oldukları 
câmi-i şerif ’i yeniden genişleterek inşâ ettirmiş, önünde de süslü bir çeşme ile (ayrıca) Dersaadet Cad-
desi’nde (bugünki Ankara yolu) Şahne Künbedi (bugünki Künbet mevkii) ve Karındaşlar Gediği’nde 
(bugünkü Kardeşler Tepesi) iki çeşme yaptırarak, susuz yolcuları suya kavuşturmuştur.].
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miştir5. Bunlar bugün Arkeoloji Müzesi’nin “Taş Eserler” bölümünde 
muhâfaza edilmektedir.

Hacı İzzet Paşa Câmii’ne, Hükûmet Konağı civârında bulunmasından 
dolayı “Saray Câmii” denilmekte ise de, halk bu mâbedi, galât-ı meşhur 
olarak “Hacızet Paşa Câmii” diye adlandırırmış. Câminin dış kapısı  

5    Câmi Hazîresi’nde bulunan ve şâir İsmâil Safâ Bey’e âit olan mezar taşı ise, mezarın Ali Ağa Câmii 
Hazîresi’ne nakli esnasında kaybolmuştur.

Hacı İzzet Paşa Câmii
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üzerinde bulunan ve 

Câmî-i cümle-i lûtf u refet
 Nâşîr-i ma’delet İzzet Paşa

beytiyle başlayan tâlik yazılı kitâbe ile,

Ma’bed-i vâlidi yaptı bu yıl
 Nâ’il-i fevz ola İzzet Paşa

beytiyle biten diğer bir kitâbesinin İzzet Paşa’ya âit olduğu bilinir.

Câmi, eklentileriyle birlikte 1927 yılının Eylûl ayında Hükûmet Mey-
danı’nın genişletilmesi için yıktırılmıştır. Hazîresinde, şâir İsmâil Safâ 
Bey ile, 1245 (1829) yılında ölen şâir Keçecizâde İzzet Molla, Sivas 
vâlilerinden Feyzullah Paşa, yine vâlilerden Osman Paşazâde Süreyya 
Paşa’nın mezarları ve daha başka mezarlar da bulunmakta imiş. Keçe-
cizâde’nin kemiklerinin daha sonra İstanbul’a götürülerek, Cerrahpa-
şa’da Canbâziye Câmii yakınındaki babasının kabri yanına gömüldüğü 
mâlûmdur.

Nakledilen kitâbelerin yanı sıra Müze’de İzzet Paşa’ya ait bir de tuğra 
mevcuttur. Müze envanterinde 463 sayı ile kayıtlı bulunan bu tuğrada; 
«Yâ hafiyye’l-eltâf neccinâ mimmâ nehâf» (Ey! Lütufları saklı olan, biz-
leri korktuğumuza uğratma) yazılıdır. Mezar taşlarından 193 numaralı 
olanı Hatice adlı bir hanıma âit olup, diğerlerinde herhangi bir yazı bu-
lunmamaktadır. 190 ve 191 numaralı mezar taşları ise, Müze’ye getiril-
meden önce Bürûciye Medresesi önünde, halkın “Göz evliyâsı” olarak 
bildiği ve Aziz Vlas’a âit olduğu söylenen, ortası hafif oyuk göğüs taşı ile 
birlikte bir müddet sergilenmiştir.6.

6    Müjgân ÜÇER, “Sivas’ın Ünlü Vâlilerinden Ahmet İzzet Paşa”, (Hayat Ağacı, Sayı:9, Sh:74 v.d.).



32

Bânîsi bir şiirinde;

Bütün nümâyişi vehm ü hayâldir İzzet
Dü çeşm-i ibret ile âleme nigâh ettim.

diyor. Bizler de, bunca yıl sonra belki “çeşm-i ibret”le değil de, “çeşm-i 
hasret”le bakıyoruz bu kaybolup giden değerlerin soluk görüntülerine.. 
“Kaybolan Mâbet” dememizin sebebine gelince; onu dünya gözüyle 
görmüş tek bir fâninin dahi bugün artık aramızda olmamasından...
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SİVAS SÜRGÜNÜ İSMÂİL SAFÂ BEY

Hayat felsefeleri; kayıtsız şartsız düzen taraftarlığına ve çıkarcılığa âyarlı 
kimi insanların, çeşitli unvân ve mesleklere sâhip misâllerine her dö-
nemde rastlamak mümkündür. Ne var ki; siyâsî çalkantıların egemen 
olduğu fırtınalı geçiş dönemleri, rûh ve karakter yapılarını sergileme-
nin en müsâit ortamı olagelmiştir; geçmişte de, günümüzde de. Çün-
kü insan benliğine sinmiş ve onu kristalize etmiş olan beşerî özellikler, 
kolay kolay silinmez. Bu yapının bir de karşıtı vardır ki, bunun karşılığı 
da en hafifinden dışlanma, baskı ve giderek yaşamla ölüm arasındaki 
korkunç mücâdeledir. İşte; “şöhret hırsı ile değil, uzak bir zaferin mürte-
sem-i hayâlîsine kavuşmak için çizilmiş bir programın âmili olarak da değil, 
belki sevk-i tabîiye benzeyen (bir) şiir istîdâdının sevki ile...” önem kazanmış 
bir insan, geçtiğimiz yüzyılın başında hak etmediği bir ölüm sürgününe 
mahkûm edilmişti.

Hürriyet İçin..
Muallim Nâci’nin “şâir-i mâder-zâd” (anadan doğma şâir) nitelemesi, 
İsmâil Safâ Bey’in Edebiyât Târihimizdeki yerini tâyine ne ölçüde kâfi 
ise, oğlu Peyâmi Safâ’nın şu sözleri de onun siyâsî mücâdeleler açısın-
dan kıymetini o ölçüde belirler: 
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“Tanzîmat sonrası Edebiyâtımızda, hürriyet için sürgünde ölen-hat-
tâ bu sürgünün Yıldız Sarayı dehlizlerindeki içyüzünü bilenler için      
öldürülen- tek şâirin İsmâil Safâ olduğunu söylediğim zaman, Sul-
tan Hamid’le vakit vakit uyuşan ve onun verdiği makam ve rütbeleri 
kabûl ederek bir bakıma hesaplı ve ustaca hürriyet kahramanlığı 
yapan Namık Kemâl’i hatırlamaktan kendimi alamam.”1.

İsmâil Safâ Bey’in sürgününe neden olan olay, aslında onun 1888 yı-
lında “Saadet” Gazetesi’nde çıkan “Bahar Gelmeyecek mi?” başlıklı şiiri 
yüzünden, Ahmet Râsim Bey’le birlikte sorgulanmasıyla başlayan ve 
pâdişâh yönetimine karşı cephe alışı ile biçimlenen siyâsî faaliyetlerinin 
son aşamasıdır. Şâir’in Abdülhamid’e ve istibdâd yönetimine karşı ta-
vır almasında; Ubeydullah Efendi, Tevfik Fikret, Rızâ Tevfik, Abdullah 
Cevdet ve Hüseyin Siyret gibi ülkenin geleceği üzerine projeler üreten 
rejim aleyhtarları ile işbirliği içinde olmasının da büyük rolü vardır. İtti-
hat ve Terakkî Cemiyeti’nin ilk üyeleri arasında yer aldığı da söylenir. O 
sıralarda yazılıp gizlice elden ele dolaşan hürriyet şiirlerinden,

Topladın etrâfına birkaç denî âhaddan 
Anların reyîle hâli kalmadın bîdâddan 
Bir nifak âvâzesi çıkmaktadır efrâddan 
Kardeşi kardeşten ettin vâlidi evlâddan 
Bağrı yandı milletin artık bu istibdâddan

diye başlayan “Sultan Hamid’e” isimli şiir, Paris’te çıkmakta olan “Meş-
veret” Gazetesi’nde yer almıştır. Peyâmi Safâ sürgün nedenini; bu şiirin 
yayınından sonra evlerinin basılmasına ve evde mevcut bulunan gaze-
telerin müsâderesine bağlamakta ise de;2 genellikle kabûl edilen sürgün 
nedeni,  “Transvaal Savaşı” sonrasında yaşanan olaylardır.

1    Peyâmi SAFÂ, “Babam İsmâil Safâ”, (Türk Düşüncesi, Sayı: 5, 1.4.1954 Sh: 342).

2    A.g.m., Sh:344.
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Transvaal, zengin mâden yataklarına sâhip bulunan ve 19. yüzyılın son-
ralarına kadar İngiliz sömürgesi olan bir bölgedir. Bugün Güney Afrika 
Cumhûriyeti sınırları içinde kalan bu bölgede, “Boer”ler diye bilinen 
Alman asıllı yerli halkın, İngiliz işgâl güçlerine karşı başlattığı ayaklan-
ma, İngilizler tarafından bastırılır. Bu arada İsmâil Safâ Bey, Ubeydullah 
Efendi, Hüseyin Siyret, Zehâvî-zâde Cemil Sıdkı ve Adbülhamit Zeh-
râvî ile onlara eşlik eden bir grup genç, İngiliz Sefârethânesi’ne giderek 
İngiltere’nin zaferini temennî eden ve bir kısım edebiyatçı ve gazeteci-
nin imzâlarını taşıyan bir metni, 20 Kasım 1899 Pazartesi günü Büyü-
kelçi Sir Nicolas O’Connor’a verirler. Hüseyin Câhid Bey hâtırâlarında; 
Servet-i Fünûncular tarafından imzâlanan bu metnin, Tevfik Fikret ta-
rafından kaleme alındığını söyler3.

Hüseyin Siyret’e göre; Sultan Hamid’in İngilizlere karşı takındığı düş-
manca siyâseti milletin tasvîp etmediğini göstermek ve böylelikle İn-
giltere Hükûmeti’ni etkilemek gâyesiyle yapılan bu hareketin nihâî 
hedefi, “Meşrûtiyet’in iâdeten tesîsi için teşebbüsatta bulunmak”tı4. 
Peyâmi Safâ ise bu girişimin nedenini; “İngiltere’nin, Türk liberâllerine 
teveccüh ve sempatisini kazandırmak..” şeklinde açıklar. Siyâsî niteliği 
çok bâriz olan bu olay; gerek İsmâil Safâ Bey’in yaşadığı esnâda, gerek-
se ölümünden sonra çeşitli yorumların yapılmasına neden olmuştur. 
Şâir’in kardeşi Ali Kâmi (Akyüz) ve oğlu Peyâmi Safâ, (belki yakınla-
rı olmanın doğurduğu hassâsiyetten dolayı) İngiliz-Boer Savaşı’nda, 
sömürgeci bir devletin desteklenmesini mâsumâne bir hareket ola-
rak nitelemişlerdir5. Ancak olayı irdeleyen birçok araştırmacı ve siyâsî 
gözlemci ise, bu hareketi yanlış bir davranış olarak değerlendirmişler 
ve onaylamamışlardır6. Doğru ya da yanlış, hangi bakış açısı ile ele alı-

3    Hüseyin Câhid YALÇIN, “Edebiyat Anıları”, (Haz: Râuf Mutluay, 1975, Sh:132).

4    İbn’ül Emin M. Kemal İNAL, “Son Asır Türk Şâirleri”, (Cilt: III, Sh: 1723).

5    Alâattin KARACA, “İsmâil Safâ”, (Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990, Sh:15).

6   A.g.e., Dipnot: 59 [“İsmâil Safâ, İngiliz-Boer Savaşı’nda İngilizlerin başarısını, onların elçiliklerine 
giderek tebrîk ettiği için, Sultan Hamîd tarafından haklı olarak sürgün edilmiştir (…) Şimdi insâfla 
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nırsa alınsın, ortaya çıkan gerçek; bu olayın, rejim muhâliflerinin “kı-
yasıya” cezalandırılmasını temînen bulunmuş “mükemmel bir âmil” 
olduğudur. Nitekim olay öyle de netîcelenmiş ve elçiliğe giden heyetin 
öncüleri iki gün sonraki tutuklanmalarının ardından Yıldız’daki Çadır 
Köşkü’nde sorgulanmışlar ve bir süre sonra da; Hüseyin Siyret tahri-
rat kâtipliği göreviyle Hısn-ı Mansur’a (Adıyaman), Ubeydullah Tâif ’e 
ve İsmâil Safâ Bey de Sivas’a sürgün edilerek oralarda ikâmete mecbur 
edilmişlerdir.

Bir Sürgünün Mektupları..
“Huz Mâ Safâ” adlı şiir mecmûasıyla şâir olarak şöhret kazanan ve genç-
ler arasında “üstâd” mertebesine yükselen İsmâil Safâ Bey; hoşsohbet, 
espirili, alaycı, çevresini neş’eye boğan gevrek kahkahalarıyla meşhur, 
sarışın, mavi gözlü ve sevimli bir adamdır.7 Ne var ki, pâdişâh aleyh-
tarlığı ve sömürgeci bir imparatorluğu destekleyici tavırları yüzünden 
2500 kuruş maaşla Sivas’a sürgün edilir. Sivas mâcerâsı, 1316 (1900) 
yılı Nisan ayı sonlarında başlar. Şâir; eşi Server Bediâ Hanım, oğlu İl-
hâmi, kızı Selmâ ve bir buçuk yaşındaki küçük oğlu Peyâmi ile birlikte 
zaptiye nezâretinde İstanbul’dan vapura biner. Sâdece iki kardeşinin 
hazır bulunduğu uğurlamada, “...Meşrûtiyet’ten sonra her biri birer hürriyet 
kahramanı olan hesaplı ve ihtiyatlı mücâdele arkadaşlarından...” hiç kimse 
yoktur. Küçük kızı Ulyâ’yı birkaç ay önce kaybetmiştir. Selmâ ise, Si-
vas’ta hastalanır ve on gün içinde ölür.

İsmâil Safâ Bey gibi zorunlu ikâmete memûr edilen Ubeydullah ve 
Hüseyin Siyret, bir süre sonra Mısır’da bir araya gelmişlerdir. Onlar, II. 
Meşrûtiyet yıllarını yaşamış, belki uğrunda mücâdele verdikleri yeni 

düşünülsün: Hiçbir sebep yokken, sırf yurtlarındaki elmas mâdenlerini zapt etmek için, bir avuç Boer’e 
büyük ordularla saldıran İngiltere’yi tebrîk etmek, hangi hürriyetçilik anlayışının sonucudur?” Nihâl AT-
SIZ, “Türk Târihinde Meseleler”, (Ankara – 1966, Sh:81).].

7    Beşir AYVAZOĞLU, “Peyâmi”, (Hayâtı, Sanatı, Felsefesi, Dramı/ Kapı Yay. İstanbul, 2008, Sh: 27 
v.d.).
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dönemde umduklarını da bulamamışlardır. O dönemi yaşayan kimi 
aydınlar gibi; herhâlde onlar için de bu sürgün, hayatlarının iftihârla 
anlattıkları bir bölümüdür. Oysa İsmâil Safâ Bey, Sivas’tan dönememiş-
tir. Onun adı, müstebîd bir hükümdâr tarafından çok uzaklara sürgün 
edilen ve orada yaşadıklarını bile nakledemeden ölen bir “hürriyet mü-
câhidi” olarak kalmıştır8.

İsmâil Safâ Bey’in Sivas’ta yaşadığı yaklaşık bir yıllık zaman zarfında 

8    Süheylâ SEÇKİN,“İsmâil Safâ’nın Sivas’a Sürgün Edilmesi ve Yazdığı Mektuplarda Sivas”, (Re-
vak-1991).

İsmâil Safâ Bey
(Şâir-i Mâder-zâd)
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nerede oturduğu, hangi işlerle meşgûl olduğu, kimlerle temâs ettiği ve 
nasıl bir hayat sürdüğü husûsunda elimizde bilgi yok. Bilinenler, kar-
deşi Ali Kâmi’ye Sivas’tan gönderdiği ve Peyâmi Safâ’nın “..yaklaşan 
ölüm karşısında iç savruluş ve buhranlarını son nefesine kadar safha safha 
bize tâkîp ettiren..” şeklinde nitelediği 34 adet mektupta yazılı olanlardır. 
Ali Kâmi Bey; Şâir’in ölümünden sonra 1328 (1912) yılında bastırılan 
“Hissiyât”ın baş kısmında yer alan “Merhûm İsmâil Safâ Bey’in Terce-
me-i Hâli’’ başlıklı yazısında, bu mektupları neşretmek niyetinde oldu-
ğunu belirtmiş ise de, kitapları arasında bu şekilde yazılmış herhangi bir 
eserine tesâdüf edilememiştir9. Ancak Ali Kâmi Bey’in; Dr. Abdullah 
Cevdet’in “İçtihat” Mecmuâsı’nda (8 Mayıs 1330 /1914) neşredilen 
ve Edebiyât Târihimiz açısından önemli bir belge niteliği taşıması nede-
niyle, “Türk Düşüncesi” Dergisi’nin ölümünün 53. yılı münâsebetiyle 
bir bölümü İsmâil Safâ’ya ayrılan 5. sayısında da aynen iktibâs edilen 
bir yazısında, bu mektuplardan hazîn bölümler yer almıştır.10 Bunun dı-
şında, Türk Ansiklopedisi’nin İsmâil Safâ maddesinde bunlardan kısa 
alıntılar yapılmış, diğer çalışmalarda ise ya hiç bahsedilmemiş ya da sâ-
dece varlığından söz edilmiştir. Tümünün kimde ve nerede olduğu ise, 
hâlen meçhûldür. Ali Kâmi Bey, şöyle diyor:

“Ahvâlin ilcâ-yı tabiîsiyle yazılmış mektuplar kadar hiçbir şey bir 
adamın esas mâhiyetini tebârüz ettiremez. Bu mektuplarda; her şey-
den bahseder, yalnız kendisini öldüren istibdâd idâresi aleyhinde bir 
söz yazmazdı. Yazmaması korkusundan değil, beni sıyânet içindi. 
(Zîrâ) mektuplarımızın açılması ihtimâli vardı...”11

İsmâil Safâ Bey’in mevcutlarını değerlendirebildiğimiz mektupları; 
bulunduğu diyârdan çok uzaklara sürgün edilmiş bir siyâset mağdu-
runun rûh hâlini sergileyen edebî metinler hüviyetindedir. Yaşadığı 
acıların, fizîken ve rûhen sâhip olduğu müteverrim bünyesine etkisi, 

   9    A.g.m.

10    Ali Kâmi (AKYÜZ), “Kardeşim İsmâil Safâ”, (Türk Düşüncesi, Sayı:5 ,  1.4.1954, Sh: 326).

11    A.g.m.
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hemen her satırda göze çarpar. Önceleri oldukça iyimserdir. Kardeşi 
ile “hem-nişînâne (dostça), hem-demînâne (arkadaşça) hasbihâller” 
etmek için yazar. Doğa tasvirleri ile insan ve çevre ilişkileri ve bulun-
duğu yerin özellikleri anlatılır. Hattâ bir av partisinden ve alışverişten 
söz edilir. Bâzan hasta kardeşine çâreler düşünen, bâzan evlât acısı ile 
inleyen bir rûh hâli sergilenir. 22 Teşrin-i sânî (1316) târihli mektup, 
Şâir’in edebî görüşlerini ihtivâ etmektedir. Bu mektûbunda; şiirden 
eskisi kadar zevk almadığını, tetebbû için zamânı olduğunu ancak 
sağlığının buna izin vermediğini, edebiyâta ilişkin yazma niyetinin de 
hep kuvvede kaldığını söyler. Şâir’in; sürgünde de, Servet-i Fünûn şii-
rini tâkip ettiğini, Recâizâde Ekrem ve Tevfik Fikret’in şiirlerini lezzetle 
okuduğunu, A. Nâdir’i (Ali Ekrem Bolayır) takdîr ettiğini böylelikle 
öğrenmiş oluyoruz. Ali Kâmi Bey’in 27 sıra numarasıyla naklettiği son 
mektuplarından biri, Şâir’in ölüm manifestosu gibidir:

“Tedâbîr-i sıhhiyyede (sağlık tedbirlerinde) kusûrum pek azdır. Fa-
kat çi-fâide! Memleketin havası mizâcıma göre değil. İklim soğuk, 
ben zayıf, nezle-i müzmîne-i sadriyyeye (anjine) müptelâ. O hâlde 
ne yapmalı? Yapılacak yok. Sükût, sabr ve tevekkül. Mukadderâta 
teslîmiyet, sernüvişt-i hayâtıma (alın yazıma) intizâr! İşte yapılacak 
şey. Ben bu bârid (soğuk) havâlîde kalırsam, serencâmım (sonum) 
ikiden hâli kalmaz. Ya böyle öksürük tıksırıkla yaşar giderim yâhud 
bürûdetin (soğuk havanın) bir darbe-i tesîriyle Garipler Mezâr-
lığı’na kapağı atarım. Bu ikinci ihtimâl seni titretir. Fakat bence o 
da makbûl. Ölüme her zaman hazırım... Akıl ve hikmet başka yol 
göstermiyor…”12.

Kaybolan Mezar
İsmâil Safâ Bey’in 9 Mart 1283 (22 Mart 1867) târihinde Mekke’de 
başlayan çileli hayâtı, 11 Mart 1317 (24 Mart 1901) Pazar günü sona 
ermiştir. Babasının ölümüne tanık olan oğlu İlhâmi Safâ, onun hastalı-
ğının ve acılarının oturdukları ahşap evin üst katındaki genişçe bir oda-

12    A.g.m.
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da, iki pencerenin arasındaki yatakta nasıl sona erdiğine ilişkin şunları 
nakleder:

“Annem ve odadakiler ağlaşarak sofaya fırladılar. Güneşsiz, soğuk 
bir gündü. Yatağına bir metre kadar yakın bir koltukta büzülüp kal-
mıştım. Sanki babamın son ânına şâhit olabilmem için kader beni 
onunla baş başa bırakmıştı. Sofadan feryatlar geliyordu. O anda, 
bütün ömrümce hâfızama yapışıp kalan inanılmayacak bir hâdi-
se oldu. Babam yavaşça gözlerini açtı, başını hafifçe kımıldatarak 
sordu: ‘Ne var?, Ne ağlıyorlar?’. Sonra başı yastığa düştü, gözleri ka-
pandı. Odada zayıf bir ses, bir nefes dolaştı. Bu, onun son âhı idi:”13 

Tevfik Fikret’in “bir devr-i şeâmet” dediği İstibdâd Dönemi’nde ölen 
bir rejim muhâlifinin son durağı, mektûbunda da açıkladığı gibi, elbet 
Garipler Mezarlığı olacaktı. Öyle de olmuş ve Şâir, şimdi yerinde bü-
yük iş merkezleri ve çarşılar bulunan Nalbantlarbaşı Mevkii’ndeki Ga-
ripler Mezarlığı’na defnedilmiştir. II. Meşrûtiyet’in ilânından sonra Vâli 
Vekili Vefik Bey’in izniyle mezarı, Sivas Sultânîsi’nin hemen yanındaki 
Hacı İzzet Paşa Câmii Hazîresi’ne nakledilmiştir14. Bu iâde-i îtibârın bir 
tezâhürü olsa gerek, câmi ile sınırdaş olan Sultânî’nin edebiyat şûbesi 
öğrencileri, bu mübârek mezarı sık sık ziyâret etmeyi alışkanlık hâline 
getirmişlerdir. 1927 yılında Sultânî ile Vilâyet Konağı arasındaki mey-
danın genişletilmesi için Câminin yıkılmasına karar verilince, yeniden 
nakil mecbûriyeti doğmuş ve Şâir’in mezarı bu kez, Türk Ocağı tarafın-
dan düzenlenen bir törenle Ali Ağa Câmii Hazîresi’ne nakledilmiştir. 
Bu nakil işlemlerinin,  Osmanlı Meclîs-i Mebûsânı’nda ve TBMM’de 
uzun yıllar milletvekilliği yapmış olan Mütevellizâde M.Ziyâ Başa-
ra’nın himmetiyle gerçekleştirilmiş olduğunu, Eflâtun Cem Güney’in 

13    AYVAZOĞLU, (A.g.e., Sh: 31.).

14  1245 (1829) yılında ölen bir başka Sivas sürgünü Keçecizâde İzzet Molla da öldüğünde bu 
Câmî’nin Hazîresi’ne gömülmüş, daha sonra kemikleri İstanbul Cerrahpaşa’daki Canbâziye Câmii ya-
kınında bulunan babasının kabri yanına nakledilmiştir.
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bir mektûbundan öğreniyoruz15. Kitâbesinde;

(Yâ) Allah,
Kurtar beni kahr u şiddetinden 
Fevtimde zemîn ile zamânın 
Toprakta vücûdumu bırakma 
At hâricine şu âsumânın 

kıt’ası ve bir edebiyat hocası tarafından sonradan ilâve edilen,

Taltîfine zâ’ir eyle himmet 
Muhtâc-ı du’â olan Safâ’nın

beyti yazılı bulunan mezâr taşı kayıptır. Bu konudaki hâkim görüş; ta-
şın, mezârın ikinci kez nakli esnâsında kaybolduğu yolundadır.

Şâir; 11 Nisan 1314 (1898) târihli “Pul” Mecmuâsı’nda gelecek kuşak-
lara hitâben yazdığı “Ahlâfa” başlıklı şiirini;

Yârâb!. şu hitâba
Eylerse heves yüz seneden sonra hâfidim 
Şî’rile cevâba
Kabrimde yosun bağlayacak seng-i sefîdim 
Düşsün yere, olsun tarafımdan bu perîşân 
Son secde-i şükrân

diye bitirmiştir.

Bu hitâba yüz yıl sonra şiirle cevap vermeye heves edenlerin çıkıp çık-
madığını bilmiyoruz ama buna hâcet dahi kalmadan “seng-i sefîd”inin 
yıllar önceden yere düşmüş olması, bu asil “hürriyet şehîdi” için ne ga-
rip bir tecellîdir...

15    Eflâtun Cem GÜNEY, “İsmâil Safâ İçin Bir Mektup”, (Türk Düşüncesi, Sayı: 5, 1.4.1954, Sh:337).
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ASIRLIK BİR İRFAN OCAĞI

Geçmiş yüzyıllardan günümüze evrilen târihsel süreçte, özellikle taş-
rada uzun süre varlığını sürdürebilen kurum ve kuruluşların sayısı bir 
hayli azdır. Bu bağlamda, bin yıllık bir uygarlık geçmişine sâhip bulunan 
şehrimizde de bunun örneklerine tesâdüf etmek mümkündür. 1329 
(1913) târihinde açılmış olup, hâlen faaliyetini sürdürmekte olan “Kızı-
lırmak İlk Öğretim Okulu” (Kızılırmak Mekteb-i İptidâisi) bu misyona 
sâhip öğretim kurumlarından biridir. Yalnız bu güzîde kurumun değil, 
mâzîleri onunla eşdeğer olan “Öğretmen Okulu” (Darü’l Muallimîn), 
“Endüstri Meslek Lisesi” (Mekteb-i Sanâyî) ve sayıları bir elin parmak-
larını geçmeyen ilkokulların (Mekteb-i İptidâiyelerin) târihçeleri ile 
geçmişten günümüze faaliyetlerinin, hâl-i hazır durumlarının hattâ me-
zun ve mensuplarının ayrıntılı bir tetkikinin yapılmasının bu açıdan ne 
kadar yararlı ve zorunlu olduğu açıktır. Bu türden çalışmaların -yeterli 
olup olmadığı tartışmalarını bir yana bırakacak olursak- sâdece Sivas 
Lisesi (Îdâdî/Sultânî) için zaman zaman yapılmakta olduğunu da be-
lirtmekte yarar vardır. Bu irfan ocağı hakkında bir yazı kaleme almayı, 
yaklaşık 60 yıllık mensûbiyetimizin kaçınılmaz bir gereği saydım. Bu 
yoldaki arzumu güçlendiren başlıca âmilin, söz konusu mensûbiyetin 
doğurduğu kadirşinaslık duyguları olduğunu da peşînen ifâde etmek 
isterim. Bu yazının il Maarif Târihi’ne küçük bir katkısı olursa, payıma 
düşen mesûliyetin derecesi de sanırım o nispette hafiflemiş olacaktır.
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Bir Hayâlin Başlangıcı...
Geçtiğimiz yüzyılın ilk çeyreğinde, Sivas Basın Târihi açısından çok 
büyük bir öneme sâhip olan “Kızılırmak” Gazetesi, aynı adı taşıyan bu 
irfan ocağı için şu tespiti yapmaktadır: “Kızılırmak Mektebi büyük bir 
muhayyilenin matlaı(dır.)”.1. “Muhayyilenin matlaı”,  bir hayâlin başlan-
gıcı yâni ilk adımı demektir. O hayâlin ne olduğu ise mâlûm. Ancak biz 
onu yine gazetenin aynı haberinden okuyalım: 

“Kızılırmak Mektebi, memleketimizde yeni (bir) hayât-ı maarif 
(ve) yeni bir ümmid-i istikbâl doğuran tatlı ve mûnis bir tanîn ile 
aksediyor. Şimdi hepimizin rûhunda, bu mektebe âit bir sevgi (ve) 
bütün vicdanlarda bu mektebe âit bir ümid duygusu vardır.”.

Elimizde mevcut bulunan resmî bilgi ve sözlü târih verilerine göre, geç-
tiğimiz yüzyılın başlarında ilköğretim, mahâlle mekteplerinde yapıl-
maktadır. Sivas’ta resmî hüviyetle tedrisâta başlayan ilk maarif mektebi, 
bugünkü Çifte Minâre karşısında açılan Nümûne Mekteb-i İptidâî-yi 
Osmâniyesi’dir. 8 sınıflı bu mektepte talebeler, ilmî ve fennî dersler ya-
nında Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerini de öğrenmekte ve 
mezuniyetlerini müteâkip Mekteb-i Sultânî’nin orta kısmına devam 
hakkını kazanmakta idiler.

Vâli Muammer Bey tarafından eski Çiçek Palas Oteli’nin (şimdiki PTT 
yanı) yerinde ve kapitülasyonlarla ilgili bâzı yabancı devlet temsilci-
liklerinin ikâmet ettikleri büyükçe bir ahşap binâda açılan Kızılırmak 
Mektebi, şehrin modern bir şekilde tedrisâta başlayan ikinci mektebi-
dir. Kurucusunun büyük gayret ve yardımlarıyla kısa zamanda gelişen 
bu mektebe ilişkin bâzı bilgileri yine bir gazete haberinden öğreniyo-
ruz: 

“Memleketimizde fennî terbiye ve tedrîsin (modern eğitim ve öğreti-
min) kavâid ve nazariyâtına tevfik-i hareket ederek (kural ve ilke-

1    Kızılırmak Gazetesi, 23 Kânûn-u evvel 1329, Sayı:8.
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lerine uygun davranarak) etfâle metin bir tahsil-i iptidâî bi-hakkın 
edecek (çocuklara sağlam bir ilk öğretimi hakkıyla verecek) ve kuvvâ 
ve kabiliyâtın tamâmiyle inkişâfına (güç ve yeteneklerin tümüyle ge-
lişimine) çalışacak bir müessese-i irfâna pek kati bir ihtiyaç vardır. 
Vâli-i-maâli-perver (yüksek fikirler besleyen) Muammer Beyefendi 
Hazretleri’nin ulüvv-i himmet-i maarif-perverîleriyle küşât olunup 
(eğitimsever büyük gayretleriyle açılıp) günden güne inkişâf ve terak-
kî-i ciddîye mazhar olan (ciddî bir gelişme ve yükselmeye sâhip olan) 
Kızılırmak Mektebi’nin bu ihtiyaca tekâbül ettiğini (bu ihtiyacı kar-
şıladığını) kemâl-i şükran ve memnuniyetle görüyoruz. Mekteb-i 
Îdâdî’nin ‘Sultânî’ye tahvîli hasebiyle (dönüşmesi nedeniyle) ber-mu-
cib-i tâlimat (tâlimat gereği) birinci senede kırktan fazla talebe bu-
lundurulmaması zarûreti üzerine, açıkta kalan vatan yavrularını 
mahrum-u mârifet etmemek üzere (mârifetten yoksun kılmamak 
için) Kızılırmak müdir-i gayûru (gayretli müdürü) geçen hafta vilâ-
yet-i celîle vekâletine bir tezkere takdim ederek (vâlilik makâmına 
yazı göndererek) rüşdî (orta) kısmının birinci senesine bir şûbe küşâ-
dına (açılmasına) lüzum göstermesi üzerine keyfiyet, Meclis-i Ma-
arifçe bit-tasvip (onaylanarak) iki muâllimin daha tâyinine karar 
verildiği ve mekteb-i mezbûrun (adı geçen mektebin) dahi yeni şube 
için talebe kaydına başladığı istihbâr edilmiştir, (haber alınmıştır)”.2.

Anlaşılan o ki, ilk tahsile başlayacak olan çocukların hakkıyla yetişme-
sini sağlayacak modern ve donanımlı bir mektebin açılması şehrin âcil 
ihtiyaçlarından biri kabûl edilerek, bizzat şehrin vâlisi tarafından müm-
kün kılınmıştır. Bu hayırlı oluşuma bigâne kalmayan şehir eşrâfı da üze-
rine düşen görevi îfâ konusunda, mektebin yoksul ve kimsesiz çocukla-
rına elbise yaptırmak ve başkaca yardımlarda bulunmak üzere samîmî 
bir gayret içine girmiştir. Yine bir haberde, bu yardımsever şehir eşrâfı 
“zevât-ı hamiyyet-mendan” (haysiyetli kişiler) sıfatıyla nitelenerek, yap-
tıkları parasal yardım 375 kuruş ve 2 para hesabıyla aynen verilmiştir. 

2    Kızılırmak Gazetesi, 11 Teşrin-i sâni 1329, Sayı: 4.
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Mekteb-i Sanâyî Müdürü Ziyâ Efendi, tüccardan Hasekizâde Ahmet 
Hulûsi Efendi, Şemseddin Efendizâde Mustafa Ziyâ Efendi, Vergi Mü-
meyyizi Osman Nûri Efendi, Belediye Reisi Şevket Efendi, Sultânî Mü-
dürü Ali Rızâ Bey, Maarif Muhasebecisi Cevdet Bey, Hızırzâde Ahmet 
Duran Efendi, Şemseddin Efendizâde Şeyh Hüseyin Efendi, Kolağa-
sızâde Ali Efendi, Evrak Müdürü Tâhir Bey ve Kitapçı Şeyh Ali Efendi 
gibi “zevât-ı muhtereme”den ayrı olarak şehir eşrâfından Şems-i Sivâsî 
Dergâhı postnişîni Şeyh Mehmet Efendi Hazretleri ile Muhâsebe-i 
Husûsiye Müdürü Şükrü Efendi ve arkadaşlarının da bâzı yoksul ço-
cuklara takım elbise yaptırdıkları, mektep müdiriyetinden gönderilen 
bir “ilân” metni ile halka duyurulmuştur.3.

Öte yandan “Kızılırmak Gazetesi”nin de bâhusus bu mekteple ilgilen-
diği, faaliyetlerini yakından tâkip ettiği ve buna dâir ayrıntılı haberlere 
yer verdiği görülmektedir. Bu cümleden olarak, Gazete’nin 8. sayısında 
mekteple ilgili olarak yer alan şu geniş haber dikkat çekicidir: 

“Mektep, birinci imtihanını ikmâl etmiş ve üç aylık bir emeğin tale-
beler üzerinde nasıl bir tesir-i hissî, nasıl bir tesir-i rûhî izhâr ettiğini 
evliyâ-yı etfâle (çocukların velilerine) göstermek istemişti. Mektebin 
büyük salonu dâvetlilerle dolmuştu. Mektep, gâyet sâde ve tabiî bir 
sûrette tefriş edilmiş idi. Her şey kendi mevkiinde tabiîliği muhâfa-
za ediyordu. Çocuklar tam ve tabiî bir âhenkle Sultânî Marşı’(nı) 
terennüm ettiler. Bâdehû (bundan sonra) mektep müdiri, mektebin 
mesleğini (sistemini) ve gâyesini teşrih etti ki (açıkladı ki), levhanın 
asıl hüzn-âmiz ve emel-pîra safhası (tablonun asıl hüzünlü ve arzu-
lu bölümü) bundan sonra başlıyordu.

İptidâiye birinci sınıfından Necmeddin ve ihtiyat sınıfından Hik-
met Efendilerin ‘Çocuklara’ unvanlı manzûmeleriyle açılan bu 
ikinci safha pek müheyyic (heyecan verici) idi. Mini mini yavrular 
lisanlarını ve âheng-i inşadlarını (şiir okuma âhenklerini) o kadar 

3    A.g.g., 18 Teşrin-i sâni 1329, Sayı:4.
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birbirlerine uydurmuşlardı ki, iki ağızdan gayr-ı letâfet ve rekâketle 
(hoş olmayan ve tutuk) çıkan kelimeler salonun sakfında (tavanın-
da) yek-âhenk (uyumlu) bir ihtizâr-ı lâtif çıkarıyor ve insan âdetâ 
manzûmenin bir ağızdan söylendiğini zannediyordu. Müteâkiben 
iptidâiye ikinci sınıfından Duran Efendi’nin ‘Çalışalım’ manzûmesi 
daha hakîkî bir safha-i inşad gösteriyordu. Bil’âhire, iptidâiye ikinci 
sınıfından Hasan Nâfi Efendi’nin ‘Türkoğlu’ ve rüşdiye birinci sını-
fından Rüşdî Efendi’nin ‘Göç Duygularından’ (şiiri) aynı tecelli ve 
tesir ile ihtizaz etti.

En son rüşdiye birinci sınıfından Tevfik Efendi’nin inşad ettiği ‘Ben 
Türk’üm’ manzûmesi hakîkî ve ciddî bir tesir ile yükseldi. Tevfik 
Efendi’nin eserin tesir-i sihr-âmizine inzimâm eden (büyüleyici et-
kisine katılan) tarz-ı hazîn-i inşadı (hüzünlü okuyuş tarzı) huzzar 
(orada bulunanlar) üzerinde öyle derin tesirler icrâ ediyordu ki, ya-
vaş yavaş gözlerden sıcak yaşlar dökülmeye başladı. Bir an oldu ki, 
her taraftan hıçkırık sesleri yükseldi ve mektebin tertip ettiği levha bu 
sûretle hitam-pezîr oldu (sona erdi). İçtimâ, Vâli Beyefendi Hazretle-
ri’nin ümidkâr ve beliğ nutukları ve Emin Edib Efendi Hazretleri’nin 
duâ-yı fasihleriyle (güzel duâlarıyla) neticelendi.

Şu levha, heyet-i umûmiyesiyle (genel görünümüyle) öyle bir tecel-
li izhâr ediyordu ki (gösteriyordu ki), insanın bu levha karşısında 
ümidlerle, meserretlerle (sevinçlerle) göğsü kabarıyor. Mektebin mü-
dir-i gayurunu (çalışkan ve gayretli müdürünü) ve müessislerini (ku-
rucularını) kemâl-i samimiyetle alkışlar ve muvaffakiyetler temenni 
ederiz”.4. 

Böylelikle “tasvir olunan gâyenin tamâmıyla tâkip” edildiği ve bu mek-
tebin “memlekete pek nâfi yararlıklar göstereceğine dâir kanaat” oluş-
turduğu daha başlangıçta ortaya çıkmış oluyordu.

4    A.g.g., 23 Kânûn-u evvel 1329, Sayı: 8.
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Sonraki Yıllar...
Kızılırmak Mektebi’nin henüz “birinci sene-i tedrisiyesinde” gördüğü 
bu ilgi ve gösterdiği gelişme, fizîkî imkânların zorlanmasına yol açmış 
ve mektebin başka bir binâya nakli mecburiyetini doğurmuştur. Yeni 
binâ, 1914 yılında Cizvitler tarafından boşaltılan ve zaman içinde çeşit-
li faaliyetlerin sürdürüldüğü bir merkez olan, Akdeğirmen Mahallesi’n-
deki taş yapıdır. Buna dâir gazete haberi de aynen şöyledir: 

“Birinci sene-i tedrisiyesinde pek büyük (bir) âsâr-ı terakkî gösteren 
Kızılırmak Mektebi, bu sene yeni ve büyük dâiresine naklediyor. 
Vâli-i irfan-perverimizin tesis ve şefkat-şikâr ihtimamlarıyla tenfiz 
buyurdukları (bilgili ve anlayışlı Vâlimizin kurduğu ve büyük bir 
özenle esirgeyip gözeterek gereğini yaptığı) bu nezih ve millî müesse-
se ikinci sâl-i hayâtını mütezâli bir istihâle ile (ikinci yılını da yüksek 
bir gelişimle) idrâk etmiş oluyor. Mektebe çocuklarını kaydettirmek 
için vukû bulan mürâcaatlar, memleketteki intibâh-ı irfânı (bilgi 
uyanışını) göstermektedir. Geçen sene tevzi-i mükâfatında (ödül da-
ğıtımında) herkese meserret yaşları döktüren Kızılırmak, şüphesiz 
bu sene daha yüksek bir mevki-i terakkiye (yükselme mevkiine) vâsıl 
olacak.”5.

Birinci Dünya Savaşı’nın ülkede yaşattığı olumsuz neticelerin gideril-
mesini ve bu meyanda bilhassa şehit çocuklarının barınma ve eğitimini 
temînen mektep, “Öksüz Yatı” adı altında yeni bir şekle dönüştürülmüş 
ve bu hâliyle varlığını sürdürmüştür. Ne var ki, ekonomik durumu nis-
beten iyi olan âilelere mensup talebenin mektepten alınması ve bu ara-
da Muammer Bey’in de görevinden ayrılması, eğitim faaliyetinin dur-
masına ve bir anlamda mektebin dağılmasına yol açmıştır.

Tekrar faaliyete geçmesi 1929 yılına tesâdüf eder. Bu yıl mektep, Taşlı 
Sokak’ta ve eski Pünzürük Köprüsü civârındaki ahşap bir binâda yeni-
den eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.
5    A.g.g., 10 Eylûl 1330, Sayı: 29.
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Mektebin üçüncü istihâlesinin başlangıç târihi ise, 1935’tir. O yıl Sanâyî 
Mektebi’nin (şimdiki Endüstri Meslek Lisesi, o zamanki adıyla Sanatlar 
Evi) yanan kısmında “Köy Yatı” adıyla tedrisâta başlamıştır. Böylelikle 3 
yıllık köy mekteplerinden devşirilen başarılı köy çocuklarının 2 yıl daha 
okutularak 5 yıllık ilköğrenimlerini tamamlamaları sağlanmıştır. Yatılı 
kısmının kapatılması üzerine yeniden tanzim edilen mektep, demir-
baş eşyaları ve kadrosu ile birlikte yine Taşlı Sokak’ta bulunan, Abidin 
Yurdakul’a⁶ âit ahşap bir binâya nakledilmiştir. Bu değişim 1940-1941 

Bir hayâlin başlangıcı olarak kurulan asırlık irfan ocağı. 
(1962 yılındaki hâliyle..)

6    Abidin YURDAKUL (1881-1950): Muhâsebecizâde âilesine mensuptur. Sivas Askerî Rüştiyesi 
ve Îdâdî’de tamamladığı tahsilini tâkiben; muhâsebe kâtipliği, vergi mümeyyizliği, maliye müfettişliği, 
Sayıştay 2. Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1943’yılında milletvekili seçilmiştir.
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ders yılına tesâdüf eder. Binânın, sâhipleri tarafından satılması üzerine 
bu kez İstasyon (İsmet Paşa) Caddesi üzerindeki eski vâli konağı civâ-
rında bulunan, Hacı Ali Beyzâde Reşit Koçaker’in evine taşınmıştır. Bu 
binâda İstiklâl İlkokulu ile birlikte ikili eğitim sürdürülmüştür.

Bu süreçte son aşama 1954 yılıdır ki, günümüze kadar sürüp gelir. O 
yılın 15 Aralık günü târihî mektep, “Kızılırmak İlkokulu” adıyla kârgir 
yapılı kendi binâsında faaliyetine başlar. Binâ, Mehmetpaşa Mahallesi 
sınırları içinde ve inşâ yılları îtibâriyle oldukça geniş ve eskiden me-
zarlık olan bir arâzî üzerinde, eski Kapalı Cezaevi ile bahçesi bitişik bir 
şekilde, 11 sınıflı olarak yapılmıştır. Dönemi îtibâriyle mevcut ihtiyacı 
karşılamanın ötesinde bir fizîkî yapıya sâhip bulunmalı ki, bir süre İstik-
lâl İlkokulu ile birlikte yine müştereken kullanılmıştır. Zîrâ Reşit Koça-

Kutsal Ocağın eski öğretmenleri bir arada, yıl: 1959.
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ker’den kirâlanan evin yıkılması üzerine, İstiklâl İlkokulu da mecbûren 
buraya nakledilmiş ve 1960 yılına kadar eğitim-öğretim faaliyetlerini 
burada sürdürmüştür.

Yeni binâsına yerleşmesiyle birlikte âdetâ yeniden teşkilâtlanan ve mo-
dern eğitim düzenine kavuşan Kızılırmak İlkokulu’nun, çevrenin geliş-
mesiyle birlikte, öğrenci sayısında da artış kaydedilmiştir. Kendi binâ-
sında faaliyete başladığı 1954 yılından îtibâren bugüne kadar geçen 
süre zarfında farklı idâreciler müdürlük görevini üstlenmişlerdir. 

Son Söz Olarak...

Bugün Kızılırmak İlkokulu adıyla, kurulduğu ilk anın şevk ve heyecâ-
nıyla faaliyetine devam eden bu irfan ocağının, taşıdığı şeref payı ile 
şanlı geçmişinin tüm kurum ve kuruluşlara örnek olması en hâlis dile-
ğimizdir. Zîrâ, “Her kurum lâyık olmaz böyle şeref payına.”.





53

SARIKLI BİR “MİLLÎCİ”NİN
İKİ ŞİİRİ ÜZERİNE..

Cumhûriyet’in ilânından sonra, bir dizi inkılâbın yoğun olarak tesîrini 
hissettirdiği günlerde, münhâl olan il müftülüğü için bir seçim yapıla-
caktır. Seçimi Vâli Süleyman Sâmi Bey’in başkanlığında oluşturulan bir 
heyet gerçekleştirecektir. Şehrin dînî ilimlerde söz sâhibi olarak bilinen 
iki mâruf şahsiyeti, yapılacak olan imtihana girmek için müracaatta bu-
lunurlar. Bunlardan biri Mûr Ali Babazâde Fazlullah Efendi, diğeri de 
Zekeriya Efendi’dir. Yapılan imtihanı kazanan veyâ muvaffakiyeti tes-
pit edilen Mûr Ali Babazâde’nin makâma getirilmesi beklenirken, Vâli 
Bey’in irâdesiyle müftülüğe Zekeriya Efendi’nin tâyini yapılır. Herhangi 
bir îtiraza meydan vermemek niyetiyle olsa gerek, tâyinin gerekçesini 
de bizzat Vâli Bey görevli heyet huzurunda şöyle açıklar: “Benim, devle-
tin bu kadarcık takdir hakkını kullanmış olmamı makûl karşılayınız”. Karşı 
koymak kimin haddine... Olay onun kararı doğrultusunda neticelenir 
ve Zekeriya Efendi, uzun yıllar sürecek olan görevini yürütme imkânı-
na kavuşur.

Fazlullah Efendi o esnâda Sultânî’de edebiyat ve felsefe derslerine gir-
mekte olan ve Arabî-Fârisî dillerine ve edebiyatlarına vukûfiyetiyle ta-
nınan saygın bir hoca efendidir. Onun ilmî cephesini takdir etmenin 
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güçlüğü bir yana, Vâli Bey’in hangi nedenle böyle bir tercih hakkını kul-
lanmış olduğunu bugün için tâyin etmek de mümkün değildir. Ne var 
ki; bu imkânsızlığın, millî bir kongreye şehrini temsîlen katılmış ve millî 
mücâdeleye büyük bir samimiyetle destek vermiş bir kişi açısından, zi-
hinlerde oluşan tereddüdü ortadan kaldırmaya kâfi gelemeyeceğini de 
bir not olarak belirtmekte yarar vardır.

Fazlullah Hoca 1876-1942 yılları arasında geçen 66 yıllık hayâtının 
büyük bir bölümünü, yurdun muhtelif îdâdî ve sultânîlerinde verdiği 
Arapça, Farsça, edebiyat ve felsefe dersleriyle zenginleştirmiş; Dârü’l 
Hilâfet-i Âliyye Medresesi Müdürlüğü gibi idârî görevlerde de bulun-
muştur. Dâmâdı Vehbi Cem Aşkun’un naklettiğine göre; “öğretmen 
olması münâsebetiyle, inkılâp hareketlerimizin ilerlemesinde talebesi-
ne en doğru fikirleri vermekle beraber, kalemiyle çalışmaktan da geri 
kalmamıştır. Bilhassa ebedî Ata’mızın büyük ve târihsel nutuklarını ver-
dikleri esnâda ise şu kıymetli kıt’ayı söylemişlerdir:

Söndü garbın ne kadar var ise şâhı mâhı
Türklerin şarkta ‘Kemâl’ ile doğunca güneşi
Var mıdır yazdığı târihi yapan bir dâhî
İşte seyf, işte kalem gösteriniz varsa eşi.”1.

Fazlullah Hoca’nın bu hususta bizi ilgilendiren yönü elbette, edebî 
şahsiyeti ve tıpkı babası Abdülkâdir Gulâmî gibi döneminin söz sahibi 
şâirlerinden biri oluşudur. Basılmış ve basılmamış eserleri mevcuttur. 
Bunlardan Tevfik Fikret’in  “Târih-i Kadîm” ine yazmış olduğu ”Reddi-
ye” ayrı bir incelemeye konu olacak özelliktedir. Şâir, “Şihâbü’l Kudret 
Fi Recmi’l Fikret” adlı bu eserini Amasya Îdâdîsi’nde çalışmakta iken, 
1328 (1912) yılında Merzifon’da bir Ermeni matbaasında bastırmış-
tır. Şiirleri içerisinde gazelleri kadar parlak olmamakla birlikte, hamâsî 
içerikli olanlarının ayrı bir yeri vardır. Yine Vehbi Cem’in beyanlarına 
1    Vehbi Cem AŞKUN, “Sivas Şâirleri”, (Kâmil Matbaası, Sivas- 1948, Sh:133 v.d).
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göre bu şiirler  -ki bunları “vatanî şiirler” olarak nitelendiriyor- yurdu ve 
ulusu için her fedakârlığı göze aldıran ve herkesin gölgesinden korktu-
ğu bir ortamda şehrini temsil etmek üzere doğunun yolunu tutturan 
üstün bir duygunun mahsûlleridir.2.

Biz bunlardan birini, bir sultânî öğrencisinin asırlık bir şiir “Güldeste”-
sinde bulduk. Gerçi şiir, Vehbi Cem’in  “Sivas Şâirleri”nde daha sonra 
kısmen yayımlanmış ise de, her iki metin arasında göz ardı edileme-
yecek farklılıklar vardır. Örneğin; şiir her iki kaynakta da 16 beyitten 
mürekkep bir hâlde yer almakla birlikte, “Güldeste” de mevcut bulunan 
2    A.g.e., Sh:159.

Fazlullah Moral
(Sarıklı kuvâ-yı milliyeci, millî mücâdele yıllarında..)
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6 beyit, “Sivas Şâirleri”nde yer almamış; buna mukâbil orada bulunan 6 
beyit de “Güldeste”de yer almamıştır. Bu durumda, her ikisinin birbirini 
bütünlemesiyle şiirin tamâmının 22 beyitten oluştuğu ortaya çıkmak-
tadır. “Güldeste”de, “Vatan Derdi”  şeklinde geçen ve altında, “Eş’ârı: 
Sivas Sultânî(si) Edebiyat Muallimi Şeyh  Fazlullah” ibâresi bulunan şi-
irin başlığı, diğerinde “Türk Rehâkârlarına Hitâbe” dir ve altındaki târih 
19 Ekim 1919’dur.Başka bir ayrıntı ise, aruzun “Mef û lü / Me fâ î lü / 
Me fâ î lü / Fe û lün” kalıbıyla yazılmış olan şiirin bir mısrâında geçen 
“Osmanlıların” ibâresinin, sonradan “Türk Milletinin” şeklinde değiş-
tirilmiş olmasıdır. Başlık için herhangi bir tercihte bulunmadan şimdi 
şiirin tamâmını okuyalım3:

     I.

Hırsız gire göz görerek kast ede câne
Boş durma yakışmaz sana ey sâhib-i hâne
Gitsün mü aziz yurt, neden öksüz mü bu millet?
Nâmus u şeref kalmadı mı, yok mu hamiyyet?
Hâkim geçinen, hür yaşayan Millet-i İslâm
Mahkûm- ı  ecânip mi ola, böyle mi ahkâm?
Mâsum olan İslâmlara lâyık mı mezâlim?
Mazlum kanı içmekte ne aldın? A zâlim!
Hâkânına, târihine, ecdâdına sâhip,
Türk milleti olsun mu ya? Mahkûm  a cânip!
Mâşûkasını dest-i ecânipte bulanlar
Taşmaz mı, köpürmez mi,  akıtmaz mı ya kanlar?

Hakkın daha  âlî, daha kuvvetli iken bak
Lâyık mı ki elmaslı, mücevherli bu toprak
Çiğnenmede hakkın ayak altında dem-â-dem
Densün mü bu hâl ile sana zâde-i Âdem?

3    Şiirin; 3.4.6.9.15. ve 16. beyitleri “Güldeste”de, 17-22. beyitleri ise, “Sivas Şâirleri”nde yer almaktadır.



57

Millet yaşamaz millete nusret edemezse
İmhâ-yı siyâsette cesâret edemezse
Öz yurdu içün hasmına izhâr-ı husûmet
Meşrû ve muhiktir bunu hep bilmeli millet
Zâyî olan hakkın yine dâvâcısı Hakk’dır
Âlî olan âvâzeyi kim susturacaktır?
Bir hakk-ı hayat yok mu bize, ey medeniyyet
Îkâ-i mezâlim mi demek hakk u adâlet?
Yurd uğruna ettim yine feryâdımı îlâ
Yurtsuz yaşamaktansa berâber ölüş evlâ.
Kuvvetle değil kalb iledir harb- i müheyyiç
Osmanlıların azmine hâil mi  olur hiç?
Her kim uzatır milletine dest-i rehâkâr
Vallâhi fedakârdır o, billâhi fedakâr
Yoktan yeni bir kuvvet edersin yine icâd
Ey kuvve-i milliyye yaşa, şâd olasın şâd
Hürmet size öz vatanın nesl-i necîbi
Hürmet size ey şanlı mübârek yed-i gaybî
Cidden görürüm sizleri şâyeste-i tebcîl
Etmektesiniz siz koca bir milleti temsîl

Tebcîlde kusur etmiyorum hepsi fedâkâr
Hürmet size, hürmet size ey dest-i rehâkâr
Ey Heyet-i Temsîliyye hürmet size hürmet
Takdirlere gark etse sezâdır sizi millet
Millî, vatanî azm ü cihâdında sebât et
Merdâne, dilberâne yürü, düşmanı mat et
Dünya seni alkışlayacaktır a fedâkâr
Hürmet sana, hürmet sana ey dest-i rehâkâr
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Diğer şiirin ne zaman yazıldığı sarih olarak belli değildir. Zîrâ başka her-
hangi bir yazılı veya matbû kaynakta tesâdüf edilmemiştir. “Güldeste”-
de ise, herhangi bir târih yoktur. Ancak şiirin içeriğinden yapılabilecek 
bir çıkarsamaya göre, 1908 İnkılâbını yâni II. Meşrûtiyet’i tâkip eden 
günlerde veya hareketin hemen ertesinde yazılmış olduğu düşünüle-
bilir. Maamâfih, “Güldeste”nin 1922-23 yıllarında düzenlenmiş olduğu 
hesaba katılacak olursa, şiirin bundan önceki bir târihte kaleme alındığı 
söylenebilir. Diğerinde olduğu gibi; bunun altında da aynen, “Eş’ârı: 
Sivas Sultânî(si) Edebiyat Muallimi Şeyh Fazlullah” ibâresi bulunmak-
tadır. Şiir 18 beyitten mürekkep olup, aruzun 4 “me fâ î lün” lü kalıbıyla 
yazılmıştır. Edâ ve üslûp tarzı bakımından bir ölçüde Namık Kemâl’in  
şiirlerini tedâî ettirmektedir: 

Nâzım Aka Gündüz Sınıf: 9 Numara: 11
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Asırlık “Güldeste”nin sararmış yapraklarından..
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II.

LEVÂZIM-I MEŞRÛTİYET

Bu millet bir yetim gûyâ vâsîsi de hükûmettir 
Ânın nâzırları mebus olan ehl-i hamiyyettir

Bütün memur ise ücretli hâdimdir ahâliye 
Hükûmetten umûmun intizârı hüsn-i hizmettir

Umûrun mebdeinden müntehâsından da vâkıf ol 
Bilâ-tahkik bir işde hükmeden ehl-i cehâlettir

Değildir mâdelet mâsûm u dûçâra cezâ etmek 
Evet, bir mücrîmi affeylemek de bir kabahattir

Tasarruf mülk-i âhârde zulümdür bilmeli herkes 
Fakat her hakkı bir zî-hakka vermek de adâlettir

Teşebbüs eyle evvel bir işe azminde sâbit ol 
Tevekkül  etmek sonra o işte mazhâriyettir

Bu ümmette ulû’l emre itaat emr-i mecbûrî 
Fakat şerr’in hilâfında olan tâat hamâkattir

Zinâ, işret, kumar bunlar haramdır sanma hürriyyet 
Muhâlif gayrimeşrû hâle cür’et bir hıyânettir

Müsâit mi şu kıymetli zamanlar zevk ile lû’be 
Çocuklaşmak, mükellef âdeme ayb-i hacâlettir
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Bütün eşyâya rü’yet eyleyen göz kendini görmez 
Ânın’çün meşveret âyinesi bu nefs-i rü’yettir

Bu gün bir kimsenin bir diğere yok hakk-ı rüçhânı 
Kizîrin bir vezirden farkı yok zîra adâlettir

Bu hürriyyet ezelden kâinâta mahz-ı ihsândır 
Teşekkür etmemek bu lûtfa bir küfrân-ı nimettir

Maaşa nisbeten eşhâsa hürmet iktizâ etmez 
Bizi mecbûr-ı hürmet ettiren fazl-ı meziyyettir

İlim, her rütbenin fevkinde ihrâz-ı şeref etmiş 
Cehl, her hasletin dûnunda bir ümm-i rezâlettir

Bilâ sanat ne kesb ettin şu hürriyyet zamânında 
Ticâretsiz, ilimsiz milletin hâli felâkettir.

İki destin sadâsı var, bir elle hâsıl olmaz iş 
Terakkî-yi sanâyîde ehem şey akd-i şirkettir

Çalışmakla tezâyüd eylemiştir servet ü sâmân 
Bizi tembel koyan ………yâhut kanâattir

Ne ihzâr eyledin ……… ey millet-i gâfil 
Tefekkür etmeyen ferdâyı, Hakk’a ehl-i gaflettir.
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SARAY’IN ÖNÜ

Şehrin; resmiyette “Hükûmet Meydanı” veya “Cumhûriyet Alanı” gibi 
sıfatlarla anılan merkezine, yakın zamanlara kadar “Saray’ın Önü” der-
lerdi. Güngörmüş ihtiyarlar bugün dahi burayı bu isimle anarlar. Bu-
nun nedeni, bir asrı aşkın süredir vilâyet konağı olarak hizmet veren ve 
günümüzde de ayni işlevi sürdürmekte olan gösterişli taş binânın, bu 
meydana bakıyor olmasıdır.

“Saray” kelimesi, kral ve hükümdârların resmî ikâmetgâhları için kulla-
nılmış olduğundan, onların saltanat merkezi dışındaki (taşradaki) tem-
silcilerinin yâni kısaca devlet ve hükûmet erkânının oturduğu resmî 
mekânlara da saray denilmesi normal karşılanmalıdır. Bu ismin, geç-
mişi Selçuklu Sultanı İzzettin Keykâvus’un saltanatına (1211-1220) 
kadar uzanan bir saray yapılanmasının topoğrafik kanıtı olduğunu ve 
sultan sarayının da muhtemelen bu meydanlıkta bulunduğunu ileri sü-
renler de vardır.1. Kaldı ki; saray denilen vilâyet konağı, bütün heybetiy-
le yakın zamâna kadar hemen hemen bütün devlet dâirelerini tek çatı 
altında toplayabilen bir yerleşim özelliğine sâhipti ve çevresini kuşatan 
Jandarma Dâiresi, Merkez Komutanlığı, Postahâne, Halkevi ve Fırka 
binâları gibi eski târihî yapılarla bir bütünlük arzederdi. Bu hâl, şehrin 

1    Necdet SAKAOĞLU, “Selçuklu Sarayından İl Konağına Bir Yapının Öyküsü”, (Hayat Ağacı, Sayı: 
5, Sh: 24).
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estetik görünümünü daha da câzip bir hâle getirirdi. Ancak içi, bin bir 
çeşit devlet görevi ve bu meyanda maarif, emniyet, adliye, mâliye v.s. 
dâirelerin sayısız muamelâtı ile haşr ü neşr olan iş tâkipçileriyle dolar 
taşardı. Resmî hüviyeti hâiz görevliler ise, düzgün kıyâfetleri, ağırbaşlı 
tavırları ve ciddî görünümleriyle âdetâ bir saray erkânı edâsı taşırlardı. 
İlk iki katı Vâli Halil Rıfat Paşa tarafından 1300’lü yıllarda (1884’ler) 
muhtemelen Ermeni taş ustalarına yaptırılan konağın, 3. ve son katı da 
Vâli Muammer Bey tarafından inşâ ettirilmiştir. Osmanlı hat sanatının 
zarif örneklerinden olduğu söylenen ve ön kapı alınlığına yerleştirilen 
kitâbesi, 1057 sayılı Kânûn’un âdetâ bir “kânûnîlik” mantığı içindeki 
haşin uygulaması sonucunda, maâlesef diğer pek çok târihî yapının 
kitâbesiyle birlikte yerinden kaldırılmıştır.

Hükûmet Meydanı’ndan çarşıya bakış, 1950’li yılların sonu.



65

Hükûmet Meydanı’nın açılmasına, Vâli Muammer Bey’in buradaki 
eski postahâne binâsını yıktırmasıyla birlikte başlanmıştır.2 Yine onun 
gayretleriyle yapılan Selçuklu eserlerine giden yollarla, demiryolunun 
gelmesinden sonra şehri İstasyon’a bağlayan ana caddenin açılması ve 
gösterişli bir de havuz yapılması buraya önem kazandırmıştır. Ancak 
her ne kadar resmî söylemde adını Hükûmet Konağı’na izâfeten almış 
ve halkın dilinde “Saray’ın Önü” şeklinde söylenmiş olsa da, bu meydan 
esâsen bir siyâset meydanıdır. Ölüm cezâlarının infaz mahâlli, 1960’lı 
yıllara kadar burası idi. Yenihan ayaklanmasının elebaşları Hükûmet 
Konağı’nın önüne kurulan darağaçlarında asılmışlardır. Rivâyete göre; 
bu isyânı çıkaranlardan Kara Mustafa ve Çöllo, elleri bağlı vaziyette bu-
raya getirilirlerken, yolun sonuna yakın bir zâviyeden kurulu sehpaları 
gören Çöllo, diğerine hitâben, “…Ağa! Dağa, taşa, kurda, kuşa haber 
anlattın, de haydi ipe de haber anlat..” diye söylenmiş ve bir anda tâkati 
kesildiğinden oracıkta dizlerinin üzerine çöküp kalmıştır.3 Son infaz, 
1961 yılı bahârında Jandarma Dâiresi önünde yapılmış ve maslûbe bir 
kadın, gün doğumundan batımına kadar, seyre duranların korkulu ve 
endişeli bakışları arasında bir ibret vesikası gibi, göğsüne iliştirilmiş yaf-
tası ile sallanadurmuştur.

Osmanlının son dönemlerinde ve bitip tükenmek bilmeyen savaşların, 
halkın millî heyecanlara ve hamâsî duygulara kapılmasına her an ihti-
yaç duyurduğu günlerde, askerî muzika (bando) bu meydanda Cuma 
günleri cenk havaları çalarmış:

Bir garîp kuş baykuş gibi ötüyor 
Hudutlarda cenk dumanı tütüyor 
Osmanlıyız, elimiz silâh tutuyor 
Gitmeliyiz, gitmek düşer erlere 
Düşman yuva yapmasın bu yerlere..

2    M. Fahreddin BAŞEL, “Sivas Bülteni”, (Sivas Kâmil Kitab ve Basımevi - 1935, Sh: 130).

3    Şarkışla’da bir süre dâvâ tâkipçiliği yapmış olan Lütfi Haraççı’nın anlattıklarından…
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Kimi zaman da nîm sofyan usûlündeki bir marş dinleyenleri coşturur-
muş:

Uyan Sultan Aziz uyan 
Kan ağlıyor nısf-ı cihan…

Meydana açılan en kadim cadde, Şehiristan ve İpek Yolu ile merkeze 
ulaşan ve eski ismi “Bağdat Cadde-i Kebîri” olan şimdiki Atatürk Cad-
desi’dir. Halkın kısaca “Çarşı Caddesi” dediği bu cadde, zaman içinde ve 
duruma göre “Hükûmet Caddesi”, “Cumhûriyet Caddesi” gibi adlarla 
da anılmıştır. Yılda ancak birkaç kez kağnılarla şehre inebilen köylüler, 
satışını Tahıl Meydanı’nda veyâ Mal Meydanı’nda, alışını ise Sipâhi 
Pazarı’nda yahut Bezzazlar Çarşısı’nda yaptıktan sonra, merkeze ulaş-
maya cesâret dahi edemeden, şehrin meşhur “Dörtyol” mevkiinden 
tornistan edip giderlermiş. Şehir merkezinde bir ömür geçirmelerine 
rağmen, bir kez olsun Saray’ın Önü’nü görmeleri nasip olmadan ölüp 
giden şehirli kadınlar bile varmış.

Nice devlet ve siyâset adamının nutuklar söylediği, halkın mâsumâne 
duygularına karşı türlü vaatlerde bulunarak nurlu ufaklar açtığı, nice 
ünlünün gelip geçtiği bu târihî meydan, geçen onlarca yıl içinde; sayısız 
resmî açılışlar, törenler, nümâyîşler ve toplu halk hareketlerine de sahne 
olmuştur. Fransız Dışişleri Bakanlığı Arşivi’ndeki bir belgeden öğrenil-
diğine göre, 1324 (1908) yılı Hazîran’ında Vilâyet Konağı önünde, pa-
halı ve kötü kaliteli ekmek bahâne edilerek bir gösteri düzenlenmiştir. 
Daha sonra 500 kişilik bir kalabalığın katılımıyla toplu isyâna dönüşen 
bu hareket, Konağın camlarının kırılması ve civardaki un depolarının 
yağmalanması gibi vahim boyutlara ulaşmıştır. Un vurguncuları ile iş-
birliği yaptığı iddia edilen belediye reisi ise, kaçmak sûretiyle linç edil-
mekten kurtulmuştur.4

4    H. Zafer KARS, “1908 Devrimi’nin Halk Dinamiği”, (Kaynak Yayınları, İstanbul – 1997, Sh: 24, 
Dipnotu: 11).
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Saray’ın Önü, kadim bir şehrin geçmişine ve yaşanmışlıklarına şahâdet 
edercesine onun merkezi olma özelliğini hassâsiyetle koruyor. Böylesi 
mekânların târihe ışık tutma gibi bir misyonu da vardır. Oysa, binlerce 
insan her gün gelir geçer de bu yerden, çoğu bilmez neyi ve neleri ifâde 
ettiğini veya nasıl bir târihî kıymete sâhip bulunduğunu. Hani derler ya, 
bir dile gelse de söylese diye. Oysa bitmemiş bir senfoni gibi söylene-
cek daha neleri vardır kim bilir Saray’ın Önü’nün, saraylara yakışan bu 
târihî mekânın..
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ESKİ SOKAKLARA DÂİR

Pek çoğunun isimleri hâfızalardan silinen, bâzılarınınki de belki bir ama-
ca yönelik olarak silindirilen eski sokakları hatırladıkça, şehir kültürünün 
ve onun oluşturduğu yaşam tarzının zaman içinde nasıl unutulmaya terk 
edildiğini düşünüyor insan. Çok değil, yaklaşık yarım asır öncesinin, ne-
redeyse bir büyük mahâlle veyâ semt mesâbesinde olan ünlü sokakları, 
şu ya da bu nedenle eski özelliğini kaybetti. Yağcı Sokağı, Sünnetçi Soka-
ğı, Afyon Sokak, Kilise Sokağı, Kayırcık Sokak, Daracık Sokak, Hasanlı 
Sokak, Sulu Sokak, Kuru Sokak, Uzunyol, Höllüklük ve şehrin yegâne 
ana arterini teşkil eden ve eski Bağdat Cadde-i Kebîri’ni (bugünkü Ata-
türk Caddesi) Ankara yoluna bağlayan Taşlı Sokak… “Sokak” kelimesi, 
Arapça kökenli bir isim olan “zukâk”ın galât-ı meşhûrudur.

Ünlü sokakların hemen hepsinin ayrı bir ehemmiyeti, târihî geçmi-
şi, ünlüleri, delileri, güzelleri, sarhoşları ve mâzîye şahâdet edercesine 
ayakta kalmaya direnen mahzûn konakları ile hâtırâlarda iz bırakan ya-
şanmışlıkları vardır. Orhan Pamuk; bir gazete söyleşisinde, “sokakları 
okumak, bir şehri okumaktır.” diyordu.1. Bir başka gözlemci de, “bir 
şehre dâir yazmak, diğer şehirler üzerine de yazmak demektir biraz” di-
yerek, konuya değişik bir açıdan yaklaşıyordu.2.

1    “Hürriyet” Gazetesi / Pazar Eki. 18 Ağustos 2013.

2    Şehir İklîmi için “Takdim”.
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Aslında, her birinin hikâyesi yazılsa sezâdır. Ancak, biz ol hikâyeti âtiye 
bırakıp, şimdilik bu eski sokaklardan bir kaçında kısa bir seyirle yetine-
lim...

Eskiden Şimdiye...
Modern anlamda kentleşmeye yönelik yapılaşma ve berâberinde ge-
tirdiği dönüşümün; bir şehrin çehresini değiştirdiği inkâr edilemez bir 
gerçek ise de, ortak yaşantımızın (buna geniş anlamda kültürümüzün 
de diyebiliriz) izlerini silip götürdüğü de maâlesef ayrı bir gerçektir. 
Mânevî yönden, olsa olsa bir “zevk-i tahattur”un ötesinde geriye fazla-
ca bir şey bırakmayan bu değişim veyâ dönüşümden (adına ne dersek 
diyelim) en fazla etkilenen varlığın, eski sokaklar olduğu da âşikârdır. 
Değişime, dönüşüme ve çağdaş görünüme, tek kelime ile yenileşmeye 
itirâzın tek haklı bir yanı yoktur da, örnek kabilinden de olsa, mâziyi bu 
güne taşıyacak kimi varlıkların muhâfazasını istemek hakkı elbette var-
dır. Senelerdir görmeyi arzuladığım bir Anadolu şehrini hasbelkader 
ziyâretim esnâsında, gözüme kestirdiğim birkaç kişiye şehrin kadim 
sokaklarını sorduğumda aldığım cevaplar, sanki eski bir divân şâirinin 
bir mısrâını hâtırlatıvermişti bana: Evet, “yoktu bu şehr içinde (benim) 
vasfettiğim” mekânlar... Sonra da kendi kendime hayıflanmıştım; geç-
mişi bugüne taşımaya kâfi gelecek birkaç târihî mekânın aynıyla koru-
maya alınması, bunca zor bir iş miydi acaba?..

Çarşı Sokaklarından…
Bugünkü Arı Sitesi’nin bulunduğu yere isâbet eden ve oldukça geniş 
bir alana sâhip olan Gregorian Kilisesi’nin ortadan kaldırılışı, yâni eski 
dille hedmi, türlü rivâyete konu olmuştur ki, hâlâ da söylenir durur. Ki-
lise’nin karşısına düşen eski postahâne ve telgrafhânenin (ki binâ, son-
raları askerî mahkeme olarak da kullanılmıştır) önünden Hoca İmam 
Câmii’ne kadar uzanıp Mahkeme Çarşısı’na bağlanan Kilise Sokağı, 
Çarşı’nın ünlü sokaklarındandır. 50’li yıllarda, “Sirer Caddesi” olarak 
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isimlendirilen sokağın iniş istikâmetine göre sol tarafı, Taşhan’a kadar 
“Belediye Parkı” olarak bilinen yeşil alandır. 

Parkın imâra açılması, 1940’lı yıllardan sonraya rastlar. O târihlerde 
birkaç büyük bankanın şimdiki yerlerine geçmesinden sonra, Kilise 
Sokağı ile Çarşı Caddesi’ni biribirine bağlayan ve Bankalar Caddesini 
dik kesen paralel sokaklar; sırayla birinci, ikinci, üçüncü park sokaklar 
olarak faaliyete geçmiştir. “Park” isminin Belediye Parkı’na izâfeten ve-
rildiği ve kısa zamanda bu sokakların, kent ekonomisinde bir hayli öne-
mi olan işyerlerine sâhip olduğu herkesin mâlûmudur. Eskiden Birinci 
Park Sokak, halk arasında ‘’meyhânecilerin içi” olarak da târif edilirmiş.

Çarşının ünlü sokaklarından biri de; eski özelliğini kaybetmekle birlik-
te, hâlâ varlığını sürdürmekte olan Afyon Sokak’tır. Bu sokağın Çarşı’ya 
bağlanan köşesinde, Şevket Çubukçu’nun ünlü Şifâ Eczâhânesi vardı. 
Şehrin ikinci eczâhânesi olarak, 1927 yılında eski belediye binâsının 
altında faaliyete başlayan bu târihî mekânın, daha sonra bu sokağa ta-

Şehrin gözde mekânlarından, Belediye Parkı’nın 1930’lardaki hâli..
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şındığını biliyoruz. Afyon Sokak, dönemin tanınmış iş merkezlerini 
barındırması nedeniyle, halkın ilgi duyduğu uğrak yerlerinden sayılır. 
Şehir Oteli, Işık Kahvesi, İmren Lokantası, Recep Ersin’in Sebat Fo-
toğrafhânesi, Gümüşçü Turan Çaycı, Boğos ve Manuk Ustaların dük-
kânları ile meşhûr Şark Garajı, bir zamanların bu sokakta bulunan iş 
yerlerinden bâzılarıdır. Eski Orta Mektep’e kadar uzanan, parke taşlı bu 
sokağın en önemli ve gününe göre oldukça modern sayılabilecek bir iş 
yeri de, Ekrem Adar’ın oto tâmirhânesidir. Otomotiv sanâyiinin henüz 
gelişmediği ve şehir merkezinde neredeyse bir elin parmakları sayısın-
ca mevcûd bulunan motorlu araçların bakım ve onarım merkezi olan 
bu işyerinin, aynı zamanda sâhibinin ciddî ve titiz yönetimi sâyesinde 
mahâretli ustaların yetiştiği bir yer olduğu söylenir.

Eski Çarşı’nın, esâsen dar mânâsıyla hepsi ayrı bir çarşı hüviyetinde 
olan sokakları da vardır ki; bunlar, ya “Bezzazlar 1.Sokak” şeklinde 
numaralandırılmış hâliyle bilinir ya da, aynı meslek erbâbının bir ara-
da icrâ-yı faaliyette bulunması nedeniyle “Tuzcular İçi”, “Bakırcılar İçi”, 
“Attarlar İçi” gibi isimlerle söylenirlerdi. Bezzazlar, sarraflar, çaputçular, 
ağızlıkçılar, yüncüler, tenekeciler, saraçlar, bıçakçılar, tıktıkçılar, yeme-
niciler, çarıkçılar gibi her biri değişik bir iş türüne mensup ustalar da 
bulundukları sokağın alâmet-i fârikasını oluştururlardı. Âhilik gelene-
ğinin büyük bir hassâsiyetle vûcud verdiği klâsik esnaf terbiyesi ve ti-
câret ahlâkı, bu çarşılı sokakların âdetâ her taşına sinmiş bir hayâtiyet 
iksîri kıymetini hâizdi.

Protokol Sokağı
Kimi cadde ve sokaklar vardır ki, hangi isim veyâ sıfatla tanıtılmaya ça-
lışılırsa çalışılsın, halk beyninde o isim ya da sıfatın benimsenmesi ve 
dillendirilmesi mümkün olmaz. Bir değil, hattâ birkaç kez şu ya da bu 
nedenle isim değişikliğine uğrayıp da aslını kaybetmeyen cadde ve so-
kaklar vardır. Resmiyette hangi isimle anılırsa anılsın, halk muhayyilesi 
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onu eski hâliyle kabûl etmiştir bir kez, başka türlü kabûllenemez. Siz 
ne derseniz deyin; “Uzunyol” Uzunyol’dur, “Höllüklük” Höllüklük’tür, 
“Câmi Sokağı” Câmi Sokağı’dır, “Sulu Sokak” Sulu Sokak’tır. Resmî 
söylemlerin hâricinde içimizden kaç kişi İstasyon Caddesi’ni “İnönü 
Bulvarı” diye anıyor acaba? Eğer bir yerin ismi durduk yere değiştirili-
yorsa; bilinsin ki, konulan o yeni isim de günü geldiğinde değiştirilme-
ye mahkûmdur.

İşte bu hatâlı uygulamadan nasîbini alan târihî sokaklarımızdan birisi 
de, “Taşlı Sokak”tır ve zaman içinde gâh “Kurtcebe Noyan”, gâh “Ordu-
evi”, gâh “Lise Sokağı” gibi resmiyet kokan isimler alsa da o, Sivaslıların 
meşhûr Taşlı Sokağı’dır. Genç kuşaklar kadar, yıllardır bu şehrin hayâtı-
na karışmış olan çoğu orta, hattâ ihtiyar yaşta diyebileceğimiz yerliler 
dahi, bu târihî Sokağın geçmişini pek bilmezler. Eski Kayseri Kapısı ci-
vârından başlayıp Hükûmet Meydanı’na, daha içten bir söyleyişle Sara-
yın Önü’ne ulaşan bu Sokağın, 1930’lara kadar şehrin en önemli geçiş 
yolu olduğu gerçeğinden habersizdirler. Gâzî Mustafa Kemâl Paşa’nın 
sonbahar seyahatleri cümlesinde ve 1924 yılında eşi Lâtife Hanım ile 
birlikte şehre vâsıl olduklarında, bu Sokağın başlangıcında durdurulup, 
bindikleri faytonun atlarının çözüldüğü ve şehir eşrâfından bâzı önemli 
şahsiyetlerin arabaya koşularak o günün coşkusu içinde Sultânî Binâ-
sı’nın buraya açılan Taç Kapısı’nın önüne kadar çektikleri rivâyet değil, 
aynıyla vâkîdir. 1930 yılında, demiryolu hattının Sivas’a gelmesi münâ-
sebetiyle tren garının şehir merkezine bağlantısını sağlamak için açılan 
İstasyon Caddesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte, bu ünlü Sokağın 
câzibesi artık kalmamıştır. İlâveten, Lise nizâmiyesinin yeni açılan bu 
Caddeye göre tanziminden sonra, protokol yolu olma vasfını da yitir-
miştir. Yeri gelmişken, bahse konu olan İstasyon Caddesi hakkında da 
kısa bir parantez açmanın yararına inanmaktayız. 

1930’lu yıllarda; şehrin gelişmeye başlamasıyla birlikte, plânsız ve 
gayrıfennî durumdaki sokakların yetersiz kaldığı görülmüştür. Bunun 
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yanısıra iki arabanın yan yana sığamayacağı kadar dar olan caddelerin 
genişletilmesi de bir zorunluluk hâline gelmiştir. Bu esnâda Ankara- 
Sivas demiryolunun hizmete girmesi, tren istasyonunu şehir merkezi-
ne bağlayan uzunca bir yolun açılmasını da gerekli kılmıştır. Dönemin 
vâlisi Süleyman Sami Kepenek, bu caddenin açılış öyküsünü aynen 
şöyle anlatır:

“İstasyon Caddesi’nin açılması mühim bir hâdise olmuştu. O sırada 
vilâyet başmühendis vekili olan genç, yolun açılmasından vazgeçil-
mesini istiyordu. Ben ise, yolun açılması fikrinde idim. Çünki İstas-
yon, Hükûmet Konağı’na gider. En kısa ve en güzel bir bulvar ola-
caktı. Genç mühendisin Nâfıa Vekili olan Recep Bey’e vâkî şikâyeti 
üzerine bidâyette Recep Bey’in tenkîdine dûçar olmuştum. Fakat çok 
haklı ve kuvvetli müdâfaamdan sonra Sivas Demiryolunun açılışı 
münâsebetiyle Sivas’a gelen Nâfıa Vekili Recep Bey bu yolu görünce, 
sarf ettiğim gayretin çok yerinde ve şâyân-ı taktir olduğunu görerek 
memnun olmuştu.3”. 

Daracık Sokak’ta...
Halk türküsüne bakılırsa, yâre kavuşma yeridir sokaklar. Bir tespite göre 
de; merkeze nisbeten mesâfeli olan bu kenar mahalle sokaklarıdır, asıl 
sokak olgusunu yansıtan. Daha sarih bir ifâde ile; mîmârî endişelerden 
uzak, estetik ölçülerden âzâde ve tabiî dokusunu koruma husûsunda 
geleneksel kurallara bağlı kapalı bir hayat tarzının sergilendiği yerlerdir 
bu yerler. Şâirin;

Keşf ü re’yimce düzelmez o çıkıntı bil-farz  
Olsa ger tesviye-i sathına âlem me’mûr..4.

3    H. ORHUN, C. KASAROĞLU, M. BELEK, K. ATAKUL, “Meşhûr Vâliler”, (İç İşleri Bakanlığı Yay. 
Ankara-1969, Sh:611 v.d.).

4    Ahmet Râsim Bey’in, Kel Hasan’ın Kumpanyası’nda oynayan Kambur Mehmet için yazdığı hicviyeden..
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diye dile getirdiği ironiyi hatırlatan bir sokak bilirim eski Kaleboynu’n-
da. Eğri büğrü, çarpık ve gelişigüzel yapılmış kerpiç duvarlı evlerin bir 
dokunuversen uçacakmış hissi veren ilkel görünümleri, herhangi bir 
ortaçağ resmini hayâl ettirircesine hâfızamda, çoğu hâne sâhibinin ismi 
de ezberimdedir.. Muhtar Kara Şükrü (Kadir Üredi’nin babası), Ha-
mal Ahmet, Eskici Şemşet, Cımbız Hikmet, Çomuların Rıfat, Kebap-
çı Haco, Köfteci Pepe Duran, Çadırcı Memoş, Palabıyık Nuri, Berber 
Hacı v.s.

Bu sokağın yaşlı kadınlarının kapı önlerinde ve özellikle akşam üstle-
rinde taş eşiğin etrâfında kümelenip daldıkları muhabbet, artık târih 
olmuş bir alışkanlığın soluk izdüşümleri olarak kalakaldı. Başörtülerini 

İstasyon Caddesi, yıl: 1966.
(Sol tarafında görülen büyük binâ, o yıllarda faaliyette olan Esen Sineması’dır.)
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âni bir refleksle yüzlerine indirmeleri, önlerinden geçen erkeklere saygı-
nın doğal bir tezâhürü müydü, yoksa geleneksel bir davranış ritüelinin 
vazgeçilmez gereği miydi, bilinmez. Onlara göre günbatımı, “yerlerle 
göklerin mühürlenmesi”ydi ve onların eşiklerden çekilmesi, mahâlle 
sarhoşlarının da birer ikişer arz-ı endâm etme vakitlerine denk düşer-
di. Kapı söyleşilerinin bence en dikkat çekici yanı, mevzûlardan ziyâde, 
mahâllî şîvenin en saf, en samîmî ve de en “yerli” şekildeki tasarrufu idi. 
Şunu da eklemek gerekir ki; ihtiyatlı sokak sâkinleri için, onların diline 
düşmemek, asla vazgeçilmemesi gereken bir mecbûriyetti.

Bir de Mehmetpaşa Mahâllesi’nin (ki, aslı kadim Çavuşbaşı’dır) ünlü 
Câmi Sokağı’nı zikretmek isterim. İsmini, birkaç asırlık geçmişi olan 
Sarızâde Mehmet Paşa Câmii’nden alan bu tesviyeye muhtaç Sokağın 
sâkinlerini benim çocukluk yıllarımda daha ziyâde arabacı ve faytoncu 
esnâfı teşkil ederdi. Sinek meşheri ahırları, uluorta atılan sarhoş nâraları 
ve son güveyi alayları ile bitip tükenmek bilmeyen sokak kavgalarının 
hâfızama yansıyan görüntü kareleri hâlâ canlılığını korumaktadır. Rah-
metli annemin, bu sokağın iflâh olmaz haylazlarını yola getirmek için 
yıllarca Eyyûb sabrı ile verdiği sarf-ı mesâiyi dâimâ hüzünle hatırlarım. 
Eski Kızılırmak İlkokulu’nun sıraları bir dile gelse… Adıslıoğulları, 
Eyinlioğulları, Kantarlar, Korçinler, Yarıcılar, Baskınlar bu sokağın çok 
eski yerlileridir. Çürük Hüseyin Emmi, Telcinin oğlu, Lelle Bekir, Ço-
lak Hakkı, Fostik, Faytoncu Şükrü, Arabacı Necmeddin, Şipilik Şemşi, 
Yedi Belâ ve Top Sakallı Hacı Dayı ise, akla ilk gelen ve hemen hepsi 
rahmete kavuşmuş olan ünlü sîmâlarıdır.

Son Söz Yerine..
Bir şehrin sokaklarını anlatmak, geniş hacimli yazıları gerektirir. O dar 
sokaklar, aslında birkaç örnekle ifâde ve tasvir edilemeyecek kadar 
geniştir. Bir değini oldu bu yazı; yoksa daha cinâyetleri anlatılmadı o 
sokakların, delileri anılmadı, güzelleri zikredilmedi, hâsılı henüz yazıl-
madı aşkları ve âşıkları o sokakların.
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Uzunyol sâkindi eskiden, kuş kanadını ırgalamazdı, Hasanlı Sokak’ın 
nihâyetindeki sarı boyalı konakta sazlar çalınırdı, bir çamur deryâsıydı 
Kayırcık Sokak, sevdâlı gençler yürürdü Lojman Sokaklarında ve ren-
gârenk çiçeklerle bezenirdi bir zaman Bezirci Sokakları... Oralardaki 
evlerden birinde terk etmişti dünyâmızı şâir İsmâil Safâ Bey, ne şiirler 
yazmışlardı o sokaklarda; Tecer’ler, Dağlarca’lar, Külebi’ler... Anlaşılan 
çok şey var daha anlatılıp yazılacak, eski sokaklara dâir..

Dörtyol’dan Mahkeme Çarşısı’na..
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Çavuşbaşı Mahâllesi’nin Kadim Âilesi;
“PİRKİNİK AĞALARI”

Büyük bir yerleşim ve medeniyet merkezi olan Sivas’ın eski âilelerinin, 
artık neredeyse izlerinin silinmiş ve hayattaki son fertlerinin de büyük 
ölçüde şehri terk etmiş olduğu gerçeğinden hareketle bu âileleri; gel-
mişleri geçmişleri, şecereleri, mensupları ve sâir âidiyetleriyle birlikte 
ele alıp incelemek şehir tarihçiliği açısından önem taşımaktadır. Bu 
cümleden olarak, mekânları ve mensupları çoktan dağılmış olan eski 
bir Sivas âilesinin geçmişinden kısaca bahsetmeyi ve âileye âit evraktan 
seçtiğimiz bir belgeyi de izahâtımıza ilâve etmeyi, bu âilenin Sivas’ta ya-
şayan son fertlerinden biri olarak görev bildik.

Kadim Bir Mahâlle
“Pirkinik Ağaları” nın meskûn bulunduğu mahâlle; Kale-i Atik’in ku-
zeybatı ve Kale Irmağı olarak bilinen Pünzürük’ün doğu kesiminde 
teşekkül etmiş olan Çavuşbaşı Mahâllesi’dir.1 Mahâllenin 20.yüzyılda 
ve hâlen kullanılmakta olan ismi ise Mehmetpaşa’dır. Mahâlle, âyândan 
Sarızâde Mehmet Paşa’nın beylerbeyi bulunduğu esnâda 1182 (1768)  
târihinde inşâ ettirdiği ve kendi adını taşıyan câminin civârında kurulup 
gelişmiştir. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarına kadarki yerleşim düzenine 
göre, Jandarma Dâiresi’nden bu câmi istikâmetine doğru yukarı çıkan 

1    Sâlih ŞAHİN, “Mekân ve İnsanıyla Sivas”, (Bürûciye Yayınları, İst. Hazîran 2013, Sh:390.).
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ana caddenin sağ tarafı, o zamanki Sanâyî Mektebi’ne kadar tamâmen 
kabiristan (Şehzâdegân Mezarlığı)dır. Meskûn mahâl, bugünkü İbni 
Sînâ Caddesi’nin ana cadde ile kesiştiği köşeden îtibâren başlar ve aşağı 
doğru devam eder. Mahâlle ile aynı adı taşıyan ana caddenin bu hizâ-
dan câmiye kadar olan her iki yakası, Pirkinik Ağaları’na âit muhtelif 
hânelerle meskûndur. İbni Sînâ Caddesi’nin Kışla’ya (Kabak Yazısı) 
doğru uzanan sol tarafı boyunca da bu âileye komşu olarak Karamuk-
luoğulları, Hamurkârlar, Kavaklıoğulları gibi âilelerin ev ya da konak-
ları sıralanır. Câmi Sokağı ile Pünzürük Irmağı’na kadar olan bölge ise; 
Diyarbekirlioğulları, Mütevellioğulları, Adıslıoğulları, Eğinlioğulları, 
Musluoğulları, Şaştımlar, Çaputçular, Örükçülüler, Karadayılar ve 
Dikmenler gibi şehrin eski âilelerinin yerleşim yeridir. 1940’lı yılların 
ortalarında gerçekleştirilen îmar faaliyetleri ve yapılan parselâsyon so-
nunda, Şehzâdegân Mezarlığı tamâmen kaldırılmış ve çevresiyle birlik-
te iskâna açılmıştır. Eski Kapalı Cezâevi, Nümûne Hastahânesi, Kızılır-
mak İlkokulu ve şimdiki Rahmi Günay Caddesi boyunca uzanan tek 
katlı, bahçeli eski öğretmen evleri, mezarlık tesviyesinden sonra, inşâ 
edilmiş olan ilk yapılardır.

Mahâllenin kuzey kesiminde yer alan ve “Kabak Meydanı” ya da “Ka-
bak Yazısı” adlarıyla bilinen arâziye ise, 1877/78 Osmanlı-Rus Har-
bi’nden (93 Harbi) sonra vukû bulan göç hâdisesi nedeniyle şehre 
doğu’dan hicret edenler yerleştirilmiştir. Burası, 19. yüzyılın sonla-
rında bağımsız bir mahâlle şeklinde tertip edilerek “Hamîdiye” adıyla 
Hazîne-i Hassa’dan bir de câmiye kavuşmuştur. Anlaşılacağı üzere bu 
mahâllenin Çavuşbaşı (veya Mehmetpaşa) ile bir ayniyeti yoktur. Her 
iki yerleşim yeri, idârî taksimat içinde tamâmen birbirinden ayrı ve 
farklı bir konumda bulunmaktadır. Buna rağmen Çavuşbaşı ismi orayı 
da içine alıp, hattâ sırf o yöreye münhasır bir isim olarak bugün dahi 
kullanılagelmektedir. Oysa daha Cumhûriyet’in ilk yıllarında yapılan 
bir düzenleme ile bu mahâllenin ismi “Abadân-ı Sânî”, “Âbâdiye”, “Aba-
dan” şeklinde geçmiş, daha sonra “Yüceyurt”a çevrilmiş; “Pünzürük”, 
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“Çavuşbaşı” ve “Mehmetpaşa” adları da “Mehmetpaşa” şeklinde değiş-
tirilerek birleştirilmiştir.2 

Çavuşbaşı yalnız Müslüman âilelerin sâkin bulunduğu bir mahâlledir. 
1827 yılında yapılan nüfus tahririnde mahâllede 60 hânenin, 1834’te 
yapılan tahrirde ise, 106 hânenin mevcut bulunduğu tespit edilmiştir.

Kadim Bir Âile
Resmî kayıtlarda “Pirkinik Ağaları”  ya da «Pirkinik Ağası» diye geçen 
esâmî, halk ağzında “Pirkin Ağaları” ve “Pirkinâsı” şeklinde telâffuz edil-
mekte ve âile daha ziyâde bu söyleyiş tarzıyla tanınmaktadır. Âilenin 
Sivas’ın yakın köylerinden olan Pirkinik ile etnik, dînî v.s. herhangi bir 
bağlantısı yoktur. Alâka, Osmanlı tımar sistemine göre âilenin, bu kö-
yün (ve onunla birlikte sayıları muhtelif târihlerde 40’a kadar varan köy 
ve mezrânın) gelirlerini alıp buna mukâbil devlete asker yetiştiren “tı-
marlı süvâri âilesi” olma özelliğinden ileri gelmektedir. Bilindiği üzere, 
Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri 3.000 akçeden 20.000 akçeye 
kadar olan küçük dirliklere “tımar” denirdi. Bunlar, savaşlarda büyük şe-
caat gösteren veya belirli bir süre görev yapan ve “sipâhi” denilen asker 
sınıfına, hizmetleri (barışta ve savaşta) karşılığında ve genellikle kaydı 
hayat şartıyla verilirlerdi. Bu yolla arâziye tasarruf edenlere “dirlik sâhi-
bi” derlerdi. Şu hâlde âileye adını veren Pirkinik Köyü, tımar denilen bir 
sipâhi dirliğidir. Eskiden asker besleme, onun hâkimiyetini bütün ül-
kede yerleştirme ve belli yörelerin vergilerini yerinde toplama hakkını 
bu gelirle geçinen askerî aristokrasiye vermek bu şekilde sağlanırdı. Bu 
yolla verilen arâzi, sâhibine mülkiyet hakkı kazandırmazdı. Bu yüzden 
uygulamada dirlik sâhipleri toprağın geliri üzerindeki yetkilerini, mül-
kiyete dönüştürmek ve dirliklerini özelleştirip mirasa konu yapılmasını 
sağlamak yolunda çabalar içine girmişlerdir. 15. ve 16. yüzyıllarda Ana-
dolu ve Rumeli’de tarım topraklarının büyük bölümü devlete âit mîrî 

2    M.Fahreddin BAŞEL, “Sivas Bülteni”, (Sivas Kâmil Kitab ve Basımevi - 1935).
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arâzi konumundadır. Has, zeâmet ve tımar dağılımında toprak değil 
yalnız oranın geliri verilirdi. Sipâhilerin tımarlarına ise, kişisel yararlık 
karşısında zamanla gelirini toplayabilecekleri başka köy ve mezrâlar 
eklenirdi. Bununla birlikte pâdişâh, dilediğinde ve gerekli şartlar da 
ortaya çıkmış ise, tımar sâhibini cezâ olarak tımarından mahrum ede-
bilirdi. Bunlardan birisi ölecek veya savaşta şehit olacak ya da hizmet 
edemeyecek derecede yaşlanacak olursa, eğer yetişkin ve hizmete ehil 
oğlu varsa, pâdişâh arzu ettiği taktirde dirliği ona tevcih eder, isterse bir 
başkasına da verebilirdi. 

Osmanlıda tımar sistemi güçlü bir sipâhi ordusunun el altında hazır bu-
lunmasını sağlamıştır. Sivas’ta bu âilenin konumunda olan başka âileler 
de vardır; Tokuş Ağaları, Çubuk Ağaları, Han Ağaları, Gülüt Ağaları, 
Mâcun Ağaları, Tomruk Ağaları, Yıldız Ağaları, Tat Ağaları gibi.. Os-
manlıdan Cumhûriyet’e  evrilen süreçte, bu âilelerin hemen hepsi yasal 
olarak bir statü değişikliğine tâbî tutulmuş ve bu değişiklik hemen her 
yönden durumlarında olumsuz etkiler yaratmıştır. Öyle ki; kimi âileler, 
sâhip oldukları gelirlerden mahrum kalmanın neticesinde neredeyse 
fakr ü zarûret içine düşmüşlerdir. Bu statü değişikliği, sosyal alanda da 
kendini göstermiş, eski îtibarlarını ve hânedân kimliklerini yitiren bu 
âileler, bir de bu açıdan zaafa uğramışlardır. Öte yandan bölünme ve 
dağılmaları, bir kısmının terk-i diyâr etmelerine yol açmıştır. Nitekim 
bu gün Sivas’ta bulunup da bu âilelere mensûbiyeti olanlar çok cüz’i bir 
miktara tekâbül etmektedir. Bu dağılmanın olumsuz bir başka netice-
sini de, âilelerin sonraki kuşaklarının birbirinden kopuk veya habersiz 
bir duruma gelmesinde müşâhade etmek mümkündür. Yeni kuşaklar, 
şecerelerinden habersiz oldukları gibi, bu konuya ilgi de duymamakta-
dırlar. Bu hatırlatma notundan sonra tekrar konuya dönecek olursak..

5 Zilkâde 1249 (16 Mart 1834) târihli ve 2399 numaralı nüfus tahrir 
defterinin (Çavuşbaşı Mahâllesi) 7 numaralı hâneye âit 14. sırasında 
tımarlı sipâhi tekâütlerinden Pirkinik Ağası Hayrullah (bin Ataullah) 
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Ağa’nın kayıtlı olduğu görülmektedir. Kendisi o esnada 55 yaşındadır. 
Aynı şekilde defterin 15. sırasında, oğlu tımarlı süvârilerinden 30 ya-
şındaki Ataullah’ın, 16. sırasında diğer oğlu tımarlı süvârilerinden 16 
yaşındaki Yusuf ’un, 17. sırasında küçük oğlu 13 yaşındaki Selim’in, 18. 
sırasında Ataullah’ın oğlu 4 yaşındaki İbrahim’in ve nihâyet 19. sırasın-
da da mutak (hür) gulâmı (kölesi) tımarlı süvârilerinden Hurşid bin 
Abdullah’ın kayıtlı olduğu görülmektedir. Ayrıca, Ataullah ve Yusuf 
Ağalarla köleleri Abdullah’ın alayları maiyetiyle birlikte 15 Za. 1250 
târihinde Konya’dan geldiklerine dâir bir de kayıt göze çarpmaktadır.
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7 Şevvâl 1253 (4 Ocak 1838) târihli ve 2403 numaralı nüfus tahrir def-
terinin 1. cildinde ise, hemen hemen aynı bilgiler yer almakla birlikte, 
ilâveten şahısların eşkâline dâir bâzı açıklamalara yer verildiği de dikkat 
çekmektedir. Örneğin; Hayrullah Ağa’nın uzun boylu, kır sakallı, bü-
yük oğlu Ataullah’ın uzun boylu, siyah bıyıklı, Yusuf ’un orta boylu, ter 
bıyıklı, kezâ Selim’in de orta boylu, ter bıyıklı, köle Abdullah’ın ise uzun 
boylu, sarı bıyıklı olduğu belirtilmektedir. Bu ve önceki tahrir bilgileri-
ne ilâveten, Selim bin Abdullah adlı diğer bir köleleri ile yetim İsmâil 
adlı hâfidlerinin (torunlarının) de kaydı bulunmaktadır. Düşülen diğer 
bir not ise, kölelerden Abdullah’ın miralay maiyeti ile birlikte Bağdat’ta 
bulunduğuna ilişkindir. Verilen târihler îtibâriyle Hayrullah Ağa’nın 
1770-1780 yılları arasındaki bir târihte doğmuş olması muhtemeldir 
ki, bu da günümüzden aşağı yukarı 250 yıl evveline tekâbül etmektedir. 
Kendisiyle, temsil ettiği âilenin oldukça geniş bir şeceresi  (âile soy kü-
tüğü) arşivimizde mevcuttur. Şecere muhteviyâtına göre; Cumhûriyet 
kuşağı olarak; Çağdaş, Karahan, Özbakan, Gözbak, Sonsoy, Seçkiner, 
Utkan, Baturay, Uluçay, Öngün, Sayınsoy, Tandoğan, Gündüz ve Ay-
gündüz soyadlarını taşıyan âilelerin bu geniş çatı ile doğrudan alâkası 
vardır. Dolaylı olarak bağlantıları bulunan kişi ve âilelerin var olduğunu 
da belirtmek gerekir. Nitekim Ataullah Ağa’nın sülbiye-i kebîri (büyük 
kızı) Medine Hâtun’un, Şems-i Sivâsî Hazretleri ahfâdından Şeyh Ah-
met Efendi ile izdivâcından dolayı Tekke’ye gelin gitmiş olduğu bilin-
mektedir. Ancak bu geniş şecereyi bağımsız bir yazı hacmine nisbetle 
buraya aynen almayı gerekli görmediğimiz için sırf mensûbiyetimizi 
göstermesi bakımından dar kapsamlı bir şemaya yer vermeyi uygun 
bulduk.

Bir Belge
Âileye âit olup; ferman, mahkeme ilâmı, mürûr tezkeresi, senet-i 
hâkânî, tezkere-i Osmâniye, şahâdetnâme, ibrânâme, çeyiz senedi, satış 
senedi ve mektup gibi çeşitlilik gösteren evrak arasından seçtiğimiz bir 
fermanı ilgisi nedeniyle alıntılıyoruz.
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1247 (1831) târihli bu ferman, Sultan II. Mahmut’un tuğrasını taşı-
makta olup, Bağdat Vâlisi Davut Paşa’nın çıkardığı isyânın bastırılma-
sında gösterdiği yararlıktan dolayı, bölük sancaktarı Ataullah’a inâyet 
kılınan bir adet “İftihar Nişanı”nın verilmesine ilişkin bulunmaktadır. 
İçeriği şöyledir (günümüz Türkçesiyle):

“Suç oluşturan eylemlerinden dolayı, uslandırılmasına ve terbiyesi-
ne pâdişâh irâdesiyle karar verilmiş olan eski Bağdat Vâlisi Davut 
Paşa’nın üzerine gönderilen Bağdat, Halep ve Diyarbekir vâlisi, 
îtibarlı müşîrim ve âleme nizam veren vezîrim Ali Paşa’nın (Allah 
yüceliğini devam ettirsin) maiyetinde olan tımarlı süvâri Asâkir-i 
Mansûre alaylarından sekizinci alayın, üçüncü bölüğünün sancak-
tarı (Hakanın şanlı emrini yükselten) Sivaslı Hayrullah oğlu Ataul-
lah, Bağdat’ın ele geçirilmesi ve âsi paşa’nın yakalanmasında cesâret 
ve sadâkatle çalışıp gayret göstermiş ve cana, başa bakmayarak iyi 
hizmet etmiş olduğu görmüş gibi mâlûmum olup, bu hizmet ve eme-
ği nezdimde fazlasıyla makbûle geçerek akran ve emsâli arasında 
kendisine bir övünç vesîlesi olmak üzere, tarafımdan bir adet ‘iftihar 
nişanı’ verilmiş olmaktan dolayı bundan böyle de din ve devletim uğ-
runda iyi hizmet ve bağlılık göstermeye gayret etsin… Yazılı târih; 
bin iki yüz kırk yedi senesinin cemâziyelevvel ayının ortaları.”.

Nişan maâlesef bugün elimizde mevcut değildir. Ancak dayanağı olan 
bu belge, aradan geçen bunca yılın hercümercine rağmen saklanabil-
miş ve günümüze kadar gelmiştir. Sonuçta bir kağıt parçasını yangın-
dan, göçten, kaybolmaktan, atılmaktan ve yırtılmaktan mâsun kılarak 
bunca uzun süre koruyabilmek ne kadar takdire şâyân bir davranış ise, 
bu konuda himmeti olanları anmak da o ölçüde bir kadirşinaslıktır. Bu 
tür ve benzeri evrâkın, târihsel olaylara ışık tutmada ne denli büyük bir 
önemi hâiz olduğu açıktır. Dileğimiz odur ki, zarif bir dîvânî ile kale-
me alınmış olan gerek bu belge gerekse özenle saklanabilip bu günlere 
ulaştırılmış diğerleri, âit olduğu âilenin mevcûdiyetini ispat edercesine 
zamâna direnmeye devam etsin.
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BİR “KİTÂBE”NİN ÖYKÜSÜ

Son yıllarda birçok gazete ve dergide târihî Sivas Lisesi üzerine incele-
me yazıları çıktı. Bu çalışmalarda; konunun değişik bakış açılarından 
ele alındığı görüldüğü gibi, küllî bir değerlendirme ile sonuçlanan cid-
dî yaklaşımlar da dikkat çekmektedir. Ancak “Sivas Lisesi” konusunda 
sâhip olduğumuz birikimin, tümüyle net bilgilerden kaynaklandığını, 
diğer bir söyleyişle karanlıkta kalmış ya da yeterince açıklığa kavuştu-
rulamamış hususların mevcûd olmadığını iddia etmek de mümkün 
değildir. O hâlde, bu vâdîde alacak daha bir hayli yolumuz var. “Mek-
teb-i Î’dâdî-i Mülkî” olarak inşâ edilen târihî binânın, Îdâdî’nin ilk binâsı 
olmadığı gerçeği bile, son yıllarda açıklığa kavuşturuldu. Kuruluş târihi, 
binânın inşâ târihi olarak bilinmekte ya da mülkî îdâdî tedrisâtının ilkin 
bu binâda başladığı fikri kabûl görmekteydi. Tâ ki, şehir târihinde çok 
önemli bir kaynak olan ancak bir tarz-ı siyâsetin gereği olarak yıllarca 
ele alınmayan sâlnâmelerin gün ışığına çıkarılmasına ve en önemlisi de 
binânın kitâbesinin yıllar sonra ele geçirilmesine kadar… Bu kitâbenin 
kısa öyküsü ve onun, üzerinde düşünmeye sevk ettiği bir dönemin işte 
o tarz-ı siyâseti, ilginç bir gerçeği de gözler önüne serecektir.

Bir “Teklîf-i Kânûnî”
İlânını izleyen erken döneminde birçok bâdire atlatan Cumhûriyet’in 
sıkıntılı yıllarından biri de, 1926 ve sonrası olmuştur. Bu yılın sonla-
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rında hazırlanıp, TBMM’de görüşülen ve daha sonra da yasalaşan bir 
“teklîf-i kânûnî”, belki Cumhûriyet ideolojisinin yerleştirilmesi amacına 
yönelik girişimlerden biri olarak gündeme getirilmişti. Ne var ki, bunun 
ileride Hukuk Târihi’ne âdetâ bir “kıyım yasası” olarak geçecek olan bir 
düzenlemeye vücûd vereceği düşünülmeden ve hesâp edilmeden…

Rize Mebûsu Ekrem Bey tarafından hazırlanıp, ilgili encümenlerde 
(komisyonlarda) görüşülerek Genel Kurul’a arz edilen ve “Türkiye 
Cumhûriyeti Dâhilinde Bulunan Bil’umum Mebânî-i Resmîye ve 
Millîye Üzerindeki Tuğra ve Medhiyelerin Kaldırılarak Yerine Cum-
hûriyet Armasıyla Cumhûriyet’in Târih-i Kabûlünün Hâkkettirilmesi-
ne…” ilişkin bu teklifin gerekçesinde şu görüşe yer verilmekteydi:

“Gerek İstanbul ve gerek Ankara’da gerek mahâll-i sâirede (diğer 
yerlerde) birçok mebânî-i resmîyenin ve millîyenin (millî ve resmî 
binâların) kapıları üzerinde, eski hükûmet-i mutlâka devrine âit 
tuğralar ve müstebîd hükümdârların medâyîhini hâvî (övgülerini 
içeren) levhalar bulunmaktadır… Yetişecek neslin fikirlerinde istib-
dâdın en ufak bir eserini bile bırakmamak azminde bulunduğumu-
za nazâran, bu gibi medhiyelerin hâlâ mebânî-i resmîye ve millîyede 
kalması, kâbil-i tecvîz olamaz (kabûl olunamaz)..”.

Teklîfi inceleyen Maarif Encümeni, bahse konu sembol ve işâretlerin 
resmî binâlardan kaldırıldıktan sonra yok edilmeyip, müzelere naklini 
veyâ münâsip yerlerde korunmasını öngörmekle birlikte, yine de teklîfi 
olduğu şekliyle “Hey’et-i Umûmiye’nin nazâr-ı tasvîbine..” arz etmek-
ten geri kalmamıştır; hem de Sâmih Rıf ’at, Rûşen Eşref, Refet, Mehmet 
Emîn ve Veled Çelebî gibi edîb ve şâir üyelerin imzâlarıyla… Nitekim, 
Encümen Mazbatası’ndaki şu ifâdeler gerçekten dikkat çekicidir:

“… Bir milletin hayâtında ve târih-i tekâmülü seyrinde, tâkîb ettiği 
muhtelif merhâlelerin müncemîd birer şâhidi ve vesîkası mâhiye-
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tinde olup; sanâyî-i nefîse, sanâyî-i tezyîniye, nakş, hüsn-ü hatt (ve) 
eşkâl nokta-i nazârından ayrıca ilm-i bedâyî ve şâhsiyet-i harsîye ve 
millîyeyi dahi alâkadar edecek san’at ve kıymette bulunan levha ve 
yazıların hâkkini ve/veyâ kaldırılmasını Encümenimiz muvâfık 
görmedi. Şu kadar ki; hâl-i hâzırda resmî dâire olarak kullanılan 
binâlarda bulunup, Cumhûriyet’in arma ve rumûzundan gayrı ar-
maların (ve) mefsûh bir idâreyi hâtırlatan işâretlerin yerlerinde ve 
göz önünde bulunması da tecvîz olunamaz..”.

Günümüz diliyle aktaracak olursak, şu açıklamaları içeriyordu mazba-
ta: 

“Bir milletin yaşamında ve târihsel gelişim sürecinde, izlediği deği-
şik aşamaların donmuş birer tanığı ve belgesi niteliğinde olup; güzel 
sanatlar, süsleme sanatları, işleme, güzel yazı ve şekiller açısından 
ayrıca estetik ve millî ve kültürel kimliği de ilgilendirecek san’at ve 
değerde olan levha ve yazıların, kazınmasını veyâ kaldırılmasını 
Komisyonumuz uygun görmedi. Şu kadar ki, bu durumda resmî 
dâire olarak kullanılan binâlarda bulunup, Cumhûriyet’in arma ve 
sembolünden başka armaların ve ortadan kaldırılmış bir yönetimi 
hâtırlatan işâretlerin yerlerinde ve göz önünde bulundurulması da  
kabûl olunamaz..”.

Gerekli aşamalardan geçtikten sonra, Meclis Genel Kurulu’nda müzâ-
keresi yapılan teklîf; millî ve resmî binâlar mânâsına gelen, “mebânî-i 
resmîye ve millîye” tâbirinin mekteplerle câmî, çeşme ve sebillere de şâ-
mil olup olamaycağı tartışmalarını da geride bırakarak, 28 Mayıs 1927 
târihinde kabûl edilmiş ve “Türkiye Cumhûriyeti Dâhilinde Bulunan 
Bil’umûm Mebânî-i Resmîye ve Millîye Üzerindeki Tuğra ve Med-
hiyelerin Kaldırılması Hakkında Kânûn”, 1057 sıra numarasıyla, 15 
Hazîran 1927 târihli ve 608 sayılı Resmî Gazete’de neşr ve ilân edilerek 
yürürlüğe girmiştir.
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5  Maddelik Yasa
Yürürlük maddeleri hâricinde üç maddeden ibâret olan Yasa’nın 1. 
maddesi, öncelikle hangi binâların yasa kapsamı içinde bulunduğunu 
şu şekilde beyân etmektedir:

“İçinde Devlete mütehattim bir vazîfe icrâ, yâhut hükûmetin veyâ 
belediyelerin efrâd ile zarûrî ve kânûnî olan münâsebetlerini temîne 
tahsis edilen binâlarla alelûmûm mektep binâlarında vaktiyle Os-
manlı saltanatını temsîl için konulmuş olan, yâhut vaziyetlerine göre 
hâlen temsîle delâlet eden tuğra veyâ armalar ve bunlarla berâber 
olarak sultanların medhlerini ihtivâ eden kitâbeler hakkında ikin-
ci madde hükmü tatbîk olunur. Bu kabil tuğra ve arma ve kitâbe 
bulunan husûsî binâlar, bunlar kaldırılmadıkça veyâ örtülmedikçe 
yukarda zikrolunan faaliyetler ve münâsebetlere tahsîs olunamaz..”.

Madde metninden anlaşıldığına göre; bu binâlar, içinde bir devlet hiz-
metinin icrâ edildiği yâhut hükûmetin veyâ belediyelerin halkla olan 
ilişkilerini temîne ayrılmış olan binâlarla “alelumûm” mektep binâları-
dır. Şu hâlde, faaliyette bulunan bütün resmî binâlar, uygulama kapsa-
mı içine alınmış olmaktadır. Aynı madde, “Osmanlı Saltanatını temsîl 
için konulmuş olan yâhut vaziyetlerine göre hâlen temsîle delâlet eden 
tuğra veyâ armalar ve bunlarla berâber olarak sultanların medhlerini ih-
tivâ eden kitâbeler…” açıklamasıyla uygulama konusunu da belirtmiş 
bulunmaktadır. Yâni herhangi bir kitâbe, sultanlarla ilgili tek bir övgü 
kelimesi taşıyor yâhut bir sembol doğrudan veyâ dolaylı biçimde salta-
natı ifâde ediyor olsa bile, yasal işleme tâbî kılınacaktır. Maddenin özel 
binâlara ilişkin son fıkrası da; bu kabil tuğra, arma ve kitâbesi bulunan 
“husûsî binâlar”ın, bunlar kaldırılmadıkça veyâ üzerleri örtülmedikçe 
faaliyetlerine izin verilmeyeceğini hüküm altına almaktadır. 

Yasa’nın 2. maddesi, uygulama biçimine ilişkindir:
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“Birinci maddedeki kayıtların şümûlü dâhilinde olan tuğra ve arma 
ve kitâbeler, devlet veyâ belediye malı olan binâlarda bulunduğu hâl-
de kaldırılarak müzelere konulur.

Yerlerinden kaldırılmalariyle gerek kendilerinin, gerek bulundukları 
binâların, bediî veyâ târihî kıymetlerine halel gelecek olanlar, eserin 
ve bulunduğu mahâllin bediî kıymetini nâkisedâr etmemek üzere 
münâsip vesâit ile örtülür..”.

Madde metnine göre; 1. madde kapsamına giren tuğra, arma ve kitâbe-
ler, bulundukları hâliyle müzelere konulacaktır. Ancak yerlerinden kal-
dırılmaları ile gerek kendilerinin ve gerekse âit oldukları binâların târihî 
ve estetik değerlerine zarar verecek olanların, uygun araçlarla kapatıl-
ması (örtülmesi) gerekmektedir. 

Yasa’nın 3. maddesi ise, devlet binâlarından hangi eserlerin kaldırılması 
veya örtülmesi lâzım geldiğini bildirmekte, örtülmenin şekil ve sûretini 
tesbît ve tâyin görevini de Maarif Vekâleti’ne vermektedir:

“Alâkadar vekâletlerin müracaâtı üzerine, devlet binâlarından han-
gi eserlerin kaldırılması veya örtülmesi lâzım geldiğini tâyîn ve ör-
tülmesi lâzım ise, şekil ve sûretlerini tesbît ile karar vermek Maarif 
Vekâleti’ne âittir..”. 

Karşıt görüş olarak; bu Yasa’nın geçiş dönemi düzenlemelerinin bir ge-
reği olduğu, son tahlilde bunun bir “inkılâp kânûnu” sayılması gerektiği 
ve değerlendirilmesinin de bugüne değil o güne âit şartlara göre yapıl-
masının doğru olacağı ileri sürülebilir. Ancak Yasa’dan ziyâde, yapılan 
uygulamaların insâflı olduğunu söylemek maâlesef mümkün değildir. 
Nitekim Yasa’nın öngördüğü düzenlemeler, gereği gibi yerine getiril-
memiş, “muhâfaza etme” işlevi, çoğu kez “tahrîp etme” eylemine dö-
nüştürülmüştür. Zâten malzemenin çoğu da söküm esnâsında gerekli 
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özenin gösterilmemesi nedeniyle örselenmiş veyâ dağıtılmıştır. Topla-
nabilen malzemenin korunmasında da gerekli titizlik gösterilmemiş ve 
eserlerin çoğunun kaybolup gitmesine yol açılmıştır.

Ve Bir Tesâdüf..
Gelelim, bu Yasa’dan ve tâlihsiz uygulamasından nasîbini alan kitâbe-
mize, yâni “Sivas Mekteb-i Î’dâdî-i Mülkîsi’nin Kitâbesi”ne… Binânın 
asıl cephe alınlığından sökülmüş olan Kitâbe, belki bir şans eseri kırılıp 
bozulmadan o târihlerde henüz kurulmuş olan Sivas Müzesi’ne nakle-
dilmiş ve aradan yaklaşık 60 yıllık uzun bir zaman geçtiği ve kimsenin 
de bundan haberdâr olmadığı bir anda, Yargıtay 9. Cezâ Dâiresi onur-
sal üyelerinden rahmetli araştırmacı-yazar Ali Rızâ Önder tarafından 
8 Mart 1986 târihinde Bürûciye Medresesi bahçesinde bulunmuştur. 
Değerli Araştırmacı, derhâl Sivas Müzesi Müdürlüğü’ne durumu bil-
dirmiş ve Kitâbe’nin orijinal metnini okuyup yeni harflerle yazılmasına 
da yardımcı olmuştur. Hattâ zamânın Vâlisine bizzat mürâcaat ederek, 
eski yerine yerleştirilmesini de kendisinden ricâ etmiştir. Ancak sayın 
Vâli, bu uygulamanın yanlış yorumlara yol açabileceği gerekçesiyle, is-
teği yerine getiremeyeceğini lisân-ı münâsiple beyân etmiştir. Bununla 
birlikte, Kitâbe’nin korunması için gereken ilgi gösterilmiş ve Kongre Binâ-
sı’nda muhâfaza edilerek, sergilenmesi sağlanmıştır. Bu zarîf Kitâbe’nin 
metni aynen şöyledir:

“Şevketlû Gâzî Abdülhamîd Hân-ı Sânî Hazretleri’nin zamân-ı 
saltanatlarında, rütbe-i bâlâ ricâlinden Mazlum Paşazâde Mehmet 
Memduh Beyefendi’nin Sivas Vilâyeti Valîliği’nde işbu Mekteb-i Î’dâ-
dî-i Mülkî inşâ olundu. 12 Rebîü’l evvel 1310.”

Hattat Mahmûd Edîb-i Sivâsî tarafından tâlik yazı ile düzenlenmiş olan 
Kitâbe’deki Hicrî târih, 5 Ekim 1892 Perşembe gününe tesâdüf etmek-
tedir.
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“Sivas Mekteb-i  Î’dâdî-i Mülkîsi”ne âit târihî kitâbe.

Kitâbe’nin dili ve üslûbu dikkâte alındığında, Yasa’nın aradığı kriterlere 
uygun olduğu görülecektir. Yönetimin “mefsûh”, şeklinin “hükûmet-i 
mutlâka” ve hükümdârının da “müstebîd” olarak nitelendiği bir döne-
me âit olan ve “şevketlû” medhîyesiyle başlayan bir kitâbenin âkıbeti, 
mevcûd yasal düzenleme karşısında başka ne olabilirdi(!).?

Böyle bir uygulamanın resmî hüviyetinin olmadığı, daha doğrusu bir 
devlet politikasının gereği olmadığı, Yasa’nın uygulanmasındaki hatâ-
ların, idârecilerin işgüzarlığından kaynaklandığı yolundaki yorumlara 
zaman zaman tesâdüf edilmektedir. Uygulamanın -gerekçesi ne olursa 
olsun- “resmî bir tarz-ı siyâsetin” gereği olduğu ve bunun yasal daya-
nağının da mevcûd Yasa olduğu açıktır. Bununla birlikte; kimi uygula-
maların, bâzı görevlilerin insâf ölçüleri çerçevesinde daha merhametli 
bir seyir izlediği ve tahribâtın nisbeten hafif geçirilmiş olduğu da bir 
gerçektir.
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Son Söz Yerine…
Bu tesbitten hareketle; özellikle müze ve eklentilerinde yapılacak cid-
dî bir araştırma ve tarama ile varlığı bilinip de elde mevcûd olmayan 
kitâbelerin bulunup değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu; ifâsı zorunlu 
bir kültür hizmeti olduğu gibi, karanlıkta kalmış birçok konunun ay-
dınlatılmasına da yardımcı olacaktır. Yazılı belge niteliği taşıyan kitâbe 
ve benzerlerinin; geçmişe ışık tutma işlevinin yanı sıra, dönemlerinin 
estetik telâkkîlerini yansıtan objeler olduğunu da unutmamak gerekir.
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sivas halkiyat târihi’nde
İLK HALK ÂŞIKLARI BULUŞMASI

    “Yundum aşkın ırmağında 
      Yanlış koymam örneğinde 
      Halk Şâirler Derneği’nde 
                          Ayrı ayrı töremiz var”
             Âşık Ali

Eski bir fotoğraftan bahisle yazıya başlamak istiyorum. İlk kez bir halk-
bilimi dergisinde gördüğüm bu grup fotoğrafının altyazısı şöyle idi:

“1931 yılında ‘Sivas Halk Şâirlerini Tanıtma Komitesi’ toplu hâlde. 
Soldan (îtibâren); Millî Eğitim Müdürü Necâti Bey1, Lise Edebiyat 
Öğretmeni Ahmet Kutsî (Tecer) Bey, Belediye Başkanı Hikmet (Işık) 
Bey, Lise Müzik Öğretmeni Muzaffer (Sarısözen) Bey ve Ticâret Odası 
Başkâtibi İhsan (Pulak) Bey..”2.

“Tanıtma Komitesi” tâbiri başka yerde geçmiyor. Konuya dâir güvenilir 
yegâne kaynak olan 1932 târihli ve “Sivas Halk Şâirleri Bayramı” adlı 

1    Yaptığımız araştırmaya göre, o târihte Sivas Millî Eğitim Müdürü (Eminî) Sabri Bey’dir ve 1929 yılı 
sonlarına doğru göreve getirilen bu zâtın halefi de Ahmet Kutsî Bey’dir. Necâti Bey’in muhtemelen o 
kurumun başka bir mensûbu olması gerekir.

2    Sivas Folkloru, “Aylık Folklor Dergisi”, Sayı:61 (Şubat,1978, Sh:3).
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Broşür’de3, Halk Edebiyâtı tetkiklerinin son yıllarda gelişme kaydettiği 
ve halkın yalnız edebiyâtının değil; yaşayışının, âdetlerinin, fikirlerinin 
ve halka dâir diğer bilgilerin de araştırmalara sıkça konu olduğuna işâ-
retle, halk rûhunun ifâdesi olan şiirlerle diğer dil mahsûllerinin derlenip 
toplanması lüzûmunun, bu yolda bir dernek kurulması fikrini günde-
me getirdiği belirtiliyor. Bu düşünceye paralel olarak öne sürülen diğer 
bir görüş de; millet birliğinin tahakkuku için, şehirli ile köylü ve aydın 
ile câhil arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılmasının sağlanması-
dır. İşte bu gâye ile, “halk terbiyesi müessesesi” şeklinde bir kuruluşun 
gerçekleştirilmesi plânlanmış ve bu plân, Tecer’in öncülüğünde “Halk 
Şâirleri Koruma Derneği” adıyla kuvveden fiile geçirilmiştir. Tecer, 
Derneğin gâyesini şöyle açıklıyor:

“… Geniş halk kitlesi ile fikir hayâtımızın umûmî bağlarını birleş-
tirmek, münevver kitle ile geniş kitle arasını doldurmak, bunu tahak-
kuk ettirmek için de halk dili, halk nağmeleri, halk bediiyâtı (ve) halk 
an’âneleri ile münevver adamın medenî bilgilerini birbirine kaynaş-
tırmak… İşte bu maksatladır ki; Halk Şâirleri Koruma Derneği, 
bir yandan köy ve halk içinden süzülüp gelen eserleri umûma teşhir 
ederken, bugünün güzel Türkçesi ile yazan muharrirlerin eserlerini 
köye ve köylüye tanıttıracak, Türk gençliğinin medenî ideâlini (de) 
halk ile köylüye aşılayacaktır..”.

Bu îzahattan sonra; târihî fotoğrafta geçen “komite” tanımının, Derne-
ğin kuruluş hazırlıklarını yapan gruba izâfeten kullanılmış olduğu ka-
naatine varıyoruz.

Âşıklar Buluşması
Tecer; “Halk Şâirleri Bayramı” tâbirini kullandığı için, konuya dâir yapı-
lan diğer çalışmalarda da bu tâbir geçmektedir. Tecer’in bu şenliği veyâ 

3    Ahmet Kutsî, “Sivas Halk Şâirleri Bayramı”, (Kâmil Matbaası, Sivas-1932).
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bize göre buluşmayı “bayram” diye nitelemesinin gerekçesi, Halk Şâir-
leri Koruma Derneği Nizamnâmesi’nin, “… Her yıl(ın) Teşrinler(in)
de (Ekim veyâ Kasım aylarında) bir halk şâirleri bayramı yapılmasını” 
öngören düzenlemesidir. Zîrâ Nizamnâme’de açıkça, “Halk Şâirleri 
Bayramı” ifâdesi yer almaktadır. Ancak biz; içerdiği mânâ îtibâriyle, 
“şenlik” ya da “buluşma” söylemini bayrama tercih etmekteyiz. Kezâ; 
yine Nizamnâme hükmünden hareketle olsa gerek, “âşık” yerine de 
“şâir” denilmektedir. Bu tercihin sebebini de rahmetli Tecer’in şu açık-
lamasında bulmak mümkündür:

“… Halk Edebiyâtı bugün, târihî mânâsından ayrı olarak köy ede-
biyâtı diye de anılabilir. Halk şâirleri (âşıkları) birer köy şâiridir. 
Bunlar birer sanat istidâdı ve muhitleri üzerinde çok müessirdirler. 
Onlar vâsıtasıyla millî hayâtımızın mâzîsine ve bugünki hayâtına 
âit köşeleri aydınlatabildiğimiz gibi, bugünki millî hayâtımızın ideâl 
ve heyecanlarını geniş halk tabakaları içinde yaymaya muvaffak ola-
cağız..”4.

Maamâfih; Broşür’ün özellikle fotoğraf altyazılarında, “âşık” tâbirine 
yer verilmiş olduğunu da görmekteyiz.

Derneğin önemli etkinliklerinden biri olan âşıklar buluşmasının genel 
amacı; il sınırları içindeki âşıkları bir araya getirmek, onlarla birlikte ol-
mak, onları dinlemek, şiirlerini kaydetmek, buna karşılık onlara millî 
duygu ve düşünceleri telkin etmek ve netîcede köylü sanatçı-şehirli sa-
natçı ikilemini ortadan kaldırmaktır.

Amaç gerçekleşmiş ve 5 İkinci Teşrin (Kasım) 1931 Perşembe günü, 
3 gün sürecek olan şenlik başlamıştır. Hava şartları îtibâriyle Kasım 
ayı, Sivas’ta kışın hüküm sürmeye ve hattâ kar yağışının köy yollarını 

4    Ahmet Kutsî, a.g.e., Sh:3.
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kapatmaya başladığı bir mevsim dönemidir. Bu yüzden, dâvet edilen 
âşıkların ve diğer dâvetlilerin tamâmının buna icâbet ettiğini söylemek 
zordur. Ayrıca bu şenliğe kimlerin çağırıldığı ve kimlerin katılamadığı 
hususlarında da net bir bilgi yoktur. Ancak elimizde mevcut olan so-
mut bilgi, şenliğe 15 kadar âşığın katılmış olduğudur. Tam katılımın 
sağlanamamasının diğer bir nedeni de, düzenlemenin çok kısa bir za-
man içinde yapılmış ve tâbiri câizse, işin biraz da aceleye getirilmiş ol-
masıdır. Böylesine önemli bir organizasyonun, niçin daha münâsip bir 
târihte yapılmadığının ya da yapılamadığının mâkûl bir îzâhı da yoktur.

Âşıkların buluşmasıyla gerçekleşen şölen, muhtelif etkinliklerle 3 gün 
devam etmiştir. Açılışı, Belediye Başkanı olan ve aynı zamanda Halk 
Şâirleri Koruma Derneği Başkanlığını da yürüten Hikmek (Işık) Bey 
yapmıştır. Müteâkiben dernek merkezi olan Fırka (Parti) Binâsı’nda 
bir araya gelen katılımcılara, bahçede davul-zurna eşliğinde mahallî 
oyun gösterileri sunulmuştur. Aynı günün akşamı, Askerî Mahfil’de 
bir de tiyatro oyunu sahnelenmiştir. Benzer etkinlikler, ertesi gün de 
aynen devam ettirilmiştir. Şenliğin son gününde, halkın da iştirâkiyle 
yine halaylar çekilmiş, mahâllî oyunların, fotoğraflarla görüntü kayıtla-
rı alınmıştır. Aynı günün öğle sonrasında, bu kez dernek merkezinde 
küçük bir müsâmere sunulmuş, gece de yine Askerî Mahfil’de Cezmi 
(Rıfkı Erinç) ve Ulvi (Cemal Erkin) Beyler tarafından çok sesli bir 
konser sunumu yapılmıştır. Etkinlikler, son gece Fırka Binâsı’nda veri-
len bir ziyâfetle sona erdirilmiştir. Şenlik süresince gerek yerel, gerekse 
ulusal basında muhtelif haber ve yazılar neşredilmiştir. O esnâda Sivas 
Lisesi’nde öğrenci olan Şâir Câhit Külebi (Erencan), o günlerin tanığı 
olarak birçok gözlemini anılarında dile getirir ve Tecer için, “.. gerçek bir 
halk adamı ve gerçek bir ülkücüydü. Anadolu kültürünün kapısını ilk 
kez o açtı..” tespitini yaptıktan sonra şunları kaydeder:

“Sivas’a gelir gelmez, ‘Halk Şâirleri Koruma Derneği’ adıyla bir der-
nek kurdu. O yıllarda değil Türkiye düzeyinde, Sivas’ta bile (adları) 



99

yeterince duyulmamış ozanları topladı. Bir şölen haftası düzenledi. 
Şölene iki de çok sesli müzik ustası çağırmıştı. Bizi, halk ozanlarının 
konserlerine götürmediler ama o iki sanatçıyı dinlettiler… Ozanla-
rın çalıp çağırdıkları toplantılara gidebilme olanağı bulamamıştık 
ama, Kutsî Bey Okulda onlara konser verdirdi. Daha da önemlisi, 
Okulun bahçesinde taşların üzerinde onlarla oturur, konuşurduk… 
Ozanlar bizi küçümsemediler, hattâ ciddiye aldılar diyebilirim..”5.

Kimler Katılmıştı ?
Yukarıda da belirtildiği gibi, Şenliğe 15 âşık katılmıştır. Bu tespit bizzat 
Tecer’e âittir. Ne var ki; âşıkları toplu hâlde gösteren meşhûr fotoğraf-
ta 12 kişi vardır ki, bunlardan biri de ünlü hikâyeci Karslı Ağa Dayı’dır. 
Bâzı kaynaklarda mevcut grubun dışında da bâzı âşıkların ismi zikredil-

5    Câhit KÜLEBİ, “İçi Sevda Dolu Yolculuk”, (Çağdaş Yayınları, İstanbul-1986, Sh:57-58).

Halk Şâirleri Bayramı’na katılan âşıklar toplu hâlde..
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mektedir. Örneğin Külebi, gruba Âşık Ali İzzet ile Meslekî’yi de dâhil 
etmektedir. Ali İzzet’in çevresi ve yaşı îtibâriyle iştirâki mümkündür 
ancak, Âşık Meslekî’nin bulunması tartışma götürür. Bir hâfıza yanıl-
gısı olsa gerek. Maamâfih; Tecer’in rakamsal tespiti ile fotoğraftakiler 
arasında farklılık olduğundan, bildiklerimizin dışında da katılımcılar 
olabileceği ihtimâlini gözden uzak tutmamak gerekir.

Şenliğe gelen âşıkların genelde Kangal ve Şarkışla yöresinden olduğu 
ilk tespitte göze çarpmaktadır. Buna göre; Âşık Fahrî (Süleyman Fır-
tına/1880-1938), Âşık Sûzânî (Abdülvahap Bozkurt/1893-1945), 
Âşık Revânî (Kurt Veli Bozkurt/1899-1968), Âşık İcâzet (Ali Beşikte-
pe/1901-1970) ve Âşık San’âtî (Abdurrahman Dursun/1902-1975) 
Kangallıdır ve ilk üçü Mamaş (Soğukpınar) Köyü’nden, San’âtî ile İcâ-
zet Sekiliyurt Mezrâı’ndandır. Âşık Veysel (Şatıroğlu/1894-1973) ile 
Âşık Tâlibî (Hacı Bektaş Coşkun/1900-1976) ise, Şarkışlalıdır. Diğer 
yörelerden ve özellikle âşıklık geleneğinin çok güçlü olduğu Divriği ve 
köylerinden bir isme tesâdüf edilememesi, yine mesâfenin uzaklığına 
ve mevsim şartlarının olumsuzluğuna bağlanabilir. Şenliğe katılan ve 
kimliği tespit edilebilen âşıkların biyografileri ve şiirleri üzerine bugü-
ne kadar pek çok inceleme ve araştırma yapılmıştır. Özel olarak üçün-
den kısaca bahsetmek gerekirse; sâdece halk şiiri üzerinde değil, halk 
mûsikîsi sahasında da vukuf sâhibi olan bu üç isim; Kangal’ın Mamaş 
Köyü’nden olan ve hepsi de aynı Ocağın (Şah İbrâhim Veli Sultan Oca-
ğı) mensûbu bulunan Âşık Süleyman, Âşık Sûzânî ve Âşık Revânî’dir. 
Bu Ocak ve oradan yetişen Tefâil, Kâtibî, Efgânî, Figânî gibi diğer halk 
ozanları üzerinde ciddî çalışmaları olan Prof. Dr. M. Fuat Bozkurt; bir-
çok halk türküsünün bu üç âğışın zengin ezgi ve söz belleği aracılığıyla 
radyoevi belgeliklerine girdiğini söylemektedir.⁶ Rahmetli İbrahim As-
lanoğlu ise; her üç âşığın, ustaları Âşık Hasan gibi “dede bağlaması” diye 
bilinen değişik perdeli saz çaldıklarından bahisle, her birinin halk şiiri 
ve mûsikîsi üzerindeki katkılarına vurgu yapmaktadır. Bunlardan kuşak 

6    M. Fuat BOZKURT, “Ozanlar Ocağı”, (Özel Basım, 1999).
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olarak en yaşlısı ve ünlüsü, “Fahrî” mahlâsıyla deyişler yazmış olan Âşık 
Süleyman’dır. Yöresinin bağlama geleneğinin Deli Derviş’ten sonra en 
mâhir ustası olarak da kabûl edilen Süleyman’ın, Muzaffer Sarısözen ta-
rafından derlenmiş olan şu türküsü, onun bu konudaki ustalığının açık 
bir delîlidir:     

Söğütün yaprağı nârindir, nârin  
İçerim yanıyor, dışarım serin 
Zeynebi bu hafta ettiler gelin 
Zeynebim Zeynebim, anlı Zeynebim 
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim

Zeynep bu güzellik var mı soyunda 
Elvan elvan güller kokar koyunda 
Arefe gününde bayram ayında 
Zeynebim Zeynebim, anlı Zeynebim 
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim

Kangal’dan aşağı Mamaş’ın köyü 
Derindir kuyusu, soğuktur suyu 
Güzeller içinde Zeynebin huyu 
Zeynebim Zeynebim, anlı Zeynebim 
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim

Şah İbrahim Ocağı’nın diğer önemli bir mensûbu da, Âşık Sûzânî’dir. 
Deyişleri, geleneksel halk şiirinin seçkin örneklerindendir: Sûzânî’nin 
yalnız bağlamada değil ud ve keman icrâsında da mahâretli olduğu söy-
lenir.

Ey şeker lebi şirin lâ-mekânım merhabâ 
Ey melek sûret dilber bahr-i kânım merhabâ

Gönlüme senden özge nesne lâyık görmedim 
Sûretim akl-ı ağulum, cism ü cânım merhabâ
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tarzındaki söyleyişlerine bakılırsa, kendisinin bu Ocak’ta belli bir eği-
timden geçtiği anlaşılıyor. Bir süre köy kâtipliği yapmış olması da onu 
gösteriyor. Genç sayılabilecek bir yaştaki ölümü üzerine, Muzaffer Sa-
rısözen’in söylediği şu söz, onun değerini bir cümle içinde çok veciz bir 
şekilde ifâde etmektedir: “(Sûzânî), bir hazîneyi de kendisiyle birlikte 
mezâra gömdü..”.

Aşığın, genellikle Pir Sultan Abdal, Şah Hatâyî ve kendinden önceki di-
ğer Alevî âşıkların yolunda dile getirdiği şiirleri olduğu gibi, Sümmânî, 
Ruhsatî ve Meslekî gibi iyi bildiği halk şâirlerinin etkisinde kalarak yaz-
dığı şiirleri de vardır. Bunlardan seçtiğimiz birkaç örnek:

Ahmet Kutsî Tecer
(Gerçek bir halk adamı ve gerçek bir ülkücü..)
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                            I

Vâsıl-ı hak olmaz cihanda kişi 
Aşkın kazanında haşlanmayınca 
Kul etmeden özün, olur mu velî 
Kahr-ı edâ ile taşlanmayınca

Perde-i ikbâlden uyar gözünü 
Meclis-i irfanda söyle sözünü 
Bir kâmil mürşide bend et özünü 
Ağaç meyve vermez aşlanmayınca

Niceler varlığa güvenirler çok  
Şükreyle Hâlık’a sen hâline bak 
Amel çokluğuna hiç îtibar yok 
Kulundan Hâlık’ın hoşlanmayınca

Gel gönül kalbini pâk eyle bu dem 
Erelim menzil-i âlâya her dem 
Dokunmaz Sûzânî destine hatem 
Bir üstattan üstü kaşlanmayınca”

                    II

Ocakta kahve pişirir 
Gören aklını şaşırır 
Çıkmış bahçede devşirir 
Susam mıdır, sümbül müdür 
Güle de gül, gül müdür bilmem

Sevdiğim seyrâna çıkar 
Âteşi sînemi yakar 
Emzik emzik olmuş akar 
Şeker midir, şerbet midir 
Bala da bal, bal mıdır bilmem
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Asil bir zâde uşağı 
Belinde ipek kuşağı 
Dökmüş gerdanı aşağı 
Zülüf müdür, kâkül müdür 
Tele de tel, tel midir bilmem

Sefil Sûzânî’nin yârî 
Boyu selvi dal çınarı 
Küsmüş söylemiyor bâri  
Dilli midir, dilsiz midir 
Lala da lal, lal mıdır bilmem”

                        III

Gönül sana bir nasihat edeyim 
Gördüğün kapıyı çalmamak doğru 
Yaşı küçük, harman yeri dişlemiş 
Öylesine yakın olmamak doğru

Akşam olur gelir, eğri yüz ile 
Sabah olur kalkar hâin göz ile 
Gezip gelir bir araba söz ile 
Kapıdan dışarı salmamak doğru

Ara nâmuskârın yolun beklesin 
Fakir, çıplak olsun sözün haklasın 
Boşanmıştan düşmanımı saklasın 
Karının dulunu almamak doğru

Hûri melek olsun eğri bakarsa 
Ak ellere al kınalar yakarsa 
Bozuk tâlih olur, başa çıkarsa 
Eğilip yanında kalmamak doğru
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Hayâl gibi gezer, benzer bir kuşa 
Gönül mâil olur ol hilâl kaşa 
Kerem gibi yanar, düşer ataşa 
Sûzânî derdine dalmamak doğru

Şiirlerinde “Revânî” mahlâsını kullanan Âşık Kurt Veli, değerli bilim in-
sanlarımızdan Prof. Dr. M. Fuat Bozkurt’un babasıdır. Sayın Bozkurt, 
babasının halk şâirleri buluşmasına götürülüş hikâyesini kısaca şöyle 
anlatır:

“Revânî, köyün karşısındaki tarlada güz çiftini sürüyordu. 3 jandarma-
nın kendisine doğru geldiğini gördü. ‘Yol soracaklar anlaşılan..’ diye 
içinden geçirdi. Jandarmalar selâm verip sordular:

Kurt Veli sen misin?
Evet, benim.
Seni Kangal’dan istiyorlar.
Ne için?
Vallah biz de bilmiyoruz, alın gelin dediler.
Peki olur, yalnız çifti eve koyup da gidelim.
Olmaz; hemen gideceğiz, emir böyle…”.

Revânî, ‘Allah, Allah’ diye söylendi. Ne oluyordu? Suçu neydi? Kafasın-
dan binbir düşünce geçiyordu. Karakol Komutanı: ‘Velî Efendi, seni Si-
vas’tan istiyorlar, acele oraya gideceksin, Halkevi Merkezine..’ diye bilgi 
verdi. İki jandarma ile doğruca Halkevine vardılar. Revânî’yi [Sivas’ta 
ikâmet etmekte olan ağabeyi] Sûzânî karşıladı. Aralarında şu konuşma 
geçti:

Vahap, nedir bu olup bitenler? 
Kaç gündür sana haber salıyorum, acele gel diye, niye gelmiyorsun? 
Ne yapayım? Çifti bitirmem gerekiyor(du). 
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Çiftin çubuğun sırası mı? Kendiliğinden gelmezsen, işte böyle geti-
rirler. Burada devlet işi var. Lise öğretmeni Ahmet Kutsî Bey, büyük 
bir tören düzenledi. Biliyorsun, doğru düzgün saz çalan âşık yok. 
Seni bunun için getirttim. 

İç odaya geçtiklerinde, birkaç âşığın sazlarını onardıklarını gördü. Bağ-
lamalarına düzen veriyorlar, Ahmet Kutsî ve Muzaffer Beylere ürünle-
rini sunuyorlar, beğendirmeye çalışıyorlardı. Sûzânî kendi bağlamasını 
Revânî’ye uzattı ve ‘Ahmet Kutsî Bey, Kangal’dan bir âşık geldi. Bir de 
bunu dinler misiniz?’ dedi.

Ahmet Kutsî ve Muzaffer Beylerin yüzünde umutsuzluk okunuyor-
du. Bir türlü beğenmiyorlardı. Bir iki ele güne çıkar âşık bulmuşlardı. 
Revânî birkaç parçayı ardı ardına sıraladı. Güzel çalıyordu. Aynı zaman-
da keman da çalardı. Keman getirtildi ve Revânî bir iki parça da keman-
la çaldı. Evet, keman çalması daha uygundu. Ahmet Kutsî ve Muzaffer 
Beylerin gözleri parladı. Onu tutmuşlardı…”7.

Prof. Bozkurt, babasının kimseyi kendisine düşman etmeden yaşamını 
sürdüren derviş-meşrep bir kişiliğe sâhip olduğundan bahisle, birçok 
deyiş yazdığını ancak bunların çoğunun ve özellikle yergi niteliği taşı-
yanların kayda alınamaması yüzünden kaybolup gittiğini söylemekte-
dir. İlâveten; “Medet Allah muharremdir muharrem” nakaratlı deyişi-
nin de cemlerde ağıt şeklinde söylendiğini belirtmektedir.

Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen türküleri de bulunan 
Revânî’nin şu 3 şiiri, onun şâir kişiliğini ispâta kâfidir sanıyorum:

7    A.g.e., Sh:64-65.
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I

Zâhirde, bâtında gezen erenler 
Yatan, ne yatarsın uyan dediler 
Erdebil’de Şah İbrâhim elinde 
Alûban bâdeyi iç, kan dediler

İçüben bâdeyi oldum mestâne
Ellerim bağlayıp durdum divâne
Kul oldum aşk ile ben yâne yâne
Bu aşkın oduna sen yan dediler

Revânî çok şükür biz olduk rûşen
Tamu görmez sevdiğine karışan
Müminlikte gerek elbet bir nişan
Hakk’ın birliğine güven dediler.”

                        II

Gel ey gönül bir nasihat edeyim
Âhiri faydasız dâra düşersin
Kimsenin hakkına etme taarruz
Encâmı âh ile zâra düşersin

Sabr u tahammül kıl cevr ü cefâya
Meyil verme sakın zevk ü sâfâya
Muhabbet şehrini verme yağmaya
Pervâneler gibi nâra düşersin

Entâmut sırrına olasın yakın
Haramdan, ziyandan, yalandan sakın
Nefse uyup yeme mazlûmun hakkın
Yılanı çok bir mezâra düşersin



108

Görüp duymadığın sözü söyleme
Darılıp birine bühtan eyleme
Hasetten, pahıldan bir şey dileme
Garip Mansur gibi dârâ düşersin

Muzaffer Sarısözen, bir festivâl esnâsında..
(Zurnacı Mümtaz ve Davulcu Karayılan ile).
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Tamahkârın dâim meyli nardadır
Koğu, gıybet edenin yüzü karadır
Revânî’nin sözü sağ ikrâradır
Gül iken çevrinir, hâra düşersin”.

                       III

Şu cihanda kimse bâkî kalamaz.
Cennetten çıkınca ol sâfiyullah
Murâdına, maksûduna eremez
Azrâil gelince el hükm-ü ullah

Ağla deli gönül, durmayıp ağla
Hüseyin aşkına karalar bağla
Karış ummanlara, sularla çağla
Kerbelâ aşkına fi sebiyullah

Erdebil’de yatan gül yüzlü Şâh’ım
Kıblegâhım, secdegâhım, penâhım
Şu iki cihanda hem mihr ü mâhım
İmânım büsbütün, hasbeten illâh

Revânî elime aldım sâzımı
Kabûl eyle niyâzımı nâzımı
Aman Şâh-ı merdan ver niyâzımı
Dedik suçumuza estağ furullah.

Son Söz Yerine..
“Sivas Halk Şâirleri Bayramı” hakkında, elimizde ayrıntılara varacak öl-
çüde fazlaca veri yok. Hâtırat faslında naklen anlatılanların bir çoğunda 
ise, bir takım noksanlıklara ve bilgi hatâlarına tesâdüf edilmektedir. Ör-
neğin; Sayın Külebi, şenlikler esnâsında Askerî Mahfil’de Ulvi ve Zeki 
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Beyler tarafından çok sesli bir müzik programı sunulduğunu belirtmek-
tedir. Ulvi (Cemâl Erkin) Bey’in yanında bahsettiği kişi Zeki Bey değil, 
Cezmi (Rıfkı Erinç) Bey’dir. Nitekim, Tecer’in tespiti de bu yoldadır. 
Çok Sesli Türk Müziği’nin önde gelen isimlerinden olan bu iki besteci, 
1929-1932 yıllarında keman ve piyano için; “Ninni”, “Improvisation” 
ve “Zeybek (türkü)” bölümlerinden oluşan bir eser bestelemişlerdir. 
Şenlikler esnâsında, bu iki besteci (Ulvi Bey/piyano, Cezmi Bey/ke-
man) tarafından Askerî Mahfil’de eserin sâdece “Ninni” ve “Zeybek” 
bölümleri çalınmıştır. Bu, eserin ilk seslendirilişidir. Eserin bütünüyle 
ilk seslendirilişi ise, Ulvi (Cemâl Erkin) ve Necdet (Remzi Atak) Bey-
ler tarafından 1932 yılında Ankara Halkevi’nde gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıntı gibi görünse de; eğer düzeltme imkânı varsa, önemli-önemsiz 
demeden bu imkânı kullanmak gerekir. Öte yandan âşıkların da daha 

Sivas Halkevi Halay Ekibi bir gösteri esnâsında..
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sonraki yıllarda bilinenlerin dışında fazlaca bir nakilleri olmamıştır. Bu-
nunla birlikte şu tespitleri yapmak mümkündür:

Şenliğe katılım, beklenen sayıda olmamıştır. O târihler îtibâriyle çevre 
köylerde katılımcılar konumunda ve akranında pek çok halk âşığı (şâi-
ri) bulunmasına rağmen, ancak 10-15 civârında bir katılım sağlanabil-
miştir. Sayın Bozkurt’un birebir babasından aktardığı ve bir bölümünü 
yukarıda alıntıladığımız tespitler de şenliğin nasıl bir ortamda ve hangi 
şartlar altında düzenlenmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konu-
da daha başka yorumlar da yapılabilir. Ancak bütün bunlar; gâye tam 
mânâsıyla gerçekleşmemiş olsa bile, yapılan işin önemine gölge düşür-
meyeceği gibi, son tahlilde şu iki husûsun altının önemle çizilmesini 
de gerekli kılar. Biri, bu girişimin Sivas ve Ülke Halkiyatçılığı açısından 
büyük önem taşıması ve böylelikle birçok ismin gün yüzüne çıkmasına 
imkân tanınması, ikincisi de gerek Tecer’in, gerekse Sarısözen’in ileride 
Ülke çapında ve Halk Mûsıkîsi sahasında yapacakları büyük hizmetle-
rin, en önemli adımlarından birini oluşturmuş olmasıdır.
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şehir târihçiliği açısından
MODERN MÂNÂDA BİR “SÂL-NÂME”

Kitaplaştırılmış kimi inceleme ve araştırma çalışmaları vardır ki, 
yazarlarını meth ü senâ ile yâd ettirir. Başvuru ihtiyacını gidermenin 
ötesinde, engin bir “mehaz” teşkil etmenin haklı övüncünü yaşatır. 
Kitaplıklarımızın âdetâ baş tacıdır onlar. Bu meyanda, bundan yaklaşık 
80 yıl önce yayınlanmış olan il yıllığı niteliğindeki “Sivas Bülteni” de bu 
özelliği taşıyan ender kitaplardan biridir. Şehir târihi üzerine hazırlanmış 
hiçbir ciddî çalışma yoktur ki, kaynakçasında bundan bahsedilmemiş 
olsun. Ancak şu husus esef vericidir ki; şehrin elektrikten dahi yoksun 
bulunduğu o yılların üzerinden neredeyse bir asra yakın uzun bir süre 
geçmiş olmasına rağmen; şehrin târihini coğrafî yapısıyla, kültürel 
değerleriyle, sosyolojik özellikleriyle, hülâsa akla gelen bütün değerl-
eriyle ele alan geniş kapsamlı akademik bir çalışma maâlesef bugüne 
kadar yapılamadı ve her yönüyle mufassal bir şehir târihi yazılamadı. 
Bahse konu “Bülten”in, hemen hemen aynı dönemde hazırlanmış olan 
diğer değerli bir eserle1 birlikte, bunca yıldır şehir târihi açısından kay-
nak teşkil etmesinin yegâne sebebi budur.

1    İsmail Hakkı (UZUNÇARŞILI) /  Rıdvan Nâfiz (EDGÜER), “Sivas Şehri”, (Maarif Vekâleti Yay. 
1928).
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İdealist Bir “Mektupçu”
“Sivas Bülteni” kitabının yazarı, Vilâyet Mektupçusu Mehmed Fahred-
din Başel’dir. Hayâtı ve şahsiyeti hakkında yeterince bilgiye maâlesef 
sâhip bulunmadığımız bu kişi hakkında bildiklerimiz son derece sınır-
lıdır. Eserinin değerlendirilmesine geçmeden önce bunları naklederek, 
bu hayırsever kişiyi mümkün olduğunca tanıtmanın yararına inanmak-
tayız.

M. Fahreddin Başel, 1890 (1306) yılında Hendek kazâsına bağlı 
Köşk Köyü’nde dünyâya gelmiştir. Babası, din âlimlerinden Hacı Fer-
had Efendi’dir. Hendek Rüşdiyesi’ndeki orta ve Vefâ Îdâdîsi’ndeki lise 
tahsilini tâkîben, 1911 yılında Mekteb-i Mülkiye’den (Siyasal Bilgiler 
Okulu) mezûn olmuştur. Bir süre muhtelif nâhiyelerin müdürlüğünü 
yürüttükten sonra, kaymakamlığa terfî ederek; Suşehri, Reşâdiye, Adı-
yaman, Artvin, Ordu ve Görele gibi o zaman birçoğu kazâ olan önemli 
merkezlerin idâreciliğini yapmıştır. Mütâreke yıllarında resmî görevle-
rinden istifâ ederek ayrılmış ve bir süre kaymakamlığında bulunduğu 
Ordu’da, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin şûbesini 
kurarak Millî Mücâdele’ye katılmıştır. Cumhûriyet’in ilânını müteâkip 
yeniden idârecilik mesleğine dönmüştür. Muhtelif kazâ kaymakamlık-
ları ve bu arada Sivas Mektupçuluğu2 görevinde bulunduktan sonra, 
1955 yılında Ilgın Kaymakamlığından emekliye ayrılmış ve 1962 yılı 
Eylûl’ünde Hendek’de vefat etmiştir. Bahse konu edilen eserinin yanı 
sıra; 1934 yılında “Ordu Külliyâtı” ve 1937 yılında “Fındık ve Ziraatı 
Usûlleri” adlı kitapları yayınlanmıştır. Millî Mücâdele esnâsında da 
“Azim” ve “Bucak” adlı iki gazete çıkararak, millî cidâli desteklemiştir.3 
“Sivas Bülteni” kitabının, “Ne için ve ne yazıyorum?” giriş cümlesiyle 

2    Aslı Arapça kökenli “mektûbî” olup, “mektupçu” şeklinde telâffuz edilen bu isim; eskiden vilâyet-
lerde, bir nevî “vâli vekilliği” karşılığında ve yazı işlerini idâre etmekle görevli en büyük memur sıfatını 
taşıyanlar için kullanılırdı.

3    Mücellidoğlu Ali ÇANKAYA, “ Yeni Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler”, (Cilt:IV, Sh:1468).
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başlayan 14.11.1934 târihli Önsöz’ünde yer alan şu ifâdeler, bu yoldaki 
çalışmalarının gâyesini açıkça ortaya koymaktadır:

“… ‘Ordu Külliyâtı’ adlı bitiğimi (kitabımı) yazdım. Ancak bunun-
la iş bitmiş ve asıl yoluma ulaşamamış idim. Zaman ve varlık müsâit 
olsa da, Sivas’taki bütün durumu görsem, inceden inceye tetkik et-
sem ve Sivas’ı herkesin ilim gözü ile, kültür bakışı ile bir aynadan 
görebileceği sûrette yazacağım bitiğime intibâ ettirsem… Bu; yurt 
için, ulus için bir mutluluk olacaktı… 1932 yılının Eylûl’ünde işe 
başladım. Yazdığım bitik; Sivas Vilâyeti’nin her yerindeki jeolojisi, 
tarih bilgileri, tabiî ve ekonomik coğrafyası ile sosyal, esenlik, ekim, 
idâre durumları ve bayındırlık derecelerini ve vilâyet çevresi içindeki 
şar ve kasabaların genel durum ve kurumları ile belediyelerinin 
varlıklarını ve bunların ulusumuza verdiği bugünkü yaranganlığını 
içine almıştır..”.

Mâkûl Bir “Öz Türkçe”
“Bülten”in dilinin, hazırlandığı dönemin genel kabûl ve anlayışından 
farklı olacağı elbette düşünülemezdi. Bu yüzden yeni dil akımının bura-
da da etkisini hissedilir biçimde yansıttığı açıktır. Ne var ki, döneminin 
kimi benzer çalışmalarına kıyâsen, burada kullanılan dilin, “mâkûl bir 
Öz Türkçe” olduğunu kabûl zorunluluğu vardır. Nitekim aynı yıllarda 
yazılmış olan benzer bir kitabın4 dilini çözebilmek ve anlayabilmek, 
-sâdeleşme yolunda aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen- hemen 
hemen imkânsızdır. Bununla birlikte zaman zaman okuyucunun bazı 
dil açmazları ile karşı karşıya kalabileceğini de peşînen belirtmek ge-
rekir. “Erkinlik”, “acun”, “saylav”, “direktör”, “okula”, “kamutay”, “kamun”, 
“esenlik”, “yazgan”, “kurultay”, “tüze” ve “tecim” gibi bugün anlaşılabil-
mesi ilk nazarda mümkün olabilecek kelîme ve kavramların yanı sıra 

4    Sivas Mektupçusu BASRİ, “Sivas Dünbiliği”, (Vilâyet Basmalığı, Sivas-1930).
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kullanılmış olan aşağıdaki kimi kelîme ve kavramların ölü doğmuş ol-
duğunu kabûl etmek gerekmektedir. Bu ölü doğuş, bunların karşılıkları 
ile birlikte sunumuyla kanıtlanabilecektir. Şöyle ki; “bitikevi” (kütüphâ-
ne), “budun” (devlet), “değmek” (görüşmek), “gün inimi” (güney batı), 
“iç bakışı” (oto kontrol), “izer” (eser), “ilbay” (vali), “ilçebay” (kayma-
kam), “işyar” (memur), “kamunbay” (nahiye müdürü), “kurula” (he-
yet), “özel sağış” (özel idâre), “övermek” (tâmir etmek), “sinor” (sınır), 
“sü” (millî savunma), “sürel komisyon” (dâimî encümen), “şar” (şehir), 
“şarbay” (belediye başkanı), “uray” (belediye), “yarama” (fayda),   “yatı-
cı” (leylî),   “yaranganlık” (faydalı çalışma ), “vurak” (gâye).. 

Maamafih, eldeki verilerden edindiğimiz kanaat, Yazar’ın bu tarz bir 
üslûba meyletmesini, yasal nedenlerin ve mevcut siyâsî ortamın ge-
rekli kılmış olmasıdır. Yoksa kitapta, bunların yanı sıra kullanılmış olan 
“mâyî-i nârî”, “müstehase”, “indifâî suhre”, “suhur-u meksûre”, “mevadd-ı 
karboniye”, “müvellidül humuz”, “muâyene-i hurdebîniye”, “teressübât-ı 
turâbiye”, “hayât-ı uzviye”, “elyâf-ı nebâtiye”, “arâzî-i milhiye”, “kâbil-i 
şürb”,  “rusûbî”, “ecsam”, “tahallül”, “tebâdür”, “mustahasat”, “tahassun” ve 
“yağmakâr” gibi lûgatsız bilinmesi ve anlaşılması pek kâbil olmayan pür 
Arapça ve Farsça kelîme ve terkiplerin kullanılmış olmasının başkaca 
bir gerekçesi de yoktur. Bu ikilem belki de; Yazar’ın sûret-i haktan yana 
görünmek ancak ihtiyâtı da elden bırakmamak gibi bir tutum içinde 
olduğunun zımnî  fakat haklı bir göstergesidir.

“Efrâdını câmî, ağyârını mânî”..
Bülten; eskilerin, “ilgilisini kapsayan, ilgisizini dışlayan” karşılığında 
kullandığı bu pek ünlü sözün gerekli kıldığı bilgi ve belgeler ihtivâ et-
mektedir. Yazar; bunu, “içindekiler” başlığı altında ve şu ifâdelerle oku-
yucuya sunmaktadır:

“Sivas’ın uzak ve yakın târihi ve yakın târihinin büyük ulusumuza 
çok mutlu ve kıvançlı yapraklar açan Erkinlik Savaşı’ndaki târihî 
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(yeri),  Vilâyetin jeolojisi, tabiî ve ekonomi coğrafyası, ekim, zenaat, 
sosyal, esenlik, kültür, bayındırlık durumları (ve) halk organları in-
ceden inceye tetkik edilerek yazılmıştır. Devlet kurum(ları) ve  özel 
idâre ile Belediye durumlarına dâir bilgiler Bülten’e konulduğu gibi, 
bütün bu bilgiler 200’e yakın fotoğraflar ile tamamlanmış ve sayın 
okuyucuların bu durum ve kurumları görmek ve tetkik etmek istekle-
rini karşılamak üzere 5 tâne harita, kroki ve plân eklenmiştir..”.

1935 yılında “Kâmil Kitab ve Basımevi”nde basımı yapılmış olan “Bül-
ten”de, ele alınan konularda gerçekten büyük bir ciddiyet ve titizlik se-
zilmektedir. Örneğin, Vilâyet topraklarının jeolojik tetkiki 4 ayrı zaman 
diliminde âdetâ bir yerbilimci yaklaşımıyla ele alınmış ve “zirâî ve sınâî 
jeoloji nokta-i nazarından” Vilâyetin durumu değerlendirilmiştir. Tâkip 
eden bölümde, eski Anadolu târihine kısa bir bakışla, şehrin durumu 
etraflı bir şekilde anlatılmıştır. Târihî süreç; “Dânişmendîler Hükûme-
ti”, “Selçûkîler”, “Erdana Hükûmeti”, “Anadolu’nun Türkleşmesi”, 
“İran Devlet-i  Cengizîyesi” ve “Mezidin Beyliği” başlıkları altında ele 
alınarak, “Erkinlik Savaşı’nda Sivas” başlığı altında da Sivas’ın Millî Mü-
câdele’deki önemli yeri ayrı bir bölüm hâlinde verilmiştir. Bu meyanda, 
Divriği ve Gürün kazâlarının kısa târihçelerine de özel olarak değinil-
miştir.

“Sivas Şarı’nın Bugünkü Durumu” bölümünde, önce şehrin ve kazâları-
nın târihî eserleri gözden geçirilerek, başta Selçûkîlere âit olanlar olmak 
üzere, diğer önemli yapılar; örneğin Şahruh Köprüsü ve Sızır Harâbe-
leri (Şarkışla), Ağcakale İstihkâm Harâbeleri (Kangal), Melîke Turan 
Şifâhânesi, Câmî-i Kebir ile Şehinşâh, Hacip Kamereddin, Nûrettin 
Sâlih, Âhi Yusuf, Nâip ve Kartıbay Türbeleri (Divriği) ise, ayrı ayrı in-
celenmiştir.

Coğrafî durum; merkezle beraber, kazâlara da değinilmek sûretiyle her 
birinin dağları, gölleri, bataklıkları, ormanları, madenleri, suları, kaplıca-
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ları, maden suları, (tahlil raporlarını dahî ihtiva eden bir ayrıntı içinde) 
ele alınmıştır. Örneğin, günümüzde bile değerini koruyan şehrin içme 
sularından “Kepenek”in, “evsâf-ı zevkiye” ve “evsâf-ı kimyeviye” alt baş-
lıkları altında, taşıdığı özellikler belirtilmiştir. Buna göre bu içme suyu; 
kokusuz, renksiz, tatlı, berrak, hamızî ve muâyene-i hurdebîniyesinde 
(mikroskopik tetkikinde) en küçük zararlı bir unsur görülmemiş olan 
hâlis bir içme suyudur. Onun yanı sıra; Soğuk Çermik, Kalbur Çayı, 
Erikli ve Huykesen Menbâ suları ile Tepe Sıcak Çermik suyu, Alman 
Çermiği suyu, Gemerek tuzlu suyu, Ovapınarı suyu, Ahmet Hacı suyu, 
Behram Paşa suyu, Mihrivefâ suyu, Ecir suyu, Saraydere suyu, Asma-
pınar suyu ve Çatalpınar suyu gibi önemli içme suları da aynı şekilde 
“evsâf-ı zevkiye ve kimyeviye”leriyle birlikte tanıtılmıştır.   

“Sivas’ın Umûmî Manzarası”
(Şehrin bir asırlık genel görünümü..)
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“Ekonomik ve Finansal Durum” başlıklı bölümde; Vilâyetin ekono-
mik coğrafyası, bu arada istihsalât (üretim), ticâret, tuzlalar, bankalar, 
fabrikalar ele alınmıştır. Bu bölümde “Sanatlar Evi” (Erkek Sanat Mek-
tebi)’ne özel bir yer ayrılmış ve bu müessesenin, “… Vilâyetin sanat 
sâhasındaki inkişâfını temin etmek ve memlekete sanatkâr yetiştirmek 
maksadıyla ilk defa Vâli Hacı Hasan (Paşa) tarafından düşünülüp baş-
lanılan ve uzun müddet geçirdiği istihâlelerden sonra Vâli Reşid Âkif 
(Paşa) tarafından 1318 yılında ikmâl edilerek, sanâyî mektebi hâline 
getirilen..” bir mektep olduğu belirtilmiştir. Buranın, Vâli Muammer 
(Bey) tarafından sarfedilen büyük himmetlerle daha da geliştirildiği, 
muhtelif yeni atölyeler açıldığı, tahsil müddetinin 4 yıl olduğu ve 72 
öğrencisinin bulunduğu da verilen mâlûmat arasındadır. 

“Bülten”in; “Sosyal ve Kültür Durumu” başlıklı bölümünde, şehrin 
eğitim-öğretim kurumları ile müze ve kütüphânelerinden ayrıntılı şe-
kilde bahsedilmiştir. Başta “Erkek Lisesi” olmak üzere; “Erkek Muallim 
Okulası”, “Kız Orta Okulası” ve “ “İlk okulalar”, kısa târihçeleri, öğrenci 
sayıları, v.s. leriyle tanıtılmıştır. Örneğin, şehirde bulunan 9 adet ilkoku-
lun adları şöyledir: İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Cumhûriyet, Recebevi, Ziyâ 
Gökalp, Dumlupınar, İstiklâl, Altıntaş ve Ümit. Bir kısmı 3, bir kısmı da 
5 sınıflı olan bu okulların öğretmen adedi ise 44’tür.

Vilâyetin zirâî (tarımsal) durumu, “… tarım arâzisinin rakımı 800-
1750 arasında değişmektedir. Vilâyet, yayla ve soğuk iklim mıntıkaları 
arasında yetişebilmesi mümkün olan en iyi evsafta hubûbat ve mah-
sûlât yetiştirmeye müsâittir…” önsözü ile ele alınmaktadır. Bu arada, 
yıl îtibâriyle ekim ve alım miktarlarını gösteren cetvellerle; buğday, 
arpa, fiğ, burçak ve şeker pancarı ürünleri hakkında bilgiler verilerek, 
hayvancılık üzerinde durulmaktadır. Bu bahiste yer alan bir fotoğrafta 
da, “Ziraat Bakanlığı’nın yaptırdığı Sivas Silosu” alt yazısı ile bugünkü 
T.M.O. binâsı görülmektedir. Bölümde ayrıca, bitki hastalıkları ve ha-
şerattan, sulama işleri ve çevrede yaşayan kurt, tilki, domuz, kunduz ve 
sansar gibi vahşî hayvanlara kadar gerekli îzahat yapılmaktadır.
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“İdâre Durumu” başlıklı bölümde, ilde vâlilik yapmış olan şahıslar isim, 
unvan ve tâyin târihleri ile birlikte verilmektedir. Bu, önemli bir mehaz 
bilgisidir. Buna göre; listenin en başında Vezîr Seyit Mehmed Paşa (tâ-
yin târihi: 1198), en sonunda ise vâli vekili sıfatıyla kitabın yazarı M. 
Fahreddin Başel (25 Nisan 1935) yer almaktadır. Listede ismi geçen 
“99” vâliden bir kısmı “vezîr”, bir kısmı “dâmâd-ı şehriyârî”, bir kısmı 
“mîr-i mîrân” bir kısmı da “beylerbeyi pâyelûsu” unvânını taşımaktadır. 
Vezîr Halil Rıfat Paşa (1297), Sırrı Paşa (1303), Memduh Paşa (1306), 
Hacı Hasan Hilmi Paşa (1314), Reşid Âkif Paşa (26 Şubat 1317), 
(Ebûbekir) Hâzim Bey (5 Ağustos 1324), Nâzım Paşa (7 Hazîran 
1325), Hicaz Vâlisi Emin Bey (şâir Mehmet Emin Yurdakul, 23 Nisan 
1326), Muammer Bey (23 Şubat 1328), Reşid Paşa (13 Mayıs 1335), 
Süleyman Sami Kepenek (12 Temmuz 1928) dikkat çeken vâliler ara-
sındadır.

“Bülten”de; “Muhâbere”, “Nüfus”, “Esenlik ve Sosyal Yardım”, “Bayındır-
lık”, “Demiryolları”, “Vakıflar”, “Adliye”, “Özel Yönetim”, “Kazâ Teşkilât-
ları”, “Halkevi”, “Spor Kulüpleri”, “Uçak Kurumu”, “Elektrik Fabrikası”, 
“Kızılay” ve “Çocuk Esirgeme Kurumu” gibi diğer resmî kurum ve ku-
ruluşlar hakkında da bilgiler verilmektedir.

“Bülten”in önemli bir bölümü de, “Sivas Hemşehrileri” başlığı altında, 
o dönem îtibâriyle şehrin önemli sîmâlarının fotoğrafları ile kısa öz-
geçmişlerine ayrılan bölümüdür. Bunlar arasında; Abdülkadir Noyan’ı, 
Muttalip Öker’i, Kurtcebe Noyan’ı, Abidin Yurdakul’u, Abdülkâdir 
Sarısözen’i, Dr. Nûri Güneren’i, Âdil Tarkan’ı ve diğer ünlüleri tanıma 
olanağı yaratılmış olmaktadır.

Son bölümün konusu ise “Uray” (Belediye) dir. Burada, yalnız kent be-
lediyesi değil, kazâların beledî örgütleri de ayrı ayrı incelenmiştir. Bu 
bahiste, eski ve yeni mahâlle isimleri dikkat çekmektedir. 
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“Bülten”e sonradan ilâve edildiği izlenimi veren fakat kuşkusuz ki, en 
mühim bahislerden birini içeren bölüm ise, “İlk Mûsikî Mektebi” başlı-
ğı altındaki bölümdür. Önemine binâen, bu bölümü alıntılamada yarar 
vardır. Aynen şöyle:

“Sivas’ın sosyal ve kültür(el) yaşayışını araştırırken, ‘İlk Mûsikî 
Mektebi’ başlığı altında bir müessese ile karşılaşıyoruz. Büyük Türk 
Devriminin vuraklarına çok uygun olması îtibâriyle ayrı bir kısımda 
bu kurum üzerinde baraz gereğini duyuyoruz. 

Garp Mûsikîsinin önemi henüz lâyıkıyla anlaşılamadığı bir za-
manda Anadolu’nun tam göbeğinde, böyle bir kurum canlanmış ol-
ması ilim ileri gidişi (ilerleyişi) bakımından müteşebbislerini takdirle 
kaydettirecek bir hâdise teşkil ediyor.”.

Bülten’de bu konuda şu bilgilere de yer verilmektedir:

İlk Mûsikî Mektebi, şu iki bakımdan Sivas’ın sosyal yaşayışı için büyük 
önem taşır:

1- İlk Mûsikî Mektebi, şahsî teşebbüsle ‘mektep’ hâlinde açılan ilk ku-
ruluştur.

2- İlk Mûsikî Mektebi, büyükler arasında açılan ilk ‘muhtelit’ (karma) 
kurumdur.

Bu kurum’un imtiyâzını Hüseyin Kaya ve Muzaffer Sarısözen almışlar-
dır. Mektebin güttüğü gâye, İl’de Batı müzik kıvancını yaymaktı(r).

Mektebin kadrosu şöyle idi: Mesûl Direktör ve keman öğretmeni Mu-
zaffer Sarısözen, keman öğretmeni ve enstrüman şefi Hüseyin Kaya, 
piyano ve şan öğretmeni Bayan Muzaffer.
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İlk yıl Mektebin talebe kadrosunda; 20’si kız, 30’u erkek olmak üzere, 
50 talebe görünmektedir. 1930 yılı Cumhûriyet Bayramı’nda Mekte-
bin yetiştirdiği talebe, ilk konserlerini vermeye başlamıştır. Süel Mah-
fil’de (askerî gazino) verilen bu konserler; solo, düo, trio şeklinde ça-
lınan parçalara 17 kemancı iştirak etmiş ve 30 kişilik koro heyetinin 
söylediği dört sesli küçük şarkılar, dinleyenler üzerinde çok iyi (bir) 
tesir bırakmıştır. Bu Mektep, en son ekonomi(k) sıkıntılar yüzünden 
kapanmıştır.

Son Söz Yerine..
Yaklaşık 80 yıl önce hazırlanmış bir yıllığın anatomisini yazmaya ve ta-
nıtmaya çalışırken; öncelikle şehir târihi açısından taşıdığı öneme de-
ğindik. Bunun yanı sıra; âit olduğu dönemin sosyal yaşantısı, dili, çağ-
daş kurumları ve az-çok siyasal yapılanması hakkında da bilgi vermeye 
çalıştık. Yazarı; eserini büyük bir samîmîyetle ortaya koyarken, bunun 
yalnız kendi döneminde değil, âtîde de şehir târihçiliği açısından bir 
mehaz teşkil edeceğini düşündü veya hayâl etti mi, bilemeyiz. Yaşamı-
nın sonraki yıllarında böyle bir kanaate sâhip olup olmadığı yolunda 
da doğrusu bir bilgimiz yok. Ancak son tahlilde diyeceğimiz odur ki; 
hiçbir bölgesel ilişkisi ve âilevî bağı olmadığı ve sâdece birkaç yıllığına 
görev icâbı bulunduğu bir taşra şehrinin geçmişine ışık tutmanın değe-
ri, sanırım bugün dünden daha iyi anlaşılmaktadır.

M. Fahreddin Başel bu eseriyle, çoğu araştırmacının ve şehir târihçisi-
nin hayır duâsını çoktan almış durumda…
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SARARMIŞ GAZETELER ARASINDA..

Eski bir gazete1, Sivas’ta “umran” yâni bayındırlık haberlerine yer ver-
miş. “Husûsî” muhâbirlerinin naklettiklerine bakılırsa, şehir 2 yıldan 
beri meşhûr ve şiddetli soğuklarını unutmuş. Ahâlî, Ocak ayının son-
larında dahi, Nisan yağmurları altında umulmadık bir bahar yaşamak-
taymış.

Bahar havasının ne kadar yâr olduğu bilinmez ancak yolların çamu-
ruyla mücâdele için herkesin seferber olduğu bir gerçek. Habere bakı-
lırsa, eskiden bir sokak onarıma muhtaç hâle gelince yola taş döşenir, 
üstüne kum çekilir, böylelikle sokaklar her onarımla bir miktar daha 
yükselirmiş. Bu yüzden birkaç basamakla çıkılan câmilere, evlere artık 
bir o kadar basamakla inilir olmuş. Fakat bu defa bir tecrübe göstermiş 
ki, artık yollara parke taş döşenebilir ve kestirmeden çamurun önü alı-
nabilirmiş. Hâlen yapılmakta olan Nalbantlarbaşı Caddesi, bu şekilde 
döşenmekteymiş. Haberin son bölümünü birlikte okuyalım:

“Bir mektepçi olan genç ve kıymetli Belediye Reisi Hikmet Bey, Si-
vas’ta yakın bir âtide unutulmaz eserler temin edecektir: Elektrik, su 
ve yol. Belediye bu meseleler üzerinde esaslı teşebbüslerle yürümek-
tedir. Bu maksatla, Paşa Fabrikası nâmıyla mâruf şelâle istimlâk 

1    “Yeni Gün” Gazetesi, 1 Mart 1931.
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edilecek, bundan sonra elektrik tesîsâtına başlanacaktır. Bu hayırlı 
işin ilk müteşebbisi olması îtibâriyle sâbık Belediye Reisi Hayri Bey 
de Sivaslıların gönlünde muhabbetle yer bulan bir zattır..”.

Hayri Bey’in riyâsete gelmesinden önce Belediye’de ardarda görev de-
ğişikliği olduğunu ve bu durumun da işlerin aksamasına yol açtığını bi-
liyoruz. 1926 yılının Şubat ayı sonunda, Hacıalibeyzâde Kâzım Bey’den 
boşalan reisliğe Muhâsebecizâde Rıza (Yurdakul) Bey getirilmiş, ancak 
onun bu görevde sâdece 3 gün kalıp, reji müdürlüğünü tercih etmesi 
üzerine, 6 Mart günü toplanan Belediye Meclisi, Âhıpaşazâde Rahmi 
(Tan) Bey’i oybirliği ile reis seçmiştir. Haberde, elektrik tesîsâtı için adı 
geçen “Paşa Fabrikası”, Tavra Deresi civârındaki değirmenlerin ortadan 
kaldırılıp, yerlerine Halil Rıfat Paşa tarafından un fabrikaları yaptırılmış 
olmasından dolayı bu adı almış olan geniş vâdidir.

Cumhûriyet Döneminde şu üç şeye kavuşmak, şehir târihi açısından 
büyük izler bırakmıştır: Elektrik, su ve tren. Sivas, 11 Mart 1934 târi-
hinde elektriğe kavuşmuş; tesîsâtı ise, 97.000 liralık kısmı Iskoda Şirke-
ti’nin yaptığı hidroelektriğe âit olmak üzere 125.455 liraya mâl olmuş-
tur. O zamana kadar çarşıyı herbiri 600 mum gücünde 20 adet radyum 
lâmbası aydınlatmakta imiş. Ertesi gün “Kızılırmak Gazetesi”nde “Sivas 
Nûra Kavuştu” başlığı altında çıkan haberde aynen şöyle denilmekte-
dir: 

“Sivas, medeniyet nûru elektrik ziyâsına kavuştu. Halk Cumhûriyet 
Meydanı’nı doldurmuştu. Akşam gâyet karanlıktı. Ortada yakılan 
odunların çıkardığı cansız ziyâlar, mâzînin bütün mahrûmiyetlerini 
hatırlatıyor, halk yeni hayâta kavuşmak için gittikçe heyecanlanıyor-
du. Vâli Beyefendi, alkışlar arasında transformatöre giderken, ‘Muh-
terem Halk! Elektriğiniz kutlu olsun. Nur kaynağını açıyorum’ de-
meleriyle ortalık nûra boyandı..”. 
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Hikmet Bey, soyadını bu olaya izâfeten almıştır. Şar Kurulu (Belediye 
Meclisi) de Nâciye Çankaya, Ali Örnek ve Şevket Çubukçu’nun ver-
dikleri takrir üzerine aldığı bir kararla, Hikmet Bey’in “elektrik tesîsâtın-
daki fevkalâde gayretine bir nişâne-i takdir olmak üzere evine meccâ-
nen elektrik verilmesini…” uygun görmüştür.

Sivas’a ilk radyo alıcısı, elektrikten daha önce 25 Mayıs 1927 târihinde 
gelmiştir. Dönemin Vâlisi Hilmi Bey, izinli olarak gittiği İstanbul’dan 
dönüşünde bir adet radyo cihazı getirmiştir. Vâli Bey’in bu konuda ba-
sında yer alan beyânatı aynen şöyledir: 

“ Radyo, fennin hârikalarından biridir. Kendim için mübâyaa etti-
ğim bir adet telsiz telefonun eğer bugün antenini çektirmek mümkün 
olursa, gece Avrupa ve İstanbul’un mûsikî üstadlarının eserlerini din-
leyeceğiz. Ve dinledikten sonra (da), herkes bu lâtif ve hayret-bahş 
eser hakkında kendi mahsusâtına göre mütalâa dermeyân edecektir. 
Türk Ocağı için daha kuvvetli bir makine istemiştim. Türk Telsiz-Te-
lefon Şirketi’nin Belçika’dan sipâriş ettiği Balfik sistemindeki (telsiz) 
telefon henüz gelmediği için, bu makineyi almaya mecbur oldum. 
Balfik telefonlarının gelmesi gecikirse, kendi telsiz telefonumu Ocak’a 
vereceğim..”.

Şehrin en hâlis içme suyu olan “Kepenek”, ilkin 1933 yılında font boru-
larla şehre ulaştırılmış ve 8 çeşmeye dağıtılmıştır. Bunlardan biri Vilâyet 
Konağı’na, bir diğeri şehir hapishânesine, kalan diğer 6’sı da umûma 
tahsis edilmiştir. Bunun dışında; “Behram Paşa”, “Mihrivefâ” ve “Ün-
züle” suları ile halkın “Boru Suyu” tâbir ettiği “Hekim Suyu” ile ırmak 
suları da halkın su ihtiyâcını geniş ölçüde karşılamıştır.

Trene gelince.. Bilindiği üzere, trenin Sivas’a gelmesi çok önemli bir 
olaydır. Yıl: 1930. O yıllarda şehrin yegâne insan taşıma aracı faytonlar-
dır. (Belediye tarafından yapılan şehir içi yolcu taşımacılığı, çok sonra 
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1945 yılında 2 otobüsle başlayacaktır). Sivas-Erzurum demiryolunun 
ilk kazması ise, Sivas Kongresi’nin 14. yıldönümüne rastlayan 4 Eylûl 
1933 târihinde vurulmuştur. Bu gelişmelerin temelinde yatan ana fikir, 
Atatürk’ün T.B.M.M.’nin 2. dönemini açarken 1 Mart 1924’te yaptığı 
konuşmanın şu cümlesinde ifâdesini bulmaktadır: “Bir karış daha fazla 
şimendifer..”.

Kara ve demiryolu yanında şehirde bir de havacılık faaliyeti vardır o yıllar-
da. İlk Tayyâre Cemiyeti, 1925 yılında kurulmuştur. Gelir kaynakları ise; 
“mahsûlât-ı arâziyeden %1”, “Tüccardan tarh edilen kazanç vergisinden 
%5” ve “Esnâfın temettü vergisinden %5” gibi bir paylaşımla sağlanmak-
tadır. Bu arada Cemiyet, “Sivas” isimli bir de uçağa sâhip olmuştur. 

Îmar yönünden o dönemin kayda değer bir yatırımı da, “Lise Pavyo-
nu”nun (ek hizmet binâsının) inşâsıdır. 18 Mayıs 1933 târihinde ya-
pılan temel atma törenine; Tümen Kumandanı İlyas Paşa, Vâli Vekili, 
Belediye Reisi Hikmet Bey ve parti adına Hüseyin Veli Beylerle, okul 
müdürleri ve maarif mensupları katılmışlardır. İstiklâl Marşının dinle-
nilmesini tâkiben temel atılmış ve dâvetlilere bir çay ziyâfeti verilmiştir. 
Törende bir konuşma yapan Lise Müdürü Muhsin Âdil (Binal) Bey, 
binâ ihtiyacı üzerinde durmuş, daha sonra söz alan Hikmet Bey de 
Muhsin Bey’i takviye etmiştir.

Şehrin “umrânına” dâir önemli bir karara da yine bir gazete haberinde 
tesâdüf ediyoruz.2 Karar, bu kez İl Kurulu’nun (Vilâyet Meclisi) Ni-
san-1937 içtimâında alınmış ve Umûmî Hıfzıssıhha Kânûnu’nun ilgili 
hükümleri gereğince, ahır bulunmayacak yöreler şu şekilde tespit edil-
miş:

“- Cumhûriyet Meydanı’ndan İstasyon’a,
 - Cumhûriyet Meydanı’ndan Bezirci Karakolu’na,
 - Cumhûriyet Meydanı’ndan Meydan Karakolu’na,

2    “Sivas” Gazetesi, 15 Mayıs 1937.
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- Yaldızlı Çeşme’den başlayıp, Orta Mektep önünden Niksar Cad-
desi ile birleşen mahâle,
- Meydan Câmii önünden Dikilitaş’a Çaylak oğlu Abdullah Dük-
kânı’na ve
- Mahkeme Çarşısı’ndan Avundukzâde Hüseyin hânesine kadar 
olan mıntıkada(ki) ahırlar men edilmiştir.” 

Bir diğer gazete,3 Cer Atölyesi’nin faaliyete geçmek üzere olduğunu, 
bunun için İstasyon civârında atölye işçileri için 400 ev, bir dispanser 
ve bir de okul yaptırılacağını, şehircilik uzmanı Dr. Wagner’in buna dâir 
tetkiklerinin tamamlandığını, ayrıca şehre bir de Çimento Fabrikası ka-
zandırılacağını haber veriyor. Ayrılan tahsisat 1,5 milyon lira. Haberin 
bağlantı cümlesi ise şöyle: 

“Sivas’ın rûhunda ve bağrında yaşattığı, târihinde güneş gibi parlak 
bir övünç ve bahtiyarlık çelengi olan 4 Eylûl Kongresi’nin (ve) onun 
ulu koruyucusu Ata’mızın büyüklüğüne yaraşır bir Sivas şehri ve 
halkı, bütün Sivaslıların umdesidir..”.

Şehirde Fennî Mezbaha’nın hizmete girdiği târih, 20 Mayıs 1938’dir. 
Sanatlar Evi Bandosu’nun çaldığı İstiklâl Marşı ile başlayan törenin açış 
konuşmasını Encümen üyesi Bâki Bilgütay yapmış ve modern şehirci-
lik anlayışına ve medenî ihtiyaçlar açısından mezbahanın taşıdığı öne-
me işaret etmiştir. O esnâda Belediye Reisi, Âdil (Tarkan) Bey’dir.

Şar Kurulu ve İl Kurulu kararlarından verilen örnekler meyânında, ye-
rel basında “Öğüt” başlığıyla çıkan bir “emirnâme” de, dönemin idârî ve 
siyâsî havasını ve devletin halk üzerindeki nüfûzunu yansıtması yönün-
den bir hayli ilginçtir. Aynen şöyle:

3    “Sivas Postası” Gazetesi, 1 Nisan 1938.
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“ - Orman Kânûnu çıkmıştır.
- Ormanlardan kaçak, müsaadesiz ve kânûnsuz ağaç kesme.
- Nakledeceğin odun ve kereste için, nakil tezkeresi almadan nak-
letme.
- Kânûnun cezâları çok ağırdır, hayvanların satılır, hapse girersin.
- İyi düşün, doğru hareket et.
- Odun ve kereste kesmek için işini kânûna uygun yap.
- Anlamadığın, bilemediğin işleri hükûmete gidip sor, anla ve alaca-
ğın öğütler üzerine yürü.
- Cezâ görme, zarara uğrama, sana yazık olur”.4

Yaklaşık 2,5 yıl ilde görev yapan ve bu süre zarfından en önemli (!) icra-
atı, Zara yolu üzerindeki Osman Gâzî anıtını kaldırmak olan bir mülkî 
âmire âittir bu sözler. Yeri gelmişken bunu da kaydetmiş olalım. Bu ara-
da gazete sahifelerinin boşluklarına yerleştirilen “meccânî” öğütlerin 
üslûbunda da aynı hava sezilir:

“- İsraf haramdır; tasarrufa alış, rahat edersin.
- Erken yat, erken kalk; hem sağlığından, hem kesenden kazanırsın.
- İyi bakım, eşyânın ömrünü arttırır… v.s.”.

Bütün bu gelişmelerin pek çoğundan bî-haber olan Sivas halkı, o gün-
lerde Ticâret ve Sanâyî Odası’nın yayınladığı piyasa durumunu gösterir 
listeden anlaşıldığı kadarıyla; sâdeyağın okkasını 80, zeytini 60, koyun 
etini 20, yumurtayı 7, tuzu 2, odunun arabasını 200 ve Çekoslovak 
şekerinin sandığını da 2400 kuruştan alma gayreti içindedir. Bu ara-
da harp yıllarının sıkıntıları, hâli vakti yerinde olan ticâret erbâbını bir 
maddî yardım seferberliğine sevk etmiş ve varlıklarıyla orantılı şekilde 
bağışta bulunan yardımseverlerin isimleri günü gününe gazetelerde yer 

4    “Sivas” Gazetesi, 5 Hazîran 1937.
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almıştır. Böyle bir yardım listesinden; en büyük yardımı 25 lira ile Sar-
raf Rahmi Akça’nın yaptığını, onu 20 lira ile Avundukzâde Hüseyin’in, 
10’ar lira ile Kemâl Kitapçı, Halim Çerçil ve Şükriye Çini’nin, 7,5 lira ile 
lokantacı Ahmet Usta’nın, 5’er lira ile eczâcı Ali Rızâ Peker’le çizmeci 
Hacı Ağa ve Çaputçuoğlu Ovak’ın, 3 lira ile bakkal Nûri Erdinç’in, 2’şer 
lira ile Lütfü Hasputçu ve Orman Müdürlüğü’nün ve 1’er lira ile de sar-
raf Süleyman, aşçı Tahsin ve sürekçi Şevki’nin tâkip ettiğini yine mahâllî 
basın haberlerinden öğreniyoruz. 

Temâşâya Dâir…
Eski basın emektarlarından rahmetli Neşet Dumanlı (Neşet Nâfiz 
Dumanlıoğlu) nun, muhâbirlikten başlayıp gazete patronluğuna kadar 
uzanan uzun bir meslek hayâtı vardır. 1930’lu yıllarda “Resimli Ay” der-
gisinin magazin muhâbirliğini de yapmıştır. Onun bu dergide yer alan 
bir röportajı, dönemin sosyal havasını yansıtması bakımından hayli il-
ginçtir.5. Zîrâ, o yıllar îtibâriyle günlük yaşamın avâma yansıyan yönü 
şehirdeki kahvehâneler ise, sosyeteye yansıyan yönü de sinemadır. 

“Gece.. Yeni Hayat Sineması’na Sivaslılar birbirinden önce gitmek 
için akın etmektedir. Ön sıralardan bir yer işgâl etmek üzere koşar-
casına caddelerde yürüyorlar. Ben de bu kâfileye katılıyorum. Gişe-
nin önü oldukça kalabalık. Bayan Sabriye gişeyi ve bilet işlerini idare 
ediyor. Onu hemen tanıyorum (ve) elimi uzatıyorum:
- Resimli Ay muhâbiriyim, sizinle görüşmek istiyorum.
- Yarın saat 1’de otele teşrif edin..”.

Kendisinden görüşme talep edilen bayan, Colombia ve Odeon şirketle-
rinin taş plâklarında adına rastlanan dönemin hânende hanımlarından 
Sabriye Tokses’tir ve birlikte geldiği tiyatro kumpanyasının mensupları 
ile birlikte Sivas Palas’ta kalmaktadır. Genç muhâbir, kumpanyanın gü-
zel artistlerinden Neclâ Hanım’la ilgili olarak da şunları yazıyor:
5    “Resimli Ay” Dergisi, Mayıs-1937.
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“..Kızım biraz çabuk körükleyiver, fazla üşüyorum diye emirler ve-
ren bir bayanla karşılaşıyorum. Gülen dudaklarını açıyor. Birlikte 
odaya giriyoruz. Yan yana birbirine bakan iki karyola… birbirle-
rinden ayrılmayan karşı karşıya iki otel karyolası… kim bilir ne gö-
nül sevgililerine, ne iç yaralarına, ne sonsuz dertlere şâhit olan onlar. 
Hep dinleyen, dâimâ susan, ses vermeyen bu karyolalar şimdi baş 
başa dertleşiyorlardı. Buz gibi otel odasının duvarında bir halı, or-
tada bir masa… üstünde fotoğraflar, kolonyalar, sigaralar, taraklar, 
firketeler… ve uzun ağızlığının üzerinde küllenen sigarasını yinele-
yip iri siyah gözlerini pencerede gezdiren bir kadın..”⁶.

Neşet Nâfiz Bey’in naklettiklerinin bu kadarıyla yetinerek, yine onun 
sözünü ettiği “Yeni Hayat Sineması”nda olup bitenleri “Sinemada İnti-
zam Yok” başlıklı eski bir gazete haberinden7 öğrenelim:

“ Sivas’ta Yeni Hayat adlı bir sinema vardır. Bu sinema, her gün 
akşam ve cuma günleri ile perşembe günleri öğleden sonra getirdi-
ği filmleri halka gösteriyor. Gidenlerin çoğu anlamışlardır ki; vakit 
denen şey, hiç bu müesseseye uğramadan gitmiştir. Dâimî müşterileri 
daha iyi bildiği için, meselâ akşam saat ’19.00’ da oynayacak diye 
reklâmı gördüler mi muhakkak saat ’20.00’de giderler. Ayda, senede 
bir gidenlerin vay geldi hâline! Aşağı yukarı bir-iki saat beklemek 
mecbûriyetindedirler. Geçen Perşembe günü yine bir ilân yapmışlar-
dı. O gün öğleden sonra saat ikide ‘Ankara Türkün Kâlbidir’ filmi 
oynatılacaktı. Millî hislerine galebe çalamayan herkes gibi biz de git-
tik, ikiye çeyrek kala orada isbât-ı vücûd ettik. Saat iki oldu hiçbir şey 
yok, iki buçuk oldu yine başlamadı. Hafif hafif ayak sesleri, ıslıklar 
başladı. Fakat kim dinler? Ayak sesleri gittikçe şiddetlendi. Ortalık 

6    Gazeteci Ergun HİÇYILMAZ; “Geçmiş Zaman Olur ki…” başlıklı yazılarından birinde, Neclâ Er-
kan’ın Râşit Rızâ’nın talebesi olduğunu, onun teşviki ile 1925’te Süreyya Operası’nda sahneye çıktığını 
ve “Tarla Kuşu”nda oynadığını kaydediyor.

7    “Sivas” Gazetesi, 6 Birinci Kânûn 1934.

Gazeteci Neşet Nâfiz Bey (önde sağda)
arkadaşlarıyla. 1930’lu yıllar.
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“..Kızım biraz çabuk körükleyiver, fazla üşüyorum diye emirler ve-
ren bir bayanla karşılaşıyorum. Gülen dudaklarını açıyor. Birlikte 
odaya giriyoruz. Yan yana birbirine bakan iki karyola… birbirle-
rinden ayrılmayan karşı karşıya iki otel karyolası… kim bilir ne gö-
nül sevgililerine, ne iç yaralarına, ne sonsuz dertlere şâhit olan onlar. 
Hep dinleyen, dâimâ susan, ses vermeyen bu karyolalar şimdi baş 
başa dertleşiyorlardı. Buz gibi otel odasının duvarında bir halı, or-
tada bir masa… üstünde fotoğraflar, kolonyalar, sigaralar, taraklar, 
firketeler… ve uzun ağızlığının üzerinde küllenen sigarasını yinele-
yip iri siyah gözlerini pencerede gezdiren bir kadın..”⁶.

Neşet Nâfiz Bey’in naklettiklerinin bu kadarıyla yetinerek, yine onun 
sözünü ettiği “Yeni Hayat Sineması”nda olup bitenleri “Sinemada İnti-
zam Yok” başlıklı eski bir gazete haberinden7 öğrenelim:

“ Sivas’ta Yeni Hayat adlı bir sinema vardır. Bu sinema, her gün 
akşam ve cuma günleri ile perşembe günleri öğleden sonra getirdi-
ği filmleri halka gösteriyor. Gidenlerin çoğu anlamışlardır ki; vakit 
denen şey, hiç bu müesseseye uğramadan gitmiştir. Dâimî müşterileri 
daha iyi bildiği için, meselâ akşam saat ’19.00’ da oynayacak diye 
reklâmı gördüler mi muhakkak saat ’20.00’de giderler. Ayda, senede 
bir gidenlerin vay geldi hâline! Aşağı yukarı bir-iki saat beklemek 
mecbûriyetindedirler. Geçen Perşembe günü yine bir ilân yapmışlar-
dı. O gün öğleden sonra saat ikide ‘Ankara Türkün Kâlbidir’ filmi 
oynatılacaktı. Millî hislerine galebe çalamayan herkes gibi biz de git-
tik, ikiye çeyrek kala orada isbât-ı vücûd ettik. Saat iki oldu hiçbir şey 
yok, iki buçuk oldu yine başlamadı. Hafif hafif ayak sesleri, ıslıklar 
başladı. Fakat kim dinler? Ayak sesleri gittikçe şiddetlendi. Ortalık 

6    Gazeteci Ergun HİÇYILMAZ; “Geçmiş Zaman Olur ki…” başlıklı yazılarından birinde, Neclâ Er-
kan’ın Râşit Rızâ’nın talebesi olduğunu, onun teşviki ile 1925’te Süreyya Operası’nda sahneye çıktığını 
ve “Tarla Kuşu”nda oynadığını kaydediyor.

7    “Sivas” Gazetesi, 6 Birinci Kânûn 1934.

Gazeteci Neşet Nâfiz Bey (önde sağda)
arkadaşlarıyla. 1930’lu yıllar.

toz duman içinde kaldı. Filmin tesîri olmasaydı, belki çoğu geri gide-
cekti. Hepimiz büyük bir heyecân ve asabiyetle Sinemacı Efendi’nin 
vaktini gözlüyorduk. Nihâyet bâzı reklâmlardan sonra saat üç bu-
çukta asıl filme başlandı. İşte sinemamızda intizâmın derecesi..”.

Anlaşılan Gazete bu sinema olgusuna takıntılı ki, sonraki yıllarda çıkan 
bir sayısında da8 “Pazar Günü Sinemaya Gittiniz mi?” başlığı altında şu 
haberi vermiş: 

“Toz ve sigara dumanından müteşekkil bir bulut tabakası altında 
ve trampet sesleri içerisinde sinema seyretmek isteyenler, Pazar günü 

8    “Sivas” Gazetesi, 4 Birinci Teşrin 1940.
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gündüz sinemaya gitsinler. Kazâra yolunuz şaşar da gündüz sine-
maya giderseniz, kulaklarınızı kapamak için pamuk götürmeyi 
(de) ihmâl etmeyiniz. Bu hâllerin alâkadarlar tarafından önüne 
geçilmesini istemek hakkımız değil mi?”.

Temâşâ bahsinde, Halkevi’nin gayretine değinen bir haber de9; “Halkevi-
mizin Halka Parasız Sineması” başlığı altında basında şöylece yer alıyor:

“Şehrimiz Halkevi; halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere, çalışmalarına günden güne hız vermiş bulunmaktadır. 
Bu kere, C.H.P. Genel Sekreterliği’nden gönderilen ‘Cumhûriyet’in 
16. Yıldönümü’, ‘Adana’nın Kurtuluşu’, ‘Çubuk Barajı’ ve ‘Kömür 
Sergisi’ filmleri Halkevimizin salon darlığı dolayısıyla Tan Sinema-
sı’nda halkımıza parasız olarak gösterilmiştir.”

Yeri gelmişken, Halkevi perdesinde gösterime sunulan diğer filmlerden 
de birkaç örnek sunmak gerekirse; şarkılarını Münir Nûrettin Selçuk 
ile Mefharet Yıldırım’ın okuduğu “Gençlik Günâhı” 1947’de gösteril-
miş. Ferdi Tayfur’un rol aldığı “Meçhûl Asker” filmi de aynı yıl vizyona 
girmiş. Gary Cooper ve Barbara Stawich’in başrollerini paylaştığı “Ateş 
Parçası” da gösterime giren filmler arasında.. 

Şehrin eğlence yaşamında oldukça önemli bir yeri olan sinema, ilk kez 
1928 yılında Recep (Kemahlı) ve Rahmi Beyler idâresinde, eski Gö-
ğüs Hastahânesi’nin arka taraflarında Fransızların terk ettiği bir kilisede 
faaliyete geçmiştir. 200 kişi kadar bir kapasitesi olan ve içinde zaman 
zaman org ve piyano icrâsı da yapılan bu sinemanın tabelâsında “Asrî 
Sinema” yazılı olmasına rağmen, halkın burayı işleticisinden dolayı 
“Recep’in Sineması” diye adlandırdığı mâlûmdur. 1932 yılında faaliye-
te geçen “Yeni Hayat Sineması” ise, modern anlamda inşâ edilmiş olan 

9    “Kızılırmak” Gazetesi, 22 Mart 1940.
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ilk sinemadır. 1939’da unvan değiştirerek “Tan Sineması” olmuştur. 
Buna ilişkin olarak Ticâret ve Sanâyî Odası’nca verilmiş bir “Sicil İlânı” 
ile bahsi tamamlayalım. Dizgicinin hatâsından mı yoksa kaleme alanın 
dil noksanından mı kaynaklandığı bilinemeyen ifâde kopukluğu, ilânın 
iktibâsına engel teşkil etmiyor:

“Sivas’ta İsmet Paşa Caddesi’ndeki husûsî binâya ticârî ikâmetgâh 
ittihaz ederek, 3 Ocak 1945 târihinden îtibâren sinemacılık işleriy-
le iştigâl eden Sabri Çeltekli ve ortakları tarafından verilen 8 Şubat 
1945 târihli dilekçe ile ticârî unvanlarının ‘Sivas Tan Sineması’ 
Sabri Çeltekli ve ortakları Nuri Firuz ve Abdullah Telli bulundu-
ğundan, tescil ve ilânı istenmiş olmakla, keyfiyetin Odamıza ibraz 
edilen vesâike müstenîden tescil edildiği ilân olunur. Tescil Târihi: 3 
Ocak 1945, sicil numarası: 1550”10.

Sosyal Hayâta Dâir..
Aşağıda yer alan yorumsuz “mütenevvia”, bir şehrin dokusunun belirli 
bir süreçte her yönüyle nasıl bir değişime uğradığını göstermesi bakı-
mından alıntılanmaya değer görülmüştür. Aynen okuyalım…

Şehir Hayâtı: “Bayan Emine Tarı ile şehrimizin tanınmış ve sevilmiş 
tüccarlarından genç arkadaşımız Ticâret Odası Reisi Bay Rahmi Çel-
tekli’nin nişan törenleri dün yapılmıştır. Her iki tarafa da kuracakları 
yuvada mesud bir hayat temennî ederiz”.11

“Tüccarlarımızdan İhsan Karayaprak kızı Rezzan ile Sivas Palas sâ-
hiplerinden Mehmet Karapolat ve Ecz. Ali Rızâ kızı Nebahat ile genç 
doktorlarımızdan Yzb. Mümtaz Mutlu’nun nişan törenleri, Pazar günü 

10    “Kızılırmak” Gazetesi, 2 Mart 1945.

11    “Sivas Postası” Gazetesi, 22 İlk Kânûn 1941.
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evlerinde dost ve akrabalarının iştirâkiyle yapılmıştır. Her iki yuvanın 
da mesud olmalarını temennî ederiz.”12.

“Şehrimiz Kızılay Cemiyeti(nin) yılbaşı gecesi kostümlü bir balo ve-
receği haber alınmıştır. Balonun hazırlanması için şimdiden faaliyete 
geçilmiştir.”13.

Cici Berber: Orta Mektep karşısında “Foto Ay” yanındaki evde icrâ-yı 
sanat eyleyen İstanbul Kadın Berberi sanatkârlarından Bay Sabri ve 
hemşiresinin gazete ilânı aynen şöyle: “İstanbul’un eski ve tanınmış bir 
sanatkârıyım. Dükkânımı buraya naklettim. Sanatımı tanıtmak eme-
liyle, ehven fiyat 150 kuruştur. Bir sene dayanmak ve kıvıl kıvıl olmak 
şartıyla; iri bukle, dalgalı, natürel, ince frize model üzerine sıcak maşa, 
fantezi ondelâ, kaş almak, kirpik takmak.”14.

Madonna: Buna uyumlu bir ilân da, “Tenzilâtlı Kürk Manto Satışı” baş-
lığı ile Örnek  Oteli altındaki Emin Tümay Terzihânesi’nden verilmiş: 
“Mevsim sonu olması îtibâriyle fiyatlarda tenzilât yapılmıştır. Bir hafta 
için satışa çıkarılmış olan kürklerimizi görmek, sayın Sivas bayanlarının 
menfaatleri icâbıdır.”15.

Hamiyyet Nümûnesi: “Şehrimizin Eski Kale Mahallesi’nde oturan 
emekli yarbay Kâzım Mersin, bu kere Kayseri Vilâyeti’ne bağlı İncesu 
Kazâsı’nın Develi Karahisar nâhiye merkezindeki 50 dönümden ibâret 
arsasını Sivas Tayyâre Cemiyeti’ne hediye ederek büyük bir yurtsever-
lik ve hamiyyet nümûnesi olmaya lâyık bir üstünlük göstermiştir. Bu 
hemşehrimizi candan tebrik ederiz.”16.

12    “Ülke” Gazetesi, 4 Kasım 1947.

13    “Sivas Postası” Gazetesi, 22 İlk Kânûn 1941.

14    “Kızılırmak” Gazetesi, 4 Mayıs 1940.

15    “Kızılırmak” Gazetesi, 16 Mart 1945.

16    “Sivas” Gazetesi, 29 Ocak 1941.
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Bir Başka Nümûne: Dr. Victor Kamhi’den fakir vatandaşları parasız 
muâyene: “Her gün saat 16.30’dan, Cumartesi günü 14.00’den (ve) 
Pazar günü sabahtan akşama kadar Kepenek Caddesi, No:46’da (Has-
tahâne yolunda) muayene edilir.”17.

Nerde O Hocalar?: “Lise Direktörü Ömer Beygo Samsun Lisesi Di-
rektörlüğü’ne, Öğretmen Okulu Direktörü Numan Eken Afyon Lisesi 
Direktörlüğüne,  Lise Edebiyat Öğretmeni Kenan Akyüz Yozgat Lisesi 
Edebiyat Öğretmenliğine, Lise Mûsikî Öğretmeni M. Sözen (Muzaffer 
Sarısözen) Ankara Mûsikî Ö. Okulu (Mûsikî Muallim Mektebi) Şan 
Öğretmenliğine, Lise Resim Öğretmeni Eşref Üren Ortaokul Resim 
Öğretmenliğine, Lise Başyar Direktörü Faik Dranaz Lisemiz Direktör-
lüğüne atanmışlardır.”18.

Bir Ölüm: “Birkaç günden beri rahatsız bulunan Rahmi-i Hammâdî 
(Hammad Hoca), dün evinde 100 yıllık hayâtına vedâ etmiştir. Cenâ-
zesi, birçok halk kitlesi ve kendisini sevenler tarafından evinden kaldı-
rılmış, Meydan Câmii’nde namazı kılındıktan sonra Yukarı Tekke’ye 
defnedilmiştir. Kederli âilesine tâziyeler dileriz.”19.

Bir Cinâyet: “Doktor Vâsıf ’ın öldürülmesindeki esrar perdesi henüz 
kalkmamıştır. Dün de Savcılık ve Emniyet, tahkikâta devam etmiş, 
birçok kimsenin ifâdesi alınmıştır… Ceset, Halifelik Köprüsü’nün sağ 
tarafında tahmînen 300 adım ileride tam çayın ortasında arka üstü yat-
mış, ceplerinin içi dışarıya çıkmış bir hâlde bulunmuştur. Başının arka 
tarafında yara görülmüş, herhangi bir şeyle delinerek öldürüldüğü tes-
pit edilmiştir. Zara’da serbest doktorluk yapan Vâsıf 65-70 yaşlarında 
olup, eskiden beri çok alkol kullanır ve derbeder bir hayat sürerdi.”20.

17    “Ülke” Gazetesi, 17 Nisan 1952.

18    “Kızılırmak” Gazetesi, 26 Eylûl 1938.

19    “Sivas” Gazetesi, 5 Birinci Kânûn 1936.

20    “Ülke” Gazetesi, 12 Kasım 1947.
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Ormanda mıyız yâhu?: “İmâret Mahallesi’nden Recep oğlu 317 do-
ğumlu F.K., üzerinde bir adet tabanca ile bir kama zuhur ettiğinden 
hakkında kânûnî muamele yapılarak âdalete teslim edilmiştir.”21. 

Suç ve Cezâ (İhtikâr İlânı): “Fazla fiyatla sebze satmak sûretiyle Millî 
Korunma Kânûnu’na muhâlif harekette bulunmaktan sanık, Sivas’ın 
Billor (Pulur) Mahallesi’nden, 326 doğumlu M.K. hakkında Sivas Asli-
ye Cezâ Mahkemesi’nde yapılan yargılamada; Sanığın 12 kuruş 50 san-
time satın aldığı kabağın kilosunu 17 kuruş 50 santime satmak sûretiyle 
muhik olmayan menfaat temin ederek, ihtikârda bulunduğu sâbit bu-
lunduğundan, Millî Korunma Kânûnû’nun 32., 5., 57. ve 4. maddeleri 
mûcibince, 10 lira ağır para cezâsıyla hükümlülüğüne, 5 gün dükkânı-
nın kapatılmasına ve 5 gün ticâretten men’ine dâir verilen karar, yüksek 
Yargıtay’ca onanmak sûretiyle kesinleşmiş olduğundan,  bu Kânûn’un 
63. maddesi mûcibince keyfiyet ilân olunur.”22.

Fayton Safâsı (D.D.Y. Satın Alma Komisyonu’ndan):  “Evlerinde tedâvî 
edilmek zarûretinde bulunan idâremiz mensubînini her gün 13.30-
16.30’a kadar muâyene için, 1.6.1942 târihine kadar Atölye Hekimi 
emrine bir araba (fayton) kiralanması açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme, 16.12.1941 târihine müsâdif Salı günü saat 14.00’de Cer 
Atölyesinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır”.23. 

Kahve İlânı (Kuru Kahveci Abdullah Telli’den): “ Birkaç günden beri 
şehirde satılan çekilmiş kahvelerden naftalin koktuğu halk arasında 
söylenmeye başlanmıştır. Bu naftalin kokan kahvelerin müessesemiz-
den satılan kahvelere âit olmadığı görülen lüzum üzerine ilân olunur.”24.

21    “Sivas” Gazetesi, 19 Şubat 1941.

22    “Kızılırmak” Gazetesi, 21 Eylûl 1945.

23    “Sivas Postası” Gazetesi, 15 İlk Kânûn 1941.

24    “Ülke” Gazetesi, 24 Ekim 1947.
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Ekonomi (Sivas Osmanlı Bankası’ndan): “Yüzde 6 faizle 500 ve  
1000’er liralık yeni tasarruf bonoları gelmiştir.”25.

Piyango (Kısmet Gişesi’nden): “Süleyman Naci Bozkurt(un) uğurlu 
elinden bir bilet alınız.”26. 

Son Söz Yerine..
Evet; kadim bir şehre âit isimler, olaylar, mekânlar, zamanlar… Ve bü-
tün bunlara şahâdet edercesine zamâna direnen sararmış gazeteler. Ta-
nımak ve sevmek adına bir yaşanmışlığı onlardan daha iyi ne yansıtabi-
lir ki yeni nesillere? Tanımak ve bilmek istemeyenler ise, hiçbir zaman 
konuşamayacaklar yaşananlar üstüne. Onlara zâten sözümüz yok…

25    “Sivas Postası” Gazetesi, 29 İlk Kânûn 1941.

26    “Sivas Postası” Gazetesi, 29 İlk Kânûn 1941.
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yine gazetelerden;
BİR “YAZI” VE BİR “MEKTUP”

Şehir kültürüne ciddî katkılarda bulunmuş ve sosyal etkinliklerinin 
yanı sıra idârî hizmetleri ile de tanınmış olan rahmetli Abdülkâdir Sa-
rısözen’in, Halk Mûsikîsi ve türkülerimiz üzerine “Ülke” Gazetesi’nde, 
yayınlanmış yazılarında yer alan düşünce ve görüşlerini herhangi bir 
yorum katmadan ve yazı diline dokunmadan sunmayı, zarif kişiliğini 
yansıtması açısından da bir mektubuna yer vermeyi hemşehrilik bor-
cunun bir gereği saydım. Beni bu yola teşvik eden başlıca neden, hak-
kında bugüne kadar herhangi bir biyografik çalışmanın yapılmamış 
olmasıdır. Bu durumun; unutuluştan öte, bir kadir bilmezlik olduğu sa-
nırım hemen her memleketseverin kabûlleneceği bir gerçektir. İnşallah 
yazdıklarımız, meraklı araştırmacılarımızdan birinin gözüne ilişir de, 
bu çok yönlü şahsiyetin genç kuşaklara tanıtılmasına imkân yaratılmış 
olur. Konuya girmeden önce, hakkında şu birkaç cümlelik bilgi notu-
nun verilmesi yararlı olacaktır. 

1896 yılında doğmuş olan Abdülkâdir Sarısözen, şehrin Sarıhatipzâ-
deler (halk arasında Saçlılar) diye bilinen ve Ulu Câmi mütevellisi olan 
eski bir âilesine mensuptur. Cedlerinin Horasan’dan geldiği ve Köprü-
lüler’e kadar uzandığı rivâyet edilir. Babası, müderris ve şâir Şeyh Hüse-
yin Hüsnü Efendi’dir. Sivas Sultânîsi ve Hukuk Mektebini bitirdikten 
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sonra kaymakamlık ve vâlilik görevlerinde bulunmuştur. Sivas Kong-
resi esnâsında “İrâde-i Milliye” Gazetesi'nde başladığı basın hayâtını 
Baro Reisliği ve serbest avukatlık yaptığı sonraki yıllarında da muhtelif 
gazetelerde sürdürmüştür. Halk müziğine ilişkin değerli incelemeleri 
ile TRT repertuarlarında kayıtlı türkü derlemeleri vardır. Ölüm târihi, 
1973’dür. Rahmetlinin halk müziği üzerindeki görüş ve düşüncelerini 
“Yurttan Sesler” başlığı altında özetle alıntılıyoruz:

Yurttan Sesler..
“Muzaffer Sarısözen, Halk Müziğimizin orijinalitesini yüzyıllar boyun-
ca yabancı unsurların olumsuz etkilerine rağmen, özelliğini kaybet-
meyişine bağlar. Ne var ki; “Enderûn Müziği” dediğimiz “Târihî Türk 
Müziği” ile “Halk Müziği”, Türk yurdunda birbirinden tamâmen ayrı 
ve kendi çevrelerinde mukadder olan târihî seyirlerinde asırlar boyu 
akıp gitmişlerdir. Târihî Türk Müziği, özellikle saray ve aristokratlar 
elinde olgunlaşırken, halk kendi rûhunu terennüme devam eylemiştir. 
Enderûn Müziği, sirâyet sâhasını tekkeler vâsıtasıyla biraz olsun mem-
leket içlerine doğru uzatabilmiş ise de; tarlasında, tezgâhında, ocak ve 
pınar başında en geniş mânâsıyla tabiat güzellikleri içinde yaşayan adsız 
âşıklar ile tekkeler ve dergâhların etrâfında toplanan saz şâirleri kendi 
öz ilhamlarından fışkıran ezgilerle halk rûhunu avutup okşamışlardır. 
Din ve milliyet farklılıkları bir tarafa, Halk Müziği ve o müzikten şevk 
alan halk oyunları, bu vatan toprakları üzerinde yaşayan her ferdin 
müşterek malı hâline gelmiştir. Bir türkü, bu vatan toprağında yaşayan 
her insanı aynı müşterek heyecan içinde bırakmaktadır. Halk türküle-
rimiz, bugünki milliyetçilik görüşümüzde, bizi haklı çıkaran âmillerin 
başındadır. 'Yurttan Sesler' başladığı zaman öz vatanda ve sınır dışı her 
yerde mayası bu kültürle yoğrulmuş ne kadar insan varsa, radyosunun 
başındadır. Nasıl olmasın ki?.. Radyolarımız, 
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Yüksek minâreden attım fesimi
Türlü çiçeklerden aldım rengimi
Çabaladım bulamadım dengimi

Çakır elâ gözlüm mâil oldum ben sana
Fulya tarlasında âşık oldum ben sana…

diye başlayınca bir vatan baştan başa bir yürek gibi çarpmıyor mu ?

Kemâliye (Eğin), halk türküleri bakımından çok verimli bir bölgedir. 
Bu bölgeden derlenen (ve) Sivas’ta, Kayseri’de pek küçük farklarla söy-
lenen şu havada erişilmez bir müzik inceliği seziliyor:

Sabahın seher vaktinde görebilsem yârimi
Gül dâline bülbül konmuş çeker âh ü zârimi…

Ağır havalar arasında şu ‘gelin’ türküsü de çok güzeldir:

Bir sabahtan yolum düştü geline
Gelin atmış siğlerini beline
Yeni düşmüş yaylaların yoluna
Gitme yârim yayla zamânı değil

Gökyüzünde perem olmuş bulutlar
İki gelin bir kapıyı kilitler
Vâdeli vâdesiz ölen yiğitler
Gitme yârim yayla zamânı değil…

Aydınların çoğunda yanlış bir kanaat vardır. Halkı ve onun coşan ve 
kanayan rûhunu yakından tanımayan ve bilmeyenler, Şark’ın mistik 
rûhuyla Türk çocuğunun duygularını eşit sayarlar. Bu, yanlış bir görüş-
tür. Tam tersi Türk çocuğu her görünüşten bir neşe vesîlesi arar. Onun 
rûhu, dere suları gibi kaynar ve coşar. 
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Turna gibi, bülbül gibi, keklik gibi öter. Dumanlı dağların gürleyişi-
ne, orman rüzgârlarının uğultularına ses katar. Geçim kaynakları bol, 
mâişet endîşesi az bölgelerimizi bir tarafa bırakalım. Yurdumuzun bâzı 
yoksul bölgelerinde o kadar neşeli çocuklar vardır ki, bu şetâretin ne-
den ilham aldığını bir bakışta kestirmek güçtür. Bu neşe Türk’ün ya-
ratılışından doğmaktadır. Reşâdiye (Tokat), yoksul bölgelerimizden 
biridir. Hâlbuki, her bucağında bir neşe çağlar. Yedi yaşından seksenlik 
ihtiyârına kadar herkes şevk içindedir. Bir Reşâdiyeli; tarlasında çalı-
şırken, fındık toplarken, çorap örerken, pınar başında su doldururken, 
uzak diyârlara çalışmaya giderken çalar ve çağırır, oynak havalar söyler, 
oynar ve güler. Bir Reşâdiyeli atını da türkü ile nallar. Sivas aydınları-
nın dilinden düşürmediği (ve) Halkevi halay ekibinin çalıp oynadığı şu 
türkü, yarının 'Nalbant Opereti'ni yaratacak olan sanat adamının ilham 
alacağı kaynaklardan biridir:

Kaldır kırat ayağını nallayım
Nallayım da nazlı yâre yollayım…

'Yurttan Sesler’in yüksek okuyucusu Nerîman Altındağ’ın; halk tür-
külerini, derlendiği yerin öz çocuğu gibi okumakta gösterdiği başarıyı 
övmek lâzımdır. Hemen her türküde çok muvaffak olan bu genç sa-
natkârın, Niğde dolaylarının 'Memberi' türküsünü her tekrar edişinde 
derin bir hazla dinliyoruz. Sazların yarattıkları 'zahma'lar, her gün tekrar 
edilse usanmadan bıkmadan dinlenecek. Bu türkülerden hız alıp kuv-
vetlenmekteyiz.

Halk türküleri, üzerine titrediğimiz millî ve kutsal emânetlerdir. Bunlar 
yarının ileri ve yüksek Türk Müziğinin kıymetli ilham kaynağı olacak-
tır. Türkülerimizi; halk dilindeki, halk odasındaki özellikleriyle sakla-
mak gerektir. Hâlbuki; türkülerimiz, son günlerde plâk bezirgânlığına 
sermâye olmaya başladı. Sanat inceliklerine vâkıf olmayan birçok kim-
seler bu kaynaktan uluorta faydalanıyor. Güzel türkülerimizin başına 
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bir ‘ahh’ sonuna da bir ‘off ’ takarak, aslını bozup güzelliğini hoyratlaş-
tırıp okuyorlar. Bu gidişin frenlemeye muhtaç olduğunu sezmekteyiz. 
Bu millî emânetleri koruyucu tedbirler alınamaz mı? Çevremizden al-
dığım intibâların birer yankısı olan bu duyuşumuzu ortaya koymayı bir 
görev saydık. Buna inanın…”.

Abdülkâdir Sarısözen
(Baro Reisliği yaptığı 1950’li yıllarda..)
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Ve Bir “Mektup”..
Gelelim, Abdülkâdir Bey tarafından, Hikmet Işık’ın büyük oğlu Câhit 
Işık’a yazılmış olan 14 Mart 1947 târihli mektuba.. Mektuba konu olan 
Hikmet Işık (1897-1958); Halkevi Reisliği, Belediye Reisliği ve iki dö-
nem milletvekilliği yapmış olan ve Halk Şâirlerini Koruma Derneği’nin 
çalışmalarına katkıları, elektriğin şehre gelmesinde de büyük hizmetleri 
bulunan önemli bir şahsiyettir. Mektubun muhâtabı olan oğlu Câhit 
Işık ise, o târihte genç bir tıbbiye talebesidir. Mektup şöyle:

“Sevgili Oğlum Câhit Işık, 
Mektubunuzu zevkle ve kıvançla okudum. Fikirleriniz gittikçe olgunla-
şıyor. Duygularınızda, beklediğim ve özlediğim incelikler her gün biraz 
daha artmaktadır. Yalnız; üzüntülerinizi tamâmiyle yersiz buldum. Bak 
niçin anlatayım…

Hikâyem biraz uzun sürecek. Fakat mümkün olduğu kadar hâdiselere 
kısaca temas edeceğim: Feyiz ve enerji kaynağı, Sivas’ın nurlu ve uğurlu 
okulunun, o günkü adıyla 'Sultânî'nin yukarı sınıflarındaki gençler bir 
dergi çıkarıyorlar. Eşsiz Muammer’den1 ilham alan bu gençlerin 'Genç-
lik' Dergisi’nde, 14 yaşındaki bu çocuk o gün bir ülkü âşıkıdır. Sultânî 
izcilerinin bir oymağında baştır bu genç. 'Sipâhi Ocağı' önderleri Mu-
ammer’le atlı gezilere çıkıyor. Biniciler içinde uçarı bir genç var. Genç-
lik’te yazı yazan ve izcilerin oymakbaşı olan bu genç, binicilerin içinde 
de kendisini gösteriyor. 

Sultânî’nin yukarı sınıflarındaki gençler, Sivas’ta açılan Kızılay Hastahâ-
nesi’nde gönüllü olarak hastabakıcılık yapıyorlar. Bu gönüllü hastaba-

1    Ahmet Muammer Bey (1874-1928) : Sivas Vâlisi. Mercan Îdâdîsi ve Mekteb-i Mülkiye’yi bitirdik-
ten sonra sırasıyla; Kangal, Niksar, Aziziye, Vodina kaymakamlıklarında, Kayseri ve Adana mutasar-
rıflıklarında, Konya ve Sivas (1913-1916) vâliliklerinde bulunmuştur. İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin 
faâl üyesi olarak ve Ermeni tehcirindeki tutumu bahane edilerek İngilizler tarafından 1919’da Malta’ya 
sürülmüş, daha sonra II. ve III. Dönemlerde Sivas milletvekilliği yapmıştır. Vâliliği esnâsında; pek çok 
yol, hastahâne, okul, yurt, yaptırmış; çalışkan, dürüst ve vatanperver bir idâreci olarak tanınmıştır. Âilesi 
sonradan “Cankardeş” soyadını almıştır.
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kıcılar içinde yine o ateşli genci görüyoruz. Bu genç, Hastahâne’den 
tifüs hastalığı alıyor. Memleket hizmetinin eşiğinde, ilk büyük kâbus, 
bu genci amansızca hırpalamak istiyor. İlk darbe ağırdır, fakat yurt 
ateşi tifüsü mağlûp ediyor. Genç çocuk hastalığı atlatmış ve Sultânî’yi 
muvaffakiyetle bitirmiştir. Büyük Muammer, bu gençteki enerjiyi ölç-
müştür. Onu hizmete çağırıyor. Kızılırmak Okulu’nda yaşından umul-
mayacak bir kudretle hocalık eden bu genç, çok geçmeden 17 yaşına 
yeni bastığı günlerde vatan müdâfaasına çağırılıyor. İstanbul İhtiyat 
Zâbitleri Tâlimgâhı’nda onu tanımayan yoktu. İstanbul İhtiyat Zâbitle-
ri Tâlimgâhı’nı bugün anlatmaya, bugünkü nesle bu müesseseyi tasvir 
etmeye imkân yoktur. Yedi ayda ateş gibi subaylar çıkaran Tâlimgâh’ın 
çetin olduğu kadar çetrefil cenderesinden selâmetle çıkmak, her yiğide 
nasip olmayan bir mazhâriyetti. Hâlbuki bu genç; yüksek başarısından 
dolayı, Tâlimgâh Tâlim Heyeti arasına alınıyor. Binlerce ihtiyat subayı, 
bu gençten ders alıyor. Nihâyet bu genci Kafkas Cephesi’nde görüyo-
ruz. Arkadaşlarından çok evvel o günkü adıyla 'mülâzım-ı evvel' oluyor. 
Cepheden getirdiği en büyük nişan; üzücü yıpratıcı, meşakkatli çalış-
malardan mütevellit gözündeki katarakttır.

Bugünki gibi yüksek tahsil müesseseleri ne gezer, biricik Dârü’lfünûn 
bile kapalı. Fütûra düşmemek lâzım. Bu genci kudretli fakat mütevâzı 
bir 'Hoca' olarak görmekteyiz. Millî Mücâdele başlamıştır. Gençler için 
yine cenk havası çalınmaktadır. Yeniden silâhlanıp pusatlanmak gerek-
miştir. Bu genç yine mücâhitler safındadır. Ancak gözündeki katarakt, 
kendisinden geri hizmetlerde faydalanmayı icâb ettiriyor. Kuvvâyı 
Milliye, bâğileri de birlikte tepeleyerek muvaffak olunca, büyük dev-
rimlere atılan Türk Milleti’nin ön safında yer almak lâzım. Bu mütevâzı 
Hoca’nın boş bir saati yoktur. Ocağının başında Eyyûb sabrı göstere-
rek senelerce devrim cidâline karışacak eleman beklemektedir. Fikir 
sâhasında her zaman en öndedir. Gerekirse en ağır görevleri severek 
kabûlleniyor. Türk Ocağı dolup boşalmaktadır. Devrim bütün hızı ile 
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yürümektedir. Bu işlere baş olduğu için, taassup onu bir yudum suda 
boğmak istiyor, tagâllüp onu bir nefeste kahretmeye savaşıyor. 

Geçen yıllarda, Pınarbaşı’nın Sarız Bucağı’ndan Virânşehir Bucağı’na 
otomobille bir seyâhat yaptım. İnan bana Câhit, bu mesâfe o kadar 
beni üzdü ki, otomobilde âdetâ bunaldım. O zaman kendi kendime 
düşündüm. Bir ilk tedrisât müfettişi, bir zamanlar at üstünde, Sivas’ın 
bütün ilçelerini köylerdeki okullarıyla birlikte, yılda iki defâ nasıl dolaş-
tı. Vaziyeti iyice kavrayabildiniz mi? Hizmet aşkının, insanları nasıl kuş 
gibi uçurduğunu görebiliyor musunuz? Bu enerjiyi gösteren de yine o 
gençti. Ona bu görevi çok görenler, Elâzığ’a yıllardan beri hasreti çe-
kilen, sevilen ve sayılan bir Maarif Müdürü kazandırdı. Hâlâ o Maarif 
Müdürü iştiyâkla anılmaktadır. 

Evimin bütün düğmelerini çevirdikten ve yuvamı nûr deryâsına gark 
ettikten sonra, şu satırları yazıyorum. Sivas elektriğinin, ne büyük güç-
lükler içinde meydana geldiğini, ne büyük meşakkatler çekildiğini, 
nelerle uğraşıldığını tekrar etmek uzun sürer. O günkü durumu çok 
yakından ve bütün incelikleriyle biliyorum. Babanın enerjisi, çelik gibi 
mukâvemet etmeseydi, Sivas daha uzun yıllar muhteşem nûra kavu-
şamazdı. Bütün bu muvaffakiyetler üzerine âb-ı hayât gibi berrak bir 
'Kepenek' suyu içelim ve kendi kendimize bir iç muhâsebesi yapalım. 
Bir dakîkalık murâkabe-i vicdâniye kâfidir sanırım. Işık meydanda, su 
ise vücûdumuzun yüzde altmış beşini teşkîl ediyor. 

Bir mülkiye müfettişi (şimdi Çankırı vâlisidir, tanırsınız Sayın Refik 
Noyan) bana, Sivas’la münâsebetimi bilmeyerek ‘Ben Türkiye’de tek 
bir belediye reisi tanırım. Bunun kadar işine sarılmış bir görev sâhibi 
görmedim. O da Sivas Belediye Reisi’dir…’ diye saatlerce senâ etmişti.

Bu hizmetin mükâfâtı ve nişânı da bugün kendisi için ‘yâve’ vesîlesi ol-
maktadır. İnsanın gayriihtiyârî ‘fa’tebiru yâ uli-l-ebsâr’ (Ey görebilenler! 
İbret alın) diyeceği geliyor. 
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Samsun’da yıllardan beri sevilen, sayılan, hürmetle anılan bir parti mü-
fettişi tanıyorlar. Merkezinde, ilçe ve bucaklarında onu sevmeyene rast-
lamadım. Kastamonu’da da Sinop’ta da öyle…

İşte sen öyle bir babanın oğlusun çocuğum. Yârın hayâtın çetin yolla-
rında, yurt hizmetine koşarken bu mazhâriyeti unutmayacaksın. Sen 
de çocuklarına bu kadar şerefli bir mâzî bırakmaya özenmelisin.

Kâşkî her fânî , geride bu kadar müstesnâ hizmet hâlesi bırakabilse.. 
Kâşkî bir baba, yurduna ve âilesine bu kadar candan bağlı olsa…

Hasretle gözlerinden öperim çocuğum…Abdülkâdir Sarısözen”.

Son Söz Yerine..
İşte sararmış gazete sahifelerindeki düşüncelerle, biyografi denemesi 
niteliğindeki bir mektup, aradan geçen bunca yıldan sonra şimdi he-
men hepsi dünyâmızı terk etmiş insanları hâtırlamaya böylece vesîle 
oluyor. Onlar bir kuşaktı. Farklı yaşadılar ve farklı öldüler ama hep soy-
lu birer “Sivaslı” olarak…
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DARAĞACINDA BİR MUHÂLİF

İstanbul Hukuk Fakültesi’ndeki talebeliğimiz esnâsında İnkılâp Târi-
hi derslerine Prof. Dr. Târık Zafer Tunaya gelirdi. Merhum Hocamız; 
İkinci Meşrûtiyet’in fikir cereyanlarını işlediği derslerinden birinde, 
“vatan hâinliği” kavramı üzerinde de durmuş ve kimi şahıslar hakkında 
verdiği örneklerle bu kavramın taşıdığı izâfiyeti vurguladıktan sonra, şu 
cümle ile kapatmıştı bahsi:

“Şimdi düşünün bakalım, kime göre kim vatan hâini?..”

Yaklaşık bir asırlık siyâset arenasının ibretâmiz olaylarına; kimine bizzat 
tanık olarak, kimini de bil-vâsıta öğrenerek nüfuz ettikçe, Hocamızın 
görüşlerindeki isâbeti daha iyi anladım. Ne var ki; cezâ kânunlarının 
dahi sınırlarını tam bir netlikle açıklayamadığı bir suçu, ayaküstü ve ge-
lişigüzel bir keyfîlikle isnâd edebilme alışkanlığımız, bunca demokra-
tikleşme mâcerâmıza rağmen hâlâ sürüp gitmektedir. Evet, kime göre 
kim vatan hâinidir?..

Bu zihniyetten nâsibini alanlardan biri de, şehrimizin önemli siyâsî şah-
siyetlerinden biri olan Hâlis Turgut Bey’dir. Müesses düzene karşı ter-
tip edildiği âşikâr olmakla birlikte, üzerindeki sır perdesi aradan geçen 
bunca yıla rağmen maâlesef tam mânâsıyla açılamamış olan tâlihsiz bir 
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suikast girişiminin mensuplarından biri olarak suçlanan ve neticesinde 
bunu hayâtıyla ödeyen Hâlis Bey, şüphesiz ki yakın târihimizin önemli 
siyâsî figürlerinden biridir. Bu tesbîte ilâveten şu hükme de varılabilir ki; 
onun gerçek şahsiyeti ve mücâdelesi, İzmir Suikastı’na odaklanan resmî 
târih görüşünün ritüelleriyle hep gölgelenmiş ve giderek de unutulma-
ya terk edilmiştir. Aradan geçen yaklaşık bir asırlık süreç dahi; ona izâfe 
edilen “maslûp”, “mütegallibe”, “zâlim” gibi sıfatların ciddî bir değerlen-
dirmeye tâbî tutulmasına kâfi gelememiştir. Hattâ-bildiğim kadarıyla- 
hakkında yapılmış olan ciddî bir biyografik çalışma dahi yoktur. Bunun 
başlıca sebebi de, kendisinin kayıtsız şartsız bir “muhâlif ” olması ve 
oğulları Orhan Eminkethüdâoğlu ile İbrâhim Edhem Tarıkâhya Bey-
lerin gerek babaları ve gerekse siyâsî hâdiseler hakkında sâhip oldukları 
son derece ketum tavırları ve mesâfeli duruşlarıdır.

Önemle belirtmekte fayda vardır ki; amacımız, mücâdelesinin hesâbı-
nı henüz 40 yaşındayken başını vererek ödeyen bir siyâset mağdurunu 
övmek ya da yermek değil, Siyâsî Târihimizdeki yerini ve şehrimiz açı-
sından taşıdığı önemi meraklılarına aktarmaktır.

Mekteb-i Mülkiye’de Bir Sivaslı
Hâlis Turgut Bey, Sivas’ın Emin Kâhyâoğulları Âilesi’nden İbrâhim Ed-
hem Efendi’nin oğludur. Âileye ismini veren zât, Emin Kâhyâ veyâ Ket-
hüdâ diye tanınan hayır hasenat sâhibi Koca Kethüdâ Mehmed Emin 
Ağa’dır (1760– 1824).1 Bu zât; aynı zamanda 19. asrın ilk çeyreğinde 
Sivas’ta kurulmuş olan bir vakfın da sâhibidir ki, vakfiyesinde kendisi 
için, “Sivas’ın Uryân-ı Müslim Mahâllesi sâkinlerinden (ve) Dergâh-ı 
Âlî gediklilerinden inâyetlû Mehmed Emin Ağa İbni el-Hac Osman Ağa 
İbni Ahmed” tanımı yapılmıştır.2 Hâlis Bey, bu zâtın torunlarındandır.

1    Oktay EMİNKÂHYAGİL, “Sivas’ın İlk Hekimi Tabib Binbaşı Dr. Ahmet Sabri Tarıkâhya, (Sultan-
şehir Dergisi, Sayı:15, Sh: 98 – 101.).

2    A.g.m., Sh: 101 (dip not 1).
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1886 (1302) yılında doğan Hâlis Bey, Sivas Askerî Rüşdiyesi ve Mer-
can İdâdîsi’ndeki orta tahsilini tâkîben, 1912 yılında Mekteb-i Mülki-
ye’den “743” mektep numarasıyla ve “iyi” derece ile mezûn olmuştur. O 
yıllar îtibâriyle taşradan kalkıp âlî tahsil için İstanbul’a gitmenin zorluğu 
âşikârdır. İlk resmî görevi, fahrî olarak yürüttüğü Sivas Vilâyeti Maiyet 
Memurluğu'dur. Bunu, Şarkışla ve Divriği Kaymakam Vekilliği görev-
leri (Nisan – Ekim 1913) tâkip eder. Ertesi yıl ise, Sivas Vilâyet Matba-
ası Müdürlüğü ile Belediye Reis Muavinliği görevlerini yürütmüştür.

1914 yılının Temmuz ayında Erzincan İhtiyat Tâlimgâhı’nda başlayan 
askerlik hizmetini sırasıyla; Şarkışla-Tercan hattı Menzil Müfettişliği, 
Teşkilât-ı Mahsûsa Kıt’a Kumandanlığı ve Kafkas Cephesi’nde geçir-
dikten sonra, 1918 yılı nihâyetinde terhis edilerek memleketine dön-
müştür. Savaş esnâsında, Çarlık Rusyası’nın Kars, Ardahan ve Nahçı-
van’dan çekilmesi üzerine, Ekim 1917’de bir süre Nahçıvan Mutasarrıf 
Vekilliği görevini de yürütmüştür.3

Dağa Çıkan İttihatçı
Geçen asrın başlarında ve hemen onun öncesinde Sivas’ta cereyân et-
miş olayların siyâsî târih açısından olduğu kadar, şehir târihi açısından 
da oldukça önem taşıdığı muhakkaktır. Bunlardan; eski Sivaslılarca “Er-
meni İğtişaşı” diye isimlendirilen ve 1890’lı yılların ortalarında vukua 
gelen çatışmalar ile “Ermeni Tehcîri” diye bilinen 1915 olayları, bu iş-
lerde dahli olduğu iddia edilen önemli şahsiyetlerin kaderinde de etkili 
olmuştur.4  Hâlis Bey de, ismi tehcir olayı ile birlikte anılan ve tehcirden 
sonra gerek arâzî gerekse mesken niteliğindeki Ermeni metrûkâtının 
birçoğuna el koyup tasarrufta bulunduğu iddia edilen kişilerden biridir. 
İnsâf ile düşünmek gerekirse, yıllar yılı dedikodusu yapılan bu iddialar-

3    Mücellidoğlu Ali ÇANKAYA, “Yeni Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler”, (Cilt: IV, Sh:1522).

4    Arapça kökenli olan ve “gış” kökünden gelen “iğtişaş”, karışıklık ya da patırtı mânâsına, yine Arapça’dan 
dilimize girmiş olan ve “hicret” kökünden gelen “tehcir” ise göç ettirme mânâsına gelmektedir.
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da ne ölçüde hakîkat payı olduğunu ve bunun da hangi delillere dayan-
dığını tartışmak gerekir. Nitekim; Ermeni meselesindeki tutumu yü-
zünden Dâmâd Ferid Hükûmetince tâkîbâta uğrayacağını fark etmesi 
üzerine, teşkil ettiği milis kuvveti ile dağa çıkmasının yegâne nedeni 
de zâhir bu iddialara dayanmaktadır. Dönemin Sivas Vâlisi Muammer 
Bey’in başına gelenlere bakınca, Hâlis Bey’in kendi açısından bu işlerde 
ne kadar ihtiyatlı olduğu derhâl anlaşılacaktır.5

5    Tehcir esnâsında Sivas’ta vâli olarak bulunan Ahmet Muammer Bey; bu konudaki bütün iyiniyetine 
rağmen, suçlu bulunarak Malta’ya sürülmüştür. 

 Hâlis Turgut Bey
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Hâlis Bey’in bu mâcerâsı, Sivas Kongresi çalışmaları esnâsında Mustafa 
Kemâl Paşa’nın resmî dâveti ile nihâyetlenmiştir. Amaç, onun küçüm-
senemeyecek milis gücünün, o günlerde ciddî bir tehlike arz eden ve 
Kongre’nin âkim bırakılmasını hedefleyen Ali Gâlib hâdisesinin bas-
tırılmasında kullanılmasıdır. Paşa’nın, “Kuvvetlerinin miktârı nedir?” 
meâlindeki sorusuna Hâlis Bey’in mağrur bir edâ ile verdiği “iki bin atlı” 
şeklindeki cevâbı, her ne kadar ihtiyatla karşılanabilecek bir mâhiyet ta-
şımakta ise de, bugün dahi halk arasında söylenegelmektedir. Millî Mü-
câdele’nin önde gelen şahsiyetlerinden Râuf Bey (Orbay) hâtırâtında⁶  
bu konuya değinerek, belki de yegâne şâhit sıfatıyla şunları nakleder:

“Mustafa Kemâl Paşa bizzat makine başında, gerekli tedbirleri ala-
rak (peşine taktığı silâhşorlarla Malatya’da bulunan Harput Vâlisi 
Ali Gâlib’in) sarılması için, sağdan soldan bâzı kuvvetleri tahrîk etti. 
Bu arada, sonraları Sivas Mebûsu olan ve İzmir Suikasti mesele-
sinde İstiklâl Mahkemesi’nce îdâma mahkûm edilen Hâlis Turgut 
Bey’den de istifâde edilmek istenmişti. Hâlis Turgut Bey, İttihatçı ol-
duğu için Tehcir meselesinden çekindiğinden veyâ emniyet tertibâtı 
alınmak maksadıyla dağa çıkmıştı. Çağırdılar, geldi. Oturdu ve ilk 
söz olarak;

-‘Ben evvelâ İttihatçıyım, sonra da Türkçüyüm. Bunu bir kere bilin 
de, ondan sonra ne arzu ederseniz söyleyin..’ dedi.

Ben söylendim:
-‘Şimdi İttihatçılık, Türkçülük meselesi yok.. Bir dâvâ vardır..’ dedim.
-‘Yok bilin de bir kere, ondan sonra..’ diye tekrâr etti.
Biz de, (bize nasıl yardımcı olması gerektiğini) anlattık..”.

6    F. KANDEMİR & N. KARAVELİ, “Râuf Bey’in Hâtırâları”, ("Yakın Târihimiz", Sayı:30, 20 Eylûl 
1962, Sh.:112).
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Ali Gâlib ile hempâlarının bozguna uğratılmasında önemli rol oynama-
sı ve sonrasında Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 
Sivas şûbesini kurarak, Merkez Heyeti Başkanı sıfatıyla çevre kazâlar-
da da bu Cemiyetin örgütlenmesini sağlaması, onun Millî Mücâdele 
yolunda kaydedilen önemli hizmetleridir. Ayrıca büyük tehlike teşkîl 
eden Yenihan ve Umrâniye ayaklanmalarının bastırılmasındaki gay-
retleri de kayda değer. Heyet-i Temsîliye tarafından Zara Kaymakam 
Vekilliğine getirilmesi, Sivas Meclîs-i Umûmî Âzâlığı (Nisan-1920 / 
Aralık-1922) ve nihâyet 1923 yılında TBMM’ne İkinci Dönem Sivas 
Mebûsu olarak katılmasıyla birlikte, siyâsî faaliyetlerinin mahâllî safhası 
da sona ermiş olur.

Ölüme Giden Yol..
14 Hazîran 1926 târihinde İzmir Vâlisi Kâzım Paşa’dan alınan yıldırım 
telgrafta; Bursa’dan İzmir’e müteveccihen hareket edecek olan Musta-
fa Kemâl Paşa’ya bir suikast hazırlanmış olduğu, fâillerinin yakalandığı 
ve hâdiselere intizâren bir süreliğine Balıkesir’de kalınmasının uygun 
olacağı bildiriliyordu. İlk tespitlere göre olayın tertipçisi, Meclis’in ilk 
döneminde İkinci Grubu teşkîl eden muhâlifler arasında yer alan Lâ-
zistan (Rize) Mebûsu Ziyâ Hurşid idi. Teşebbüsün muhbiri ise, su-
ikasttan sonra fâilleri Yunan adalarına kaçırmayı üstlenmiş olan fakat 
kapıldığı korku veyâ pişmanlık nedeniyle İzmir Emniyeti’ne ihbarda 
bulunan Şevki isimli bir motorcuydu. İhbârı müteâkip önce Keme-
raltı’ndaki Gaffarzâde Oteli’nde kalmakta olan Ziyâ Hurşid tutuklan-
mış, daha sonra da teşebbüste dahli olan şahıslar birer birer ele geçi-
rilmişlerdi. Siyâsî Târihimize “İzmir Suikasti” olarak geçen bu tâlihsiz 
olay, gerek adlî tahkîkat ve gerekse İzmir Millî Kütüphânesi’nin büyük 
salonunda 26 Hazîran 1926 târihinde yürütülmeye başlanan muhâke-
meler esnâsında, Terakkîperver Fırka mensupları ile diğer muhâlifleri, 
hattâ bu arada (Karabekir, Ali Fuad, Refet ve Câfer Tayyar Paşalar gibi) 
Millî Mücâdele’nin ünlü kumandanlarını da kapsayacak ve sorumluluk 
mevkiine alacak şekilde genişletilmişti. Öyle ki, Başvekil İsmet Paşa’nın 
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dahi muhâkeme edilmesi gündeme gelebilmişti. Yazının amacı, olayın 
sâdece Hâlis Turgut Bey açısından tezâhürüne değinmek olduğundan, 
fazlaca ayrıntıya girmeyi gereksiz buluyoruz. Şimdi gelelim bu tezâhür 
meselesine…

Konu üzerinde bugüne kadar yapılmış olan bunca araştırma ve de-
ğerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan durum, Hâlis Bey’in olaya 
dahlinin en hafif seviyede oluşudur. Ne var ki, önem derecesi îtibâriyle 
diğerlerine nazaran hafif kalan bu girişim, cezâ takdîrinde en ağır netî-
cenin tecellîsine mânî olamamıştır. Kendisinin hükûmet icraatına ve 
dönemin siyâsî gidişâtına muhâlif olduğu ve bunun için teşkîl edilen 
gruba ve partiye dâhil bulunduğu bir gerçektir. Kabûlü gereken bir di-
ğer gerçek de, suikast olayındaki (methâldâr veyâ en azından haberdâr 
düzeyindeki) rolüdür. Tartışmalı olan husus ise; esas gâyenin ne oldu-
ğudur. Yâni sırf muhâlefetinden dolayı sindirilmesi mi, yoksa gerçek-
ten tâlihsiz bir olayın aslî fâillerinden biri sıfatıyla cezâlandırılması mı?. 
Muhâkemeler esnâsındaki tavrına, hattâ iddia makâmınca hakkında 
istenilen cezânın “kürek mahkûmiyeti” olmasına rağmen, mahkemece 
idâmına hükmedilmiş olmasına bakılırsa, birinci şık akla daha yatkın 
görünmektedir. Nitekim daha ilk celsede Mahkeme Başkanı’nın peşî-
nen öne sürdüğü ithamlara;

-“Milletin önünde ve târih karşısında bulunuyorum. Hiçbir hakîkati gizleme-
ye ahlâkım müsâit değildir..” diye karşılık vermesi ve yine kendisine yö-
neltilen,

-“Ya bu işin tertipçileri arasında bulunduğunuzu ispat edersek?..” gibi usûl-ü 
muhâkeme kurallarına ters düşen bir soru karşısında da,

-“Cezâma râzıyım..” diye diklenmesi, birinci şıkka haklılık kazandırmak-
tadır.7

7    Azmi Nihad ERMAN, “İzmir Suikasti” ve “İstiklâl Mahkemeleri”, (İstanbul-Temel Yayınları, 1971, 
Sh: 127.).
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Şu husûsu da önemle vurgulanmak gerekir ki; İstiklâl Mahkemelerinin 
en belirgin muhâkeme usûlü geleneklerinden biri, nihâî karârın iddia 
makâmının görüşü doğrultusunda verilmesidir. Daha net bir ifâdeyle, 
mahkemenin verdiği hükmün, savcının iddianâmesi ve mütâlâanâmesi 
ile birebir örtüşmesidir. Hâlis Bey’in muhâkemesinde ortaya çıkan ör-
tüşmezlik, İstiklâl Mahkemeleri târihinde ender rastlanan istisnâlardan 
birisidir. Bu durum, bugüne kadar resmî bir açıklığa da maâlesef kavuş-
muş değildir. İddia makâmı ile mahkeme heyeti arasında, kararın tesîsi 
konusunda bir ihtilâf olduğunu (veyâ olacağını) düşünmek uzak bir 
ihtimâldir. Bu durumda şu görüş haklılık kazanmaktadır: İddianâme 
tanzîminden sonra bâzı gazetelerde çıkan yazıların yarattığı hassâsiyet; 
Heyet’i, mahkemenin varlık nedenini kamuoyuna daha etkili şekilde 
kabûl ettirme endîşesine sevk etmiştir.8

Hâlis Bey’in muhâkemesinin mihverini oluşturan soru, suikastta kulla-
nılacağı iddia edilen polis tabancasını temin edip etmediğidir. Mahke-
me Başkanı’nın;

-“Ziyâ Hurşid sizden tabanca istedi mi?” şeklindeki sorusuna da aynı sert-
likte,

-“Hayır. Ne münâsebet? Esâsen onunla temâsım yoktur.” diye karşılık ver-
miştir. Kezâ kendisine yöneltilen,

-“Şimdi Ziyâ Hurşid’in ifâdesini okutacağım. Bak ne diyor: ‘Hâlis Turgut İs-
tanbul’da iken, Abdülkâdir’e (Ankara eski Vâlisi) muâvenet olmak üzere bir 
polis tabancası vermeyi vaad etmişti, ama sonra istediğim hâlde vermedi’…”. 
şeklindeki açıklama karşısında da sesinin var gücüyle:

-“Baştan başa yalandır bu, yalan!..” diye bağırmıştır.

8    Sümer KILIÇ, “İzmir Suikastı”, (İstanbul-Emre Yayınları, 1994 Sh: 218.).
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Başkanın baskıcı ve alaycı tavrıyla, zanlının sert ve mağrur duruşu ara-
sında geçen sorgulama safhası özetle şu şekilde cereyân etmiştir:

“-Durun telâş etmeyin. Mâdem ki yalandır; kendisini çağıralım, yüzünüze 
karşı söylesin.
-Hay hay, kabûl ediyorum gelsin..
-Suikaste (…) onlarla berâber bulunacakmışsınız..
-Hâşâ..Kat’iyyen… İftirâdır…
-Ben söylemiyorum, arkadaşlarınız söylüyor.
-Serâpa iftirâ ve yalandır.
-Ziyâ Hurşid’i getireceğiz öyleyse, yüzünüze karşı söylesin..
-Hay hay, söyleyebilirse. Vukû bulmamış bir şeyi nasıl söyler?..”.

Verilen emir üzerine huzûra getirilen Ziyâ Hurşid; Mahkemenin, me-
seleyi açıklaması yolundaki isteğine karşı şunları söyler:

-“…Erzurum Mebûsu Rüştü Paşa ve Sivas Mebûsu Hâlis Turgut Bey’le 
görüştüm. Görüşmeler suikast meselesiyle ilgiliydi. Kendisiyle başbaşa kaldı-
ğımız zaman, (daha önceden vermeyi vaad ettiği) tabancayı bulamadığını 
söyledi. Nedense çekimser bir tavır gösteriyordu..”.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı hiddetlenir:

“-Hâlis Turgut Bey, kalk cevap ver.

-Yalandır Reis Beyefendi, yalandır. Zâten kendisi de benimle suikast hakkında 
bir şey konuşmadığını îtiraf ediyor. Esâsı hakkında benimle bir şey görüşme-
yen adam, benden tabanca ister mi? Hepsi hayâl mahsûlüdür…”.

Yargılama sonunda Mahkeme Başkanı Ali Bey’in (Çetinkaya) söyledi-
ği birkaç cümle, pozitif bir yoruma veyâ gâyeye mâtuf(muş) gibi gö-
rünmektedir. Ne var ki; Hâlis Bey’in, “hareketle kavlen ve fiilen alâka-
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dar olmadığı” yolundaki ısrârı ile o ruh hâli içindeki basîretsizliği, belki 
yakalayabildiği son şansını da hebâ etmiştir. Şu cümlelerden ibârettir 
Başkan’ın son sözleri: 

“Ziyâ Hurşid’in söyledikleri, sizin için ağır değildir. Fakat inkâr ederseniz 
daha fenâ olur. Vaziyet bütün çıplaklığı ile apâşikâr meydandadır. Bu hakîkat 
karşısında inkârın ne faydası olabilir?..”.

İbretâmiz Bir Vasiyet
13 Temmuz 1926 Salı günü tefhim edilen kararnâmenin, Hâlis Bey’in 
de dâhil olduğu birinci derecede sorumlu görünen 15 zanlısı hakkın-
daki gerekçeli bölümünde (özetle) şöyle denilmekteydi:

“…(Bu) gizli zümre (İttihatçılarla yandaşları kastediliyor) hükû-
meti düşürme ve değiştirme işine karar verdikleri ve bu sûretle na-
sıl bir âkıbete mâruz kalınacağını tasavvur edemeyerek vatanın 
idâresini ellerine geçirmek sevdâsına kapılmışlar ve bu niyetleri, gi-
riştikleri kötü teşebbüsle sübût mertebesine varmıştır. Binâenaleyh, 
(zanlıların) …vâkî hareketleri Cezâ Kânûnu’nun ‘Türkiye Cum-
hûriyeti’nin Teşkilât-ı Esâsiye Kânûnu’nu tamâmen veyâ kısmen 
tağyir ve tebdil veyâ ilgâya ve Kânûn-u mezkûra tevfikan teşekkül 
eden Büyük Millet Meclisi’ni iskat ve ifâ-yı vazîfeden men’e cebren 
teşebbüs edenler idâm olunur.’ diyen 55. maddesinin birinci fırkrası 
ile aynı Kânûn'un, ‘Bâlâda muharrer …maddelerde beyân olunan 
fesatlardan birini, bir takım eşhas müçtemian icrâ eder veyâhut ic-
râsını tasavvur ederlerse ol cemiyete dâhil bulunanlardan asıl reis ve 
muharrik-i mefsedet olanlar her nerede tutulurlarsa îdam olunurlar.’ 
diyen 57. maddesinin ilk fıkrasına tevfikan… îdamlarına… müt-
tefikan karar verildi.”.
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Yâni gerekçeli kararda, bu günün Türkçesiyle şu hükme varılıyordu:

“Sanıkların, hükûmeti düşürmeye karar verdikleri ve bundan nasıl 
bir sonuç alınacağını düşünmeden idâreyi ele geçirmek sevdâsına ka-
pıldıkları anlaşıldığından, Cezâ Kânûnu’nun, ‘Anayasayı tamâmen 
veyâ kısmen değiştirmeye veyâ ortadan kaldırmaya ve T.B.M.M.’ni 
görevini yapamaz hâle getirmeye zorla teşebbüs edenler îdam olu-
nur..’ diyen 55/1. maddesi ile yine aynı Kânûn’un ‘… yukardaki 
maddelerde belirtilen fesatlardan birini, bir takım kişiler topluca 
icrâ eder veyâ tasarlarlarsa, bunların asıl başları ve tahrikçileri her 
nerede tutulurlarsa, îdam olunurlar..’ diyen 57/1. maddesi uyarınca 
îdamlarına oybirliğiyle karar verildi..”.

Hüküm özeti, îdâmı esnâsında göğsüne asılan yafta muhtevâsında da 
şu şekilde yer almaktaydı:

“Türk vatan ve nâmusunu kurtaran Aziz Reis-i Cumhûr Hazretle-
ri’ne suikast icrâ ve Heyet-i Vekile’yi ıskât ve taklîb-i hükûmet edecek-
leri bir anda derdest edilip bil’muhâkeme mücrîmiyeti sâbit olan ve 
Cezâ Kânûnu’nun 55’inci maddesi delâletiyle 57’nci madde-i mah-
sûsâsına tevfikan sâlben îdâmına karar verilen...”9

Hükmolunan cezâların, tefhîmin üzerinden henüz tam bir gün dahi 
geçmeden (14 Temmuz) sabaha karşı saat 3.00’de infâz edilmiş olması, 
işin ne kadar serî bir şekilde bitirilmiş olduğunu göstermektedir. Zîrâ, 
İstiklâl Mahkemesi kararlarına karşı ne îtirâzen ne de temyîzen her-
hangi bir mürâcaat yolu vardır. Kararların İzmir Hükûmet Konağı’nın 
Kemeraltı yönündeki büyük kapısı önüne kurulmuş sehpâlardaki in-
fâzının, her bir hükümlü üzerinde ne gibi bir tesir icrâ ettiği ve infazla-
rın tatbik şekliyle son sözler, bu konuda yapılan gerek ilmî ve gerekse 
hâtırâta dayalı araştırmalarda ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır.
9    Ergün AYBARS, “İstiklâl Mahkemeleri”, (Dokuz Eylûl Üniversitesi Yay., İzmir-1988, Sh: 454).
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Hükûmet Meydanı’nın denize yakın tramvay durağı önünde otomo-
bilden indirilip, “…Hay Allah, hay Allah..” diye söylenerek sehpâya gö-
türülen Hâlis Bey’in, hükmün okunmasını müteâkip,

-“Bir diyeceğiniz var mı, vasiyette bulunacak mısınız ? ” sorusuna verdiği 

Hâlis Turgut Bey (sol başta beyaz kalpaklı) Meclis’te..
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karşılık oldukça düşündürücüdür:

-“Çocuklarıma söyleyiniz. Politika ile kesin olarak uğraşmasınlar. Okusunlar, 
çalışsınlar, fikir adamı olsunlar..”.

Sehpâdaki şu son sözleri ise, fikriyâtındaki kararlılığın açık bir delîlidir:

“Pâyidâr olsun Türklük. Bir Türk, Türklüğe nasıl ihânette bulunur? Ben ölü-
yorum ama, fikrim ölmez.”.

Cesedi, önce Karantina’daki Merkez Hastahânesi’ne götürülmüş, ora-
dan da Kadifekale civârındaki Kokluca Mezarlığı’nda defnedilmiştir.

Son Söz Yerine…
Yukarıda da işâret ettiğimiz gibi; amacımız, bir şahsı övmek ya da yer-
mek değildir. Hattâ onun kısa ömrüne sığdırabildiği bunca hatâ ve 
sevâbın cedvelini önümüze alıp bir hükme ve senteze varmak da de-
ğildir. O, siyâset târihçilerinin işidir. Ancak, bir “siyâset mağduru”nun 
bilenin de bilmeyenin de gelişigüzel şekilde diline pelesenk olmuş is-
mini ve pek bilinen alışkanlıklarımızdan biri olan peşin infâzın hedefi 
olmaktan kurtulamayan hüviyetini genç kuşaklara aktarmak gerekirdi. 
Biz de bunu yapmaya çalıştık.

Sivas’ın mârûf sîmâlarından Nalbantzâde Ali Rızâ Bey, Sivas İstiklâl 
Mahkemesi’ndeki muhâkemesinden sonra şu yorumu yapmış:
“Sahne-i siyâsettir bu, sonunda tahta kurulmak da var, arabaya koşulmak da...” .

Meraklısına Notlar:
-Ciddî bir tetkikçi olan Mücellidoğlu, “3” numaralı dip notumuzda kayıtlı 
değerli eserinde, Hâlis Bey’in bekâr olduğunu belirtmiş. Hâlis Bey’in eşi, Millî 
Mücâdele’nin başlangıcında ve Kongre günlerinde aktif rol oynayan "Anadolu 
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Kadınları Müdâfaa-i Vatan Cemiyeti"nin kurucularından olan Nazife Ha-
nım’dır.

-Bu evlilikten dünyâya gelen çocuklarından biri, henüz çocuk yaşlarındayken 
bugün dahi üzerindeki sır perdesi açılamayan tâlihsiz bir kazâ kurşunuyla 
hayâtını kaybetmiştir.

-Kızları Emine (Tarı) Hanım, Rahmi Çeltekli’nin eşidir. “Sivas’ın 3 Rahmi-
si”nden biri olarak ünlenen Çeltekli, 1957 seçimlerinde CHP’den 11. Dönem 
Sivas Milletvekili olarak Parlâmento’ya girmiştir. Neden Demokrat Parti saf-
larında değil de, CHP’de siyâset yaptığı ise, o yılların şehir kamuoyunu bir 
hayli ilgilendirmiştir.

-Hâlis Bey’in büyük oğlu Orhan(Eminkethüdâoğlu) Bey, Almanya’da mü-
hendislik tahsil etmiş, küçük oğlu İbrâhim Edhem Bey (Tarıkâhya) ise, Fran-
sa’da Ticâret Hukûku doktorası yapmıştır. İkisinin de politika ile bir ilişkileri 
olmamıştır. Bekâr yaşamışlardır.

-Orhan Bey’le ilişkimiz selâmlaşma düzeyindeydi. Fakat Edhem Bey ile za-
man zaman görüşürdük. Babası hakkında kesinlikle konuşmaz, bahis açıl-
masına da aslâ müsaade etmezdi. Hâtırlıyorum; ilk Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Binâsı'nda Hâlis Bey’in “Meclis Memurîn Muhâkemâtı Encümeni 
Reisi” olduğu esnâda çekilmiş olan bir fotoğrafını görmüştüm. Bunu kendisine 
söylediğimde hiç ilgi göstermemiş, derhâl konuyu değiştirip âdetâ duymazlık-
tan gelmişti.
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TÜRK HEYKELCİLİĞİNDE BİR İLK..

Sanat Târihçilerinin ve Türk Heykelciliği alanında çalışmalar yapan 
araştırmacıların görüş birliğine vardıkları bir tesbîte göre; Türkiye’de 
ilk heykel, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından İstan-
bul Sarayburnu’nda yapılan ve 3.10.1926 târihinde resmî törenle açılan 
Atatürk Anıtı’dır. Oysa bu târihten on yıl kadar önce Sivas ili sınırları 
içinde yapılmış olan bir ‘‘anıt-büst”, klâsik mânâda heykel özelliklerini 
göstermese de, bu vâdîdeki ilk çalışma olması bakımından önemini 
hâlâ korumaktadır1. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’e âit 
olduğu söylenen bu “anıt-büst” ün tanıtımına ve hikâyesine geçmeden 
önce, Türk heykelciliği hakkında birkaç husûsa değinmenin yararlı ola-
cağı kanaatindeyim.

Bilindiği üzere; “resim”den farklı olmakla birlikte, Türk-İslâm sanatında 
tek figüratif çalışma olan “minyatür”, resim sanatının gelişmesine güçlü 
bir temel oluşturmuştur. Buna karşılık, onun ikiz kardeşi durumundaki 
“heykel” için aynı değerlendirmeyi yapmak mümkün değildir. Bu fark-
lı kabûlün nedeni, heykelin üçüncü boyuta sâhip olması ve yere gölge 
düşürmesi yolundaki inanıştır. Bu özelliği ile heykel putlara benzetilir-
di2. Gerçi İslâm âleminde; Endülüs’tekileri batı’da olmaları dolayısıyla 

1    F. KANDEMİR & N. KARAVELİ, “Türkiye’de Dikilen İlk Heykel”, (“Yakın Târîhimiz”, Sayı:7, 12 
Nisan 1962, Sh: 201.).

2    Hüseyin GEZER, “Cumhûriyet Dönemi Türk Heykeli”, (Ankara-1984, Sh:8.).
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bir tarafa bıraksak bile, doğu’daki Abbâsîlerden Osmanlılara gelinceye 
kadar başta hükümdârlar olmak üzere, pek çok kimsenin resim ve hey-
kel yaptırdığına tesâdüf olunmuştur. Ancak, resim ve heykelin men’ine 
ilişkin hükümler geçerliliğini koruduğundan; bu alanda herhangi bir 
gelişme olmamış, “yontuculuk” ya sâdece mîmârîye bağlı taş işçiliği 
şeklinde uygulama imkânı bulabilmiş ya da heykel yapma isteği, gâh 
yazıyı figürlere benzetmek, gâh stilize insan ve hayvan şekilleri kullan-
mak sûretiyle gerçekleşebilmişti. 1869 yılında, yurdun çeşitli yörele-
rinde ele geçen eski eserlerle antik heykellerin toplatılıp koruma altına 
alınmasına ve 1882 yılında “Mekteb-i Sanâyî-i Nefîse-i Şâhâne’’ (Güzel 
Sanatlar Akademisi)’nin açılışına kadarki durum bu idi. Esâsen bizde 
“resim”, Tanzimât’tan beri ders olarak öğretiliyor, piyasada serbestçe 
yapılıp satılıyor fakat “heykel” Sanâyî-i Nefîse’de öğretilmekle birlikte; 
meydanlarda, parklarda, hele resmî binâlarda yer almıyordu. Meşrûti-
yet’in ilânından(1908) sonra, heykel dikme girişimlerine tesâdüf edil-
miş, hattâ 1910 yılında Basra’da Mithat Paşa’nın heykelinin yapılması 
yolundaki tasarı, gerçekleşme aşamasına gelmiş iken, Dâhiliye Nezâ-
reti’nin müdâhalesi ile âkim bırakılmıştır3. Bu arada Yervant Osgan 
(1855-1914), İhsan Özsoy (1867-1944) ve Îsâ Behzat (1875-1916) 
gibi Cumhûriyet öncesi dönemin heykelcileri tarafından yapılmış 
olan eserler de kapalı konakların bahçe duvarlarından öteye geçeme-
miştir. Resim sanatına bakış açısı da bundan pek farklı değildir. 1328 
(1912) yılında Hacı Sâlih tarafından yazılmış olan “Misbâh-ül mün’îr 
fî men’it-tasvîr” adlı Türkçe bir eserde, resim ve heykel yasağına ilişkin 
çeşitli açıklama ve yorumlara yer verilmiştir.4

Hâl böyle iken ve daha müsâit yerleri tercîh imkânı varken, ilk kez Ana-
dolu’nun hücrâ sayılabilecek bir yolu üzerinde yapılmış olması, yazımı-
za konu olan bu değerli eserin önemini açıkça ortaya koymaktadır.

3    Osman ERGİN, “Türkiye’de Dikilen İlk Heykel”, ("Târih Dünyâsı", Sayı:14, Cilt:II, Sh:586.).

4    A.g.m.
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Güzel Bir Heykel...
22 Ocak 1923 gecesi Bursa Şark Sineması’nda halka hitâben bir ko-
nuşma yapan Gâzî Mustafa Kemâl, kendisine yöneltilen bir soruya 
cevâben, konu hakkındaki görüşlerini -bu eserden de bahisle- şöyle 
dile getirmiştir: 

“... Dünyâda mütemeddîn(medenî), müterakkî (ileri) ve mütekâmil 
(gelişmiş) olmak isteyen herhangi bir millet, behemehâl heykel yapa-
cak ve heykeltıraş yetiştirecektir. Âbidâtın (anıtların) şuraya buraya 
hâtırât-ı târihiye olarak rekzinin (dikilmesinin) mugâyîr-i dîn (dîne 
aykırı) olduğunu iddia edenler, ahkâm-ı şer’iyyeyi (şer’i hükümleri) 
lâyıkıyla tetebbû ve tetkîk etmemiş olanlardır... Münevver ve dindâr 
olan milletimiz, terakkînin esbâbından biri olan heykeltıraşlığı, 
âzamî derecede ilerletecek ve memleketimizin her köşesi ecdâdımızın 
ve bundan sonra yetişecek evlâdlarımızın hâtırâtını güzel heykellerle 
dünyâya ilân edecektir. Bu işe çoktan başlanmıştır. Meselâ, Sivas’tan 
Erzurum’a giderken yol üzerinde güzel bir heykele tesâdüf edersiniz... 
Bir millet ki fennin îcâb ettirdiği şeyleri yapmaz; îtirâf etmeli ki, o 
milletin tarîk-i terakkîde (ilerleme yolunda) yeri yoktur. Hâlbuki 
bizim milletimiz, evsâf-ı hakîkiyyesiyle mütemeddîn ve müterakkî 
olmaya lâyıktır ve olacaktır.”5.

“Güzel bir heykel..” diye bahsedilen bu eser; yukarıda da değinildiği 
gibi, Osmanlı Devletinin kurucusu olan ve “Kara Osman Bey” diye de 
anılan Osman Gâzî’nin anıt-büstüdür. Göğüs kısmına okunaklı şekil-
de nakşedilen târihlerden anlaşıldığına göre; yapım yılları 1331/1332 
(1915-1916)’dır. Zamânın Sivas Vâlisi Muammer Bey’in direktif ve 
yardımlarıyla Hafik Kaymakamı Serezli Nâbi Bey⁶ tarafından, ilçenin 
Zara yolu çıkışında ve yolun sol kenârında inşâ ettirilmiştir. 

5    Gültekin ELİBAL, “Atatürk ve Resim-Heykel”, (İstanbul-Türkiye İş Bankası Yayınları, 1973, Sh:41).

6    M. Fahrettin BAŞEL, “Sivas Bülteni”, (Sivas – Kâmil Kitâb ve Basımevi, 1935, Sh: 175).
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Hafik, Sivas’ı Zara-Refâhiye üzerinden Erzincan ve Erzurum’a bağ-
layan karayolu üzerinde ve 35 km. mesâfede küçük bir ilçedir. Mevki 
olarak niçin merkezî bir yerin değil de, Koçhisar Ovası’ndaki tenhâ bir 
yol üstünün tercih edilmiş olduğu yolunda şu görüş ileri sürülmekte-
dir: Osmanlı Devleti’nin menşeini oluşturan “Kayı Aşîreti”, Anadolu’ya 
geldiği zaman Erzurum dolaylarında bir süre kalmış, ancak o yörede 
yerleşememiş. Evliyâ Çelebi, Erzurum’da bu aşîretin ileri gelenlerine 

Anıt –Büst
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âit bâzı mezarlardan söz etmektedir. Merkezi Konya olan Anadolu Sel-
çuklularının, Sivas-Erzurum arasındaki bir ovada, Anadolu’da kalmış 
olan Moğollarla savaşa tutuştukları, tarafsız Kayı Aşîreti’nin, yenilmek 
üzere olan Selçuklulara yardım edip onları kurtardığı, bunun üzerine 
Selçuklu Sultânı’nın Ertuğrul Bey’e “tabl” (hükümranlık sembolü da-
vul) ve “sancak” verip onu “Bey” yaptığı ve Anadolu Selçuklularının ba-
tıdaki son uç noktası olan Söğüt ve Domaniç bölgesini Kayı Aşîreti’ne 
verdiği târihî bir gerçektir. Bu îtibarla, bahsi geçen savaşa sahne olan 
yerin “Koçhisar Ovası” olduğu ve dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin ku-
ruluşuna da burasının temel oluşturduğu düşünülebilir7. Anıtın Sivas 
il merkezine dikilmemesinin bir nedeni de; muhtemelen, aksi tesîrler 
doğurabilecek netîcelere meydan vermemektir. Çünkü yukarıda da 
değinildiği gibi; Meşrûtiyet’in ilk yıllarındaki benzer bir girişime res-
men karşı çıkılmıştır.8

"Taş Dikenler Geliyor..."
Anıt-büstün açılışı bir takım olaylara sahne olmuştur. Çalışmalar bitiril-
dikten sonra; Vâli Muammer Bey, o esnâda karargâhı Suşehri’nde bulu-
nan ve hiddet ve şiddetiyle ünlü olan Ordu Kumandanı Vehip Paşa’dan 
çekinerek açılışa bizzat gidememiş ve yerine bir heyetle birlikte Müftü 
Abdurrauf Efendi’yi9 göndermiştir. Bu işe, başka bir şahsın değil de bir 
din görevlisinin memûr edilmesi; Vâli Bey’in idârecilik yeteneğini ser-
gilediği kadar, Müftü Efendi’nin de açık fikirli, cesûr ve aydın kişiliğini 
ortaya koyması bakımından takdîre şâyândır. Nitekim açılış törenini 
tâkîben heyet, Sivas’ta tepkilere muhâtap olmuş, hattâ çarşı içinden 
geçerlerken halk tarafından, “İşte, taş dikenler geliyor!” şeklinde sözler 
sarf edilmiştir. Mâlûm; “taş diken” tâbiri, “put diken” mânâsında kulla-
nılmaktadır.

7    Mücellidoğlu Ali ÇANKAYA, “Yeni Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler”, (C:III., Sh:819).

8    A.g.e., Sh:821 (Sebîl’ür-Reşat, C:IV, Sh:403 ve C:V, Sh:406’ya atfen..).

9    Ali Rızâ ÖNDER, “Müftü Abdurrauf Efendi, 1871 – 1926”(“Hâkimiyet” Gazetesi).
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Yapıldığı hâliyle yaklaşık 20 yıl kadar ayakta kalabilen bu anıt-büst; üç 
parçadan oluşan 9 m. lik bir sütûn ile özel başlığı üzerine konulmuş ve 
yumuşak ve kalkerli taştan yapılmış bir büstten oluşmaktaydı. Yukarı 
doğru giderek incelen taş sütûn, zemînden birkaç basamakla çıkılan 
genişçe bir kâide üzerine oturtulmuştu. Ön cephesi doğuya (Zara 
yönüne) bakan büstün yüksekliği 91 cm., göğüs genişliği 53 cm., baş 
yüksekliği de 31 cm. dir. Dar alınlı sarık, çehreyi sınırlar şekilde kulak-
ları örtmektedir. Üst kısmı yuvarlak, kaşlar işlenmiş, bıyıklar gür, sakal 
sivri uçludur. Geniş omuzlar, yanlardan kavisle kâidesine oturtulmuş-
tur. Yaka ve göğüs kısımları kabartma çizgilerle belirlenmiştir. Osman 
Bey’in geniş sarıklı başı, biçimli bir boyunla âhenk içindedir. Göğüs al-
tına kadar inen büst, bu hâliyle çeşitli pâdişâh albümlerindeki ve târih 
kitaplarındaki temsîlî Osman Bey resimlerine benzemektedir. İnşâsı 
muhtemelen; Birinci Dünyâ Savaşı başlangıcında, Karadeniz Bölge-
si’nden Orta Anadolu’ya çekilen Pontus Rumlarından ya da doğudan 
aynı bölgeye gönderilen Ermenilerden, o yörede yerleşmiş bulunan 
taş ustalarınca gerçekleştirilmiştir. Hafik halkı arasında, taş sütûnun 30 
manda ile taşındığı söylenir.

Bir Garâbet
Anıtın açılışı gibi yıkılışı da ibretâmizdir. Sivas vâlisi Nazmi Toker (vâli-
lik dönemi: 29.8.1936/30.3.1939), anıtın yıktırılması için 1936 yılının 
Kasım ayında Jandarma Komutanı Yzb. Faruk Sayınsoy’a şifâhen emir 
vermiştir10. Bu arada; Âsâr-ı Âtikâ Nizamnâmesi’ne aykırı düşen böyle-
sine keyfî bir isteğin yerine getirilmemesi ve hattâ onarımı gerekmekte 
ise, bunun ifâsı için Vilâyet Makamı’ndan (artık her nasılsa; belki vâli-
nin yokluğunda, belki de haberi olmadan) Mektupçu imzâsıyla yazılı 
bir emir gelmiş ise de, 1937 yılının Hazîran ayında yolu o tarafa dü-
şen Vâli, verdiği emrin yerine getirilmemiş olduğunu görerek hiddete 
kapılmış; bunun üzerine anıt, üç parçadan oluşan sütûnu ve kâidesiyle 

10    Gültekin ELİBAL, A.g.e. Sh:47.



169

birlikte ortadan kaldırılmıştır. Hafik halkının bu muameleden hoşnut 
kalmadığı bilinmektedir. Yıkım esnâsında büst kısmen hasar görmüş 
ve boyun ile kâidesinde kırılmalar olmuştur. Bu hâliyle bir müddet Ha-
fik Belediyesi’ne âit bir mahzende muhâfaza edilmiş, 17 Mayıs 1943 
târihinde de o zaman müze olarak kullanılan Bürûciye Medresesi’ne 
taşınmıştır. Üç parçaya ayrılan taş sütûnun, büste kâide teşkîl eden baş-
lıklı kısmı Hafik’in Ornevit (Çınarlı) Köyü’ndeki İsmet Paşa büstüne, 
bir parçası da Hafik Hükûmet Konağı önündeki Atatürk büstüne kâide 
yapılmış, diğeri ise Hafik Çarşı Câmîi önünde müezzinlerin üzerine çı-
karak ezân okumalarına tahsîs edilmiştir11.

11    Anıtın yıkılışına tanık olan ve Hafik İlçesi’nde uzun yıllar mahkemeler zabıt kâtipliği ve dâvâ vekil-
liği yapan rahmetli Ahmet Emiralioğlu’nun naklettiği bilgi..

Heykel sanatı ve târihi açısından ilk olma özelliği taşıyan 
“Anıt-Büst”, yapıldığı yıllardaki hâliyle..



170

Anıtın hangi nedenle yıktırıldığı konusunda da muhtelif  rivâyetler 
vardır. Vâlinin, anıtı Sivas-Erzurum karayolunun daha rahat işlemesini 
temînen yıktırdığı, esâsen yapmaktan ziyâde yıkmaya eğilimli bir şahsi-
yete sâhip oluşunun da bunda etkisi olduğu ileri sürülen nedenler ara-
sındadır. Bir diğer söylenti de; adına ilk kez anıt dikilme şerefinin, bir 
Osmanlı Hükümdârına âit olmasının, o günün Cumhûriyetçi devlet 
ricâlinde yaratmış olduğu tedirginliktir. Nitekim Atatürk anıt-heykelle-
rinden başkasının gereksizliği yolunda, o târihlerde ortaya atılan bir dü-
şünceden de söz edilir. Biz yine de bu konudaki iyiniyetimizi muhâfaza 
ile, gerçek nedenin kesin olarak anlaşılamadığını belirtmekle yetinelim. 
Ancak; belirtilmesi gereken önemli husûs, bir Meşrûtiyet Vâlisi’nin ya-
pımına önayak olduğu ve bir din adamına törenle açtırdığı bir eseri, bir 
Cumhûriyet Vâlisi’nin hem de eserden övgü ile bahseden Atatürk’ün 
döneminde yıktırmış olmasındaki garâbettir.

Şimdi büst, zarif kâidesi üzerinde bu garâbeti gizlercesine meraklılarına 
sergilenmektedir.

Keşke yapıldığı hâliyle korunabilseydi...
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fotoğraf târihi açısından;
SİVAS’TA FOTOĞRAFÇILIK

Fotoğraf, zamanı durduran özelliği ile âdetâ bir yeniden yaşanmışlı-
ğı sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Fotoğrafın diğer 
önemli bir özelliği de, güvenilir bir kanıt veya belge niteliğine sâhip ol-
masıdır. Sanat Târihi açısından taşıdığı değere koşut olarak, Siyâsî Târih 
açısından taşıdığı değeri de buna katabiliriz. Bazı gerçeklerin ortaya çı-
karılmasında, belirli kavramların algılanmasında, kısaca uygarlığın geli-
şiminde fotoğraf okumanın önemi büyüktür. Fotoğrafın sanatsal varlığı 
ise, yaratıcılık özelliğinden kaynaklanır ve estetik, görsel ve iletken bir 
anlatım aracı olduğu düşüncesine dayanır. Resim sanatı ile fotoğraf sa-
natı arasındaki iletişimin de bu düşünceden kaynaklandığı söylenebilir.

Kısaca; “ışığın etkisiyle cisimlerin görüntüsünün kaydedilmesi” şek-
linde tanımlayabileceğimiz fotoğraf, 19. asrın başlarında çağının en 
büyük buluşu olarak kabûl edilmiştir. Fotoğrafçılığın, Nicẻphore Niep-
ce ile Mandẻ Daguerre adlı iki Fransızla Thomas Wedgwood ve Wil-
liam Henry Fox Talbot adlı iki ingiliz mûcidin çalışmalarıyla geliştiği 
bilinir. Dünyada ilk fotoğrafın da, Niepce tarafından elde edildiği tes-
pit edilmiştir. Fotoğrafçılığın, gerek teknik gerekse sanatsal gelişmeler 
açısından oldukça detaylı bir geçmişi vardır. Târihî süreçte, öncelikle 
siyah-beyaz ve negatif-pozitif yöntemi kullanılmış, zamanla doğadaki 
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değişik renklerin üç ana rengin (mavi-mor, yeşil ve kırmızı) çeşitli ka-
rışımlarıyla üretilmesi esâsına dayanan renkli fotoğrafçılık geliştirilmiş 
ve ilk renkli film “Kodachrome”, 1935 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu 
gün dünyâdaki en büyük fotoğraf kolleksiyonunun, New York’ta Geor-
ghe Eastman Evi’ndeki “Uluslararası Fotoğraf Müzesi”nde bulunduğu-
nu da bir bilgi notu olarak kaydedelim.

Bizde Osmanlı döneminde ilk fotoğrafçılık faaliyetleri, ecnebî fotoğraf-
çılarla başlamış, bu arada 1842’de Kompa ve 1845 yılında da M. Naya 
adlı Fransız fotoğrafçılar, İstanbul’da ilk çekimleri yapmışlardır. Daha 
sonra Rabach adlı Alman kimyacı ile Macar asıllı Râif Efendi, ilk stüd-
yo açan fotoğrafçılar olarak târihe geçmişlerdir. Basil Kargopulos, Pas-
cal Sebah, Abdullah Birâderler (Kayserili Kevork ve Wichen), Nikolai 
Andreomenos ve Bogos Tarkulyan (Phebus), 19.yüzyılın ünlü stüdyo 
fotoğrafçıları olarak ün yapmışlardır. Bu arada, 1872 yılında Yzb. Hüsnü 
Bey tarafından “Risâle-i Fotoğrafya” adıyla bir de kitap yayınlanmıştır. 
Bizde II. Abdülhamid döneminin, fotoğrafçılığın gelişmesinde önemli 
aşamalar kaydedilen bir dönem olduğu kabûl edilir. Pâdişâh; fotoğra-
fın her şeyden evvel bir tanıtım vâsıtası olduğuna inanmasından olsa 
gerek, Yıldız Sarayı’nda bir fotoğraf arşivi oluşturmuştur. Bu kapsamda, 
1893 yılında A.B.D.’ndeki Kongre Kitaplığı’na 1000’i aşkın fotoğraftan 
oluşan bir dizi albüm gönderilmiş olduğu da bilinir. Bu yoldaki girişim-
lerinin, hem imparatorluk coğrafyasını yakından tanımak, hem de bu 
geniş coğrafyada cereyan eden gelişmelerden haberdâr olmak gâyesine 
dayalı olduğu açıktır.

İlk müslüman stüdyo fotoğrafçısı, “Resne Fotoğrafhânesi” sâhibi Rah-
mizâde Bahaaddin Bey’dir. İlk profesyonel kadın fotoğrafçı ise, 1920’li 
yılların “Hanımlar Fotoğrafhânesi” sâhibi Nâciye (Suman) Hanım’dır. 
Millî Mücâdele yıllarının savaş fotoğrafçıları Esad Nedim (Tengizman) 
ve Edhem (Tem) Beyler, Cumhûriyet döneminin ünlü fotoğrafçıların-
dan biri de Cemâl (Işıksel) Bey’dir.
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Sivas Özelinde Fotoğrafçılık
Şehrimizde de fotoğrafçılığın geçmişi aşağı yukarı ayni târihî seyri izle-
miştir. Elimizde bu konuda mevcut bulunan bilgi ve belgeler bunu gös-
termektedir. Menşei îtibâriyle fotoğrafçılık sanatsal özelliğinden ziyâde, 
ticârî sâhada ve bir meslek formatında geliştiği için, açıklamalarımız da 
bu yönde olacaktır.

İstanbul’da olduğu gibi, Sivas’ta da stüdyo fotoğrafçılığının başlangıçta 
Ermeni azınlıklar tarafından yapıldığı bilinmektedir. Geçtiğimiz yüz-
yılın başlarında, şehrin merkez nüfusunun takrîben üçte birinin gayri-
müslim olmasının ve başta küçük el sanatları olmak üzere, ekonomik 
faaliyetlerin önemli bir kısmının da onların elinde bulunmasının, bu-
nun başlıca etkeni olduğu açıktır. Genel kabûle göre, Sivas’ın ilk stüd-
yo fotoğrafçıları “Encababian Frẻres” dir. Bu stüdyoda çekilmiş olan ve 
arşivimizde özenle saklanmış bulunan askerî öğrenci Mustafa Kâzım 
Efendi’ye âit asırlık fotoğrafın ön yüzündeki orijinal soğuk kaşe aynen 
okunmaktadır. Fotoğrafın târihi, 1333 (1917) dir. 

Burada şu iki husûsun açıklanması gerekir. Bu stüdyonun bulunduğu 
yer; Kepenek (eski Niksar) Caddesi üzerinde bir zamanlar faaliyette 
bulunan Yalçın Sineması’nı geçip, Bezirci istikâmetinde köprübaşına 
gelindiğinde, ırmağın yolun sağ cenâhına kıvrılıp içe doğru yön değiş-
tirdiği köşededir. Yakın zamâna kadar fotoğrafçı esnâfının hep bu cadde 
üzerinde yoğunlaşmış olmasının nedeni de bu olsa gerektir. Fotoğraf 
stüdyolarının, ticârî faaliyetlerin merkezi durumundaki çarşıda değil 
de, o yıllarda daha ziyâde meskûn mahâl özelliği gösteren bu cadde 
üzerinde icrâ-yı faaliyette bulunmalarının başkaca akla gelen bir nedeni 
de yoktur. İkinci husus da şudur: Eski fotoğraf kaşelerinin bâzılarında 
ilâveten, “Touran Frẻres Photo – Sivas” ibâresine rastlanılmaktadır. 
Bu durum, bunun Encababian Kardeşler’in fotoğrafhânelerinin özel 
(ticârî) ismi olabileceği varsayımını akla getirmektedir. Bu iki tespite 
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son bir ekleme daha yapacak olursak, geçtiğimiz yüzyılın başlarında 
şehirde fotoğrafçılık yapmış olan azınlıkların özel albüm ve arşivleri-
nin, Ülkemizde veyâ A.B.D. ya da Fransa gibi başka ülkelerde yaşayan 
çocuklarında, torunlarında ve diğer yakınlarında muhâfaza edilmekte 
olduğunu, güçlü bir ihtimâl olarak kabûl edebiliriz. Nitekim, “National 
Geographic”de Encababian Kardeşler’in fotoğraflarına tesâdüf edilmiştir.

Fotoğrafçılık konusunda uzman ve aynı zamanda iyi bir arşivist olan 
Fâruk Aburşu; Kapril Kaprilyan adlı bir fotoğrafçıdan bahisle, 1890’lı 
yıllarda icrâ-yı faaliyette olduğunu, kezâ bir Ermeni vatandaşın 1914 
yılında fotoğrafçılık sanatıyla iştigâl ettiğini, târihsiz bir fotoğrafın arka-
sında da “Dikran Zapaboryan – Sivas” kaşesinin tespit edilmiş oldu-
ğunu belirtmektedir1. İlâveten, arşivinde mevcut olan 1923 târihli bir 
fotoğrafa istinâden, 1340 (1924) târihinde Taşhan Çarşısı’nda “Bedâyî 
(Bediî) Fotoğrafhânesi” adıyla Karaahmetzâde Ahmet Turan’a âit bir 
stüdyo bulunduğunu söylemektedir. “Âile Fotoğrafhânesi” adlı bir fo-
toğrafhânenin de eski orta mektep önünde faaliyette bulunduğunu yine 
eski bir gazete haberinden öğrenmekteyiz2. Bir banka tarafından yakın 
târihlerde, “Bir Zamanlar Sivas” başlığı altında çıkarılmış olan fotoğraf 
albümünde yer alan eski bir şehir fotoğrafının altında da, “Foto Sâdi-Si-
vas” ibâresi okunmaktadır. Fotoğrafa ilişkin olarak düşülen, “1930’larda 
Kale’den çekilen umûmî bir manzara” notu dikkat çekmektedir3. Eski 
Belediye Reislerinden Sığırcızâde Hayri Bey’in askerî kıyâfetli görüntü-
sünü hâvî bir fotoğrafın arkasındaki bilgi notunda ise, “Erzurum seferi 
hâtırâsı, 27 Eylûl 1330” yazısı okunmaktadır. Ancak konumuz îtibâriyle 
fotoğrafı anlamlı kılan, “Devran Birâderler Fotoğrafhânesi – Sivas” ibâ-
resinin fotoğraf arkasında orijinal şekliyle yer almış olmasıdır.

1    Fâruk ABURŞU, “Sivas’ın 100 yıllık Fotoğrafik Belleği”, (Hayat Ağacı, Sayı:21, Sh:48 v.d.).

2    “Kızılırmak” Gazetesi, 4 Aralık 1945 (Öğretmen Okulu’nun 54. Yılı).

3    Nezih BAŞGELEN, “Bir Zamanlar Sivas”, (Arkeoloji ve Sanat Yayınları – İstanbul).
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Encababian Fréres Fotoğrafhânesi’nin 1917 târihli fotoğraflarından birinde,
askerî öğrenci Mustafa Kâzım Efendi (1899-1920).
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Anlaşılıyor ki; geçtiğimiz yüzyılın ilk çeyreğinde Sivas’ta, diğer taşra 
şehirlerine göre belki de azımsanamayacak sayıda fotoğraf stüdyosu 
faaliyet göstermektedir. Bu meyanda, sivil ve resmî bâzı kuruluşların 
faaliyetlerine değinmek de yerinde olacaktır. Şekerci Veysel ve Hanefi 
Birâderler tarafından verilen şu gazete ilânı bunun tipik bir örneğidir:

“Ahâli-i muhteremeye teshilât (kolaylık) olmak için, seyahat varaka-
larına mahsus, iki saat zarfında teslim edilmek üzere 40 kuruş fiyat-
la husûsî olarak muhtelif cesâmette (büyüklükte) ehven fiyatla zarif 
fotoğraflar çıkarılıyor. Malzememiz, Samsun’dan henüz gelmiştir. 
Sivas menâzırı (görüntüleri) kartpostallar dahi satılmaktadır..”4. 

Aynı şekilde, her biri bir şehir görüntüsü yansıtan ve beheri 100 para-
dan satılan bir seri kartpostal da 1930’lu yıllarda, “Kâmil Kitaphâne 
ve Matbaası” tarafından bastırılmıştır. Şehirde faaliyet gösteren Türk 
Ocakları ile Halkevi tarafından sanata destek gâyesiyle çekilmiş olan 
çok kıymetli şehir fotoğraflarının bir kısmı arşivlik malzeme olarak eli-
mizde mevcut bulunmaktadır. Arşiv taramalarında; o yıllarda çekilmiş 
olan bâzı fotoğraflarda da; “Foto…….” şeklinde, fotoğrafa konu olan 
kişinin adının yazılmış olduğu görülmektedir. Amatör fotoğrafçıların 
veyâ şahısların bizzat çektiği anlaşılan bu özel fotoğrafları, profesyonel 
çalışmaların ürünleriyle karıştırmamak gerekir.

Fotoğraf ve Fotoğrafçılık üzerine ciddî araştırmaları olan Selâhattin 
Yasak’ın tespitlerine göre; 1955 yılında kurulan “Sivas Fotoğrafçılar 
Odası” kayıtlarında, stüdyo sâhibi olarak dört kişinin, alümünat ma-
kine sâhibi olarak da üç kişinin adı göze çarpmaktadır. Stüdyo sâhip-
leri; Hüseyin Uçuk (Foto Örnek), Recep Ersin (Foto Sebat), Ahmet 
Ersin (Foto Işık), Şükrü Kılınçat (Foto Rekor), seyyarlar ise; Mehmet 
Sübütay, Muzaffer Sönmez ve İhsan Bilgeç’dir. Biri dışında stüdyoların 
hemen hepsi Kepenek Caddesi üzerindedir. Yalnız Recep Ersin (Foto 

4    “Gâye-i Milliye” Gazetesi, 2 Mart 1337 (1921), Sayı:15 (Fâruk Aburşu’nun a.g.m.’nden...).
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Sivas’ın eski fotoğrafçılarından Recep Ersin, posta memuru olarak görev yaptığı yıllarda,
mesâî arkadaşlarıyla birlikte (ön sırada sağ baştaki).
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Sebat), önce Afyon Sokak (köprübaşı) girişinde faaliyette bulunmuş, 
1960’dan sonra fotoğrafhânesini Bankalar Caddesi, 1. Park Sokak’a 
nakletmiştir. Recep Ersin, gençlik yıllarında posta memurluğu yapar-
ken, sonradan 1940’lı yıllarda fotoğrafçılığa başlamış ve meslek yaşa-
mı boyunca çektiği tüm fotoğrafların filmlerini büyük bir hassâsiyetle 
korumuştur. Sanatın duayeni sayılan ve Ankara’da foto muhabirliği de 
yapmış olan Hüseyin Uçuk ise; beyefendiliği, meslek ahlâkı ve nezâ-
ketiyle âhilik geleneğini adı gibi örnek bir şekilde yürüten, şehirli es-
nâfın nâdir timsâllerinden biriydi. Ticâret ve Sanâyî Odası’na tescil tâ-
rihi 1944’tür. Onların yanısıra, Oda’ya kayıtlı bulunan ve birinci kuşak 
olarak kabûl edilen fotoğrafçılarla tescil târihleri; Şevket Şener (1933), 
Recep Sönmezgün(1938), Ahmet Ersin (1940), İzzet Birinci (1943), 
Hamdi Kılınçat (1944), Muttalip İşler (1944) ve Hayrettin Çizger 
(1948)’dir. Sayın Yasak, 17 kişiden oluştuğunu belirttiği ikinci kuşak 
fotoğrafçıların ise, 1965 yılında örgütlenerek Oda’ya kaydedildiklerine 
işâret etmektedir.

Son Söz Olarak…
Yukarda örneklemeye çalıştığımız şekilde, münferit fotoğraflardan 
önemli bilgiler edinme şansımızın olmasına rağmen, zamân içinde ar-
şiv malzemesi ya da hâtırâ olarak muhâfaza edilen bir çok değerli fotoğ-
rafın menşeini; nerede, ne zaman çekilmiş olduğunu ve kime âit bulun-
duğunu tespitte hayli zorluk yaşamaktayız. Bilhassa eski fotoğrafların 
okunmasında, gerekli verilerden yoksun bulunmak, malzemeyi zâyi 
etmek neticesini doğurabileceği gibi, meraklısı ve ilgilisine de bir fayda 
temin etmeyecektir. Arşivistliğin yalnız toplamayı gerektirmeyip, onları 
bir değerlendirmeye tâbî tutmayı da gerekli kıldığı gerçeği gözden uzak 
tutulmamalıdır. Eski fotoğrafları sergilemek, bastırmak ve böylelikle il-
gililerin istifâdesine sunmak, geçmişi geleceğe taşımak ve millî kültürü 
yaşatmak adına son derece önem taşımaktadır. 
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taşra dergiciliği’nde;
BİR “ADIM”

Birinci sayısı, “Eylûl-1930” târihini taşıyan ve aylık olarak ancak 8 sayı 
kadar çıkarılabilmiş olan “Adım” dergisinin, gerek Sivas basını ve gerek-
se taşra dergiciliği açısından oldukça önemli bir yere sâhip olduğunu 
düşünmekteyiz. Bu önemi, derginin âdetâ önsözü diyebileceğimiz ilk 
yazısının şu satırlarında görmek mümkündür: 

“Memleketimizde fikir ve yazı faaliyetinin yalnız bir-iki şehrin im-
tiyâzı olmasına alışılmış gibidir. Uzun seneler, Saltanat Türkiye’sinde 
fikrî faaliyetler yalnız İstanbul’a münhasırdı… Cumhûriyet Tür-
kiyesi’nde irfan hayâtı, artık bir veyâ birkaç şehrin imtiyâzı(nda) 
değildir. Orta Anadolu’nun pek eski bir medeniyet ve hars (kültür) 
merkezi olan ve yeni Türkiye’nin kuruluşunda bir merhale olmak 
şerefini taşıyan Sivas, bugün Cumhûriyet Türkiyesi’nin irfan mer-
kezlerinden biridir. Fakat ne yazık ki Sivas, fikrî faaliyeti ifade eden 
bir mecmuadan bile mahrum bulunmaktadır… Biz bunun için bir 
adım atıyoruz. Bu adımın geri kalmaması için, istinat ettiğimiz kit-
lenin müzâheretinden emin olarak çalışacağız.”.

Yazıda açık olarak verilen mesaj; Sivas’ın bir medeniyet ve kültür mer-
kezi olmasına rağmen, fikrî faaliyetlerini halka yansıtacak bir imkâna sa-
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hip bulunmaması ve derginin böyle bir imkânın yaratılmasını temînen 
çıkarılıyor olmasıdır.

İlk sayılarının Kâmil Matbaası’nda her ayın ilk günü ve 32 sahife olarak 
basıldığını, idârehânesinin Sivas Muallimler Birliği’nin husûsî dâiresin-
de bulunduğunu ve 17x24 cm. ebâdındaki beher sayısının 20 kuruştan 
satışa sunulduğunu, kapak bilgilerinden öğrendiğimiz bu “ilim ve sanat 
mecmuâsı”nın muhteviyâtı hakkında şimdi küçük bir yolculuğa çıka-
lım…

Yeni Terbiye..
Erkek Muallim Mektebi tedris usûlü hocalarından Ahmet Şazi Bey’in 
yazı işleri yönetiminde bulunduğu derginin; ciddî bir yayın anlayışı-
nı sergileyen sistematik içinde, ilk sayısından îtibâren ilmî, felsefî ve 
sanatsal yazılara yer verdiği görülmektedir. Bu hâliyle sıradan bir taş-
ra dergisi olmadığı ilk bakışta anlaşılmaktadır. Daha birinci sayısında 
yer almış olan yazıların; “Târihin Telâkki Tarzları”, “İçtimâî İlimlerde 
İlliyet ve Gâiyet”, “Yeni Terbiye Usûlleri”, “Yeni Mektebe Esas Olan 
Fikirler” ve “Freud’un Psikolojisi” gibi ciddî başlıkları, bunun kanıtıdır. 
“Yeni Terbiye Usûlleri” başlıklı yazıda; yeni tarz terbiyenin (eğitimin) 
özellikleri, bu konuda öngörülmüş olan plânlar çerçevesinde ele alınıp 
incelenmektedir. Örneğin; “Platoon Plânı”na göre, bir okulun mevcûd 
mekânlarından bütünüyle istifâde sağlanmalı ve her sınıf günde en az 
yarım saatini ortak ilgi uyandıran olaylar üzerinde konferans salonunda 
(auditorium) münâkaşa yapmakla geçirmelidir. Bunun amacı, öğrenci-
lere sosyal sorumluluk duygusu aşılamaktır. Diğer bir plân, “Winnetka 
Plânı”dır. Buna göre esas olan, yaratıcı yeteneklerin keşfidir. Öğretici-
lerin rolü, sadece öğrencilere yardım etmektir. İmtihan yoktur. Amaç, 
öğrencilerin yaratıcı güçlerinin ortaya çıkması için, üretken bir serbes-
tiye sâhip olmalarının sağlanmasıdır. “Dalton Plânı” ise, “kendi kendine 
yardım et” ilkesini temel almıştır. Bu plânın, çocukların ruhsal gelişimi-
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ni tahrik ettiği kabûl edilmiştir. “Proje Usûlü”nde; önceden ortaya ko-
nulmuş bir proje ile bağlantılı olarak; gözlemler, tartışmalar, geziler ve 
yazı denemeleri yapılır. Saatlere bölünen mesâinin değeri yoktur.  Öğ-
retmen burada bir rejisördür. Bruxelles Üniversitesi hocalarından Prof. 
Decroly’nin adını verdiği eğitim usûlü ise, “güncel yaşam için okul” il-
kesine dayalıdır. Eğitimin ana ekseni çocuktur ve her şey onun ilgisine 
göre belirlenir. Bu yolla, çocuk gelişiminin seyri izlenmekte ve ihtiyaç-
ları belirlenmektedir. 

İki Bayram Bir Arada…
Derginin; Teşrin-i evvel (Ekim) - 1930 târihli 2. sayısının ilk yazısı, A. 
Şazi Bey’e âit ve “Musâhabe” köşe başlığı ve “Malzeme ve Unsur” yazı 
başlığı ile kaleme alınmış. Yazıda; bilimsel ve teknik sistemlerin hayâta 
geçirilmesi konusunda, işin yalnız teorik kısmıyla ilgilenip, hamlecilik-
ten uzak olanların ileri sürdükleri iki engele değinilmektedir: “Malze-
me” ve “Unsur”. Bu tespitten sonra, her iki kavram hakkında “… pek 
fazla yaşamamış olmamıza rağmen, bu kelîmeler yüzümüze sinirlerimi-
zi tahriş edecek kadar çok çarpıldılar…” denilerek, konunun detayla-
rına girilmektedir. Maarif Emîni Sabri Bey’in “Yeni Ders Yılına Girer-
ken” başlıklı yazısının, aslında bir söylev metni olduğunu ve Muâllimler 
Birliği Bahçesi’nde kendisi tarafından okunduğunu dip notundan öğ-
reniyoruz. Verilen mesaj; öğretmenlerin yürüttükleri vazifenin, hiçbir 
idârî görevle kıyas kabûl etmeyecek derecede bir öneme sâhip bulun-
duğudur. Yazar, “Memleketin hangi teşkilâtı bu kadar ağırlığı ölçülmez 
bir vazifenin yükü altındadır ?” diye sormakta ve sonra da şu hükme 
varmaktadır:

“Memleketin; iktisâdî, içtimâî ve ilmî sâhalarda göstereceği terakkî 
(ilerleme), sizlerin ibraz edeceği faaliyetin tesir derecesiyle ölçülür. Ya-
rını hazırlamaya sizler memursunuz..”. 
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Yazının altı çizilecek birkaç cümlesi de aynen şöyledir:

“Okumayan (ve) talebesinin rûhî ve bedenî tekâmüllerini (gelişim-
lerini) tetkik ve tâkip etmeyen bir muâllim, kıymetinden kaybeder 
(ve) bir zaman sonra faydasız bir unsur hâline gelir… Meslekî şeref 
ve haysiyeti rencide edecek (ve) muâllimlik sultasını zaafa uğratacak 
en ufak (bir) şâibeden sakınılmalıdır... Muâllimler yalnız mektebin 
değil, bütün bir cemiyetin ve bütün bir milletin mürebbi (terbiye edi-
ci) kuvvetleridir..”.

Derginin diğer dikkat çeken yazıları; Yaşar İsmâil Bey’e âit “Târihin İde-
alist Telâkkisi” ve A.Şazi Bey’e ait “Alâka Nokta-i Nazarından Terbiyede 
Merhaleler” başlıklarını taşımaktadır.

Sivas, 1930 yılının 30 Ağustos’unda çifte bayram yaşamıştır. Zafer Bay-
ramı’nın yanısıra, trenin Sivas’a gelmesi münâsebetiyle büyük bir tören 
daha yapılmış, bu da şehirde ayrı bir bayram havası yaratmıştır. Törende 
İsmet Paşa, başvekil sıfatıyla siyâsî hayâtının önemli nutuklarından bi-
rini vermiş, “Küşat Merâsimi”nde iki önemli konuşma daha yapılmıştır. 
Bunlardan biri, Belediye Reisi Sığırcızâde Hayri Bey’e âittir. Hayri Bey, 
“…önümüzde beliren şu hârikanın, bu Türk’ün kudret ve kuvvetinin 
tecessüm etmiş timsâli karşısında sevinerek, titreyerek, ağlayarak size 
hoş geldiniz diyoruz” cümlesiyle başlayan konuşmasında, şu duygusal 
ifâdelere yer vermiştir:

“…Ey! Yurdun uyuşmuş kan damarlarına; demirden, çelikten ve 
ateşten kudret ve kuvvet aşılayan gürbüz medeniyet. Ey! Bütün bir 
cihan karşısında varlığını koruyan ve kurtaran Cumhûriyet! Sen bu 
öz Türk memleketinde doğarken, büyüyüp hârikalar yaratacağını o 
günden hissetmiş ve ona en sağlam bir îman ile bağlanmıştık. İşte o 
îmandır ki, medeniyetler yaratan demir yollu, çelik kollu Türk âbi-
desini bize gösterdi. Buraya kadar uzayıp gelen bu sevgi kolu, güzel 
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yurdun beline ve boynuna dolanmak için, kim bilir daha ne kadar 
uzayacak? Yurdun göğsünden hârikalar yaratarak düşmanları atan 
(ve) milletin istiklâlini temin eden gürbüz Türk Cumhûriyeti, bugün 
yurduna istikbâl yaratmak için saatleri asırlar kadar uzun gören bir 
çalışma ile her tarafı demir ağlarla kuşattı… Türk’ün Ulu Dâhisi 
Sivas’tan ayrılırken biz ona demiştik ki; ‘Sivas’ın göğsü ve kalbi senin 
için dâimâ açıktır’… O, buna emin olmalıdır ki; Sivas’ın göğsünü 
bugün göğsünün ve kalbinin eseriyle süsledi… Ey! Hayâtını milletin 
ve yurdun sevgisine bağlamış büyük misafirler! Yüce emellerinizin 
açmış çiçeğini kokladınız. Bize de koklattınız. Hepinize memleketi-
min en derin sevgilerini takdim ediyorum…Eğer hissiyâtınızı tamâ-
men söyle(ye)medimse beni mâzur görün. Çünkü yüksek heyecan-
lar ifâdeye sığmaz.”

Törenin bir diğer konuşmasını ise, Nümûne Hastahânesi hekimlerin-
den Dr. Memduh Necdet Bey yapmıştır. Dergide tamâmına yer veril-
miş olan bu konuşma, “Adlı ve sanlı vatandaşlar!” hitâbıyla başlamak-
tadır. Edebî bir üslûpla kaleme alındığı anlaşılan konuşmanın önemli 
bölümlerini şu çarpıcı cümleler oluşturmaktadır:

“Gözümüz aydın, işte tren geldi. Anadolu ovalarından kıvrıla kıvrıla 
akıp giden şu demiryolu, Cumhûriyetin çelik koludur. Artık Sivas, 
hiçbir yere uzak değildir. Hemşehriler!. Toprağın beline niçin çelikten 
(bir) kuşak bağlıyoruz? Vatanın bir zerresi, bütününden ayrılmasın 
diye. Bu uzun uzun uzanan demirleri, vatanın yüreğine Cumhûri-
yeti perçinlemek için çaktık. Onları, toprağın pasını silmek için dö-
şedik. Sarı başaklı ekinleri altına çevirmek için ucuca ekledik… Şu 
makine koşup sıcaklandıkça, ateşini içindeki suyla değil, etrafındaki 
ekinlerin rüzgârıyla soğutsun… Arkadaşlar!. Yol, yerin damarıdır. 
Toprağın yaşayabilmesi için, vücûdumuzu saran kan damarları 
gibi, onun vücûdunu da yol damarları sarmalıdır…Kutlu Paşa!. 
Ankara’ya döndüğün zaman Ulu Gâzî’ye de ki; ‘İçinde dünyânın 
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en büyük kararını verdiğin Sivas’tan geliyorum. Onun ovasında ço-
luk çocuk, kadın erkek toplandık. Bir ucu Ankara’da senin kalbinde 
olan Sivas Demiryolunun açılma şenliğini yaptık. Sivaslılar seni say-
gı, sevgi (ve) göresle andılar. Senin Dumlupınar’da benim Sivas’ta 
kazandığım zaferi, 30 Ağustos’ta çılgınca alkışladılar.’..”.

Şehir Kaldırma..
Derginin; İkinci Teşrin (Kasım) - 1930 tarihli 3. sayısının ön kapağında 
bir resim ve altında da “Lamartine (Turgut Bey’in bois gravesi)” ibâ-
resi yer almış. “Musâhabe” köşesinde; “Dört Mevsimde Dört Temizlik 
Günü Yapalım” başlığı altında çıkan yazıda, kadınlarımıza mahsus işler-
den olan ev kaldırmasının, şehirler için dahi yapılması önerilmektedir. 
Yazıdan alınan şu birkaç cümle, tamâmı hakkında da bize bir fikir vere-
bilecektir:

“… Bir şehrin cadde ve sokaklarının temiz olması, herkes tarafın-
dan arzu edilen şeydir. Fakat şu veyâ bu sebepten dolayı belediye 
vazifesini yapmaz veyâ yapamaz ise, tıpkı âilede olduğu gibi, bütün 
hemşehrilerin el ele vererek bu işi (müştereken) başarmaları müm-
kün ve zarûridir. Çünkü mevzu-u bahis olan bizim hayâtımız ve 
sıhhatimizdir… Kadınlarımızın ev kaldırmasına benzeyen kolay 
bir iştir ‘şehir kaldırma.’ Sakın; olmaz, yapamayız, gücümüz yet-
mez gibilerden bir şey aklınızdan geçmesin. Sivas’ın 30.000 arşına 
varmayan sokaklarını, biz 30.000 kişi temizleyemezsek yuh bize!.”.

Rûşen Zeki Bey, “Sanat ve Mefkûre” başlıklı yazısında, yıllarca durgun 
yaşayan sanat dünyâsında artık yeni oluşumların söz konusu olduğuna 
işaretle bir gerçeğe parmak basıyor ve şöyle diyor: 

“Savaşlar, sosyal değerlerimizi nasıl bir değişime uğratmış ve yerle-
rine de yenilerini koymuşsa, sosyal bir müessese olan sanat âlemi de 
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eski değerleri yıkarak, yeni hayâtı ve yeni bir sanat dünyâsını oluştu-
racaktır. Bu îtibarla; bu yıkılışla ve bu doğuşla gereği gibi ilgilenip, 
eski ile yeninin tetkik ve mukâyesesini yapmak lâzımdır. Yıkılmak 
üzere olan sanatla, doğan yeni sanatın ‘mefkûre’ ile yakın bir ilgisi 
vardır. Sanat; bütün eğilimleri, özlemleri ve idealleri ile hayâtı, he-
yecan verecek tarzda ifâde eden bir müessesedir. Hayâtın ideâllerini 
yansıtmayan bir sanat, camekânda yetiştirilen bitkiye benzer..”. 

Bu sayının dikkat çeken diğer yazıları; yeni terbiyeye dâir bir çeviri 
ile, Freud’un psikolojisi üzerine Dr. Süleyman Bey tarafından kaleme 
alınmış bir değini, Saint Simon’un Târih Felsefesine dâir Yaşar İsmâil 
Bey’in bir yazısı, Lamartine hakkında bir inceleme ve Kâmuran Kadri 
Bey’e ait “Aydan Güneşe” başlıklı bir denemedir. Ayrıca, Rabindranath 
Tagore’un “Aşk Bahçevanı” adlı oyunundan alınan bir parça da dergide 
yer almaktadır. Şiirler ise, Hasan İzzettin’e âit “Akşamın Yollarında” ve 
Vehbi Cem’e âit “Yakın Duygular”dır.

İmtihanların Îdâmı..
Derginin; Birinci Kânûn (Aralık) - 1930 târihli 4. sayısının “Musâhabe” 
köşesi, şu ilginç başlıklı yazıya ayrılmış: “İmtihanların Îdâmına Nasıl 
Hükmedebiliriz?”

İmtihan meselesinin, öğretimin en büyük dertlerinden biri olduğu be-
lirtilen yazıda, şu görüşlere yer veriliyor: 

“Hayatta başarılı olmuş birçok büyük adamın diplomasız olduğu 
günümüzde, çocukların yeteneklerini diploma ile değerlendirmek 
yanlış ve zararlı bir usûldür. Zîrâ, imtihanlar için yapılmakta olan 
beyinsel faaliyetlerin sinirleri bozduğu bir vâkıadır. İmtihanlardan 
olumlu sonuçlar bekleniyor ise, öncelikle okulların üstlendikleri rolü 
lâyıkıyla yerine getirip getirmediklerinin bilinmesi gerekir. Öte yan-
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dan, imtihanla sağlanmak istenilen sonuçları gerçekleştirecek daha 
münâsip yolların aranması gerekir. Bu cümleden olarak; eğitim ve 
öğretim faaliyetlerinin denetimi, dönem ödevlerinin tetkiki, öğrenci-
lerin kendilerine uygun bir mesleğe hazır olup olmadıklarının tespiti 
ve yetenek düzeylerinin tâyini îcab eder.”.

19. yüzyılın “Târih Telâkkileri”nin ve özellikle Mignet’in Târih Felsefe-
si’nin konu edildiği yazı, Yaşar İsmâil Bey’in imzâsını taşımaktadır. Ya-
zıda; sosyal ihtiyaçları karşılayan feodal sistemin, orta zamanlarda bir 
zarûret olduğu, ancak sonradan yerini imparatorluklara bıraktığı vur-
gulanmaktadır. “Feodalite”  adlı eserinde Mignet, bu “içtimâî tekâmül”ü 
(sosyal gelişimi) şöyle açıklıyor:

“Hâkim olan menfaatler, içtimâî hareketi tâyin eder ve bu hareket, 
tezatlar dâhilinde inkişâf eder (zıtlıklarla gelişir). Gâyesine eriştiği 
zaman durur ve yerini diğer birine terk eder..”. 

“Çocukluk Cinsiyeti”nin ele alındığı Dr. Süleyman imzalı yazı ve “İlk İn-
san”ı morfolojik (bünyevî) gelişim sürecine göre ele alıp değerlendiren 
Lise Ulûm-uTabiiye Muâllimi Muhsin imzalı yazı ile Eflâtun Cem’e âit 
“Duymak ve Yaratmak” başlıklı yazı, bu sayının dikkat çekici makale-
leridir. Rûşen Zeki Bey’in; bir kısım ilkokul öğretmeni ile 19 Hazîran 
1927 târihinde başlatıp 16 gün yaya olarak sürdürdüğü inceleme ge-
zisini ve neticelerini detaylarıyla anlattığı “Epsile (Tozanlı) Tetkikleri” 
başlığını taşıyan yazısı da bu yolda araştırma yapanlara mehaz teşkil 
edecek niteliktedir.

Cumhûriyet Bayramı'nın 8. yıldönümü münâsebetiyle, Maarif Emîni 
Sabri Bey tarafından yapılan ve tam metni alıntılanmış olan veciz ko-
nuşmanın şu cümleleri, söylev üslûbunun niteliği hakkında bir fikir 
vermektedir: 



187

“… Hiçbir nesil, yıldönümünü kutluladığımız büyük inkılâp nesli 
kadar Türk haşmet ve azametinin şâhidi olmamıştır… İlk ihtilâl 
ateşinin mihrâkı olan Sivas şehri, târihte bu şerefli ihtilâlin ilk dü-
şüncesine göğsünü açmış olmakla anılacaktır. Sivas Kongresi, bütün 
bu inkılâplar silsilesinin mebde-i târihîsidir ve cihanşümûl bir kur-
tuluşun ilk mukaddes yeminidir… Târihte hiçbir yemin, Büyük 
Gâzî’nin kendi milletine yaşamak hakkını kazandırmak için yaptığı 
bu yemin kadar mehâbetli değildir.

Yıldönümünde olduğumuz bu büyük gün; zulüm ve esâretin, cehl 
ve taassubun inhizam (hezimete uğrama) târihidir… Müstakbel 
nesle bu zafer bir vediadır… Yaşasın, Cumhûriyet ve yaşasın onun 
büyük bânîsi..”.
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Derginin bu sayısında azımsanamayacak bir bölüm de günün şiirlerine 
ayrılmıştır. Hasan İzzettin’in “Firavun ve Ehram” başlıklı uzun şiiri ile 
Kâmuran Kadri’nin “Bir Dalga, İki Kayık”, Âtıf Bey’in “Hasret” ve “İhti-
dâ” başlıklı şiirleri burada yer almaktadır.

Dudaklar..
Genellikle eğitim câmiasına mensup yazarların dergiye hâkim olma-
sı, İkinci Kânûn (Ocak) - 1931 târihli 5. sayıda hissedilir şekilde göze 
çarpmaktadır. Bir önceki sayıda imtihan meselesi üzerine kaleme alın-
mış olan yazının devamı, bu sayıda “Şimdiki İmtihan Şekli Her Şeye 
Rağmen Mektepçilikte Zihniyetçiliğin Hükümranlığını Gösterir” baş-
lığı altında yer almış. İlk bölümü daha önce çıkmış olan “19. Yüzyıldaki 
Târih Telâkkileri” başlıklı yazı ise, bu kez Schelling’in târih felsefesine 
ayrılmış. Kezâ; ilk bölümü yine daha önce yayımlanmış olan Freud açı-
sından “Çocukluk Cinsiyeti” başlıklı yazı ile Muhsin Âdil Bey’e ait “İlk 
İnsan” başlıklı yazı, devam eden bölümleri ile dergide yer almış. Sürege-
len bir diğer yazı ise, “Epsile (Tozanlı) Tetkikleri”dir. Rûşen Zeki Bey’in 
“Sanat ve Şeniyet” başlıklı yazısında; Victor Hugo üzerinde durularak, 
onun hürriyete âşık bir hümanist olarak, burjuvazinin taraçasından 
mazlum halkı seyredip, acı ve özlemlerini sınıfına tanıtan bir eşitlikçi 
sosyalist olduğu belirtiliyor. Ancak Hugo; Yazara göre, “vatanın tehli-
keye düştüğü dönemlerde milliyetçi, hattâ kralcıdır. Bu îtibarla eser-
lerinde hümanizmin ve sosyalizmin ifâde ve heyecanlarını duyarken, 
nasyonalizmin izlerine de rastlarız..” Yazar; bu tespitinden hareketle, 
“ileri bir demokraside sınıflar arası ortak bir ideâli terennüm eden sanat 
ve sanatkâr mı samîmîdir?” sorusunu sorarak; edebiyâtımızın, Nâzım 
Hikmet’in getirdiği sanat değerleriyle yeni bir terakkî merhalesi yaşa-
dığını ve onun sosyal sınıflardan birinin duyuş ve samîmîyetine daya-
nan konstrüktivist sanatının, demokrasinin hürmete şâyan bir gelişme 
hamlesi olduğunu ileri sürüyor. 
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Dergide yer alan şiirler; Şeref Sâdi’ye âit “Dudaklar” ve “Bakmak”, M. 
Âtıf ’a âit “Kahpenin Ölümü” ve Hasan İzzettin’e âit “Deniz Feneri” baş-
lıklarını taşımaktadır. Bunlardan “Dudaklar” başlıklı olanı, döneminin 
modasına uygun olarak yazılmış küçük, ancak şiiriyet değeri olan bir 
hece ürünüdür:

“Mest olan âşıklar mey dilendiler  Gönüller zehrini içti yılların
Kızıl dudağından büyülendiler  Çılgın bir bûseyi tadacak yarın
Bilinmez bir dertle yanan dudaklar Hicran acısına kanan dudaklar..”

Mezar Taşları..
İçinde şehir dışından gönderilen yazı ve şiirlerin de yer alması, derginin 
artık yalnız yerel değil, ulusal düzeyde de bilinir olduğunu göstermek-
tedir. Nitekim; Şubat- 1931 târihli 6. sayıda yer alan, Necmettin Fâik 
imzasıyla İstanbul’dan gönderilen şiirle, Eyüp Hamdi imzasıyla Niğ-
de’den gönderilen “Dersler Arasında Tevâzün ve Âhenk Temini” baş-
lıklı yazı ve yine Viyana’dan gönderildiği anlaşılan Ebet Mahir’e âit “Ay-
nalar” şiiri, bu tespitin somut örnekleridir. Necmettin Fâik’in “Mezar 
Taşları” başlıklı şiiri, erken Cumhûriyet döneminin tipik şiir üslûbunu 
yansıtmaktadır:

Ne yazık ki, kiminizin yıllar bükmüş belini
Kiminizse daha dün döküp emellerini
Çekmiş elini yârdan, anneden, arkadaştan

Lâkin bahtiyarsınız, ah ey mezar taşları
Size armağan diye sunulur gözyaşları
Tâze hasretler açar ruhlarda yeni baştan

Ben ki kâmilen derdim, kâmilen işkenceyim
N’olur alın beni de yanınıza geleyim
Farkı yok benliğimin artık topraktan taştan...
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“Tesânüt ve Hamle İhtiyacı” başlıklı “Musâhabe” köşesinde; Hilâl-i Ah-
mer, Türk Ocağı, Muâllimler Birliği, Etibbâ Cemiyeti ve Tasarruf Sandık-
ları gibi teşekküllerden bahsedilerek, bunların âdetâ bir dış görünüşten 
ileri geçemeyen özellikleri şu cümlelerle dile getirilmektedir: 

“… İyi kötü bir binâ tedârik edip, duvara mümkün olduğu kadar 
câlibi dikkat bir tabelâ ile kapıya sağlamca bir kilit asmak, hemen 
hemen ilk ve son iş olmaktadır..”. 

Yazara (A.Şazi) göre, bütün bu kuruluşların tek bir ideâl etrafında top-
lanmaları gerekir ki, o da “Türk Milletinin, Türk vatanında inkişâfı”dır. 
Bunu gerçekleştirmenin yegâne yolu da, cemiyetlerin sıkı bir tesânüt 
(dayanışma) içinde çalışmalarının teminidir.

Derginin bir diğer yazısı, “Dr. A.R.” rumuzuyla kaleme alınmış olan ve 
Sigmund Freud’un hayâtından kısa kesitler sunan bir incelemedir. “19. 
Asırda Târih Telâkkileri”, bu kez Hegel’in târih felsefesine ayrılmış. Ya-
zar, şu soru cümleleri ile başlıyor yazısına: 

“Hegel, idealist bir filozoftu. Ona göre; ruh veyâ fikir, mevcut olan 
her şeyin esâsını teşkil eder. Bizzat madde bile, idenin veya rûhun 
husûsî bir hâlinden başka bir şey değildir. Bu doğru mudur ? Mad-
de hakîkaten rûhun husûsî bir hâlinden mi ibârettir ? Yoksa, bunun 
aksi mi hakîkate daha ziyâde tetâbuk eder?.”.

Le Conte de Lisle’den “Filler” başlığı ile alıntılanan küçük öykü, Âtuf 
Zühtü çevirisiyle dergide yer almakta. “Epsile (Tozanlı) Tetkikleri” ise, 
3. bölümü ile devam etmekte.. “Gündelik” başlığıyla Kâmuran Kadri 
tarafından serbest vezinle yazılmış olan şiirin, toplumcu dünya görü-
şünün ve özellikle Mayakovski’nin etkisinde kaleme alınmış olduğu ise 
açık:
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“Dün üstü başı kırk yamalı
Bir serseri gördüm sokakta..

Bir sefâlet ağacının koparılmış bir dalı
Ayaklarında çamur,

Yuğrulan bir hamur..
Kat kat.

Çamur ayak,
Çamur hayat.

Açlıkla kalk,
Açlıkla yat.

Yörüyor adım adım, 
 Yörüyor bir az daha,

 Çıkmak için sabaha
 Bu sefil!.”.

Derginin hemen her sayısının son sahifeleri kitâbiyâta ayrılmış: Bu sa-
yıda tanıtımı yapılan kitap ise, Erich Maria Remarque’in Ahmet Necat 
tarafından tercümesi yapılan ve 1930 yılında Ahmet Halit Kitaphânesi 
yayınları arasında çıkmış olan “Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok!”. 

Hamur Açan Kız..
Mart-1931 târihli 7. sayı Vilâyet Matbaası’nda basılmış. Bu değişim, şe-
kil açısından derginin gerek kapak gerekse iç düzeninde gözle görülür 
bir farklılığa yol açmış. Ne var ki, muhteviyâtı açısından değişen pek bir 
şey yok. “Musâhabe” köşesi, “Türk İnkılâbı” açısından İstanbul Dârü’l-
fünunu’na ayrılmış. Yazıda; Menemen hâdisesinin akabinde başlayan 
münakaşaların, münevverlerin ve üniversite mensuplarının bu olaya 
gerekli tepkiyi vermemelerinden kaynaklandığına vurgu yapılarak, bu 
vesile ile Dârü’lfünun’un durumunun gözden geçirilmesinin faydalı 
olacağına değinilmiş. Şu satırlar, 2 yıl sonra gerçekleştirilecek olan bir 
inkılâbın âdetâ habercisi gibidir:
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“Millî Kurtuluş cidâlinde İstanbul Dârü’lfünunu (Üniversitesi), de-
rin bir uyuşukluk içinde kendi üstüne kıvrılmış yaşıyordu. Anadolu 
İnkılâbını kökleştirmek ve yeni müesseseler ikâme etmek sâhasında 
kuvvetli adımlar atamadı. Hiçbir profesörümüz, İnkılâbımızın ide-
oljisi hakkında bir tecrübeye girişmedi… Bunun içindir ki, İstanbul 
Dârü’lfünunu’nun İnkılâbımız karşısında vazifesini yapmadığı pek 
haklı olarak iddia edilebilir…”.

Tedris Usûlü Muâllimi E. Hamdi imzasıyla çıkan yazı, “Talebeyi Teteb-
bua Sevk” başlığını taşımaktadır. Başlığın açılımı ise, daha yazının başın-
da şu cümlelerle özetlenmektedir:

“Talebeyi tetebbua (derin incelemeye) sevk etmekten ne anlarız? 
Talebeyi, alâkalarına göre serbest faaliyetlere dâvet etmek, istidat ve 
seviyelerinin müsaadesi nispetinde auto-education (kendi kendini 
eğitme) auto-didakti (kendi kendine öğrenme) işlerinde… imkân-
lara tevessül ettirmek, kitap, mecmua, gazete, eski eserler, vesikalar vs. 
üzerlerinde tetkik ve tetebbularda bulunma… hülâsa kendi kendini 
yetiştirmede onlara teşebbüs ve faaliyet imkânları sağlamayı anla-
rız.”.

Dergide yer alan bir diğer yazının da, yine Sigmund Freud üzerine olup, 
“Ma vie et psychanalyse” (Hayâtım ve Psikanaliz)’den Dr. A. Rasim im-
zasıyla alıntılandığı anlaşılıyor.

“Terbiye ve Îtiyat” üzerine A. Şazi Bey’in yeni bir yazı dizisi başlattığı, 
başlık altına atılan “I” işareti ile ortaya çıkıyor.

Ahmet Kenan imzasıyla kaleme alınmış olan “İçtimâî İlimlerde Muay-
yeniyet ve Gayrimuayyeniyet” başlıklı yazı ise, tamâmen bilimsel içe-
rikli olup, bu sayının en kapsamlı makalesi olma özelliğini taşıyor.
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Ressam Turgut Bey’in “Hamur Açan Kız” adlı “bois grave”si, derginin 
bu sayısını ilginç kılmaktadır. Altına aynen şu bilgi notu düşülmüş: 

“Yeni sanatta büyük yer tutan ‘bois grave’ ile memleketimizde alâka-
dar olan kişi pek azdır. Ressam Turgut Bey’in son İstanbul Müstakil 
Ressamlar Sergisi’nde de teşhir edilmekte olan bu eseri, Türkiye’de bu 
sahada atılmış ilk adım olmak îtibâriyle şâyân-ı dikkattir. Aynı za-
manda eserin mahâlli olması, ona daha fazla kıymet vermektedir.”. 

Turgut Bey’in aynı teknikle çalıştığı bir diğer eseri ise, Yaşar İsmâil’in 
“En Büyük Masal” başlıklı öyküsü içindir.

Derginin son sayfasında yer alan bir “cinâyet haberi”, ilk bakışta dergi 
muhteviyâtı ile tamâmen ilgisizmiş intibâı yaratsa da, altına düşülen şu 
küçük not, bu intibânın izini bir anda silmeye kâfi geliyor:

“Kangal’da Şûbe Reisi tarafından kurşunla öldürülen Hâkim Gâlip 
Bey, Mecmuâmızda da G. Rûhi imzasıyla yazıyordu. Çok genç ve 
çok kıymetli arkadaşımızın bu feci âkıbetinden duyduğumuz teessü-
rü, burada kaydetmeyi bir vazife bildik..”.

Son Sayı ve Son Söz..
Derginin elimizde mevcut olan son ve 8. sayısı Nisan-1931 târihlidir. 
A. Şazi Bey, “Musâhabe” köşesini bu kez “Muhtelit Tedrisat” başlığı ile 
yine eğitim sorunlarına ayırmış. Kendi ifâdesiyle muhtelit tedrisat (kar-
ma eğitim), bir “mektep meselesi”dir. Bu konuda yürütülen farklı fikir-
lere ayrıntılı biçimde yer verilen yazının dikkat çekici şu birkaç cümlesi, 
tümü hakkında da bir fikir edinmemizi kolaylaştırıyor: 

“Kadının hukuk ve salâhiyetleri (hakları ve yetkileri) îtibâriyle, 
erkeklerle müsâvâtı (eşitliği), demokrat cemiyetlerin pek tabiî bir 
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şiârıdır. Muhtelit tedrisat sistemi de kadınla erkek arasında bir fark 
gözetmeksizin her iki cinsi aynı istihsâl (üretim) ve iş hayâtına ha-
zırlamaktadır. Netice olarak, yeni bir içtimâî vaziyet (sosyal statü) 
tahaddüs etmektedir (ortaya çıkmaktadır) ..”.

Prof. Sigmund Freud’un “Ma vie et psychanalyse”inden düzenlenen 
yazı, III. Bölüm başlığı altında yine Dr. A. Rasim imzasıyla yeralmış. 
Kezâ, tefrika edilen bir diğer yazı da, “Terbiye ve Îtiyat” başlıklı yazı-
dır. Muâllim E. Hamdi imzasıyla çıkan yazının başlığı ise, “Dr. Alfred 
Adler”. Yazıda; “ferdî rûhiyatın müessisi”, “ruh ve âsap mütehassısı” ve 
“asrımızın rûhiyat ve pedegoji sahasında, orijinal mesâîsi ve müspet 
muvaffakiyetleriyle temâyüz etmiş bir terbiyeci” sıfatlarıyla anılan rû-
hiyatçının, çalışmalarından ve eserlerinden kısaca bahsedilmiş, bu 
konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için de yazının sonuna 
iki eserlik küçük bir kaynakça eklenmiş. Ahmet Kenan imzalı yazı ise, 
içtimâî (sosyal) ilimlerde “Tesâdüf ve Zarûret” başlığını taşımaktadır. 

Derginin kayda değer yazılarından biri de, “Öz Türk Diline Doğru” 
başlığı altında çıkmış olan ve devamının gelecek sayıda olduğu hatır-
latmasıyla sonlanan imzasız bir yazı. Devamı nasıl gelecekti bilmiyoruz 
ama; şu cümleler, yazının tamâmı hakkında da şöyle böyle bir kanaat 
uyandıracak niteliktedir: 

“Dünyânın en yakışıklı, en olgun ve en güzel dillerinden biri Türk 
dilidir. Çünkü Türk, dünyânın büyük ve soylu bir milletidir… Türk 
dilinin ilerleyişi (ve) asıl gelişmesi, kendi öz varlığı ile olacaktır. Zena-
atte, fende, bilgide, edebiyatta Acem ve Arap dillerine … verdiğimiz 
emeği, kendi öz dilimize vermek gerekliliğini artık anlamış bulunu-
yoruz. Bu işe aklımızın yatması bile, Türk dilinin geleceği hesâbına 
büyük bir kutluluktur..”.

Derginin bilimsel ve pedegojik kimliğinden farklı ancak sanatsal içerik-
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te kabûl edebileceğimiz diğer bir yazısı da, Tuğrul Vecdi’nin Berlin’den 
gönderdiği “ Billûr Kadeh” başlıklı fantezisidir. Yazar, başlığın hemen 
altına “Neşâtiye” ibâresini koymuş. İşte birkaç cümlesi: 

“Seni tanıdığım günden beri, bir nakkaş oldum sevgili. Ne mi yapı-
yorum diyeceksin? Billûr bir kadeh işliyorum. Onu binbir nakışla 
süslüyorum. Yaptığım bu oymaların her kıvrımında ne kadar sevgi 
(ve) ne kadar îtinâ vardır bilsen.. Çalışırken engin bir rûyâ içinde 
yüzüyorum. Hayâlimle, arzın bütün güzelliklerini yaşıyorum… 
Sen de masallardaki yâkut ve zümrüt saraylarda yaşayan bir peri 
kızısın sanki. Eserim günden güne ilerliyor. Bu her nakışında binbir 
his ve binbir hülyâ taşıyan billûr kadehi sana hediye edeceğim sevgili. 
Yalnız bir suâl beni çok üzüyor: Bu kadehi ferâhin pınarından mı 
doldurayım, yoksa senden gizlediğim dâüssılalarımın (memleket öz-
lemlerimin) şarâbından mı?.”.

Deliktaş Köyü Muâllimi Kemâl Bey’in, Deliktaşlı Ruhsatî hakkında ka-
leme aldığı ve ozanın iki mâruf şiirini de peşine eklediği yazısı da, dergi-
nin az da olsa yer verdiği halkiyat bahislerinden birini oluşturmaktadır. 
Çok muhtasar olmakla birlikte, konusunda yazılmış ilk biyografilerden 
biri (belki de ilki) olması yönünden dikkat çekicidir. Yazıda; 1250-
1317 (1834-1901) yılları arasında yaşadığı belirtilen Ruhsatî’nin, 
özellikle 1300 (1884) ilâ 1315 (1899) yılları arasında; günlük olay-
lara, dünyânın gidişâtına, ağaların zulmüne, vurguncuların azgınlığına 
ve hassaten yoksulluğa dâir “çok düzgün ve pürüzsüz türküler yaktığı” 
kaydedilmektedir. 

Dergiyi süsleyen sanat ögelerinden biri de bu sayıda, yine Turgut 
Bey’in “Kızılırmak Köprüsü” adlı bir “bois grave”si şeklinde yer almış. 
Hemen hepsi de aynı sanatçıya âit olan bu resimlerin (desenlerin), tah-
ta oymacılığı olarak bilinen bir teknikle yapılmış olduğunu da bir bilgi 
notu olarak buraya alalım.
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Son sayıda herhangi bir açıklamanın yer almamış olması, derginin ya-
yınına ânîden son verildiği zehâbını uyandırmaktadır. Kezâ, derginin 
muhteviyâtı îtibâriyle eleştirel yazılara daha ziyâde yer vermiş olması 
ve zaman zaman da tâbiri câizse, zülfi yâre dokunması, siyasal açıdan 
sakıncalı (!) görülmesine de yol açmış olabilir. Bunun, derginin yetkili 
bir makam tarafından yayınına son verdirilme sonucunu doğuracağı 
açıktır. Kaldı ki, derginin hemen her sayısında ağırlıkları hissedilen Rû-
şen Zeki ve A. Şazi Beylerin, belli bir ideolojiye gönül ve onun uğrun-
da mücâdele vermiş kişiler oldukları bilinmektedir. Bununla birlikte, 
derginin yazar kadrosunu oluşturan ve hemen hepsi de kamu görevlisi 
(öğretmen) olan yazarların tâyin v.s. nedenlerle dağılmış olabileceğini 
de hesaba katmak gerekir. Nihâyet denilebilir ki, dünyânın içine girdiği 
büyük ekonomik buhranın yarattığı ekonomik sorunlar da, derginin 
yayın hayâtına son vermesini gerekli kılmış olabilir.

Sebep ne olursa olsun; son tahlilde, varılabilecek hüküm bizce şu ol-
malıdır:

“Adım”; gerek yerel gerekse ulusal Basın Târihimiz açısından, üzerinde 
önemle durulacak ve taşra dergiciliğinde değeri asla inkâr edilemeye-
cek bir özelliğe sâhiptir.



197

demokrasiye geçiş sürecinde;
SİVAS BASIN TÂRİHİ’NE BİR DEĞİNİ

Tek parti döneminde (1923-1950) “Terakkîperver Cumhûriyet Fırka-
sı” ve “Serbest Cumhûriyet Fırkası” ile sonuçsuz iki deneyim geçiren 
Türk siyâsal hayâtı; demokrasiye geçişi, büyük bir cihan savaşının da et-
kisiyle ancak 1940’lı yılların ortalarında kurulan küçük siyasal partilerle 
gerçekleştirme fırsatı bulabilmişti. Bu dönemde cereyan etmiş olan si-
yasal olayların etkinliği kadar, Türk Basını'nın işlevsel konumu da süreci 
olumlu etkilemiş, hattâ hızlandırmıştır. Bu dönemin ülke genelinde ge-
çirdiği aşamalarla, Sivas özelinde geçirdiği aşamaların birbirine benzer 
biçimde gerçekleşmiş olduğunu da gözden uzak tutmamak gerekir. 

Geçmişin İzi..
Osmanlı Devleti’ndeki ilk basın-yayın faaliyetlerinin, dünyâdaki ben-
zerlerine kıyâsen çok daha sonra başlamış olduğu bir gerçektir. Bunun 
nedenini, II. Abdülhamid’in istibdâdına ve bu sıkı rejimin basın hayâtı 
üzerinde yarattığı olumsuz etkilere bağlayabiliriz. Nitekim, siyasal dü-
şünce akımları ancak Meşrûtiyet İhtilâli ile 1908’den sonra ortaya çıka-
bilmiş ve oluşan yeni düzen, basın-yayın faaliyetlerinin de buna koşut 
olarak gelişmesine imkân sağlamıştır. Bununla birlikte Sivas Basını'nın 
diğer taşra illerine göre oldukça eski ve târihî bir geçmişe sâhip bulun-
duğu söylenebilir. 
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Geçtiğimiz yüzyılın başlarına kadar geçen sürede, Trabzon, Samsun, 
Sivas, Erzurum, Kastamonu, Konya, Bursa ve İzmir gibi önemli taşra 
vilâyetlerinde birçok Türkçe gazetenin çıktığı biliniyor. Resmî hüviyet-
li yerel gazetelerin neşri ise, 19. yüzyılın ortalarından îtibâren başlamış 
ve bu meyanda ilk Sivas vilâyet gazetesi 1878’de yayınlanmıştır. Yine 
Sivas’ta; bu yüzyılın ortalarından başlayıp 20. yüzyılın başlarına kadar 
uzanan süreçte ve aynı yüzyılın ilk çeyreğinde Ermeni harfleriyle bası-
lan ve Ermeni cemaati tarafından kendi matbaalarında çıkarılan “Ma-
mulin Zankı” (Çan Sesi), “Antranik” (İlk Evlât), “Gapira” (Güvercin), 
“Sev Hoger” (Kara Toprak), “Hoğ-Tar” (Çukur Arâzî), “Amanor”  (Ye-
niyıl) ve “Tsayn Sepasdatsvots” (Sivas’ın Sesi) gibi ilk Türkçe gazetele-
rin bu açıdan önemi büyüktür. 6 Aralık 1941 târihindeki kapanışına ka-
dar yaklaşık yarım yüzyıldan fazla bir süre yayınlanmış olan yarı resmî 
nitelikteki “Sivas” gazetesinin kıymeti ise, bu denli uzun süreli yayın 
hayâtına sâhip olmasından kaynaklanır. Sivas’ın ilk özel Osmanlı gaze-
tesi ise, “Vicdan”dır. Halid Cevdet Bey tarafından çıkarılan bu gazetenin 
ilk sayısı, 26 Temmuz 1909 (1325) târihini taşımaktadır. Son sayısının 
târihi ise, Ocak 1910’dur. Şu hâle göre gazete, haftalık olarak 25 sayı ka-
dar çıkarılabilmiştir. Bu gazetenin hemen ardından basın hayâtına gir-
miş olan diğer bir özel gazete ise, Kâmil (Kitapçı) Bey’in “Kızılırmak” 
gazetesidir. İlk sayısı 22 Kânûn-u evvel 1325 (4 Ocak 1910) târihini 
taşıyan gazetenin, muhtelif fasılalarla devam eden yayın hayâtı, 12 Ka-
sım 1946’da nihâyete ermiştir. Şu hâle göre, yaklaşık çeyrek asır yerel 
basında var olan ve çoğunlukla haftalık olarak çıkarılan Kızılırmak’ın 
1200'ü aşkın bir sayıya sâhip olduğu anlaşılmaktadır. Kendi beyânıyla 
amacı, “teâli-i mülk ü millete (ve) ittihâd-ı anâsıra hizmet (devleti ve 
milleti yüceltmeye ve halkların birliğine hizmet) tir. Bu her iki gazete, 
Çapanzâde Âgâh Efendi tarafından çıkarılmış olan ilk özel gazete “Ter-
cümân-ı Ahvâl”in neşrinden (1860) yaklaşık yarım asır sonra Anado-
lu’da çıkarılan özel taşra gazeteleri olma özelliği taşımaktadır.
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Basın târihçilerinin genel bir yaklaşımla; Osmanlı Dönemi, Millî Mü-
câdele Dönemi, Tek Parti Dönemi ve Demokrasi Dönemi şeklinde 
bir tasnîfe tâbi tuttukları Türk Basın Târihi'nde, başta “İrâde-i Milliye” 
olmak üzere, bir döneme damgasını vurmuş olan “Mücâhede-i Milli-
ye” ve “Gâye-i Milliye” gibi gazeteler de ayrı bir târihî ve siyâsî değeri 
hâizdir. Özellikle İrâde-i Milliye, millî cidâlin âdetâ sözcüsü sıfatıyla ve 
Kongre Heyet-i Temsiliyesi nâmına bizzat Mustafa Kemal (Atatürk) 
tarafından 14 Eylûl 1919 târihinde çıkarılmaya başlanmıştır. 1922 yılı-
na kadar yayın hayâtını sürdürebilmiş olan gazetenin ancak belirli sayı-
ları Sivas’ta çıkabilmiştir.

Bütün bu veriler dikkate alındığında; Sivas basın hayâtının oldukça 
köklü bir geçmişe sâhip olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan bu konu-
da bir gerçeğe daha değinmek yerinde olur ki; o da, Sivas’ın zaman za-
man bölgesel basın-yayın faaliyetlerine de zemin teşkil etmiş olmasıdır. 
Bunun nedeni, şehrin jeopolitik özelliklerinden dolayı, merkezî otorite 
tarafından Anadolu’ya açılan bir kapı olarak görülmesi ile açıklanabilir. 
Bu bağlamda özel bir konumu olan “Ülke” gazetesinin, demokrasiye 
geçiş sürecinde merkezî otoriteyi teşkil eden iktidar partisince yayın 
hayâtına sokulması da buna kanıt olarak gösterilebilir. 

“ÜLKE” ye giden yol..
Tek parti döneminde Cumhûriyet Halk Partisi’nin, iktidar partisi sıfa-
tıyla gerek yerel gerek ulusal basını arka bahçesi olarak görme arzusu; 
1950 seçimleri öncesinde hem nitelik hem de nicelik yönünden farklı 
gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Nitekim iktidar partisinin 
ya da 1946’dan sonra ana muhalefeti temsil eden Demokrat Parti’nin 
yanında yer alan ve bir anlamda onların sözcülüğüne soyunan ulusal ve 
yerel gazeteler, bir yandan demokrasi anlayışının simgeleri olarak kabûl 
görürken, diğer yandan da gazete patronları ve onların etrafında oluşan 
yerli elitler için kendi siyâsî amaçlarına yönelik bir propaganda aracı 



200

olma niteliği taşımakta idiler1. Bu yolda ileri sürülebilecek bir diğer gö-
rüş de; çok partili hayâta geçilmesiyle birlikte, halkın henüz kurulmuş 
olan Demokrat Parti’ye temâyülünün, daha işin başında iktidar parti-
sinde bir endişe ve tedirginliğin yaşanmasına yol açmış bulunmasıdır. 
Giderek iktidarı kaybetme sendromuna dönüşen bu endişe ve tedir-
ginliğin, 1946 genel seçimlerini şâibeli duruma soktuğu ve Türk siyasal 
hayâtının önemli kırılma noktalarından birini teşkil ettiği açıktır. 1950 
seçimlerinin hemen öncesinde, halkının iktidara yakınlığı ile bilinen 
bir şehirde, bu yakınlığın âdetâ istinat duvarını oluşturacak bir “bölge 
gazetesi” çıkarma düşüncesinin temelinde yatan maksat da işte budur. 
Yâni, bu yolla iktidar lehine kamuoyu yaratmak ve sonunda seçimleri 
kazanmak. Ayrıca; şehrin millî mücâdelede taşıdığı misyon, gazetecilik 
geleneğine sâhip oluşu, nihâyet Kitapçı Âilesi gibi bu geleneğin güve-
nilir temsilcilerinin burada bulunması gibi nedenlerin de bunda etken 
olduğu ileri sürülmektedir. 

Bu noktalardan hareketle; “Ülke” adı verilen bir gazete, iktidar partisinin 
“Halk Gazetecilik ve Basın Türk Anonim Şirketi” adına oluşturduğu ve 
aralarında Kemâl Zeki Gençosman, Refik Ahmet Sevengil, Nasuhî 
Baydar, Nâzım Poroy ve Nihat Subaşı gibi tanınmış meslek erbâbının 
bulunduğu bir ekip tarafından, 1 Kasım 1945 târihinde Sivas’ta günlük 
olarak çıkarılmaya başlanmıştır. Lejantına bakılırsa; 5 kuruş fiyatla satı-
şa sunulan bu gazete, bir “siyâsî halk gazetesi”dir. Oysa özünde, iktidar 
partisi C.H.P.’nin yarı resmî nitelikteki bir yayın organı hüviyetini taşı-
maktadır. 

Ancak bu kimlik, sütre gerisine çekilecek ve gazetenin bir “ideâl ve ülkü 
uğruna” yayın hayâtına başladığı lânse edilecekti. Nitekim gazetenin 
yazı işleri müdürlüğünü de üstlenmiş bulunan Refik Ahmet Seven-
gil’in, ilk sayıda halka verdiği mesaj da bu yoldadır. Diyordu ki Sevengil, 

1    Güney NAİR, “1878-1999 Sivas Basını” (Sivas, Eylûl-1999, Sh:14, Dr. Horst Unbehaun’un önsözünden..).
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“Halkın Dostu” başlığı altında çıkan yazısında:

“… (Bir) gazeteyi uyanık , düşünen ve olup bitenleri öğrenmek ihti-
yacında (olan) insanlar yaşatır. Bu cinsten insanlardır ki, yurdun ve 
kamunun faydaları üzerine gönül çarpıntısı ile titrerler... Anadolu(-
nun) ortasında kurulan ve yurt ölçüsünde yayılma ve çalışma için 
hizmete giren bir gazete, elbette büyük halk ile beraber, sevimli (ve) 
sevgili halk çocuklarının ferâgatli, duygulu, bilgili, milliyetçi, yurtse-
ver geniş gençlik kitlesinin dostudur.”.

Aynı sayıda yer alan bir diğer köşe yazısında ise; gazetenin, “kitleleri ay-
dınlatmak için kitaptan sonra yaratılmış olan inanılmaz tesirli bir vası-
ta” şeklinde tanımı yapılarak yeni bir gazetenin; bir şehrin, bir bölgenin, 
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belki bir ülkenin fikir gıdası olduğu vurgulanmaktaydı.2

Gerek resmî ağızdan verilen bu mesajların, gerekse asıl gâyesinin yanında, 
“Ülke” gazetesi üzerine şu birkaç hatırlatmanın daha yapılması gerekir:

O yıllar îtibâriyle taşra basını, hemen hemen “yok” mesâbesinde veyâ 
asgarî düzeyde varlığı hissedilebilecek bir durumdadır. Böyle bir ortam-
da, bölgesel bir hüviyet ve bir hayli de teknik donanıma sâhip bir gaze-
tenin, üstelik bir nevi iktidar sözcülüğü misyonunu da üstlenerek yayın 
hayâtına başlaması, önemini ve değerini peşînen ortaya koymaktadır. 
Bu hâliyle “Ülke”, iktidarın resmî yayın organı olan “Ulus” gazetesinin 
âdetâ taşraya uzanan kolu ve bir anlamda onun izdüşümüdür. Gazete-
nin daha sonra Kitapçı Âilesi tarafından sâhiplenilmesi de bir artı değer 
olarak kabûl edilmelidir.3 21 Kasım 1946 târihli bu devir olayının hangi 
nedenle gerçekleştirilmiş olduğu konusundaki yaygın kanaat, gazete-
nin mevcut hâliyle beklenen gâyeyi sağlamakta yetersiz kalması, ayrıca 
gazetenin mâlî yönetiminde bâzı aksaklıkların ortaya çıkmış olmasıdır. 
Öte yandan Ankara grubunun, elde edilen kazancı  gereği gibi değer-
lendirememesi de buna bir neden olarak ileri sürülmüş ise de, demok-
rasi yolunda kan kaybetmekte olan iktidarın çözülüşünün buraya da 
sirâyet etmesi, asıl nedeni oluşturmaktadır. Bu çözülüşün doğal sonucu 
olarak ortaya çıkan iflâs durumu ise, Kitapçı Âilesi’nin bir kurtuluş adası 
olarak kabûlünü sağlamıştır. Gazetenin sonraki safahatı, demokrasinin 
geçiş sürecini izleyen dönemine âittir. Son tahlilde, gazetenin varlık ne-
denine ilişkin olarak, şu tespitte bulunulabilir: 

“Ülke”, siyâsî bir haber gazetesi olarak içte huzur ve istikrârı, dışa karşı 
da millî bütünlüğün korunmasını hedefleyen bir yayın politikasını sür-
2    Nasuhî BAYDAR, “Yazanlara ve Okuyanlara Dâir”, (Ülke, 1 Kasım 1945).

3    İlk gazete, ilk özel matbaa ve ilk kitabevinin kurucusu olan Kâmil Kitapçı (1877-1957)’nın 
ve âilesinin Sivas basınında önemli yerleri vardır. Özellikle gazetecilik, bu âilede dededen to-
runa uzanan üç kuşağın meslek alanı olmuştur.
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dürmeyi gâye edinmiş olsa da, her fırsatta iktidarın yayın organı olma 
özelliğini ortaya koymaktan bir an geri durmamıştır. Nitekim, gerek iç 
ve gerekse dış siyâsî gelişmeler, çoğu kez Ankara mahreçli veya kaynaklı 
olarak sahifelerine yansımıştır 4.

14 Mayıs 1950 seçimleri ertesinde C.H.P.’nin muhalefete geçmesiy-
le birlikte, “Ülke” gazetesi yine Kitapçı Âilesi’nin imtiyâzında yayınını 
sürdürmüş ancak bu sefer sahifelerini iktidar yanlısı haber, yazı ve yo-
rumlara değil, iktidarı yerici haber, yazı ve yorumlara açan muhalefet 
sözcüsü bir yayın organı hüviyetine bürünmüştür. Ancak bu yapısal 
değişimin, gazetenin maddî ve fikrî gücünü yitirmesine ve sıradan bir 
taşra gazetesi olma durumuna düşmesine yol açtığı da bir gerçektir. Ka-
panış târihi, 29 Eylûl 1959’dur.

“HAKÎKAT”a Giden Yol..
Demokrasiye geçiş çabalarının hız kazanması ve iktidara giden yolda 
gerek yerel ve gerekse ulusal basının siyâsî partiler üzerindeki tesirinin 
yaşanan somut olaylarla anlaşılması üzerine, şehrin demokrat ve mu-
hafazakâr elitlerinin buna duyarsız kalması elbette düşünülemezdi. 21 
Temmuz 1946 târihinde yapılmış olan tartışmalı genel seçimlerin, de-
mokrasi yanlılarını yeni bir oluşuma sevk edeceği artık belli olmuştu. 
Zîrâ, 1950’lere uzanan süreçte, iktidar partisi C.H.P.’nin yeni yapılacak 
bir seçimde artık başarılı olamayacağı, güçlü bir ihtimâl olarak ortaya 
çıkmış bulunmaktaydı. O hâlde yapılması gereken iş, iktidar karşıtı 
muhafazakâr çevrelerin bir an önce harekete geçerek, yaklaşan seçimler 
öncesinde tez elden bir matbaa kurmaları ve bir de gazete çıkarmalarıy-
dı. Gazeteciliğin; gerek görsel gerekse işitsel olarak, kamuoyu oluştur-
mada ne denli bir öneme sahip olduğunun ve basının bir siyâsî partiyi 
iktidara taşımakta nasıl bir rolü bulunduğunun anlaşılmış olması da 
süreci hızlandıran etkenler arasındaydı. 

4    Güney NAİR, a.g.e.
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Demokrasiye geçiş süreci olarak ele aldığımız 1940’lı yılların ikinci ya-
rısında şehrin iki faâl matbaası vardı. Bunlardan biri, Vâli Ahmet İzzet 
Paşa tarafından 1878 yılında kurularak hizmete girmiş olan resmî hü-
viyeti hâiz Vilâyet Matbaası, diğeri de Kâmil Kitapçı’nın 1930 yılında 
tesis etmiş olduğu özel kuruluş niteliğindeki Kâmil Matbaası idi.

Eski bir meslek mensubu olan ve ömrünün büyük bir kısmını gazeteci-
lik uğraşıyla geçirmiş bulunan rahmetli Ahmet Turan Gürel, Basın Tâ-
rihimiz açısından büyük değer taşıyan meslek hâtırâtında5, o târihlerde 
Millî Emlâk Şefi olan Neşet Dumanlı’nın kendisine gelerek, “...Demok-
ratlar, ʻÜlke’ye karşı bir gazete çıkaracaklar. Ben Mâliye’den ayrılıp bu 
gazetenin başına geçeceğim. Gel bunu birlikte çıkaralım…” şeklinde 
bir teklifte bulunduğundan bahisle, şöyle demektedir: 

“1949 yılının 27 Ocak günü, içlerinde Rahmi Akça gibi bir Cum-
hûriyet Halk Partilinin de bulunduğu 14 ortak bir araya gelerek 
ortaklığın mukâvelesi yapıldı. Gazetenin adı, ʻHakîkat’ olacak (ve) 
1 Mart 1949 târihinde yayın hayâtına girecekti. Hemen Nalbant-
larbaşı’ndaki Ziyâbey Kütüphânesi’nin alt katında bir bölüm ayar-
lanarak, matbaa hâline getirilmesine başlandı ve Şubat ayı içinde de 
çok seri bir şekilde kuruldu…” .

Yine Gürel’in verdiği bilgiye göre; 16 maddelik ortaklık mukâvelesine 
imza koyanlardan Rahmi Akça 7000, Nâzım Ağacıkoğlu 4000, Ahmet 
Alıngan (Osman Güvenal adına) 3500, Nilüfer Damalı (Ercüment  
Damalı adına) 3000, Ahmet Göze 2500, Cemal Göncü 2000, Ab-
dullah Telli (Rıfat Öçten adına) 2000 ve Nûri Firuz, Osman Çeliker, 
Mustafa Koçer, Necati İnan, Âtıf Okatan, Ali Sezerer ve Neşet Dumanlı 
da verdikleri 1000’er lira ile matbaa ve gazetenin sermâyesini temin et-

5    Yazar; hâtırâlarının bir kısmını kaleme alabilmiş, ancak son hâle getirip neşretmeye ömrü vefâ etme-
miştir. Derlediği bölümler ise, birkaç sûret hâlinde bazı yakın dostlarında mevcuttur. 
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mişlerdi. O günlerin tanığı olan eski Sivaslılar, bu ortaklığın büyük bir 
fedâkarlığı gerektirdiğini ve bâzı ortakların, eşlerinin ziynet eşyasına va-
rıncaya kadar sâhip oldukları bütün maddî varlıklarını bu iş için ortaya 
koyduklarını söylerler. 

“Günlük Siyâsî Gazete” olarak, sayısı 10 kr. fiyatla dağıtımı yapılan 
“Hakîkat” gazetesinin imtiyaz sâhibi, ortaklık adına Nâzım Ağacıkoğlu, 
neşriyâtı fiilen idâre eden yazı işleri müdürü ise, yine gazetenin ortak-
larından Neşet Dumanlı (Neşet Nâfiz Dumanlıoğlu) idi. Gazetenin 
amacı, alelâde bir basın faaliyeti değil, onun çok ötesinde emekleme-
ye başlayan çok partili demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmak 
ve çok eski bir medeniyete sâhip olan kentin çilekeş insanlarına yeni 
ufuklar açmaktı. Böyle bir girişimin elbette siyâsî boyutları vardı ve ola-
caktı da… Nitekim; gazetenin ilk sayısında “Hakîkat Niçin Çıkıyor” 
başlığı altında yer alan başyazıda, yaşanılan “intikâl” sürecinde geçmişin 
hesaplarını kapatıp geleceğin medenî kapısını açmaya ve yeni oluşum-
larla köklü değişimleri gâye edinen millî demokrasiyi gerçekleştirme-
ye çalıştıkça, eski alışkanlıkların mukâvemetiyle karşı karşıya gelindiği 
vurgulanarak şu satırlara yer verilmekteydi:

“Hakîkat yeniliğe karşı eskinin bu mukâvemetini biraz daha kırmak, 
insan hak ve hürriyetlerinin galebesini daha kısa yoldan ve daha uy-
gun ve mûtedil şartlar yarataraktan temin etmek maksadıyla neşir 
hayâtına atılmış bulunmaktadır… Sivas’ın yurt bütünlüğündeki 
coğrafi özel mevkii îtibâriyle bilhassa Orta Anadolu ve Şark Vilâyet-
lerinin dertlerine devâ bulmaya çalışmak gibi ayrıca bir husûsiyete 
mâlik olan ʻHakîkat’, gâyesine ulaştıkça bahtiyar olacak ve bahtiyar 
oldukça (da) yoluna yürümekte devam edecektir. Onu çıkaranların 
kalplerinde sadece vatana karşı bağlılık ve millet sevgisinin yarattığı 
mebzûl bir enerji kaynağı vardır. Her türlü maddî endişelerden âzâ-
de olan bu kaynağın ʻHakîkat’ yolundan sayın okuyucularımızın ve 
dolayısıyla bütün bir memleketin damarlarına bağlandığını ve neşir 
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hayâtımızda böylece hareketli ve âhenkli bir sistemin kurulduğunu 
görmek, bizler için en büyük mükâfat teşkil edecektir.”.

Kısa sürede oldukça geniş bir haber ve dağıtım ağına sâhip olan gaze-
te, Doğu illerine ve hattâ Karadeniz sâhiline kadar uzanan bir sâhada 
10.000’i aşkın bir tirajı yakalayabilmiştir. Nâzım Ağacıkoğlu, Ercüment 
Damalı ve Rıfat Öçten gibi kurucu ortakların, 1950 seçimlerinde mil-
letvekili seçilmelerinde de gazetenin etkisi elbette büyük olmuştur. 

İlk yayın döneminde henüz genç bir lise öğrencisi iken aynı zamanda 
gazetenin gece sekreterliği görevini de yürüten rahmetli Prof. Sedat Ve-
yis Örnek o dönemi, “Demokrat Parti’nin bir Uzun İskender yiğitliği 
(!) ile Halk Partisi’nin karşısına çıktığı ve sath-ı vatanı yirmi şu kadar 
senelik bir keyfî idâreden kurtarmak için manevî bir cenge giriştiği…” 
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yıllar olarak niteleyerek, gazete idârehânesinin kahve ocağımsı atmos-
ferini şu birkaç cümle ile pek güzel kompoze eder: 

“Biz ol vakitler çiçeği burnunda bir gece sekreteri, orijinal haberler 
arayan bir şehir muhabiriydik. Her pazar parklardan, mezarlıklar-
dan aşka, sevdaya benzer yaşamalardan söz açan yazılar yazıyor-
duk… Yukarılarda, mürettiphânede bir felâket masasının üstüne 
abanmış, hikâyeler kuruyorduk. Aşağısı, Arut kebabına doymuş, 
geğirdikçe ağızları rakı kokan, rahat parmakları yenice paketinin 
kırmızısıyla oynayan başkalarıyla doluydu. Fırsat düştükçe aşağı 
iniyor, bir başlık alıyor, ya da ş̒u haberi tekten versek nasıl olur?’ gibi 
lâflar ediyorduk…”⁶. 

Son Söz Yerine…
“Ülke” ve “Hakîkat” gazeteleri, âdetâ birbirinin partneri olarak kendi 
mecrâlarında akıp giden iki ırmak gibi basın ve demokrasi târihimiz-
deki kutsal yerlerini çoktan almışlardır. Üstlendikleri misyon ile, keskin 
ancak seviyeli bir siyâsî rekâbetin oluşumuna zemin teşkil etmişlerdir. 
Dolayısıyla çok partili siyasal yaşamın gelişmesine ve yerleşmesine de 
katkıda bulunmuşlardır. Gerek bölgesel gerek ulusal platformda, her 
yönden değerleri asla göz ardı edilemez. “Ülke” gazetesi asıl misyonu-
nu 29 Eylûl 1959 târihinde , “Hakîkat” ise 25 Mayıs 1955’te tamamla-
mıştır. “Ülke”nin daha sonra, farklı târihlere tesâdüf eden üç ayrı yayın 
dönemi geçirmesine ve “Hakîkat” gazetesinin de muhtelif fâsılalarla ke-
sintiye uğratılmış olmakla birlikte yayın hayâtını “Hâdiselerle Hakîkat” 
adıyla hâlen sürdürmesine rağmen, demokrasiye geçiş (intikâl) döne-
minin taşra bazında önemli yayın organları oldukları açıktır. Her ikisini 
de asıl misyonları îtibâriyle etraflı bir tetkike tâbi tutmadan yapılacak 
araştırmaların eksik kalacağı unutulmamalıdır.

6    “Yakınlaşmak Sevmektir” başlıklı “Biyografi Denemesi”nden..
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 anılarda yaşayan taş mektep;
ESKİ SELÇUK ORTAOKULU

1950’li yılların başında Sivas’ta bir ortaokul varmış. Bizim kuşak pek 
hatırlamaz, çocukluk yıllarımızda faaliyet gösterdiği için. Eski Murdar 
(halk ağzıyla Mundar) Irmak kıyısında ve şimdiki İmam-Hatip Binâ-
sı’nın yerinde bulunan  Okul, karma eğitim yaparmış. Kız öğrencileri 
ayrı bir yere nakletme düşüncesi, henüz faaliyetleri sona erdirilmiş olan 
eski Halkevi’nin, bu işe tahsîs edilmesini gerekli kılmış ve bu sûretle, 
“Kız Ortaokulu” adıyla yeni bir oluşum gerçekleştirilmiş. Târih, 9 Ocak 
1953.

O yılların fizîkî yetersizliği yüzünden; öğrenciler fizik, kimyâ, müzik ve 
spor dersleri için Lise’nin imkânlarından yararlanırlar, buna mukâbil 
liselilerin kültürel etkinlikleri de zaman zaman Kız Ortaokulu’nun kon-
ferans (aynı zamanda müsâmere) salonunda yapılırmış.

Bu bilgileri; Okul’un ilk mezûnlarından emekli edebiyat öğretmeni 
sayın Nevin (Şekeroğlu) Alpkaya’nın 19 Aralık 2011 târihli uzun mek-
tubundan özetle aktardım. Derin bir hatırlayış ve bulunduğu rûh hâli-
nin duygusallığı içinde lûtfedip naklettiklerine bakılırsa; ana giriş mer-
divenlerinden çıkılınca ilk girilen yer, bu konferans salonu imiş. Binâ, 
kız ortaokulu olarak faaliyete geçince, ön kapı kapatılmış ve arka bahçe 
kapısı, öğrencilerin giriş-çıkış kapısı olarak kullanılmaya başlanmış. 
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Uzunca bir koridora açılan karşılıklı odalardan müteşekkil üst katın 
Meydan’a bakan balkonlu odası idârecilere ayrılmış, karşısındaki oda 
ise, öğretmenler odası olarak kullanılmış. 1954 yılında Okul’un ismi, 
“Selçuk Ortaokulu” olarak değiştirilmiş ve binânın içinde esaslı bir tâ-
dilât yapılmış.

Bizim öğrencisi olduğumuz 1960’larda; bu değişimin netîcesinden 
olsa gerek, birinci katın dar koridorlarına pencereleri Hükûmet Ko-
nağı’na bakan dershâneler yerleştirilmiş, ikinci kata çıkılan sağlı-sollu 
ahşap merdivenlerin bağlandığı üst koridor dershâneleri ise, pencere-
leri önden yine aynı yeri, arka cepheden de Selçuklu eserlerini görecek 
tarzda dizayn edilmişti. Bu kez ikinci katın balkonlu odası yine makâ-
ma, birinci katın girişe göre en soldaki büyükçe odası da, öğretmenlere 
tahsîs edilmişti. Okul’un laboratuarı ile hizmete ayrılmış diğer mekân-
ları ise, binânın alt katındaydı. Üst kata çıkan merdiven sahanlığında, 
basamaklar yükseldikçe göze çarpan yağlıboya tablolar vardı. Bunlar, 
ünlü Türk büyüklerini resmeden Sâdık Hayri Durusal imzâlı ve muhte-
melen eski Halkevi’nden intikâl etmiş, oldukça gösterişli ve kalın ahşap 
çerçeveli güzel tablolardı.

Şehrin ana meydanını çevreleyen yapıların târih îtibâriyle en yenisi 
olan iki katlı bu binâ, cümle kapısına çıkan ve çıkıldıkça daralan taş 
merdivenleri, zarîf balkonu ve kemerli pencereleri ile, bir devrin tarz-ı 
mîmârîsini çok güzel yansıtmakta idi. Herhangi bir kitâbesi ve alâmet- i 
fârikası yoktu. Hattâ hatırladığım kadarıyla, bir tabelâsı dahi asılı değil-
di. Sâdece giriş kapısının muhtemelen sağ tarafında ancak birkaç metre 
mesâfeden okunabilen küçük bir levhası vardı.

Vilâyet Konağı’nın karşısına ve son çevre tanzîminde “Selçuklu Sosyal 
Tesîsleri” diye hizmete açılan geniş mekânın ortalarına isâbet eden ve 
erken Cumhûriyet Dönemi’nin zarîf taş yapılarından biri olan bu binâ; 
1920’li yıllarda “Vâli Konağı”, 30’lu, 40’lı yıllarda “Halkevi”, 50’lerde 
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“Kız Ortaokulu” ve 60’larda da “Selçuk Ortaokulu” olarak kullanılmış-
tır.

Bu bahiste bugün üzerinde durulacak önemde bir muammâ vardır ki; 
o da binânın hizmetlerinden de, geçmişinden de, özelliklerinden de 
daha fazla merâkımızı çekmekte ve bir târihte ne büyük bir hatâ yapıl-
mış olduğunu ortaya koymaktadır. Muammâ; bu târihî binânın, hangi 
amaçla ve hangi haklı gerekçeyle yıktırılmış olduğudur. Kimler etken 
olmuştur bu tâlihsiz tasarrufa? Geçmişin bu güzel yâdigârı niçin orta-
dan kaldırılmıştır? Hiçbir gerekçe ne kadar haklı görünürse görünsün, 

“Vâli Konağı” olarak inşâ edilip, sonraki yıllarda “Halkevi” ve “Ortaokul” şeklinde 
kullanılmış olan târihî taş binâ.
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bu ihâneti meşrû görmeye ve göstermeye kâfi gelmez. İnsanın bir de 
şunu sorası geliyor: Bu binâyı ortadan kaldıranlar, Atatürk’ün “sonba-
har seyahatleri” meyânında şehrimizi de teşrîf ettikleri 1928 ve 1930 
gezilerinde burada kalıp ağırlandığını da mı akıllarına getirmediler? 
Vâh esefâ !..

Anılar Eskidikçe..
Selçuk Ortaokulu’na başladığım esnâda henüz 12 yaşındaydım. 1963 
yılının güz ayları. Gerek merkezî konumu gerekse öğretim kadrosunun 
seçkinliği, şehrin diğer iki ortaokuluna nisbetle burasını ön plâna çıka-
rıyordu. Bu yüzden olsa gerek; kalburüstü tâbir edilen âilelerin, bürok-
ratların ve hâli vakti yerinde tüccarların özene bezene büyüttüğü ço-
cukları için burası bir çekim merkeziydi. Nitekim; 1963-64 ders yılının, 
mensûbu olduğum “I-A” sınıfı da âdetâ seçilerek oluşturulmuş seviyeli 
bir sınıftı. Sayıları 35’i ancak bulan bu “dershâne”nin öğrencilerine cüm-
le kapısının hemen sağ yanındaki yüksek tavanlı, sac sobalı, küçük loş 
odası ayrılmıştı. Mekân olarak diğerlerine nazâran iyi konumda sayılır-
dı. Eczâcı İhsan Peker’in kızı Deniz, Kemâl Kitapçı’nın kızı Nihâl, Tu-
ran Karayaprak’ın kızı Gülây, Sebahattin Gökseyitoğlu’nun kızı Muâlla, 
Zeki Bacanak’ın oğlu Zinnûr, Hilmi Hastaoğlu’nun oğlu İhsan, Mebûs 
Ziyâ Bey’in torunu Levent (Başara), Turan Çakmaklı’nın kızı Hâlenûr, 
Müfettiş Kâzım Bey’in oğlu Metin Pınar, Dr. Zeki Bey’in kızı Selmin 
Esengil, Nûri Firuz’un yeğeni Güner, sonradan ünlü olan iki sporcu-
muz Yüksel Temur ile Ali Tokuş ve kiminin ismini, kiminin de yüzünü 
hâtırlayabildiğim daha birçok subay, memur ve eşrâf çocuğu bu sınıfın 
öğrencileri idi. İzi hâfızamdan silinmeyen bir olayın kahramânı olan bir 
kız arkadaşımız daha vardı ki; tanınmış bir âileye mensup olmasının 
yanı sıra, yüksek rütbeli bir subayın kızı olmasının tafrasını da zaman 
zaman belli etmekten çekinmezdi. Aslında kibar, görgülü ve o yaşına 
rağmen iyi eğitilmiş bir öğrenci idi.
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Okulun kadrolu öğretmenleri yanında şehrin muhtelif ilkokullarında 
görevli olup da, kadro yetersizliği nedeniyle hâriçten derslerimize giren 
öğretmenlerimiz de vardı. Bunlar; ek görevlerini asla ihmâl etmeyen, 
aksine büyük bir titizlikle yürüten değerli eğitimcilerdi. Onlardan birisi 
de birinci sınıfta bizim Türkçe dersimize gelirdi. O târihte tahmînen 50 
yaşlarında, sertliği yalnız tavırlarına değil, yüzünün çizgilerine de yan-
sımış olan, eskilerin deyimiyle kerli-ferli bir zattı. Fötrü başından, kö-
rüklü çantası ile yağmurlu havalarda taşıdığı şemsiyesi de elinden hiç 
eksik olmazdı. Yeni bir eğitime başlangıcın acemiliğine bu Hocamızın 
heybeti ve disiplini de eklenince adamakıllı çekinir ve hattâ korkar ol-
muştuk. Derse girdiğinde rutin hâle getirdiği ilk işi; birkaç sözlük, ders 
kitabı ve işleyeceği konuya dâir muhtelif materyali kürsü üzerine büyük 
bir özenle istif etmekti. Sonra sınıf listesini eline alıp yoklama yapar ve 
vakit geçirmeden derse başlardı. O anda kalın kaşlı, sert bakışlı bir çeh-
re ile göz göze gelmenin, çocuk dimağımızda yarattığı korku hissinin, 
ânîden yükselen bir hastalık ateşi gibi bütün vücûdumuza yayıldığını 
fark ederdik.

Hocamız ciddiyetle yürüttüğü derslerinden birinde, nedenini şimdi 
hâtırlayamadığım bir davranışından dolayı o kız arkadaşımıza kızmış 
ve belki asabiyetinden belki de merâkından, babasının kim olduğunu 
sormuştu. O da gözlerini muhâtabından özenle kaçırıp bakışlarını pen-
cere tarafına yönelterek, mânâlı bir edâ ile soruyu cevaplamıştı: 
-Kurmay Başkanı!..
İki kelime, evet yalnız bu iki kelime... Başkaca açıklama yapmaya, hattâ 
isim söylemeye, bile gerek duymadı. Çünkü Kurmay Başkanı’nın kim 
olduğunu ve aynı zamanda şehrin mârûf âilelerinden birine de mensûp 
bulunduğunu hemen herkes bilirdi. Arkadaşımız cevâbında biraz da, 
“…bilmiyorsan öğren !” demeye getiriyordu. Sonrasını tahmîn etmek 
zor olmasa gerek. İşte bu iki kelime, zembereğinden boşanan mekanik 
bir âlet gibi, birdenbire inisiyatifini kaybeden Hocanın, muhâtabı sanki 
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10-12 yaşlarında bir çocuk değil de, kocaman bir insanmışçasına kükre-
mesine yetti. Ağzından çıkan sözler, gereksiz bir asabiyetin mecrâsında 
birbiri peşi sıra akıp gitti. Onun babası kurmaysa, kendisinin de tanın-
mış bir zât olduğunu ve kimseye eyvallahı olmayan bir şahsiyete sâhip 
bulunduğunu söyledi, söylendi ve kendince sözlerinin kifâyet etmedi-
ğini anladığı anda da ânî bir hareketle sınıfı terk edip gitti. Muhatabı ise, 
istifini hiç bozmadan hâlâ o isli duvarın derin çizgilerine bakıyor ve sâ-
kin bir denizde bir anda kopan fırtınanın şaşkınlığına uğrayan bir deniz 
yolcusu gibi, endîşe içinde işittiklerine anlam vermeye çalışıyordu. O 
ders, Hocanın son dersi oldu. Bir daha da kendisini okulda göremedik.

Aradan çok yıllar geçti. Hocamız genç denilebilecek bir yaşta aramız-
dan ayrıldı. Öğrencisi ise, İstanbul’un ünlü kız liselerinden birini bitirdi. 
Kendisiyle çok sonraları görüşme hattâ bir süre de mesâî arkadaşlığı 
yapma imkânımız oldu. Fırsat buldukça hatırlattığım bu öğrencilik 
anısı, kendisini tuhaf bir nostaljiye sürükler, benim hatırlatmalarımdan 
pek hoşlanmadığı izlenimi vermeye çalışsa da hissiyâtını kolay kolay 
gizleyemezdi. Nitekim son görüşmelerimizden birinde, bu anımızı ya-
zıya dökmek istediğimi söyleyince; “yaz..yaz” demişti, “anılar eskidikçe 
değerleniyor ve biz de yaşlanıyoruz artık..”.

Son Söz Yerine..
Târihî binânın havasını teneffüs etmiş acabâ kaç mezûn kaldık hayat-
ta diye bir an düşündüm. Hocalarımızın birçoğu bilinmezler âlemin-
de. Binâ yıkıldı. Gizli çocukluk aşklarına mekân olan okul bahçesi ile 
mâsumâne duyguların saf aynasında birbirimizi gördüğümüz o güzel 
günler artık çok gerilerde kaldı. Ne var ki; anılar hâfızalarda, duygular 
kalplerde, birliktelikler ise soluk fotoğraflarda hâlâ yaşıyor. Yeter ki far-
kında olunsun...
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ESKİ TÖRENLERE DÂİR

Anılar dehlizinde özenle muhafaza edilen yaşanmışlıklar arasında he-
men hepimizin bir bayram günlüğü de vardır mutlaka. Dînî olsun, millî 
olsun bu kutsal günlerin yine kutsal bir vecd içinde yerine getirilen ri-
tüelleri, bugün maâlesef gerçek değerinden ve kutsiyetinden çok şeyler 
geride bırakmış olarak yerine getirilmektedir. 

Bayram deyince “tören” akla gelir ve törensiz bir resmî bayram da dü-
şünülemez. Aslında belli bir gâyeye yönelik olarak yapılan toplanmalar-
dır törenler; nikâh töreni, cenâze töreni, açılış töreni, karşılama töreni, 
uğurlama töreni, bayrak töreni, kutlama töreni v.s. “Tören” kavramı en 
çok resmî nitelikli bayramlarla özdeşleşmiş ve kimi bayram “resm-i ge-
çitleri” hâfızalarımızda silinmez izler bırakmıştır. Nitekim kökü çok es-
kilere dayanan bu tür bir teâmülle, çoğu kez bir târihsel olay yüceltilip, 
mâşerî vicdanda müşterek bir değer olarak âdetâ kutsanmıştır.

İmparatorluk döneminde bayram ve tören geleneğinin biraz da milita-
rist bir ruh ve yaklaşımla sürdürüldüğünü biliyoruz. Bu gelenek Türki-
ye Cumhûriyeti’nin kuruluşundan sonra da aynı jargonla devam etmiş 
ve yalnız askerlerin değil, sivil halkın da katılımıyla resmî günler, resmî 
törenlerle kutsanmış ve kutlanmıştır. Zîrâ ister cihet-i askeriyeye dâhil 
olsun, ister sivil halka mensup bulunsun, resmî törenlere katılma, bir 
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vecîbedir. Balolarla, kokteyllerle ve yemeklerle ya da tiyatro gösterileri, 
konserler ve fener alayları gibi görsel etkinliklerle devam eden ve nihâ-
yetlenen safhaları da vardı bir zamanlar bu vecîbenin.

Bayram törenlerinin amacı, en özet ifâdesiyle millî birliği pekiştirmek 
ve halkın çeşitli tabakaları arasındaki dayanışmayı geliştirmektir. Diğer 
bir ifâde ile geçmişten devralınan millî kültürümüzün bir mânâda yaşa-
tılmasını sağlamaktır.

Bayramları; “resmî”, “millî” ve “dînî” şekilde bir tasnife tâbi tutarak katego-

Sivas Lisesi’nin kız öğrencileri, târihî bir ocağa mensup olmanın gurûru içinde,
 bir geçit resmini îfâ ederken. (1960’lı yıllar..)
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rize eden resmî görüş ve bunun somut bir ifâdesi olan yasal düzenlemeye 
göre, yalnız Cumhûriyet’in ilân edildiği 29 Ekim günü “millî” bayram ola-
rak kabûl edilmiştir ve devlet töreni yalnız bu güne mahsustur. Söz konu-
su düzenlemede; 23 Nisan günü kutlanan “Ulusal Egemenlik”, 19 Mayıs 
günü kutlanan “Gençlik ve Spor”, 30 Ağustos günü kutlanan “Zafer” bay-
ramları “resmî”, Ramazan ve Kurban Bayramları ise, “dînî” bayramlar ola-
rak kabûl edilmiş ve her biri için gerekli olan resmî veya mahâllî teşrifâtın 
ne şekilde icrâ edileceği kurallara bağlanmıştır. 

Sivas’ta resmî törenlerin ve özellikle millî bayram günlerinin, eskiden 
daha disipliner ve daha katı kurallara bağlı olarak, ancak millî hislerin 
bugüne nazaran daha fazla galebe çaldığı bir hava içinde geçtiğini, bi-
zim nesil iyi hatırlar. Benim de şahsen o günlerin görüntü karelerinde 
hâfızamın hıfzettiği ilginç kesitler vardır. Bunlardan biri, 1960 yılının 
23 Nisan günü yapılan bayram kutlamalarına dâirdir. Dönemin Vâlisi 
Şakir Canalp’ın; frakı, silindir şapkası ve rugan ayakkabılarıyla törene 
katılması ne kadar dikkatimi çekmiş ki, hâlâ unutamamışım. Bu rah-
metli vâlinin, bir devre son veren askerî bir darbenin hemen akabinde 
apar-topar görevden alındığını ve sırf o devrin vâlisi olmasının böyle bir 
muameleye mâruz kalması neticesini doğurduğunu da ayrıca bir bilgi 
notu olarak sunmuş olayım.

Törenler; halkın mevsim şartlarını dikkate almadan, sabahın erken sa-
atlerinde azim bir kalabalık hâlinde meydanı ve çevresini doldurma-
sıyla gâyriresmî olarak başlamış olurdu. Meydan, eski Sivaslıların “Sa-
ray’ın Önü” tâbir ettiği, bu gün dahi gelişmiş hâliyle aynı hizmeti veren 
“Hükûmet Meydanı”dır. Eskiden yalnız Vilâyet Konağı ile Jandarma 
Dâiresi değil, şimdi varlıklarından en küçük bir iz dahi kalmamış olan 
Halkevi, Fırka Binâsı ve bir süre İstiklâl Mahkemesi’ne de tahsis edilmiş 
olan eski Merkez Kumandanlığı Binâsı ile Rahmi Çeltekli Apartmanı 
da (şimdiki Aynalı Çarşı’nın bulunduğu yer) bu meydanı çevrelerdi. 
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Törenlerin en can alıcı safhasını teşkil eden “geçit resmi” ise; mülkî, 
askerî ve mahallî erkânı temsilen vâli, komutan ve belediye reisinin 
yanlarında eşleri olduğu hâlde, şeref tribünündeki mahsus yerlerini 
almalarıyla birlikte başlardı. Üç kişilik devlet ricâli, daha önce tören 
arabasına binerek küçük bir turla halkı selâmlar, bilâhare tribüne geçer-
lerdi. Tribünün tam karşısında konuşlanmış olan askerî ve beledî ban-
do takımlarının, Millî Marşımızın icrâsından sonra münâvebeli olarak 
icrâ ettikleri “iki dörtlük” veya “dört dörtlük” tören marşlarının meyda-
nı dolduran nağmeleriyle birlikte geçiş de başlamış olurdu. Çocukluk 
ve gençlik günlerimde, yalnız nağmelerine kulak âşinâsı olduğum bu 
hamâsî marşların daha ziyâde Mehmet Ali Bey, Osman Zeki Bey, Zâti 
Arca ve Halit Recep Arman gibi asker kökenli bestecilere âit olduğunu, 
ancak müzik bilgilerimin belli bir kıvâma geldiği çağda öğrenebilmiş-
tim. Ancak en fazla çalınan marşların; Cevdet Şâkir Çetiner’in “Har-
biye” marşı ile, Ahmet Cemâlettin Bey’in “Sakarya”, Halil Bediî Bey’in 
“Ankara” ve sözleri Ali Ulvi Bey’e âit olan “Gençlik” marşları olduğunu 
biliyorum. 

Geçit resminin bence en duygulu, en coşkulu ve en mânâlı sahnesi, 
Alay Sancağının şeref tribünü önünden geçmesi ânında yaşanırdı. Mil-
letin ordusuna olan sevgi ve bağlılığının somutlaşmış bir ifâdesi olan 
İstiklâl Madalyalı Sancak;, genellikle sözleri, “Selâm sana ey şan dolu 
sancağım” diye başlayan “Sakarya” marşı ya da “Ertuğrul’un ocağında 
uyandın” dizeleriyle başlayan “Sancak” marşının duygulu ve hamâsî 
nağmeleri eşliğinde taşınırdı. Bu esnâda gerek tribündeki gerekse tö-
ren alanındakiler ayakta yoğun bir alkış tufanı başlatır, bu arada harp-
darp görmüş ihtiyarların hissiyâtı da gizliden akan gözyaşlarıyla açığa 
vurulurdu. Millî dayanışmanın bu kadar samîmî şekilde tezâhür ettiği 
demler pek azdır. Sancağın geçişini tâkiben önce muharip ve mâlûl 
gâzîler, daha sonra sırasıyla askerî birlikler, okullar, esnaf teşekkülleri ve 
diğer temsîlî gruplar büyük bir nizam ve intizam içinde geçit resmini 
icrâ ederlerdi. Millî birliğimizin sembolleri olan bayraklar ise, büyük bir 
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huşû içinde toplu olarak genç ve gösterişli öğrenci ve askerlerin elleriyle 
taşınırdı.

Çocukluk yıllarıma dâir hâfızamın unutturamadığı tören görüntülerin-
den biri de şudur:

1961 yılının o zamanlar “Hürriyet ve Anayasa” bayramı olarak kutla-
nan 27 Mayıs günü, yâni ihtilâlin birinci yıldönümünde, boylu poslu, 
yakışıklı bir genci şeref kürsüsünün kalın ayaklarından birine zincirle 
bağlamışlardı. Muhtemelen üniversite öğrencisi olan bu genç, törenin 
başlamasıyla birlikte zincirlerini kırıp,  gûyâ bu esâretten (!) kurtulmak 
için kıvranmaya başlamıştı. Töreni tâkip edenler, bir yandan da belden 
yukarısı çıplak vücûdunu olanca gücüyle zorlayan bu delikanlının ha-
reketlerini meraklı bakışlarla seyrediyorlardı. Törenin sonlarına gelin-
diği bir esnâda nihâyet genç, zincirlerinden kurtulmayı becerdi (veyâ 
senaryo gereği çözdüler, bilemiyorum) ve her iki ucundan iki eliyle 
tuttuğu bir Türk bayrağını başı üstünde dalgalandırarak, İstasyon Cad-
desi’ne doğru koşmaya başladı. Hafiften hızlanan bir tempoyla koştu, 
koştu ve kanlı omuzlarının vahşi görüntüsü, bir harp sahnesini hayâl 
ettirircesine bir süre sonra küçülerek gözlerden kayboldu.

Bu veya buna benzeyen müsâmerelere bilhassa, düşmandan kurtuluş 
günlerini kutlayan şehir ve kasabalarda on yıllar boyunca rastlamak 
mümkün oldu. Kulaktan kulağa yayılarak, şehir efsânelerine dönüşen 
sahneler de çoğu kez, kasaba ve kent meydanlarında sergilendi. Ti-
mur’dan bu yana düşman işgâline uğramayan Sivas, 4 Eylûl gününü 
memleketin kurtuluş irâdesinin ortaya konulduğu bir kongrenin sene-i 
devriyesi olarak yıllardır büyük bir ciddiyetle kutluyor. Halkın da bu 
kutlamalara artan bir coşkuyla katıldığını müşâhade ediyoruz. Mem-
leketin düşman işgâlinden kurtulmasına Sivas’tan karar verilişinin yıl 
dönümlerinin, mahâllî bazda kalmamasını ve  memleket sathında kut-
lamalarla anılmasını diliyoruz.
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ALİ RIZÂ ECZAHÂNESİ
(pharmacıe ali rızâ)
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Eski zamanlarda “çarşı” diye nitelenen Hükûmet Caddesi (şimdiki Ata-
türk Caddesi) üzerindeki son eski yapılardan biri de Ali Rızâ Eczahâ-
nesi idi. O da yıkılarak târihe karıştı ve artık varlığından en küçük bir iz 
bile kalmayan eski çarşının zamana direnen bir yâdigârı daha böylece 
yok olup gitti.

Eczahânelerin, tabâbet açısından îfâ ettikleri asıl işlevleri yanında, ticâ-
rethâne olma özellikleri de vardır. Ancak; halkın “hekim dükkânı” gö-
züyle görmeye alışık olduğu eczahânelerin, yerleşim düzeni, hijyenik 
yapısı ve sâhiplerinin belli bir eğitimden geçmiş olması gibi ayrıcalıkları 
yönünden, diğer işyerlerinden farklı yanları bulunduğu da bir gerçektir. 
Öte yandan eczahâne sâhiplerinin, diğer ticâret erbâbına kıyasla, halk-
la iletişim açısından belli niteliklere sâhip olmaları da bir gerekliliktir. 
Bir tesbîte göre; “Ciddî müesseselerdi eczahâneler. Köylü uğrağı bakkal 
dükkânlarına bile gözle görülür bir hürmet tavrıyla girmeye alıştırıl-
mış müşteriler için eczahâne; bir modern asır türbesi (ve) çağdaş bir 
kerâmet müessesesiydi… Eczahânede müşteriye ilâç sunulmaz, âdetâ 
zekât verilir gibi, onu minnet altında bırakacak atmosferde iletilirdi..”.

Bu mesleği, babadan oğula geçmek sûretiyle hâlen yürütmekte olan 
Ecz. Akın Çubukçu’nun bu konudaki tesbîti ise şudur:

“Eski eczâcılar, yalnız vicdanlarıyla başbaşa kaldıkları laboratuar-
larında, kendilerine emânet edilmiş olan reçeteleri büyük bir dikkât 
ve özenle yaptılar. Sorumluluklarını sâdece kendi yüreklerine ve 
vicdanlarına karşı duydular. Kaşeleri, paketleri hazırlarken, binbir 
özen ve dikkâtle tarttıkları kimyasal maddeler sanki ilâçlar değil, 
kendi onur ve namuslarıydı..”.

Bu girizgâhtan sonra, şimdi gelelim Sivas’ın bilinen en eski eczahânesi-
nin hikâyesine.. 
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Bu târihî kuruluş; nitelikleri yönünden bir Osmanlı eczahânesi, gelenekleriyle bir taşra 
ticârethânesi ve geçmişi ile de eski Çarşı’nın bir hediyesi idi.
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1322 (1906) yılında açılmış Ali Rızâ Eczahânesi, adını kurucu sâhi-
binden alarak.. Ali Rızâ (Peker) Bey’den 1948 yılında oğlu İhsan Bey’e, 
onun 1974’deki vefâtından sonra da torunu Demir Peker’e intikâl eden 
müessesenin varlığı, son sâhibinin 2006 yılındaki ölümüyle birlikte 
son buldu. Bu hâle göre, dededen toruna geçmek sûretiyle ayakta ka-
labilmeyi başarmış, bu asırlık çınar. Eski binâsı yıkıldıktan sonra, yeni 
binâsında da bir 20 yıl kadar daha icrâ-yı faaliyette bulunmuştu. Sivas’ta 
bu şekilde varlığını sürdürebilen başka bir özel müessese yoktur. Aslın-
da daha gerilere gitmek de mümkün. Zîrâ, yıkılan binânın mâzîsi daha 
eski. Bu yer; eczahâne olarak kullanılmadan evvel, Attar Sabri Usta diye 
bilinen yaşlıca bir şahsa âitmiş. Burada, her nevi attâriye ile birlikte, yer-
li ilâçlar da satılırmış. Kimsesi olmayan Sabri Usta, 1900’lerin başında 
dükkânını mülkiyetiyle birlikte Ali Rızâ Bey’e devretmiş. Mekteb-i Tıb-
biye-i Mülkiye’nin eczâcılık bölümünden 1905 yılında mezun olan Ali 
Rızâ Bey (1887-1961), zamânının büyük bölümünü eczahânesinde 
geçirir, bir yandan da Sivas Sultânîsi’nde kimya derslerine girermiş. Ta-
nıyanların beyânına göre, bilge ve filozof bir şahsiyete sâhiptir. “Elzemi 
alın; lâzımı almak isterseniz, elzemi elden çıkarmak zorunda kalabilirsi-
niz.” sözü, arzuların sınırlandırılmasının gerekliliği için, sıkça kullandığı 
öğütlerinden biri imiş.

Eczahânenin klâsik düzenine gelince.. Üstteki balkonlu kata merdi-
venle çıkılırdı. Cephenin her iki yanı vitrindi ve içeriye orta kapıdan 
girilirdi. Tahta zeminli mekâna her girişimde; gözüme ilk ilişen şey, 
üzerindeki Fransızca-Osmanlıca karışımı sözcük, rakam ve isimleriyle 
duvarda asılı duran bir levha idi. Reçete kayıt defterinin 5 Hazîran 1906 
târihli ilk sahifesini gösteren bu levha, eski çağlardan kalma bir ferman 
örneği gibi, asılı olduğu duvara âdetâ bir imtiyaz verirdi. Dikkatimden 
kaçmayan diğer bir levha ise, eczahânenin eski harflerle istif edilmiş ta-
belâsı idi: “Ali Rızâ Eczahânesi-Târih-i Tesîsi: 1322”. Çerçeveli şekilde 
vitrine yerleştirilmiş bir afiş ise, 1930’lu yıllara âit olup, Bayer Firması 
tarafından yaptırılmış olan bir “asprin” reklâmına ilişkindi. Târihî ec-
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zahânenin, üç nesil boyunca îtinâ ile korunmuş mâlzeme ve eşyalarının 
kıymet ifâde edenleri ise, sanırım dâimâ kapalı duran üst katında idi.

Ali Rızâ Bey’in döneminde, eczâcılık bir meslek olmanın ötesinde aynı 
zamanda bir sanat, hüner ve ferâset gerektiren bir işmiş. Tabâbetten anla-
yacaksın, ticâretten anlayacaksın, her şeyden önemlisi de yöre halkını iyi 
tanıyacaksın. Çevre hangi hastalıklara duyarlı bunu bileceksin. O zaman 
ilâçların bir çoğu, eczahâne laboratuarlarında hazırlanıyor. Belki majist-
ral ilâçlar mevcut ancak special preparatlar az olduğu için eczahâneler 
bir bakıma küçük birer imâlâthâne konumunda. Eczâcılar, yalnız ilâç 
vermekle yetinmez, hastalara bir hekim sadâkatıyla yaklaşırlarmış. Halk 
da onlara şifâ dağıtan Lokman nazarıyla bakarmış. Sanki aralarında gizli 
bir mutâbakat varmış da; bunun hükümleri, tek yanlı olarak dâimâ hasta 
müşteriler lehine uygulanırmış. Bu mânevî anlaşmanın en önemli mad-
desi ise, onlara her yönden yardımcı olmakmış.

Eski dönem eczahânelerinin bir özelliği daha vardı. Dikkat etmişimdir, 
küçük sohbet ortamlarına müsâit fiskos köşeleri, diğer işyerlerinden 
ziyâde eczahânelerde olurdu. Hemen çoğu eczahânenin bir sohbet 
köşesi ve her köşenin de belli müdâvimleri vardı. Bu her yerde böyle 
midir, yoksa bu özellik bu şehre mi mahsustur, bilmem. Belki eczahâne 
sâhiplerinin dost yaklaşımları ve içten davranışlarıdır bunun nedeni, 
belki de nöbet gecelerinin bitip tükenmek bilmeyen yalnızlığını pay-
laşma duygusu, kim bilir? Ali Rızâ Eczahânesi’nin de böyle bir gele-
neğe sâhip olduğunu tahmin ediyorum fakat, bu teâmülün en güzel 
örneklerinin, rahmetli Şevket Çubukçu’nun Afyon Sokağı’nın Atatürk 
Caddesi’ne açılan köşe başındaki eski Şifâ Eczahânesi’nde yaşanmış 
olduğunu yakînen biliyorum. Burada memleket ahvâli, aktüel olaylar 
ve çevre sorunları konuşulur, siyâsî bahislerin ateşli münâkaşaları ile 
de dünyâya âdetâ nizâmat verilirdi. Müdâvimlerini daha ziyâde şehrin 
okumuş-yazmış kalem erbâbının oluşturduğu bu söyleşilerde, bâzen 
gizliden gizliye işret edildiği de olurdu. İşret ortamının en hâlis mevzu-
larından biri ise, sanat ve edebiyattı.
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Bütün bu yaşanmışlıkların tanığı ve bir dönemin simgesi olan Ali Rızâ 
Eczahânesi târihin dehlizine gömüldü. Eski çarşının yadigârı olan se-
vimli binâsı da acımasız kazma kürek darbeleriyle yerle bir oldu. Ne isli 
tavanlarından, ne asırlık ilâç raflarından ve ne de mekânı anlamlı kılan 
eşyâlarından bir iz dahi bırakmadan göçüp gitti. Gerekli-gereksiz bun-
ca binâ, eski eser diye tescil edilip korumaya alınırken; neden bu târihî 
binâ, böyle kaderine terk edildi? Eski çarşının bir çağdan bir çağa geçen 
yadigârı olarak yerinde bırakılsa ne olurdu sanki?. Yıkılan her binânın 
yalnız taş, demir ve mahrûkat yığınlarını değil, bir daha geri gelmez ya-
şanmışlıkları da berâberinde sürükleyip, bilinmezlik âlemine götürdü-
ğü maâlesef düşünülmüyor. Düşünülmeyen bir şey daha var: Kaç bin 
kişinin derdine derman aramak için bu yerden nasiplendiği? Bir şifâ 
yurdunun, bir zamanların yoksulluk ve yoksunluklarına nasıl çâre bul-
duğu? Ve çâresizliklerin orada nasıl bir umuda dönüştürüldüğü?

Anlaşılan o ki; her şey, estetikten yoksun sevimsiz binâların getireceği 
ranta âyarlı...
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ESKİ HALKEVİ’NDE “TİYATRO”  
(1933-1951)

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra oluşturulan yeni düzende, dil ve târih tez-
leriyle oluşan Cumhûriyetçi görüş, birbirini izleyen bir dizi inkılâpla 
rejimin meşrûiyet sınırlarını da tâyin etmiştir. Yeni fikirlerin halka ak-
tarılmasında; eğitim kurumları ile kitle iletişim araçları başta geldiğine 
göre, rejimin selâmetinin ve öngörülen kültürel yapının biçimlenme-
sinin de bunlara bağlı olduğu düşünülmüştür1. Türk Ocakları’nın fes-
hiyle, bir eğitim kurumu kimliği altında Halkevlerinin açılmasına karar 
verilmesi, bu düşüncenin ürünüdür. Halkın, “halk terbiyesi” ile yetişti-
rilmesinin amaçlandığı bu oluşuma, “… memur olsun olmasın, bütün 
münevver unsurların, bilhassa muallimlerin…” katılımının sağlanması 
için mahâlli kuruluşlara tâlimatlar verilmiştir. Ayrıca parti örgütlerine 
gönderilen bir yazı ile de, gösterilen büyük ilginin “Fırka’nın bu teş-
kilâta verdiği ehemmiyetin isâbetini teyit ettiği ve Halkevlerinin içtimâî 
tekâmül ve millî kültürün yükseliş noktalarından ne kadar hayırlı ola-
cağını kuvvetle tebârüz ettirdiği…”2 belirtilmiştir. Refik Saydam’a göre, 
Halkevlerini maddî ve mânevî açıdan arkalamak ve desteklemek mem-

1    Levent BOYACIOĞLU, “Tek Parti Dönemi’nde İnkılâp Temsilleri-I”, (Târih ve Toplum, 
Sayı:102, Sh:30).
2    Nurhan KARADAĞ, “Halkevleri Tiyatro Çalışmaları (1932-1951)”, (Kültür Bakanlığı 
Yay. Ankara-1998, Sh:58 v.d.).
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leket ve rejim borcudur(Açılış Söylevi’nden..). Başvekil İsmet Paşa’nın; 
bu girişimde olası bir başarısızlığın sonucunu hatırlattığı şu sözleri ise, 
işin ne kadar ciddiye alınmış olduğunun açık bir delilidir:

“Halkevlerimiz… Bütün devlet memurlarının, bütün entellektüel 
sınıfın, bütün ilerlemek isteyen unsurların müşterek malı (ve) müşte-
rek vâsıtası olmuştur. Halkevlerinin herhangi bir muvaffakiyetsizli-
ğinden doğacak mesûliyet hepsinin boynundadır.”3.

20 Nisan 1940 târihinde kabûl edilen “Halkevleri Yönetim ve Kuru-
luş Yönetmeliği”nde; Halkevlerinin CHP’nin ilkeleri doğrultusunda 
çalışan ve Parti’nin hedeflerini temîn için açılmış bulunan bir “kurum” 
olduğu açıklanmıştır. İlk kez 19 Şubat 1932 târihinde 14 ilde açılan ve 
gittikçe şûbelerini arttıran fakat politik nedenlerle, 11.8.1951  târihli ve 
882 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5830 sayılı Yasa ile kapatılmış 
olan Halkevleri; halkın günlük yaşantısına uygun faaliyetler yerine, on-
ları çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmayı hedeflemiştir. Bir cümle 
ile formüle edilecek olursa; kuruluştaki yegâne amaç, “halkla aydınlar 
arasında iletişim ve sınıflar arasında etkileşim..”dir.

Sivas’ta Halkevi’nin açılmasıyla4 birlikte çalışmalar; geceler, konferans-
lar, konserler, müsâmereler, tiyatro ve sinema gösterileri, spor etkinlik-
leri, köy gezileri, köylü günleri ve kurslar gibi çeşitli alanlara yayılmış-
tır. Kuruluş dönemi îtibâriyle; Hikmet Işık Başkanlığı, Ahmet Göze 
Asbaşkanlığı, Kadri Özyalçın “Dil-Târih, Edebiyat”, Sâcit Öncel “Halk 
Dershâneleri ve Kurslar”, Hüseyin Kaya “Güzel Sanatlar (Ar)”, Nüzhet 
Çubukçu “Temsil (Gösterit)”, Reşat Ergün “Kütüphâne ve Neşriyat”, 
Sıdıka Emil “Sosyal Yardım”, Rasim Çeliker “Müze ve Sergi”, Fahri Baş-
çavuş(oğlu) da “Spor” kolu başkanlıklarını yürütmüşlerdir.

3    A.g.e., Sh. 83.
4   “Sivas” Gazetesi, 2 Mart 1933. (Halkevi, 24 Şubat 1933 Cuma günü açıldı. Açılışa Vâli, 
Ordu Müfettişi İzzettin, Kolordu Kumandanı Hüsnü, Fırka Kumandanı İlyas Paşalar katıldı. 
Unutulmayacak bir gün…).
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Bir Telkin Vâsıtası
Halkevlerinin en önemli kollarından biri olan Gösterit (Temsil) Ko-
lu’nun amacı; halkın seyirlik ihtiyâcını karşılamak, düşünce ve sanat 
eğitimine yardımcı olmak, gençlerin sosyal yönünü geliştirmek ve 
oyunculuk yeteneği olanlara bu yolda gerekli imkânları sağlamaktır. 
Halkevleri Genel Başkanı Necîb Ali Bey, 1. kuruluş yıldönümü münâ-
sebetiyle yaptığı konuşmada; Halkevi tiyatrolarını, devrim düşünce-
lerinin ve duygularının halka ifâdesi konusunda en güçlü vâsıtalardan 
biri olarak nitelendirmiştir5.

Türk halkının tiyatro alışkanlığının az olması ve özellikle bayan oyuncu 
bulma zorluğundan kaynaklanan kadro sorunu,  bu kolların oldukça 
güç şartlar altında çalışmış olduğunu bize gösteriyor. Halkın anladığı 
mânâda tiyatro, derme çatma kadrolarla kent ve kasabaları dolaşan 
tulûat kumpanyalarının ilkel gösterileridir. Böyle bir ortamda, modern 
tiyatro anlayışını geçerli hâle getirmenin zorluğu ortadadır.⁶ Ne var ki; 
amatör rûh ve girişimlerin, engelleri aşmada büyük etken olduğu bu 
süreçte; “Halkevlerinin fahrî çalışan ferâgatkâr ve mütevâzı temsilci-
lerinin en büyük zevkleri, halktan toplayacakları takdîrleri birer hâtırâ 
hâlinde saklamak, civâr vilâyet ve kazâlara turne yapmak ve bilhassa 
muhtâc-ı irşâd olan köylünün ayağına kadar giderek, onları seyyâr sah-
nelerin etrâfında toplanmış görmektir. Sistematik (bir) telkin vâsıtası 
olan sahne temsilleri ile, Halkevleri sahnelerinin yüksek mânâsını an-
layan birçok âile reisi de kız çocuklarını sahneye çıkartmakta tereddüt 
etmemişler, oyunculuk ve tulûatçılık gibi sakat zihniyet ve telâkkîlerin 
ortadan kalkmasına hizmet etmişlerdir”. 7.

5    “Ülkü” Dergisi, (Mart-1933).

6    Nurhan KARADAĞ, (A.g.e., Sh:99).

7    Fikri SAYAR, “Halkevlerinde Temsil Kollarının Önemi”, (Görüşler, Sayı:85-86, Sh: 15’e atfen, N.
KARADAĞ, A.g.e., Sh:165 v.d.).
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Halkevi sahnelerinde temsil edilecek oyunların; muhtevâ yönünden 
belli bir konuşma dili ve anlatım şeklini yansıtacak, edebiyat zevkini 
geliştirecek ve millî duyguları tatmîn edecek nitelikte olması arzulanır-
ken, Halkevlerinin sahne tekniğine uygun (dar kadrolu, basit dekorlu, 
iki veyâ üç perdeli) olması şartı da aranmaktaydı. Oyunların dili, her 
sınıfa mensup kişilerin anlayabileceği vasat bir düzeyde işlenecek ve 
metinlerde özel bir lehçe, ağız ya da şîve kullanılmayacaktı.

Halkevlerinin kuruluş yıllarında sahnelenen oyunların önemli bir kıs-
mını, resmî ideolojinin halka iletilmesinde azımsanamayacak bir rolü 
olan “inkılâp temsilleri” oluşturmuştur. Millî şuûru hâkim kılmak ve 
halkı eğitmek için hazırlanmış olan ve meccânen sunulan bu oyunlar-
da; Türklerin Uzak Asya’dan Anadolu’ya gelişlerine kadar olan yaşan-
tıları, savaşları ve medeniyetleri ele alınmıştır. “Akın”, “Mete” ve “Mâvi 
Yıldırım”, bu amaca yönelik olarak temsilleri sağlanmış olan oyunların 
başlıcalarıdır. Ancak bunların hemen hepsinde; metinlerin edebî açı-
dan son derece basit, olay kurgusu bakımından ilkel ve nihâyet dil yapı-
sı yönünden de oldukça fakir olduğu görüşü hâkimdir. 8

Halkevleri ve Halkodalarının oyun sahnelerinde temsil edilmek üzere 
hazırlanan oyunların sayısı “111”i bulurken, sahneye konulanların sayı-
sı ise, “386”yı aşmıştır.

İnkılâp Temsilleri..
Gerek ekonomik ve gerekse sosyal alanda kapalı bir hayat tarzına bağ-
lı çoğu Anadolu şehrinde olduğu gibi, Sivas’ta da belli bir vakte kadar 
tiyatro mânâsında ciddî bir etkinliğe tesâdüf edilmez. Şehir yaşantısına 
hâkim grup, mevcut düzeni ayniyle kabûllenen ve kendi işyerlerinin 
sınırlı kazancıyla yetinen, kaderci bir yapıya sâhip küçük üretici ve es-
nâftır. Baskılı düzen, biraz da savaş yıllarının tedirginliği içinde, bu ge-

8    Levent BOYACIOĞLU (A.g.m., Sh:30-36).
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leneksel yapının büyük ölçüde korunmasını sağlamıştır 9. Bu yüzden; 
sanat ve kültür ağırlıklı çabalar, birkaç gazete ve dergi ile politik kimlikli 
bir-iki derneğin faaliyetinden öteye geçemez. Ortaoyunu ve Karagöz 
gibi seyirlik oyunların bile pek izine rastlanmaz 10. Cumhûriyetin ilâ-
nından sonraki dönemde, seyirlik olarak kabûl edebileceğimiz göste-
riler ise, olsa olsa “okul müsâmeresi” hüviyetindedir. Şu gazete haberi, 
bunun tipik bir örneğidir: 

“Cumhûriyet Bayramı yıldönümünü tes’it (kutlama) için, Maa-
rif Emîni ve Müdürü Beylerin teşebbüsü ile mektepler tarafından 
Zâbitler Yurdu’nda verilen müsâmere çok güzel olmuştur. Cidden iyi 
tertip edilmiş olan programın en esaslı numaralarını ‘Köy Hocası’ 
ile ‘Zeybek Oyunu’ teşkil etti. ‘Köy Hocası’, müdâfaa ordumuz ka-
dar maarif ordumuzun da aynı yüksek ve kudretli bir ruh taşıdığını 
gösteriyordu.”11.

Kuruluş döneminde sahnelenen oyunların özelliği; bunların, “Parti 
İdâre Heyetlerince belirlenen İnkılâp Temsilleri”nden oluşmasıdır. Bu 
temsillere verilen ağırlığın en önemli nedenlerinden biri ise, yazılı kül-
türün o döneme göre zayıflığıdır. Zîrâ temsiller; görsel-işitsel özellikleri 
ile okur-yazarlık engelini aştığı gibi, temâşâ ve eğlence yönleri ile de in-
sanların ilgisini çekmektedir.

Cumhûriyetin 10. yıldönümü şenlikleri esnâsında; Sivas Halkevi Tem-
sil Kolu, bir dizi hamâsî oyunu başarıyla sahneye koymuştur. Fâruk 
Nâfiz’in (Çamlıbel) “Akın” piyesi, temsil edilen oyunların başlıcasıdır.12. 

9    Hüseyin YILDIRIM, “Cumhûriyet Dönemi’nde Sivas Şehri/1923-1950”, (Doktora Tezi, 
İzmir-1993).
10    “Sivas Postası” Gazetesi, 1 Nisan 1938. (Sonraki yıllarda, Halkevi Köycülük Kolu, civâr köylerden 
gelenler için, sanatkâr Câzım Bey tarafından “Karagöz Gecesi” tertip ettirmiştir).

11    “Kızılırmak” Gazetesi, (31 Birinci Teşrin 1929).

12    “Halkevlerinin 1933 Senesi Faaliyet Raporları Hülâsâları” (Ankara-1934 Sh:70-71). “Akın” Piyesi-
nin, ilk kez 5000 kişi tarafından izlendiği belirtilmektedir.
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Yine Fâruk Nâfiz’in; bir asker kaçağının, şahsî çıkarlardan millî çıkar-
lara yönelmesini ana tema olarak işleyen ve millî şuuru pekiştirmeyi 
amaçlayan “Kahraman” piyesi, 10. yıl şenlikleri arasında sahnelenir. Ya-
şar Nâbi’nin (Nayır) “Mete” adlı 3 perdelik manzûm piyesi de temsil 
edilen oyunlar arasındadır. Macbeth’in cadılar sahnesini andırır biçim-
de, gelecekten haber veren büyücüler sahnesiyle başlayıp, Türklerin tâ-
rihini sergileyen bu oyunda, Mete Han ve Atatürk’ün gerçekleştirdiği 
inkılâplarla “ideâl bir düzenin kurulduğu” anlatılır. Düşünce özgürlüğü, 
çalışmanın yüceliği ve zafere giden en doğru yolun uygarlık yolu oldu-
ğu seyirciye iletilirken, iki kahramanın özdeşliği de piyesin sonunda şu 
sözlerle ortaya konulur:

“Doğuyor güneş gibi yurdun üstüne Gâzî..”.
Bu oyunların rejiliğini üstlenen ve ilk çekirdek kadroyu oluşturan kişi 
Câzım (Kırlı) Bey’dir. Halkevi tiyatro etkinliklerinde “sahneye koyucu 
(rejisör)” en önemli unsur ve bir anlamda tiyatro olayını gerçekleştiren 
insandır. Bu nedenle, iyi bir sahneye koyucunun; tiyatronun sanatsal, 
yönetsel ve teknik alanlarında birikimli olması gerekir. Bu özellikleriy-
le, Parti tarafından Halkevi Rejisörlüğü’ne getirilen ve 1930’lu yılların 
sonuna kadar Sivas’ta kaldığı anlaşılan Câzım Bey’in; gerek yönettiği 
gerekse rol aldığı oyunlarla, diğer oyunların ve bunların temsil târihleri-
nin tesbît edebildiğimiz kadarıyla dökümü şöyledir:

Akın (Fâruk Nâfiz Çamlıbel), Destan-3 Perde, Temsil Târihi:1933.
Kahraman (Fâruk Nâfiz Çamlıbel), Destan-3 Perde, Temsil Târihi:1933.
Kağnı, Temsil Târihi: 1934.
Maraş’ın Kurtuluşu, Temsil Târihi: 23 Mayıs 1935.
Bâbür Şâh’ın Seccâdesi (Reşat Nûri Güntekin), Temsil Târihi: 4 Eylûl 1935.
Mete (Yaşar Nâbi Nayır), Manzûm Piyes-3 Perde, Temsil Târihi: 17 Aralık 
1935.
Tohum (Necip Fâzıl Kısakürek), Temsil Târihi: Nisan 1936.
Hülleci (Reşat Nûri Güntekin), Halk Komedisi-4 Perde, Temsil Târihi: 1936.
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Mahcûblar (Reşit Baran), Temsil Târihi: 19 Şubat 1937.
Mâvi Yıldırım (Aka Gündüz), Piyes-3 Perde, Temsil Târihi: 22 Nisan 1937.
Kânun Adamı (Vedat Örfî Bengü), Temsil Târihi: 16 Hazîran 1939.
Soyulan Hırsız (Mahmûd Yesârî), Temsil Târihi: 25 Hazîran 1939.
Bir Adam Yaratmak (Necip Fâzıl Kısakürek), Temsil Târihi: 26 Ağustos 
1939.
Taş Parçası (Reşat Nûri Güntekin), Temsil Târihi: 15 Aralık 1939.
Tırtıllar (Münir H. Kutsal), Temsil Târihi: Aralık 1939.
Uzun Mehmet (Ahmet Nâim Çıladır / Celâl Edip), Temsil Târihi: 1939.
Babaların Günâhı (Gâlip Rıfat), Adaptasyon, Temsil Târihi: 1 Mart 1940.
Has Bahçe (Mahmûd Yesârî), Temsil Târihi: 1 Mart 1940.
Kör (Vedat Nedim Tör), Temsil Târihi: 3 Eylûl 1940.
Yalnız Bir Kelime (M. Ali Çamlıca), Temsil Târihi: 13 Nisan 1941.
İnsan Sarrafı (M. Ali Çamlıca), Temsil Târihi: 1941.
Kozanoğlu (Abdullah Ziyâ).
Aydın Zeybeği.

Sivas Halkevi’nin tiyatro temsilleri açısından en verimli olduğu bu ilk dö-
neminde Temsil Kolu’nda görev alanlar; Câzım Kırlı, Hilmi Atacan, Feh-
mi Erdinç, Nûrettin Ertok, Nâzım Çağdaş, Ömer Altuğ,13 Reşat Ergün, 
Rızâ, Şevki ve Bedri Beylerle, Mediha Aydoğmuş ve ilk mektep bayan 
öğretmenlerinden Sâbire, Handan, Müzeyyen, Şükriye, Emine, Âdile ve 
Nûriye Hanımlardır.14 Bu dönemde; Hikmet Işık ve Ahmet Göze’nin15 
Halkevi Başkanı, Nüzhet Çubukçu’nun16 Temsil Kolu Başkanı, Câzım 

13   Ömer ALTUĞ (1905-1965): Tanbûrî-Bestekâr. Ankara Radyosu’nda sürdürdüğü sanat hayâtı 
boyunca, mûsıkîmize güzel eserler kazandırmıştır.

14    “Kızılırmak” Gazetesi (5 Mayıs 1937, “24 Nisan 1937 târihinde yapılan ‘Gösterit’ Kolu seçiminde; 
Halkevi Rejisörü Bay Câzım 10, Lise Edebiyât Öğr. Bay Niyâzi 9 ve Lise Yar. Direktörü Bay Fâik 7 reyle 
Komiteye seçilmiştir.”)

15   Ahmet GÖZE (1893-1953): Avukat, gazeteci. Cumhûriyet Dönemi’nin önemli kültür adamla-
rından biri olarak tanınmıştır.

16    Nüzhet ÇUBUKÇU (1905-1981)): Diş Tabîbi, siyâsetçi. Sivas milletvekilliği yapmış, meslekî for-
masyonu ve avant-garde kişiliği ile kuşağının seçkin sîmâları arasında haklı bir şöhrete sâhip olmuştur.
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Kırlı ve Hilmi Atacan’ın da rejisör ve oyuncu olarak yaptıkları unutul-
maz hizmetlerin, Sivas’ın kültür hayâtında büyük payı vardır.

Yalnız Bir Kelîme..
Rejisörlüğünü Talât Gözbak’ın yaptığı Vedat Nedim Tör’ün “Kör” 
adlı piyesi, 3 Eylûl 1940 Salı gecesi Halkevi Sahnesi’nde temsil edilmiş 
ve oyunda; Hilmi Atacan (Kör), Hâdiye Ünal (Selmâ), Şükrü Yayım 
(Amca) ve Hâşim Kirazlı (Sâlih) rol almışlardır. Topluluk, 13 Ekim 
1940 târihinde Yıldızeli’ne giderek aynı oyunu burada da sahnelemiş-
tir. Konuya ilişkin olarak, günün gazetelerine yansıyan bâzı yazı ve yo-
rumlar şöyledir:

“İstirahat dakîkaları sona erdi. Perde arkasından gongun ikinci defâ 
sesi yükseldi. Perdeler açıldı. Bir masa başında Hâdiye Ünal ‘Selmâ’ 
ve Hilmi Atacan ‘Kör’ rolünde oturur göründüler. Selmâ elinde bir 
kitap okumaktadır. Bayan Hâdiye ve Bay Hilmi, jestlerinde gâyet 
muvaffakiyet ve sâdelik gösteriyorlar. Hilmi, körlüğü o kadar tabiî 
yapıyor ki, insan acabâ gözleri hakîkaten kör mü diye kendi kendine 
sormak istiyor… Bu gece sahne, Yıldızeli’nde ilk defâ ‘Kör’ gibi bir 
hüzünlü piyes ile açıldı. Kasaba halkı ilk defâ olarak toplu bir hâlde 
aynı dakîkada bir eser, bir hayat örneği karşısında gözyaşlarını dök-
tüler. Perdeler sahneyi kapadığı zaman, halk bir taraftan mendili ile 
gözlerini kuruluyor, bir taraftan da genç sanatkârları içten kopan al-
kışlar içerisinde selâmlıyorlardı. Sanki lisân-ı hâl ile; ‘ahh.. keşke her 
gün siz böyle temsil verseniz de, biz de her gün ağlasak’ diyorlardı”.17.

“Yaylanın ılık bir günü. Fakat sonbahar yaylada dalların yaprak-
larını sarartmakta, rüzgâr yaprakları uçurtmaktadır. Komşu hal-
kevlerine örnek olan bu gençlik, sonbaharın ılık yayla rüzgârının acı 
estiği bir günde Yıldızeli’ne gidiyor. Sahne ve tiyatro, geniş halk kitle-

17    “Sivas” Gazetesi, (18 Birinci Teşrin 1940, “İ.T., ‘Kör’ Piyesi Yıldızeli’nde”).
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“Aydın Zeybeği” oyunundan sonra oyuncular birarada..
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mizin indinde, hâlâ şerefi ihlâl edici bir şaklabanlık olarak addedilir. 
Kültür sâhasında yurda iyi hizmetler gören, müsbet işler yapan Hal-
kevleri, işte bu gibi fenâ düşünceleri bir tarafa atarak, Cumhûriyet 
çocuklarına has bir îmân ve inançla çalışmaktadır. ‘Kör’ piyesinde 
fevkâlâde vazîfe yapan, dakîkalarca alkış toplayan, saatlerce ağla-
tan Hâdiye Ünal’la Hilmi Atacan, bu yeni kâbiliyetin birer şâhese-
ridirler… Genç istîdatları teşvîk ve himâye eden, sanatkârlara yar-
dımlarını esirgemeyen Halkevinin kıymetli Reisi Ahmet Göze’yi ve 
Temsil Kolu Başkanı Nüzhet Çubukçu’yu tebrîk etmeyi bir Türklük 
borcu sayıyorum”. 18.

Halkevi Temsil Kolu, 13 Nisan 1941 Pazar akşamı, Halkevi müfettiş-
lerinden Mehmet Ali Çamlıca’nın tercüme ettiği “Yalnız Bir Kelîme” 
piyesini temsil etmiştir. Oyun, eski bir paşanın Çamlıca’daki köşkün-
de cereyân eden bir aşk mâcerâsını konu alır. Paşanın karısının yeğeni 
Günsel’e gönül veren genç ve yakışıklı ressam Selim, İstanbul Konser-
vatuarı’ndan mezûn şan artisti Günsel’e bu bağlılığını samîmî bir lîsanla 
anlatır ve kıza “Bana..” der, “.. yalnız bir kelîme ile cevap ver, karım olmak 
ister misin?” Günsel, hangi hissin taht-ı tesîrinde bilinmez, buna yalnız 
bir kelîme ile cevap verir: “Hayır..”. Selim bu ezâ ile bir kazâ netîcesin-
de iki gözünü kaybeder ve Çamlıca’daki köşkünde inzivâya çekilir. Bu 
minvâl üzere devam eden oyunda, “Ressam Selim” rolünü yine Hilmi 
Atacan üstlenmiş, Şehir Tiyatroları’nın değerli aktörlerinden Turgut 
Boralı da oyunda rol almıştır. Sivas Lisesi Felsefe Öğretmeni Şefik Öz-
bay ile eşi Kızılırmak İlkokulu öğretmenlerinden Seher Özbay, “Paşa” 
ile “Paşa’nın Hanımı”nı, Hâdiye Ünal da “Günsel” rollerini üstlenmişler-
dir. Mahâllî basın, olaya şu takdîr duygularıyla yaklaşmıştır:

“ ‘Yalnız Bir Kelîme’; yazılış, üslûb ve düşünüş îtibâriyle her türlü 
takdîr ve sitâyişin fevkindedir. Sivas Halkevi Temsil Kolu amatörle-
ri, bu eseri cidden sanatkârâne bir vukûf ve heyecanla yaşatmış bu-
lunuyorlar… Bilhassa bayanlarımızın ve bâzı öğretmenlerimizin, 

18    “Sivas” Gazetesi, (29 Birinci Teşrin 1940, “Turgut Can,/ Halkevi ve Gençlik”).
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Halkevi sahnesine çıkmayı ve herhangi insânî veyâ millî bir ideâli şa-
hıslandırarak halka telkin etmek gibi yüksek bir vazîfeyi başarmak 
için, çalışmayı hoş görmeyen fenâ telâkkîleri yıkmak, herkese temsil 
sahnesinin bir dershâne olduğunu isbât edebilmek için rol almayı 
lûtfen kabûl eden arkadaşlarımıza ne kadar teşekkür edilse azdır”.19

1938 yılına kadar verilen temsillere izleyici olarak 5630 kişinin geldiği 
tesbit edilmiştir. Temsil Kolu, hoparlör vâsıtasıyla radyofonik temsiller 
de vermiş ve ilk olarak “İzdivâç” ile “Hanife Mahkemede” komedile-
ri oynanmıştır. Sivas halkının o yıllarda tiyatroya bakış açısı, “seyirlik” 
düzeyindedir. Buna rağmen, amatör tiyatrocuların kültür seviyeleri ve 
sanata yaklaşımları oldukça yüksek bir seyir izlemiştir. Gerçek bir tiyat-
ro emekçisi ve o dönemin çok yakın bir târihe kadar tek tanığı olan Hil-
mi Atacan20, halkın tiyatroya yaklaşımına örnek olması bakımından, şu 
anekdotu nakletmiştir: 

1939 yılı Aralık ayının son günleridir. Halkevi’nde bir temsil (Tırtıllar) 
verilmektedir. Oyunun bir sahnesinde, sarıklı hoca rolündeki sanatçı-
nın içkili bir vaziyette orta yerde dolaşarak söylediği  “Pîş-i çeşmimde 
kâinât rakkas” şeklinde bir repliği vardır. Yâni, rol gereği içki içen hoca, 
“Gözlerimin önünde dünyâ dönüyor” anlamına gelen bu cümleyi söy-
leyerek, sarhoş hâliyle gûyâ seyirciyi güldürmeye çalışmaktadır. Oyu-
nun sahnelendiği gece Erzincan’da büyük bir deprem olmuş ve yer 
yerinden oynamıştır. Bu korkunç felâketi, bir gece önceki gösteriye ve 
onun uğursuzluk getirdiğine inandığı sarhoş mizansenine atfeden bir 
kısım halk, ertesi sabah Halkevi önünde gösteri yaparak, binânın cam-
larını taşlamıştır. 

19    “Sivas” Gazetesi, (19 Nisan 1941, “Kâzım Ömer,/ Sivas Halkevi Temsil Kolu Çalışıyor.”).
20    Hilmi ATACAN (1914-2000): Oyuncu, rejisör. Halkevlerinin açılmasıyla birlikte, baş-
ladığı sanat faaliyetlerini yaklaşık 60 yıl aralıksız sürdürmüş ve genç kuşaklara tiyatro zevkini 
aşılamayı başlıca amaç edinmiştir.
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“Mavi Yıldırım” piyesinden bir sahne.
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“Pirinçler Yeşerecek”
1940’lı yıllar ve sonrası, Halkevi orijinli tiyatro etkinliklerinin sürdürül-
düğü ikinci dönemdir. Bu dönemde sahnelenen oyunlar; Kahraman 
(Fâruk Nâfiz Çamlıbel), Romeo ve Jülyet (William Shakespeare), Va-
tan Yâhut Silistre (Nâmık Kemâl), Karıma İnanıyorum (?), Azrâil’in 
Aşkı (?), Sana Rey Veriyorum-Paydos (Cevat Fehmi Başkut), Cim-
ri - Hastalık Hastası-Zorâkî Tabîb ( Jean Baptiste Moliere), Yanlış Yol 
(Hülyâ Gözalan), Okumuş Adam (Eugene Marin Labiche), Bir Yağ-
mur Gecesi (Reşat Nûri Güntekin) ve Kavga Sonu (Bedri Yıldırım) 
şeklinde sıralanabilir. Bunlardan Zorâkî Tabîb 1944 yılında, halkın 
çeşitli sınıflarıyla devletin bütünleşmesinin kalkınmadaki önemini 
işleyen “Bir Yağmur Gecesi” yine aynı yılın Ocak ayında, “Romeo ve 
Jülyet” 1945 yılının Temmuz ayında ve “Okumuş Adam” da 28 Hazî-
ran 1947 târihinde temsil edilmişlerdir. Bu dönemde Temsil Kolu’nda 
görev alanlar ise; Cezmi Bâkiler, Bedri Başara, Sâdık Hayri Durusal, 
Nusret Tercan, Vahdet Uncuoğlu, Ziynet Özaltuğ, Belkıs Aydınoğlu 
(Enöktem), Dr. Sırrı Alıçlı, Celâl Oskay, Sedat Veyis Örnek ve Talât 
Gözbak gibi isimlerdir. Dönemin kayda değer tiyatro olayı, “Akın” piye-
sinin iki yıl üst üste yeniden sahneye koyulmasıdır. Oyunun 1946 yılı 
Ekim ayının sonlarındaki sahnelenişinde; Hilmi Atacan (İstemihan), 
Şâdan (Suna), Sıtkı Solmaz (Bumin), Bedri Başara (Bayan), Kâzım Te-
meltaş (Demir), Niyâzi Süeltürk (Vural), Hâlis Özgürgördü (Kutay), 
Ekrem Okumuş (Doğan) ve Mustafa Yaprak (Köle) ile Ziyâ Çubukçu 
rol almışlardır. Temsil, mahâllî basında yine yankılar uyandırmıştır:

“Başlarında Hilmi Atacan gibi faâl ve tecrübeli bir rejisörün bulun-
masıyla, genç ve ateşli rûhlarını sahneye ilk defâ deneyecek olan bu 
kıymetli ve ideal[ist] arkadaşların, en büyük ilhâm kaynaklarını 
Halkevinin samîmî havasından (ve) oynayacakları eserlerin engin 
sahifelerinden alacaklarına hiç şüphe yoktur. Bu arkadaşların hepsi, 
daha yeni hayâta atılmışlardır. Bunları sahneye atan kuvvet, bediî 
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zevk ve çalışma aşkıdır. Temsil Kolu’na bu imânla, bu hevesle koşan 
genç ve ideal[ist] arkadaşlar, Fâruk Nâfiz’in akın rûhunu haykıran 
ve kafa tutan mert sesini sizlere duyurmayı vaat etmiş bulunuyor-
lar… Onun için, Sayın Sivaslılar tekrar söylüyorum: Fâruk Nâfiz’i 
sevdiğiniz için yâhut genç aktörleri tanımak istediğiniz için müsâme-
reye muhakkak geliniz.”21.

Bu dönemde bâzı ilçelerimizdeki Halkevlerinin de tiyatro faaliyetlerini 
tesbît etmekteyiz. Bu cümleden olarak; 1943 yılında Gürün’de “Kızıl-
çağlayan”, 1944 yılında Zara’da “Bir Yağmur Gecesi”, “Fedâkarlık”, “Akıl 
Tâciri”, 1945’te Şarkışla’da “Hasîs Tâcir”, “Dirilen Ölü” ve yine aynı yıl 
Divriği’de “Andaval Palas”, “Zorâkî Nikâh” ve “Beyaz Baykuş” isimli 
oyunlar sahnelenmiştir. Bu arada “Adalı”, “Beyaz Kahraman”, “İnkılâp 
Çocukları” gibi, sahnelendiğini bildiğimiz ancak târihlerini tesbît ede-
mediğimiz Halkevi temsilleri de vardır. 

“Akın” piyesi, 3-17 Hazîran 1947 târihleri arasında bir kez daha sahne-
lenmiştir. Aynı yıl içinde, ikinci kez temsili yapılan (ilki, Temmuz-1944) 
bir başka oyun da Hülyâ Gözalan’ın “Yanlış Yol” piyesidir. 25 Aralık 
1947 Perşembe günü halka sunulan 4 perdelik bu piyes için de basında 
şu yoruma rastlanmaktadır:

“Piyeste evimizin amatör sanatkârlarından Leylâ, cidden olgun ve 
yetişmiş bir sahne sanatçısı olduğunu belirtti. Bankacı rolünde bulu-
nan ve Temsil Kolumuzun tek değeri ve etrâfındakilerin ustası Hilmi 
Atacan, o her zamanki başarılı hâliyle rolünü tam mânâsıyla yaşat-
tı. Bu içtimâî piyeste, Hilmi Atacan’la bayan Leylâ, üstün birer sanat 
kâbiliyetine sâhip bulunduklarını vuzûhla belirttiler. Halkevimiz bu 
yetişkin elemanlarıyla ne kadar övünse azdır.”22.

21    “Kızılırmak” Gazetesi, (22 Ekim 1946, “Yusuf Ziya YİĞİT,/Akın ve Fâruk Nâfiz”).

22    “Ülke” Gazetesi, 27 Aralık 1947.



241

Halkevi’nin bu ikinci döneminin kayda değer bir özelliği, Şehrimizin 
ilk ve hemen hemen tek tiyatro yazarı Sedat Veyis Örnek23 ile Devlet 
Tiyatrosu sanatçısı Talât Gözbak’ın24 yetişmesine ortam hazırlamış 

23    Sedat Veyis ÖRNEK (1929-1980): Yazar, bilim adamı, dramaturg. Almanya (Tübingen)’da Din-
ler Tarihi ve Etnoloji doktorası yapmıştır. Bilimsel eserleri yanında; öykü, eleştiri, oyun ve çeviri türle-
rinde edebî eserleri de vardır.

24    Talât GÖZBAK (1918-1986): Tiyatro ve sinema sanatçısı. Halkevleri Sahne Teknik Öğretmenli-
ği, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmenlik yapmış, daha ziyâde sinema üzerinde yoğun-
laşmıştır. 200’ü aşkın filmde rol almıştır.

Talât Gözbak
(Halkevi kökenli ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu 1950’li yıllarda..)
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olmasıdır. Oldukça başarılı bir dramaturg olan Sedat Veyis Örnek, ilk 
kez Temsil Kolu’nun “Akın” piyesinde oyuncu olarak rol almıştır. 1948 
yılında, kendi yazdığı “Modern Lokanta” adlı oyunun ilk temsilinde 
ise, başrolü üstlenmiştir. Örnek, daha sonraki yıllarda kaleme aldığı 
“Pirinçler Yeşerecek” adlı oyununda; savaşın kötülüğünü belirtirken, 
Kore’de görgüsüz bir Amerikan askeri ile kendisi ve çocuğunun yaşa-
ması için erkeklere kiralanan bir kadını, savaş denilen büyük oyunun 
kurbanları olarak karşı karşıya getirmiştir. Bu oyun, 1969 yılında Devlet 
Tiyatroları tarafından sahnelenecek ve Örnek’in ününü ülke çapında 
perçinleyecektir 25. Bunun yanı sıra, Yazar’ın “Kurt” adlı oyunu, 1964’te 
İstanbul Şehir Tiyatroları’nca, “Manda Gözü” ise, 1982 yılında Mey-
dan Oyuncuları tarafından sahnelenmiştir. Talât Gözbak ise, tiyatroda 
yönetmen ve oyuncu olarak bulunduktan sonra, döneminin film yö-
netmenliği yapan 10 sinema sanatçısından biri olarak, gerek yönettiği 
gerekse oyuncu olarak yer aldığı filmlerde alışkın olduğu tiyatro yön-
temlerini uygulamıştır26. 

Son Tahlil
Bilindiği üzere; çağdaş dünyânın verilerini Türk toplumuna aktarma-
ya çalışan Halkevleri, eskiyi yıkmamış, geleneksel kültürü koruyarak, 
yeni değerlerle bir senteze ulaşmaya dikkat etmiştir. Bu bağlamda Sivas 
Halkevi de, kendi üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiş, devle-
tin parasal imkânlarının çok sınırlı olduğu bir dönemde, Sivas halkının 
gönüllü desteği ile çalışmalarını sürdürmüştür. Vehbi Cem Aşkun’un 
“Halkevlilere Armağan” şiiri, bu mânevî desteğin mısrâlara yansıyan 
somut ifâdesi gibidir:

25    Metin AND, “Cumhûriyet Dönemi Türk Tiyatrosu” ,(Türkiye İş Ban. Kül. Yay. Ankara-1983, Sh:569).

26    Âlim Şerif ONARAN, “Muhsin Ertuğrul’un Sineması”, (Kültür Bak. Yay. Ankara-1981, Sh:345).
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Bura halkın evidir, burda rûhlar kaynaşır
Burda çarpan yürekler, yurduna sevgi taşır
Mâzî, kültür ve ülkü, gönüllerde güneştir
Burda kayıtsız şartsız her vatandaş kardeştir
Düşünce bir, duygu bir, aynı insan, aynı yaş
Yeni kültür buradan doğuyor yavaş yavaş
Gelin kardeşler gelin, burda birleşmek gerek
Burda Türklük bir ülkü, milyonlar bir tek yürek.27

1946 yılında çok partili siyâsî hayâta geçilmesi ve Sivas’ta Demokrat 
Parti’nin kurulması, politik ve sosyal yapıda belirli bir farklılaşmaya yol 
açarken, kültürel yapıyı da canlandırmıştır. Demokrat Parti Örgütü de 
Halkevlerine karşılık olarak partiye bağlı bir Temsil Kolu oluşturmuş-
tur. Bu arada, işlevleri kısıtlanan ve artık eski dönemin şâşaasını geride 
bırakan Sivas Halkevi de benzerleri gibi terkedilmiş ve binâsı da bakım-
sızlıktan dolayı fecî bir duruma gelmiştir. Kapatılma süreci başlatıldı-
ğında, Sivas il ve ilçelerinde 7 Halkevi ve 79 Halk Odası bulunmaktay-
dı. Halkevleri’nin kapanmasından sonra, büyük yerleşim yerleri dışında 
kalan bölgelerimizde tiyatro olayı, ya Anadolu turnelerine çıkan özel 
tiyatro kumpanyalarının gösterilerine ya da mekteplerin temsil kolla-
rının veyâ küçük amatör toplulukların iyiniyetli ve özverili çabalarına 
bağlı kalmıştır. Ancak Halkevleri sâyesinde gelişen kültür ortamında, 
tiyatronun kazandığı fonksiyonel karakter, ülke genelinde tiyatro faali-
yetlerinin yaygınlaşmasını da sağlamıştır.

27    “Ülke” Gazetesi, (23 Şubat 1947).
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BEZİRCİ’DE BİR KONAK

“Bir şey var, o geçmiş yıllarda bıraktığımız
Bulamaz gözlerimiz uzun uzun arar da,

  Aksimizden bir eser kalmadı aynalarda..!”
      Ümit Yaşar Oğuzcan

Bezirci, Sivas’ın seçkinler semtidir. Belki bir asırdan beri belki de daha 
evvelinden; geniş düzgün caddeleri, birbirini dik kesen sokakları, taş 
kaldırımları ve büyük bahçeleriyle kadim bir taşra şehrinin bâriz özel-
liklerini gösterir. Öteki mahâlle ve semtlerden burasını farklı kılan iki 
unsur daha vardır ki, o da konakları ile onlara hayâtiyet ve şahsiyet ve-
ren insanlarıdır. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Sivas, Anadolu‘nun en 
çok azınlık barındıran birkaç şehrinden biri olarak bilinir. 1915 tehcî-
rinden sonra ortaya çıkan nüfus değişimi, sanıldığının aksine sosyal ha-
yat tarzını fazlaca etkilememiştir. Bir nevî levanten yaşayışının izlerini, 
zamâna direnebilmiş eski konakların varlığında bu gün dahi görebiliriz. 
Sonradan yerlilere tahsîs edilmiş olan eski Ermeni konaklarının, sayıları 
azalsa da bir devrin mîmârîsini en hasis bir muhâfazakârlıkla temsil edip 
bugünlere taşıdığına şüphe yok. Azınlık rûhunun, “sanat” ve “zenaat”ın 
geniş gösteri sâhasında toplumsal bir doyuma ulaşma, belki de zamânın 
siyâsî etkileriyle zaâfa uğrayan bir îtibârı yeniden yakalama gayreti, bütün 
bu yapıların âdetâ her taşına yansımış gibidir. Dikkatlice bir göz, taş ve 
ahşap armonisinin yarattığı estetiği ilk nazârda fark edebilir.
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Çocukluğumun tâtil dönemlerine tesâdüf eden belli zamanları, Bezir-
ci’nin böyle eski ve oldukça harâp bir konağında ve onun benzetme 
yerindeyse, bir irem bağı gibi büyülü bahçesinde geçti. Konak eski ve 
yorgundu ancak harâbiyeti, derin bir mâzîyi istikbâle taşımış olmasının 
mağrûr havasını bozmaya kâfi gelmiyordu. Yine zamâna direnmektey-
di, ne kadar yaşlansa da..

Kendi evimize oldukça uzak olan ve çocukluk havsalamda, okuduğum 
eski hikâyelerin perili köşklerini tedâî ettiren bu konağa her gelişim, 
bir başka dünyâya açılışımdı sanki. Zamanla çocukluk yıllarıma, ilk 
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gençliğimin romantik duygularını ve mâsumâne yaramazlıklarını da 
kapsayan yıllar eklendi. Ama dediği gibi şâirin; “Zayıftım, çabuk ıslanı-
yordum” ve en tehlikelisi de hemen âşık oluveriyordum. Konağın arka 
bahçeye bakan oturma odası; yüksek tavanı, üçgen alınlıklı dar ve uzun 
pencereleri ve içine girince kaybolacakmışım hissini veren karanlık 
dolaplarıyla, binânın tüm ağırlığını sabırla yüklenmiş olan çilekeş bir 
mekân havasındaydı. Sabâhın ilk ışıklarından oluşan alaca bir aydınlığı 
bu kutsal mekâna teklifsizce geçiren sürgülü pencerelerin alt hizâsınca 
yapılmış olan sedire her uzanışımda, amansız kış gecelerini hâtırlatan 
isli tavanla göz göze gelirdim. Bu isli tavan; yıllar önce okuduğum ve 
uzun süre ürpertisini içimden atamadığım eski bir hikâyeden, “mando-
linle sosyalist marşını çalan genç Boris’i ve sönmeye yüz tutmuş ocağın 
güçsüz alevleriyle akıcı bir kırmızıya boyanan karısı Magda’yı..”  hatır-
latırdı bana. Güzel daskaliçenin vahşî komitacılara faydasız direnişini 
düşündükçe ürperir ve dışarıda mevsimlerden hangisi hüküm sürerse 
sürsün veyâ yorgun duvar saati hangi zamânı çalarsa çalsın, içimde kor-
kunç bir kış gecesinin soğukluğunu hissederdim.

Odanın yer yer çatlamış ve boyaları dökülmüş duvarlarından birinde 
asılı duran eski bir çerçevede bir kadın gülümserdi. Belki bir ekolü yan-
sıtıp da benim o zaman fark edemediğim, gelişigüzel çizgilerle şekillen-
miş kara kalem bir yüzün, bugün sâdece gülümseyişini hatırlıyorum. 
Belki de, bütün sanat kurallarından âzâde, amatör bir çalışmanın sıra-
dan bir detayı idi bu yüz, bilemiyorum. Loş sofanın “fındık toplayan 
kadınlar”ını  ise, hiç unutmadım; zâhir daha sık gördüğümden..

Radyodan kimi zaman, her hangi bir Pazar sabâhının hüznü içinde 
romantik Fransız chansonlarını, kimi zaman da birbiri ardınca çalınan 
eski film melodilerini ince bir lirizmin sessiz heyecânı içinde dinlerdim. 
Evin en kıymetli eşyâsı olmalıydı “Teslâ” marka radyo alıcısı.. İlk gençlik 
şiirlerimden birini de yine burada karaladığımı hâtırlıyorum. Camların 
haşîn bir kırkikindi yağmuru ile yıkandığı morumsu bir öğle sonrasıydı. 
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Aylardan Nisan’dı ve ben, “Dışarda fırtına var, hüsrân-ı kâlbim gibi..” mıs-
râı ile başlamıştım şiire. “Ne ayrılıklara tanıktır şu gıcırdayan kapılar, kaç 
kez bozulmuştur şu masa ve kim bilir kimler soyunmuştur güzelliğini, şu 
endam aynasına?.” diye düşündüğüm de olurdu zaman zaman.

Sınırlarını boydan boya uzun kavak ağaçlarının çizdiği büyülü bahçe, iç 
mekânlara nisbetle Cennet’ten bir köşeydi sanki. Burada her mevsim 
ama özellikle son güz, bahçeyi bir renk cümbüşüne çevirirdi. Sarının, 
kırmızının, turuncunun tonlarını bir ayna gibi aksettiren kuru güz yap-
rakları, birbiri ardı sıra yerlerde sürüklenirken, uzaklardan gelen ezân 
sesleri de, ağaç doruklarının bitip tükenmek bilmeyen hışırtısına karı-
şıp, dünyânın geçiciliğini hâtırlatırcasına rûha sinerdi. Sanki Hâşim’in 
“Acem Bahçesi” idi burası; bir ağacın altında seriliydi “seccâde” ve dol-
durmaktaydı havuzu “ateşten bâde”.. Komşu bahçenin nihâyetinde de 
eski bir konak vardı. “Kenanoğlu’nun Konağı”derlerdi. Terkedilmişti ve 
mülkiyetinin kime âit olduğu da bilinmezdi. Çoktan terk edildiği bel-
liydi. Güneşin son ışıkları, konağın köşk tâbir edilen en üst katının kırık 
pencerelerinde akisler yaparken, bana da eskilerin şu sözünü hatırlatır-
dı: “falan öldü, filân öldü, bir gün derler Kenân öldü”.

Bizimkinin sâhibi, derin bir geçmişi olan soylu bir âilenin son mensûp-
larından biriydi. O genç yaşta öldüğünde, ben henüz çocuk denebi-
lecek bir yaştaydım. Fakat erkek güzelliğini bütünleyen düzgün yüz 
çizgilerini, dalgalı gür saçlarını ve gösterişli endâmını bugün gibi hâtırlı-
yorum. Mülkiyet haklarını büyük bir titizlikle koruduğu bu konağı, ye-
nilmez bir güç sembolü edâsıyla sâhiplenmiş olan bu dev adam, aslında 
iyi bir insandı. Sırça bir yüreği vardı. Ama neden bedbahttı ve sâhi ben 
niye herkesten çok bu adama saygı duyardım, hep düşünmüşümdür.

Estetik kaygılardan oluşan bir mîmârînin tipik örneği olan bu konağın 
sâhibi bir gün ansızın ölüverdi. İlk büyü böylece bozuldu. Sonra pe-
derşâhî geleneğin hâkim olduğu âile dağıldı. Sâhipsiz kalan konak bir 
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süre daha direndi zamâna. Ne var ki; kâr marjına âyarlı bir düzenin, 
bütün kitâbî kuralları ve teâmülî hayat tarzlarını hiçe sayan acımasızlığı-
na daha fazla dayanamadı. Ucuz bahâya satın alanlar, belki bir kez bile 
içine girip gezmediler. Bir sabah büyü hepten bozuldu ve bir giz âlemi, 
acımasız kazma kürek darbeleriyle toz dumana karıştı. Efsûnlu bahçe 
ise, târümâr oldu. Geriye kala kala, el şeklindeki zarîf kapı tokmağında, 
kim bilir hangi döküm ustasının göz nûruyla işlenmiş olan eski rakamlı 
bir târih kaldı: 324.

Ve ben sonuncu kez görür gibi oldum bu konağın sedire uzanmış gü-
zel kızını; her hangi bir yaz ikindisinin insana usanç veren sessizliğinde, 
Pasternak’ı okurken...
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SİVASSPOR TÂRİHİ’NE KATKI

Resmî kuruluş yılı 1967 olmakla birlikte; Sivasspor Futbol Kulübü’nün 
ilk tesîsi, daha önceki yıllara uzanır. Sivasspor ilk kez; futbol, atletizm, 
binicilik, atıcılık ve voleybol dallarında faaliyet göstermek ve “..gençli-
ğin bedenî inkişâfına hadîm olmak üzere ..” Sivas’ın Bağdat Caddesi’n-
de 14 Nisan 1932 târihinde kurulmuştur. Kâmil Matbaası’nda basılmış 
olan “Esas Nizâmnâme”sinin (Dış Yasa) önsözünde Umûmî Kâtip 
Fahri Şevki şöyle diyor:

“Sürekli ve her sahadaki buhranların cemiyetler(in) hayâtında ne 
derecede tesîr yaptığını ve içerisinde çalışanların ne müşkillerle kar-
şılaştığını bütün arkadaşlarımız bilirler. Spor teşkilâtı gibi bilhassa 
maddî, mânevî sâhalarda çok fedâkârlığı icâbettiren teşekküllerin 
faaliyet gösterebilmesi için, bütün mensuplarının yardımı lâzımdır. 
Esirgenmeyeceğini bildiğimiz yardımlar(ın)dan dolayı şimdiden ar-
kadaşlarımıza teşekkürler ederiz..”.

“Nizâmnâme-i Dâhili”sinde(İç Yasa) ise; “S.S.remiz ve alâmet-i fârikası 
ve Sivasspor nâmı” ile teessüs eden Kulübün kuruluş gâyesi şu şekilde 
açıklanıyor:
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“Kulübün teşekkülünden maksat, memlekette gençleri spora teşvîk 
etmek ve onları muntazam sporlarla idmancılığın fenn-i esâsâtı dâ-
hilinde çalıştırmak, netîce îtibâriyle vatana gürbüz, iyi görür ve düşü-
nür gençler yetiştirmektir.’’.

Dâhili Nizâmnâme’ye göre; Kulübün iki grup üyesi vardır: Bunlar; “bilfi-
il sporla ve kulüp muâmelâtı ile iştigâl eden” (kulüp işleriyle uğraşan) faâl 
üyeler ve “Kulübe medâr-ı fahr ü şeref olan ve her sûretle himâyelerine alan 
zevât-ı muhtereme” (kulübü görüp gözeten ve şeref verenler) den oluşan 
fahrî üyeler. Yine 26 maddelik Nizâmnâme’de; kurulların görevleri ile top-
lantı şekilleri, gelir kaynakları (vâridât), bunların nasıl ve nereden temîn 
edileceği, gider kalemleri (masârifât), harcamaların ne şekilde yapılacağı, 
kılık-kıyâfet, kararlar, cezâlar ve îtirazlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. “Alâ-
met-i fârika” başlığı altındaki 14. madde ise şöyledir: 

“Spor kıyâfeti; yukarısı, Kulüp rengindeki (kırmızı-beyaz) formâ 
veyâ fanilâ ve aşağısı, beyaz ve kısa pantolondur. Her âzâ sâhaya 
çıkarken, son derece temiz kıyâfetle sâhada bulunmak ve diğer genç-
lere her hususta bir intizâm ve temizlik nümûnesi olmak mecbûriye-
tindedir..”.

İlk Sivasspor’un sportif faaliyetleri hakkında elimizde fazlaca bilgi ve belge 
yok. Ancak çalışmalarını Halkevi Topluluğu ile koordineli şekilde yürüttü-
ğü ve bu çalışmaların, II. Dünyâ Savaşı’nın ülkeyi içine sürüklediği belirsizlik 
ortamı içinde kesintiye uğradığı biliniyor. O târihlerde Kulüp Başkanı Fahri, 
üyeler ise; Bâki, Reşat (Ergün), Şevki ve Bekir (Keçeli) Beyler’dir. Kulübün 
38’i faâl ve 84’ü hâli olmak üzere 122 üyesi vardır. Türkiye İdman Federas-
yonu’na girmek için mürâcaatta bulunan Kulüp, idârî çalışmalarını Sivas 
Halkevi’ndeki özel dâiresinde yürütmektedir.1

Bilindiği üzere; tek parti döneminin yatırımları olan iki kuruluştan, D.D.Y. 
Cer Atölyesi 1939 yılında, Sümerbank Çimento Fabrikası da 1943 yılın-
da hizmete girmiştir. Sivas’ın sosyo-ekonomik yapısına o günün şartlarına 
1    M. Fahrettin BAŞEL, “Sivas Bülteni”, (Sivas – Kâmil Kitâb ve Basımevi, 1935, Sh: 184).
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göre oldukça hatırı sayılır bir seviye kazandıran bu iki kuruluş, kendi adla-
rını taşıyacak olan amatör spor kulüplerini de oluşturmuşlardır. “Sivas-De-
mirspor” mâvi-lâcivert renklerle 1940 yılında, “Sivas-Sümerspor” ise, gri-lâ-
civert renklerle 1946 yılında kurulmuştur. Bu iki kulübün yanı sıra; “4 Eylûl 
Belediye Gençlik” (1948/kırmızı-mâvi) ve “Divriği Gençlik” (1956/ kır-
mızı- siyah) gibi mahâllî lig takımlarının kurulduğunu da tespît etmekteyiz.

Sivas ilinin adını taşıyacak bir kulübün yeniden oluşturulması yolundaki 
çalışmalar, 1950 yılında başlamış ve Demokrat Parti’nin iktidâra gelmesinin 
hemen ardından, 27 Temmuz 1950 târihinde “Sivasspor Gençlik Kulübü” 
resmen kurulmuştur. Adı fazlaca bilinmeyen bu Kulüp, Sivas’ın iki eski spor 
ocağı olan “Yolspor” ve “Kızılırmakspor” kulüplerinin katılımıyla 1967 yı-
lında bugünkü profesyonel futbol takımına vücûd vermiştir. Şimdi kuruluş 
yıllarının hikâyesine dönelim...

Bu konuda yapılan bir incelemede; 1960’lı yılların ikinci yarısında, şehir ku-
lüpçülüğünün ortaya çıkışı şu şekilde analiz ediliyor:

“1965’de yatırım ve hizmetlerin bölgesel dağılımında elverdiğince 
eşitliğin gözetildiği plânlı kalkınma uygulamasına girileli iki yıl ol-
muştur. Enflâsyonlu yılların yarattığı servetler, üretken yerel yatırım-
lara yönelmekte, doyuma ulaşmış İstanbul piyasasından Anadolu’ya 
doğru bir yatırım kayması gözlenmektedir. Anadolu burjuvazisinin 
hızla güçlenerek, İstanbul sermâyesine karşı savaşımında kendine 
destek olacak araç ve simgelere dört elle sarıldığının her türlü belirtisi 
vardır... Profesyonel liglerde oynayan kulüplerin yarısı, 1965’den son-
ra kurulmuştur. Kentli toplulukları çevresinde kenetleyen Anadolu 
kulüpçülüğü, Anadolu sermâyesinin İstanbul’a karşı bir gövde gös-
terisi aracı olarak belirmektedir." 2.

2    Zeki COŞKUN, “Öteki Sivas”, (İstanbul – 1995, Sh:245, Kurthan Fişek’in “Spor Yönetimi”, 
Sh:272 yayınına atfen..).
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1960’lı yıllara gelinceye kadar Türkiye’de profesyonel futbol takımla-
rı, ülkenin üç büyük ilinde kurulmuş olan ve kökü eskilere dayanan 
kulüplere âitti ve aralarında birliktelik esastı. Bilinen bütün futbol ta-
kımları -üç büyükler dâhil- tek bir profesyonel futbol liginin unsurları 
olarak faaliyet göstermekteydiler. Daha sonraki yıllarda Adana, Bursa, 
Trabzon, Eskişehir ve Samsun gibi nisbeten gelişmiş illerin kulüpleşme 
sürecine girmesi üzerine; 1965-1966 sezonunda “Türkiye II. Futbol 
Ligi” ve 1966-1967 sezonunda da “Türkiye III. Futbol Ligi” kurulmuş, 
böylelikle futbol kulüplerinin bir temsil müessesesi olarak yaygınlaştı-
rılması sağlanmıştır.

Sivasspor Futbol Kulübü’nün oluşturulması da bu döneme rastlar. O 
târihte Sivas vâlisi olan Vefik Kitapçıgil ile Belediye Başkanı olan Ah-
met Durakoğlu başta olmak üzere, şehrin ileri gelenlerinin maddî ve 
mânevî desteği ile, düşünülen proje gerçekleştirilir. Hattâ; takımı oluş-
turan Yolspor, Kızılırmakspor ve Sivas Gençlik’in varlığını simgelemek 
için kırmızı-beyaz renkli formaların üzerine bir vefâ örneği olarak “üç 
yıldız”ın işlenmesi uygun görülür. Ancak; büyük emeklerle kurulan 
takımın, Türkiye II. Profesyonel Futbol Ligi’ne kabûl edilmesi kolay ol-
mamıştır. Bu yolda yapılan ilk başvuruların; dönemin Federasyon Baş-
kanı Orhan Şeref Apak tarafından, tesîslerinin yetersizliği gerekçesiyle 
reddedilmesi üzerine, Sivas’ın 12 mahâllî kulübü boykota başlamış ve 
bütün spor dallarının ajanları, Federasyon’un bu tutumunu protesto 
etmek için istifâ etmiştir. II. Lig’e alınan şehir kulüplerinin, Sivasspor 
Kulübü ile “Tesîsler-Kuruluş-Sportif faaliyetlerde alınan sonuçlar-v.s.” 
açısından mukâyesesi yapılarak,  kamuoyu yaratılmaya çalışılmıştır. 
Bu konuda ferdî gayretlere de tesâdüf edilmiştir. Bu cümleden ola-
rak; Nusret Akça’nın isminden bahsetmek gerekir. Sayın Akça, yalnız 
Sivasspor’un kuruluş çalışmalarında ve sonrasında değil; ilde faaliyet 
gösteren binicilik, bisiklet, yüzme v.s. sportif dallarda da pek çok spor-
cunun yetişmesine imkân sağlamıştır. 
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Futbol ile yakın ilgisi bulunan eski parlâmenterlerden Rıfat Öçten’in; 
kuruluş çalışmaları esnâsında, dönemin Başbakanı Süleyman De-
mirel’e “Ya Sivasspor’u Lig’e alın, ya da Sivas’tan oy almayı unutun...” 
şeklinde politik baskı yaptığı bilinmektedir. Nihâyet, soruna bir çâre 
bulunmuş ve haksız yere I. Lig’den düşürüldüğü iddiasıyla Danıştay’a 
açtığı dâvâyı kazanan ve tekrar I.Lig’e dönen Şekerspor’un II.Lig Beyaz 
Grup’taki yerine, Sivasspor alınmıştır.3 Bu başarı, günün futbol haberle-
rinde “Yiğidoların Direnmesi” başlığı ile şu şekilde yer almıştır: 

“...Ve artık yiğidin harman olduğu yerde, 4 Eylûl Sivas Kongresi’nin 
yıl dönümünden başka, her yıl 1 Temmuzda ikinci bir bayram daha 
kutlanacaktı. Ve dünyâ döndükçe her yılın 1 Temmuz günü Yiğido-
lar, Sivasspor için şölen kuracaklardı. Yiğidolar haklıydılar. Tuttuk-
larını koparmışlardı. Sivasspor için 307.000.-lira toplamışlar, bu-
nun 222.500.-lirasını transferde harcayıp, 22 futbolcu almışlardı..”4.

Antrenör olarak eski millî futbolculardan Hilmi Kiremitçi ile anlaşılmış 
ve 22 kişilik kadro, takımın başarısı için motive edilmişti. Hoca, yedi-
den yetmişe herkesin sevgilisi olmuş ve şehrin yerli ünlülerine gösteril-
meyen sevgi tezâhürlerine lâyık görülmüştü.

İlk kadro, dönemine göre pek çok ünlü isimden oluşmaktaydı. Si-
vasspor’un, adı takımla özdeşleşmiş bir de 12. adamı vardı; çoktan 
rahmete kavuşmuş olan Amigo İhsan. Bu bahiste birkaç cümle ile de 
olsa, onu anmamak vefâsızlık olur. Forma renklerini taşıyan özel giysi-
si ve tarzanvârî hareketleriyle maçlardan önce tribünleri hop oturtup 
hop kaldırırdı. Hiçbir partinin, hiçbir cemiyetin ya da örgütün sloganı 
onunkiler kadar Sivas insanının beynine nüfûz etmemiştir: “Kırmı-
zı-Beyaz/Üç yıldız Sivas/Hey hey hey..” ve bitip tükenmek bilmeyen 
bir nakârat, “Helmi... Helmi...”.

3    A.g.e., Sh:246.

4    “Fotospor”, (Haftalık Spor Dergisi, 28 Ağustos 1967).
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Kulüp başkanı Ahmet Durakoğlu basına yaptığı açıklamalarda; hedef-
lerinin, “önce centilmenlikte şampiyon olmak, bir yıl sonra da takımı 
târihî Sivas şehrine yaraşır bir seviyeye çıkarmak..” olduğunu söylüyor-
du. Parola, “her şeyimiz Sivasspor için”di5.

Mahâllî gazetelerden birinde; “Kırmızı-Beyazlılar Bugün Kayseri Yolla-
rında” başlığı ile çıkmış olan küçücük bir “haber”in, geçen zamân içinde 
saklanmaya değer bir belge niteliği kazanabileceğini kim düşünebilir-
di?..Haber, aynen şöyle idi:

“Sivasspor bugün sabah iki minibüsle Kayseri’ye hareket etmiştir. 
Geçtiğimiz hafta Malatya karşısında beklenmedik bir oyun oyna-
yan Kırmızı-Beyazlılar, bunu Kayseri’de telâfi etmeye çalışacaklar-
dır. Kayseri maçına sıkı ve hırslı bir şekilde hazırlanan Sivasspor, 
Kayseri’ye ümitli gitmektedir. Futbolcular, bugün öğleden sonra 
Kayseri’de maçın yapılacağı sâhada bir çalışma yaparak, maç saa-
tine kadar dinleneceklerdir. Bu maçta Galata’dan transfer edilen Yu-
suf’un da yer alacağı kuvvetle muhtemeldir. Kayseri’ye giden ekipte 
Nûrettin Tarıkâhya’nın başkanlığında; menejer İbrahim Akan, ant-
renör Hilmi Kiremitçi ve şu futbolcular yer almaktadır: Erol, İsmet, 
Sâmi, Ercan, Mahmud, Aydın, Nâzım, Üner, Nâci, Yılmaz, Hasan, 
Yusuf, Selâhattin, Orhan, Nâil..”⁶.

Hikâyesi, ayrı bir tartışmanın veyâ incelemenin konusunu oluşturabile-
cek anlamsız bir rekâbetin başlangıcı, 2 yıl evvel yapılan Sivas Sümerspor 
ile Kayseri Şekerspor arasındaki müsâbakada fark edilmiş ancak önem-
senmemişti. Kezâ aynı basîretsizlik, ertesi yıl Kayseri’de oynanan Kay-
seri Hava Gücü-Sivas Sümerspor karşılaşmasında da bâzı nâhoş olayla-

5    Sivas Stadı’na konulacak 8 adet turnike için, Federasyon’un biçtiği 120.000. liraya îtîraz eden Bölge 
Temsilcisi Hikmet Kavukçu, turnikeleri kendi imkânlarıyla 4.000 liraya mâl etmiş ve Sivasspor uğruna 
yaptığı bu fedakârlık, basına da haber olarak yansımıştı. 

6    “Haber” Gazetesi, 16 Eylûl 1967.
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rın çıkmasına sebebiyet verecektir. Bu kez binlerce Sivaslı taraftarın, bu 
önemli maç için tren ve otobüslerle yola çıktığı söyleniyordu.

17 Eylûl 1967 Pazar günü saat 16.20 suları; kendi hâlinde ve tehlikesiz 
insanların târifsiz bir öfke ile çileden çıktığı “ân”ın başlangıcıdır. Sonrası 
mâlûm.. Tafsilâta artık gerek yok. Zîrâ; o günlerin yerel gazetelerinden 
birinde çıkan şu yorum da, zâten fazlaca söze gerek bırakmıyor:

“Güzel günlerin sayısız hayâllere açılan kapılarında, kilit kilit üstü-
neydi Sivasspor’da. Yiğidoların başları yine yukarıdaydı ama yürek-
lerindeki ezikliği tanımlamaya güç yetişmiyordu. Yiğidin harman 
olduğu kentte, son zamanların harmanlanan şeyleri, hep üzüntüy-
dü... Bâzan şarkılar dökülüyordu dudaklarından; ‘Göze mi geldin,’ 
bâzan ‘servi gibi umutlar döndü birer iğdeye..’ deyişiyle başlanıyordu 
söze. Bâzan de avuntu paraşütlerine ‘Büyük savaşlar zor kazanılır’ 
parolası yazılıyordu. Ama Sivasspor’un yiğidoları, güzel günlerin 
sayısız hayâllere açılan kapılarındaki kilitlerin bir gün kırılacağı 
inancını tüm zorluklara rağmen aslâ yitirmemişlerdi... Takımın bü-
tün oyuncuları, yöneticiler ve taraftarlar, günün birinde feleğin yum-
ruklarına kramponlarının zaferiyle karşılık vermenin heyecânıyla 
yaşıyorlardı”.7.

Aradan geçen bunca yılın, bir kehâneti nasıl gerçekliğe dönüştürdü-
ğüne bugün tanık olan bizim kuşak için, bundan daha anlamlı bir ders 
olabilir mi diye düşündüğüm oluyor zaman zaman...

7    Kemal KADIOĞLU, “Bütün Şanssızlıklara Metânetle Göğüs Geren Yiğidoların Takımı Sivasspor”, 
(“Fotospor” Haftalık Spor Dergisi, 4 Aralık 1967).





259

ASRÎ PERÜKÂR SALONU

Geçmiş zaman mekânlarından birinin yerinde bugün büyükçe bir iş 
merkezi var. Burada bir zamanlar, dönemine ve hiç abartmadan söyle-
mek gerekirse, günümüze nisbetle de modern sayılabilecek bir berber 
dükkânı vardı. Eskilerin “Kilise Sokağı” diye andığı sokağın iniş yönüne 
göre sol baş köşesine düşerdi. 1950’lerde yıktırılmış olan Gregorian Ki-
lisesi’nden dolayı bu isimle anılan sokak, daha sonra bir Maarif Vekîli-
nin soyadına izâfeten,“Sirer Caddesi” diye söylenir olmuştu; halk burayı 
“Sümerbank Sokağı” olarak bilse de..

El emeğine dayalı küçük esnaf geleneğinin, böylesi lüks sayılabilecek 
mekânlara taşınması, alışılagelmiş dükkân nizâmı açısından önemli bir 
gelişmedir. Dikkatli bir gözlemci, sınıf kavramının ilkel tezâhürlerine 
bu gelişim sürecinde pekâlâ tanık olabilir. Nitekim; bu farklı mekânın 
ilk nazarda göze çarpan alâmeti, aydınlık camekânına kelebekvârî kesi-
lip, zarif bir şekilde asılmış olan kristâl tabelâsıydı. Üzerinde, altın yal-
dızla sanki istif edilmiş intibâı veren şu üç kelime yer almaktaydı: “Asrî 
Tıraş Salonu”. Bir satır altında ise, ince harflerle yazılmış isimler: “Hacı 
Ustan-Fevzi Alabalık”.

Erkek berberliği zannımca, muhtelif şehirlerde olduğu gibi, Sivas’ta 
da bir gezginlik sürecinden sonra yerleşik düzene geçmiştir. Seyyâr 
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berberliğe nazâran, kapısında bir tarafı yarım dâire şeklinde oyulmuş 
büyükçe bir bakır tas asılı köhne dükkânlara geçiş, mesleğin icrâsı ba-
kımından önemli aşamadır. Eski meslek erbâbı; aynı zamanda sünnet 
yapan, diş çeken, apse açan bir nevî “sıhhiyeci’’ dir, yâni pratik sağlık 
görevlisi. Geleneksel âhîlik terbiyesi ve kâideleri içinde, tamâmen el 
mahâretine dayalı faaliyetleri ise, daha ziyâde sağlık ve âfiyete yöneliktir.

İyi bir araştırmacı olan Kadir Üredi, bu konuda kaleme aldığı bir yazı-
sında;1 âhîlik geleneğine bir misâl olarak şu gözlemini anlatır: 

Berber Rıfat Usta’nın icrâ-i faaliyette bulunduğu dönemde (1920’li, 
30’lu yıllar), çocuk doğduğu zaman, haftasında onun Meydan 
Câmîi’nin karşısındaki dükkânına getirirlermiş. Usta; abdest aldıktan 
sonra çocuğu kucağına alır, yönünü Kıble’ye döner, sağ kulağına ezân 
okur, sol kulağına kâmet getirir ve ismini söylermiş. Daha sonra saçları-
nı keser ve kesilen bu saçların sarraf terâzisinde tartımıyla bulunan gra-
majı karşılığındaki altın veya gümüşü de kendisi alırmış. Yine Üredi’nin 
tesbîtlerine göre; bâzı kahvehânelerin köşelerinde tıraş yapıldığı gibi, 
câmi avlularında, mahâllelerin ara sokaklarında ve evlerin bahçelerinde 
de faaliyet sürdürülürmüş.

Salon nizâmı içinde meslekî modernizasyonun sağlanması, Cumhûri-
yet’in yenileşme hareketlerini tâkîben başlar ve pek çok elemanın yetiş-
mesi de bu yolla sağlanır. Berber Necîb, Fahri ve Rıfat Efendiler, Osman 
Maraşlıoğlu, Muharrem Saraçoğlu, Mûsa Şaman, Hakkı Okutan, Hak-
kı Yönal, Ağacan Celâyir, Remzi Sübütay, Hacı Mat ve meşhûr sünnet-
çi İdris, sürüp giden bu kuşağın ilk ustalarındandır. Bir anda cümlesini 
ne hâtırlamaya ne de yazmaya imkân var. Şimdi biz gelelim ol hikâyete 
yâni Asrî Salon’a ve onun sâhibi olan Hacı Usta’ya..

1    Kadir ÜREDİ, “Ayakta Tıraş Beş Kuruş’tan Bilgisayar Destekli Saç Kesimine..”, (Hayat Ağacı, 
Sayı:14, Sh: 86-91.).
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Geçtiğimiz yüzyılın başlarında icrâ-i sanat eyleyen bir seyyar berber.
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Hacı Usta, Fahri Usta’nın (Çamlıbel) şimdiki Aynalı Çarşı’nın alt ta-
raflarına düşen dükkânında uzun yıllar çalışmış olan kalfalarındandır. 
Soyadı “Ustan”. İlkokul öğrenciliğim sırasında (1950’ler), dükkânın 
tabelâsındaki “Ustan” kelîmesinin bir soyadı olduğunu fehmedemez, 
daha doğrusu sondaki “n” harfine akıl erdiremez ve tabelâya “Hacı 
Usta” yerine sehven “Hacı Ustan” yazılmış olduğuna hükmederdim; 
çocukluk işte.. Oysa “akıl’dan”anlamına gelebilen veyâ “senin usta’n” 
şeklindeki ikinci tekil şahıs iyeliğinde kullanılabilen bu kelîme, kişile-
re konumlarına göre soyadı yakıştırmayı mârifetten sayan işgüzar bir 
nüfûs kâtibi tarafından verilmiş de olabilirdi; yâni bir ustaya “Ustan” 
soyadı, kim bilir?..

Asrî Salon’un kapısından girince; leylâk, lâvanta ve tütün karışımı Şark 
kokuları âdetâ bütün rûhunuzu sarardı. 1960’lı yıllar ve sonrasından 
söz ediyorum. Dükkân sanki bir ıtriyât meşheri. Herhangi bir ikindi 
güneşinin yorgun ışıkları, salon bitkilerinin iri yapraklarında oynaşır-
ken, belli istasyonlara âyarlı radyonun hafif nağmeleri de ritmik makas 
darbelerine karışıp giderdi. Salonun yerleşik mefrûşâtı; dört berber 
koltuğu ve gerekli aksesuarı ile, üzeri çuhâ kaplı yuvarlak bir masa ve 
büyükçe bir sobadan ibâretti. Seyyâr levâzımat ise, değişkendi. Kristâl 
aynalara gelince, onlar mekânın vazgeçilmez temel malzemelerindendi. 
Berber aynaları da karakol aynaları gibi zâhir; “sîreti sûrette göstermek” 
istercesine.. Sonra her aynanın yanında küçük ceviz dolaplar, rafların-
da Necîb Bey briyantin ve kremleri, Hacı Usta’nın camlı dolabında da 
bunların “Brillantine Nedjib” ibâreli orijinal kutuları, rengârenk losyon-
lar (bunlar arasında göze çarpan yine Essence Nedjib Bey), irili ufaklı 
şişeler, pirinç kapaklı küçük kavanozlar, tuvâlet ispirtoları, pudralar ve 
kolonyalar. Bunların hepsi süsleme faslından. Mermer tezgâhların üze-
rinde de îtinâ ile sıralanmış taraklar, usturalar, makaslar.. Havlu, pamuk, 
sabun türü malzeme ise, tezgâh altı dolaplarında..

Aynaların bulunduğu geniş duvarın üst kısmında, birbirine eklenerek 
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oluşturulmuş ve orijinal çerçeve içine alınmış siyah-beyaz bir İstanbul 
fotoğrafı vardı. Sultanahmet ve Ayasofya’nın uzak minârelerini, Galata 
Köprüsü’nü, tramvayları, mavnaları hülâsâ “bir şehri hayâl ettirecek” 
bütün sembolleri gösteren bir panoramaydı bu. Salonun kapı girişine 
göre tam karşısına düşen duvarında da muhtelif mecmuâlardan kesil-
miş ve yine özenle çerçevelenmiş kapak resimleri dikkât çekerdi. Şimdi 
bunlardan birini, dünyânın gelip geçmiş belki de en güzel kadınların-
dan sayılan Prenses Süreyyâ’nın resmini hâtırlayabiliyorum. Üzeri çuhâ 
kaplı masada önemli günlük gazetelerle, birkaç haftalık dergi de mutla-
ka bulunurdu; başta Yusuf Ziyâ’nın “Akbaba” sı olmak üzere..

Asrî Salon’un sâhibi Hacı Usta, mekânı gibi tarzı ve tavrı da dikkât çe-
ken asrî bir adamdı. Soğuk günlerde keten, sıcak günlerde giydiği ipek 
Frenk gömleğine puantiyeli papyon bağlar, ciddî yüz çizgileriyle bü-
tünleşen bu zarâfet, ona ayrı bir hava verirdi. Dışarıda ise, başından hiç 
eksik etmediği fötrü ve elinden bırakmadığı çantasıyla, devlet umûru 
görmüş eski bir mütekâit edâsındaydı. Öyle sanıyorum ki, şöhretinin 
kaynağı şu üç özelliğe dayalıydı: Ciddîyet, mahâret ve temizlik. Şehir 
ricâli ile kalburüstü sayılabilecek şahsiyetlerin hemen hepsi onun hatır-
lı müşterisiydi. Onlara son derece ehemmiyet verir, saygılı yaklaşımları 
ile dâimâ kapıdan karşılar ve uğurlardı. İsmini ustasından alan Çamlıbel 
kolonyası ve sâde kahve takdîmi, asla vazgeçemeyeceği ikrâmlarından-
dı. Tatlı bir serinlik veren “beş çiçek kolonyası” ise, onlara sunduğu son 
ikrâmdı. Sigara tiryâkîliğinden olsa gerek; ara sıra nefes almakta zorla-
nır, tarak tutan sol elinin tersiyle ağzını kapatarak, öksürük nöbetlerini 
savmaya çalışırdı. Keyifli anlarında, samîmî müşterileriyle resmiyet sı-
nırını aşmayan şekilde yârenlik ettiği de olurdu. Bir defâsında, şehrin 
ünlü köselerinden birine, ısrârına dayanamayıp perdâhını da çekmek 
sûretiyle nasıl sakal tıraşı(!) yapmak zorunda kaldığını bir meslek anısı 
olarak anlattığına tanık olmuştum. Dolap camına özenle yerleştirdiği 
eski bir fotoğraf, onun sık ve gür saçlara sâhip olduğu gençlik yıllarına 
âitmiş. “Biz de bir zamanlar böyleydik..” söyleminin vesikası gibi du-
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ran bu “sûret”le, sonraki dazlak hâlini bağdaştırmakta güçlük çekenle-
re kendince verilen bir de cevâbı varmış: “Bir kafada ya kıl bulunur ya 
akıl.”. Bunu da iş ortağı Fevzi Alabalık nakletmişti.

Hacı Usta, iyi bir akşamcıydı. Şehrin mûtenâ lokantalarında akşamları 
tek başına demlenirdi. Yalnız yaşadığı söylenirdi. Sinemaya olan tut-
kunluğunun nedeni de bu olsa gerek. Aslen Erzurumlu olan Hacı Us-
ta’nın bizim ablamız yaşında esmer güzeli bir kızı ile bir de sevimli oğlu 
vardı. Gösterişli fiziğinden ötürü, geçit törenlerinde okulun bayrağını 
ya da flâmasını hep bu ablamıza taşıtırlardı. Mezûniyet aşamasındaki 
bu biricik kızının ders durumunu öğrenmek için, Kızılırmak İlkoku-
lu’na geldiği bir günün hâtırâsını, o târihte Okul’un öğretmenlerinden 
olan rahmetli annemden dinlemişimdir. Olay şu:

Hacı Usta; başında fötrü, elinde çantası ve her zamanki vakûr edâsıyla 
bir gün okula geliyor. Onu pencereden gören bayan öğretmenlerden 
biri, müfettiş olduğu zehâbına kapılarak, müdürlük görevini vekâleten 
yürütmekte olan ve sâfiyeti ile tanınan Tayyar Bey’i (Karademir) uya-
rıyor. O da önünü ardını anlamadan, belki de buna fırsat bulamadan 
pür-telâş bir vaziyette, “müfettiş geliyor, hocaları haberdâr et..”diye baş 
hademe Nûri Efendi’ye emirler yağdırıyor. Koridorlardaki hareketli-
lik bir anda sınıflara da sirâyet ediyor ve öğrencilerin şaşkın bakışları 
arasında Hacı Usta, ağır adımlarla müdür odasına giriyor ve bir süre 
kaldıktan sonra okuldan ayrılıyor. Tabiî sonradan işin aslı anlaşılıyor 
ve geriye olaya sebebiyet veren genç öğretmenin, mahcûbiyeti yüzün-
den okunan Tayyar Bey’e yarı şaka yarı ciddî şu serzenişi kalıyor: “İlâhi 
Başhoca.. haydi tanımıyoruz biz adamı, siz erkek olarak hiç mi tesâdüf 
etmediniz caddede, sokakta bu adama?.”

Çok temiz, terbiyeli ve âmirlerine son derece itaatli klâsik bir “muallim” 
idi Tayyar Bey. Dünyâsını, yalnız okulu ve evi arasında kapalı bir hayat 
tarzına göre tanzîm etmiş olan rahmetlinin belli ki, çevreye de bir âşinâ-
lığı yoktu, nereden bilsindi?..
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Hacı Usta, titiz meslek hayâtında iyi kalfalar yetiştirdi, onlar da iyi birer 
meslek erbâbı oldular. Sonradan onların yetiştirdikleri, icrâ-i faaliyete 
başladılar. Zamân içinde böylelikle bir silsile devâm edip gitti. Ben Hacı 
Usta’nın koltuğuna ancak yetişkin bir lise öğrencisiyken oturabildim. 
Şimdi anlıyorum ki, henüz rüştünü kazanamayan gençlerin onun kol-
tuğunda pek yeri yoktu, hatırlı müşterilerinin çocukları hâriç. O yılları-
mızın ilk gençlik hâtırâları, en ince detaylarına kadar hâfızamıza öylesi-
ne sinmiş ki; değil kalın çizgileri, inceleri bile bütün tâzeliğini koruyor. 
İşte bunlardan biri:

Yine geçmiş zaman ikindilerinden birinde, Asrî Salon’da sıramızı bek-
lemekteyiz. Mevsim güz olmalı. Makas şıkırtıları arasında zaman akıp 
gidiyor. Koltuklardan birinde gösterişli bir bey traş olmakta. Ortam 

Asrî Traş Salonu’nun sâhip ve çalışanları, emsâline az rastlanan 
bir zarâfet ve şıklık içinde; târih, 18 Mart 1957.
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sıcak, radyoda hafiften bir müzik, içim amansız bir özleyişin hazzıyla 
dolu. Birden eski bir yazarın; Çerkez kalpaklı, Karadağ revolverli ve 
Yavuzvârî bıyıklı hikâye kahramânının, aynaya konan bir at sineğin-
den korkup tıraş koltuğundan nasıl kaçtığını anlatan komik mâcerâsını 
hâtırlıyorum. “Hesto diyavolo” (vay canına..) diye bu hâle gülmekten 
katılan sarışın Rum kızı, bir anda hayâlimi süslüyor. Beklemenin âdetâ 
istirahâte dönüştüğünü hissettiğim bir anda, Hacı Usta ânî bir reverans-
la müşterisini bırakıp, salonun köşesine bir âsâr-ı âtika gibi özenle yer-
leştirilmiş “Siera” markalı radyosunun yanına gidiyor ve ses düğmesini 
hafifçe sağa çevirip, küçük adımlarla tekrar yerine dönüyor. O anda, 
Yurttan Sesler Topluluğu’nun okuduğu türkünün nakâratı, salonun 
yek-âhenk ortamına şûh bir kahkaha gibi yayılıveriyor:

Aman aman berberim 
Mis kokuyor ellerin
Hurma tatlısı dillerin.  

ve türkü devam ediyor:

Hiç durmadan berber bakar aynaya 
Değişmem berberi, versen dünyâya.

Olayın inceliğinin ve o bir anlık zaman kesitinin, sırasını beklemekte 
olan genç bir müşterinin hâfızasında kutsal bir emânet gibi yıllar yılı 
hıfz edileceğini kim bilebilirdi?.

Ve bir gün Hacı Usta, sessiz sadâsız dünyâmızdan ayrıldı. Kristâl aynala-
ra yansıyan sûretimizden artık bir iz bile yok. Tek avuntumuz; herhangi 
bir taşra esnâfının, sâhip olduğunun çok üstündeki bir misyonu, gerek 
fizîken gerek rûhen rahatlıkla temsîl edebildiği günleri de görmüş ol-
mamız. Hele ki, eski şehir kültürünün kaybolmaya yüz tuttuğu şu âhir 
zamânda. Yoksa, “Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde..”.
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Meraklısına Not: 
Berber anlamına gelen “perükâr” kelîmesinin; Fransızca yazılışı “perruquier”, 
İtalyanca yazılışı da “perrucchiere” şeklindedir. Doğru telâffuzu, “perukar” ol-
makla birlikte, 19. yy. Türkçesinde; kökü Lâtince, eki Farsça bir kelîme gibi 
“perükâr” şeklinde kullanılmış ancak “berber” kelîmesi karşısında zamanla 
terk edilip, tamâmen unutulmuştur.
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ŞEHİR VE DEGÜSTASYON

Sivas’ta bugünki özellikleriyle modern lokantaların açılması, 1940’lı 
yılların ortalarına tesâdüf eder. Otel karşılığı “palas” (palace), istasyon 
karşılığı “gar” (gare), tuhâfiye karşılığı “bonmarşe” (bonmarché) gibi 
göstermelik söyleyişlere rağbet edildiği günlerde, belki de işi daha 
modernize kılmak gâyesiyle, “restoran” (restaurant) diye adlandırılan 
lokantaların; eski meyhânelerle, aşçı dükkânlarının karışımından oluş-
tuğu muhakkaktır. Bizde meyhâne gelenek ve kültürünün oldukça 
eskilere dayandığı mâlûmdur. Menşeini bu kültürün oluşturduğu, ev 
dışında yeme ve içme alışkanlığının şehir hayâtına girmesi, Batı’da 16. 
yüzyılın ortalarına kadar uzanır. Osmanlı Döneminde, müslümanların 
meyhânecilik yapması câiz değildir. Meyhâne işletmek, izin şartına 
bağlı olmak üzere ancak gayrimüslimlere tanınmış olan bir imtiyâzdır.

Meyhânelerin düzenli şekilde işret ve buluşma mekânları hâline gel-
mesi, oldukça uzun bir zamâna ihtiyaç duyurmuştur. Genellikle şehrin 
kuytu ve izbe sokaklarında açılması mûtad olan eski meyhânelerde; 
delikanlı erkekler ortacılık (bir nevî sâkîlik) yapar, köşelerden birinin 
“seki” tâbir edilen yüksekçe yerinde oturan meyhâne sâhibi de ortama 
nezâret edermiş. İşin hem târihî, hem de teâmülî birçok yönü bulun-
duğuna göre; içki içilen her yere meyhâne demek mümkün değildir. 
İşret eylediğinin bilinmesini istemeyen şehir eşrâfının devam ettiği 
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meyhâneler, “koltuk” meyhâneleridir. Orta hâlli veyâ mâlî durumu bi-
raz aşağıda olanların tercîhi ise, tezgâhta atıştırılan ve fiyatları diğerle-
rine nazâran daha ehven olan “ayakçı” meyhâneleridir. Bir de “çalgılı” 
meyhâneler vardır; şimdiki tavernalara benzeyen. Sivas’ta da meyhâne 
nizâmını andıran bar, pavyon ve gazinolara bir ara tesâdüf edilmiştir. 
Bilinenleri; Paşa Câmîi’nin arka tarafına düşen handa bulunan bar ile 
Kepçeli’deki  bir lokantanın bodrum katında bir yıl süre ile Malatyalılar 
tarafından işletilmiş olan bardır. Eski Sivas Palas altında ve Orduevi ar-
kasındaki sokakta “saz” tâbir edilen ve bu amaçlara yönelik olan eğlen-
ce yerlerinin faaliyet gösterdiği de bilinmektedir. Gelişim süreci geçiren 
meyhânelerin; modern anlamda lokantalara dönüşmesi, bâzı yenilikler 
getirmiş olsa da; meselâ lokantaların da, meyhâneler gibi müşterilerin 
sınıfsal ve toplumsal durumuna güre çeşitlilik arz etmesi geleneği de-
ğişmemiştir. Düzenin temelinde yine aynı ritüeller boy gösterir. Zîrâ; 
son tahlilde, meyhâneler çağdaş lokantaların öncüsü sayılırlar. 

Sivas’ta işret âlemlerine mekân olan eski meyhânelere ilişkin elimizde 
dikkate değer fazlaca mâlûmat yoktur. Bunun nedenlerinden birinin, 
işretin tabiatından gelen “istikrâh” duygusunun yarattığı tedirginlikten 
kaynaklandığını belirtebiliriz. İlâveten; gerek Osmanlı Döneminde 
getirilen yasakların ve gerekse Cumhûriyet’in ilk yıllarında çıkarılmış 
olan Men-i Müskîrât Kânûnu’nun sert uygulamalarının da bunda etkili 
olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Sivas’ta meyhaneciliğin bir iş 
alanı olduğu ve eski meyhânelerin daha ziyâde; Çarşı civârında, Attar-
ların içinde, Örnek Oteli’nin altında, Bakırcılar Çarşısı’nda ve Kepçeli 
Mevkii’nde işletildiği bilinir. Şimdiki Bankalar Caddesi’nin Taşhan’a 
doğru giden toprak zeminli birinci sokağındaki karşılıklı meyhâne-
ler yüzünden buraya “meyhânecilerin içi” de denirmiş. Halk ağzında 
“meyhâne” tâbiri geçerli olsa da (Hacı’nın Meyhânesi, Odun Mey-
danı’ndaki Kör Ali’nin Meyhânesi, İsmâil’in Meyhânesi, Bahriyeli’nin 
Meyhânesi gibi..), resmiyette “birahâne” tâbirinin kullanılması (Derda-
lan Birahânesi, Mâvi Köşe Birahânesi gibi..) zorunludur; tıpkı kahvehâ-
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nelere “kıraathâne” denildiği gibi.. Oysa ne eski meyhânelerde bira içilir 
ne de kahvehâneler bir kıraat (okuma) mekânı olarak işlev görürmüş. 
Ol rivâyete göre, kadîm Sivas meyhânelerinde genellikle bardak işi şa-
rap içilirmiş. Diğer müskîrât, ancak lokanta nizâmına geçildikten sonra 
tercîh imkânı bulabilmiş.

Usûldendir ki; meyhâneler gibi ünlü lokantalar da kimi zamân isim-
leriyle kimi zamân da mezeleri ve garsonları ile anılırlar. Fakat gerek 
ismiyle gerek sâhibiyle ve gerekse diğer özellikleriyle Şehrimizde anı-
lan ve maâlesef zamânın ucuz popülist yaklaşımlarıyla ve biraz da siyâsî 
mülâhazalarla kapatılmış olan bir ‘Belediye Lokantası” vardı Bankalar 
Caddesi girişinde.. Gerçi burası geleneğin ilk örneği değildir. Ondan 
önce de bu yolda icrâ-i faaliyette bulunan eski müesseseler vardır; Çarşı 
Caddesi üzerinde Turan Kiriş ve Eyüp Özer’in işlettiği Çiçek Lokan-
tası, Kunduracılar Çarşısı’nda Kebapçı Arut Usta’nın Lokantası, Afyon 
Sokak’ta İmren Lokantası, Mumcuların içinde Mehmet Ayaz’ın meş-
hûr Havuzlu Lokantası gibi.. 1940’ların bir yerel gazete ilânında şu sa-
tırları okumak mümkündür:

“Yoğurtlu Kebap: Sivas’ta arayıp bulunamayacak olan bu güzel 
yemeği, Cumhûriyet Caddesi’nde Lezzet Lokantası’nda tatlı şarâbı 
ile berâber bulmak mümkün olduğunu, meraklı arkadaşlara bildir-
meyi duyduğumuz memnûniyet dolayısıyla bir borç bilir ve merak-
lıların zevkini tatmîn için, 15 dakîkada sûret-i mahsûsada bunu 
istenilen şekilde hazırlayan Bay Hikmet’i tebrik ederiz..”1.

Belediye Lokantası’nın özelliği, klâsik ve damak zevkine hitâp eden 
meze ve yemek çeşitleriyle, emsâllerinden ayrılan bir Şark Lokantası 
hüviyetinde olmasıydı. Burayı her yönüyle anlatmak başlı başına bir 
yazı konusudur.

1    “Sivas” Gazetesi, 15 Ocak 1941.
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Yalnız edebiyâtın ve mûsikînin değil, bu işlerin de mütehassısı olan 
Üstâd Ahmet Râsim Bey, “..tiryâkîlerin kanaat ve içtihatlarına” gönder-
me yaparak; vakt-i kerâhetin bidâyetini (başlangıcını), akşam ezânının 
okunduğu ve meyhânelerde gaz lâmbalarının yakıldığı ân olarak tâyin 
eder. Vakt-i kerâhetin nihâyetini de; (sabah ezânını telmîhen olsa ge-
rek), “müezzin minâreye, ben evden içeriye..!” diye tesbît eder.

Eski Çarşı’nın lezzet ustaları 1940’lı yıllarda..
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Ne var ki, Belediye Lokantası, vakt-i kerâhâte âyarlı bir mekân olmadı 
hiç bir zaman. Günün her saatinde dışarıda yeme veya ziyâfet ihtiyacı-
nın tercihan karşılandığı bir “degüstasyon” (lezzet) durağı oldu. Hafta-
nın belli akşamları belli dost gruplarına ayrılmıştı. Bu dost sofraların-
da; şiirden, edebiyattan, sanattan anlayan güzîde insanlar bulunurdu. 
Lâtifeler de yapılırdı. Ancak bunların kıvâmı, ciddî konuların bir çeşnisi 
olma sınırını asla aşmazdı. Günlük siyâset konularının gündeme geti-
rilişinde bile bir ölçü ve seviye söz konusu idi, zîrâ genellikle bir şehrin 
kalburüstü denilen seçkinlerinden oluşurdu müdâvimleri. Tekleme 
müşterilerin veya yabancı sîmâların ya da şöyle bir uğrayıp kısa süreli-
ğine temazmüz edenlerin (ağzını çalkalayanların) karşılaştığı seremoni 
ise, elbette bunlarınkinden farklıydı. Lokantanın Musa isimli bir şef gar-
sonu vardı. Soyadını hatırlayamıyorum. Biz “bey” diye hitâp ederdik. 
Yaşlı başlı görünüşü, uzun beyaz saçları ve hiç eksilmeyen nâzik tavırla-
rıyla başlı başına bir şahsiyetti. Yetmişli yılların bu yetmişini aşkın zin-
de delikanlısı bu hâliyle, Bolşevik ihtilâlinden kaçıp ülkemize sığınan 
ve yaptığı işin inceliklerine hakkıyla vâkıf olan beyaz rusları andırırdı. 
Özel formüllerle yaptığı hardalın aromasını, eliyle kızarttığı balıkların 
ve sunduğu soğuk mezelerin tadını şimdi özlem ve takdir duygularıyla 
yâd ediyorum. Kadim müşterilere neyi, nasıl ve ne kadar yiyeceği veyâ 
içeceği konusunda suâl sormak, onun âdeti değildi. Kendi ölçeğinde 
samîmî bir sol sempatizanı idi. Bu yüzden olsa gerek, yakın bulduğu 
müşterilerin kulağına ara sıra eğilip, “Beyefendi, bizimkilerin iktidâra 
gelmesi mümkün olacak mı?” diye usulca fısıldardı. Ben bu mekânda 
öyle nâhoş bir olaya veya etik dışı bir ağız arbedesine doğrusu tanık ol-
mamışımdır. Hani bir işret meclisinde âzerî, “çok şerefe yahşi değil, ben 
harâp oldum..” demiş ya, işte o kıvâma gelenler dahi, asla kendilerine 
kaba davranılmadan usûlünce masalarından kaldırılıp evlerine uğurla-
nırlardı. Tabiî bütün bu kibar üslûbun ve gidişâtın yaratıcısı ve kolla-
yıcısı, müessesenin deneyimli sâhibi İhsan (Haykır) Bey’di. Onu her 
fırsatta saygıyla anarım, bir değil bir kaç kuşağa yaşattığı güzelliklerden 
dolayı..
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Hâtırlarım, böyle bir sohbet esnâsında, entellektüel şahsiyeti herkes 
tarafından takdîr edilen bir hekim büyüğümüz, kadeh tokuşturmanın 
sebeb-i hikmetini, masanın belki de en genci olmam  nedeniyle bana 
sormuş ama cevâbını da yine kendisi, “..beş duyumuz var amma, kadehi 
sâdece dördüyle algılayabiliyoruz; tutuyoruz, görüyoruz, kokluyoruz ve tadı-
yoruz. Duyma yok, işte kadehlerin ‘çınn’ diye tokuşturulması işitme duyumu-
zun yokluğunu gidermek içindir..” diye  vermiş ve eklemişti: “...bu, Gargan-
tua’nın ünlü yazarı Rabelais’in (16. yy.) icâdıdır.”.

Şimdi ilk gençlik yıllarımızın burada geçirdiğimiz nostaljik sofralarını 
hayâl ettikçe, sevgili Tevfik Yener’in seneler evvel kesip sakladığım “Ka-
yıp Meyhâne” başlıklı yazısından2 satırlar geliyor hâfızama ve minik se-
ramik tabaklarda sunulan mezeler canlanıyor gözümde: Arnavut ciğeri, 
çapraz kesilmiş beyaz peynir, kavun, kalamata zeytin, Ermeni pilâkisi, 
tarama, mevsim salatası ve cacık.. Yazar yalnız tesbîtle yetinmeyip, me-
zelerin ilminden de dem vuruyor. Meselâ cacığın; yoğurt, hıyar, zeytin-
yağı, sarımsak ve dereotundan oluşan kimyâsına değiniyor: 

“İşrete cacıkla başlanır. Zîrâ, zeytinyağı üste çıkarak mîdeyi dinlen-
dirir. Rendelenmiş hıyar, mîde cidârını korur. Yoğurt, alkolün hırpa-
ladığı fosfor ve vitaminlere yeniden hayat verir. Sarımsak, alkolün 
kana yaptığı antidemokratik baskıyı izâle eder. Dereotu ise hazmı 
kolaylaştırır..”.

1940’lı yıllardan îtibâren Sivas’ta klâsik lokanta geleneğini temsîl eden 
ya da bu üslûba yakın düşen başka müesseseler de vardır. Mahkeme 
Çarşısı yolunda Taşhan hizâsındaki Zafer Lokantası’nı, Atatürk Cadde-
si üzerinde uzun yıllar faaliyetini sürdürmüş olan Özden Lokantası’nı, 
yine aynı cadde üzerinde açılıp, daha sonra ortaklık şeklinde şimdiki 
Belediye Binâsı altında çalıştırılan Bahçeli Selçuk Lokantası’nı, Dört-

2    “Sabah” Gazetesi, 13 Ekim 1996.
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yol Mevkii’nden Nalbantlarbaşı’na çıkan yolun başlangıcındaki Telli 
Pınar’ın yanında Alemdâr Lokantası’nı, eski Ankara Garajı içindeki 
Zevk Lokantası’nı, Mehtap Lokantası’nı, Hacı Usta’nın (Haco) Palabı-
yık Nûri Usta ile birlikte işlettikleri Yıldız Lokantası’nı, Aşçı Tahsin’in 
Lokantasını, Sebze Hâli üzerindeki Dil-an’ı, eski Belediye Sokağı’ndaki 
Madımak’ı ve Kale Parkı ile Paşa Fabrikası’ndaki içkili lokantalarla, seb-
zeli kebabıyla ünlü olan birkaç lokantayı ve nihâyet İstasyon Büfesi’ni 
emsâlen sayabiliriz.

Lokantalı otel geleneği, ilk kez Otel Köşk’ün açılmasıyla birlikte baş-
lamıştır ki, şehir hayâtı açısından bu yenilik, 1960’lı yılların ortalarına 
tesâdüf eder. Ne var ki; otel restaurantlarının, normal lokantalar ölçe-
ğinde tercih edilmediği de bir gerçektir. Kezâ, bâzı resmî kurumlar bün-
yesinde işletilmiş ve işletilmekte olan lokanta birimleri de avantajlarına 
rağmen, yalnız bir kesime veyâ belli gruplara hizmet sunma gâyesini 
her zaman titizlikle muhâfaza etmişlerdir.

Önemli lezzet duraklarından “Yeni İmren Lokantası”nın, 
15 Ocak 1962 târihli “Su” dergisinde çıkmış olan bir ilânı.
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Önemli lokantalardan her birinin bahse değer müstecîrleri, işletmeci-
leri, garsonları, ustaları ve hepsinin de birbirinden farklı müşteri ve mü-
dâvimleri vardı. Meselâ; Zevk Lokantası’na daha ziyâde barem dâhili 
küçük memurlar, öğretmenler ve esnâf giderdi. Dil-an, daha çok orta 
gelirli entellerin uğrak yeriydi. Ağır muhabbetler ise Selçuk Lokanta-
sı’nda yaşanırdı. Lokanta sâhiplerinin haftanın belli bir günü başka lo-
kantalara müşteri olma gibi bir alışkanlıkları vardı. Zâhiren yenilikleri 
izlemek, farklılıkları görmek gibi bir gâyesi olsa da bu ziyâretlerin; ger-
çek amacın, haftanın her günü hizmete âmâde olan lokantacı esnâfının, 
haftanın hiç değilse bir günü olsun, hizmet almak ve ağırlanmak oldu-
ğu açıktı. Bu mekânlarla âşinâlığımız ve buralarda, bir daha geri gelmez 
gençlik yıllarımıza âit artık “hâtırâsı bile yabancı, gelen..” yaşanmışlıkla-
rımız vardır.

Geçmiş zamanların lezzet lokantalarında dinlenen müziğin bile bir ka-
litesi vardı. Avaz avaz arabesk türü müzik değil, en azından piyasa fa-
sılları dinlenirdi. Meselâ hâtırlarım; Bahçeli Selçuk Lokantası’nın müs-
tecîri rahmetli Sabahattin Bey, daha servise başlamadan o belli nâzik 
tavrıyla kulağımıza eğilip, “Beyler, bu akşam hangi faslı dinlemek istersi-
niz; Uşşak faslını mı, Hüzzâm faslını mı?.” diye sorar ve tercîhimiz üzere, 
o zamanlar moda olan fasıl bantlarını bir ikrâm olarak bizlere sunardı. 
Hele bâzı akşamlar şansımıza bir de Nevâda Rast'tan eski bir gazelli şar-
kı düşerse, âlemin tadına doyum olmazdı:

Bu dünyânın dört bucağı, köhne bir meyhânedir 
Ecel bâde, felek sâkî, ömrümüz peymânedir 
Doğarken ağlayıp doğduk, gülenler dîvânedir. 
Giden gelmez, gelen bilmez, bir misâfirhânedir.

Geçen zamân içinde; arabeskin, yalnız müzikle sınırlı kalmayıp, bütü-
nüyle bir hayat tarzı oluşturmasının ironik örneklerine bir başka ifâde 
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ile, “çalkamadan viskiye..“ âni geçişin ya da “cılga yoldan otobana…” 
birdenbire yükselişin dayanılmaz tezâhürlerine çok tanık olduk. Şimdi 
ise, maâlesef çok “özet” yaşanıyor her şey.. Ne o eski mekânlar var ne o 
eski lezzetler. Yaşamalar şimdi mâzî oldu. Dahası; eski şehir kültürünü 
oluşturan kıymet hükümleri, bir bir yok olup gidiyor. Evvel zaman için-
de, sanki ahvâl-i âdiyeden görünen pek çok alışkanlığımızı bu gün öz-
lemle hâtırlıyoruz. Dediği gibi şâirin; gerçi hâtırâda kalan şey zamanla 
değişmiyor değişmesine de, onların tekrâren yaşanması artık mümkün 
olmuyor. Ne diyelim, ezelî tekâmülün kaçınılmaz bir cilvesi bu, belki 
de...
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BİR KEBAP OLMUŞ AMMÂ..

Bezirci Mahallesi’ndeki o eski zaman konağının, etrâfı bir sıra kavak 
ağaçlarıyla çevrili efsunlu bahçesinde yemekteyiz. Nisbî bir bolluk ve 
bereket döneminin hüküm sürdüğü ve orta hâlli âilelerin bile, yeme-iç-
me gibi rutin ihtiyaçlarından yana pek bir sorun yaşamadığı 1960’lı yıl-
lar. Bense, romantik duyguları henüz boy vermeye başlamış, edebiyat 
meraklısı yeni yetme bir liseliyim. Vakit öğle sonu, mevsim bahar. Çev-
re; Dağlarca’nın, “Yedi ay kıştan sonra/yeşeren senin hayâtındır/toprak 
değil..” dizelerini hâtırlatan bir pastoral görünüm içinde.

Yemek yapma konusundaki hüneri, hemen bir mahâllenin mâlûmu 
olan rahmetli halam, misâfirlerine çöp kebabı yapmış. Bilenler bilir; 
çöp kebabı, meşhur Sivas kebabının âdetâ yavrusudur. Yemekten son-
ra, bu güzel yemek hakkında fikri sorulan rahmetli babam, hâle münâ-
sip beyitler söylemeye pek meraklı tavrıyla, şöyle demişti: 

Bir kebap olmuş amma, gelse yapamaz Arut
Her şeyi pek mükemmel, yalnız biberi barut...

Ben “Arut” ismini ilk kez bu şekilde duymuş ve merâkımı çeken bu is-
min kimliğini araştırmaya koyulmuştum. Öğrendiğim ilk bilgi; onun 
Ermeni asıllı bir kebap ustası, daha doğrusu mûcidi olduğu yolunda idi. 
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Bu arada onun; Tehcir Kânûnu uygulamasında, Vâli Muammer Bey’in 
“lüzûmuna binâen” tehcire tâbî tutmadığı zenaatkâr veya sanat erbâbı 
azınlıklara dâhil olduğunu düşünmüştüm. Tabiî bu bir varsayımdan 
ibâretti. Yıllar sonra, onun kimliğine dâir bilgilerin bir kısmına bir vesîle 
ile ulaşabildim. Buna göre, 1894 (1310) târihinde doğmuş olan Arut 
Usta (Harutyun Tenekeci); kızı Annik Keşişyan'ın (D:1929) beyânına 
göre, babası Bogos ile birlikte Sivas'ta lokoanta işletmekte iken, tehcir 
esnâsında askere alınmış. Daha çok azınlıkların oturduğu Akdeğirmen 
(kızı, Bezirciler altı sokak diye tanımlıyor) Mahâllesi'nde ikâmet eder-
miş. Ustası olduğu "sebzeli kebap" diye bilinen kebabın yapıldığı işye-
rini, İstanbul'da görüp pek beğendiği bir lokantayı örnek alarak, ilkin 
Mahkeme Çarşısı'nda açmış. Bir ara Şükrü alıcı ve Abdurrahman Güler 
isimli ortakları ile birlikte çalışmış. Daha sonra bu ortaklarından ayrıla-
rak, bu kez Turan Gülcüler (Gülcür)'le yine müştereken mesleğini sür-
dürmüş.1  1940’lı yılların sonunda da mesleği tamâmen bırakmış. Bu 
hesaba göre, bugün bu ünlü lezzet ustasını tanıyan insan, yok denecek 
kadar azdır. Ancak yaşı kemâle erenler, ünü sonraki yıllarda onun kadar 
yaygınlaşmış hattâ efsâneleşmiş olan çırağı Mehmet Ayaz’ı tanıyabilir-
ler. Her iki isim de; bugün gerçek nefâseti kalmamış olan bir eski za-
man çeşnisinin büyük ustaları olarak tanınmışlardır. Bunların yanı sıra; 
geçen zaman içinde Kel Osman, Kaleboyunlu Haco, Camız Turan, 
Kamyon Zeki ve Dede gibi mâhir lezzet ustalarının da bu yolda icrâ-yi 
faaliyette bulunduklarını belirtmek gerekir. Hâlâ da yapanlar vardır bu 
işi fakat erbâbı, “Sebzeli Sivas Kebabı” jargonunda bu iki meslek büyü-
ğüne îtibâr ederler: Arut ve Ayaz. Benim kuşağım Arut’a yetişememiştir 
ama Ayaz’ın bir yıldız gibi parladığı dönemlerini değilse bile, son za-
manlarını iyi bilir. Ağırlaşan yaşam koşullarının onu mutlak çalışmaya 
zorladığı âhir ömründe; yazın çizgili pijama, soğuk havalarda da yün 
fanilâ ile ocağın başına geçtiğine tanık olanlar da vardır.

1    Bu işyeri; Sivas Ticâret Odası'nın "1427" sicil numarasında kayıtlıdır.
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Hangi yöreye âit olursa olsun, bir yemek çeşidini târif etmekle onu me-
raklısına tanıtmak farklı îzahatı gerektirir. Bâzı çeşnilerde olduğu gibi, 
sebzeli kebabın da nasıl yapıldığını sayıp dökmeye yâni târifine hâcet 
yoktur. Zîrâ, her durumda ve her mekânda yapılabilen harcıâlem ye-
mekler târife sığarlar. Oysa sebzeli kebap, özel malzemeye, özel işçiliğe, 
özel fırına v.s. lâzimelere ihtiyaç duyuran özel bir çeşnidir. Bu îtibarla 
onu taklit etmenin de pratik bir yararı yoktur. Sanayi Çarşısı’nın tek 
tük kalmış ihtiyar sobacı esnâfına ısmarladıkları yapay ocaklarda bu işi 
becerdiklerini söyleyen bilecenlere aldırmayın siz. Aslı hû, nesli hû. O 
hâlde, bu asil taamın hikâyesine geçmenin zamanıdır. 

Sebzeli Sivas Kebabı, kuralları ve töresi olan bir yemek çeşididir. Bunu 
peşînen söylemek gerekir. Kuzu eti ile; patlıcan, biber ve domatesten 
oluşan sebze çeşidi aslî malzemelerini oluşturur; lavaş, sarımsak ve ca-
cık ise tâlî unsurlarını. Sebzevâtın Tokat menşeli olması bir tercih sebe-
bidir. Malzemeler, bir nevî tandır şeklinde kurulmuş olan özel fırının en 
az is yapan odun ateşinde hem-hâl edilir. Ateşin yorgun olması mak-
bûldür, harlı ateş eti haşlar, sebzeyi kavurur. Baston şeklindeki şişlere et-
lerin ayrı, sebzelerin ayrı dizilmesi esastır. Diğerlerine nisbeten pişmesi 
daha güç olan patlıcanı hâlleden ise; ateşin gücü değil, her bir parça 
patlıcanın ardı sıra şişlere dizilmiş olan kuyruk yağının kızgın eriyiğidir.

Tabağa önce bir ya da iki kat yumuşak lavaş serilir, üzerine her bir şiş-
ten ayrı ayrı sıyrılan et ve sebzeler özenle istif edilir. Sıcaklığı muhâfaza 
için en üste közlenmiş domatesler yayılır. Salkım şeklindeki sarımsak 
da ilâve edildikten sonra, tabağın üzeri yine lavaşla örtülerek servise ha-
zır hâle getirilir. Hatırlı müşterilerin tabağına, dövülmeden kızartılmış 
iki kalem kuzu pirzola konulması usûldendir. Buna “pirzola çekmek” 
derler. Kebabın olmazsa olmaz lâzımelerinden biri de, fırının mahsus 
yerindeki yağlıkta biriken zeytinyağı kıvâmındaki kebap yağıdır. Me-
raklısı, bunu tabağına ayriyeten döktürür ki, bu şekilde ıslanan lavaş, 
lezzete ayrı bir nefâset katar. Buna da erbâbı, “kirli ekmek” der. Bir tâ-
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rihte güngörmüş bir ihtiyardan dinlediğime göre; kebabın asıl lezzeti, 
kullanılan etin sirke gibi veya soğan suyu gibi bâzı katkı maddeleriyle 
önceden terbiye edilmesinden yâni bir nevî çürütülmesinden ileri gel-
mekte imiş. Nitekim Arut’un şu sözü de bu tespiti doğrulamaktadır:       
“Et, koktu-kokacak kıvâma gelinceye kadar çengelde bekleyecek..”.

Kebabın porsiyon fiyatı, kuzu etinin kilo fiyatına âyarlıdır. Yâni, o sezon 
kuzu etinin kilosu kaça satılıyor ise, kebabın porsiyon fiyatı da o mik-
tardan hesaplanır.

Harutyun Tenekeci, ailesi ile birlikte (Arka Sıra; Annik Keşiş, Ağavni Güreğyan, Ojen Kapancı. 
Oturanlar; Harutyun Tenekeci, Akabi Tenekeci, Vahan Tenekeci).

(Fotoğraf, Annik Keşiş arşivinden alınmıştır).
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Bâzı yemek çeşitleri için öngörülmüş olan yeme stilleri vardır. Bunlar, 
kimi zaman bir âdâb-ı muâşeret kuralı hâline gelmiş, kimi zaman da 
hiçbir müeyyidesi olmayan alelâde alışkanlıklara dönüşmüştür. Yöre-
nin bu meyanda avâmî ancak geçer akçe bir de özdeyişi vardır: “Tavuk, 
balık, kelle/Bunlar yenir elle”. Denilebilir ki, sebzeli kebap yemek erbâb 
işidir. Töresini bilmeyen usûlünce yiyemez, yese dahi o lezzeti alamaz. 
Kebabı soğutmadan yemek mârifettir. Zîrâ, bir etapta oturup kalkıla-
cak ya da kısa sürede terk edilebilecek bir sofra değildir kebap sofrası. 
Eskiden bu sofrada alınan içkinin uzun soluklu muhabbetlere ihtiyaç 
duyurması, kebabın öyle bir anda haldır-huldur değil, yavaş yavaş ve 
soğutulmadan tüketilmesi mecbûriyetini doğururdu. Yâni, üzerindeki 
lavaşa dokunmadan, alttan alttan elle koparılarak yenilirdi ki, âşinâları 
bu yeme stiline “ucun ucun yemek” tâbir ederlerdi. 

Îtiraf etmek gerekirse, asâletinin yanında bir de serkeş yanı vardı sebzeli 
kebabın. Yalnız bu tespitimiz, bu güne değil geçmişe dâirdir. Zîrâ eskile-
rin kanaatlarına göre; bu taam ev işi değil dışarı (çarşı) işidir, yâni kısaca 
er kişi işidir. Şimdi rahmetli olmuş ünlü bir kabadayının şu sözünü not 
almışım vaktiyle: “… Ben onnan (onunla) çok kebaplar soğuttum..” 
(“O”nun kim olduğu mâlûm, izâha hâcet yok..). Şehrin mâruf çarşı es-
nâfından biri de bir târihte sırf ikrâm olsun diye annesine, “.. Ana gı!..” 
demiş, “öğlende dükkâna uğra da sana bir kebap yedireyim..”. Ömrünü, 
kapalı bir toplumun yalnız kendine özgü katı kurallarıyla geçirmiş olan 
yaşlı kadında bu samîmî teklif, ne denli ters bir tepki yaratmış olmalı 
ki; “Vah!.” demiş, “ben o.… muyum ki, bana çarşıda kebap yediriyon?.”. 
Bu yolda anlatılan rivâyetlerden biri de, eski Sivas’ın ünlü sîmâlarından 
Bakırcı Göbü Mehmet’in (Yıldızdağı) bir çarşıya baştan aşağı kebap ıs-
marlamasıdır. Bunun için Ayaz’a ödediği paranın 250 porsiyon karşılığı 
olduğunu da bir değil, birkaç farklı kaynaktan dinlemişimdir. Böylesine 
bir ikrâm, doğrusu dostlar başına diyelim. Bir târihte, Ayaz kebabının 
özenle hazırlanmış geniş bir tepsi içinde uçakla İstanbul’a götürüldüğü 
de rivâyet değil, ayniyle vâkîdir. Bu notu da bir kez daha düşmüş olalım.  
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Arı Sitesi henüz mevcut değilken, eski Gregorian Kilisesi’nin yerinde 
bulunan kırık-dökük dükkânlardan birinde ilk kez ve tek başıma ye-
diğim Sivas Kebabını çok iyi hatırlıyorum. Bu yeri tercih edişimin iki 
nedeni vardı; biri daha aşağılara inmeme evden ruhsat verilmemesi, 
diğeri de müşterilerin isteğine göre orada taş plâk çalınıyor olmasıydı. 
O mevsim (1967 yazı), Urfalı Seyfettin Sucu’nun bir plağının bir hayli 
üne kavuştuğu ve popüler olduğu bir dönemdi. Zamânın 4 lirasına bir 
yandan kebabımı yemiş bir yandan da sanatçının meşhûr ettiği bu Urfa 
hoyratını dinleyerek lezzeti yoğunlaştırmıştım:

Bu handan
Kervan işler, bu handan
Kes siyah zülfünü haraç eyle
Kurtar beni bu kandan...

Bu külhânî uzun hava, kebabın henüz tam anlamıyla sosyalleşmemiş 
erkeksi teâmülüne ve âdetâ dayılığına da doğrusu pek yakışıyordu hani.

Ben şahsen bu bağlamda eski ile yeniyi veya köhnelikle asrîliği temyiz 
edebilecek yaşı çoktan geçtim. Sorarsanız ki bana; “ikisi arasındaki şah-
sî tercihin nedir?” diye, ben hep “Ah !.. Nerde o eski degüstasyon (lez-
zet)..” derim.



285

KÜLHANBEY-İ ŞEHÎR

Bir şehrin kültürünü zamân içinde oluşturan ve belirginleştiren fak-
törlerin başında sosyal hayat gelir. Bunun şekillenmesinde de, renkli 
şahsiyetlerin önemi inkâr edilemez. Her şehir, biraz da delileriyle, veli-
leriyle, kısaca kendi alanlarında ismini duyurmuş meşhûrlarıyla kimlik 
ve kişilik kazanır. Ancak bâzı meşhûrlar, şehrin hayâtına damgasını ne 
kadar vurmuş olurlarsa olsunlar pek rağbet görmezler. Çünkü onlar 
şehrin “meşhûr” adamları serîsine girmiş olsalar da, “büyük” adamları 
cümlesinde dikkate alınmazlar. Bunlar arasında öylesine “sayılı fırtına-
lar” vardır ve hayatları da nice bir efsânedir ki yıllar yılı söylenip gider. 
Bu insanlar, “toplumun dışladığı değil, toplumu dışlayan insanlar”dır ve 
kimi zaman toplum içinde hayranlıkla izlenirler.

Şehrimizin ünlü kabadayılarından “Çolak Câhit” nâmıyla mâruf olup, 
kendisine “dayı” diye hitâp edilen Câhit Duman da işte öyle bir “Kül-
hanbey-i şehir” idi. Onun ölümüyle birlikte, eski kabadayı formatı da 
bir anlamda târihin dehlizine atılmış oldu. Yâni; Bezircili Deli Nûri, 
Delikkapılı Çakır Nûri, Zaralı Âtıf gibi isimlerin şahsında akis bulmuş 
bir gelenek silsilesi de böylece noktalandı. Ancak belirtmek gerekir 
ki, bir kesime mensûbiyetin veya sürüp giden bir geleneğin temsilcisi 
olmanın çok ötesinde, onu emsâllerinden farklı kılan ve bu yönüyle 
anılmasına vesîle olan bir takım meziyetlere de sâhipti Câhit Duman. 
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Bence bu şahsî özellikleri, varlık nedeni olan ve ismini ünlü kılan uğraşı 
alanlarından çok daha bahse değer ve enteresandır. Bu özelliklerinden 
soyutlanmış bir “Çolak Câhit” şahsiyetinin sanırım pek bir kıymet-i 
harbiyesi de olmayacaktır. Şimdi gelelim ol hikâyete…

Bir Gazete Haberi..
Yaklaşık 50 yıl önceki bir mahâlli gazetenin birinci sahifesinde oldukça 
iri puntolarla verilen şu haber, bu tür işlerin yabancısı olanlara ne den-
li ürpertici geliyorsa, o yolun yolcusu olanlara da aynı nispette “ahvâl-i 
âdiye”den görünürdü. “Dün Gece Şehrimizde Bir Cinâyet İşlendi” baş-
lığı ile verilen haberde aynen şöyle deniliyordu: 

“Önceki gece saat 23:30 sıralarında kumar yüzünden bir cinâyet 
işlenmiştir. Çolak Câhit nâmıyla tanınan Câhit Duman, işletmekte 
olduğu Avcılar Kulübü’nde bir şahsı tabanca ile üç el ateş ederek ya-
ralamış, yaralı koma hâlinde kaldırıldığı Nümûne Hastahânesi’nde 
fazla kan kaybından ölmüştür. (Fâil) olayı müteâkip yakalanarak 
tevkif edilmiştir.”1.

Haber, zâhiren kesin bir tespiti yansıtıyor izlenimi verse de cinâyet, hu-
kuk dili ile “fâili gayri muayyen” bir “vukuat” şeklinde cereyân etmiş ve 
maktül karşılıklı müsâdeme arasında kalarak kurşunlara hedef olmuş-
tu. Nitekim, maktülün ölümüne neden olan kurşunun fâilin tabanca-
sından çıkmadığı daha sonra adlî tıp raporu ile anlaşılmıştı. Çok yıllar 
sonra, bu olayın da konu edildiği bir sohbetimizde Câhit Duman şöyle 
diyecekti: 

“Gerçek ortaya çıksın diye Allah’a çok yalvardım. Duâlarım kabûl 
oldu, asıl suçlu tespit edildi ve hak ettiği cezâyı da çekti. O çocuğu ben 
öldürmemiştim. Fakat boşuna içeride yattım.”.

1    Haber Gazetesi, 3 Nisan1968.
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Cezâevinde birlikte kaldığı genç bir gazetecinin gözlemleri, sanırım 
onun bu konudaki samîmiyetinin en açık kanıtını oluşturmaktadır. 
“Demir Parmaklıklar Arasında İyi Kalpli Bir İnsan” başlıklı köşe yazısın-
da şunları dile getiriyordu, yazı işleri müdürü de olan bu genç gazeteci: 

“Sivas Cezâevi’ndeki 25 günümde tahayyül edemediğim sıcak alâ-
ka ve yakınlık gördüm. Bu yakınlık, samîmiyet ve arkadaşlık bağ-
ları, dışarıda bulunamayacak nitelikteydi. Bir Câhit Duman vardı. 
Samîmî, iyi kâlpli, dünyâya sanki insanlık sembolü olarak gelmiş. 
İnsanları seven, onlara gönülden bağlanan, büyüğüne saygı, küçü-
ğüne sevgi (ve) şefkati elden bırakmayan tertemiz bir insan… Ko-
nuşmalarında, tavır ve hareketlerinde son derece hassâsiyet bulunan 
Duman, Sivas’ta ‘Çolak Câhit’ nâmıyla tanınmış ve sayılı kabada-
yılar safında yer almış bir kişi. Aslında külhanbeylikle, kabadayılık-
la uzak veya yakından hiçbir ilişkisi olmadığı hâl ve tavırlarıyla göze 
çarpmaktaydı. İnsanları seven bu iyi kâlpli kişinin, insan hayâtına 
son vereceğini düşünmek dahi yersiz. Tüm Sivaslı, Câhit Duman’ın 
suçsuz olduğuna inanmakta ve kurtulması için candan dileklerde 
bulunmaktadır.”2.

Mahâlle-i Meydân, Terbiye-i Külhân…
Kabadayılık ve külhâniliğin tâ Osmanlı’dan gelen ve memleketin her 
bölgesinde bir hayat tarzı olarak süregelen bir geçmişi ve serüveni var-
dır. Elbette her yörenin kabadayısı öncelikle kendi yöresinin özellikle-
rini ve toplumsal yapıdan kaynaklanan ayrıcalıklarını taşır. Kimi yerde 
efedir, kimi yerde harâmî, kırsalda şakîdir, şehirde külhanbeyi. İlk çıkış-
ları da bir haksızlığa isyan şeklindedir. Câhit Duman’ın hayâtını yön-
lendirecek ve ona kimlik kazandıracak ilk isyânı da, babası Çerkezoğlu 
Ali Rızâ’nın genç yaşta eşkıyâ tarafından vurulmasınadır. O, kendini bu 

2    Haber Gazetesi, 9 Kasım 1968 (Mehmet Genç).



288

nedenle “sâhipsiz sokakların sâhipsiz çocuğu” olarak niteler. Kabadayı-
lık Sivas’ta bir sosyal motif, dahası bir hayat tarzıdır. Giyinişleri, yürü-
yüşleri, hâl ve tavırları örneklenen ve gidişatlarına özenilen kimselerdir 
kabadayılar. Körüklü çizme, külot pantolon, yelek, fırize kumaştan pal-
to, sekiz köşeli kasket ve kamçı ise, eski kabadayı neslinin vazgeçilmez 
fizyonomisini oluşturur. Sivas’ta kabadayı yetiştirme geleneği Çavuş-
başı’na hastır ve kabadayılığın ilk sınavı da bir kahvehâneyi dağıtmaktır. 
Sonraki aşamalar belli… Kan kardeşlikleri, intikam yeminleri, dost tut-
malar, kavgalar, cinâyetler ve bitip tükenmek bilmeyen zindan hayâtı… 
Bu konudaki en veciz niteleme yine ona âittir: “Kabadayılık yaşamının 
her kesiti bir roman, her dilimi bir filmdir.”

Bir başka konuşmasında mâcerâlı hayâtının dört “hâne” (mekân) ara-
sında geçtiğini îtirafla, bunları kendine özgü şîvesiyle açıklar: “Kahvehâ-
ne, meyhâne, mahpushâne…” (diğeri mâlûm).

Her hayat tarzının olduğu gibi hakîkî kabadayılığın da gerekleri, olmaz-
sa olmazları, âmiyâne tâbiriyle “kitabı” vardır. Ona ters düşen davranış 
biçimleri asla bağışlanmaz. Rahmetli Âşık Kul Gâzî’nin şiirsel ifâde-
siyle; “Yüz kızartıcı suçu sevmezler, uslu durup oturanı dövmezler.” Mahâl-
lesinin sâkinlerine edeple yaklaşmak, onları korumak, gerektiğinde 
bağışlayıcı olmak, gerektiğinde güç gösterisinde bulunmak, çâresizi, 
yoksulu görüp gözetmek, hakîkî kabadayılığın töresel îcaplarındandır. 
Töre kitabının hükümleri, kimi zaman en katı cezâî müeyyideleri dahi 
geride bırakacak ölçüde etkili ve caydırıcıdır. Yine bir sohbetinde, bu 
konulardan söz açıldığında, külhanbeyi geçinen bâzı zamâne serserile-
rine atıfla şöyle demişti:

“Suç defterlerine bakıyorum; hırsızlık var, nâmussuzluk var, kalleşlik 
var, her pislik var. Ne kabadayısı bunlar, hepsi cello… Bizim suç lis-
temizde iki olay bulunmaz; biri hırsızlık, öbürü nâmusa sarkma..”.
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İnciler…
 Bu ara başlığını bir ironie duygusu içinde koymuş değilim. Câhit Du-
man’ın gerek kendinden menkûl, gerekse naklen söylediği kimi sözleri, 
çoğu kez hakimâne (bilgece) bir edâ taşır. Zâten, onu emsâllerinden 
ayıran özelliklerinin belki de en başta geleni; hikmetli sözlere merâkı, 
şiire ilgisi ve veciz ifâdelerle şekillendirdiği konuşma üslûbudur. Bu-
nun realist ve aynı ölçüde düşündürücü örneklerinden birini, yaptığı 
samîmî bir îtirâfında bulmak mümkündür: 

“Geleceğe ışık tutan bir yaşam değil (bizimkisi); dipsiz külek boş 
ambar. Bize getirip kama, bıçak hediye ederlerdi. Bir Allah’ın kulu 
da getirip bir kurşun kalem vermedi elimize.”.

Câhit Duman
(Yanlış yaşanmış yılların çilesini çekerken.. Sivas Kapalı Cezâevi; 1960’lı yıllar.).
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Ömrünün büyük bir bölümünü Belediye’den kirâladığı ve uzun yıllar 
müstecirliğini yaptığı Sıcak Çermik’in meşhûr kahvehânesinde geçirdiği-
ni tüm Sivaslılar bilir. O, burayı medâr-ı mâişet uğruna işletirken, bir yan-
dan da kendini çevreye nizâmat vermekle yükümlü sayardı. Kimi zaman 
onun yasaları, kolluk güçlerinin resmî ritüellerinden daha etkin ve mûte-
berdi ve mekânında öyle her önüne gelenin düdüğü de ötmezdi. 

Bir gün şehrimizin saygıdeğer büyüklerinden rahmetli Gâlip Talı 
(nâm-ı diğer Dayı Gâlip) kahvehânenin verandasında şehirden gelen 
ziyâretçilerine çay ikrâm etmekteymiş. Câhit Duman mutâdı olduğu 
üzere masaları dolaşırken onların masasına geldiğinde usûlen ona da 
çay söylenmiş. Bunun üzerine, hafifçe eğilerek masa sâkinlerinin duya-
bileceği bir ses tonuyla incilerinden birini şöyle dile getirmiş, teşekkür 
bâbında: “Müşterinin koçu, kahveciye çay ısmarlar.”.

Masaları dolaşıp müşterilerle ayaküstü yârenlik etmek, mekân sâhibi 
olmanın kaçınılmaz îcaplarındandır. Yine bir gün böyle bir ortam için-
de Ömer Dilek Talı, duvara çerçevelenip asılmış olan bir şiirin altında 
onun ismini görünce dayanamayıp sormuş: “Dayı, bu şiir Câhit Sıtkı’nın 
değil mi?”. Şiir, gerçekten Câhit Sıtkı’nındır ve dikkatli bir gözlemci olan 
arkadaşımız, şâirinin ismi yerine neden kendi isminin yazılmış olduğu-
nu sormaktadır. Cevap hazırdır, gecikmez: “Yeğenim! o yazan Câhit, ben 
de nakleden Câhit…”. 

1990’lı yıllarda müze müdürlüğü yapmış olan rahmetli arkadaşımız 
Hikmet Denizli, bir ara yazar-çizer takımını ve yakın bulduğu dostlarını 
cumartesi günleri Bürûciye Medresesi’ndeki odasında bir araya getirir, 
kimi toplantılara da özel misâfirler çağırırdı. Genelde; gönül dostlarının 
dâhil olduğu bu gruba ben, alıntı bir tâbirle “esâfil-i şark” diyordum. Bir 
sohbet oturumunun özel misâfiri de Çolak Câhit idi. Her zamanki ağır 
tavırları ve kısaca “kola-kravat” dediğimiz ciddî bir kıyâfet içinde siyah 
gözlüğü, sırtında paltosu, elinde tesbihi ve yumurta topuk ayakkabıla-
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rıyla tam zamânında Medrese’ye geldi. Güzel bir öğle sonrasıydı; ye-
nildi, içildi, daha çok o anlattı, biz dinledik. Dikkatli olma mecbûriyeti-
nin bilinci içinde ve ihtiyâtı elden bırakmadan sorular soruldu. Verilen 
cevaplar da aynı kıvamdaydı. “Hanginiz sağcısınız, hanginiz solcusunuz 
bilmiyorum amma, memlekete sahap (sâhip) çıkın canım!” diyordu. Daha 
vakit erken diyebileceğimiz bir saatte müsaade istedi. Doğan Erdinç 
Ağabeyimiz her zamanki nezâketiyle paltosunu tutmak için vestiyere 
yöneldi. Mâlûm, geleneğimizde palto tutmak, büyüklere karşı bir saygı 
tezâhürüdür. Ne var ki; bu arada Ömer Dilek Talı’nın, grubun en genci 
olması sıfatıyla bunun kendisine düşen bir görev olduğunu fark edip, 
paltoyu Doğan Bey’in elinden almasını da gözden kaçırmadı: “Doğan 
Bey! Bırak da yeğenim tutsun..” dedi ve gerekçesini de kendince açıkladı. 
“Ben onun babasının paltosunu çok tuttum.”.

Kapıdan uğurlanırken, meclisi erken terk etmesinin nedenini de şöyle 
açıkladı: “Zincirlerin zapt edemediği Çolak Câhit, 14 yaşındaki bir çocuğun 
esiri oldu. Eve gidip daha yemek yapacağım.”.

Mahpushâne hayâtı yüzünden geç yaşlarında sâhip olduğu biricik oğlu 
evde onu beklemekteydi ve hanımı hastaydı. Kültür Bakanlığı eski özel 
Kalem Müdürlerinden Orhan Ünal’a bir sohbet esnâsında şöyle dedi-
ğini hâtırlıyorum: “52 yaşından sonra Türk Ordusu’na asker yetiştiriyorum, 
ne saadet bu Çerkezoğlu..”.

Medrese’deki sohbette; ismiyle bir anılan “Çolak” sıfatının, askerden 
geldikten sonra karıştığı zorlu bir kavgada mermer masaya vurduğu 
bıçağın, sağ el parmaklarını kesmesi yüzünden sakat kalmasına bağ-
layarak, “Ne olacaktı...” demişti, “Çolak Rızâ’nın oğlu, oldu Çolak Câhit!”. 
Bunca yaşanmışlığı yetmişinden sonra değerlendirirken de, “Yanlış ya-
şanmış yılların pişmanlığını duyuyorum...” demişti. Ekonomik çâresizliğini 
kısa yoldan dile getiren incisi de hazırdı: “Ekmek tavşan ben tazı; koşuyo-
rum, tutamıyorum..”.
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Şiir Sevgisi..
Bir dolmuşun arka koltuğunda oturan üç üniversite öğrencisi, kendi 
aralarında edebiyat ve şiir üzerine bir söyleşiye dalmışlar. Bizimki de 
önde ve ister istemez kulak misâfiri. Gençlerden birinin okuduğu şiirin 
dikkatini çekmesi üzerine hafifçe sol tarafına dönüp sormuş: “Gençler, 
okuduğunuz şiir kimin?” Cevap verip vermeme arasında bir an geçirdik-
leri duraksamadan sonra içlerinden biri yasak savma kabilinden “Orhan 
Veli’nin” demiş, muhâtabının yüzüne bile bakmadan. Ancak Dayı, istifi-
ni bozmadan ve kendisinin de bu işe meraklı olduğunu ihsâs ettirir bir 
tavır içinde tekrar sormuş: “Orhan Veli Kanık mı?” 

Ezbere okuduğu şiirlerin başında, Cahit Sıtkı’nın “Paydos” şiiri geliyor-
du, hani mekânına da çerçeveletip astığını yukarıda söylediğim. Edebi-
yat yazılarından birinde eleştirmen Râuf Mutluay, ünlü Şâirin bohem 
bir yaşantı içinde alkole kayışını bu şiirle açıklamıştı:

Paydos, bundan böyle çılgınlıklara 
Ters konuşmaya başladı aynalar
Yetişir, koştum aşkın peşi sıra
Bitirdi beni bu içki, bu kumar.

Dayı Câhit de, yaşantısını “boş ambarla dipsiz küleğe” benzetip, yanlış 
yaşadığı yılların ezici pişmanlığını yüreğinde hissederken, bu şiirin di-
zelerinden esinleniyordu zâhir:

Ne saklayayım gaflet ettiğimi
Elimde batırmışım gençliğimi
Binip bineceğim en güzel gemi
Aldığını geri vermez dalgalar.

50 yaşından sonra evlenip ev bark sâhibi olmanın yüklediği sorumlulu-
ğun, artık yavaş yavaş uslanma zamânı geldiğini kendisine hâtırlatmak-
ta olduğu gerçeğini de herhâlde şu dizelerde buluyordu: 
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Meyhâneler; sabahçı kahveleri
Cümle eş, dost, şâir, ressam, serseri
Yoksam artık cümbüşte geceleri
Sanmayın tarafımdan ihânet var.

Yaşı bir hayli ilerlemişti. Bir meseleden dolayı kendisine haksızlık ya-
pıldığı zehâbına kapılmıştı. Aslında yapılan hatâdan ziyâde, bunun 
hesâbını görememiş olmasından rahatsızlık duyuyordu. Avukat İbra-
him Tunçdemir’in bürosunda oturduğumuz bir akşam, içini çeke çeke; 
“Beyaz elbiseyi giydirmeye giydiririm de, bu yaştan sonra zindanı gözüm al-
mıyor İbo…” diye söylenmişti. Ne diyordu Şâir:

Vakit ilerliyor, geçti artık bizden
Kişi ev bark edinmeli vakitken
Gün gelince biz değil miyiz ölen
Cenâzemiz yerde kalmasın dostlar.

Son Söz Yerine..
Cenâzesi yerde kalmadı. Aksine kalabalık bir cenâze alayı, bu Sivas 
meşhûrunu Ulu Câmi’den son yolculuğuna uğurladı. Bir “merâtib-i 
silsile” hâlinde hâfızamızda saklı duran; Alibabalı Yâdigâr, Lalığın oğlu 
Selâhattin, Kınik Ekrem, Pulurlu Hafız, Saatçi Salih, Rafat’ın Oğlu ve 
daha uzayıp giden yiğitler zencirinin son halkası da böylece aramızdan 
ayrılmış oldu. Şöyle bir baktım, çoğu daha ellisine varmadan göçüp git-
miş dünyâmızdan. Uzunca bir ömür sürüp de rahat yatağında eceliyle 
öleni çok az. Bir Dayı Câhit, 82 yıllık ömür geçirdi ve onun şahsında bu 
kez, “Su testisi su yolunda kırılmadı.”

Bunca fırtınaya rağmen böylesine uzun bir ömür geçirmiş olması, 
onun herkes tarafından kabûl edilmiş olan insâniyetinin bir mükâfatı 
olsa gerek diye düşündüm, toprağa verilirken...
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LİSELİ YILLARIMIZDAN..

Benim dâhil olduğum öğrenci kuşağının lise yılları, 1960’ların ikinci 
yarısına rastlar. O yıllar; Sivas Lisesi’nin, şehrin en üst derecedeki ye-
gâne öğretim kurumu olma özelliğini şerefle taşıdığı yıllardı. Kocaman 
ağaçların çevrelediği geniş bahçesinde, çevresindeki eciş-bücüş ahşap 
yapılara nisbetle, bir Osmanlı Sarayı edâsıyla yükselen binânın, çocuk-
luk hâfızama giren heybeti o gün bu gündür gözümde hiç değişme-
miştir. Bir devrin yukarda değinilen taş mimârîsinin vakur örneğini; 
yüksek tavanlı dershânelerinde, loş ve gizemli koridorlarında, zarif taç 
kapısında ve hülâsa sanat adına hemen bütün mekânlarında gözlemle-
mek mümkündü. Çokça sevdiğim bir devre arkadaşımın; yıllar sonra 
kaleme aldığı bir yazıda benzer duyguları benimle paylaşıyor olması, 
asgarî müştereklerimizin isâbetini göstermesi bakımından oldukça mâ-
nidâr gelmiştir bana. Şunları yazmıştı o arkadaşım:

“Bazı mekânlar vardır ki; yapı tarzı (ve) kullanılan malzeme türü 
gibi maddî unsurların ötesinde onu yücelten, kutsallaştıran mânevî 
bir değere (de) sâhiptirler. Sivas Sultânîsi’nin (Lisesi’nin); bir mille-
tin kurtuluşunu sağlayan kararların verildiği yer olması, bu mânevî 
cephesinin başta gelen sebebidir. Daha çocukluk yıllarımızda; gerek 
binâsı gerek bahçesiyle burası, kutsal bir ibâdethâne gibi bizleri etki-
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lerdi. Resmî törenlerin; binânın önünde ve âdetâ şehrin en önemli ve 
işlek caddesi üzerinde yapılması, halkın da dikkatini çekerdi..”1.

Aynı duyguları taşıyan bir diğer benzer tespit de doğrusu alıntılanmaya 
değer niteliktedir:

“Liselerin hayâtında binâlar önemlidir. Liselerin târihi, biraz da 
binâların târihidir. Bizim kuşak, Sivas Lisesi’nin asırdîde târihinde 
birkaç bakımdan kırılma devrine şâhit oldu. 60’lı yılların sonlarıydı. 
Kapı gibi ortaokul diplomasıyla, Sivas’ın yegâne lisesinin kapılarına 
dayandığımızda; Sivas Lisesi, mühim bir değişikliğin arefesindeydi. 
(Eski dönemlerde) Türkiye’de bir ‘taşra liseleri’ fenomeni vardı ve bir 
taşra lisesini hakkıyla bitiren (bir) genç, büyük şehirlerde okumuş 
nesildaşlarıyla hiç de küçüklük kompleksine kapılmadan rekâbet 
edebilme şansına sâhipti. Sivas Lisesi de, bu vâkıânın tipik bir örne-
ğiydi. Taşra eğitimine adem-i merkeziyetçi bir üslûp ve şahsiyet ka-
zandıran taşra liseleri, bizimle birlikte alelâdeleşti. Bizim nesil, işbu 
sosyal kırılmanın tam orta yerinde taşra liselerinin tahta sıralarına 
uğradı ve geçti gitti..”2.

Bizler yâni o günlerin henüz çocuk denilebilecek yaştaki öğrencileri, 
bu tür inceliklerin elbette farkında değildi. Her oluşumun ayrımına 
varmaya ve onu lâyıkıyla kavramaya yaşımızın gerekleri kadar, içinde 
yaşadığımız toplumun katı kuralları da zâten imkân vermezdi. Ne var 
ki; bizlere işin daha başında yapılan telkinler, temsil etmemiz arzu edi-
len belli bir şahsiyet modeline ilişkindi ve bu da sanıyorum, liseliliğin 
belli bir formasyonu gerekli kıldığı düşüncesinden kaynaklanmaktaydı.

Hülâsa, genç liselilere empoze edilmeye çalışılan düşünce şuydu: “Siz-

1    “Târihî Sivas Lisesi’nde Öğrenci Olmak”, (Hayat Ağacı, Sayı: 7, 2007).

2    “Bizim Kuşağın Hikâyesi veyâ Taşra Liselerinin Rûhuna Dâir”, (Sivas Lisesi 110. Yıl özel sayısı, 
Nisan-1998.).



297

ler, târihî bir lisenin mensûbu olmanın gurûrunu hissetmeli, hattâ bunu 
yaşamalısınız..”. Bunu fehimle karşılamak durumundaydık. Zîrâ, ömür 
denilen uzun yolun alınmasında rehberimiz bunlar olacaktı. Kaldı ki; 
meslek okullarının gelecek açısından fazlaca pırıltılı sonuçlar doğurma-
yacağı yolundaki bir kanaatin kamuoyunda yaygın olduğu o yıllarda, 
üniversiteye giderek iyi bir geleceğin kapılarını aralamanın en önemli 
dönemeci idi “liseli” lik. Ancak o günlerde bizi tedirgin eden bir durum 
değişikliği söz konusuydu ve bu durum değişikliği de lise öğreniminin 
3 yıldan 4 yıla çıkarılacağı, öğrenciliğe kabûlün de sınav şartına bağla-
nacağı yolunda idi. Rivâyet gerçekleşmedi ve belki de bu şekildeki yasa 
teklifi bir şûra görüşü olarak sönüp gitti. Ve bizler liseli olduk.

“Geçti Hayâl İçinde..”
Târihî binâ, dershâneleri dışında bütün öğrencileri için âdetâ bir talim-
gâh hüviyetindeydi. Spor salonundan müzik odasına, laboratuarından 
kütüphânesine ve bekçi kulübesinden yemekhânesine kadar hemen 
her mekânda farkında olmadan bir müşterekliği yaşamaktaydık. Sanat-
sal ve sosyal etkinliklerin eğitimle öğretim kadar önemsendiği ve ciddî-
ye alındığı yıllardı o yıllar. Üretken ve seviyeli eğitim politikası; henüz 
emekleme aşamasındaki öğrenci eylemlerinin ufak tefek yansımalarıy-
la olumsuz yönde bir etkilenmeye zaman zaman mâruz kalsa da, kali-
tesinden pek bir şey yitirmiyordu. Her yıl bir oyun sergileme şeklinde 
teâmüle dönüşen tiyatro tutkusu, 1960’lı yıllarda, profesyonellik sınır-
larını zorlayarak zirveye ulaşmıştı. 

1965 yılında Recep Bilginer’in “İsyancılar” piyesini, ertesi yıl Cevat 
Fehmi Başkut’un “Göç” ü izledi. 1967’de Şinâsi’nin “Şâir Evlenmesi” 
sahnelendi. 1968’de Hidâyet Sayın’ın “Topuzlu”su, 1969’da Orhan Ase-
na’nın “Hürrem Sultan”ı, ve 1970’de de N. Gogol’un “Müfettiş”i sahne-
ye koyuldu. “Çağ” gazetesini çıkaran Kültür-Edebiyat Kolu öğrencileri, 
âdetâ bir fikir kulübü oluşturmakta idiler. Bir lise öğrencisinin kalemin-
den çıkması pek beklenemeyen felsefe yazıları, özgün şiirler ve röpor-
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tajlar çıkmıştır bu gazetede. Belli periyotlarla yapılan öğrenci temsilci-
liği seçimleri, hazırlık ve sonuçlarıyla demokratik katılımcılığın seviyeli 
bir örneği olarak gündemi işgâl ederdi. Yazılı ve sözlü propagandalar, el 
ilânları ve türlü vaatlere konu olan seçim kampanyaları, herhangi siyâsî 
bir partinin faaliyetlerinden hiç de geri kalır mâhiyette olmazdı. Ortaya 
çıkan netice ise, kim kazanırsa kazansın değişmezdi ve fikre saygının 
egemen kalınması noktasında somutlaşırdı. Bizden bir önceki (1960’lı 
yılların ortaları) bu jenerasyon kalite îtibâriyle seçkin öğrenciler kuşa-
ğıdır ve hâtırlayabildiğim kadarıyla; Aydın Çubukçu, Cafer Çitil, Erol 
Sülün, Gülhan Paçacı, Hikmet Denizli, Mehmet Erdinç, Müberra Ün-
lüses, Orhan Kurt, Sâmi Akkuş, Selvâ Balkan, Semâ Deniz, Ünal Fırat, 
Yüksel Soydaner ve Ziyâ Halis, hep bu dönemin öğrencileridir.

Hocalarımıza gelince.. Bizler de bizden öncekiler gibi, her kaliteden 

Yıllanmış bir fotoğrafta “Sivas Lisesi”
(“Selâm sana yürekten ey şanlı bilim yurdu..”)
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ve her karakterden pek çok hoca ile âdetâ bir kader birliği yapmışızdır. 
Kendi bakış açımızdan pek sevip beğendiğimiz ve yere göğe koyama-
dığımız kimi hocalarımızın, gerekli ve yeterli pedagojik formasyonun 
bir hayli gerisinde olduğu da maâlesef bir gerçekti, bunu zamanla anla-
dık. Fakat onların; çok üstün hasletlere sâhip bulunduğu hâlde, kıymeti 
anlaşılamamış veyâ kimi önyargıların acımasız tenkidiyle ötelenmiş 
olanlara nisbetle daha fazla îtibar görüp sevilmesi, günümüzde dahi 
izlerine rastlanan kronik bir alışkanlığın sanırım tezâhürü olsa gerekti. 
Ömrümüzün hayâl dolu günlerini birlikte paylaştığımız; her görüşten, 
her karakterden ve hattâ her fizyonomiden değişik özellikler göste-
ren bu insanların panoramasını şimdi tek tek çizmenin elbette imkânı 
yoktur. Ama hepsini asgarî bir müşterekte bir araya getirmek gerekir-
se; bu asgarî müştereğin, her birimiz üzerinde mevcut olan ve asla göz 
ardı edilemeyecek bir öneme sahip bulunan “hocalık hakkı” olduğunu 
peşînen îtiraf etmemiz gerekir. Geçmiş yıllarda; Rıdvan Nâfiz Bey’den 
Muhsin Âdil Bey’e, Eşref Üren’den Muzaffer Sarısözen’e, Ahmet Kutsî 
Tecer’den Eflâtun Cem Güney’e uzanan bir değerler silsilesinin bura-
da hoca olarak bulunduğunu duyardık. Bizim kuşağın ünlü hocaları 
ise; bunların ardılı olarak kabûl edilen Muammer Dülger’lerin, Orhan 
Öztürk’lerin, İbrahim Cengiz’lerin, Veysel Arseven’lerin ve Tasvîre, 
Mefkûre, Meserret ve İffet Hanım’ların sürüp gelen bir devamıydı. Ben 
unutkanlığın sonucu doğacak bir eksiklik ya da ihmâlin, birilerini üz-
mesi ihtimâline karşı, zorunlu olmadıkça isim konusunda bir tasnife 
girişmem. Doğrusunu söylemek gerekirse; Prof. Adnan Mahiroğulları, 
tek tek isim sayarak benden daha samîmî davranmış ve özellikle şahsi-
yetleriyle dersleri âdetâ özdeşleşmiş bulunan başta fizik hocası Muhiddin 
Bey (Kirişçioğlu) ile Kimya Hocası Vasfiye Hanım (Tokuş) olmak üzere 
çoğunu hikâyeleriyle birlikte zikretmiş. Hattâ bu meyanda bâzılarına ta-
kılan lâkapları söyleyecek kadar da cesâret göstermiş. Mâlûm, her hocaya 
bir unvan (!) yakıştırmak usûldendir. Nasıl bulurlar, nasıl yakıştırırlar bi-
linmez ama, bâzen tâbir-i âmiyânesiyle “cuk” diye oturduğu da olur hâni. 
Kişiliğe pek halel getirmese de, silinip atılması öyle pek kolay olmaz. Bir 
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târih hocası vardı; “Kleopatra” derlerdi, gûyâ okutulmakta olan târih ki-
tabındaki temsîlî Kleopatra resmine tıpatıp benzediği (!) için. Kimseler 
bilemedi gerçek ismini, zîrâ hep o lâkapla anıldı. Ama bir arkadaşımızın 
yazdığı uzunca bir şiiri hâtırlıyorum; doğrusu bu ya, sözle pek güzel çiz-
mişti hocalarımızın portrelerini. Lise’nin ikinci sınıfında bir ara edebi-
yat derslerine, gâyet asabî ve sert mizaçlı bir hoca gelmişti. Genç yaşına 
rağmen, başarının bire bir ciddiyetle sağlanacağı yolundaki bir görüşü 
benimsemiş olmalı ki, herhangi bir pedagojik endîşeye kapılmadan vara 
yoğa kızıp, bağırırdı. Bu yüzden 13. yy. şâirlerinden Hoca Dehhânî’nin bir 
beytine bu arkadaşımızın yaptığı uyarlama, dilimize uzun süre pelesenk 
olmuştu:

Bu resme Dehhânî dürür şem gibi zâr
Edebiyatçı Nurettin ne de çabuk kızar.

Her hocanın gözde öğrencileri olduğu gibi, her öğrencinin de özel ilgi 
ve saygı duyduğu hocaları, unutamadığı sınıfları, bu sınıfların sıralarını 
paylaştığı arkadaşları ve ortak anılarını gizli bir sır gibi özenle sakladı-
ğı aşkları vardır. Öğrencilik anıları; hayâtımızın yalnız mutlu anlarını 
değil, hüzünlerini de yıllar sonra buruk bir nostalji içinde hâtırlamak-
tan zevk aldığımız en önemli kesitlerinden biridir hiç kuşkusuz. Kimi 
yaşanmışlıklar ise; yalnız ilgililerince değil, başta hocalar olmak üzere, 
bâzı âşinâlarınca da bir efsâne misâli anlatılıp dururlar. Bir sınıfımız var-
dı; adı “VEDÂ..” Niçin bir simge ile anıyorum, önce onu açıklamalıyım. 

Aslında sınıfımız o zamanki söyleşiyle “5-Ed.-A”, yâni edebiyat koluna 
ayrılmış olan ikinci sınıfların “A” şûbesi. “5” i Romen rakamıyla “V” şek-
linde, küçük “d” yi de büyük harfle yazınca, sınıfın sembol kelimesi or-
taya çıkıyordu: “VEDÂ”. Herhangi bir ön hazırlık yapılmaksızın tamâ-
men tesâdüflerle bir araya devşirilmiş olmasına rağmen bu sınıf; bilgide, 
sanatta, sporda ve beşerî ilişkilerde hayli temâyüz etmiş öğrencilerden 
oluşmaktaydı. Bütün bunların ötesinde kabûl gören bir tespite göre de, 
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bu öğrenciler diğer sınıflara nisbetle daha çalışkandı. 1968-1969 ders 
yılını; târihî binânın orta katında ve bir cephesi İstasyon Caddesi’ne, di-
ğer cephesi de Hükûmet Meydanı’na bakan köşe dershânesinde geçir-
dik. Sühâ’yı, Nezih’i, Perran’ı, Yücel’i, Tibet’i, Ömer’i, Meriç’i, Osman’ı, 
Mügo’yu, Ahmet’i, Seçkin’i, Neslihan’ı, Gönül’ü ve bu sınıfın hemen 
hepsinin gönlümde unutulmaz yerleri olan diğer mensuplarını şim-
di yarım yüzyıllık bir yaşanmışlığın dayanılmaz hasretiyle anıyorum. 
Koridor romantizminin doruğa çıkardığı ilk gençlik aşkları, Kale Par-
kı kaçamakları, çermik safâları ve kıran kırana geçen futbol maçları o 
yılların hâfızalarımıza bir renk gibi, bir ses gibi, bir nefes gibi sinmiş anı-
larındandır. Bunların kaleme alınmış olanları, şimdi bir mâziye şahâdet 
edercesine, eski defterlerin sararmış sahifelerinde yerini korumaktadır. 

“Sivas Î'dâdî-i Mülkîsi”, “Sivas Mekteb-i Sultânîsi”, “Sivas Erkek Lisesi” ve 
“Kongre Lisesi” unvanlarıyla uzun yıllar hizmet veren târihî binâ, geçmi-
şine ve târihî misyonuna ilâveten artık “müze” olarak başka bir hizmete 
hazır kılınmıştır. Daha uzun yıllar ayakta kalabilmesi uğruna yapılan çalış-
malar; havasını teneffüs etmiş olan kuvvâ-yı milliyecilerin rûhunu takdîs 
ederken, şâir İsmâil Safâ Bey’in ifâdesiyle, biz “sâye-i sakfında” (çatısı altın-
da) yetişenlerin gönüllerini de huzûra kavuşturacaktır.
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BELLİDİR BENİM “SÜHÂN”IM..

“Hayat Ağacı” dergisinin editörü Tekin Şener telefonla arayıp, “Sühân” 
dergisi’nin son sayısı için yazı istediğinde ve bu hâlisâne isteğini de, 
“Hocam, hiç değilse bu son sayıda isminiz olsun..” gerekçesine bağla-
dığında, tam da Vedat Günyol’un eleştiri yazılarını okuyordum. 1976 
Kasım’ına kadar nedereyse çeyrek yüzyıl büyük bir sabırla çıkardığı 
“Yeni Ufuklar” dergisi’nin muhtelif sayılarında yayınlanmış olan yazılar-
dı bunlar. Bu dergi’nin serüveni ilgimi çektiği için, asıl üzerinde durdu-
ğum yazılar, Ülkemizdeki “Sanat Dergileri” ve genelde “Dergiciliğimiz” 
üzerine yapılmış olan tespitlere dâir olanlardı. Eski bir yazısında (1952) 
şöyle diyordu Yazar:

“Bugün edebiyâtı, san’atı ciddîye alan ufak da olsa bir topluluk var. 
Sayısız zorluğa pabuç bırakmadan, inatla çıkan ve istekle okunan 
yedi sekiz edebiyat dergisi bunun açık bir kanıtıdır. Bunları okuyan-
lar az olmasına hayli az. Okuyup yazmasını bilen nüfusa oranla 
sayıları bir avuç bir şey. Ama Cumhûriyet’ten öncelere bakınca, bu 
sayı oldukça yüksek görünüyor. Eski Servet-i Fünûn’un 500 okuyu-
cusu varmış. Dergilerin geniş bir okuyucu topluluğuna ulaşamamış 
olmasının nedenleri vardır. Önce, Lâtin harflerinin kabûlünden son-
ra, sayısı artan okuyanların çoğunun (ilgisini ) günlük gazetelerdeki 
yarı câhillere özgü tembel işi magazin yazıları çekmektedir. Sonra 
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Reader’s Digest çevirilerinin, özetlenmiş işporta malı yazıların, haf-
talık magazinlerin okurlar üzerinde yaptıkları kötü etki yabana atıl-
mayacak kadar büyüktür..”.

Yine Günyol’un tespitine göre; Ülkemizde ilk Türkçe dergi “Mecmuâ-i 
Fünûn” adıyla 1861’de çıkmış. Bilim ve teknik alanındaki yenilikleri 
okurlara iletmek amacıyla çıkan bir fen dergisidir bu. Onun ardından 
dînî konuları veya ecdat menkîbelerini ele alan bir takım dergiler ya-
yınlanmış. 1908’den sonra çıkan dergilerin de apolitik özelliği var 
ama edebî ağırlıkları dikkat çekici. Kâğıdı, baskısı ve düzeniyle günü-
müz dergilerine taş çıkaracak güzellikteki Meşrûtiyet dergileri arasın-
da “Mecmuâ-i Ebüzziyâ” övgüyle anılmaya değer bir nitelikte. Sonra 
1910’lar, 1920’ler.. “Genç Kalemler”, “Türk Yurdu”, “Servet-i Fünûn”, 
“Hayat”, “Yeni Mecmuâ” gibi edebiyat ve târih konularında ciddî yazı-
larla yüklü dergiler günümüz dergiciliğinin çekirdeğini oluşturuyor..

Zarfla Mazruf Meselesi..
Sühân dergisini -hangi sayısıydı şimdi hâtırlayamıyorum- tesâdüf eseri 
görmüş, fakat elime alıp üstünkörü de olsa bir evirip çevirmemiştim. 
Biraz  vakit darlığından, biraz da her şeyin aşırı şekilde bollaştığı enf-
lasyonist düzenin yarattığı bıkkınlıktan; hattâ o esnâda orada bulunan 
deryâ-dil bir dostun teşvikkâr uyarısına rağmen. Dedim ya dış görünü-
şü; örneğin kapağı, sahifeleri, ebâdı yönünden hiç de çekici gelmeyen, 
sıradanlık nümûnesi bir taşra dergisini nasıl olsa bir gün elime alabilir-
dim. İşte zarf-mazruf meselesi bu... “Defineye mâlik virânelerin” sûretâ 
seyri gibi veyâ “harâbat ehli”ni hor gören ilk nazar gibi. Çok yıllar önce 
avukatlığa yeni başladığımda, o târihte bize göre mesleğin duayenle-
rinden olan rahmetli bir ağabeyimiz, “..evlât” demişti, “..müvekkil kafa-
nıza (hukuksal formasyonu kast ediyor) bakmaz, elinizdeki çantanın, 
ayağınızdaki ayakkabının kalitesiyle tercih eder sizi..”. Şimdi hâtırladım 
sözlerini.
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Ne var ki, içeriğine vâkıf olmam ve bu vukûfiyetin telkin ettiği “mükem-
mellik” değerlendirmesi çokça zaman almadı, hattâ çıkmış olan bütün 
sayılarını bir teste tâbî tutarcasına bir çırpıda okumamı bile gerektirme-
di. Hani alışılmış tâbiriyle söylüyorum. “Bir  avuç aydın” yalnız kültürel 
oluşum bağlamında ve başkaca hiçbir gâye gütmeden bir araya gelip 
bu güzel ve hayırlı girişimi başlatmışlardı. Yazarlarının bir kısmını şah-
sen, bir kısmını gıyâben tanıyordum, tanıyordum dersem birikimlerini, 
formasyonlarını biliyordum. İçlerinde samîmî dostluk ilişkilerim hattâ 
karşılıklı şiir söyleşileri yapmış olduklarım dahi vardı. Bu âşinâlık ilk 
aşamada “Sühân”ın eksik sayılarını tamamlama yolunda bir gayretkeş-
liğe de sürükledi beni. Öylesine ki, önüme çıkan herkese (bende bu-
lunmayan sayıları temin etmeleri husûsunda) ricâda bulunmaya sevk 
edercesine.. 

Nâzenin Bir Balon Gibi..
Anadolu’da dergicilik, teknolojinin sunduğu bunca kolaylıklara rağ-
men, meşakkatli bir iştir. Öncelikle finansman sorunu çıkar karşınıza, 
sonra yazı tedâriki. Endîşeniz bir kalite ve seviye tutturmaksa; her yazı-
yı, her şiiri, her deneme ve incelemeyi kabûl edemezsiniz. Bu hassâsiyet, 
ne yazık ki çoğu kalem erbâbı tarafından hoş karşılanmaz. Amaçlanan 
hedef ile sunduğu ürünün mukâyesesini yapma gereği bile duymadan 
kırılganlığa kapılan yazarı bir daha aynı kıvâma getirmek de pek kolay 
bir iş değildir. Bunlara bir de telif ücreti ve dağıtım sorununu, bitmez tü-
kenmez matbaa işlerini, tashih v.s. mesâiyi eklerseniz verdiğiniz uğraşın 
boyutları, karşınıza çıkan yolun ne denli yürünmesi zor bir yol olduğu-
nu hiç olmazsa kabaca ortaya koyar. Bununla birlikte bu yolda verilmiş 
hâlisâne gayretleri hayırla anmak gerekir. Dar imkânlar içinde yayınını 
bin bir güçlükle ama sabırla sürdürüp, sonunda karşısına çıkan engeller 
yüzünden haklı olarak pes eden dergicileri şimdi saygıyla anıyorum. 
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Sühân; siyâsî endîşelerin ve belirli çıkar gruplarının emellerine hizme-
tin hizmetkârı olmadı hiçbir zaman. Ülkenin nicedir içine sürüklendiği 
(paparazzi ve televole basitliklerinin yol açtığı) bir kültür yozlaşmasının 
karmaşası içinde ancak erbâbı nezdinde îtibarlı yerini aldı. Şehir kültü-
rünün bunca erozyonuna rağmen, hani neredeyse yok olup gitmesine 
ramak kalan bir dönemde yayın hayâtını sürdürmüş olması da bir baş-
ka gerekliliğe cevap vermesi açısından yararlı oldu. Hor görülen (tırnak 
içinde belirtiyorum) taşranın çok kıymetli kimi insanlarını bir çatı altın-
da toplayabileceğini ve bu birlikteliğin ne güzel şeyler ortaya koymaya 
muktedir olabileceğini gözler önüne sermesi bakımından da “Sühân” 
bana çok mânidâr geliyor. Hani şâir kendisine şiirin târifi soruldukta, 
“ufuklarda gezen nâzenin bir balon” diye cevap vermiş ya (yanılmıyor-
sam Cenab Şahâbettin), işte ben de bu tip dergileri nâzenin bir balon 
gibi görüyor ve kutsuyorum. Çoğu kez, bir kelebek gibi ömürleri kısa 
fakat şerefli adları Basın Târihimizde övgüyle anılacak dergiler arasına 
şimdiden girmiş bulunuyor “Sühân”...






