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Bilindiği üzere, Cemil Meriç dergi için, "Hür tefekkürün ka-
lesi" der ve ekler, "Genç düşünce dergilerde kanat çırpar."

1967 yılında kurulan derneğimizin de böyle bir dergi yayın-
lamasını, hür tefekkürün, genç düşüncenin kanat çırpacağı 
bir mahfil oluşturmasını ihtiyaç olarak gördük. Şimdiye ka-
dar, Sivas’ta pek çok dergi çıkmıştı, fakat bunlar uzun soluk-
lu ve kalıcı olamamışlardı. Üstelik bu yayınlar, Sivaslı’nın 
tamamına ulaşabilme şansını da yakalayamışlardı. Altıncı 
Şehir, bütün Sivaslı’lara ulaşma, onlarla buluşma iddiasını 
taşıyor. Dergimiz, Sivas’ı bütünüyle kucaklama arzu ve isti-
dadındadır. Altıncı Şehir, bir şehir dergisi; özelde Sivas’ın 
olacağı, fakat Sivas’tan hareketle diğer Anadolu şehirlerinin 
de "yer" bulabileceği bir çizgisi olacaktır. Bizim iddiamız, 
Sivas, Anadolu’nun özü ve özetidir... Hal böyle olunca, diğer 
şehirler, Altıncı Şehir’de kendilerini de bulabileceklerdir.

Dernek olarak bir dergi çıkarmaya niyet ettiğimizde, dergiye 
ne isim konacağı gündeme geldi. Doğrusu fazla bir düşünme 
ve arayış içine girmeden, "ALTINCI ŞEHİR" ismi, ortak bir 
kanaat olarak belirdi ve kabul edildi. Malum olduğu gibi, 
altıncı Şehir, Üstat A. Turan Alkan’ın Sivas’ı anlattığı kita-
bın adı. Kendisi de bu ismi Tanpınar’ın Beş Şehir kitabından 
mülhem olarak kitabına, vermiştir; "altıncı" olmanın dayan-
dığı temel espri budur. Dolayısıyla dergimizin isim babası 
da üstat Turan Alkan’dır. Bu sebeple, Altıncı Şehir ismini 
kullanmamıza müsaade ettiklerinden ötürü, kendilerine ale-
ni teşekkür ediyoruz. Yukarıda belirttiğimiz gibi, bizce Sivas, 
Anadolu’nun özü ve özetidir. Bu pek çok bakımdan böyledir. 
Anadolu’daki Türk kültürünün ve folklorunun âdeta merke-
zi mesabesindedir. Bulunduğu coğrafi konum da bu hususu, 
tabiî olarak ortaya koyar. Çünkü o, Anadolu’nun tam kalbi-
dir. Dergimiz, işte bu engin zenginliği işleyip, ortaya çıkar-
mak düşüncesindedir. 

Derneğimizin merkezi Ankara’da olduğundan, dergimiz de 
Ankara merkezli olacaktır. Bütün Sivaslı’lar dergimizin tabiî 
üyesidir. Dergimiz yalnız Sivas’taki Sivaslı’ların değil, Sivas 
dışında büyük şehirlerde yaşayan hemşehrilerimizin de sesi 
ve sığınağı olacaktır.

Büyük şehirlerde yalnızlık duygusuna düştüğümüz, kökünden 
sökülmüş bir ağaç psikolojisine kapıldığımız, hız ve karga-

Ç IKARKEN
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şanın içinde kaybolduğumuz, dostlardan, akrabalardan kop-
tuğumuz bir vakıadır. Altıncı Şehir, bu acı vakıa karşısında, 
olumsuz gördüklerimizi olumluya çevirmenin biricik mahfili 
olacaktır. Orada kendimizin yalnız olmadığını, kökümüz-
den sökülmediğimizi, kalabalıklar içinde kaybolmadığımızı, 
eşten-dosttan kopmadığımızı görecek ve hissedeceğiz.

Bu dergi, bizim birbirimize göndereceğimiz sıcacık bir selâm, 
kalpten bir merhaba olacaktır. Böyle sıcak bir selâma, kalp-
ten bir merhabaya ihtiyacınız yok mu?

İletişim çağında yaşıyoruz, fakat biz Sivaslı’ların kendi ara-
larında iletişimi kopuk. Altıncı Şehir, bu kopuk iletişimi ku-
racak... Sizin de bir Sivaslı olarak iletecek "bir şeyiniz" yok 
mu?

Doğduğumuz yerleri, kalbimizin bir köşesinde "daüssıla" 
olarak taşırız. Bir türküsünü duyduğumuzda içimiz titrer, 
gözlerimiz yaşarır. Altıncı Şehir, bizlerdeki bu Sivas daüssı-
lasını, hasretini dindirecek pınar olacak... Bu pınardan sizler 
de içmez misiniz?

Cevaplarınız "evet" ise, siz de "bizdensiniz hemşehrim". O 
halde, Altıncı Şehir’e sahip çıkın. Görüş ve düşüncelerinizi, 
istek ve tenkitlerinizi lütfen bize iletiniz.

Eli kalem tutan, yazan, araştıran bütün hemşehrilerimizi gö-
reve çağırıyoruz. Sivas’la ilgili yazı, şiir, fotoğraf ve araştır-
malarınızı bize gönderin.

Dergimiz Sivas’a ve Sivaslı’ya yakışır kalitede olacaktır. Eli-
nize aldığınızda, gururla çevrenize göstereceğiniz "yüz akı" 
bir dergi vaadediyoruz. Sivas ve Sivaslı buna layıktır, çünkü 
Sivas "Sultan Şehir"dir...

Dergimizin yaşaması için, Altıncı Şehir’i okuyalım, okutalım 
ve abone olalım, unutmayınız ki, siz sahip çıkarsanız, bu der-
gi yaşayacaktır, uzun ömürlü olacaktır.

Şimdilik üç aylık bir periyotla çıkacak dergimizin, bir dahaki 
sayısında buluşmak dileğiyle sizi, dergimizle başbaşa bırakı-
yoruz. Hoşçakalın.

Altıncı Şehir
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M UHTEREM HEMŞEHRİLERİM
Doğan Ürgüp

Bu dünyada hiç bir zaman çaba 
göstermeksizin başarıya ulaşa-
mayız. Başarının tek yolu iyi 
niyetle, samimi ve el ele vere-
rek çalışmaktır. İnsan hayatının 
geçmiş/şimdiki zaman ve gele-
cek düzleminde seyrettiği gö-
zönüne alınırsa bizler, bizden 
öncekilerden devraldığımızı 
geliştirerek bizden sonrakilere 
bırakmakla mükellefiz.

Bizden önceki bir avuç güzel 
insan: Prof. Dr. F. H. Örs, Halil 
Akyıldız, Ş. Sarıyüce, B. Ahıpa-
şağolu, Sait Cebekan, Alâattin 
T. Ahıpaşağolu, Hasan Araklıgil, A. Ergene-
oğlu, İhsan Kızıltan, Ahmet Kızıltan, Ahmet 
Kılıç, İhsan Pulak, Şevki Ecevit. N. Ağacı-
koğlu, V. Toçsoy, M. Dülger, S. Zembilci, H. 
Özyurt, A. A. Turan, N. Koçak. O. Coşku-
nalp, R. Başaran 1967 yılında Ankara’da bir 
araya gelerek, güzel amaçlar uğruna Sivas 
Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’ni 
kurmuşlar ve ilk hedef olarak o yıllarda, bü-
yük şehirlerde gençlerimizin ihtiyacı olan 
barınma problemi nedeniyle Sivas Yükse-
köğrenim Öğrenci Yurdu’nu inşa etme yolu-
na gitmişlerdir. Valiliği, belediyesi, esnafı, 
tüccarı, köylüsü velhasıl bütün hemşehrile-
rimiz bu yurdun yapımında hiç bir fedakar-
lıktan kaçınmamışlardır. 1967 yılından bu 
yana Libya caddesi No: 19 Kolej-Ankara 
adresinde faaliyetlerine devam etmektedir. 
Bir kaç ay önce nöbeti geçmişteki arkadaş-
larımızdan devraldığımız, Sivas Kültürel 
ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetimi 
olarak faaliyetlerimizi yurt işletmeciliği ile 
sınırlamayarak derneğin daha etkin, sosyo-

kültürel çalışmalara yönelmesi konusunda 
hemfikirdik. Bu düşüncelerimizin ilk nüve-
si de şu anda elinizde okuduğunuz dergidir. 
"Altıncı Şehir" bundan sonra önce Allah’ın 
izin ve yardımıyla sonra da siz kıymetli 
hemşehrilerimizin destekleriyle çıkmaya 
devam edecektir.

Ramazan ayı boyunca yurtta barınan bütün 
öğrencilerin iftar ve sahur yemekleri derne-
ğimiz tarafından ücretsiz olarak verilmek-
tedir. Bu hizmeti Ramazan ayı dışında da 
imkanlarımız ölçüsünde yaygınlaştırmaya 
çalışacağız. Bu paralelde öğrencilerimize 
burs ve kredi benzeri maddi yardımlar sağ-
lamaya çalışacağız. Ayrıca dernek olarak 
Sivas’ın dışında Sivas kültürünü tanıtıcı 
mahiyette sergi, kermes, panel, sempozyum, 
konferans gibi sosyal ve kültürel faaliyetler 
yapmak bundan sonraki hedeflerimizdendir. 
Bu hedefleri gerçekleştirebilmemiz için siz-
lerin de maddi ve manevi desteklerini esir-
gemeyeceğiniz inancını taşıyoruz.

ALTINCI ŞEHİR VE ŞEHİRLİLER İÇİN 
ELELE...
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A NKARA’DAKİ SİVAS
Ahmet Turan Alkan

1972 Yılı eylülünün ilk yarısında puslu ve gü-
neşsiz bir Ankara sabahında Ulus’taki Birinci 
Meclis binasının karşı kaldırımında, sırtında 
kahverengi pardesü, elinde lacivert kılıflı koca 
bir bavulla belediye otobüsünden inip heykeli 
ve onun ardında modern binalarla parçalanmış 
Ankara siluetine korku ve ümitsizlikle bakan 
delikanlı bendim. "Bu güneşsiz şehirde dört 
koca yıl nasıl geçer; imkânı yok dayanamam" 
düşüncesi yüreğimi burgu gibi oyuyordu. 
Mecburdum; mecburduk. Bahtımıza Ankara 
yazılmıştı. Yılgınlık, keder ve ümitsizlik için-
de ağır bavulumu kirli kaldırımlardan koparıp 
yürüdüm.
O günlerde Sivas Yurdu galiba inşaat halindey-
di. "Cumhuriyet Yurdu" diye bilinen Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nin arkasındaki büyük yurt 
binası ise, önceki yıl -belki de aynı yılın bahar 
aylarında- öğrencilerle polis arasında cereyan 
eden büyük bir itiş-kakışa sahne olmuştu ve 
yurda polis sokmamayı bir namus meselesi 
haline getiren öğrencilerin marifetiyle bina 
kullanılamaz hale getirilmişti. SBF talebesi 
olmak itibariyle bu yurtta kalmam gerekiyor-
du ama bu bina eğer yanlış hatırlamıyorsam 

üç yıl boyunca uğradığı tahribat yüzünden âtıl 
kalmak bahtsızlığına uğradı; yeniden hizmete 
girdiğinde ise biz Fakülte’nin önünden ancak 
dolmuşla geçebilir haldeydik.
Benimle birlikte tahminen seksen-yüz civa-
rındaki Sivaslı talebe, o günlerde "Site" is-
miyle bilinen Atatürk Erkek öğrenci yurdun-
da barındık. Site yurdu bizim için Ankara’nın 
yarısı, hattâ çoğu kere kendisiydi. İkibin ci-
varındaki öğrencinin barındığı o mekânda 
kendimi bir anda Sivaslı hemşehrilerimin inşâ 
ettiği bir küçük koloninin içinde buluverdim. 
Site yurdunda geçen yıllar, bir başka yazının 
konusunu teşkil edecek derecede uzun, tafsi-
latlı, manidar ve dramatik bir zaman kesitidir. 
Türkiye’nin 1970’le 1980 Eylül’ü arasında 
yaşadığı kâbusu, ben ve nesildaşlarım merke-
zinde Site Yurdu’nun bulunduğu bir âlemden 
seyrettik. Sivas Yurdu açıldığında bütün Si-
vaslı öğrencilerin yurda kayıt yaptırması 
için bir kampanya açılmıştı ama o günlerde, 
Ankara’daki bazı fakültelerde kaydı bulunan 
bazı öğrenciler, şimdiki öğrencilerin asla an-
layamayacağı bir nevi sürgün, hattâ "istenme-
yen adam" kimliğine bürünmüşlerdi. Haftanın 
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bazı günlerini yurtta, bazı gecelerini arkadaş-
ların bekâr evlerinde veya dergi idarehanele-
rinin rahatsız sandalyeleri üzerinde sabahlıya-
rak geçiren o tuhaf öğrenci kitlesinin içinde 
ben de vardım ve bu yüzden Sivas yurdunun 
kayıtlı ve muntazam öğrencileri içinde yer ala-
madım. İtiraf etmeliyim ki bu, Sivas yurdunda 
hiç gecelemediğim anlamına gelmiyor. Gece 
yarılarına kadar vatan kurtarıp zifir gibi çay-
lar ve filtresiz Bafra sigarası tükettikten sonra 
sahipsiz bir şiltenin üzerinde emanet bir bat-
taniyeye kıvrılarak sabahladığımız çok günler 
oldu. O "korsan geceleme"lerin yatak ücreti-
ni vermediğim için şimdi hiç değilse kısmen 
utanç duymam gerekiyor ama Ankara’daki 
yıllarımın altına bir yekûn çizgisi çektiğimde 
Sivas yurdunun muhasebesi açısından her ne 
kadar borçlu görünsem de Ankara’dan ve bu 
şehirde geçirdiğim beş yıldan dolayı alacaklı 
olduğumu hissediyorum.
Sivas yurdunun şimdiki yöneticileri bu yazı-
yı ihbar kabul ederek, bana 1976-77 yıllarına 
dair bir kaç aylık zimmet çıkarıp adresime bir 
hesap pusulası gönderecek olurlarsa bu borcu 
inkâr etmeyeceğim; o ayrı bir mesele, fakat 
Ankara’nın ruhu ve vicdanı varsa, kendimi 
alacaklı hissettiğim bütün haklarımı helâl 
ettiğimi belirtmek istiyorum. Biz (yani ne-
sildaşlarım; yani şu anda isimlerini saymaya 
takat yetiştiremeyeceğim yüzlerce arkadaşım 
ve nesildaşlarım) Ankara’ya doğru dürüst ya-
şanmamış gençlik hikâyeleri gömdük ve ne-
redeyse Cumhuriyet’e akran bu yeniyetme 
şehir, bize puslu ve kirli yaşmağını sıyırarak 
pek az tebessüm edebildi. Talebe kahvelerin-
de, yurt kantinlerinde, ucuz lokantalarda, sefil 
bekâr evlerinin soğuk ve loş odacıklarında, 
Hamamönü’nün Anadolu esintileri getiren 
arasokaklarında, Kızılay’ın modern dünyadan 
fragmanlar gösteren yabancı mekânlarında, 
Cebeci’nin, Demirlibahçe’nin, Ahmetler’in, 
Sıhhiye’nin tedirgin renklere bulanmış ikli-
minde biz kendi gençliğimizi kendi ilmekle-
rimizle dokuduk; bugünün değerleriyle inşâ 
ettiğimiz esere baktıkça hayıflanmaktan, 
"bir arpa boyu" üzüntüsüne kapılmaktan ka-
çınamadığımız doğrudur, lâkin bundan daha 
doğru olan bir şey var: Her neslin bir nasibi 
vardır ve bizim nasib hanemizde -hamdolsun-
pişmanlık yazmamaktadır. Yeni çıkmakta olan 
bir dergi için, bu mealde bir yazının hiç de 
ideal bir önsöz teşkil etmeyeceği aşikârdır; ne 
var ki Ankara’da yaşayan Sivaslılar için Sivas 
Yurdu’nun anlamlı bir çıkış ve hareket nok-

tası teşkil edeceğini düşünüyorum.Bu yurdun 
etrafında yine yüzlerce genç, kendi nesilleri 
adına kendi gençliklerinin ilmeklerini doku-
yorlar.
Ankara’yı asla sevemedim ve içinde onca 
can-ciğer dostumun ve ağabeyimin yaşadığı 
bu şehrin bütün kıymeti harbiyesi de naza-
rımda bundan ibaret. Lâkin pekâlâ biliyorum 
ki, Ankara’yı ikinci memleket edinmiş yüz-
binden fazla Sivaslı, benim gibi düşünmü-
yor. Ankara’nın taşına toprağına benden daha 
farklı bakıyorlar, onların tercihlerine ve mu-
habbetlerine yerden göğe hürmet duymama 
rağmen -hoşgörülmek ümidiyle- yine fikrim-
de ısrar edeceğim: Ankara’nın en leziz daki-
kaları, ancak Sivas’a doğru hareket etmekte 
olan bir otobüsün içinde geçiyor.
Yaşadıkları şehre, Sivas’a dair bir renk, bir çeş-
ni ve bir yorum katabilen bütün "Ankara’daki 
Sivaslılar" a kucak dolusu sevgi, hürmet ve 
selâm!
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Şehirler, maddi ve kültürel 
üretimin yoğun ve komplike 
bir şekilde yapıldığı, insan 
ilişkilerinin karmaşıklaşıp 
inceldiği mekanlardır. Me-
deniyetler şehirlerde doğar 
ve inkişaf ederler. Batı dille-
rinde "medeniyet" kelimesi-
nin karşılığı olan civilitation, 
"civitas"tan türetilmiştir. Aynı 
şekilde medeniyet kelime-
sinin kökü de medine yani 
şehirdir. Bir başka ifadeyle 
her medeniyet kendi şehirle-
rini oluşturur, zirve eserlerini 
buralarda inşa eder ve kendi 
karakterini aksettirir. Şehir-
ler ve medeniyetler arasındaki bu ilişkiye, 
Eski Yunan’ın Atina’sı. Roma medeniyetinin 
Roma’sı, Klasik İslam medeniyetinin Şam 
ve Bağdat’ı, Bizans’ ın ve Osmanlı’nın 
İstanbul’u, Rönesans’ın Floransa’sı, Aydın-
lanmanın Paris’i ve Yeniçağ’ın dev metropo-
litanları örnek gösterilebilir.
Bu nokta-yı nazardan Sivas, bir Selçuklu şehri 
olarak görülmektedir. Sivas’ı bir insan ve bina 
yığını olmaktan çıkaran eserlerin tamamına 
yakını, Selçuklu medeniyeti izlerini taşımak-
tadır. Bu dönemde Sivas, geniş bir ardbölge-
nin kendine bağlı olduğu, mühim bir yerleşik 
nüfusa sahip bir idari ve kültürel merkezdi.
16. asrın ortalarına kadar bu konumunu de-
vam ettiren Sivas, bu tarihten itibaren, Os-
manlı tımar sisteminin çökmesiyle birlikte 
merkezlik özelliğini kaybetti. Bu dönemdeki 
sosyo-ekonomik çalkantının ve bunun doğur-
duğu isyanların Sivas üzerindeki tahribatı bü-
yük olmuştur. Yine bu dönemde iyice batıya 
kayan (Kuzeybatı Anadolu-İstanbul-Rumeli) 
merkez ile Sivas arasındaki mesafe (coğrafi 
ve zihnî olarak) giderek açıldı. Sivas, artık 
merkezin yakınında, onun bir parçası değil, 
çevrede ve hatta çevrenin merkezindedir. 
Bu manada, Sivas’ ın kaderini Anadolu’ nun 
kaderinden ayrı düşünmemek gerekir. Fakat 
şunu belirtmek gerekir ki, sözü edilen mesafe 

Sivas için daha büyüktür ve bunun Sivas in-
sanının sosyo-psikolojik yapısında, derinlere 
nüfuz eden etkileri olmuştur.
Sivas’ın bugününü anlamak ve geleceğe 
dair söz söylemek için, söz konusu sosyo-
psikolojik yapının analiz edilmesi gerektiği-
ni düşünüyorum. Sivas’ ın içinde bulunduğu 
tarihî-maddî-objektif şartlar, Sivas insanının 
bir takım karakteristik ve tipik özelliklerini 
belirlemiştir. Dolaysız gözlem yoluyla tesbit 
ettiğim ve tartışmaya açık olan bu özellikler 
şöyle sıralanabilir: Güvensizlik, birlikte hare-
ket edememe, irrasyonellik, duygusallık, mar-
jinallik (dini veya ideolojik) inançlara bağlı-
lıktır. Tekrar belirtelim ki sayılan bu özellikler 
tipik ve karakteristik özelliklerdir. Tek tek 
Sivaslı’larda saf haliyle bulunmazlar, kimi tu-
tum ve davranışlarda müşahade edilebilirler. 
Bu halet, Sivas’ın merkezle (iktidarla) olan 
ilişkisi tarafından belirlenmekte, aynı zaman-
da onu belirlemektedir. Söz konusu mesafe 
Cumhuriyet döneminde de kapanmamıştır. 
Genelde muhalif partileri destekleyen Sivas, 
bundan ötürü devlet yatırımlarından ve trans-
ferlerinden yeterince pay alamamıştır. Şehir 
olmanın en önemli kriteri "yerleşikliktir", 
bir başka deyişle uzun süre (nesiller boyu) 
aynı mekanda yaşayan insanların, ortak alış-
kanlıklar, ortak değerler geliştirdikleri, insan 
ilişkilerinin anonimleştiği ve soy bağına değil 

Ş EHİRLİLİK ve SİVAS ŞEHRİ
Tekin Şener
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"hemşehriliğe" dayandığı, yerleşim yerleri-
dir. Kanaatimce, bugün Sivas’ın yaşadığı en 
önemli problem, yerleşikliğin tam olarak ger-
çekleşmemesidir. Yani Sivaslı’1ar uzun süre 
Sivas’ ta yaşamamakta, kırdan gelenler iki ya 
da üç nesil sonra Sivas’ı terkederken onların 
yerine yenileri gelmektedir. Bu sirkülasyon 
uzun zamandır bu şekilde devam ederken, 
Sivas’ın asıl sakinleri, hemşehrileri olarak te-
mayüz eden bir grup oluşmamıştır.
Bu süreç göç olgusuyla yakından ilgilidir. 
Sivas’tan meydana gelen göçü iki kategori-
de ele almak doğru olacaktır. İlki, işsizlikten 
kaynaklanan göçtür. İkincisi ve konumuz ba-
kımından daha çok önem arzedeni ise, belli bir 
miktar maddi birikim gerçekleştiren kişilerin, 
Sivas’ı (birikimleriyle birlikte) terketmeleri-
dir. Bu durum, Sivas’tan düzenli bir sermaye 
çıkışı olduğu manasına gelir. Bir başka ifa-
deyle Sivas, devamlı surette kan kaybetmek-
tedir. Sermaye birikiminin sağlanamaması, 
birikimin yatırıma dönüştürülmesi yerine dı-
şarıya kaçması iktisadi geri kalmışlığı, işsiz-
liği ve göçü doğurmaktadır. Biraz abartılı bir 
ifadeyle Sivas "geçici bir ikametgah" haline 
dönüşmüştür. Bunun anlamı şudur: Sivas, in-
sanları kendisine çekebilecek, kendi sakinle-
rini tutabilecek bir cazibeye sahip değildir. Bu 
durum işsizliği beslemekle ve onunla birlikte 
Sivas’ ın maddi-beşeri potansiyelini değerlen-

dirememesine ve olması gerekenden çok daha 
az gelişmiş kalmasına yol açmaktadır.
Sivas’ın bu çemberi kırmasının ilk şartı, yu-
karıda bahsettiğim, sosyo-psikolojik yapı-
nın aşılması, geride bırakılmasıdır. Rasyonel 
davranışın gelişmesi, birlikte hareket etme 
alışkanlığının yayılması, dini ve ideolojik 
inançların bir ayrılık ve bölünmüşlük sebebi 
olmaktan çıkması, Sivas’ ın ekonomik kal-
kınmasının ve sosyo-kültürel gelişmesinin, 
olmazsa olmaz gerekleridir. Sivas kendi im-
kanlarını kullanarak, kendi dinamikleriyle 
büyük bir atılım gerçekleştirebilir. Sermaye 
birikiminin yatırıma dönüşmesi ve dışarı-
dan sermaye çekilmesi, bu atılımın ekono-
mik boyutunu oluştururken, yerleşik (şehirli) 
bir kültürün inkişafı -hemşehrilik- şuurunun 
oluşması ise sosyo-kültürel boyutunu ifade 
etmektedir. Sivas’la benzer şartlara sahip olan 
Konya, Kayseri, Malatya gibi şehirler bu tür 
bir gelişmeyi gerçekleştirmişlerdir. Sivas’ın 
da aynı gelişmeyi gerçekleştirmesi tamamen 
Sivaslı’nın kendi elindedir. Dayanışmanın 
sağlanması, imkanların biraraya getirilmesi 
ve rasyonel kullanımı, Sivas’ın bir "geçici ika-
metgah" olmaktan çıkıp, bir şehir olmasının 
alt yapısını hazırlayacaktır. Kendi insanlarına 
bile cazip gelmeyen Sivas’ın yeniden merkez 
olması, ekonomik canlılığının ve kültürel zen-
ginliğin meydana gelmesi buna bağlıdır.
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E VLER ve TARİH
Beşir Ayvazoğlu

Eski evlerimizde yaşadığımız târih, kökleri 
çok derinlere inen, efsaneye karışmış mistik 
bir târihti. Fakat insanımızın asıl şuurunu 
teşkil ediyor, o bulanık haliyle bugüne ta-
şınmış, yaşanıyordu. Bize bir zamanlar çok 
uzun gelen kış gecelerinde annemin okudu-
ğu Seyyit Battal Gazi hikayelerini babamın 
nasıl bir heyecanla dinlediğini hatırlıyorum. 
Battal Gazi aramızdaydı ve biz onunla nice 
seferlere çıkıyor, nice geçmiş zaferlerin ih-
tişamını yaşıyorduk. Annemin okunmaktan 
iyice yıpranmış o taş baskısı kitapları, es-
rarlı güzelliklere açılan birer masal kapısı 
gibiydi. Geçmişle bugün arasındaki perde 
kalkar, adımımı atar atmaz kendimi sevdi-
ğim kahramanların yanında buluverirdim. 
Zaman benim için sanki geçmişi, şimdisi 
ve geleceğiyle koskocaman bir bugündü. 
O günleri, o değişik zaman idrâkini düşün-
dükçe hâlâ ürperiyorum. Bir bakardım ki ak 

bir küheylana binmiş, yaklaştıkça uzaklaşan 
hülyalı ufuklara doğru uçmaktayım. Ak tol-
galı beylerbeyi "İlerle" diye haykırıyordu. 
"İlerle!" Tuna’nın ak köpükleri kabarıyor, 
ufuklarda atların uçuşan yelelerine karışı-
yordu. Bir zaman sonra kapılacağım sevda-
nın gizli târihini yaşıyordum.

Benim Estergon’larım
Yahya Kemal’in -hâlâ lezzetle hatırladı-
ğım ilkokul okuma kitaplarından birindeki 
-Akıncı şiiri su gibi ezbe rimdeydi. Oku-
dukça hudutlardaki sarp kaleler gözlerim-
de canlanıyordu. Geçmişin ihtişamını ve 
yitirilmiş güzellikleri terennüm eden Ru-
meli türkülerinin o hüzün dolu, fakat dip-
diri nağmeleri tek bir kelimede toplanmıştı; 
zihnimde tarifsiz tedâîler yaratan bir keli-
mede: Estergon! Artık benim için her kale 
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bir Estergon’du. Evimizin yakınlarındaki 
Dârüşşifâ harabesinin küçük odalarında, 
yıkık duvarlarında fâtihâne rüyalar görür-
düm. Masal kapımın eşiğinde yaşadığım 
asıl zamanla burun buruna gelince gönlümü 
bir "sinsi firak" kemirmeye başlardı; niçin 
şimdi İstanbul önlerinde bir yeniçeri, yahut 
Zigetvar önlerinde bir sipahi değilim diye 
âdeta kaderi hesaba çekerdim.
Yeni öğrendiğim ufacık bir târih kırıntısı 
bile hemen destanlara bürünür ve masallarla 
birleşerek usta nakkaşlar elinden çıkmış bir 
minyatür güzelliğiyle rüyalarıma doluve-
rirdi. Gözlerimi kapar kapamaz, önümden 
destânî uğultularla güzel, kıvrak atlara bin-
miş kahramanlar geçerdi, bir çizgi film gibi 
şaşırtıcı, büyüleyici... O zamanlar henüz bir 
nevî ortaçağda yaşıyorduk, çizgi film nedir, 
nereden bilecektim? İyi ama Karagöz var-
dı ya... Gerçi Karagöz de seyretmemiştim, 
ama hakkında o kadar çok şey okumuştum 
ki, seyretmesem de olurdu. Üstelik hayal 
perdemde Karagöz’ den daha hareketli, atlı 
kahramanlarım vardı benim. Hepsi güzel in-
sanlardı ve hepsi birer Rüstem’ di, Battal’ dı, 
Ali’ ydi, Hamza’ydı. Sonsuza kadar uzanan 
ufuklarda kahramanlarımın dâvûdî seslerin-
den yükselen mûsikî mâverâî aksisedalarla 
çok sesli hâle gelir, dağdan dağa genişle-
yerek gökkubbeyi doldururdu. Onlar ne 
muhteşem sahnelerdi! Ne güzel bir masaldı 
yaşadığım! Biner hayal atıma, Estergon lan 
yüzlerce, binlerce defâ fethederdim.

Annemin Bir Dolabı Vardı
Beni alıp geçmişin süzülmüş güzelliklerine 
götüren nasıl bir idrakti? Niçin gözlerimi 
geleceğe doğru değil de, geçmişe çevirmiş-
tim? Bugün bile tatmin edici bir cevap bula-
mıyorum. Bizim annelerimiz, baba, dede ve 
haminnelerimiz geçmişte yaşamayı tercih 
ederlerdi, belki o yüzden. Gelecek hep kısa 
kısa yarınlar olarak düşünülürdü. Muhafa-
za etmek, ama her şeyi, eski elbiseleri bile 
muhafaza etmek... Annemin bir dolabı vardı 
ve "evvel zaman" ı tıka basa doldurmuştu. 
Şimdi, muhafaza etmesini bilmeyen toplu-
luklar medeniyet kuramazlar, hiç direnişle 

karşılaşmayan bir yenilik, yenilik sayılabi-
lir mi? gibilerden büyük büyük şeyler dü-
şünüyorum.Çocukluk evlerimizde,o zaman 
farkında değildik ama,işte bu direniş ya-
şanıyordu.Biz çocuklar kapıda daha ayak-
kabılarımızı çıkarmadan, ezmeyen, fakat 
Estergon’u korumaya kararlı bir otorite ile 
karşılaşırdık. Radyo dinlemek bile izne bağ-
lıydı. Çünkü radyo açık olduğu zaman, öyle 
pek sık olmasa da, evin içinde çan sesleri 
gibi alabildiğine yabancı ve mahremiyeti 
ihlâl edici sesler duyuluyordu.

Mecbûre Teyze’nin Masalları
Şüphesiz bir zamanlar bütün evler bizim ev 
gibiydi, en bereketli gıdası sessizlik olan 
evler. Yalnızca saatin sessizliği daha da 
derinleştiren tiktak* larını duyardık. Her-
halde bu tiktak’ 1ar sessizliğin kendisi de 
ve beni geçmiş devirlere götüren garip bir 
zaman makinesi vazîfesini görürdü. Geç-
miş zaman yolculuklarımı hep bu sessizlik-
le ve Mecbûre Teyze’ nin bir dizi inci gibi 
parıldayan dişleriyle beraber hatırlıyorum. 
Masallarını hep gülerek ve kahramanlarının 
yanından hemen şimdi çıkıp gelmiş gibi an-
latırdı. Çileli hayâtından bahsederken bile 
yüzündeki o geniş tebessüm silinmez, aynı 
şeyleri yaşamak istercesine anlaşılmaz bir 
hasret duygusuyla gözlerini kısar, uzaklara 
bakardı. Uzaklarda benim kahramanlarımın 
yaşadığı dağlar vardı. Bölük bölük ateşle-
rin yakıldığı tepesi karlı dağlar. Aslında bu 
sâdece Mecbûre Teyze’ nin tavrı değil, mil-
let olarak bizim müşterek tavrımızdı. Hani, 
eski şâirler yerli yersiz zamane şikâyet eder 
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dururlar; önceleri her şey güzeldi, şimdi ise 
dünyâ kötülerin elinde, felek kötülerin hesa-
bına çalışıyor gibilerden şikâyetler... Mus-
tafa’ lardan biri, herhalde Üçüncü Mustafa, 
devletin başında kendisi bulunduğu halde, 
"Devleti çarh-ı dem verdi kamu mübtezele" 
diye feryat etmiştir. Eskilerin çarh, felek ya-
hut ikisini birleştirerek "çarkıfelek" dedik-
leri mevhume de bir bakıma bizim günahkâr 
tekemizdi. Bütün günahlarımızı onun sırtına 
yükleyip rahatlardık.
Bugün anladığımız mânâda "ilerleme" fik-
ri insanımıza büsbütün yabancı bir fikirdi; 
şuuraltında el bebek gül bebek büyüttüğü 
"asr-ı saadet" muhayyilesini mutlu bir gele-
ceğe değil, mutlu bir geçmişe yöneltmişti.

Kel Ölür Sırma Saçlı Olur
Bununla beraber geçmişi daha güzel bulma 
temayülü sâdece biz Doğulularda değil, bü-
tün insanlarda vardır. Yaşadıklarımız geç-
mişe masal kılığında intikal ediyordu. Ge-
çen her ânı adetâ ince elekten geçirerek lez-
zetli, az yaşanmış, yekpare bir anda toplu-
yor, kendimize saadetlerden mürekkep bir 
sırça saray inşâ ediyoruz. Bu sırça saray, bu 
süzülmüş imbikten geçirilmiş arı duru za-
man, çok eski çağlardan beri san’atların tü-
kenmez kaynaklarından biridir. Hafızın ga-
rip bir oyunudur; yaşadığımız sırada bizi 
bunaltan, hayattan bezdiren acılar bile, ge-
çip gittikten sonra, yaşanması gereken, vaz-
geçilmez şeylermiş gibi bir hisse kapılıyo-
ruz. "Kel ölür sırma saçlı olur" derken her-
halde bunu anlatmak istiyorlardı.

Masallar,, belki de nostalji dedikleri bu 
psikolojik mekanizmanın tashih ettiği ger-
çekten yaşanmış zamanları veriyor. Masal, 
kozalitenin bağlarından kurtulmuş realite 
değil mi? insan şimdiye kadar realiteyi aş-
mak için çok uğraştı, fakat realite dışında 
hiçbir şeyi yaratamadı.

Altınçağ
Bütün kültürlerde var olan "altınçag" tasav-
vuru, insanlığın şuuraltında yaşayan en eski 
ar ke tiplerden biri olsa gerek. Kovulduğu-
muz cenneti özlüyor olmalıyız. Bana öyle 
geliyor ki, insan muhayyilesinin tabiî çalış-
ma istikâmeti geçmiştir. Rönesans sonrası 
Batı, Doğu’ dan muhayyilesinin istikâmetini 
değiştirerek ayrıldı. Doğu, nostaljik mu-
hayyilesini hep muhafaza etmiştir. Batı 
ise altınçağ tasavvurunu tersine çevirerek 
ütopyalar yarattı. Bunun için ilk ütopyalar, 
altınçağ dediğimiz güler yüzlü geçmiş gibi, 
güler yüzlü bir geleceğin portresini çiziyor-
du. Ne var ki yakın zamanlarda ortaya çıkan 
ütopyalar, "science-fiction" tipindeki roman 
ve filmler genellikle karamsar bir gelecek 
tablosu çiziyorlar.

Susan Kitleler
Her neyse, benim Estergon fetihlerim gel 
zaman git zaman şuurlu bir târih anlayışı 
ile yer değiştirdi. Şuurlu bir târih anlayışı 
diyorum, yâni târihi anlamak için şuurlu 
bir gayret. Mekteplerde ezberletilen târihe 
îtimâdım çok erkenden sarsılmıştı. Hangi 
sahada olursa olsun, resmî hüviyet kazan-
mış görüşlerin doğruluğundan. şüphe et-
meli. Eğer doğruları her zaman söylenseydi 
tezatlar nasıl gizlenebilirdi? Peki, doğru ka-
bul edilen yanlışlardan nasıl kurtulmalıydı? 
Yanlışı bir başka yanlışla ortadan kaldırma 
tehlikesi de var. Zamanla hakikat uğruna 
yapılan yanlışların, hakîkat bellenmiş yan-
lışlardan çok daha değerli olduğu anladım. 
Fakat bizim hakîkatlerimize giden çok bü-
yük engeller vardı. Tamamen farklı bir ya-
şama düzeni yerleştirmek için tahrip edilen 
târih susan ve susuşuyla çok şey ifâde eden 
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kitleleri hep karşısında bulmuştu. Bu direniş 
su yüzüne çıktığı zaman hep kaba kuvvetle 
tesirsiz hâle getirilmiştir. Bununla beraber 
kaba kuvveti kullananlar, hiçbir zaman ikti-
darın meşru sahibi olamadılar, değişen çok 
şey olmasına rağmen. Kitlelerde diri kalan 
bir taraf vardı, bunu farkedenler kazanıyor-
du.

Biz Fâtih’lerin, Yavuz’ların Torunları
Biz, aklımız ermeye başladığı zaman ken-
dimizi ister istemez bu direnişin içinde 
bulduk. Ne var ki insanımızın kalbinde 
muhafaza ettiği değerleri aklın ölçülerine 
vurduğumuz zaman yeni yeni çıkmazlarla 
karşılaşıyorduk. Kalp hiç bir zaman aklın 
diliyle konuşmaz. Lüzumsuz bir yığın tefer-
ruat içinde kalmıştık. Bu yüzden meselenin 
esâsına bir türlü ulaşamıyorduk. İfrattan tef-
rite git, gel... Mâhiyetini kavrıyamadığımız 
bir olmuşlar zinciri ve yaşamayan bir yığın 
hâdise olarak tasavvur ettiğimiz geçmiş, 
kendi fasit dâiresine sıkışıp kalmıştı. Anne-
lerimizin, babalarımızın temsil ettiği direni-
şe katılmıştık; fakat onlardan öylesine uzak, 
öylesine yabancıydı ki...

Hasılı, geçmiş adına ne varsa hepsine pe-
restişi târih şuuru zannediyorduk. Târihimiz 
bir zaferler târihiydi ve biz Fâtihlerin, 
Yavuz’ların Kânûnî’lerin torunlarıydık. 
Kanunîmden sonrasını hiç farkına varma-
dan silmiştik zihnimizden, arada büyük za-
ferler varsa, sadece onları tebcil ediyorduk. 
Estergon farın elimizden bir bir gittiğini ne 
zaman anlayacaktık? Takılıp kaldığımız kö-
rükörüne hayranlığın tutulur tarafı yoktu, 
bunu seziyordum.
Zaten çocukluğumun Estergon ‘u olan Sel-
çuklu Dârüşşifâsı restore edilmişti ve ben 
onun küçük odalarında artık fâtihâne rüya-
lar göremiyordum.
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Veysel, âşık edebiyatımızda, Türklük şuuruyla 
yaşayan ve yazan şairlerimiz arasında önemli 
bir yere sahip.
Bu ruhun, onu sımsıkı sarması ve onun için 
bir iftihar vesilesi olması yeni Cumhuriyeti-
mizin fikir akımlarıyla da yakından ilgilidir.
Denilebilir ki halk edebiyatımızda, Türklük 
duygusunu onun coşkunluğuyla şiirlerine sin-
diren âşıklarımız, parmakla sayılacak kadar 
azdır. Hal böyle iken, Veysel’i şu veya bu ka-
lıba dökmek isteyen bazı kalemler bütün insaf 
duygularını çatlatacak derecede yanlış iddia-
larla ortaya çıkmışlardır. Boyası eskimiş bir 
kaleme göre:... Aşık Veysel günümüzün ka-
rakteridir. Aramızda, eski bir Hitit ozanı gibi 
yaşamıştır!’’
Beyinlerine kırk çeşit yabancı kültür güve-
si musallat olan bazı kimseler, Veysel’i veya 
bizim kültürümüzün katıksız temsilcilerini 
hep böyle yakıştırmalarla ortaya sürmeye ça-
lışıyorlar. Acaba Âşık Veysel neden bir Hitit 
ozanı gibi yaşamıştır? Veysel acaba hangi 
tavrıyla, hangi şiiriyle, hangi sözüyle Hitit 
ozanlarına hasret çektiğini ortaya koymuştur? 
Bugün, Hitit ozanlarının nasıl yaşadıklarına 
dair elimizde hiçbir belge yoktur. Hititlerle 
aramızda kan - dil - din - tarih... birliği olma-
dığı halde bu garip yakıştırma neden? Yarın 
Aşık Veysel’den "Bir Urartu veya Sümer, oza-
nı gibi yaşadı" diye bahsedenler de çıkabilir. 
Hitit veya Urartu şiirinden bir tek mısra bile 
duymayanların böylesi iddialarla boy göster-
meleri bizim bazı kalemlerimizin karakteriyle 
ilgili.
Onların mesnetsiz iddialarına en güzel cevabı 
Âşık Veysel veriyor:
İftihar ettiğim büyük muradım 
Türkoğluyum! Temiz Türktür ecdadım 
Şehid ismi yazılsaydı soy adım 
Kanım ile mezar taşına.
Veysel, Türklüğünü, dünya saltanatıyla bile 
değiştirmeyeceğini söyleyen yürekli bir Türk 
şairi:

İstemem dünyanın saltanatını  
Süslü giyimini, Arap atını  
Bilirsem Türklüğün var kıymetini  
Vatanım milletim bana kâfidir.
Sivas’ın Sivrialan Köyü’nde, fakir bir çiftçi 
ailesinde dünyaya gelen Âşık Veysel’e, baba-
sı Karaca Ahmet’ten kalan miras, damarların-
daki kandan ibarettir. Veysel bu hasletten baş-
ka bir şey istemeyecek kadar gönül gözü tok 
olan Türklük, sevdalısıdır:
Muhabetin candan haslardan hastır 
Avutur Veysel’i bir şen piyestir 
Türk adı babamdan bana mirastır 
Daha bundan başka adı neyleyim.
O, bir bayrağın altında toplanmayanları, ikilik 
çıkarları Türk saymayacak kadar coşkun duy-
gular içinde yaşayan bir âşığımızdır:
Birleşiriz bir bayrağın altında  
Biz Türklerin ikilik yok aslında  
Yanar tutuşuruz vatan aşkında  
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız.

V EYSEL’İN ŞİİRİNDE TÜRKLÜK DUYGUSU
Yavuz Bülent Bakiler
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Türk dilinin varlık sebeplerimizden biri oldu-
ğunu, kültürümüzün en zengin kaynakların-
dan sayılması gerektiğini, Veysel’i okudukça 
bir kere daha kabul ediyoruz.
Dilimizin en güzel şekilde serpilip-geliştiği 
Türküler, Türkçemizin gergefidirler. Türk, 
türküsüyle doğup büyüyor. Türküler Türkün 
gönül dünyası, ruh mayası olmuşlardır:
Su başında, sulaklarda  
Türkün sesi kulaklarda  
Beşiklerde beleklerde  
Türküz türkü çağırırız.
Âşık Veysel, Türklüğü Islâmda bütünleştiren, 
güzelleştiren, yücelten, bu bakımdan, başını 
daima dik tutan bir gönül erimiz:
Aslım Türktür, elhamdüllâh Müslüman  
Şükür amentüye etmişiz iman  
Kalbime yaraşmaz şirk ile güman  
Kalbimiz nur ile dolu sayılır.
Aşık Veysel’i bir Hitit ozanına benzetenler, 
belki de onu hiç okumayanlar veya onun 
Türklük duygusundan rahatsızlık duyanlardır. 
Veysel, Türk olmakla övünen, Türkçenin gü-
zelliklerine kol-kanat geren, Türkün manevî 
dünyasını, tarihini, güzel sanatlarını, gelenek 
ve göreneklerini yüreğinde duyan, duydukla-
rını duyuran bir aydınlık dünyadır:
Türk milleti asla korkmaz düşmandan  
Korkarız Allahtan, bir de vicdandan  
Geçmeyiz namustan, geçeriz candan  
Kalan gazi, ölen mert olur gider.
Veysel, vatan topraklarında, hep bir gazi 
vekârıyla yaşadı. 1973 yılında, yetmişdokuz 
yaşında mert bir kişi olarak öldü.
Arif Nihat Asya bir vecizesinde şöyle gülüm-
süyor: "Onlar asil doğmuşlar çocuğum; bize 
de asil ölmek kalmış!"
Veysel, 1894 yılında şöhreti, zenginliği, itibarı 
olmayan bir aileden dünyaya geldi. Ama ömrü 
boyunca hep asil yaşadı. Asil yazdı-söyledi ve 
asil öldü. Doğduğu yerde toprağa verildiğinde 
Türkiye çapında itibarı vardı. Azerbaycan’da, 
Türk halk şiirinin son zirvesi kabul ediliyor-
du. Milli birliği sağlamak, kardeş kavgalarını 
önlemek, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara 
gelmemek için gösterdiği büyük gayret, bü-
yük hassasiyet, ancak asil yaşayanlar tarafın-
dan kabul edilecek ve unutulmayacaktır.

Ben giderim adım kalır  
Dostlar beni hatırlasın  
Düğün olur, bayram gelir  
Dostlar beni hatırlasın

Gün ikindi akşam olur  
Gör ki başa neler gelir  
Veysel gider adı kalır  
Dostlar beni hatırlasın
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Y ILDIZELİ HALK ŞAİRLERİ VE AŞIK AHMET
Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya

Sivas, yüzyıllar boyu âşıklık geleneğinin yaşa 
tıldığı önemli yörelerimizdendir. Aşıklardan ilk 
temsilcilerini XVI. yüzyılda bulabildiğimiz Si-
vas’ ta, bugünkü tespitlerimize göre 350 kadar 
âşık yetişmiştir. Elbetteki bu sayı, yöre âşıkları 
sayısının nihai şekli değildir; dört yüz yıl içinde, 
yaşamış, kayda geçmemiş nice âşık daha vardır. 
Bunun yanında mezralar hariç 1285 köye sahip 
Sivas’ ta her yıl yeni birkaç âşığın ortaya çıktığı 
da malumumuzdur. Bu bakımdan gerek önceki 
yüzyıllarda gerekse yüzyılımızda ücra köylerde 
yaşayan ve varlığından haberdar olamadığımız 
âşıkların varlığını da kabul etmek durumundayız. 
Hal böyle olunca, yukarıda verdiğimiz âşık sayı-
sını ikiye katlarsak abartma yapmış sayılmayız. 
Diğer taraftan Sivas yöresinde yetişmiş âşıklar 
içinde, âşık edebiyatı sahasında kendisine yer bu-
labilmiş önemli temsilciler de vardır. Pir Sultan, 
Pir Sultan Abdal, Kul Himmet Üstadım, Ruhsatî, 
Minhacî, Agâhî, Kemterî, Serdarî, Er Mustafa, 
Veli, Meslekî, Emsalî, Talibi Coşkun, Aşık Veysel, 

Ali İzzet, Seyit Yalçın, Sefil Selimî, İsmetî, Kul 
Gazi, Musa Merdanoğlu, Mihmanî bunlardan ba-
zılarıdır. Acaba Sivas’ta âşık sayısının bu derecede 
fazla olmasının sebebi nedir? Niçin Sivas, "âşıklar 
yatağı" olarak nitelendirilmiştir? Sivas’ta âşık sa-
yısının fazlalığının önemli bir sebebi "çevre" deki 
şartların müsait olmasıdır. Çevrede, yüzyıllar boyu 
süregelen, sözlü eğitim ve kültür birikimi vardır 
ve şekillendirici faktöre sahip çevre, sürekli bunu 
desteklemektedir. Yetişmekte olan çocuklar ve 
gençler, bu sözlü eğitimi alarak günün birinde, 
kendisini âşıklar arasında bulmaktadır. Sivaslı 
âşıkların âşıklığa başlamaları çeşitli veçheleri ile 
kendini gösterir.

Bunların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:  
1. Çıraklık, 
2. Ustamalı şiir söyleme ve çevredeki aşıklardan 
etkilenme, 
3. Türkülü hikâye dinleyerek veya okuyarak 
yetişme, 
4. Sazlı-sözlü ortamda yetişme, 
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5. Rüya sonrası âşık olma, 
6. Manevî etki sonucu âşık olma, 
7. Dert sebebiyle âşık olma, 
8. Sevda sebebiyle âşık olma, 
9. Ruhi depresyon sonucu âşık olma, 
10. Milli duyguların galebe çalmasıyla âşık 
olma, 
11. Diğer Sebepler

Gelenek içinde yetişen kişiler, sıraladığımız 
faktörler sebebiyle âşık olabilmektedirler. Ne 
var ki, aynı faktörler başka kişilerin yahut 
farklı bölgelerdeki kişilerin de âşık olmala-
rını gerektirmez. Bu, yukarıda sözünü ettiği-
miz gibi, başta irsiyet veya şairlik istidadının 
var olmasıyla, yetişme tarzı, yetiştiği ortam, 
olayların kişide doğuracağı etkilerin ve müşa-
hadelerin olmasıyla mümkündür. Sivas’ın ka-
zaları içerisinde en fazla âşık, Şarkışla, Div-
riği ve Kangal’da yetişmiştir. Yıldızeli’nde 
ise, 30 civarında âşığın yaşadığını tespit etmiş 

bulunuyoruz. Elbetteki bu sayıyı artırmamız 
mümkündür. Bunları, mahlası, yaşadığı yüz-
yıl, adı-soyadı ve köyüne göre sıralamasını 
tabloda bulabilirsiniz.

Yıldızeli âşıkları içerisinde, bu yazımızda ta-
nıtmaya çalışacağımız Aşık Ahmed’in ayrı 
bir yeri vardır. Aşığımız, çevrede her ne kadar 
"Ahmet Ahmet" olarak şöhret bulmuşsa da, 
onun asıl önemli tarafı hikâyeciliğidir. Aşık 
Ahmet Bozkurt 1926’ da Yıldızel’nin Bakır-
cıoğlu (Eski adı: Delikkaya) köyünde doğdu. 
Ailesi 1293 (1877/ 1878)’te Bayburt’un Kara 
mahallesinden Sivas’a gelmiştir. Hasan ve 
Esma’nın oğlu olan âşığımız, dokuz çocuklu 
ailenin tek erkek evladıdır. Arap ve Latin al-
fabesini kendi kendine öğrenen ve 20 yaşın-
da evlenen Âşık Ahmet, askerlik hizmetini de 
İzmit’te yaptı. 1976’ da köyünden Sivas’a göç 
eden Ahmet, 4 Kasım 1991’de Sivas’ta vefat 

etti. Aşık Ahmet dördü kız yedi 
çocuk sahibiydi. Delikanlı iken 
halk hikâyelerine merak salan 
Ahmet, hikâye kitapları ile ünlü 
âşıkların şiirlerini elinden düşür-
memiştir. "İmamın Kızı" diye bi-
linen anneannesi Fadime’den de 
pek çok halk hikâyesi öğrenmiş-
tir. Ömür boyu köy köy dolaşa-
rak anlattığı hikâyelerin başlıca-
ları şunlardır: Mahmut ile Nigâr, 
Mahmut ile Elif, Latif Şah, Şah 
İsmail, Emrah ile Selvi, Sitemkâr 
ile Gül, Mahmut ile Mahbub, 
Seyfüzülyezen, Seyfülmülük. 
Aşık Ahmet bu hikâyelerden ba-
zılarını dört saatte (Sitemkâr ile 
Gül), bazılarını da dokuz-on sa-
atte (Emrah ile Selvi) anlatıyor-
du. Halk hikâyeleri sözlü gele-
nekte âşıklar ve hikâye anlatıcı-
ları tarafından yaşatılır. Hikayeci 
âşık, hikâyeyi dinleyicilere gele-
neğe bağlı kalarak anlatır; çeşitli 
atasözü, tekerleme, dua-beddua 
ve deyim şeklindeki formel söz-
lerle ifadesine zenginlik ve akı-
cılık kazandırır. 

Mahlası Yaşadığı 
Yüzyıl Adı, Soyadı Yöresi

Abidin XX Abidin Çınar Yusufoğlan 
Ahmet XX Ahmet Bozkurt Bakırcıoğlu 
Ali XX Ali Akış Kıvşak 
Ali XX Ali Aksoy Nallı
Ali XX Ali Çınar Yusufoğlan
Ali Dayı XX Ali Açık Çubuk
Ali Doğan XX Ali Doğan Doğanlı
Ali-Ali Sultan XX Ali Tozkoparan Kıvşak
Âşıkî XX Ayçiçek Piripak Üyük
Dertli Haydar XX Haydar Özdemir Doğanlı
Garip Turan XX Turan Kaplan Yıldızeli
Hamit XX Hamit Şeker Doğanlı
Hulusî XX Hulusî Pek Kıvşak
Kâzım XX Kâzım Kaplan Davulalan
Köse XX Bahattin Köse Sandal
Kul Yakup XIX Yakup Sarıkaya
Muzaffer XX Muzaffer Utar Kuruöz
Ali XVII Ali Yıldızeli
Pir Mehmet XVI Mehemmet Banaz
Pir Sultan XVI ? Banaz
Refikî XX Mehmet Şanlı Davulalan
Rıza Aslan XX Rıza Aslan Aslandoğmuş
Sabri XX Sabri Bulut Kavak
Sefil Özer XX Veli Özer Karalar
Seyit XX Seyit Türk Belcik
Süleyman XX Süleyman Yücekaya Kavakderesi
Şahin XX Şahin Kalay Yuvalıçayır
Şemsî XX Şemsettin Karaman Halkaçayır
Ummanî XX Ali Osman Bektaş Sarıçal
Zeynelî XX Zeynel Sarı İncetaş
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Sözgelişi, Aşık Ahmed’in anlatım sırasın-
da kullandığı; "Öz ağlamazsa göz, ağlamaz", 
"Yiğidin sözü demirin kertiğidir", "Eli di-
lenmeli, evi dolanmalı" şeklindeki atasöz-
leri; "Kör kömüşün kapçuğa daldığı gibi...", 
"Yerde yaralı kuş gibi yedi kere çırpındılar", 
"Karslı kayışı gibi, yerli yufkası gibi, bıldırcın 
balası gibi..." benzetmeye dayalı tasvir sözle-
ri bunlardan bazılarıdır. Bilindiği gibi halk 
hikâyeleri anlatımı genellikle birkaç gece sü-
rer. Hikayeci hikâyeyi uygun bir yerinde ke-
ser. Fakat bunu yaparken gayet ustaca dav-
ranır. Sözgelişi Âşık Ahmet, vaktin geçtiğini 
ileri sürerek, o gün anlattığı bölüme şu sözler-
le son vermekteydi:

Bir sigara verin keyfçiler  
Tütmenin zamanı geldi  
Herkes kendi hanesine  
Gitmenin zamanı geldi
Çağıl çağıl çağlar özler  
Ciğerim ateşe közler  
Yengelerim sizi gözler  
Gitmenin zamanı geldi
AHMED’im zihnim bulandı  
Yarelerim pek sulandı  
Uykular fır fır dolandı  
Yatmanın zamanı geldi

Asıl başarısını hikâyecilik alanında gösteren 
Ahmed’in şiirleri teknik yönden pek kuvvetli 
değildir. Şiirlerini genellikle yaşadığı olaylar 
üzerine söylemiştir. Toplam elli kadar şiiri 
vardır. Aşağıya örnek olarak iki şiirini kayde-
diyorum.

-1-
Sevdiği kuşun kaçmasını üzerine Âşık Ah-
med duygularını şöyle ifade eder:
Melul mahzun duran kuşum  
Gör n’etti bize ayrılık  
Acep n’oldu senin eşin  
Zar etti bize ayrılık
Koyduk geldik evimizi  
El kopardı gülümüzü  
Bülbül gibi dilimizi  
Lal etti bize ayrılık

Bu yıl böyle çıkak yaza  
El bakmaz şifaya naza  
Alemin garazı bize  
Har etti bize ayrılık

AHMED’im de böyle durur  
Sağa sola başlar vurur  
Gönül birgün yârin bulur  
Dul etti bize ayrılık

-2-

KÖYLER DESTANI

Yıldızeli derler bizim kazaya  
Hat boyunca trenleri yollanır  
Saf saf olup biz gelelim hizaya  
Mü’min safı derunumda güllenir 

MENTEŞE’ den o yanıdır  
İtdağı Seren yetiştirir bostanı bağı  
Bayat kızlarının kirli ayağı  
Alttan üstten penezlenir pullanır

Bucak, Direkli’ ye varmadı yolum.  
Vakit ahır zaman çoğaldı ölüm  
Pirler dergâhında açıldı dilim  
Kalın’ın güzeli giyer allanır

İbre kaldır birbirine hizadır  
Pusat, Çarşur odun çekmeye sedadır  
Kerim’in kızları başa belâdır  
Küstürürsen köhne giyer çullanır

Mumcu, Yeniyapan tanırım ezel  
İğdecik’1er düşürdü gönlüme gazel 
Karac’ören’de bulunur bazıca güzel  
Rüzgâr vurur kâkülleri yellenir

Haran’lı Aydoğmuş, Yenihal’lidir  
Kürtlerköyü halkı tatlı dillidir  
Ağcahan’ı gördüm coşkun sellidir  
Balahur güzeli metin sallanır

Selamet’te konmuş mancınık döşüne  
Hele bakın şu gençlerin işine  
Balyoz vurup babasının başına  
Peder göçüp ahirete yollanır

Ben AHMED’im burda büküldü belim  
Delikkaya derler o benim elim  
Ayıbım demeye tutmuyor dilim  
Eğer dersem her kazada dallanır.
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...Ve kapasam gözlerimi karanlığa, yorgan ört-
sem üstüme bir Sivas türküsünü...

"BİR BULUT KAYNIYOR SİVAS İLİNDEN 
BEN KORKARIM AYRILIKTAN ÖLÜMDEN"

Korku neye yarar? Bir zaman Kızılırmak kıyı-
sında at koşturan Hitit Labarnaşları da ayrılık-
tan korkar mıydılar acep? Kızılırmak kıyıların-
da sebepsiz, mânâsız boy atan ılgınlar, Cihangir 
Sultanların atlarının ayaklarına dolanır mıydı? 
Bu cihangîrler nelerden korkarlardı?.

Benim korkum cihangirlerin korkusuna benze-
mez. Keşke hayatım boyunca bir kez, bir cihan-
girin korkusunu tatsaydım... Ben yumarım göz-
lerimi, yıldızlara, bulutlara aya, saman yoluna, 
"Gasigin izâ vekab" akşamlara... sonra ürperi-
rim. Ben böyle değildim bilesiniz! Uçsuz bu-
caksız bir mekân içinde zamanla vuruşurdum. 
Zamanı yenerdim. Kelepçe vururdum kollarına, 
boynuna kemend...Ben böyle demir âsâ demir 
çarık gurbetten gurbete atılacak adam mıydım? 
Atsız mıydım? Pusatsız mıydım? Ya gurbette 
ölürsem... Dilim nasıl vardı, nasıl söyledim?

And olsun ki, bu Sivas türkülerine, öğütleyenim 
bütün sarhoşları... Bir akşam güneş batmadan 
önce, çekecekler bıçaklarını... Her biri yedi ye-
rinden vuracak gurbeti... Biraz da gurbet ağla-
yacak... Siz bilmezsiniz sarhoş bıçağını, Beni 
de vuran sarhoş bıçağını... Korkusuz, kaygusuz, 
sevdâlı, canım sarhoşlar... Sizin de aklınıza Si-
vas mı gelir "ayrılık" deyince? Nasıl böyle im-
tizaç etmiş Sivas’la ayrılık? Hiç baktığınız oldu 
mu sözlüklere? Aradınız mı Sivas’ın mânâsını? 
Sivas, ayrılık demek mi yoksa?

Ben şimdi bir Sivas ağızlığından sigara içiyo-
rum. Bir bayram dönüşü... Muammer getirmişti. 
Sivas’ı çekiyorum ciğerlerime, Kızılırmağı içi-
yorum.

Sivas’lı bir yârim olsa, gidemesem, gelemese ve 
ben yamru-yumru dağlara karşı türküler söyle-
sem:

"KARLI DAĞLAR KARANLIĞIN KALKTI MI?"

Nasıl tarif etsem ayrılığı? Her şeye, her yere sin-
miş ayrılığı... Bir tren düdüğü, bir vapur çığlığı, 
kahve fincanındaki telve, bir atlas yelken, turna 
katarı, kıvrık kvrım yollar, ay ışığı... Durup du-
ruken söylenmemiş bu mısralar:

"AY IŞIĞI PENCEREDEN GİRENDE,  
SENDEN YANA HAYAL KURMAK NE 
GÜZEL..."

Yorgun, terli soluk soluğa bir gecenin tam or-
tasında, kol saatimin yelkovanı ile yarışıp du-
ruyorum. Çekişiyorum zamanla... Onu yenemi-
yorum artık. Esir düşüyor göz kapaklarım. Ve 
kapıyorum gözlerimi karanlığa, yorgan ediyo-
rum üstüme bir Sivas türküsünü:

"BİR BULUT KAYNIYOR SİVAS İLİNDEN 
BEN KORKARIM AYRILIKTAN ÖLÜMDEN"

A YRILIK
Dilaver Cebeci

OL GAZELİ
Alemi sen kendinin kölesi, kulu sanma, 
Sen Hakk için âlemin kölesi ol, kulu ol.

Nefsin hevâsı ile mağrur olup aldanma, 
Yüzüne bassın kadem her ayağın yolu ol.

Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya, 
Kimsesizin düşkünün ayağı ol, eli ol.

Allah için herkese hürmet et de sev, sevil, 
Her göze diken olma sümbülü ol, gülü ol

İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem, 
Güler yüzlü tatlı dil, her ağızın balı ol.

Nefsine yan çıkıp da Kâ'be'yi yıksan dahi, 
İncitme gönül yıkma ger uslu ger deli ol.

Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevâzu'lu, Su 
gibi sehâvetli merhametle dolu ol.

Varlığından boşal kim yokluğa erişesin, 
Sözünü söyle gerçek HULÜSI'nin dili ol.

Hulusi ATEŞ
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Seni tanırım güzel çocuk... Tren ıslıklarına ka-
rışıp giden ince sesin kulaklarımda, yüreğimin 
tam ortasında. Yırtık lastiklerin içinde mi dı-
şında mı belli olmayan ayalarını , mahzun kara 
gözlerini nasıl unuturum, niçin unutayım!...

O gün, tren saatinden çok evvel gelmiştin istas-
yona: On iki aylık Sivas ayazı ellerine yapışmış, 
dudakların mosmor içeri girdin... Kalorifer ina-
dına sıcaktı; buzlar çözülür gibi çözüldü vücu-
dun. Yarıda bıraktığın damarlarına yayılıyordu... 
Daldın: Yolcular gelmişler, alıyorlar, satıyorsun; 
satıyorsun, kapış kapış!.. Rüya ne tatlı, hülya ne 
şirin!..

Bir ara, boyalı bir bayan önünde durdu. Rüya-
daydın, bir başka dünyaya göçmüş gibi hareket-
siz... Fakat bir şıngırtı... İrkildin. Gözlerin bü-
yüdü, sesin adeta kalınlaştı. Gerçek hülya gibi, 
rüya gibi güzel değildi: "Kebap -ekmeği alır, 
parayı verirsin hanım abla... Biz buraya döşür-
cülüğe gelmedük, al şu paranı!..."

Bu ilk değildi, boyalı bayan tek değildi; fakat 
alışamadın, hazmedemedin; alışamazdın de-
ğil mi? Onlar, insanların haysiyetleriyle ısınıp 
ümitleriyle doyduklarını nerden bileceklerdi?

Dünyada böyle yaşayanların da bulunduğunu 
nasıl anlayacaklardı? Gözündeki nura değil, yü-
zündeki kire bakmak tek nasipleri!..

Her tren gelişinde sattığın bir, bilemedin iki 
ekmeğin sekiz mi on mu nüfusa kaç para ge-
tirdiğini senden daha iyi kim bilebilir? Yarı aç 
kalktığın sofralara kaç damla gözyaşı sıvanıyor, 
anadan başka bilen var mı? Anan ki, sen fabrika 
önlerinde, istasyonlarda aşına-serpile büyüdük-
çe erimekte; seni ayaz kavurdukça yanıyor, ya-
nıyor! Anan ki, ardından koşamadığına, seni kü-
çücük bir serçe gibi sinesinde gizleyemediğine 
ağlıyor, ağlıyor! Beş vakit namazda büyütüyor 
seni, baban kadar!

Seni tanırım güzel çocuk... İçinde yeşerttiğin 
büyük dünyayı, "karanlığı hiç kalkmayan karlı 
dağlar" gibi yüce gönlünü... Hasretini, isyanı-
nı, karınca misali didinişini, kalorifer peteğine 
yaslanmış uyuklarken gördüğün rüyaları, o tatlı 
hayalleri... İyi bilirim!

Bugün trenler tehirli: Müşterilerin Çetinkaya'da 
mahsur, Gemerek'te mahzun, Artova'da sabır-
sız... Dön evine, akşamı bekle, yarını bekle... 
Gelirler....

Sivas'ta, Ulu Camii avlusunda çocuklar  
Yalvaran gözlerle etrafa baka baka  
Açıyorlar küçücük esmer avuçlarını:  
-Emmilerim sadaka! Emmilerim sadaka!

Hükümet Konağı'nm yanında biri  
Bir kemik kalmış, bir deri 
-Boya cilâ yimbeş! Boya cila yimbeş! diye ağlıyor  
Ve daha fırça bile tutamıyor elleri...

Garipler Pazarı'nda körpe çocuklar  
Yorgunluktan güzelim yüzleri al-al...  
Öldüren bir çığlık dudaklarında:  
-Boş hamal! Boş hamal! Boş hamal!

Nane satan, su satan yetim çocuklar  
Şarkı söyleyemediler güneşe, aya...  
Biliyorum ne masal dinlemeye doydular  
Ne oyun oynamaya...

Bezirci'de, Yüceyurt'ta Altıntabak'ta  
Çocuklar var, incecik yüzleri nurdan  
Ama toz-toprak içinde elleri ayakları  
Oyuncakları çamurdan...

Ve günahkar çocuklar, suçlu çocuklar  
Mahkeme salonunda bakarım dizi dizi  
Bu suç bizim suçumuz, bu günah bizim  
Affedin bizi.

Gökteki yıldızlar kadar sayısız  
Ah yurdumun kimsesiz ve yoksul çocukları  
Anladım farkınız yok, koparılmış başaktan  
Alın bu gözleri benden, alın bu yüreği artık  
Utanıyorum yaşamaktan...

Yavuz Bülent Bakiler

S  İVASLI ÇOCUĞA MEKTUP
Sadettin Yıldız

SİVAS'TA YOKSUL ÇOCUKLAR
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Ş EHİRDE KAZANANLAR ve KAYBEDENLER
Cengizhan Orakçı

Rasim Bölücek'e

Biz ki gençtik; şehir bizi kendine çekti. Şehirler 
tarihinde varolacaktık, nice benzerlerimiz gibi. 
Doğrusu şehirden korkmuyorduk.

Sevdalarımız içre büyüktük; büyük hayalleri-
miz vardı. Belki "pratiğimiz" noksandı... Fakat 
bu, giderilemeyecek bir eksiklik değildi. Şehre 
yabancı da sayılmazdık. Duruşumuz biraz ürkek 
olsa da bu tabiatımızdan kaynaklanıyordu.

Kalabalıklar içinde "ayakta kalmak" savaşı var-
dı; bunu farkettik önce. Ayakta kalma ve düşme-
me; bu zordu. Ama hiç bir zorluk yıldıramazdı.

Önümüzde bir imtihan vardı ve birden fazla 
çeldirici. Hesaplanmadık bir komplo karşısın-
da çok uyanık olunmalıydı. Tuzak bir sorunun 
girdabına düşmemeliydik. Biz ki gençtik; şehir 
bizi kendine çekti. Doğrusu, ilk bakışta bir aşktı 
bu. Gökteki yıldızlar, çoktan şehrin bulvarına 
dökülmüştü. Şehre düşen kar tanesi olmamalıy-
dık; ateşte dahi erimeyen bir mendil dolusu kar 
olmalıydık, bir dahaki kar vaktinece... Dağda 
evliya olmak kolaydı, ya şehirde?

ŞEHİRDE VAROLMAK

Burada, duruşu "ürkek" olan esasen babala-
rımızdır. Onlar belki de, Güliver'in devler ül-
kesine düşmesi gibi bir hâlet-i ruhiyeye düçâr 
oldular. Kendilerinin, buraların aslî uzviyeti 
olmadıklarını farkettiler. Farkettiler ve naif bir 
zırh edindiler sırtlarına. Bu zırh, onları ne kadar 
koruyabilirdi şehre karşı ve ne kadar emniyette 
sayılırlardı, bilinmez.

Onların çocukları, bizler, "derinde demlenen 
çaylar" bu ürkek duruşların "hayra alâmet" ol-
mayacağını gördük. Önce el yordamıyla, sonra 
bardaktaki çay kadar hakikât "yerli bir tavır" 
geliştirdik.

Mataramızdaki suya tuz karıştırmıştık bir kere... 
Artık tehlikeli bir nifak sayılırdık ve "uyrukların 
içinde uygunsuz biri"! Ve çıkıp, mertçe "şehir-
de biz de varız" dedik. Şeytan kanımıza girdi ve 
bizi baştan çıkardı.

Böylece fırlayıp çıktık babalarımızın dünyasın-
dan. Onların gidişi, sıladan gurbete doğruydu; 
biz gurbette sılayı inşâya yeminliydik. Bizce, 
coğrafyayı vatan yapmak işte bu fırlayıştı. Ha-
reketimiz ve felsefemiz böylece açıklanabilir 
ancak. Babalarımızın önüne geçmekten belki 
onlar da memnun olmuştur. Teamüllere aykırı 
olsa da, yanlış sayılmazdı.

Ey şehirler tarihini yazan müverrih! Görmezden 
gelemezsin bu bölük bölük kafileleri. Görmez-
den gelemezsin; çünkü artık seni de yedi yönden 
kuşatmıştır bu realite. Fakat bu kafileler terazi-
nin hangi kefesinde yer alacak, işte o müşkil...

ŞEHİRDEKİ MAVİ KANLILAR

Yoksa tarih, hep mavi kanlıları mı yazdı? Biz, 
derkenar bile değil miyiz bu vadide? Ama ola-
maz; hep beraber değil miydik "Kızıl Elma" ya 
uzanırken...

Olamaz biliyorum; Galiçya'da, Kafkasya'da, 
Yemen'de, Balkanlar'da, Çanakkale'de... hep be-
raberdik. O zaman kimsenin kanı "mavi" akma-
dı toprağa. Akan kan hep bayrak rengindeydi. 
Sonrasında ancak "bir şeyler" olabilir.

Bu mavi kanlılar kimdir? Borazan Tevfik söy-
lemişti: "Ey ehl-i vatan ayağa kalk dediler; biz 
kalktık onlar bizim yerimize oturdular"(!) İşte, 
bu "yerimize" oturanlar olmalı mavi kanlılar.

Baktık ki , ekonominin köşe başlarında, sanat ve 
edebiyatın şatolarında, fikir mahfillerinde, siya-
set meydanlarında... hep onlar oturuyor. Bütün 
kuralları onlar koyuyor! 

Oysa biz, gülce diri ve saf bir rüyaydık; güller 
alınıp-satılan çarşılardan geliyorduk. Şehir ki, 
iri bir gül olmalıydı ellerimizde. Bu "kirli alışve-
rişlerde" işimiz olamazdı. Zorlu ve onurluyduk. 
"Kınayanların kınamasından" çekinmiyorduk.

Ellerinden gelseydi, bizden olan bütün hatıraları 
şehirlerden sileceklerdi. Ellerinden gelmedi. La-
kin pek çok şehrin mührü mesabesinde olan biz-
den eserler "nev-Yunanî" bir hevesle topraktan 
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söküldü! Ellerinden gelseydi bir başka lisânda 
"tekellüm" edecektik. Gerçi ellerinden gelmedi; 
ama lisânımızın bu hazin vaziyete gelmesinin 
müsebbibi oldular. Ellerinden  gelseydi  şiirimi,  
musikîmi, mimarimi, destanımı ilh... unuttura-
caklardı. Ellerinden gelseydi; ellerinden çok şey 
geldi tabiî; mavi kanlılar çizdiler istikbalini şe-
hirlerimin! Şehirlerin yani hayatımızın yürüdü-
ğü çizgi, bu sebeple "melez" dir. Biz neredeydik 
demeyiniz; biz ayakta kalmıştık işte!

ŞEHİRDE YERLİ OLAMAMAK

Esasen her şey şehirde oldu. Herşey şehirde 
yazıldı. Şehirde kazanıldı ve yine orada kay-
bedildi. İnsanlar şehirler kurdular; kültür ve 
medeniyet şehirlerden fışkırdı. Biz ki, "kendi 
dünyamız"dan göçtük... Öyle gerekiyordu ve 
olanlar, bir anda oluverdi; doğduğumuz diyar-
lardan bir ağaç misali söküldük ve şehirlere, bü-
yük şehirlere savruluverdik.

Geldiğimiz yerlerde halâ yabancıyız! Çocukla-
rımız buralarda doğup, büyümüş olsalar da yine 
bir yabancılık içindeyiz. Kendimizi merkezin 
dışında hissediyoruz. Merkeze zayıf ve titrek 
ışıklarımız ya düşüyor ya da düşmüyor.

Oysa, Hacı Bayram Veli'nin, "Ben dahi yapıl-
dım / Taş u toprak arasında" fehvasınca, geldi-
ğimiz yerlerde biz de yapılmalıydık. Kendimi-
zi, yaşadığımız şehirlerde emanete verilmiş bir 
eşya gibi görüyor ve bir gün geri alınacağımızı 
umuyorsak, hiç bir zaman "yerli" olamayacağız 
demektir. Kimse emanete verilmemiştir; kimse 
geri alınmayacaktır. Ne yazık bu böyledir! Yerli 
olmak, işte biraz da bu psikolojiden uzaklaşma-
ya bağlıdır.

Artık göç bitmiştir. Göç davulu bir daha çalma-
yacaktır... Köklerimizi, yaşadığımız toprağa çe-
kinmeden salalım.

ŞEHİRDE KAYBEDENLER

Bunca derbeder, serazat ifadeler aslında kaza-
nanlar ve kaybedenlerin hikâyesine yönelikti. 
Kalem, alıp başını yazının engin bozkırlarına 
dört nala dalıp gitti. Evet kazanmak; insanı ta 
derinden yakalayan ve ayaklarını yere güvenle 
bastıran hâl. Hâllerin en güzeli belki de...

Kimlerdir kazananlar? Bu soruyu sorduğuma 
göre, elbette biz değiliz kazanan! Samuel Bec-
kett ne diyor: "Hep denedin. Hep yenildin. Ol-
sun. Gene dene, gene yenil! Daha iyi yenil!"

Biz ki yenilenleriz! Şehirde varolmak savaşın-
da, saf gül rüyasında, kutlu yürüyüşte yenilenle-
riz. Kaybedenleriz. Onca "pratikler" edinmemi-
ze rağmen, onca temrinler yapmamıza rağmen 
bu böyledir. Kazananlar bellidir. Onlara "mavi 
kanlılar" dedim; "yerimize oturanlar" dedim. 
Onlardır kazananlar. Bir de tabiî, "kan değişti-
renler" vardır ve onlar da o zümreye bir şekilde 
dahil olmuşlardır. Şehrin dışından gelip çeşitli 
"icrayı sanatlar" eyleyerek bir kan değişimini 
gerçekleştirmiş ve onlardan olmuşlardır. Mutlu 
ve huzurlu mudurlar bilinmez; ama bazı kafi-
leler bu meyanda böyle bir "transformasyon"u 
başarmışlardır!

Biz ki yenilenleriz; ya tahammül ya sefer bah-
sinde, elbette hem tahammül, hem sefer içreyiz-
dir. Hikâyemiz dile gelmez; öyle kolay kolay 
tasvir edilmez.

Nice cüceler, işbu şehirde tahtlarda oturur. Si-
hirli değnekleri, sihirli lâmbaları vardır sanki 
ve her şey kolayca onlara açılıverir; açıl susam 
açıl...

Biz ki yenilenleriz; "yenilgi yenilgi büyüyen bir 
zafer vardır" diyerek, bir daha deneyenleriz... 
Her nasılsa, külünden can bulan arsız semender 
misali, bir daha havalanırız efsanemizden...

Biz, kazananların saçına dokunabiliz (!) Kazan-
malarında "pay sahibi" olabiliriz (!) Sonra -bel-
ki- bu bizi avutabilir de... Kazanmayı "küçük" 
görebiliriz; çünkü küçüktür gerçekten kazanan-
lar. Büyükler kaybettiğine göre. Biz, kazananla-
ra "imaj" dahi üretebilir, çizebiliriz.Sonra da bu 
oyunda tat bulmayabiliriz! Yürür gideriz kendi 
mağaramıza... Elbette biraz inkıraz, alabildiğine 
hüzün olabilir elde; "elde var hüzün" demişse 
şair, bir bildiği vardır. Dede Efendi, "Artık bu 
oyunun tadı kalmadı." derken bu ahvali mi işa-
retlemişti yoksa?... Cemil Bey de kaybedenler-
den miydi, o içli taksimlerinde acaba?

Biz ki yenilenleriz; her yenilgi hazan kadar ha-
zin tahkiyelere sığabilir ancak. Şimdi daha iyi 
yenilmek üzere, bir daha seferler edelim; kendi 
içimizden başlayarak şehre doğru.
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A NKARA'DA YAŞAYAN SİVASLILARIN  
HAYATINDAN SOSYO-EKONOMİK KESİTLER

Sosyal hayat süreci için-
de oluşagelen ve bir top-
lum ya da millete temel 
özelliklerini veren ve baş-
ka millet ya da toplumlar-
da bulunmayan maddi ve 
manevi değerler bütünü 
"Kültür" kavramıyla ifa-
de edebilir ve bunun, ge-
niş anlamı içinde "mede-
niyet" kavramıyla özdeş-
leştiğini görürüz. Toplum 
katmanları ait oldukları 
kültür çevresinden sorum-
lu olur. İçinde yaşadıkları 
tarihî dönemi etkileyebi-
lir, yön verebilirler. Dün-
ya siyasetine yön veren ve 
dikkatleri özellikle son yıllarda üzerinde topla-
yan yazarlardan biri, Yeni Dünya'da mücadele-
nin esas kaynağının kültür olacağını, milli dev-
letlerin varlıklarını sürdürmeye devam edeceği-
ni fakat global politikanın ve asıl mücadelelerin 
farklı medeniyetlere mensup grup ve milletler 
arasında meydana geleceğini, yani medeniyet-
ler arasındaki fay hatlarının "geleceğin muhare-
be hatlarını" teşkil edeceğini savunuyor. Bu gö-
rüşün bütün sosyal mevzularda olduğu gibi doğ-
ruluğu veyayanlışlığı tartışılabilir, yine doğrulu-
ğu veya yanlışlığı üzerine spekülasyonlar yapı-
labilir. Ancak doğruluk payının büyük olduğu, 
yaşadığımız dünyadaki müşahadelerimizdendir.

Medeniyetin kültürel bir varlık olduğunu kabul 
edersek köylerin, şehirlerin, bölgelerin, etnik 
grupların, dini grupların., hepsinin kültürel çe-
şitliliğin farklı seviyelerinde, ayrı alt kültürlere 
sahip olduklarını görürüz. Türk-İslâm medeni-
yetinin içinde böylesine alt kültürlerin varoldu-
ğunu kabul ediyor ve bu var oluşun bir çeşitlilik, 
bu çeşitliliğin de zenginlik olduğuna inanıyoruz. 
Türkiye'nin batısındaki bir köyün kültürü, do-

ğusundakinden farklı olabilir, fakat her ikiside, 
onları Amerikan köylerinden farklı kılan müş-
terek Türk kültürünün mozayiği içerisinde ken-
dilerine yer bulabileceklerdir. İşte bu müşterek 
kültür ve kendine yer buluş "Türk-İslam Mede-
niyetini teşkil ediyor. Türk-İslam medeniyeti bu 
suretle, insanımızın kendisini diğer inanç grup-
larından ayırt etmesi yanında, onların sahip ol-
duğu en yüksek kültürel gruplaşma ve en geniş 
kültürel kimlik seviyesidir. Sivas'ta oturan bir 
kişi, kendini bir Sivaslı, bir Türk, bir müslüman, 
bir doğulu olarak tanımlayabilir. Esas olan men-
sup olduğu "Türk-İslam Medeniyeti"nin bir par-
çası, bir nüvesi olmasıdır.

Günümüz dünyasındaki mücadelenin bir inanç 
ve kültür mücadelesi olduğu gerçeğinden hare-
ketle, Türk-İslam medeniyetinin bir alt kültü-
rünü teşkil eden "Sultan Şehir"in ya da "Altın-
cı Şehir"in bu medeniyet içerisinde çok önem-
li bir yerinin olduğuna inanıyoruz. Sultan şehir, 
sanki bütün Anadolu'nun makus talihini ve ta-
rihini temsil ediyor gibi; Kapitalizmin çocuğu 
olan "Sanayileşme" sürecini yakalayamamış, bu 

Zafer Benli
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paralelde ekonomik geri kalmışlığının ve tarım 
toplumu olarak yaşamanın bedelini sürekli göç 
vererek, hep yerinde sayarak ödemiştir.

Sivas'ın dışında kemiyet ve keyfiyet bakımın-
dan birkaç Sivas'ın daha olması gerçeği, bizi 
Sivas'ın dışında yaşayan bir Sivaslı olarak dı-
şarıdaki Sivaslı'ların, yukarıda belirtmeye ça-
lıştığım Türk-İslam medeniyetinin zengin bir 
alt kültürü olan, Sivas kültürünü ne derece sür-
dürdükleri ya da bu kültürle ve Sivas'la bağları-
nın hangi noktada olduğunu araştırmaya itti. Bu 
noktadan hareketle, özellikle gecekondu bölge-
lerinde hayat mücadelesi veren hemşehrileri-
mizle yüzyüze görüş-
mek ve onlarla hem-
hal olmak üzere pus-
lu, yağmurlu, soğuk 
bir Ankara akşa mın-
da Mamak'ta oturan 
Sivaslı'lara misafir ol-
duk. Sorular sorduk, 
muhabbet ettik ve sı-
cak insanların sıcacık 
ilgisi arasında, sıcak 
demli çaylarımızı yu-
dumladık. Gittiğimiz 
bölge, yüksek rakımlı 
bir tepe üzerine kurul-
muş, Mamak ilçe sı-
nırları içerisinde Hü-
rel Mahallesi diye bilinen bir yer. Evlere ulaşa-
bilmemiz için en az 15-20 dakika (büyük ihti-
malle tepe insanının kendi gayretiyle yapmış ol-
duğu) yıkık dökük merdivenleri tırmanmamız 
icabetti. Bölgede ağırlıklı olarak Sivaslı'ların 
yaşadığını öğrenmiştik; Sivas'ın her yerinden 
aileler yaşıyormuş burada. Neden bu tepeyi seç-
mişlerdi? Acaba Sivas havasını mı soluyorlardı, 
yoksa rakım 1300 lerde mi seyrediyordu bu te-
pede? Belki de sığınacakları yer yoktu burdan 
başka, o yüzden kenarda ama yine de yüksek-
te kalmayı tercih etmişlerdi. Bu soruları sorarak 
tırmandım merdivenleri, yorulmuştuk. Fakat 
gördüğümüz sıcak ilgi ve içtiğimiz sıcak çaylar 
soğuttu terimizi. Gittiğimiz eve Sivas'tan misa-
firler gelmişti, onlarla konuşamadık, çünkü ce-
nazeleri vardı. Hasta Sivas'tan derman bulmak 
için gelmişti ve yığılıp kalmıştı Ankara termi-
nalinde, güpegündüz ve kimsesiz. Sahip çık-
mıştı hemşehrileri. (Aslında Cenaze sahipleriy-

le ev sahipleri, köylerinde pekte anlaşamıyor-
larmış, hatta ara sıra aileler arası kavgalar bile 
çıkıyormuş!) Gördüğümüz dayanışma, yardım-
laşma ve birliktelik gayreti sevindirdi bizi. An-
lıyoruz ki, mahalledeki Sivaslı'lardan bir bölü-
mü kendi aralarında bir "Fon" oluşturmuşlar ve 
bu tür olağanüstü durumlarda kullanılmak üze-
re saklı tutuyorlarmış; yaklaşık 250 milyon lira 
para birikmiş fonda. Bunu yaygınlaştırmayı, 
geliştirmeyi planlıyorlar. İlk mülakatımızı Do-
ğan KOÇAK'la yapıyoruz. 1953 Kangal Man-
cılık Köyü doğumlu, beş kişilik bir aileye bakı-
yor, annesi yanında, babası vefat etmiş. Uç ço-
cuğundan ikisi okuyor. Kaldıkları ev küçük bir 

gecekondu evi, barınak olarak yeterli görmesi-
ne rağmen daha güzel ve büyük bir ev özlemi 
taşıyor. Zaman-zaman gurbette hissediyor ken-
dini genel "göç" sebepleri yüzünden gelmişler 
Ankara'ya. "Ankara'ya niçin geldiniz?" soru-
suna annesi Meryem ana hemen cevap yapıştı-
rıyor tabii haliyle, "Köyde iş yok, tarla yok, at 
yok, geçim yok ne yapabilirdik?" Sivas'la olan 
bağını hiç kesmemiş Doğan ağabey, akrabala-
rı varmış. "Sivas'a gidiyor musunuz?" diye so-
ruyoruz. "Yılda en az iki defa" diyor. Tepkisin-
den sanki bu gidişleri zorunlu bir vecibe olarak 
algıladığı intibaını ediniyoruz. Ankara'da bütün 
Sivaslı'larla diyalog kurma arzusu taşıyor, sivil 
kuruluşlardan, Sivaslı'lar arasında kaynaşmayı 
sağlayacak, Sivas'ın tanıtımını yapacak ve dı-
şarıdaki yanlış ve olumsuz intibaını kıracak fa-
aliyetlerin yapılmasını bekliyor. Doğan ağabey 
birgün Sivas'a tekrar dönmeyi ve orada ticarete 
atılmayı planlıyor.
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İkinci mülakatımızı genç kuşağın ya da ikin-
ci kuşağın temsilcisi sayılabilecek Şengül 
Hanım'la gerçekleştiriyoruz. Şengül hanım otuz 
yaşlarında, Üniversite mezunu, altı yaşındayken 
ailesiyle birlikte gelmişler Ankara'ya. Ailesi gö-
revi gereği başka şehirlere gitmiş olmasına rağ-
men, Şengül işi icabı Ankara'da kalmış. Genç 
kuşağın temsilcisi sayılabilecek Şengül Hanım 
kendisini Sivaslı olarak tanımlamıyor. Fakat ai-
leden gelme, Sivas, yoğunluklu bir kültür or-
tamı içinde yetiştiği için, "fazla yabancı sayıl-
mam", diyor. Sivas'a hiç gitmemiş, orda akra-
baları var. Birgün doğduğu yerleri gidip gör-
meyi, tanımayı çok arzuluyor. Şengül Hanım, 
Sivas'ın çok güçlü bir halk kültürü ve folklo-
rik zenginliğe sahip olduğunun bilincinde ve bu 
yönde kurslar açılmasını ümit ediyor. Kendisiy-
le konuşurken Sivas doğumlu olmasına rağmen, 
Metropol Kültürünün etkilerini hemen görebili-
yorsunuz; Sivas'a dışardan bir entellektüel eda-
sıyla baktığını ve folklorik bir öge olarak algıla-
dığını hemen hissediyorsunuz.

Bu yazı da zikretmeye değer bulduğumuz son 
mülakatımızı Turan AVŞAR'la yapıyoruz. 
Demetevler'de bir apartmanın bodrum katında, 
rutubetli, küçük bir evde ikamet ediyor. Sekiz 
ay önce ve kan davası yüzünden istemeyerek 
gelmiş köyünden. İki çocuğu var, çocuklar kü-
çük olmalarına rağmen, hanımıyla birlikte çok 
cüz'i bir ücretle konfeksiyon atölyesinde çalışı-
yorlar. Kendisi iş bulamamış ve onun ızdırabmı 
yaşıyor. Çocuklarını okutamamak onu çok üzü-

yor Turan AVŞAR sefaletin doruğunda, burda 
kendini çok yabancı güvensiz ve boşlukta his-
sediyor. Sivas'a malum sebepten dolayı, gitmek 
istemiyor. Kendisine yardım edilmesini iş im-
kanının sağlanmasını istiyor. İstikbale dair hiç-
birşey düşünemiyor ve meçhule doğru ümitsiz-
ce sürüklendiğine inanıyor. Turan AVŞAR gö-
rünümü itibariyle, tipik bir Sivas yiğidi yapılı, 
güçlü "iş olsa alim Allah her işip üstesinden ge-
lirim abi." diyor, "çocuklar tam oyun çağında, 
okul çağında, hanım hamile, ben çaresizim..." 
bu sözler ona ait. Bir yalnızın canhıraş haykırışı 
gibi değil mi? İmkanı olsa hemen Sivas'a dönüp 
yeni baştan hayata atılmayı içinde bir uhde ola-
rak saklıyor. Evet, şartlar gereği Sivas'tan büyük 
şehirlere göçenler içinde"kazananlar"da, "kay-
bedenlerde, "kan değiştirenler" de var. Ama bi-
zim işimiz kaybedenlerle. Belki de kaybetmeye 
hep beraber devam edeceğiz. Kaybedenin ken-
disini unuttuğu yer de, ona kendini hatırlatmayı 
unutmayacağız; seveceğiz, sahip çıkacağız, yü-
celteceğiz. Kaybetmekten korkmayacağız; kay-
betmeye razı da olmayacağız. Kutsal bir savaş 
vereceğiz, acılarımızı unutmamak için. Kaybe-
dileni geri istemeyeceğiz; kalsın o gittiği yerde, 
elimizdekileri de vermeye hazırız. Hiçbir acıyı 
tek başına çekmeyeceğiz, bütün acıları coşkuyla 
kucaklayacağız ve hiçbir tebessümü, güzelliği 
birbiriyle kıyaslamayacağız. Kaybetmeyi göze 
alacağız; bir gülü kendisi olmadan koklamayı 
öğrenmek için. Evet, gülü yaprakları gözlerimiz 
önündeyken sevmek değil sadece işimiz, bizler 
gülü kendisi olmadan koklamayı da biliriz.
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Bugün biz Sivaslı'ların büyük 
bir çoğunluğu gurbet ellerde 
yaşıyoruz. Doğduğumuz yer-
lerin çok uzağında, Türkiye'nin 
çeşitli büyük şehirlerinde haya-
tımızı sürdürüyoruz. Bunun se-
bebi, bölgemizin geri kalmışlı-
ğıdır. Sivas nüfusunun, belki-
de beş altı katı, Sivas dışında 
istanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 
Adana vb. gibi şehirlerdedir.

Büyük ekonomik sıkıntıların 
yaşanmış olduğu ülkemizde, 
insan hayatı çok ucuz hale gel-
miştir. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden büyük 
şehirlere gelen, tertemiz insanlar yenik düşmüş-
lerdir. 

Hayat kavgası, çoğu zaman insanı kendi ken-
disine unutturuyor. İnsanı, insandan uzaklaştı-
rıyor, adeta yabancılaştırıyor. Bu hayat kavga-
sında şaşkın ve perişan düşenler, kendi benlik-
lerinden ve kültürel özelliklerinden kopma nok-
tasına geliyorlar. Bunun olumsuz neticesi olarak 
da kendine ait bir çok özelliği ve güzelliği gö-
remez, farkında olamaz, onları algılayamaz bir 
hale geliyor. 

Bugün büyük şehirlerde yaşamak, varlığını sür-
dürmek için büyük bir uğraş vermek, adeta bir 
sanatçı gibi özenli, dikkatli, planlı ve programlı 
bir şekilde hayatını sürdürmesi gerekmektedir.

Büyük şehirlerdeki sıkıntıların, karışıklıkla-
rın sebebi, şehirlerdeki insanların bir çoğunun 
ruhlarındaki nizamsızlıklar ve ahenksizliklerin-
den kaynaklanmaktadır. Çünkü günümüz insanı 
kendi dar benliğinden bir türlü kurtulamıyor. İn-
sanlarda olması gereken, birbirine olan saygı ve 
sevgi hisleri ortadan kalkıyor ve bir türlü hoş-
görülü bir ortam meydana getirilemiyor. Halbu-
ki günümüz insanları betonlar arasında kalmış 
olan yalnızlıklarını birileriyle paylaşabilme şan-

sına erişebilseler, kendi yalnızlığı içinde kahro-
lan insana renk dolu, pırıl pırıl bir dünyanın ka-
pıları açılmış olur. 

Bugün insanlarımız: "Ben sanırdım halk için-
de hiç bana yar kalmamış/ Ben beni terkeyledim 
gördüm ki ağyar kalmamış" diyebilseler, işte o 
zaman, her zorluğun üstesinden geleceklerdir. 

Yaşamak sanatı, hayatın ebedî ritmini sezebil-
mek, keşfedebilme ve bunun sonucu olarak da 
çöpsüz üzüm, dikensiz gül arama demektir. Bü-
tün hayat zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Gece-
gündüz, hayat-ölüm, varlık-yokluk, elem-neşe 
vs. Bütün bu zıtlıklar birbirlerini tamamlayan 
unsurlardır. 

G URBETTEKİ SİVASLILAR
İsmail Saraç
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Unutmayalım ki, hepimiz bir ağacın dallarıyız. 
Aynı gövdeye, aynı köke bağlıyız. 

Acaba hangimiz, büyükşehirlerde yaşarken, kö-
yümüzün kıraç tarlasında veya dağlarında güne-
şe doğru öğle sıcaklığının yakıcılığını yüreğimi-
zin bir yerlerinde hissetmiyoruz? 

Acaba hangimiz, o tozlu yolların üzerinde şe-
hirli çocukların alışık olmadıkları oyunlarını 
izlerken çocukluk yıllarına dönerek Sivas'a ve 
Sivaslı'ya ait oyunları hatırlamıyoruz? 

Acaba hangimiz, köyümüzün yeşeren ağaçları-
nın gölgesinde kızaran kirazları, kabuğu kavla-
yan cevizleri, sararan kayısıları dalından kopa-
rarak yemeyi özlemedik? 

İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyallik, insan olma-
nın en büyük özelliklerinden birisidir. Biz insan 
olarak, tek başına bütün ihtiyaçlarımızı gidere-
meyiz. Her bibimiz, bir diğerimizin üretmiş ol-
duklarını kullanmaktayız. Kısacası, yaşamak 
için birbirimize ihtiyacımız vardır. 

Özellikle aynı yörenin ve aynı kültürel değerle-
ri taşıyan ve şehirlerdeki bütün olumsuzluklara 
rağmen, kendisine ait olan otantik ve folklorik 
güzellikleri yaşatmakta olan insanların biraraya 
gelerek, problemlerine ortak çözümler araması, 
sevinçlerin paylaşılması biz Sivaslı'ların hayat 

kalitelerinin yükseltil-
mesi konusunda çok 
önemlidir.

Teşkilatlanmış top-
lumlarda, hakların 
kazanıl-ması daha da 
kolaydır. Aynı yöre-
nin insanları olarak biz 
Sivaslı'lar da bir ara-
ya gelerek Si-vas'ın 
ve Sivaslı'nın dertle-
rine, meselelerine çö-
züm için neler lazım-
sa, onları düşünmek ve 
yapmak zorundayız. 
Sivas'ın ve Sivaslı'nın 
çözülmesi gereken bir 
çok problemleri, anla-
tacak dertleri vardır. 

İşte bunun içindir ki, biz Sivaslı'lar olarak bir-
likte hareket etmek ve bir hareket bütünlüğü 
içerisinde olmak durumundayız. Bu da ancak, 
dernekleşmelerle mümkün olabilir. Çünkü, der-
nekler sivil toplumların vazgeçilmez unsurları 
ve toplumun ilerlemesinin en önemli lokomo-
tifidirler.
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Bizler gibi uzun yıllar gurbette bulunan Sivaslı-
lar memleket havasına belki de daha hasret dolu. 
İki hemşehri ile karşılaşırsak, işimiz acil olsa 
"Merhaba, toprak" demeden geçemiyoruz. Vak-
tin bol olduğunda da, Sivas ve sorunları üzerine 
tartışır dururuz. Saatler süren bu sohbet, usan-
madan, bıkmadan gece yarılarına kadar uzar gi-
der... Gurbetin mahmurluğu yine Sivas'ımızla, 
Sivaslı'mızla gideririz, gurbet ellerde. Dostları-
mızla, ahbaplarımızla geçiştirmeye çalışırız içi-
mizde yanan bu hasreti...

Anadolu'nun gözdesi Sivaslı bir-kaç yiğit, "Al-
tıncı Şehir" in çıkacağını haberdar etti. Buna se-
vinmemek elde mi? İşte, duyduğumuz hasreti, 
içimizdeki memleket sevgisini dile getirmenin 
bir yolu çıktı karşımıza. Türkiye'nin dört bir ya-
nına ulaşması hedeflenen bu dergi vasıtasıyla, 
yaklaşık üç milyon hemşehrimize ulaşıp kucak-
laşacağız. En önemlisi ise, bütün Sivaslı'lar ola-
rak birbirimizle kaynaşacağız.

"Sivaslı bir-kaç yiğit"... Elbette, bu yiğitleri bir-
kaç kişiyle sınırlandırmak mümkün değil. Yüz-
lerce, binlerce yiğidimiz var. Hem Sivas'ta hem 
de gurbet ellerde... Sevgiye ulaşmak, hasret gi-
dermek ve kaynaşmayı kolay mı sanıyorsunuz? 

İşte yiğitliğin örneğini burada aramak gereki-
yor. Yayıncılık, zor bir uğraş. Büyük çapta emek 
ve özveri ister. Daha da önemlisi sermaye ister. 
Gazetecilik mesleği ile iştigal eden biri olarak 
gördüğümüz odur ki, onca yıllık meslek hayatı-
mız içerisinde, çok dergiler çıktı-kapandı.

Evet, şimdi bu yiğitliği göstermek sadece bu 
dergiyi çıkaranlara değil sizlere de düşüyor. Gü-
nümüzde, böylesine yayınların ayakta kalabil-
mesi şüphesiz desteğe ve kapitale bağlı. Sadece 
abone olmakla görev bitmiyor. Sivaslı iş adam-
larımızın reklamla gerçekleştirecekleri destek 
unutulmamalı. Verilecek böylesine destekler-
le yurdumuzun en ücra köşelerine uzanabilmek 
mümkün olabileceği dikkate alınmalı.

Söyleşilerimiz, elbette bu sayıda kalmayacak, 
bundan sonra da birlikte olmaya çalışacağız. 
Ankara'da, TBMM'de gelişmeleri yakından ta-
kip eden bir gazeteci olarak gördüklerimizi, 
duyduklarımızı sizlere diğer sayılarda da aktar-
maya çalışacağız. Samimi gayret ve düşünceler-
le yayın hayatına yeni adım atan Altıncı Şehir'in 
hayırlara vesile olmasını diliyor yeniden buluş-
mak üzere hepinize sevgi ve saygılar sunuyo-
rum.

KUTLU SİVAS

Bilmez gibisin kızılca şehrin huyunu  
Lâkin göreyim yanılmayan sağ duyunu.  
Kirletmesin ey temiz Sivas, Kutlu Sivas  
Murdar derenin damlası Mısmıl suyunu

ÇİFTEMİNARE

Der Çifteminâre: "Yok, deva, yok yarama  
Takdiri değiştirir mi destekle yama?  
Âh, ey Ulu Camii ben ezansız kaldım...  
Bir kuytuda, bari sen ezansız kalma!"

CIBILLAR PARKI

Geçmiş gününün, şiirde kalsın aşkı!  
Artık bırak... Onların, sevişmek hakki:  
Çiftler süzülüp, kol kola çıksın Kale'ye  
Kâfi sana, ey Nihat, Cıbıllar Parkı.

K ÖŞE-İ MUHABBET
Mehmet Davut Özülker

A r i f  N i h a t  A s y a
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CHARLES VERNE
Ondokuzuncu asır ortalarında Charles Verne is-
minde 14 yaşında bir Fransız çocuğu tarih ki-
taplarından Türkleri çok sevmiş ve hiç bir Tür-
kü tanımadan kendi gayreti ile Türkçe öğren-
miş ve aruz vezniyle şiirler yazarak bir divan 
vücuda getirmişti. Divanını, o devrin padişa-
hı Abdülmecid'e ithaf ederek bastıran Charles 
Verne, bu padişahın şanına bir de kaside kale-
me alarak İstanbula göndermiş idi ki o zaman 
henüz 16 yaşında bulunuyordu.

db
SOYUNMAYA GELDİM
Bir gün, Galatasaray'ın Tünel civarında kalan 
Kulekapısı (Galata) Mevlevîhânesinin şeyhi 
olan ünlü şair Galip Dede'ye bir fakir gelir ve 
tarîkat ıstılahınca derviş olmak istediğini anlat-
mak için: 

- Şeyhim! İzin ver, soyunacağım, der.

Şeyh Galip, adamın bedava aşa konup ense yap-
mak için tekkeye gelmiş bir zavallı olduğunu 
anlar ve perişan kıyafetini gözden geçirerek:

-Soyunmak kolay, der. Fakat ondan evvel seni 
bir giydirmeli.

Sonra el çırparak meydancıyı çağırır: 

-Götür şu can'ı. Bir kat elbise alıp giydirsinler.

db
HER YERİ AKIYOR
Şair Eşref Kırkağaç kaymakamlık binasının ta-
miri için Dahiliye Nezaretinden "Ne gibi mas-
raf icab ediyorsa listesini bildiriniz.." yollu bir 
emir gelince; "Binanın muhtelif yerleri akıyor" 
cevabını vermiş. 

K IRK AMBAR

DİLİMİZ TÜRKÇE
NEDEN
Yanlış kullanılan kelimelerden biri de nedendir. 
"Sebep" yerine konmak isteniyor. Gazete ve rad-
yolarda sık sık geçtiği için, oldukça yaygın hâle 
gelmiş bulunan neden'in, şeklen hatalı tarafı 
yoksa da kullanılışı yanlıştır. Neden kelimesi dili-
mizde eskiden beri mevcut olmakla beraber, se-
bep mânâsına isim olarak kullanılan kelime de-
ğil, bir soru zarfıdır. Belirsizlik bildiren "'ne" za-
miriyle bir isim çekim eki olan "-den" ekinden 
meydana gelen "neden?" öteden beri soru zar-
fı olarak kullanılmakta ve "hangi sebepten dola-
yı?" mânâsı vermektedir. Neden'in isim olarak ve 
sebep mânâsına kullanılması uygun olmamış-
tır. Kelime, "-den" eki bir kelime teşkil eki olma-
yıp bir çekim eki olduğu için, yalnız kullanış ve 
mânâ bakımından değil, şekil cihetinden de ku-
surludur. Bir soru zarfı olarak "neden?" şekil yö-
nünden yanlış olmadığı halde, sebep mânâsına 
bir isim olarak kullanılmak istenen "neden" şekil 
ve yapı itibariyle hatalıdır.

Sebep kelimesi birçok deyim ve birleşik sözler-
de geçmektedir. Bu gibi sözlerde "sebep" yerine 
"neden" i koyduğumuz zaman ortaya garip şey-
ler çıkmaktadır. Meselâ "sebepsiz yere üzülüyor-
sunuz" yerine "nedensiz yere üzülüyorsunuz" 
veya "Kim neden olduysa Tanrıdan bulsun" den-
mesi tuhaftır. Aynı şekilde "sebepli sebepsiz" ye-
rine "nedenli nedensiz", "bu hareketinize sebep 
ne?" yerine "bu hareketinize neden ne?" ve "han-
gi sebepten işi bıraktınız?" yerine "hangi neden-
den işi bıraktınız?" denmesi garip kaçmaktadır. 
"Sebeplenmek" yerine "nedenlenmek" denemi-
yeceği de ortadadır. "Sebeb-i vücud" un karşılı-
ğı ise, neden"le hiç verilmez. Örnekleri istediği-
miz kadar arttırabiliriz. Bütün bunlar sebep ye-
rine nedenin kullanılmayacağını çok açık olarak 
ortaya koymaktadır.

Sebep yerine "neden" kullanılırken işlenen baş-
ka bir hatâ sebep'le aynı mânâya gelen ve ba-
zen küçük nüanslar taşıyan diğer kelimelerin 
tamâmiyle ihmâl edilmesidir. 
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Bunun üzerine tekrar bir emirle: "Binanın nere-
leri akıyor ayrı ayrı yazınız." Cevabı gelmez mi!

Bu gibi kırtasiyeye yanaşmayan merhum şu 
telgrafı çekmiş:

"Binanın musluklarından başka her yeri akıyor."

db
MERHABA, HOŞGELDİNİZ...
Vaktiyle Ankara'da Milli Kütüphane kurucusu 
ve müdürü Adnan Ötüken, Birleşik Amerika'da 
Umumî kütüphaneler teşkilâtını görmek üzere 
davet edildiğinde Şikago'nun meşhur büyük bir 
kütüphanesinde, memleketimize ait yazma ki-
taplardan göstermişler. İlk eserin kapağını açtı-
ğı zaman da başta şu Türkçe beyiti okumuş:

"Merhaba, hoş geldiniz özlerdi bu can sizleri 
Kıldın ihya Hazreti İsa gibi can bizleri!" 

O kadar mütehassis olmuş ki, kitabın bir sahi-
fesindeki bu hitap, kendisi gibi onu da garip bir 
durumda hissetmesinden gözlerinden yaş gel-
miş. Ruhları şad olsun.

db
İLK GEMİ
Van Gölü'nde yüzen ilk Türk gemisi 16. asırda 
Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Büyük sa-
natkar o zaman yeniçeri ocağında dülgerlikteki 
hünerleriyle tanınmış basit bir neferdi.

db
TABAK ATA
Lale devrinin en namlı çiçekçisi, esnaftan Tabak 
Ata isminde bir adamdı. Tabak Ata, gayet güzel 
80 çeşit lale yetiştirmişti. Sarayların bahçelerine 
soğanların çoğu ondan alınırdı. Fakir bir adam-
ken lale soğanı satarak İstanbul'un sayılı zen-
ginlerinden olmuştu.

db
GAZİ KOÇ
XVI. asır sonlarında Almanlar, Macaristan'daki 
Sobotska palangamızı muhasara ettiler. Bu mu-
hasara bir kurban bayramı arefesine rastlamıştır. 
Palanganın muhafızları bayramda kesmek için 
gayet büyük bir koç beslemişlerdi; kendilerine 
imdat gelmeyeceğini anlayan yüz kadar muha-
fız atlandılar ve palangadan yalınkılıç çıkarak 
düşmanın muhasara hatlarını yardılar, kurtuldu-
lar. Bu çıkış hücumuna palangadaki koç da işti-
rak etmiş ve boynuzlarıyla iki Alman askeri öl-
dürerek atlılarla beraber Budin'e kadar gelmişti. 
Askerler adını "Gazi Koç" koydular ve kurban 
bayramında Budin'de kestiler. Gazi Koç'a bu su-
retle Şehadet de nasib oldu.

db
ELİF
Ecdadımız yazıya büyük bir hürmet beslerdi ve 
yazılı kağıtların yere atılmasına, yazılı kağıtla-
ra paket sarılmasına tahammül edemezlerdi. Ya-
zıda da ismi celalin baş harfi olan Elif harfinin 
ayrı bir kutsiyeti olduğuna inanırlardı. XVII. 
asır ortasında IV. Mehmet, henüz 7 yaşında iken 
bir askeri ihtilalde padişah olmuştu. Çocuk im-
paratorluk tahtına oturtulacağı sırada, ihtilalci 
askerlere heybetli görünmesi için iki kaşının or-
tasında alnına mürekkeple bir Elif yazılmıştı.

db
GÜL YAĞI
Hicaz'ın Türk idaresinde bulunduğu müddetçe 
I. Cihan harbi sonuna kadar, Medine'de pey-
gamberimizin merkadi üzerindeki kandillerde 
daima gül yağı yakılmıştı.
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Süleyman Nazif'e "kelimelerin serdarı" denirmiş. 
Şimdilerde dilimizin seviye kaybı, hazin bir hal alır-
ken böyle serdarlara ne çok ihtiyacımız var...
Dilimizin bütün bu kötü seyrine rağmen, Türk nes-
rine hayat vermeye devam eden -çok şükür- ediple-
rimiz var. Doğrusu, onlar da olmasa bu gönül neyle 
teselli olurdu, Türkçe okuma hasretini nasıl dindirir-
dik, bilemiyorum.
İşte, Türk diline hayat verenlerden birisi A. Turan AL-
KAN; yazdıkları insanda vazgeçilmez bir tiryakilik 
yapan yazar... Ve onun kaleme aldığı ALTINCI ŞE-
HİR, Türkçe'nin billur bir avizesi. Türk edebiyatının 
ölümsüz eserleri arasında, yerini şimdiden almış bir 
anıttır.
Altıncı Şehir, Sivas'ın şiiridir; o güzelim içli türküle-
rinden süzülmüş hüzünlü bir şiir. Hüzünlüdür, çün-
kü her bölüm, zamanın acımasız dişlileri arasında un 
ufak olan, bir şehri şehir yapan aslî ve tabiî güzellik-
lerinin bir bir uçup gittiğini duyurur bize. Duyduk-
ça, içinizde gizli bir çocuk ağlamaya başlar. Sana-
yileşme ve betonlaşma illetinin kolkola girerek, Si-
vas gibi nice güzelim şehirlerimizi abus bir çehreye 
çevirdiğini, eski zaman güzelliklerinin hayatımızdan 
birer birer çekilip gittiğini hep görüyoruz, fakat bun-
ları bir estet-sanatçının kaleminden okumak, görme-
nin çok önüne geçiyor ve bizim pek farkında olmadı-
ğımız hususları da öğreniyoruz. 
Altıncı Şehir'de anlatılan Sivas olmasına rağmen Ana-
dolu şehri aynı çizgi üzerindedir. Yani teknolojinin ge-
tirdiği sosyo-kültürel değişmeleri, her şehirde gözlem-
lemek mümkündür. Bu sebeple, kitabı okuyan herkes, 
mutlaka kendisinden de bir şeyler bulacaktır.
Yazımın girişinde belirtiğim üzere, Türkçe'nin bu ki-
tapta mükemmel kullanılışı, kitabın mevzusu kadar 
üstün bir yanıdır. Bin yıllık Anadolu Türkçesi'nin sü-
züle süzüle gelip, hiç bir kırılmaya uğramadan, "ol-
ması gerektiği kıvamda" derin bir ırmak gibi -Kızı-
lırmak gibi mi demeli- akışıdır Altıncı Şehir. Yaza-
rın diline vuruldum, kitabın üslubuna tutuldum der-
sem, mübalağa etmiş olmam... Uydurukça kelime-
lerin, dilde zorlamaların Türkçe'mde meydana ge-

tirdiği kırılma ve 
inkıtaların Altıncı 
Şehir'de (ve yaza-
rın diğer yazıların-
da) bulunmaması 
ne bahtiyarlıktır... 
Bunun kadrini bi-
lenler bilir! 
Yazarın önsözde hayıflandığı, Tanpınar'ı bir se-
neliğine olsun Sivas'a tayin etmediği için, Maarif 
Vekâleti'ne intizarlar etmesi boşunadır! İyi ki Tanpı-
nar Sivas'a gelmemiş; gelseydi, şimdi elimizde Al-
tıncı Şehir olmayacaktı belki de. Tanpınar yazsaydı, 
Sivas'ı nasıl yazardı, daha mı güzel yazardı gibi dü-
şünceler de boşuna gayrettir. Bence, A. Turan Alkan, 
bu işi Tanpınar'ı aratmayacak derecede güzel telif et-
miştir. Ve Sivas'ı, "bir daha kimse böyle güzel anla-
tamayacaktır".
Kanaatimce şehir "ayrıntılarda" gizlidir. Ona, ilk 
defa ve alışık olmayan bir gözle bakan insan, tabi-
atıyla "ayrıntıları" göremeyecektir. Ancak, içenden 
olan bir insan, şehrin yerlisi bu ayrıntıyı yakalama 
şansına sahiptir. Başka bir deyişle, şehri bütün do-
kularıyla zaptetmek için, o şehrin "yerlisi" olmak-
olabilmek lazımdır. A. Turan Alkan, Sivas'ın içinden 
bir yerli olarak, ayrıntılardaki Sivas'ı gözler önüne 
seriyor.
Anadolu'nun her şehri, -eğer yazabilecek insanları 
bulunursa- yazılmalıdır. Belki şehirler filmlere çeki-
lerek belgeselleri yapılabilir, lakin görüntü yazı de-
mek olmadığından, "söz uçar yazı kalır" gerçekliğini 
unutmamak gerekir. Bu sebeple, şehirlerimiz bir de 
yazı da dile gelmeli ve kayda geçirilmelidir. Böyle 
bir geleneğin de oluştuğu, bu meyanda söylenebilir.
Velhasıl yazar, doğduğu ve yaşadığı şehri, Canım 
Sivas'ı ölümsüzleştirmiştir. Sivas'ı görmek isteyen-
ler, şimdi bir de Altıncı Şehir'den geçmek mecburi-
yetindedirler. Altıncı Şehir de Beş Şehir gibi Türk 
edebiyatının klâsikleri arasında yerini almıştır.
Kitabın sayın yazarına hezâr gıpta ve hezâr teşekkür-
ler... Eseri okumayanlara tavsiyeye hacet var mı?

K  İTAP DİVANI
ALTINCI ŞEHİR'E DAİR

Cengizhan Orakçı
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Siz, Sivaslı mısınız beyefendi? 
Efendim?.. Sivaslıyım dediniz galiba,  
doğru mu?

Peki öyleyse, şimdi beni dinle ve hakikaten Si-
vaslı olup olmadığına kendin karar ver: Ke-
penek suyunu belki yarım kulak işittin, peki, 
Ünzile'yi, Mihrivefa'yı, 
Behrampaşa'yı bilir mi-
sin? Mahalle fırınından 
yeni çıkmış yerli undan 
yapılma dumanı üstünde 
türüm türüm tüten ekme-
ğin arasına, kıyma teneke-
sinden kıyma eşip de ara-
sına taze soğan yatırıp ye-
din mi? Bacalardan bal-
ta kesmez buzların sarktı-
ğı, "pu desen havada do-
nacak" rezil ayazlarda, uy-
durma kızaklara binip yo-
kuş aşağı "tarhana" kaydın 
mı, met-deynek oynadın 
mı, aşık oynarken kına-
lı enekeni bile utuzduğun 
oldu mu, bir "tos osman" 
bostanından hırsızlama 
söktüğün patatesleri, ga-
zellerin arasında pişirirken 
doğrucu bir mahalle bü-
yüğü kulağının tözüne bir 
amansız sille çekip de gö-
zünü kararttı mı? Kanlıbahçe' de top oynadın mı 
kardaş? Kızılırmağın Eğriköprüsü'nün dördüncü 
gözünden balıklama atlamışlığın var mı? Bir za-
manlar Kepçeli' de icrayı sanat eyleyen ve "bö-
yük fedakârlıklarla Afrika' dan getirtilmiş olan 
iki başlı devlerle, balıkkızların" da teşhir edildi-
ği tiyatoraları seyrettin mi? Sen hiç Palas'ta maça 
kızı, Kristal'de tavla oynadın mı hemşerim. Çer-
kez' in kahvede Çin fincanlarında akla sığmaz 
kahveler içip Kenedi Üsüyün'den amansız Hafik 
hikâyeleri dinledin mi? Mevlâna'da, Bengiler'de, 
Tekke'nin dibinde anandan habersiz çimip çimip 

de, akşama beyazını kaybetmiş ıslak kahveren-
gi donunla sopa yedin mi? İlk hırsızlama cıgara-
nı nerede içtin kardaş, Mahrukatçıların ağzında-
ki kiralık bisikletçinin orda, kedinin ciğere bak-
tığı gibi bisikletlere bakıp ah çekerken mi, yok-
sa Kale Camisi'nin böğrüne hırsızlama yan ve-
ren Tan Sineması'nin "fuaye"sinde duvara asıl-

mış "Diana Dors"un ihti-
şamlı balkonunu seyreder-
ken mi?

Hele bir yol de bakayım, 
otomobilin "ufo" gibi na-
dirattan uğradığı taş döşeli 
ara sokaklarda devrile yı-
kıla giden faytonların arka 
dingiline asılıp da, şöy-
le esaslı bir "yağlı kam-
çı" yedin mi hemşerim? 
Mahalle kavgasında kafa-
nı en az oniki dikiş kutrun-
da yardırıp gazi oldun mu? 
Postanenin arka sokağın-
da yarım saati beş kuruşa 
Teksas Tommiks okuma-
nın tadını bilir misin? Elli-
beş kuruşu denkleştireme-
diğin için direkten dönen 
top gibi sinema kapıların-
dan dönmenin inkisarını 
yaşadın mı? "Cıkk" mı?

Olsun hemşerim, kafa kâğıdında Sivas yazmıyor 
mu? Tamam bizdensin. Belki Sivas denilen şu 
"kaybolmuş şehir" de yekûn üç saat bile kalma-
dın; ya mahkemeye düştü yolun, ya nüfus daire-
sine. Belki meydana tahıl getirdin, belki muhta-
rın traktörüne ısmarladığı vantilatör kayışını al-
mak için uğradın şehire, olsun, sen de bizdensin.

Başka ne söyleyim aziz hemşerim, sen de biz-
densin!

* Atıncı Şehir s. 18-19

S İVASLI MISIN HEMŞEHRİM *
Ahmet Turan Alkan
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A LTINCI ŞEHİR'İN MİLLETVEKİLLERİ

TEMEL KARAMOLLAOĞLU
SİVAS - RP

Kahramanmaraş-1941, Üzeyir, Münire 
Manchester Üni. Tekstil Mühendisliği 
Bl, Aynı Üni.'de Master-Ingilizce-Tekstil 
Yüksek Mühendisliği -DPT Uzmanı, Sa-
nayi Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Ge-
nel Müdürü, Müsteşar Muavini, Ser-
best Müşavir, Özel Sektör Yöneticisi, Si-
vas Belediye Başkanı - V. Dönem Sivas 
Milletvekili - Evli, 5 Çocuk.

ABDÜLLATİF ŞENER
SİVAS - RP

Yıldızeli-1954, Bedirhan, Ayferat - An-
kara Üni. Siyasal Bil. Fak. Gazi Üni. Dok-
tora - Arapça, Fransızca - Maliye, Do-
çent Dr. - Gazi. Üni. Bolu İkt. ve İda. Bi-
limler Fak. Dekan Yrd., Hacettepe Uni. 
İkt. ve İd. Bilimler Fak. Maliye Böl. Öğre-
tim Üyesi - XIX. Dönem Sivas Milletve-
kili - Evli, 3 Çocuk.

NEVZAT YANMAZ
SİVAS - BBP

Sivas-1960, Abdulbaki, Ayse - Konya 
Selçuk Üni. Mühendislik Fak. Mimar-
lık Bölümü - Orta İngilizce - Mimarlık-
Serbest Mimar - Müteahhit, İmalatçı, 
Belediye Meclis Üyesi - Evli, 3 Çocuk.

MUSA DEMİRCİ
SİVAS - RP

Sivas-1942, Resul, Şerife 
Erzurum Atatürk Üni. Ziraat Fakültesi, 
Orta Derecede Almanca - Ziraat Mü-
hendisliği - Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdür Mu-
avini, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ay-
dın İl Müdürü, XIX'uncu Dönem Sivas 
Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.

TAHSİN IRMAK
SİVAS - DYP

Kangal-1955, Ebubekir, Fatma 
Adana Mühendislik Yüksek Okulu Ma-
kina Mühendisliği Bölümü -Orta Dere-
cede Fransızca, İngilizce - Makina Mü-
hendisliği - Karayolları 16. Bölge Mü-
dürlüğü Şantiye Şefi ve Başmühendisi, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sivas 
5. Bölge Müdürü - Evli, 2 Çocuk.

MAHMUT IŞIK
SİVAS - CHP

Divriği-1949, Veli, Menevşe
Lise - Orta Derecede Fransızca - TBMM 
CHP Grup Sekreteri, Sanayi ve Tica-
ret Bakanlığı Bakan Danışmanı, Daire 
Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar - Genel 
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 
Evli, 1 Çocuk.
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VE DİĞER SİVASLI MİLLETVEKİLLERİ

A LTINCI ŞEHİR'İN MİLLETVEKİLLERİ

İLHAN KESİCİ
BURSA - ANAP

Zara-1948, Osman Nuri, Halise -ODTÜ 
Endüstri Yüksek Mühendisliği Bl., Aynı 
Üni'de Master, İngiltere Bradford Uni. 
Kalkınma ve Altyapı Projeleri Eğitimi, 
Londra Kraliyet Kamu Yön. Enst.  Kamu 
Yüks. Yöneticiliği Eğitimi - İngilizce 
-DPT: Avrupa Topluluğu Nezdinde Dai-
mi Delegasyon Başkan Yardımcısı, DPT 
Müsteşarı - Evli.

MUKADDER BAŞEĞMEZ
İSTANBUL - RP

Zara-1953, Abdullah, Pakize - Atatürk 
Üni. Edebiyat Fak. Türk Dili Ed. Bl. Ser-
best Ticaret - XIX. Dönem İstanbul Mil-
letvekili - Evli, 4 Çocuk.

EKREM ERDEM
İSTANBUL - RP

Sİvas-1948, Hüseyin, Hesna - İstanbul 
Üni. Edebiyat Fakültesi Tarih Bl. - Al-
manca, Orta Farsça ve Arapça - Eği-
tim - Öğretmen, Serbest Ticaret - Evli, 
5 Çocuk.

MUHSİN YAZICIOĞLU
SİVAS - BBP

Şarkışla-1954, Halit, Fidan - Anka-
ra Üniversitesi Veteriner Fakültesi -  
Fransızca - Veteriner Hekim -Büyük Bir-
lik Partisi Genel Başkanı - XIX. Dönem 
Sivas Milletvekili - Evli, 2 çocuk.
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Dernek senedine göre her yıl yapılan seçimle 
Genel Kurulumuz 19 Eylül 1996 tarihinde der-
nek merkezimizde yapıldı. Üyelerimizin coşku-
lu katılımı ile gerçekleşen genel kurulda, Der-
neğin; Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurul-
larının yeni üyeleri belirlendi. Seçim sonuçları-
na göre Derneğimizin organlarına seçilen üye-
ler şunlar:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Doğan Ürgüp  
İsmail Saraç  
İsmet Hisar  
Musa Özvardar  
Hicazi Arslan  
Yusuf Bulut  
Abdurrahman Kaya  
İsmail Hakkı Arıkan  
Ercan Alpay

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Salih Fidan  
Zafer Benli  
Ahmet Taş  
Davut Arslan  
Ünal Yılmaz  
Turan Özgüney  
Cengizhan Orakçı  
Süleyman Sarıyıldız  
Adnan Solak

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri 
Mehmet Avşaroğulları  
Sedid Ogan  
Saadettin Aslanpınar 

Yedek Üyeler
Salih İrişti  
Tekin Özmen  
Mehmet Öç

Disiplin Kurulu 
Yahya Karakuş 
Adil Mirmahmutoğulları 
Ali Şahin 
Adnan Tatlısu 
Yunus Ablak 
Kemal Yıldırım

1996 yılı Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kuru-
lu Üyeleri ile yapılan toplantılar neticesinde gö-
rev dağılımı da gerçekliştirildi. Buna göre Do-
ğan Ürgüp Dernek Yönetim Kurulu Genel Baş-
kanlığına, İsmail Saraç İkinci Başkanlık görevi-
ne getirildi. Dr. İsmet Hisar Genel Sekreterliğe, 
Musa Özvardar Muhasip Üyeliğe seçildi. "Al-
tıncı Şehir", Sivas Kültürel ve Sosyal Yardım-
laşma Derneği'nin bütün yetkili kurullarında gö-
rev alan üyelere başarılar diler.

SİVAS KÜLTÜREL VE SOSYAL
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

1996 YILI GENEL KURULUMUZ YAPILDI

Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri
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S İVAS ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER

Sivas İli Tarihi ve Turistik Haritası
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S İVAS ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER

Sivasspor Futbol Takımı

Sivas'ın yetiştirdiği, 1993 ile 1995 yılı 
Grekoromen stilde Dünya ve Olimpiyat 
şampiyonu Hamza Yerlikaya

Sivas'ın yetiştirdiği Dünyü Serbest Güreş Şampiyonu olan  
Sebahattin Öztürk
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S İVAS ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER

Sivas Halısı Sivas Halkoyunları Ekibi

Sivas Ağızlık ve Kalemleri



38Altıncı Şehir

Eğri Köprü

S İVAS ÜZERİNE ÇEŞİTLEMELER

Gürün Gökpınar Gölü ve Alabalıkları










