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entlerin hafızaları, yüzyıllar boyunca orada yaşayan kuşakların hatıralarından oluşur. Dolayısıyla her kentin sokaklarına, pazarlarına ve mimarisine sinmiş sesler, yüzler, acılar ve
sevinçler saklıdır. Bunların toplamı bir kentin kimliğini, geleneklerini ve onu diğer kentlerden ayıran özelliklerini oluşturur. Dikkat
etmeyebiliriz, günlük koşuşturmalarımız içinde fark etmeyebiliriz
ancak onlar vardır.
Geleceğin dünyasını siz şekillendireceksiniz, yarının dünyasını siz
inşa edeceksiniz. Çok çalışarak, bilimin, aydınlığın, gelişmişliğin
destanını yazacaksınız. Siz, kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı
ne kadar büyütürseniz, dünyada da sevgi o kadar büyüyecektir.
İnsan, bir şehri severek ülkesini de benimser; ülkesini benimsedikçe de tarihine, geçmişine sahip çıkar. Ancak içinde yaşadığı
şehri korumadıkça, onun kültür değerlerine sahip çıkmadıkça,
bir şehirde ömür sürmek, o tarihi ve kültürü omuzlamak anlamına gelmez. Unutmayınız ki, bu şehirde yaşamak bizim için bir
ayrıcalıktır.

Hızla akan zamana karşı, Sivas Belediyesi olarak, sizlere daha
kaliteli bir kent yaşamı sunma gayretiyle ilk günkü heyecanımızla
çalışmalarımıza devam ediyoruz. SİVAS’ı sizlere ve sizden sonra
gelecek olan kuşaklara hazırlamak istiyoruz. Amacımız ve çabamız bu.
SİVAS’ın tarihini, kültürel zenginliklerini, bugünkü aşamaya gelirken geçirdiği gelişmeleri geleceğimiz olan sizlere anlatmak ve
tanıtmak zorundayız.
Bu düşüncedendir ki; Kültür Bakanlığı ressamlarından yazar-çizer Bahattin Atak ile “Küçük Gezgin SİVAS’ta” adlı bir kültür hizmeti hazırladık. Bu eserle yaşadığımız kenti daha iyi tanıyacak,
bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimize, gazilerimize ve
ATATÜRK’e ve silah arkadaşlarına minnet duyacak ve onlara
ebedî olarak duacı olacaksınız.
Derslerinizde başarılar diler, gözlerinizden öperim.

Sami Aydın
Sivas Belediye Başkanı

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Bu eserin her hakkı Bahattin ATAK’a aittir. Bu nusha isternet yayımı içindir.
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üçük Gezginimiz Ömer, Eskişehir’de oturan bir arkadaşınız. Babasıyla pek çok kent gezdi. Gezdiği, gördüğü yerleri de kendisi gibi ülkemizin güzelliklerini görmek
isteyen arkadaşları için yazdı. Babası ve diğer büyüklerinin
yardımlarıyla çok sayıda “Küçük Gezgin” kitabı oldu.
Beşinci sınıfa gidiyordu. Birkaç yıl önce öğretmeni “Çevremizi Tanıyalım” ünitesi içinde bazı yerleri gezdirmişti ama
farklı bir gözlemle yeniden gezmek ve öğrenmek istiyordu.
Gezdiği gördüğü yerleri arkadaşlarına anlatmak için can
atardı. Onu ilk dinleyenlerden biri sınıf arkadaşı, aynı zamanda evlerinin bitişiğinde oturan Burcu idi.
Çok sevdiği ve saydığı öğretmeni ona bu gezip görme merakından dolayı “Küçük Gezgin” adını vermişti.
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üçük Gezgin Ömer, arkadaşları arasında da sevilen sayılan
biriydi. Derslerinde başarılı olduğu
için sınıf öğretmeni ona daha bir
başka önem veriyordu.
Her nerede olursa olsun Küçük
Gezgin’in hemen varlığı belli oluyordu. Sorduğu sorularla ve çevresine duyarlı hâliyle hemen dikkatleri çekiyordu.
Okul dışında da birkaç arkadaşıyla mahallerinin yakınındaki küçük
ormana gidiyorlar, tabiatla içi içe
olmanın hazzını yaşıyorlardı. Kahkahaları ormanın derinlerine yayılıyor, ağaçların dallarında yankılanıyordu.
Zaman zaman izcilik oynuyorlar,
her defasında İzcibaşı (oymakbaşı) o seçiliyordu. Çünkü her konuda onun adaletli ve dürüst kararlar
vereceğini arkadaşları biliyorlardı.
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aşarılı ve herkes tarafından sevilen bir öğrenci idi…
Ertesi gün yarıyıl tatiline gireceklerdi. O gün derste öğretmeni ev ödevi olarak, “Atatürk-Millî Mücadele ve
Erzurum, Amasya Tamimi ve Sivas Kongreleri” konusunu
verdi.
Ömer’i şimdiden büyük bir heyecan kaplamıştı. Yarıyıl tatilinde bu ödevi mükemmel bir şekilde hazırlamak istiyordu.
Bu konuda en büyük desteği de her zamanki gibi mimarlık
mesleği icra eden babası Tahsin Bey’den alacaktı.
Öğretmeni “318 Ömer!”diye seslenip yarıyıl karnesini verdiğinde karnenin yanında bir de başarı belgesi gördü.
“Her zamanki gibi yine takdirlik bir öğrencimsin. Tebrik
eder, başarılarının devamını dilerim Ömerciğim.” dediğinde
o da saygıyla öğretmeninin elinden öptü.
Sınıf arkadaşları gibi koşturarak neşeyle eve geldi.
Annesine karnesini gösterdi. Oğlunun başarısı karşısında
Belma Hanım da duygulandı. Gözpınarları doldu. Ömer’e
sarıldı okşadı, öptü.
— Aferin benim akıllı oğlum! Okuyup da büyük adamlar
olacakmış.
— Tabii anne! Sizlere ve vatanıma faydalı bir insan olmaya
çalışacağım. Hele hele bir üniversitede tarih profesörü olur-

sam değmeyin keyfime. Profesör Doktor Ömer Acar! Vay
be! Amma da havalı oldu.
— Allah gönlüne göre versin Ömerim. Bana da ne derler o
zaman? Profesör Ömer’in annesi!
— Yakışır anneme! Anne, babam bugün geç kalmaz değil
mi?
— Yok canım! Öyle bir durum olsa telefon ederdi. Ha! Neden sordun, babanla acil bir işin mi var?
— Olmaz mı? Ödevim var, babama danışmam gerek.

Küçük Gezgin

A

kşam olduğunda Tahsin Bey
eve gelir gelmez, Ömer elinde
karnesi ile babasının boynuna sarılır.
Takdirlik öğrenci olduğunu öğrenen
Tahsin Bey her baba gibi duygulanır
oğlunu öpücüğe boğar. Büyük bir
coşku ile “Dile benden ne dilersen!”
der.
Daha sözü bitmemiştir ki Ömer, “Sivas’a gidebilir miyiz?”diye babasına
sorar.
— Allah! Allah! Şimdi Sivas da nereden çıktı Ömer?
— Babacığım ev ödevi olarak öğretmenimiz “Atatürk - Millî Mücadele
ve Kongreler” konusunu işlememizi
söyledi. Bunun en iyi adresi de Sivas
değil mi?
— Hımmm... Haklısın oğlum. Doğ-

ru söze ne denir. Şansa bak Sivas
Belediye Başkanı Sami Aydın, benim
askerlik arkadaşım.
— İyi işte baba! Hem arkadaşını da
görmüş olursun.
— Geçenlerde bana Sivas Belediyesi’nin bir kültür hizmeti olarak
hazırlamış olduğu “Sivas Kongresi
Delegeleri” adlı kitapçık göndermişti. Sana vereyim, muhakkak faydası
olur.
— Yani?
— Ne yanisi?
— Anlamamış gibi yapma baba! Sivas’a gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz?
— Benim oğlum derslerinde takdir
getirmiş, ben onun hiç isteğini kırar
mıyım? Tabii ki gideceğiz.
— Yaşaşııın! Aslan babam benim!

5

6 Küçük Gezgin

T

ahsin Bey muzip bir şekilde;
— Tamam! Tamam! Şimdiden valizini hazırla, yarın
yola çıkıyoruz, dedi.
— Anne! Sen de gelecek misin?
— Gelmek isterdim ama bu evi bir bekleyen gerekmez
mi?
— Aman anne. Ne olacak sanki. Evi yerinden söküp götürecek hâlleri yok ya!
Belma Hanım, oğlunun yanağını okşadıktan sonra, “ Benim mahalledeki hanım arkadaşlarıma verilmiş sözüm var.
Bana misafirliğe gelecekler” dedi.
— Yani hanım günümüz var diyorsun. Peki, öyle olsun bakalım.
Ömer, bir köşeye çekilip Sivas kitapçığını incelemeye başladı. Sivas Kongresi’ne katılan delegelerin özenle çizilmiş
resimleri vardı. Ayrıca hayatları ile ilgili kısa kısa bilgiler de
yer alıyordu.
Tahsin Bey’in sesiyle kendine geldi.
— Artık kitabı incelemeyi bırak oğlum. Yarın erken yola çıkacağız. Şimdi yatarsan uykunu alırsın. Zira epey yolumuz
var.
Ömer o gece, başını yastığa koyar koymaz derin bir uykuya
daldı. Ne kadar geçti bilinmez, rüyasında kapkara bulutlar
bir anda göz alıcı şimşeklere karışmıştı. Bulutların arasından tanıdık bir sima belirdi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
ATATÜRK’ten başkası değildi.
Ömer kekelemeye başladı.
— Pa... Paşam! Paşam!
— Sivas’a Geeel Ömer! Seni bekliyorum!
— E... Emredersiniz Paşam!
Gece boyunca varsa yoksa Atatürk ve Millî Mücadele olayları geçti gözünün önünden. Kan ter içinde uyandığında
sabahın alaca karanlığı idi. Gördüğü bir rüyaydı. Ama hâlâ
Ata’mızın sesi kulaklarını çınlatıyordu.
“ Sivas’a Geel Ömer! Seni bekliyorum!”
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lanlara önce bir anlam veremedi.
Yatarken okuduğu Sivas Kongresi
kitapçığının etkisinde mi kalmıştı, kim
bilir? Olsun yine de çok güzel bir rüya
idi.
Tekrar kitapçığı eline aldı. “Geliyoruz Paşam, geliyoruz Sivas’a!” diye mırıldandı.
Sonra babasını uyandırdı. Gördüğü rüyayı alelacele anlattı.
— O zaman kahvaltımızı yaptıktan sonra
hemen yola çıkalım. Öğle vakti Sivas’a
varırız.
Gün ışıdığında Küçük Gezginimiz ve Tahsin Bey, Belma Hanım’a “Allahaısmarladık” diyerek yola çıktılar. Eskişehir’den
hareketle Ankara, Kırıkkale ve Yozgat

üzerinden Cumhuriyet Şehri’ne diğer bir
deyimle “Sultanşehir SİVAS”a varacaklardı.
— Ömerciğim, aç bakalım navigasyonu
(yönbulu). Yolumuz kaç kilometre, ne
zaman ulaşacağız öğrenelim?
— Hemen babacığım!
Küçük Gezgin hemen navigasyonu (yönbulu) açtı. Eskişehir - Sivas arası 640 kilometre yazıyordu. Takriben saat 13.00
gibi orada olacaklardı. Yol boyunca bol
bol Sivas türküleri dinlediler. Hele bir tanesi vardı ki, Ömer, tekrar dinlemekten
bıkıp usanmamıştı.
“Sivas’ın yollarına,
çıkayım dağlarına...”

Ankara üzerinden Yozgat’a geçtiler. Orada mola verip “Yozgat Testi Kebabı” yediler. Daha önceden Yozgat’a babası ile
beraber gelmişlerdi. Nailbey Konağı’nda
bol bol Yozgat Sürmelisi türküsünü dinlemişlerdi.Bu mola biraz olsun kendilerine gelmeyi sağlamıştı. Sivas’a ulaşmalarına üç saatten az bir süre kalmıştı.
Gezginlerimiz, yol boyunca zamanın nasıl geçtiğini anlamadılar.
İşte Sivas uzaktan görünmüştü. Küçük
Gezginimizi yeni bir kent görmenin heyecanı sarmıştı. Şehir merkezi tabelasını takip ettiklerinde kendilerini Sivas
Cumhuriyet Meydanı’nda buldular.
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Küçük Gezgin Sami Aydın ve babasıyla

üçük Gezgin Ömer, otomobilin camından Sivas’a “Merhaba” demenin keyfini yaşıyordu. Ne yöne baksa camiler,
minareler ve tarihî yapılar görünce neredeyse küçük dilini yutacaktı.
— Vay, vay vay! Bu ne böyle baba? Her yer buram buram
tarih kokuyor.
— Haklısın Ömer! Sivas’ı görmeden anlatmak zordur.
— Gezmek ve tanımak için inan can atıyorum.
— O hâlde Sivas gezimize başlamadan önce Sivas Belediye
Başkanımız Sami Aydın Bey’i ziyaret edelim. Sonra da ondan
alacağımız gezi rehberine göre Sivas gezimize başlarız.
— Peki, bir şey unutmuyor muyuz baba?
— Hiç unutur muyum? Başkan Amcana bir buket hazırlatalım
diyeceksin, öyle değil mi?
— Dedem senin adını “Arif” koymalıymış baba. Leb demeden
leblebiyi anladın. Hah! Hah! Hah!
Az sonra Ömer’in elinde rengârenk güllerin olduğu kocaman
bir buket vardı. Belediye hizmet binasından içeri girdiklerinde
görevlilere kendilerini tanıttılar. Başkanlık makamına çıkarıldılar.
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Bey, daire müdürleri ile
toplantı hâlinde idi. Başkanlık makamına alındıklarında meslektaşı Tahsin Bey’i Sivas’ta görünce pek şaşırdı.
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Sivas’ta gece görünümü
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esai arkadaşlarına Tahsin Bey’i ve
Ömer’i tanıştırdı. Az sonra toplantı
bitmiş, çaylar kahveler söylenmişti.
— Hayırdır Tahsinciğim! Sizi Sivasımız
da görmek ne güzel!
— Her şey, sizin bana gönderdiğiniz Sivas kitapçıkları ile başladı. Bizim için bir
nevi Sivas’a davet gibiydi.
Başkan Bey bu sözlerden mutlu olmuştu:
— İyi ki göndermişim o kitapçıkları,
başka türlü yüzüne hasret kalmıştık.

Tahsin Bey, oğlu Ömer’in gezginliğinden ve niçin Küçük Gezgin denildiğinden bahsetti. Bu ziyarette payının büyük olduğundan dem vurdu.
Başkan Bey’in ikramı olan çay, kahve
ve meyve suyunu yudumlarken anılar
da havalarda uçuşuyordu.
Ömer, bir fırsatını bulup müsaade isteyerek araya girdi.
— Başkan Amca! Sivas’ı kitapçık ve
broşürlerden gördüm, çok beğendim.
Bir de sizden dinlemek isterim.
— Memnuniyetle Küçük Gezgin!

Sivas...
İç Anadolu’nun kalbi, buram buram
kültür ve tarih kokan eşsiz eserleriyle
doğal güzellikleriyle medeniyetler yurdu, yiğidin harman yeri, Cumhuriyetin
kuruluşuna mekân olan “Sultanşehir”…
Anadolu ve Selçuklu Devleti Danişmentlilerin başkenti, Osmanlı’ya eyalet
merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’ne kongre şehri olarak adını altın harﬂerle yazdırmış binlerce yıllık kadim bir Anadolu
yurdu…
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şık Veysellerin Ruhsatî Babaların, Şemseddin Sivasîlerin, Kadı
Burhaneddinlerin, Ahmed-i Duran Gazilerin, Abdüvahhab-ı Gazilerin, İhramcızadelerin, Mur Ali Emir Ahmedlerin, Arap Şeyhlerin,
Hasbî Kadıların yetiştiği bir şehirdir Sivas…
Sivas; Orta Anadolu’nun hakkıyla keşfedilmemiş saklı bahçesi.
Selçuklu Medeniyeti’nin en köklü örneklerinin hâlâ dimdik kalabildiği,
buna karşın genç Cumhuriyetin filizlendiği kutlu topraklar…
Kızılırmak, Kelkit ve Fırat havzalarının içinde bulunan Sivas, kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan anayolların kesişme noktasıdır.
Şehrin bulunduğu alan yazılı kaynaklara göre Milattan önce 2000’li
yıllarda önemli yerleşim yeri olmuştur. Daha sonra çeşitli medeniyetlere kucak açan bu topraklar; Frig, Lidya, Roma, Bizans, Danişmentli, Selçuklu, İlhanlı, Eretna ve Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.
Sivas, yüzölçümü bakımından Türkiye’nin ikinci büyük ilidir.
Yüzölçümü 28.488 km² , İl nüfusu 650.000, merkez nüfusu ise
336.000’dir. Tarım, sanayi, eğitim kültür, sanat, turizm ve sporda
gittikçe parlayan Sivas, günümüzde Anadolu’nun yeni cazibe merkezidir.
Sivas, tarihî mirası ve doğal güzellilikleriyle ziyaretçilerine seyir keyfi
verdiği kadar şifa da dağıtmaktadır. Sivas kaplıcaları; romatizmadan
çeşitli hastalıklara, mide ve bağırsak şikâyetlerinden çeşitli sinirsel
rahatsızlıkların tedavisine kadar birçok hastalıktan kurtulma imkânı
sunuyor.
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ehre daha ayak basar basmaz ihtiyar bir bilge gibi tutar ellerinizden. Ardına katıp size kendinden hikâyelerle
rehberlik eder. Bir kültür ve tarih merkezi olan kentte yol
aldığınızı fark edersiniz.
Burada Selçuklu izleri öylesine derindir ki; kapılarını huzura
açan Ulu Cami’yi ziyaret ettikten sonra Buruciye Medresesi’nde ders gören talebelerin seslerini duyar, Çifte Minareli
Medrese’nin heybetine hayran kalırsınız.
Sivas’ın adını mavi çinilerinden almış Gök Medrese’nin cazibesine kapılır, seyredenleri büyüleyen Güdük Minare’ye
hayret edersiniz. Çifte Minareli Medrese’nin tam karşısında
yer alan ve devrin en büyük hastanelerinden biri olan Şifaiye
Medresesi’nde kendinizi dönemin gizemli tıp okulları ve hastanelerinde hayal edebilirsiniz. Mimarisindeki faklılıkla kendisinden söz ettiren Eğriköprü ise gerçek bir maharet eseri
olarak tarihteki yerini çoktan almış durumda.
Tarihin Selçuklu koridorunda yürürken UNESCO tarafından
Kültür Mirası Listesi’ne alınan tarihin tanığı, Türk İslam Medeniyeti’nin şaheseri Divriği Ulu Camisi ve Darü’ş-Şifası’nı
gördükten sonra temelinden burcuna kadar gerçek bir Mengüç eseri olan Divriği Kalesi’ni de listenize eklemenizi tavsiye
ederim.
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Kale Camii
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ivas’ta tarihî camilerde mola
verdiğinizde bir anlığına da
olsa kendinizi geçmişin görkemli kollarında bulur, âdeta 600 yıllık
koca bir çınarın altında dinlendiğinizi hissedersiniz.
Sivas Cumhuriyet Meydanı, Anadolu’da görülmesi gereken yerlerden birisidir. Hükûmet Konağı tüm
heybetiyle karşılar sizi. Tarihî Jandarma binası ve Cumhuriyetimizin
temellerinin atıldığı Kongre Binası
tarihte yolculuğunuza eşlik eder.
Bu meydanda zarif mimarisiyle
dikkat çeken Kale Camisi’nin de
hakkını teslim etmek gerekir.
Sivas’ta Osmanlı camilerinin en
güzel örneklerinden olan Meydan
Camisi ile Ali Baba Camisi’ni de ziyaret etmeden Sivas’ı gezdim demeyin.
Osmanlı saray mektebi Enderun’dan yetişen Behram Paşa’nın
hatırası, adını verdiği handa yaşatılmaktadır.

Taşhan ve Subaşı Hanı ise tarihten
günümüze ulaşan Osmanlı eserleri arasındadır. Şehrin ayakta kalmış en eski konağı olan Abdi Ağa
Konağı, eski Türk evlerinin bütün
sıcaklığını yansıtmaktadır. Konak,
Sivas’ta giderek yok olmaya yüz
tutmuş nadide Sivas evlerinden
güzel bir örnektir.
Sivaslı Abdulvehhab Ali Ağa’nın
1827 tarihinde yaptırdığı konak,
torunları tarafından Sivas Konağı,
kültürevi olarak kullanılmak üzere
bağışlanmıştır. İki kattan oluşan
konak on iki odalıdır. Üst katında; mutfak büyük salon, iki misafir odası, iki büyük hol, iki oturma
odası ve bir yatak odası bulunmaktadır.Alt katta ise geniş ve ferah
yazlık mekânlar bulunmaktadır.
Adına Tarih denilen bilgenin rehberliğinde Sivas serüvenine devam
ederken bir de bakmışsınız Cumhuriyet Dönemi’ne gelivermişsiniz.
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azi Mustafa Kemal, Anadolu’da Millî Mücadeleyi başlatmak üzere 2 Eylül 1919 tarihinde
Sivas’a gelmiştir. Sivas Lisesi binası kongreye ayrılmış. Atatürk Sivas’tan ayrılıncaya kadar bu binada 108 gün kalmıştır.
Sivas denilince akla gelen ilk sembollerden biri Âşık Veysel’i anmamak olmaz. Toplumun ortak hafızası olan Anadolu türkülerinde
Veysel etkisi reddedilemez. Sivas,
halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’na
vefasını, adına açtığı bu müzede
yaşatıyor.
Sivas’ı ziyaretiniz 4 Eylül tarihine
denk gelirse kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Çünkü Sivas Kongresi’nin
yapıldığı tarih olan bugünde şehre
tam bir festival havası hâkimdir.
Kendinizi bu şölene teslim edip
zengin Sivas halaylarının ağırlama,
yanlama ve horlatma figürleriyle
Anadolu kültürünü iliklerinizde hissedebilirsiniz.

Sivas’ta tarih serüveninin sonunda acıktığınızı hissedeceksiniz. Bu
esnada şehrin zengin mutfağının
çağrısına kulak vermenizi tavsiye
ederiz. Yemeğe sıcacık bir Peskütan Çorbası ile başlayıp arkasından
tadını asla unutamayacağınız Sivas
Köftesi ve Sebzeli Sivas Kebabı ile
devam etmelisiniz. Eğer mevsim
baharsa Madımak Aşı’nı muhakkak
tatmalı ve yemeği Sivas’ın meşhur
tatlısı Hurma ile tamamlamalısınız.
Sivas’a yolunuz erken saatlerde
düşmüşse şehrin taş fırınlarında
pişirilen taze pide ve fırında kelle,
fırın katmeri, fırın çöreği ve kazan
simidi ile kahvaltı yapmanızı öneririz.
Sivas’ta hâlâ yaşamakta olan kimi
gelenekler şehrin adından gururla
bahsettirmektedir. Bunlardan biri
Cirit Sporu’dur. Anadolu’nun birçok
bölgesinde rastlanan ata sporu cirit, Sivas’ta da bir başka anlam ifade diyor.

Atatürk Sivas’ta kongre süresince 108 gün kalmıştır
kalmıştır.

13

14 Küçük Gezgin

T

ahsin Bey, arkadaşı Sami Aydın Bey’e, verdiği bu bilgilerden dolayı teşekkür etti. Sivas Gezi Rehberi broşürünü
alarak müsaade istedi. Zira oğlu Ömer’e Sivas’ı gezdirecekti.
Belediye Hizmet Binası’ndan çıktıklarında kendilerini Cumhuriyet Meydanı’nın insanı cezbeden manzarası içinde buldular.
— Babacığım, bu tarihî yapıların adları ne? Geziye ilk olarak
nereden başlayacağız?
— Belediyenin sağındaki yapı valilik, onun yanındaki kışla, hemen yanı başındaki ise 4 Eylül Kongre Binası ve Müze, karşımızdaki caminin adı Kale Camisi. Onun karşısındaki yapı Çifte
Minareli Medrese ve hemen karşısındaki de Buruciye Medresesi’dir.
Biz gezimize Kongre Binası’ndan başlayalım. Senin ev ödevinin
sorularının cevabını diğer adıyla Atatürk Kongre ve Etnografya
Müzesi’nde bulacağız.
Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye tarafından 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihleri arasında Millî Mücadele Karargâhı
olarak kullanılan bina Cumhuriyet tarihimizde çok önemli ve
müstesna bir yer tutmaktadır. Sivas Valisi Memduh Paşa tarafından 1892 yılında o zamanki adıyla “Mülkî İdadi” daha sonra
“Sultani” olarak hizmete açılmış.
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emin katta, Millî Mücadele Karargâhı’na girdiklerinde,
Sivas otantik aile yaşamının sergilendiği eşyaları ve giyim kuşam örneklerini gördüler. Bakır eşyalardan oluşan kap
kacaklar ve tekke eşyalarının sergilendiği eşyalar hakikaten
fazlasıyla dikkatlerini çekti.
İşlemelerin sergilendiği odaya girdiklerinde ise birbirinden
ayrı zevkle işlenmiş el emeği ve göz nuru giysiler karşısında
o usta ellere bir kez daha saygı ve minnet duydular.
— Annem burada olsaydı en çok bu odayı severdi değil mi
baba?
— Haklısın Ömer! Ne de olsa bu eserler daha çok kadınlarımızın ellerinden çıkıyor.
Bu binanın esas önemini sana şöyle açıklayabilirim;
Anadolu’daki Millî Mücadele hareketinin teşkilatlandırılarak
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millet iradesinin her türlü baskının, kişi ve zümre idaresinin
üstünde olduğunun bütün dünyada ispatlanması ve Cumhuriyet yönetiminin temellerinin burada atılmış olması ile tarihî
bir hüviyet kazanmış olmasıdır.
1981 yılına kadar lise olarak hizmet veren bina daha sonra
müze hâline getirilmiş.
Atatürk ve Heyet-i Temsiliye’nin bir müddet karargâh olarak
kullandıkları binanın müsamere salonunda, 4 - 12 Eylül 1919
tarihleri arasında Sivas Kongresi’nin oturumları yapılmış.
— Babacığım! Atatürk, arkadaşları ile kongreyi hangi salonda yapmış.
— Sabırsızlığını anlıyorum Ömer! Bir an önce o konuya gelelim istiyorsun. O zaman tüm sorularının cevabını üst katta
bulacaksın.
— O zaman hemen çıkalım üst kata.
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Ö

mer, merdivenlere doğru koşuşturdu.
Üst kata çıkarken kalp atışlarının hızlanmasına engel olamıyordu.
Merdivenlerin son basamağına adım attığında, karşısında Türkiye haritası ve her iki yanında Atamızın tablolarını görünce
heyecanı daha bir arttı. Tavan işlemelerindeki ahşap ve oymacılığın ne denli önem arz eden ayrı bir sanat konusu olduğunu
zaten anlatmaya gerek yoktu.
Küçük Gezginimiz ne tarafa bakacağını, ne yöne gideceğini şaşırmış vaziyette babasının gözlerine minnetle bakarak, “Babacığım, ben şanslı bir çocuğum ki; senin gibi vatansever, adam
gibi bir adamın oğlu olduğum kadar bir Cumhuriyet çocuğuyum.”dedi.
Kata çıktıklarında Ömer, sağdaki oda kapısındaki “Belgelerle
Atatürk Salonu” yazısını okudu.
İçeri girdiklerinde büyük bir camekân içinde Atamız annesi ve
babasının fotoğraﬂarı arasında yer alıyordu. O tarihteki paralar,
yayınlar ve kitapların sergilenmiş olduğunu gördü.
Kongreye katılan delegelerle çekilmiş Mustafa Kemal ATATÜRK’ün değişik fotoğraﬂarına yer verilmiş. Fotoğraf altlarındaki bilgi mahiyetindeki yazıları dikkatlice okudu.
Anlayamadıklarını babasına sordu.
— Baba görüşmeler bu salonda mı yapılmış?
— Hayır, oğlum, biraz sonra o oda da olacağız.
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u odanın bitişiğinde ise “Telgraf Odası” vardı. İçeri girdiklerinde hemen karşıdaki ahşap masa dikkatlerini
çekti. Yanı başındaki yazıyı okuduklarında “ Atatürk’ün Sivas
Kongresi’nde Çalışma Masası ve Sandalyesi” yazısını okudular.
Ömer, masa ve sandalyeye dikkatlice baktı. Ata’sını masasında çalışır gibi gördü. İçi bir tuhaf oldu. Dakikalarca masaya ve sandalyeye dokundu. Vatan mücadelesi vermek için
hiç de lüks koltuklara ve masalara ihtiyaç olmadığını, önemli
olanın iman gücü olduğunu bir kez daha anladı.
— Babacığım, benim odamdaki çalışma masam bile bundan daha lüks. Koca Atatürk, bu dar imkânlarda bize aziz
toprakları vatan yaptı ha? Şimdi içim acıdı. Biz gençler onun
emanetine her zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız.
— Aferin benim Küçük Gezginim! Nasıl da akıllıca laﬂar
edermiş. İçin rahat olsun. Ata’mız senin lüks dediğin odanı
görseydi sanırım, “Benim vatanı emanet ettiğim gençlerim
buna layıklar. Zira geleceğin teminatı onlar!” derdi.
Telgraf Odası’nın duvarları da yine o günleri temsil eden yağlı boya tablolar ve fotoğraﬂarla süslenmişti. Hemen bitişik
odaya geçtiklerinde ise, Atatürk’ün Yatak Odası’nı gördüler.
Küçük Gezgin yine şok içindeydi. Kullandığı eşyalar ve yatak
ne kadar sade idi.
Her zamankinden daha dikkatli baktı Ömer. Telefonun fotoğraf çekme özelliğini bol bol kullandı. Eskişehir’e döndüğünde anlatacak o kadar çok anısı ve fotoğrafı olmuştu ki.
Ata’sının kullandığı her eşyaya dokundu, onun varlığını hissetmeye çalıştı. Bazen hiç sesini çıkaramadı. Sadece etrafı
incelemeye, anlamaya çalışıyor ve hafızasına hiç silinmezcesine kaydediyordu.
Bu odadan da ayrıldıktan sonra salon duvarındaki büyük
puntolarla yazılmış Ata’mızın,
“Muhterem Efendiler, Vatan ve milletin kurtuluşunu amaçlayan zorunlu nedenler, sizleri bunca sıkıntılar ve engeller
karşısında Sivas’a topladı. Kahramanca davranışlarınızı kutlar, Hoş geldiniz demekle mutluluğumu belirtirim.” sözlerini
okudular.
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mer, kongrenin yapıldığı salonun kapısındaydı. Büyük bir sessizlikle içeriye süzüldü. Heyecanı had safhadaydı.
Görüşmelerin yapıldığı bu salonda sanki o tarihleri hâlâ yaşıyordu. Mustafa Kemal yönetimindeki delegeler sanki birazdan kapıdan girip
yerlerine oturacaklar ve hararetli görüşmeler
kaldığı yerden devam edecek gibiydi. Delegelerin hangi sıralarda oturduğunu gösteren fotoğraﬂara yer verilmişti.

Küçük Gezgin o kadar mutluydu ki, önemli bir
tarihe şahitlik ediyordu. Ata’mızın konuşmasını
yaptığı kürsüye çıktığında kalbi ha durdu ha
duracaktı.
Gözleri dolu dolu olarak babasına baktı. Kongreyi anlatmasını istiyordu.
— Ömerciğim, Sivas Kongresi’ni anlamak için
önce sebep ve sonuç ilişkilerine bakmak lâzım.
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ani olayların bir öncesine bakmak ve buraya nasıl gelindiğini incelemek
gerekir. Mustafa Kemal ne zorluklardan geçti ve Samsun’a ayak basmaya neden karar verdi? Niçin Amasya Tamimi ve Erzurum Kongreleri yapıldı
da Ata’mız kendini Sivas’a attı?
— Anlatabilir misin baba?
— Hay hay Ömerciğim! Türk tarihi, insanlığın ilk yıllarına dayanır. Ergenekon’dan çıkışla başlayan, Talas, Malazgirt, Moğol İstilası, Haçlı Seferleri, Ankara Savaşı, Kosova, İstanbul’un fethi, Çaldıran, 2. Viyana bozgunu, Çanakkale
ve Millî Kurtuluş savaşı gibi önemli olaylarla ve Metehan, Kürşat, Bilge Kağan.
Saltuk Buğrahan, Tuğrul Bey, Çağrı Bey, Alparslan, Süleyman Şah, Kılıç Arslan, Osman Gazi, Yıldırım Bayezid, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim,
Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamit Han, Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal ve
isimleri yazmakla bitmez nice kahramanlarla doludur. İşte bunlar içinde 19
Mayıs 1919 ve Mustafa Kemal’in yeri müstesnadır.
19 Mayıs öncesi, uzun süren savaşlar Türk halkına büyük kayıplara mal olmuş ve âdeta sokaklardan çocuk sesi kesilmiştir. Bunun yanın da ağır yenilgiler büyük toprak kayıplarıyla beraber halkın umudunun da kaybolmasına
neden olmuştur.
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Sivas’ta 4 Eylül 1919
tarihinde
Mustafa Kemal Paşa
tarafından yapılan
“Sivas Kongresi’ne
katılan delegeler.
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şte bu ortamda büyük Türk milletinin makûs talihi değişiyor, tarih Mustafa Kemal’le tanışıyordu.
Trablusgarp Savaşı, II. Balkan Savaşı ve
Çanakkale Savaşı’nda önemli başarılar
elde etmiş, son olarak Yıldırım Orduları
Grup Komutanlığı’na atanmış ve Mondros Mütarekesi’yle birlikte İstanbul’a
dönmüştür. Savaş meydanlarındaki bu
başarıları onu herkesin gözünde saygın
bir yere getirmiştir.
Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun en karışık yerlerinden biri
Samsun ve civarı idi. Rumlar ve Türkler
arasında sürekli çatışmalar oluyordu.
Samsun ayrıca stratejik bakımdan da
büyük önem taşıyordu. Kuzey kıyıların-

dan Anadolu’nun içlerine açılan önemli kapı idi. Bunun yanında 15. Kolordu
Komutanı Kâzım Karabekir Paşa bu
olayları bahane ederek Mondros Mütarekesi gereği terhis etmesi gereken
emrindeki orduyu terhis etmemiştir.
Samsun olaylarının tahkiki ve asayişin
sağlanması maksadıyla ve 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi sıfatıyla Anadolu’ya gönderilmek üzere Mustafa Kemal Paşa’nın
seçilmesi bakımından önemle üzerinde
durulması gereken bir konudur.
Mustafa Kemal Samsun’a gidecek ekibin bütün vize işlemlerini ve ihtiyaçlarını 15 Mayıs gününe kadar tamamladı.
16 Mayıs 1919 günü Cuma namazından

sonra padişahla en son görüşmesini
yaparak mahiyetiyle birlikte Bandırma
Vapuru’yla Samsun’a hareket etti.
17 Mayıs 1919 Cumartesi günü Bandırma Vapuru saat 21.40 sıralarında İnebolu’ya varır. 18 Mayıs 1919 Pazartesi
günü beklenen yolculuğun sonuna gelinir.
Yolcular Kalyon Burnu denilen yerden
sandallarla Merkez İskelesi’ne çıkarılırlar. Bu sandallardan birinin sahibi olan
İsmail Yurtsever, o zaman için Atatürk’ü
tanımadığını söyler, Atatürk’ü sandalda
ve Samsun’da iken geniş yakalı lejyon
kaputu ve başında kalpakla gördüğünü
anlatır.
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T

ürkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki
önemli olaylardan biri Atatürk’ün
Samsun’a ayak basışıdır. Türk Milleti
Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen şartlar içinde kurtuluş çareleri
ararken büyük bir lider Mustafa Kemal
Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak
basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler.
Mustafa Kemal Paşa, Samsun’dan Havzaya geçerek Yunanistan’ın Batı Anadolu’da yaptığı işgallere karşı ulusal bilinci

uyandırmak için bildiri hazırladı. Bildiri
telgraﬂa askeri yetkililere, idari amirlere ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’ne
gönderildi.
Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa, Rauf
Orbay, Refet Bele ve Kâzım Karabekir
ile haberleşti ve Amasya’da buluştu.
Amasya Genelgesi hazırlandı.
Genelgeyi Kâzım Karabekir ve Mersinli
Cemal Paşalar gönderdikleri haberlerle
benimsediklerini bildirdiler. Askerî ve sivil makamlara şifreli olarak gönderilen
genelgede, Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığının tehlikede olduğunu

ve ulusun bağımsızlığını yine ulusun
azim ve kararı kurtaracağına vurgu yapıldı.
Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni
hazırlaması ve genelgeyi bütün Anadolu’ya yayımlaması, İstanbul’da yetki
sınırlarını aşmak olarak değerlendirildi.
İngilizlerin baskısıyla İçişleri bakanı Ali
Kemal, Mustafa Kemal Paşa’ya görevden alındığını bildirdi. Mustafa Kemal,
bu emri dinlemeyerek ancak padişahın
emrini alabileceğini açıklayıp İstanbul’a
dönmedi. Böylece ulusal örgütleme çalışmaları için zaman kazanmıştır.
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M

ustafa Kemal, doğu illerindeki ulusal direnişi düzenlemek için toplanan Erzurum Kongresi’ne katılmak için
Erzurum’a hareket etti.

Ancak 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir’in “Ben ve kolordum emrinizdeyiz Paşam!” demesi bu tehlikenin ortada
olmadığını gösterdi.

Erzurum Kongresi’nin hazırlıklarının yapıldığı sırada Mustafa
Kemal’in tutuklanma kararı alındı. Mustafa Kemal, 9 Temmuz 1919’da resmî görevinden ve askerlik mesleğinden istifa ettiğini İstanbul’a bildirdi.

Tarihlerden 23 Temmuz 1919...
Bir okulda kongre toplandı. Beş ilden 54 temsilci gelmişti.
İşte o gün kongre başkanlığına seçilmişti. Hemen üzerindeki
askerî elbiseyi çıkardı ve sivil giyindi.
Kongre 14 gün sürdü.
Tarihe “Erzurum Kongresi” olarak geçecek bu kongrede,
ulusal sınırlar içinde yer alan vatanın parçaları bir bütündür,
birbirinden ayrılamaz; manda ve himaye kabul edilmeyecektir ana fikri kararlaştırıldı.

Mustafa Kemal, ulusal örgütlenme çalışmalarını Ordu Müfettişi olarak yapmıştı. İstifasından sonra emir verme yetkisi
kalmamıştı. Mustafa Kemal’in her an tutuklanması ulusal örgütlenme ile ilgili çalışmalar durdurabilirdi.
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irkaç gün sonra:
— Ali yarın Sivas’a doğru yola çıkıyoruz, eşyaları topla. Bavuluma askerî
elbiseyi de dikkatli yerleştir. Birgün lâzım olacak.
Hepsi kendi başına buyruk olan Millî kurtuluş ve kuruluşlarını birleştirmek üzere
Sivas’a yollandılar;
— Ben milletle kumar oynamam. Başaracağımızı biliyorum. Artık milletlerin
kendilerini kurtarmalarının zamanı gelmiştir.
Zorlu yolculuk

Geçidi haydutlar tutmuşlardı.

Heyet, Erzincan’a geldiklerinde bazı jandarma subay ve erleri yollarını kesti:
— Durun geçemezsiniz. Haydutlar boğazı tutmuşlar.
Merkezden kuvvet istedik. Gelinceye
kadar Erzincan’da bekleyeceksiniz.
— Ne dediğini kulağın duyuyor mu as-

ker? Dönüp beklemek mi? Hiçbir tehlike Sivas Kongresi’ne geç kalmak kadar
büyük olamaz. Ne olursa olsun yola devam edeceğiz. Bana iki makineli tüfek
verin yeter!
Öndeki otomobile iki makineli tüfek yerleştirildi. Ağır ağır Erzincan geçidine daldılar:
— Arkadaşlar ufak tefek ateşe önem
vermeden geçeceğiz. Ölen ölür, kalan
sağlar bizimdir.
Mustafa Kemal’in bu sözlerinden sonra heyette bir sükût hâsıl oldu. Sadece
otomobillerin lastik sesleri işitiliyordu.
Gerçekten geçidi haydutlar tutmuşlardı.
Ama bu cüretli geçiş sayesinde ürktüler,
bir mermi bile atamadılar.“ Erken geldiler” diye kendi aralarında konuşuyorlardı.
Dersimli Bey, Erzincan Mutasarrıfından
onları oyalamalarını istemişti. Eğer öyle
olsaydı saldırı kesinleşecekti.
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arih 2 Eylül 1919 akşamı..
Heyet Sivas’taydı.
O ana kadar nefes almaksızın babasının anlattıklarını dinleyen
Küçük Gezgin, “Hah! Sonunda Sivas Kongresi’ne geldik babacığım!” diye söze girdi.
— Eğer dinlemekten sıkıldınsa konuyu burada sonlandırabilirim evlat!
— Hayır, Hayır! Olur mu hiç baba? Ne sıkılması, sen devam et
ne olur!
— Peki öyleyse… Eveet… Nerede kalmıştık?
2 Eylül günü Sivas, tarihinin en mutlu günlerinden birine
uyandı. Sivas halkı, Erzincan yönüne doğru erken saatlerde
akın etmeye başladı. Atlı yaya yola çıkanlar Kılavuz Tepesi’nde
toplandılar. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını getiren otomobillerin Seyfebeli’nden görülmesi ile Sivaslıları büyük bir
sevinç dalgası kapladı.
Zamanın Valisi Reşit Paşa o anı şöyle anlatır:
“2 Eylül 1919 günü Sivas’ta ne kadar at ve araba varsa halkı
Erzincan yolu istikametine doğru götürdü. At bulamayan, araba tedarik edemeyenler de yaya olarak o istikamete dökülürken, ben Hükûmet Konağı’ndan ayrılmadım. Halkın bu sevinç
içinde akışını penceremde uzun uzun seyre daldım, fakat gözlerim dolu dolu, kalbim heyecan içinde çarpıyordu.”
Gazi’nin arabasındaki Mazhar Müfit de o günü şöyle anlatıyordu: “Hepimiz sağ ve salim olarak 2 Eylül 1919 akşamı grupla
beraber Sivas’a ulaştık. Sivas’a 5 kilometre mesafede çadırlar
kurulmuş ve hemen hemen bütün Sivas halkı Mustafa Kemal
Paşa’yı karşılamaya çıkmıştı. Millî iştiyakın bütün coşkunluğu
ile Mustafa Kemal Paşa’yı bekliyordu, arabalarımız kalabalığın
bulunduğu sahaya girince halk birdenbire Mustafa Kemal Paşa’nın etrafını sardı, halk neşe içinde bağırıyordu:
“Hoş geldiniz sefa geldiniz!” diyerek, birbirleriyle yarışır gibi
Paşa’nın otomobiline koşuyor, elini öpüyor veya elini sıkıyordu.”
Hatıraların bir başka bölümünde;“Görüyorsunuz ki, Sivas halkı
bazı istisnalar dışında Mustafa Kemal Paşa’nın emrindedir, Millî
Mücadele’nin azmindedir. Sivas yaylasının öz evlatları istisnasız Millî İrade’nin akışı istikametinde his ve fikirlerini belirtmiş
bulunuyorlar.” demektedir.
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alkın büyük sevgi gösterisinden
sonra güneş batarken hep birlikte
şehre girdiler. Karşılamaya çıkamayanlar ise caddenin iki yanını doldurmuş,
alkış tufanı arasında Mustafa Kemal Paşa’yı selamlıyorlardı.
Mekteb-i Sultani yani şu an içinde bulunduğumuz (Bugünkü Atatürk ve
Etnografya Kongre Müzesi) Sivas Lisesi’nde ilk geceyi geçiren misafirler,
ertesi gün şehri dolaşmaya çıktılar.
4 Eylül 1919 Perşembe günü saat
14.00’te açılacak olan büyük Sivas
Kongresi dolayısıyla Mekteb-i Sultani
önü mahşer hâlinde idi. Mustafa Kemal
Paşayı coşkun tezahüratlarla karşılayan
ve bağrına basan Sivas halkı, Kongre

binasına giden bütün yolları tutmuştu.
Çarşıda dükkânını kapayan, daireden
ayrılan, işini gücünü bırakan herkes sel
hâlinde bu mahşere katılıyordu. Kongre Delegeleri birer birer gelerek binaya
giriyorlardı. Kongrenin açılması için tayin edilen açılış saatine 5 dakika kala
Mustafa Kemal Paşa Kongre mahallini
şereﬂendirdi, doğruca başkanlık kürsüsüne çıktı ve geçici başkanmışçasına
Kongre’yi açtı.
“Vatan ve milletin kurtuluşunu amaçlayan zorlayıcı sebepler, sizleri bunca sıkıntı ve engeller karşısında Sivas’a topladı. Yiğitçe azminizi kutlar, sizlere hoş
geldiniz demekle mutlu olduğumu arz
ederim.”

Sonra gündeme geçildi. Gündemde şu
maddeler vardı:
1- Başkanlık divanı seçimi,
2- Erzurum Kongresi tüzük ve beyannamesinin Sivas Kongresi’nde değiştirilerek kabulünün teklifi ve görüşme
açılması,
3- Kongre delegelerinden 25’inin hazırladığı muhtıranın görüşülüp tartışılması,
4- Üyelerin teklif ve temennileri.
Gündemin ilk maddesi görüşüldü ve
Mustafa Kemal Paşa üç aleyhte oyla
başkanlığa seçildi. 2. başkanlığa İsmail
Fazıl Paşa ile Rauf Bey getirildiler. İstanbul delegesi İsmail Hami Bey ile Afyonkarahisar delegesi Mehmet Şükrü
Bey divan kâtipliklerine seçildiler.
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er kafadan ayrı ayrı sesler çıkıyordu:
“Tek çıkar yol İngilizlere sığınmak, itaat etmek, onlardan yardım beklemektir.”
“Bence büyük devletlere meydan okumak ahmaklıktır.
Böyle de kurtuluş olamaz. Amerika’ya yalvaralım ve himayesine girelim.”
Bu çatlak sesleri Mustafa Kemal Paşa’nın gür sesi kapattı:
“Tam bir Millî direnişten başka, bütün düşünüş ve tasarlamalar hayaldir. Bu hayale kapılmayalım.”
7-8 Eylül gecesi Mustafa Kemal Paşa ve diğer delegeler
ertesi gün gündem gereği görüşülecek olan manda (tam
bağımlılık) konusunu düşünerek geçirdiler. Geceyi yakın
arkadaşları ile konuyu değerlendirerek geçiren Paşa,
manda savunucularının yoğun propaganda yaptıklarını,
Erzurum’dan beri bu konu ile meşgul olduklarını, Amerikan Mandası’nın tek ümit olarak görüldüğünü, ancak Türk
Milleti’nin uyanışından habersiz bulunduklarını yanındakilere anlattıktan sonra şunları ekledi:
“Onlar bizi üç beş adamın bir araya gelip hayal peşinden
koşması kabilinden kimseler farz ediyorlar. Ve gaﬂetlerinin
derecesini bir türlü ölçemiyorlar. İtilaf Devletleri’nin baskısı ve hıyanet şebekelerinin propagandası altında belki de
şaşırmış ve bunalmış bulunuyorlar. Şimdilik bunlara ‘biçareler’ demekten başka yapacağımız bir şey yoktur.”
Mustafa Kemal, yanındakilerin tek tek ellerini sıktı ve herkes odasına çekildi.
Hararetli görüşmeler
8 Eylül 1919 Pazartesi...
Kongre bugün en kritik, en heyecanlı bir güne hazırlanmaktadır. Oturumun 14.30’da açılmasından sonra Mustafa Kemal Paşa Başkanlık makamına geçti ve celseyi açtığını bildirdi.
İsmail Hami Bey (Danişment), Kongre’nin açılışından önce
hazırlanarak 25 kişinin imzasıyla sunulan muhtırayı okudu. Pek çok kimse söz istedi.
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imseye söz vermeyen Mustafa Kemal Paşa:
“Muhterem arkadaşlarım, kimseye söz
vermeden, yüksek heyetinizi haberdar
etmek istediğim ehemmiyetli bir mesele vardır. Manda mevzusu hakkındaki
muhtıranın müzakeresine geçilmezden
önce bu meseleyi arz etmek isterim:
Muhtırada söz gelişi Mister Brovn’dan
söz edilmekte ve elli bin kişilik bir işçi
ordusunun getirileceğini söylediği bildirilmektedir.
Bu kişinin manda meselesi hakkında
temaslar yapmak ve kesin sonuç almak
üzere Sivas’a kadar geldiği kesin ve ciddi olarak söylenmektedir..
Efendiler, Mister Brovn: “Ben hiçbir resmî sıfatla görüşmüyorum. Tamamıyla
özel olarak görüşüyorum” diyor ve hat-

ta Amerika’nın mandayı kabul edeceğini değil, belki etmeyeceğini söylüyor.
Onun için sözleri Amerika adına değil,
kendi adınadır. Mandanın ne olduğunu
kendisi de bilmiyor. “Manda siz ne derseniz odur” diyor. Bu raporda önemli
olarak manda meselesi vardır. Bu konuda görüşmeden önce on dakika ara
verelim”.
Mustafa Kemal Paşa, bu sözleriyle Sivas’ta bulunan Amerikalı gazeteci L.E.
Brovne hakkında yapılan propagandanın yanlışlığını belirtmiş ve verdiği bu on
dakikalık ara ile manda isteyen muhtıra
sahiplerine düşünme hakkı vermiş oluyordu.
İlk sözü Kara Vasıf Bey aldı ve mandanın tanımından söz eden uzun bir

konuşma yaptı. Birçok delegenin görüşünü açıklamasından sonra tekrar söz
alan Vasıf Bey, işin öneminden dolayı
manda meselesinin bir an önce bir karara bağlanması gerektiğini, şartların
sonradan tartışılabileceğini belirtti.
Delegelerden biri, “İstanbul’dan mandayı mı bize hediye getirdiniz?” diye
bağırdı. İsmail Hami Bey kürsüye geldi.
Mandanın en ateşli taraftarlarındandı.
Manda kabul edilmezse her şeyin başında ekonomik yönden iﬂas edeceğimizi, ekonomik gücümüzün giderlerimize yetmediğini, varlığımızın korunması
için mandadan başka çare olmadığını,
İstanbul’da İzzet Paşa ile diğer devlet adamlarının aynı fikirde olduklarını
açıkladı.
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a tam bağımsızlık, ya da manda hakkında karar
verilmesi konusunu komisyona havale etmek isteyen Mustafa Kemal Paşa’nın görüşü reddedilerek,
İsmail Fazıl Paşa’nın önerisi ile kongre genel kurulunda görüşülmesi uygun görüldü. Manda taraftarı olan
Bekir Sami Bey, İsmail Hami Bey ve İsmail Fazıl Paşa,
Manda konusunun oylanarak biran önce kabul edilmesi için ısrarlarını sürdürdüler.
Mandayı savunanlara kızan Hoca Raif Efendi (Erzurum) söz aldı:
“İstiklaliyet ile manda arasında ne fark vardır? Daha
doğrusu manda tabirini kullandığımız zaman artık İstiklaliyet tabirini kullanmayacaksak, mandayı kabul
etmemeye burada karar verelim.
Hami Bey ve Bekir Sami Bey biraderlerimizin İstiklal
aleyhindeki sözlerinden anlıyorum ki, kendileri manda
ile İstiklaliyeti birbirine karıştırıyorlar. Zannedersem
“Mandayı kabul edelim, İstiklalden bahsetmeyelim!”
demek istiyorlar. Bendeniz fikrimce manda tabirini
kullanmakla İstiklali kullanamayacağımızdan her hâlde bu manda tabirini reddetmeliyiz!”
İsmail Fazıl Paşa söz alarak, Raif Hoca’nın iddialarını
reddederek, “Böyle anlaşılıyorsa kendimizi vatan haini sayarım” dedi ve manda savunmasını sürdürdü.
Bu konuşma delegeler üzerinde o kadar etkili olmuştu ki, oylamaya geçilmesi durumunda manda kararı
çakacağından kaygılanan Mustafa Kemal Paşa: “On
dakika istirahat edelim efendim!” diyerek oturuma
ara verdi.
Salondan çıkılınca koridorlarda özel tartışmalar başladı. İsmail Fazıl Paşa ve Bekir Sami Bey, Paşa’nın
yanma gittiler. Diğer delegeler küme küme manda
meselesi üzerinde tartışmayı sürdürdü. Delegelerin
bir kısmı Paşa’nın odasına giderek fikir ve yorumunu
soruyorlardı.
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P

aşa saatine baktı.
Artık, manda aleyhinde konuşmanın zamanı gelmişti. İlk sözü Bursa Delegesi Ahmet Nuri Bey aldı ve ateşli
bir üslup kullanarak manda aleyhinde konuştu:
“Kendimizi bütün bütün aciz ve meskenet içinde kalmış
görerek, bizi kurtarın diye şuna buna yalvarmak gibi bir
zillete bu millet tahammül edemez. Ya ölürüz ya istiklalin
tam sahibi oluruz, diyerek teknik olarak mandayı irdeledi
ve manda lehinde söylenen sözleri uzun uzadıya reddetti.”
Ahmet Nuri Bey’in bu konuşmasına Hami Bey cevap verdi. Özellikle şu cümleleri dikkat çekiciydi:
“İzzet Paşa’yı ziyaret eden Amerikan Heyeti Anadolu’daki
Millî Teşkilatın, Türk Milleti’ni temsil ettiğine inanmaktadır. Eğer Erzurum ve Sivas Kongreleri Amerikan mandasını isterse, Amerika’nın da Osmanlı mandasını kabul
edeceğini söylemişlerdir. İzzet Paşa ise bu milletin savaş
gücünün kalmadığını belirtmiştir.”
Tekrar söz alan Vasıf Bey farklı bir şey söylemiyordu.
Özet olarak diyordu ki:
“Bizi İtilaf devletleri bağımsız bir devlet olarak tanısa bile,
biz müzaherete muhtacız. İngiltere’yi kendimize düşman,
Amerika’yı ehven-i şer sayıyorum.”
Mustafa Kemal Paşa’nın, “Vakit çok gecikti. Yarın saat ikide (14.00’de) toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum!”
sözleriyle manda tartışmaları Kongre Salonu’nda sona
erdi ama değişik yerlerde bütün gece sürdü.
Manda İsteklerine Karşı Türk Gencinin Haykırışı
Mustafa Kemal Paşa’nın odası 8-9 Eylül gecesi her zamankinden kalabalıktı. Özellikle Denizli delegeleri olan
Necip Ali, Yusuf Beylerle, Şeyh Fevzi Efendi, Hikmet, Osman Nuri, Ahmet Nuri Beyler, lise binasında delegelere
ayrılan koğuşta kaldıklarından, onların da katılımıyla Paşa’nın odasında toplananların sayısı çoğalmıştı.
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ustafa Kemal Paşa etrafındakiler
hitaben:
“İstanbul’dakiler ve buradakiler nevmid
(ümitsiz) ve hasta insanlardır. Ecnebi
işgal etkisi altında cesaret ve ümitlerini
kaybetmiş olmanın verdiği teessürle ve
maraz! (hastalıklı) bir hâlet-i ruhiye içinde hareket ediyorlar. Bunun başka türlü
izahı yoktur. Bir milletin istiklal hakkını
aramasından ve bu yolda gerekiyorsa
son damla kanını akıtmasından daha
tabii ne olabilir? Şerefsiz, istiklalsiz, esir
bir millet çocukları olarak yaşamak yerine, efendice ve kahramanca ölmek
elbette ki şayan-ı tercihtir.
Bunu anlayamamak ne garip mantıktır?” dedi.
Delegeler ne konuşuyor, ne de manda
aleyhinde söz ediyorlardı. Sesleri çıkmıyordu. Hikmet ismindeki Askeri Tıbbiye
öğrencisi, Sivas Kongresi’nde, öğrenci
arkadaşlarının temsilcisi olarak bulunu-

yordu. Aralarında topladıkları para ile
onu Sivas’a göndermişlerdi. Heyecanlı,
atak bir gençti.
Gece, Paşa’nın odasında Hikmet Bey
de vardı. Gündüz yaşanan tartışmaların etkisiyle olsa gerek titriyordu. Sanki birdenbire ateş ve heyecan kesilmiş
olarak, yüksek sesle:
“Paşam, delegesi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklal davamızı başarmak yolundaki mesaiye katılmak üzere
gönderdiler. Mandayı kabul edemem.
Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar her kim olursa olsun şiddetle red ve
takbih ederiz. Farzı muhal, manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder,
Mustafa Kemal’i vatan kurtarıcısı değil,
vatan batırıcısı olarak adlandırır ve tel’in
ederiz!” diye bağırdı.
Bu gencin yürekten kopup gelen bu
sözleri karşısında orada bulunanların
gözleri yaşarmıştı. Mustafa Kemal Paşa
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da duygulanmıştı. Heyecanlı bir sesle:
“Arkadaşlar gençliğe bakın, Türk millî
bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat
edin!” dedi.
Sonra Tıbbiyeli öğrenciye dönerek:
“Evlat, müsterih ol. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz,
ekalliyette (azınlıkta) kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez..
Ya İstiklal, Ya Ölüm!”
Tıbbiyeli genç, hemen yerinden fırladı:
“Var ol paşam!” diyerek Mustafa Kemal’in elini öptü. Mustafa Kemal, Kongre’ye aydın Türk gençliğinin ve tıbbiyenin temsilcisi olarak üniformasıyla
katılan bu yiğit delikanlının alnından
öptü:
“Gençler, vatanın bütün ümit ve istikbali
size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır!” dedi.

32 Küçük Gezgin

D

okuz Eylül günkü manda tartışmalarına Rauf Bey damgasını vurdu.
Sivas’a gelmeden kesinlikle manda fikrine karşıydı. Sivas’taki gelişmeler onu
da bir ölçüde etkilemişti. İçinde bulunulan şartlara değindikten sonra manda
tartışmasına çözüm getirecek formülü
ortaya koydu;
“Amerika’da yıllardan beri aleyhimizde
yapılmakta olan olumsuz yöndeki propagandaların doğurduğu düşünce akımını düzeltmek için, her şeyden önce
Amerikan Kongresi’nden memleketimizi inceleyerek ve gerçeği görecek bir
heyet davet edin. Telgraf yazarak heyet
davet ettiğimizi beyan etmeyi teklif ediyorum!” dedi.
Kongredeki gergin hava dağılmıştı. Bu
görüş, kongre tarafından oy birliğiyle

kabul edildi. Böylece hem manda istekleri gömülüyor, mandanın bir korumacılıktan ibaret olup olmadığı açıklığa
kavuşturuluyor hem de birazcık olsun
mandayı savunanlar da tatmin edilmiş
oluyordu. Zaman her şeyin ilacıydı. Birliği bozmamak gerekiyordu. Manda sorunu bu vadiye girdikten sonra önemini
ve değerini kaybetmiş oluyordu.
Genel Kurul’da manda tartışmaları yaşanırken Mustafa Kemal soğukkanlığını
hep korumuş ve temkinli davranmıştır.
Yeni başlamakta olan millî teşkilatlanmayı bozarak, birilerini karşısına almak istemedi. Mandayı savunanların
mevcut durumun ümitsizliğinden böyle
hareket ettiklerini biliyordu ve vatanseverliklerinden emindi. Sonucun bu şekle bağlanmasıyla manda sorunu sürün-

cemeye bırakılarak eritilmiş oluyordu.
Zaman, gerçekleri bütün manda yanlılarına gösterecekti.
— Vay canına! Ne hararetli görüşmeler
olmuş baba!
— Haklısın Ömer! İnsanın kendince
doğru sandığının gerçekte yanlış olduğunu anlatmak, ispat etmek, bazen
yorucu olur. Mustafa Kemal Paşa da
delegeleri itham etmeden zorlamadan,
yanlışlarını yüzlerine vurmadan neticeye ulaşmıştır.
Mustafa Kemal Paşa, delegelerin otelde kalmasını yasakladığı için Sivaslıların evinde kaldılar. Şekercizade İsmail
Efendi çok sayıda delegeyi evinde uzun
süre misafir etti. Kongre Başkanı Mustafa Kemal Paşa ise, kongrenin yapıldığı
lise binasında hazırlanan odada kaldı.
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Mustafa Kemal

Ö

mer, “Babacığım, Sivas Kongresi’nin sonucunda ne kararlar alındı?” diye sordu.
— Aferin oğlum! Konumuzu iyi takip
ettiğin belli. Hayati önem arz eden
kongre kararlarının bazı kaynaklarda
eksik ve farklılık arz etmesi nedeniyle
yapılan çalışmada Prof. Dr. Recep Toparlı Başkanlığı’nda oluşturulan komisyon tarafından Sivas Kongresi Karar
Metni’nin orijinalinden faydalanarak,
yeniden günümüz Türkçesine çevrildi.
1- Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri
arasında yapılan müzakerenin imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihindeki sınırlarımız içinde kalan ve her noktası ezici
İslam çoğunluğu ile meskûn bulunan

Osmanlı ülkesinin bölgeleri, birbirinden ve Osmanlı toplumundan ayrılması olanak dışı olan ve hiçbir nedenle
bölünmez bir bütün oluşturur.
Bu ülkede yaşayan tüm İslam unsurları birbirine karşı saygı ve fedakarlık
duyguları besleyen soy ve toplum hakları ile çevre koşullarını anlayışla karşılayan öz kardeştirler.
2- Osmanlı toplumunun bütünlüğü millî
bağımsızlığımızın sağlanması yüce Hilafet ve Saltanat makamının dokunulmazlığı için Kuva-yı Milliyeyi etmen ve
millî iradeyi egemen kılmak kesin ve
temel ilkedir.

3- Osmanlı ülkesinin herhangi bir bölümüne yönelecek el atma ve işgale,
özellikle yurdumuzda bağımsız birer
Rumluk ve Ermenilik kurulması amacını güden davranışlara karşı Aydın, Manisa ve Balıkesir cephelerindeki millî
savaşlarda olduğu gibi hep birlikte savunma ve direnme ilkesi meşru kabul
edilmiştir.
4- Öteden beri aynı vatan içinde birlikte yaşadığımız bütün Müslüman olmayan azınlıkların her türlü hak ve eşitlikleri korunmuş olduğundan, bunlara
siyasi egemenlik ve toplum dengemizi
bozacak ayrıcalıklar verilesi kabul edilmeyecektir.
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5- Osmanlı Hükümeti, bir dış baskı karşısında ülkemizin herhangi bir kesimini
terk ve ihmal etmek zorunluluğunda
kaldığı taktirde, hilafet ve saltanat makamı ile vatan ve milletin dokunulmazlığı ve bütünlüğünü garanti eden her
türlü tedbir ve kararlar alınmıştır.
6- İhtilaf Devletlerince müzakerenin
imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihindeki
sınırlarımız içinde kalıp büyük bir İslam
çoğunluğu meskun olan, kültür ve uygarlık üstünlüğüyle Müslümanlara ait
bulunan ülke bütünlüğümüz bölünmesi
düşüncesinden tamamen vazgeçilerek
bu topraklar üzerindeki tarihi, ırki, dinî
ve coğrafi haklarımıza saygı gösterilmesine ve bunlara aykırı girişimlerin
geçersiz hâle getirilmesi, böylece hak
ve adalete dayanan bir karar almasını
bekleriz.
7- Ulusumuzun insancıl ve çağdaş
amaçların yüceliğine inanır; teknik,
ekonomik ve endüstriyel durum ve ihtiyaçlarımızı da takdir eder. Bu nedenle

devlet ve ulusumuzun iç ve dış bağımsızlığı ve yurdumuzun bütünlüğü korunmak koşulu ile altıncı maddede açıklanan sınırlar içinde, ulusçuluk ilkelerine
saygılı ve ülkemize karşı yayılma emeli
beslemeyen herhangi devletin teknik,
ekonomik ve endüstriyel yardımını
memnunlukla karşılarız. Bu insancıl ve
haklı koşulları taşıyan bir barışın da en
kısa zamanda gerçekleşmesi dünya ve
insanlığın huzuru adına, en başta gelen
millî emelimizdir.
8- Milletlerin kendi alın yazılarını kendilerinin yazdığı bu tarihi çağda, merkezi
hükûmetlerimizin de ulusal güce bağlı
olması zorunludur. Çünkü, ulusal güce
dayanmayan bir hükûmetin indi ve kişisel kararlarına milletçe itaat edilemeyeceğinden başka. Kararların dışta da geçerli olmadığı ve şimdiye kadar görülen
eylem ve sonuçları ile kanıtlanmıştır. Bu
nedenle milletin içinde bulunduğu kaygı
ve sıkıntılarından kurtulmak çarelerine
başvurmasına gerek kalmadan, merkezi hükûmetin millî meclisi hemen ve

hiç zaman yitirmeden toplanması, böylece vatan ve milletin yazgısı hakkında
alacağı bütün kararları Millî Meclisin denetimine sunması.
9- Yurdumuzun ve milletimizin karşılaştığı zulüm ve elemelere tamamen
ve aynı ülkü ve amaçla millî vicdandan
doğan vatani ve millî derneklerin birleşmesinden oluşan genel kitleye bu kez
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti” adı verilmiştir. Bu cemiyet
her türlü particilik akımlarından bütünü
ile arınmış ve aklanmıştır. Bütün Müslüman vatandaşlarımız bu cemiyetin tabii
üyelerindendir.
10- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin, 04 Eylül 1919 tarihinde Sivas şehrinde toplanan Genel
Kongresi tarafından kutsal amaçları izlemek ve bütün örgütü yönetmek için
bir “Temsil Heyeti” seçilmiş ve köylerden il merkezlerine kadar bütün ulusal
örgüt birleştirilmiş ve güçlendirilmiştir.
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onumuzun bu safhasında, Millî
Mücadele’nin Tek Kadın Derneği
olan “Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti”nden bahsetmeden geçemeyiz.
Sivas Kongresi sonrası, Mustafa Kemal’in henüz Sivas’ta bulunduğu bir
sırada Sivaslı vatansever kadınlar
bir araya gelerek Anadolu Kadınları
Müdafaa-i Vatan Cemiyeti adıyla bir
dernek kurdular.
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan
Cemiyeti’nin kuruluşu, Mustafa Kemal Paşa’ya bildirildiğinde:
“Maksat vatanı müdafaadır. Bu teşebbüsün birinciliği şerefini kazandıkları için Sivaslı hanımefendileri tebrik
ediyorum!” diyerek bu girişimden
duyduğu mutluluğu dile getirmiştir.
Bütün faaliyetleri İrade-i Millîye ve
Hâkimiyet-i Millîye gazetelerinde yer
alan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Millî Mücadele tarihimizde haklı, onurlu ve ayrıcalıklı bir
yere sahip olmuştur.
Sivas, 108 Gün Millî Mücadele
Merkezi olmuştur.

Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya
uğurlanmasından da alınacak ibretlik
hisseler vardır.
17 Aralık günü bir genelge ile Heyet-i
Temsiliye’nin İstanbul’a yakın bir yere
gideceği bildirildi. Bu yer Ankara’ydı.
Heyet-i Temsiliye Ankara’ya gidecekti
ama Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları yine parasız, otomobilleri benzinsiz, lastiksizdir. Para sıkıntısı, Mazhar
Müfit Kansu’nun kendi adına Osmanlı
Bankası’ndan bin lira borç alması ile
çözümlenir. Altı teneke benzin ve iki
çift iç-dış lastikler Amerikan Okulu
Müdiresi’nden sağlanır. Okul Müdiresi bütün ısrarlara rağmen para kabul
etmez. Bu durum karşısında Mustafa
Kemal Paşa, Mazhar Bey’e rica ederek, alınan malzemelerin listesini ve
ısrarlara rağmen para alınmadığını
gösterir bir belge düzenlenerek imza
ettirilmesini ister.
Mustafa Kemal, Mazhar Bey’e bu parayı birlikte ödemelerini şart koşar.
Yoğun hazırlıklar yapılır. Doktor Refik
Bey, ecza sandıklarını toparlarken;
Cevat Abbas Bey de otomobillerle
ilgilenir.

2 Eylül-18 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye, 2 Eylül 1919 günü geldikleri Sivas’ta 108
gün kaldıktan sonra, 18 Aralık 1919
günü Ankara’ya hareket etmişlerdir.
Bu 108 gün boyunca Sivas Millî Mücadele Merkezi olmuş, Sivaslılar bütün içtenlikleriyle bu kutlu konuklara
ev sahipliği yapmış ve önemli birçok
tarihî olay bu süreçte yaşanmıştır.

Hareket günü gelir çatar. Sabah sekizde Yüzbaşı Bedri Bey’le bankaya
giden Mazhar Müfit Bey, “Bitlis Vali-i
sabıkı” imzasıyla bir senet düzenlettirir. Bedri Bey de “tüccardan” diye
kefil olur. Böylece gidecekleri günün
sabahı bin lirayı alırlar. Lise binası önüne geldiklerinde saat dokuza
beş, on dakika kalmıştır ve hareket
etmek üzeredirler.
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tomobillere binerler. En önde Hüsrev Bey, Mazhar Müfit
Bey, Yüzbaşı Bedri ve Hakkı Behiç Beylerin bulunduğu
otomobil, sonra Paşanın ve arkasından Heyet-i Temsiliye’den
bazı kişilerin otomobilleri, tam dokuzda, karargâh olan Mekteb-i Sultani’nin önünden hareket ederler.
Sonraki tarihlerde Anadolu’da cansiparane bir Millî Mücadele
Hareketi sürer. Gün gelir yine ATATÜRK’ün dediği gibi;
“Geldikleri Gibi Gittiler!”
Sonrası, Anadolu halkının özgür kalıp Cumhuriyet ile tanışması vakıasıdır.
— Babacığım, çok teşekkür ederim sana. Anlatırken sanki
o günleri canlı canlı yaşamış gibi oldum. Sanki hâlâ Tıbbiyeli Hikmet Bey’in haykırışı bu salonda yankılanıyor. Ya, ATATÜRK’ün inançlı kararlı hitabı; “YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!”
sözleri kulaklarımda çınlar gibi oluyor.
— Evet Ömer! “Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır!” diye boşuna söylememiş Mustafa Kemal Paşa!
Şimdi Matbuat Salonu’na geçelim. Orayı da görelim sonra
da sıra gelsin Sivas’ın diğer tarihî değerlerine...
Baba oğul Matbuat Odası’na girdiklerinde baskı makinesi
ile karşılaştılar. Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele yıllarında Türk halkını örgütlemek, kamuoyu oluşturmak, Türk ve
Dünya kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla İrade-i
Millîye Gazetesi’ni kurmuş. İrade-i Millîye 14 Eylül 1919 yılında Sivas Kongresi’nde alınan kararla çıkarılmış. İlk sayı da
Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal Paşa’nın Kongreyi açış
nutku ile Padişah’a, Sadrazam’a ve İtilaf Devletleri’ne çekilen
arıza ve muhtıralar yer almış.
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ezginlerimiz, Kongre Binası’ndan
ayrılmanın zamanı geldi diyerek
Cumhuriyet Meydanı’na çıktılar.
— Babacığım ne muhteşem bir tarihî
manzara değil mi? Sivas Belediyesi de
çevre düzenlemesi ile bu görkemi bir
kat daha artırmış.
— Haklısın Ömer! Akıllı çevre düzenlenmesi ile Cumhuriyet Meydanı ayrı bir
güzelliğe kavuşmuş.
Şimdi, meydandaki tarihî yapıları tanımaya Kale Camisi’nden başlayalım.
Baba ve oğul, camiye girdiklerinde ferah ve huzur dolu bir atmosfer ile karşılaştılar. İmam Efendi ile tanıştılar. Camiyi hem gezdiler hem de ondan bilgi
aldılar.
— Sivas’ta Osmanlı dönemi camilerinin
içerisinde en güzel örnek olan Kale Camisi 1580 yılında 3. Murat Han’ın Ve-

zirlerinden Mahmud Paşa tarafından
yapılmıştır. Asıl ibadet alanı kare planlı ve üzeri kurşunla kaplı tek kubbe ile
örtülüdür. Kubbeye geçişler dıştan on
ikigen tambur ve üzerinde on altıgen
kasnak ile sağlanmıştır. Caminin beden
duvarları, kasnak tamburu kesme taştan inşa edilmiştir. Mihrap ve minberi
mermerdendir.
Caminin her iki yanında bulunan ve örneğinin çok az görüldüğü iki taş dikkat
çekmektedir. Taşlardan birinin içerisi
oyuk şeklindedir. Yapıldığı dönemlerde
yardımlaşmanın önemini gösteren bu
taşlara sadaka ve yitik taşı adı verilir.
Sadaka taşı, cami minaresinin altında
oyuk şeklindedir. O dönemde sadaka
vermek isteyenler, sadakalarını bu taşın içerisine yerleştirirdi. Sadakaların
yerleştirilmesinde özellikle gece yarısı
vakitleri seçilirdi. İhtiyaç sahipleri ise bu
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taşın içerisinden sadece ihtiyacı olduğu
kadarını alırdı.
Yitik taşı, cami avlusunun doğusunda bulunur. Kaybolan eşyalar, bu taşın
üzerinde teşhir edilir ve kaybedenlerin
kayıp eşyasını bulması sağlanırdı.
Ömer, İmam Efendi’ye bu anlatımlarından dolayı teşekkür etti. Sonra da
babasıyla tekrar şehir meydanına çıktılar. — Babacığım bu yapılar yıllar önce
yapılmasına rağmen sanki bugün imar
edilmiş gibi dimdik ayaktalar. Ne depremler atlatmasına rağmen en ufak bir
hasar almamışlar.
— Bu sözlerine katılmamak elde değil
evlat! Şimdi yapılan binalar birkaç yıllık
olmasına rağmen, en ufak bir depremde dahi ne kadar can kaybına sebep
oluyor. Yani, deprem değil, binalar insanları öldürüyor.
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eydanda ilerlemeye devam ettiler.
— Babacığım, kartpostallarda gördüğümüz, belgesellerden izlediğimiz Çifte Minareli Medrese burası değil mi?
— Aferin oğlum! Sana hayran olmamak elde değil. Tam dediğin gibi... Haydi, bakalım şimdi onu incelemeye. Hem gezelim hem de bana kulak verirsen bildiklerimi seninle paylaşırım.
— Can kulağıyla dinliyorum baba!
— Taç kapının hemen üzerinde üç yönden akan yazıttan
medresenin, İlhanlı veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveynî tarafından 1271 - 1272 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktaymış.

Yapının günümüze ulaşan tek özgün yanı, Anadolu’nun en
yüksek taç kapısına sahip görkemli ön cephesidir. Taç kapı
üzerinde yükselen iki minare ise âdeta Sivas’ın sembolü olmuştur. Anadolu’da yapılmış en abidevi medreselerden biri
olup, Darü’l-hadis adıyla da bilinir.
Çifte Minareli Medrese, iki katlı, dört eyvanlı bir yapıdır, Taç
kapının üzerindeki tuğla minareler çini bezemelidir. Bitkisel
ve geometrik motiﬂerle süslü taç kapı ile yanlarındaki mukarnaslı nişler yapıya hareketli bir görüntü kazandırmış. Köşelerde ise yivli yarım kuleler hemen göze çarpmaktadır.
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ifte Minareli Medrese’nin karşısında ise Şifaiye Medresesi yer alıyordu. Restorasyon çalışmaları olduğu için
gezemediler ama Ömer’in babası burası hakkında bilgiler
anlatmayı ihmal etmedi;
— Bu yapı, Selçuklu Devri’nde hastaların tedavi edildiği ve
aynı zamanda tıp tahsilinin de yapıldığı en önemli medreselerden biridir. Günümüze ulaşabilen bölümü, Anadolu’nun
en büyük şifahanesidir. 1217 - 1218 yıllarında 1. İzzeddin
Keykâvus tarafından yaptırılmış.
Taç kapıda güneş ve ay sembolleri, ana eyvanda ise kadın
ve erkek başı biçiminde rölyeﬂer yer alır.
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1220’de 1. İzzeddin Keykâvus’un buraya defnedilmesiyle
birlikte güney eyvanı türbeye dönüştürülmüş.
Şifaiye Medresesi’nin hemen yanı başında Buruciye Medresesi tüm heybetiyle Cumhuriyet Meydanı’na mağrur bir
şekilde bakıyordu. Büyük bir taç kapıdan girerken Selçuklu
akıncısı elbiseleri giydirilmiş bir manken ile karşılaştılar. Canlı
gibiydi. Bu akıncı ile resim çektirmeyi ihmal etmedi. Kendilerini dört tarafı taş eyvanla kaplı bir avluda buldular.
Selçuklu akıncılarını bulacaklarını hayal ederken çay bahçesi
olarak düzenlendiğini gördüler. Sivaslılar oturmuşlar, bu tarihî yapının içinde çaylarını, kahvelerini veya meşrubatlarını
yudumluyorlardı.
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uruciye Medresesi, sağlam kalmış muhteşem taç kapısıyla Sivas’ın ve Anadolu’nun en ünlü yapıları arasındadır. 1271 yılında Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin
Keyhüsrev döneminde yapılan medresenin mimarı belli
olmayıp, yapı Anadolu’da simetrisi en düzgün medrese

plânına sahipmiş.
Açık avlulu medrese, kesme taştan örülmüş. Kapısının
üzerindeki kitabeden anlaşıldığı gibi Muzafferüddin Burûcerdî tarafından 1271-1272 (H.670) yılında fizik, kimya,
astronomi öğretimi amacıyla yaptırılmış.
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üçük gezgin ve Tahsin Bey, Buruciye Medresesi’nden ayrıldıktan sonra yine Atatürk Bulvarı’ndan aşağıya doğru
yürüdüler. Meydan Camisi’ne varmadan solda Nalbantbaşı
Caddesi’ne döndüler.
Zira burada tarihî önemi büyük olan Ziyabey Kütüphanesi
vardı. Tahsin Bey, oğluna buradaki nadide el yazması ve ülkenin başka yerlerindeki kütüphane ve müzelerde pek görülemeyecek tarihî eserleri görmesini istiyordu.
Kütüphanenin açık olduğu bir zamana rast gelmeleri ayrı
bir şanstı. Kütüphane müdürü ile tanıştılar. Ömrünü kütüphaneciliğe vermiş tam bir kitap kurdu idi. Eserlerden bahsederken sanki öz evlatları çocuklarından bahseder gibiydi.
Delikanlılara taş çıkartacak heyecan ve ataklıkla bir çırpıda
Ziyabey Kütüphanesi’ni hem gezdirdi ve hem de buradaki
eserleri tanıttı;
“Ziyabey Kütüphanemiz: Sivas eşrafından ve 1. Dönem
milletvekili Yusuf Ziya Bey (Başara) tarafından 1908 yılında
(38 yaşındayken) kendi şahsi gayretleriyle özel kütüphane
olarak kurulmuş. 704 adet değerli el yazması ile beraber
17.205 adet kitap mevcuttur.
İstanbul, Bursa gibi yerlerdeki kütüphanelerin varlığı, belki sıradan kabul edilebilir. Meşrutiyet döneminde, o günün

şartlarında bir Anadolu şehri olan Sivas’ta, binasıyla birlikte
teşekkül ettirilmiş bir kütüphanenin varlığı sıradan bir olay
değildir. Kütüphanenin önemli bir özelliği, döneminde yayımlanan ve o günün şartlarında herhangi bir Anadolu şehrinde
bulunması zor olan, farklı disiplinlere ait eserlerin bulunmasındandır.
Ziya Bey, kütüphaneyi yaptırmak için, Vakfın Tuzla hisselerinden kazanılan parayı harcamış. Devlet adamları ve yöneticilerin Sivas’ı ziyaretlerinde, Ziyabey Kütüphanesi, önemli
bir mekân olma özelliğini değişik zamanlarda göstermiştir.

Sivas Belediye Başkanı
Sami AYDIN
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itekim İsmet Paşa’nın her gelişinde Ziyabey Kütüphanesi’ne uğradığı ve kendisine burada yemek ikram
edildiği rivayet edilmektedir.
“Bir kütüphane yüz hapishane kapatır”
gibi sözlerin bir yansıması olarak, kütüphanenin inşaatında cezaevi mahkûmları çalışmış. Yani, Ziyabey Kütüphanesi,
dünya tarihinde belki de bir eşine rastlanmayacak bir ilke de sahiptir.
Çok eski eserler bulunan kütüphane Fransızca eserler içerisinden, 1839
(veya 1842] tarihli bir İncil mevcuttur.
İçinde İncil’de geçen ayetlerin gravürleri bulunmaktadır. (Türkiye’de 3-4 tane
olduğu söyleniyor).

El yazması kitaplar, gizli ilimler, felsefe,
astronomi, mantık, sosyoloji, psikoloji,
eğitim, ahlak, bilim tarihi, astroloji, zooloji, tarih, edebiyat gibi alanlarla ilgilidir.
Kitaplardan bazısı paha biçilemeyecek
kadar kıymetlidir. Bu kütüphaneyi orijinal ve önemli kılan diğer önemli vasfı ise, içinde hem eski eserler hem de
yeni eserlerin mevcut olduğu tek yazma eserler kütüphanesi olmasıdır.
Kitapların dışında kıymetli hat eserleri
ve dört adet değerli icazetname bulunmaktadır. Mevcut hat eserlerinin değerini, onlardan bir tanesiyle ilgili şu bilgiler ispat etmektedir. Bu hat şaheseri,
dut yaprağının damarları [oyulmuş]

üzerine 24 ayar altın eritilerek yazılmış
bir eserdir. Kütüphane’deki en eski yazma eser, 800 yıllıktır. Kütüphanemizin
Paşa Camisi tarafında, binanın orijinal
hâlinden kalma çeşme, Belediyemizin
de katkılarıyla yakında yıllar öncesi gibi
akmaya başlayacak.”
Küçük Gezgin, babasının neden bu
kütüphaneye getirdiğini şimdi daha iyi
anlamıştı. Yıllar öncesinden ses getiren
el emeği göz nuru bu kitaplara dokundukça kendini öyle şanslı hissediyordu
ki. Müdür Bey’in ikram ettiği çayını içtikten ve teşekkür ettikten sonra bu
muhteşem kütüphaneden ayrıldılar.
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iyabey Kütüphanesi’nde önemli kazanımlar elde ederek
ayrılan gezginlerimiz, Atatürk Caddesi’ni takip ederek
Meydan Camisi’ne geldiler.
Cami kapısının yanındaki duvarda Şems-i Sivasî yazan tabelayı gördüler.
— Babacığım camide türbe mi var?
— Cami avlusunda dersek daha doğru olur. Önce Şems-i
Sivasî’yi ziyaret edelim.
Sonra “Bismillâhirrahmannirrahim!” diyerek türbenin kapısından içeri girdiler. Biri önde diğerleri arkada birkaç tane
sanduka gördüler. Öndeki sandukanın üzerinde Şemseddin
Ahmed Sivasî (Kara Şems) yazıyordu.
Ömer, merakla babasına bakarken Tahsin Bey anlatmaya
başladı;
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— Anadolu’nun yetiştirdiği büyük velilerden birisi olan Şemseddin Sivasî, esmerliğinden dolayı halk arasında Kara Şems
olarak da bilinmekte. Ayrıca Şemsü’l-Aziz olarak da anılmaktadır. Asıl adı Ahmed’dir. Halvetiye tarikatının kolu olan
Şemsiyye ’nin kurucusuymuş.
Şemseddin Sivasî, bugün Sivas’ı aydınlatan bir güneş gibidir.
Yüksek, ilim ve irfan sahibi, bütün güzel huylarla ahlaklanmış, faziletli bir zatmış. Yumuşak huylu, cömert, güler yüzlü,
fakirlerin yardımcısı, zayıﬂarın, dulların, yetimlerin sığınağıymış. Eli açık, vermesi bolmuş.
Mütevazı, alçakgönüllü olup, büyüklere hürmet, küçüklere
şefkat ve merhametle davranır, özür dileyenlerin özrünü kabul edermiş.
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azmış olduğu kırka yakın eserde, yüksek bir din kültürüne sahip olduğu görülen Şemseddin Sivasî, Arapça ve
Farsçaya’da çok vâkıftır. Şiirlerini tasavvufi fikirlerini ifade
etmek ve yaymak amacıyla yazmış olup, şiiri bir vasıta olarak görmüştür.
Duygu ve düşüncelerini içten ve özlü bir şekilde ifade etmiş,
aruz ve hece vezni ile söylediği şiirlerinde Allah ve Hz. Peygamber sevgisini dile getirmiştir. Bestelenmiş birçok ilahisi
bulunan Şemseddin Sivasî, Mevlid de kaleme almıştır.
— Babacığım arkadaki sandukalar kime ait?
— Aile fertlerine, torunlarına aitmiş oğlum. Şimdi merhumlara Fatiha okuyup Meydan Camisi’nin içine geçelim.

Dualarını ettikten sonra 1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Koca Hasan Paşa’nın yaptırdığı Meydan
Camisi’nin içine adım attıklarında bedenlerini tatlı bir huzur
kapladı.
Önündeki son cemaat yeri 19. yüzyılda buraya eklenmiş. Vakıﬂar Genel Müdürlüğü tarafından 1968 yılında onarım görmüş, halk arasında Çukur Cami ismi ile de tanınmaktaymış.
Cami, kesme taştan ve 19 x 27. metre ölçüsünde dikdörtgen
planlı olarak inşa edilmiş. Üst örtü dört köşeli kalın sütun ile
desteklenerek üzeri eğimli bir çatı ile örtülmüş.
Kare kaide üzerinde tuğladan yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.
Ömerciğim, şimdi buradan Tarihî Taşhan’a gideceğiz.
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eydan Camisi’nin bulunduğu caddeden, Atatürk caddesi üzerinde bulunan tarihi binaya vardılar. Burası “Taşhan” idi. Her hâliyle görülmeye değer tarihî bir eserdi. Ana
kapıdan içeri girdiklerinde genişçe bir avluya açıldılar. Eyvanlarla çevrilmiş olan Taşhan, caddenin şehir gürültüsünden uzak başka bir sakinlikteydi. Çay içmek için masalardan
birine oturdular.
Tahsin Bey, Ömer daha soru sormasına fırsat vermeden tarihî yapı hakkında bildiklerini kısaca anlattı:
— Taşhan, iki katlı, tamamen kesme taştan inşa edilmiş,
ortası açık avlulu, dikdörtgen planlı, üç girişi bulunan bir
handır. Doğu, güney ve kuzey yanlarındaki girişler yuvarlak
kemerli ve demir kanatlıdır. Tabanı blok taş döşemeli orta

avluda, elips şeklinde taş bir havuz, ortada zıt yönde çift
başlı aslanların ağzından su akmaktadır. Orta avlunun güney
ve kuzey yönünde, tek parça silindirik gövdeli altı büyük sütunların oluşturduğu revak bölümünün gerisinde dükkânlar
sıralanmıştır.
Üst kata güney ve doğu yönündeki girişlerin hemen yanındaki taş basamaklı merdivenler yardımı ile çıkılmaktadır.
Dıştan ise her mekânın üzeri kırma çatılı ve oluklu kiremit
kaplıdır.
Alt kat dükkânlar boydan boya camekânlı, kuzeydekiler hem
içe hem de dışa dönüktür. Üst kat odaları ise dikdörtgen
pencereli demir şebekelidir.
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Ş

ireci Hanı (Subaşı Hanı)

Taşhan’da tarihin derin nefesini bedenlerinde hisseden gezginlerimiz biraz
dinlendikten sonra Mahkeme Çarşısı
adı ile bilinen cadde üzerindeki “Şireci
Hanı”na, diğer bir adıyla “Subaşı Hanı”
gittiler.
Han, Sivas Şeriye Sicil Defterindeki kayıtlarından anlaşıldığına göre, 1525 yılında vefat eden Sivas valisi Sinan Paşa
Vakfı’ndan olduğu bilinmektedir.
Hanın sicil belgesi mahiyetindeki kitabesi yoktur. 25 x40.50 metre boyutlarında dikdörtgen bir plan şemasına
sahip, ortası açık avlulu, iki katlı, ahşap
Osmanlı Dönemi hanıdır.
Subaşı Hanı; eski, kalın kesme taş du-

varları olan bir yapının üzerine sonradan yapılan ilavelerle ahşap bölümlerden meydana getirilmiştir.
Subaşı Hanı’nı iki bölümde incelemek
daha doğru olacaktır. Doğu yönünde
mahallî tabirle “Develik” olarak adlandırılan bölümü, diğer yanda ahşap ve
kârgir, iki katlı bölüm bulunmaktadır.
Develik olarak adlandırılan bölümünün,
bazı kaynaklar;Güneydoğu Anadolu’daki bedesten tipine (Kaysariye denilen bu
tip bedestenler) benzerliği nedeniyle,
Sinan Paşa Vakfiyesi’ndeki iki bedestenden biri olarak kabul etmektedirler.
Bu bölüm, 16. Yüzyılda inşa edilmiştir. Tek katlı olan develik kısmı üstten
tepe pencereleri ile aydınlatılmaktadır,
dıştan düz dam şeklindedir. Bugün bu

bölüm restore edilerek lokanta hâline
getirilmiştir.
İki katlı ahşap ve kârgir bölüm ise; yine
dikdörtgen planlı, açık avlulu, ortada
şadırvan bulunan, güney yönü dışında
üç yönü revaklarla çevrili, revakların gerisinde dükkânların yer aldığı, üst katı iş
yerleri olarak kullanılan bölümdür.
Bu bölüme güney ve batı yönündeki büyük kapılardan girilmektedir. Üst kata
ve develik bölümüne doğu yönündeki
merdivenlerle çıkılır ve inilir. Bu bölüm,
19. yüzyılda inşa edilmiştir.
Küçük Gezgin ve Tahsin Bey, bu tarihî
mekânı gördükten sonra Sivas’ın neden bu denli tarihî öneme sahip olduğunu bir kez daha anladılar.
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Ulu Camii

S

ivas’ın Eğik Minareli
Ulu Camii

Gezginlerimiz Şireci Hanı’ndan ayrıldıktan sonra Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’ndeki Ulu Cami’ye gittiler. Cami’ye
daha uzaktan bakarken Ömer, “Babacığım bana mı öyle geliyor, yoksa minare yamuk mu duruyor?” diye sordu.
— Hah! Hah! Gözünden de hiçbir şey
kaçmıyor oğlum. Dediğin doğru. Minare yıllara yenik düşerek kaidesinden biraz olsun ayrılmış.
— Bu durum tehlike oluşturmaz mı?
— Tabii ki. Yetkililer bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyorlarmış.
Ulu Cami’ye yan taraftaki büyük bir taş
kapıdan avluya girdiler. Kapının üzerinde ustaca hazırlanmış hat sanatı örneği

mevcuttu.
Uzun ve genişçe bir avludan caminin
namaz mahfiline girdiler. Büyük ve enli
kemerler caminin çatısını yıllarca bıkmadan usanmadan taşımış.
Ömer, şöyle caminin içini gezdiğinde
“Babacığım ne kadar da büyük bir cami
böyle. Demek “Ulu Cami” ismini buradan almış. Cami hakkında neler biliyorsun, anlatır mısın?
— Hay, hay Ömer! Anadolu’nun en eski
camilerinden biridir. Anadolu’daki mimarlık tarihinde, cami iç mekân fikrinin
gelişmesinde önemli bir yapıdır. Avlusuna üç yönden girişi ve düz damlı,
dikdörtgen planlı, küfe tipli cami sınıfına
giren nadir örneklerdendir. Kubbe fikrinin henüz gelişmediği bir dönemde yapılmış olduğu her hâlinden bellidir.

Bazı bilim adamlarına göre Danişmendli
Dönemi eseri olarak da kabul edilmektedir. Böylesine önemli bir eserin ne yazık ki avlusuna 1974 yılında betonarme
bina yapılarak avlu plan tertibi bozulmuş.
Melikşah Dönemi’nde Kızılarslan bin İbrahim tarafından Kul Ahi’ye yaptırılan
caminin 1955 yılındaki onarımı sırasında, hem yapım hem de onarım kitabesi
bulunmuştur.
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Gök Medrese

A

z sonra Türk mimarisinin ve süsleme sanatının birlikte görülebildiği en önemli yapılardan olan Gök
Medrese’ye geçtiler. Yapıya hayran kalmamak mümkün
değildi. 1271 tarihinde 4.Kılıçarslan’ın oğlu 3.Gıyaseddin
Keyhüsrev döneminde Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından yaptırılmış.
Gök Medrese’nin, mermer taş kapısı, ışık-gölge oyununu
yansıtacak güzellikte zengin bir görünüme sahip. Yapıldığı tarihte, Uzay Bilimleri Üniversitesi olarak hizmet veren medrese, 1926’da okul, daha sonra ise Müze olarak
kullanılmış.
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İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi

G

ök Medrese’den ayrılan baba oğul eski tabirle Mahkeme Çarşısı Caddesi’ndeki eski
ismi ile Çorapçı Han’ı yeni ismi ile “Sivas Belediyesi İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi”ne
uğradılar. Merkezin müdürü ile tanıştılar. O da
gezginlerimize Kültür ve Sanat Merkezi’ni hem
gezdirdi, hem de merkez hakkında bilgiler verdi.
Çorapçı Hanı, Yeni Cami’nin doğusundadır.
19. yüzyılda yapıldığı düşünülen yapı, açık avlulu, iki katlı, temeli kesme taş, üzeri ahşap
karkas arası kerpiç dolgu malzemelidir. Yapının

girişi kuzey yönündedir ve orta avlu içerisine
dükkânlar yerleştirilmiştir. Girişin doğusundaki
ikinci bir kapıdan eskiden otel olarak kullanılmış olan ikinci kata çıkılmaktadır.
Yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi bulunan ve Sivas‘ın büyük evliyalarından olan İsmail Hakkı
Toprak Hazretleri’nin bir müddet kullandığı ve
İslâmi ilimlerini öğrettiği Sivas’ın önemli tarihî
eserlerinden olan Çorapçı Han’ında yenileme
çalışmaları Belediyemiz tarafından tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
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ki katlı, avlusu açık, toplam 28 odası bulunuyor. Çorapçı Hanı, Türk İslam Sanatlarına yönelik faaliyet ve kurs merkezi olarak hizmet vermektedir.
Yeni adıyla “İhramcızade Kültür ve Sanat
Merkezi”, Tarihî Kentler Birliği Kayseri buluşmasında restorasyon projesi dalında “Proje
Ödülü” kazanmıştır.
Merkez de; Ahşap İşleme Sanatı, Deri Ciltleme ve Kaplama, Muhabbethane, İsmail
Hakkı Hazretleri Müzesi, Makam-ı İhramcızade, Hadis Okuma Odası, Bayan Mescidi,
Erkek Mescidi mevcuttur.”

Gezginlerimiz Müdür Bey’e teşekkür ettiler.
Ayrıca Sivas Belediyesi’ne bu projeden dolayı takdirlerini bildirdiler. Burada bir müddet
daha kaldıktan sonra Sivas Kalesi’ne çıkmak
için hareket ettiler.
Türkiye’nin tarihî bütün şehirlerinde, o şehrin tarihinin nirengi noktası gibidir kaleler,
surlar. Ancak Sivas’ta kaleyi, bugün yalnızca
kaleden kalan boşluğa bakarak hayal edebiliriz.
Kale her şeyden önce doğal oluşumlu bir
kalker kitlesinden vücuda gelmiş bir tepe
olup, suni bir höyük değildir.
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A

ncak Hititler ve Selçuklular bu müstahkem tepeden istifade etmişler. Özellikle Selçuklular bu tepeden en geniş
ölçüde tipik askerî yapıları kurmada faydalanmışlar.
Sivas şehrinin gelişiminde önemli bir yer tutan kalede 1946
yılında Tahsin Özgüç tarafından yapılan kazılar neticesinde
Topraktepe’nin milattan önce 2000 yılı başlangıcından itibaren iskân edildiği kesin olarak ortaya konmuş. Selçuklu
Sultanı Alâaddin Keykubad, 3 Temmuz 1243 yılında yapılan
Selçuklu-Moğol Savaşı (Kösedağ) öncesi yaklaşan Moğol
tehlikesine karşı Sivas surlarını tamir ettirmiş. Tamir kitabesi
Sivas Müzesi’ndedir.
Eretnalı Devleti’nin kurucusu Alâeddin Eretna ve Kadı Burhaneddin Ahmed de Sivas Kalesi’nin tamiratını yaptırmış ve
kuzey, doğu ve güney yönlerini içi su dolu derin hendeklerle
çevirtmiş.
Küçük Gezgin, kale deyince bugüne kadar gördüğü muhkem kaleler gibi görmeyi beklediyse de biraz hayal kırıklığına uğradı.
Şu anda 4 Eylül Sivas Kalesi olarak isimlendirilen kale etrafında küçük bir de park vardı. Söylenenlere göre yakın
zamanda Sivas Belediyesi burayı da restore edecekmiş.

Sivas Kalesi
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Abdi Ağa Konağı

G

ezginlerimizin Sivas gezisi tüm
heyecanı ile sürüyordu. Sivas Kalesi’nden sonra bu kez kendilerini Abdi
Ağa Konağı’nda buldular. Eski Türk evinin bütün sıcaklığını yansıtan bu konak,
Sivas’ta giderek yok olmaya yüz tutmuş nadide Sivas evlerinden güzel bir
örnektir. Harabe bir şekilde Sivas Belediyesi’ne devredilen Abdi Ağa Konağı
aslına uygun olarak restore edilmiş.
Tarihî konak, 12 odadan meydana gelip, iki kattan oluşur. Üst katında mutfak, büyük salonlu iki misafir odası, iki

büyük hol, iki oturma odası ve bir yatak
odası bulunmakla beraber alt katında
ise iki oturma odası, bir büyük mutfak,
mahzen ve kömürlük mevcuttur.
Odaların yüklük ve dolap kapaklarında
ahşap işçiliği uygulanmış. Odaların duvarlarında lambalıklar ve çiçeklik nişleri
de alçı süslemelidir.
Günümüzde, ziyarete açıktır. Ömer,
böyle büyük bir konağı ilk defa gördü.
Katlar arasındaki oturma odaları ve
sosyal yaşam alanları neredeyse bir-

birinden muaf, geniş ve ferah şekilde
düzenlenmiş. Yani konak, birkaç aile
bireylerinin mahremlerine girmeden
rahatça yaşayabilecekleri ortamda inşa
edilmiş.
Şimdiler de ise, Abdulvahab Efendi
Abdi Ağa’nın (Hicri 1343) Miladi 1827
tarihinde yaptırdığı bu konak torunları emekli öğretmen Hatice Mutlu ve
emekli Hâkim Abdi Başara tarafından
Sivas Konağı olarak ihya edilmek üzere
Sivas Belediye Başkanlığı’na bağışlanmış.
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T

ahsin Bey konağı gezerlerken
oğluna anlatımlarda bulunuyor-

du.
— Abdi Ağa Konağı’nın Sivas için
büyük manevi önem taşıyan Abdulvahhab-ı Gazi’nin vakıﬂarıyla bir
bağıntısı olduğunu yerel kaynaklar
söylemektedir. Şimdi şehrin biraz
doğusuna Kılavuz Mahallesi’ne gidip
hem Abdulvahab-ı Gazi Türbesi’ni
görebilir, hem de esenlikli bir tepeden Sivas’a bakabiliriz.
Az sonra...
Söz konusu yerdeydiler. Akkaya Tepesi üzerinde Sivas’a muhkem olarak yapılmış olan cami ve türbe tüm
görkemiyle gözler önündeydi.
— Babacığım anlatımına devam
edebilir misin?
— Memnuniyetle! Abduvahhab-ı
Gazi’nin Türbesi, aslında minareli
cami grubundadır. Sultan Bayezid
zamanında, Ahmed Paşa’nın emriyle, 1485 -1486’da yaptırıldığı yapının
kitabesinden öğrenilmiş. Cami içindeki sekizgen türbe, camiden önce
yaptırılmış olsa gerek.

Abdulvahab -ı Gazi Türbesi
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B

u yapı 1972 yılına kadar bir mescit görünümündeydi.
O tarihte yıktırılarak yerine betondan bu iki katlı
cami yapılmıştır. Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde,
Sivas’ta buna benzer toplam 30’a yakın zaviye bulunmaktadır.
— Babacığım Abdulvahab-ı Gazi kimdir?
— Abdulvahab-ı Gazi Hazretleri’nin, rivayetlere
göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sahabelerinden olduğu söylenmektedir.
“La ilahe illallah Muhammedürrasulullah” yazılı
olan Peygamberimizin (s.a.v.) sancağını, cihad için
hazırlanan ordunun önünde taşımış. Peygamberimiz Efendimizin (s.a.v) sancaktarı, bayraktarı olarak tanımlanır.
Battal Gazi Destanı’ndaki kahramanlardan ve onun
silah arkadaşlarından biri olduğunu kabul ederek,
şu bilgilere sahip oluruz:
Abdulvahab-ı Gazi’nin doğum tarihi belli değildir.
Babasının adı Buht’tur. Hicri 113 tarihinde Sivas
yakınlarında ve Battal Gazi’nin de bulunduğu bir
savaşta şehit düşmüş ve bugünkü bilinen yere
defnedilmiş.
Türbe ve tekkeler içinde özel bir yeri ve önemi
bulunan Abdlvahab-ı Gazi Türbesi Sivas’ta halkın
çok önem verdiği ve ziyaret ettiği türbedir. Şimdi
biz cami ve türbeyi gezelim. Caminin ilk katında
namaz mahfili ikinci katında ise türbe mevcuttu.
İkinci kata çıktılarında daha girişte camekân bir
bölmede dört sanduka gördüler. Sandukaların Kanuni Sultan Süleyman şehzadelerinden Beyazıt ve
oğulları Osman, Orhan ve Abdullah’a ait olduğunu öğrendiler. Birkaç basamak ilerledikten sonra
küçük bir bölmede Abdulvahab-ı Gazi’nin kabrini
gördüler.
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bdulvahab-ı Gazi’nin çekim alanından daha çıkmamışlardı. Sivas Şehir Mezarlığı içinde yer almış olan Şehitler
Anıtı ve Müzesi’ni gördüler.
Terör şehitleri anısına yapılmış olan anıtın yanına giden Küçük Gezgin şanlı al bayrağımızın yanındaki yazıyı okudu;
“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak
eğer uğrunda ölen varsa vatandır!”
Bu şiir kime ait baba?
— Bu mısralar birçoğumuzun duyduğu, hafızalarımıza kazıdığımız çok önemli mısralardan biridir. Mithat Cemal Kuntay’ın “On Beş Yılı Karşılarken” şiirinin son mısrasıdır.
Anıtta Sivas’ın teröre verdiği şehitlerin ölümsüzleşen şiirleri
plakete tek tek yazılmış. Ömer, o isimleri de babasına okumaya çalıştıysa da yutkundu kaldı.
“Piyade Er İsmal Şirin, Jandarma Er Ümit Meral, Jandarma
Onbaşı Yunus Karataş, Jandarma Üsteğmen Cemalaettin
Yılmaz, Piyade Er Yakup Yıldız, Jandarma Onbaşı Ümit Erdoğan.... ?.... Şeyy! Özür dilerim baba yüreğim daha fazla
dayanmıyor.
Müze içinde de şehitlerimizin fotoğraﬂarı, künyeleri ve ailelerine yazdıkları mektupları görmeye can mı dayanırdı?
Asker selamına durdu, gözlerindeki yaşlara hâkim olamadı;
“ Vatan Sizlere Minnettardır!” dedi.

Şehitler Anıtı

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır!”
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T

ahsin Bey de çok duygulanmıştı.
— Vatanın birliğine ve dirliğine her daim kasteden hainlerin var olacağını unutmamak gerekir. İşte en yakın tarihte 15 Temmuz 2016’da vatan hainleri bir kez daha sahneye
çıktılar. Vatanı bölmek için hain bir darbe teşebbüsünde bulundular. Hem de Millî Mücadele yıllarındaki gibi Yunanlılar,
İtalyanlar, Fransızlar veya İngilizler değildi. En acısı da bu
ülkenin ekmeğini yiyen suyunu içen aramızdan çıkan hainlerdi.Darbe teşebbüsü kısa zamanda yok edilmişti.
15 Temmuz gecesi de Sivas’ın vatanseverleri de sokağa dökülmüştü.

Hem de korkusuzca, vatan aşkıyla...
Bu talihsiz gecede Sami Bey, Sivas Belediye Başkanı olarak
hemşehrilerinin arasındaydı. Hitaben duygularını da şöyle
ifade etmişti aziz Sivaslılara:
“Aziz Türk milleti, Kıymetli hemşehrilerim!
Millet olarak tarihin her safhasında başımız dik yaşadık. İmparatorluklar kurup devletler yıktık. Ama asla özgürlüğümüzden taviz vermedik. Düşmanımızda çok oldu, içimizde
hain de. Ancak tarihler boyunca yaşamadığımız bir ihaneti
sundu bizlere...

Küçük Gezgin

T

arihimizde darbeler vardı ancak yapılan darbelerin de bir
âdeti vardı. Millete kurşun sıkılmaz, kamu malına zarar
verilmez. Bu gözü dönmüş caniler o akşam milletin paraları
ile milleti korumak için alınan tankları, helikopterleri, uçakları
millete karşı kullandılar. Kurtuluş Savaşı’nda yunan ordusunun ilişmediği Meclis’i bombaladılar. Kendi Genelkurmayını
bastılar. Kısa insanlık tarihinin görmediği bir ihaneti sahnelediler.
Onlar her şeyi planlamışlar, yılarca hazırlık yapmışlardı, ancak hesap edemedikleri bir şey vardı. O da bu asil milletin
iradesi, sarsılmaz imanı, demokrasiden kazanımları…
Bunu hesap edemediler. Aziz milletimiz bizimle birlikte sokaklara çıktı. Göğsünü kurşunlara siper etti, tankların altına
yattı, uçakla salvo savurdu, ihanet çetesini dize getirdi...
Sizler Başkomutanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile sokaklara çıktınız. O tamam diyene kadar 27 gün
uyumadan, yorulmadan, dinlenmeden meydanlarda nöbet

57

tuttunuz. Dünyaya “demokrasi” ne demek, “özgürlük” ne
demek, “vatan-bayrak” ne demek, seçtiğine sahip çıkmak
ne demek tüm cihana gösterdiniz. Allah sizden razı olsun!
O kara geceden bugüne kadar bizimle omuz omuza verdiniz.
Tarih bu asil duruşunuzu yazacak. Biz bu asaleti unutmayacağız. Ben Sultan şehrin hizmetkârı olarak bu şehirde hizmet
gören kamu görevlilerini ve sizlerin desteğini asla unutmayacağım. Hepinize her daim şükran duyguları besleyeceğim.
Bu davranış ve bu belge torunlarımıza miras kalacak.
Hepinizi Cenab-ı Hakk’a emanet ediyorum.
Küçük Gezgin de o geceyi Eskişehir’de yaşayanlardandı.
Başkan Bey’in duygularına aynen katılıyordu.
— “Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır” diyen
Ata’mızın sözlerinin haklılığı bir kez daha ispatlandı değil mi
baba?
— Haklısın Ömerim! İnşallah rabbim böylesini bir daha göstermesin. Aziz TÜRK Milleti’ni Türk Vatanını korusun.
— İnşallah babacığım, inşallah!
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üçük Gezgin’in ve babasının bu kez
gezi yönleri Sivas Belediyesi Gıda
Bankası idi. Binadan içeri girdiklerinde
sanki büyük bir alışveriş mağazasında
gibiydiler. Yetkili beyefendi Ömer’in sorularına daha fazla dayanamadı ve burası hakkında bilgiler anlattı;
“Sivas; yardıma muhtaç insanı çok
olan şehirlerden bir tanesidir. Belediye, yıllardır bu insanlarımıza iyi niyetle
yardım elini uzatıyordu. Herkes karınca
kararınca yardım yapmasına rağmen,
bu insanlarımızın ihtiyacının tam anlamıyla görülmediği de gün gibi açıktı. Çünkü yardımlar genelde Ramazan
ayında yoğunlaşıyor ve her yardım yapanın filesinde de hep aynı malzemeler
yer alıyordu. Bu durumda, yardımları
amacından uzaklaştırdığı gibi her zaman ihtiyacı olanla olmayan da ayırdedilemiyordu.

Sivas Belediyesinin Sosyal Hizmetler
eliyle sivil bir üstünlük olan “Hayat Ağacı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği” kuruldu. Daha sonra ise büyük bir adım atılarak, ülkemizde benzeri olmayan GIDABANK hayata geçirildi. Süper market gibi düzenlenen Gıda
Bankası; yardıma muhtaç insanların
alış veriş zevkini tadarak, yardım almasını sağlıyor. Sivas Belediyesi’ne daha
önceden kayıt yaptırmış ve incelemeler
sonrasında yardım almaya hak kazanmış vatandaşlar, şimdi kendilerine verilen limit kadar, alışverişi kendi ihtiyacına
göre ücretsiz alıyor.
Gezginlerimiz, böyle hayırlı bir sosyal
faaliyete imza atan Sivas Belediyesi’ni
takdirle karşıladılar ve yetkiliye de teşekkür ettiler.
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üçük Gezgin babasıyla Gıda Bankası’ndan
ayrıldıktan sonra Mevlâna Mahallesi’nden
geçtiler.
Dört yol kavşağındaki süs havuzunun orta yerinde Mevlevi figürünü gördüler. Fıskiyelerin
orta yerinde yavaş yavaş dönüyor, gerçek bir
Mevlevi gibi sema ediyordu.
Ömer, havuzun etrafında meraklı bakışlarla
dolaşırken babasına sorular sormayı da ihmal
etmiyordu.
— Babacığım, Mevlevilik nedir? Dönüşlerine
neden sema denir.
— Aferin Ömer! Akıllıca bir soru. Halk arasında
“semah” ile “sema” kelimeleri birbirine karıştırılır. Semah, alevi geleneğinde bulunmaktadır.
Mevlevîlik denince ise, ilk akla gelen sema,
lügatte işitmek manasındadır. Terim olarak,
musiki nağmeleri dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip dönmektir.
Hz. Mevlâna zamanında belli bir nizama bağlı kalmaksızın dinî ve tasavvufi bir coşkunluk
vesilesiyle icra edilen sema, sonradan Sultan
Veled ve Ulu Arif Çelebi zamanından başlayarak Pir Adil Çelebi zamanına kadar tam bir disiplin içine alınmış, sıkı bir nizama bağlanmış;
icrası öğrenilir ve öğretilir olmuş.
Böylece 15. yüzyılda son şeklini alan Sema Töreni’ne daha sonra sadece 17. yüzyılda Naatı Şerif eklenmiştir. Sema, sembolik olarak,
kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini,
Yüce Allah’a olan aşk ile harekete geçişini ve
kulluğunu idrak edip “İnsan- ı Kâmil” e doğru
yönelişini ifade eder.
— Teşekkür ederim babacığım!

Mevlâna hz.
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ahsin Bey sözlerine devam etti:
— Son yıllarda Sivaslıların nefes aldıkları,
piknik yaptıkları ve huzur içinde günlerini geçirdikleri bir yer var. Adı “Paşa Fabrikası Mesire Alanı” Şimdi oraya gideceğiz. Sonrasında
da Susamışlar Konağı’na gideceğiz. Şehir Merkezi’nin 7 kilometre dışındaki mesire alanına
gittiklerinde sanki tüm Sivaslının orada olduğunu gördüler. Oynayan, gülen ve çoluk çocuk
aileleriyle kamelyalar altında piknik ve mangal
yapanlar... Bol oksijen ve huzur hâkim idi. Sivas Belediyesi tarafından düzenlenmiş bu mesire alanında dinlenme tesisleri de mevcuttu.
Yapay bir göle de sahip olan Paşa Fabrikası
Mesire Alanı, Sivaslılar ve çevre ilçelerden gelenlerin de ilgi odağı olmuş, içerisine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü anımsatan küçük bir
köprü yapılmıştı.
— Babacığım burada daha önce fabrika mı
varmış?
— Hayır oğlum. İsim olarak zamanında Paşa
Fabrikası Mesire Alanı denmiş ve öyle devam
edegelmiş. Gezginlerimiz yeni proje kapsamında olan “Paşabahçe Yamaçevleri”ni de
gördüler. Tesisler de biraz dinlemek için konakladılar. Kendileri için özel hazırlanan yöresel yemeklerden oluşan Sivas Tabağı’nı afiyetle bitirdiler. Çay, kahve ve meşrubat faslından
sonra mesire alanından ayrıldılar.
Şimdi hedefte Susamışlar Konağı vardı.
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Susamışlar Konağı
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nönü Mahallesi 20. Sokaktaki Susamışlar Konağı’na geldiklerinde bir an şaşkınlık geçirdiler. Çünkü konağa girdiklerinde her ne kadar dışından konak gibi görünse de iç
mimari bildikleri konaklara benzemiyordu.
Cami veya mescit görünümü olsa da öyle değildi. Meğer
Mevlevihane imiş. Oradaki görevli gezginlerimizin bu sorularına cevap verdi:
— Susamışlar Konağı, Osmanlı döneminde bilhassa 17. ve
18. asırlarda konağın yazlık ve kışlık odalar, mutfak, kiler,
çardak, yolcular için misafirhane (han), ambar, iki ahır, sa-

manlık, kapıcı odası, fırın ve çeşme ile avlu ve bahçesi bulunuyormuş.
Günümüze ulaşan kısmı belediye tarafından restore edilerek
eski ihtişamına kavuşturuldu. Konak, Susamışlar’ın (Mehmet
Nuri Susamış ve oğulları) adına izafeten Susamışlar Konağı
olarak adlandırıldı.
Sivas’ın fiziki ve manevi dokusunda iz bırakan Ali Baba’nın
büyük bir ihtimalle 1470’li yıllarda doğmuş ve 1574’e bir asırdan fazla yaşadığı rivayet edilmektedir. Konak şimdilerde
Mevlevihane olarak hizmet görmektedir.
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onaktan ayrıldıktan sonra Sivas’ı ikiye bölen Kızılırmak kenarına
geldiler. Üzerinde, taştan inşa edilmiş Kesikköprü olarak adlandırılan tarihî önem ifade eden eseri gördüler. Tahsin Bey, Oğlum gel
şöyle Kızılırmak’a karşı oturalım ve sohbetimize devam edelim;
— Kızılırmak Nehri, İç Anadolu’nun en doğusundaki Sivas ili İmranlı
ilçesinde Kızıldağ’ın güney yamaçlarından doğar. Türkiye topraklarından denize dökülen en uzun akarsudur. Uzunluğu 1355 kilometredir. Tuz Gölü’nden sonra kuzey ve kuzey doğuya yönelir.

Eğriköprü

B

urada Delice Irmağı ile Devrez Irmağı ile birleşir. Sonuçta sırasıyla Sivas, Kayseri, Nevşe-

hir,
Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerken çok sayıda
dere ve çayın sularını toplayarak Bafra Burnu’ndan
Karadeniz’e ulaşır. Kesik köprü; iki kısımdan meydana gelmiş olup, birinci köprü yuvarlak ve sivri
kemerli 17 gözden oluşmuştur.
Üzerindeki diğer köprü Eğriköprü ise; Eski dönemlerde Bağdat İpek Yolu üzerindeki yapı, yakın
zamana kadar Sivas-Malatya yolu ve Güneydoğu
Anadolu’nun ulaşımını sağlamıştır. Selçuklu yapısı
olan köprü 173 metre uzunluğundadır.
Eski Sivas-Kayseri yolu üzerinde bulunan Kızılırmak üzerindeki köprünün birinci bölümü 17 gözden oluşmuş. İkinci bölümü yaklaşık 10 metre
uzaklıkta olup yuvarlak kemerli iki gözden oluşmuş. İkinci kısım, altından su akmamasına rağmen birinci köprünün devamı olması nedeniyle
kullanılmaktadır.
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Sıcak Çermik Tesisleri

T

ahsin Bey oğluna, “Evet Ömer! Şimdi de
sıra Sivas’ın dışına çıkmaya geldi.”
dedi.
— Nerelere gideceğiz?
— Gidecek görecek o kadar kültürel zenginlikler var ki; biz vaktimiz ölçüsünde önemli
birkaç yer görebileceğiz. Mesela şimdi Kaplıcalar Diyarı olan Sivas’ta Sıcak Çermik’e
gideceğiz. Sonra Pir Sultan, Âşık Veysel ve
Ruhsatî Baba’nın ruhlarını yâd edeceğiz.
Hele hele Divriği’ye gittiğimiz de Ulu Cami
ve Şifahanesi’ni görünce sanırım küçük dilini
yutacaksın.
— Eee!...O zaman hiç zaman kaybetmeyelim. Yolcu yolunda gerek.
Şifa kaynağı Sıcak Çermik
Sıcak Çermik’e gitmek için Sivas-Ankara
karayolu üzerinden 31 kilometre yol aldı-

lar. Tesislerden oluşan bölgedeki kaplıcalar,
50 santigrat derecenin üzerinde ısıya sahip
olan kaplıcanın, romatizma, sinir sistemi,
solunum yolu, sindirim sistemi, metabolizma bozuklukları, böbrek ve idrar yolları, kan
dolaşımı adale ağrıları, kadın hastalıklarına
iyi geldiğini öğrendiler.
Sıcak Çermik’e gittiklerinde Sivas Belediyesi’nin işlettiği Soğuk Çermik Kaplıcası hakkında da bilgi sahibi oldular.
İl merkezine 20 kilometre mesafedeymiş.
Soğuk Çermik’te suyun sıcaklığı 28 santigrat derece civarındaymış. Kaplıca suyu içildiğinde mide, bağırsak ve safra kesesi hastalıklarına iyi geldiği gibi ayrıca romatizma
ve sinir hastalıkları tedavisinde de yararlı
olmaktaymış. Kaplıca suyu içilebiliyormuş.
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üçük Gezgin Ömer aklına bir soru
gelmişti:
—Babacığım, Sivas denilince Halk
Ozanı Âşık Veysel akla gelir. O konuya
hiç değinmedik?
— Haklısın oğlum. Sivas sadece Âşık
Veysel değil bir çok halk ozanını bağrında barındırır. Tabii en önemlisi ve
halk tarafından daha çok bilineni de
âşık Veysel’dir.
Kısacık ömründe hep çileli bir hayatı
olmuştur. Şarkışla’nın Sivrialan köyünde dünyaya gelmiş. Bir insan düşün ki,
kaderin cilvesi olarak tarlada doğmuş,
daha yedi yaşında çiçek hastalığından
sol gözü görmez olsun, çok geçmeden
diğer gözüne de perde insin. Ancak ışığı seçebilecek durumda iken talihsizlik

bu ya; Bir gün inek sağarken babası
yanına gelmiş. Veysel ansızın dönüverince; babasının elinde bulunan bir
değneğin ucu öteki gözüne girivermiş.
O göz de akıp gitmiş böylece...
Hayatı da buna benzer akmış gitmiş.
Ona en zor geleni de, İstiklal Savaşı
da patladıktan sonra bütün arkadaşları, emsalleri cepheye koşarken onun
bundan da mahrum kalması...
Fakat gönüldaşı, sırdaşı olan sazının
teline dokunup söylediği sözler türkü
olmuş gönüllere mıhlanmış sanki...
“Dost dost diye nicesine sarıldım,
Benim sadık yârim kara topraktır.
Beyhude dolandım boşa yoruldum,
Benim sadık yârim kara topraktır.

Nice güzellere bağlandım kaldım,
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum.
Her türlü isteğim topraktan aldım,
Benim sadık yârim kara topraktır.
Koyun verdi kuzu verdi süt verdi,
Yemek verdi ekmek verdi et verdi.
Kazma ile dövmeyince kıt verdi,
Benim sadık yârim kara topraktır.
11 kıta olan bir şiirin son sözleri de
şöyleydi;
“Her kim olursa bu sırra mazhar,
Dünyaya bırakır ölmez bir eser.
Gün gelir Veysel’i bağrına basar,
Benim sadık yârim kara topraktır.”
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ahsin Bey coşmuştu bir kere…
Ozanları anlatmaya devam etti:
— Âşık Veysel deyip de Pir Sultan
Abdal unutulur mu? Ne mümkün?
Banaz’daki elinde bağlamasını göklere kaldırmış ovaya doğru haykırmış
şekilde heykelinde olduğu gibi “Açılın
Kapılar Şah’a Gidelim!” diye haykırıyordu;
“Hızır Paşa bizi berdar etmeden,
Açılın kapılar Şah’a gidelim,
Siyaset günleri gelip çatmadan,
Açılın kapılar Şah’a gidelim.
Bunda bilmeyeni bildirirler mi,
Eli bağlı namaz kıldırırlar mı,
Yoksa Şah diyeni öldürürler mi,
Açılın kapılar Şah’a gidelim.
Aslımız Muhammed kıyman cellâtlar,
Üstümüzde bite davacı otlar,
Ölüm Allah emri ya eziyetler,
Açılın kapılar Şah’a gidelim.
Her nereye baksam yolum dumandır,
Pirim bana küfür etse imandır,
Zincir boynum sıktı hâlim yamandır,
Açılın kapılar Şah’a gidelim!”
Pir Sultan, 16. yüzyılda yaşamış. Asıl
adı Haydar. Hayatının büyük bölümü
Banaz Köyü’nde geçmiş. 16. yüzyılın
ikinci yarısında Sivas çevresinde boy
gösteren Alevi - Bektaşi kökenli ve
İran yanlısı mezhep olaylarına karışmış. Sivas Beylerbeyi Deli Hızır Paşa,
Pir Sultan’ı astırmış.
Ölümünün, 1547 - 1551 veya 15871590 arasındaki bir tarih olduğu sanılmaktadır.

Ya Ruhsatî Baba’ya ne demeli?
— O da mı halk ozanı baba?
— Evet! Ama diğer ozanlardan önemli bir farkı elinde saz olmayan daha
doğrusu saz çalmayan bir ozandır.
Ruhsatî, şiirlerinde Ruhsat Baba, Âşık
Ruhsat, Ruhsat ve çoğunlukla Ruhsatî mahlaslarını kullanmış. Ömrü
boyunca birçok âşıkla karşılaşmış ve
atışmıştır;
“Daha senden gayrı âşık mı yoktur”
diyerek gönülleri fethetmiş.
Şiirlerinin başlıca konuları; halkın
duyguları, inançları, düşünceleri,
dertleri, istekleri gibi toplumsal ve
ferdi konulardır.
“Daha senden gayrı âşık mı yoktur,
Nedir bu telaşın ey deli gönül.
Hele düşün devr-i Âdem’den beri ,
Neler gelmiş geçmiş say deli gönül.
Günde bir yol duman çöker serime,
Elim ermez gidem kisb ü kârime.
Kendi bildiğine doğrudur deme,
Gel iki adama uy deli gönül.
Şu yalan dünyadan ümidini üz,
İnanmazsan bak kitaba yüz be yüz,
Hanen mezaristan malın bir top bez,
Daha doymadıysan doy deli gönül.
Baktım iki kişi mezar eşiyor,
Gam kasavet geldi boydan aşıyor,
Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor,
Gel de bu rüyayı yoy deli gönül.
Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun,
Bu nefsin elinden kaçamıyorsun.
RUHSATÎ dünyadan geçemiyorsun,
Topraklar başına vay deli gönül.

Pir Sultan Türbesi- Banaz
Madımak Canlar Büstü
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ol üzerinde Sivas’ın köpekleri ile ünlü Kangal İlçesi’ne
uğradılar. Çevre yolu üzerindeki meşhur Kangal Köpeği’nin heykelini gördüler. Usta bir heykeltıraşın elinden çıktığı
her hâlinden belli olan heykel, canlısını aratmayacak sahicilikteydi.
Ömer, heykelin etrafında bir iki turladıktan sonra “Kangal
Köpeği neden bu kadar dünyaca meşhur?”diye babasına
sordu.
— Kangal Köpeği, dünyada emsali görülmemiş bir köpek türüdür. Çok cesur, gayet munis, kötü niyetli insanlara karşı
son derece caydırıcı bir güç özelliğinde, zeki, önsezileri kuvvetli ve sahibine aşırı bağlıdır.

Kangal köpekleri, genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilirler ancak bekçi köpeği tanımına daha çok uyarlar. Zira
diğer çoban köpeği türleri sürüyü korumaktan ziyade yönlendirme ve yönetmekte ustadırlar.
Bu nedenle çok iyi bir dövüşçüdür. Kurt, çakal gibi yabani
hayvanlara karşı çok etkin bir muhafız olmakla beraber aile
fertlerine ve özellikle de çocuklara karşı hiçbir tehdit oluşturmazlar.
Eveet, Kangal Köpeğini de tanıdıktan sonra şimdi meşhur
Kangal Balıklı Kaplıca’ya oradan da ver elini Divriği...

G

ezginlerimiz Kangal’dan 46 kilometre daha yol aldıktan
sonra Divriği’ye vardılar. İlçenin içine giren kahramanlarımızın gözleri öncelikle Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi’ni
aradı. Daha beş dakika geçmedi ki; tüm heybetiyle o dünyaca ünlü muhteşem yapı gözlerinin önüne serildi. Bir an
durup öylece bakakaldılar.
— Uyyy! Böyle görkemli bir tarihî yapı daha önce görmedim.
— Haydi bakalım! Hititlerin, Selçukluların ve Osmanlıların
hüküm sürdükleri bu topraklarda tarihin içinde yolculuk
edip kaybolmaya ne dersin?
Divriği Ulu Camisi ve Darü’ş-Şifası
Küçük Gezgin Darü’ş-Şifa kapısına bakınca öylece kalakaldı.
“Nasıl bir taş oymacılığı sanatıydı böyle akıl alacak gibi değil”
diye söylendi.
— Ömerciğim, burada göreceklerini yaşayacaklarını ömrün
boyunca unutamayacaksın. Şimdi ilk bölüm Darü’ş-Şifa’dan
gezmeye başlayalım. Bu arada bir kulağında ben de olsun.
1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan anıt, 13.
yüzyılda Mengüçlü Beyliği’nden Ahmet Şah ve karısı Melike
Turan tarafından yaptırılmış. Bu özelliğiyle kadın ve erkeğin
birlikte yaptırdığı ilk caminin yapımına 1228’de başlanmış ve
caminin inşası 14 yılda tamamlanmış.
Divriği Ulu Camisi, anıtsal karakterinin yanı sıra altıgen kubbesi ve benzersiz taş işlemeleriyle öne çıkıyor. Cami ve şifahanesi, dıştan yalın bir mimari görünüme sahip olmasına
rağmen özellikle kapılarıyla görkemini ortaya koyuyor.
Şifahane Taç Kapısı, Cami Kuzey Taç Kapısı, Cami Batı Taç
Kapısı ve Şah Mahfili Taç Kapıları’nın her biri, birbirinden
farklı ve eşsiz süslemeleriyle göz kamaştıran bir mimarlık
ve mühendislik harikasıdır.
Hiçbir yerde simetrinin ve tekrarın olmadığı yapının bu özelliği, Allah’ın tek olmasına atıfta bulunuyor.
İşlenmiş olan tüm motiﬂer asimetrik ve her karede binlerce
motif bulunuyor. Yapının üç boyutlu ayrıntılı geometrik bezemelerinin başka hiçbir yerde olmadığı belirtiliyor.
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Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi
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apılarda olduğu gibi, cami içindeki her sütun, sütun kaidesi, sütun başlığı ve kubbe içi tavan süslemeleri de
benzersiz mimari deha örnekleri…
Bu dehadan bir örnek: Caminin Batı Taç Kapısı’nda iki, Şifahane Taç Kapısı’nda bir döner sütun bulunuyor. Bu sütunların
yapılma sebebi, caminin mükemmel dengesindeki sorunları
ölçmek. Eğer yapının mimarisinde bir sorun olursa, bu dönen sütunlara yük bindirecek ve sütunun dönmesi engellenecekti. 1939’da meydana gelen 7,9 şiddetindeki Erzincan
Depremi’nden sonra artık üç sütun da dönmüyor!
— Vay canına! Ustalığa bak ustalığa!
— Haklısın ne mimarisi sıradan ne de ustalığı...
Herkesi şaşırtan bir diğer özellik ise, daha yeni fark edilmiş.
Hem de Japonlar tarafından! Camiyi gezmeye gelen bir Japon turistin ikindi vakti çektiği bir fotoğraf herkesi şaşırtmış.
İkindi ezanı okunduğu vakit caminin Batı Taç Kapısı’nda beliren “namaz kılan adam gölgesi” herkesi hayrete düşürüyor.
Caminin yan kapısı olan Darüşşifa (hastane) ise taş işlemeciliği, akustiği, havuzu ve bezeme üsluplarıyla bir başyapıt.
İki katlı, avlulu, eyvanlı bir yapı olan Darüşşifa, hastaların su

sesiyle sağlıklarına kavuştuğu bir hastanedir. Akıl hastalarının kafasına çivi çakılarak tedavi edildiği dönemde, su sesi
ve akustikle tedavi yöntemleri bile, üzerine uzun metinler
yazılacak bir konu. Su sesinin, bas ya da tiz gelmesi için
yapılmış mimari çözümleri duydukça, Mimar Hürrem Şah’a
neden “uzaylı” dediklerini daha iyi anlarız.
Ömerciğim, sadece şifahane üzerine bile yüzlerce makale
yazılabilir ve tarih boyunca da hayretler içinde kalınarak yazılacak da.
Şifahanenin yanında ise camiyi yaptıran Ahmet Şah, karısı
ve aileden birkaç kişinin defnedildiği türbe, tüm bu ihtişam
içerisindeki en yalın bölümdür. Türbede neredeyse hiçbir
bezeme veya gösteriş yok. Sadece birkaç sanduka ve mutlak bir huzur…
Divriği Ulu Camisi hakkında özellikle kapılardaki ayrıntılar
anlatmakla bitmez. Her bir köşesi hakkında sayfalarca yazı
yazılabilir. Ulaşım için yol biraz vasat da olsa, Divriği Ulu Camisi’ne mutlaka gelinmeli...
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slam mimarisinin en güzel yapılarından biri

1985’te UNESCO tarafından kültür mirası listesine alınan bu eserin listeye
alınma sebebi:
“Benzersiz bir sanatsal başarı... Bu kültürel miras, İslam Mimarisi’nde inşa
edilmiş en güzel yapılardan birini temsil ediyor. Bütün dinî ibadetlerin yerine
getirildiği Divriği Ulu Camisi, Selçuklu
camilerinin en görkemli örneklerinden
biri. Vakıf ve bitişikteki hastanesiyle hâlihazırda sıra dışı olan yapıyı, cömertliği
daha da ilginç kılıyor.”
Caminin dikdörtgen bir planı vardır. Güneyinde bitişik olarak yapılmış Darü’şŞifa vardır. Uzaktan ve yakından bu iki
yapı ayırdedilemediği gibi, “Ulu Cami”
deyimi genel isim olarak her ikisini de
içine alır.
Cami kapılarının üzerindeki yazılarda
neler var ona bakalım;
Şifa yurdunun kapısı üstündeki yazının
anlamı: “El Melik Es Seyyid Fahrudden

Bahram Şah’ın Kızı Allah’ın affına muhtaç adaletli Kraliçe Turan Melek Allah rızası için bunun mübarek şifa yurdunun
inşasını emretti.”
Batı Çarşı Kapısı üstündeki yazının anlamı: “Allah rızası için önce bu mübarek
cami, Allah’ın rahmetine muhtaç zayıf
kulu Ahmet Şah Bin Süleyman Şah, Bin
Şahin Şah müminlerin yardımcısı tarafından tesis olunmuştur. Allah mülkünü
daim ve kadrini yüce etsin.”
”Kale Kuzey Kapısı’nın üstündeki yazının anlamı: “Allah’ın rahmetine muhtaç
zayıf kul Süleyman Şahın oğlu Ahmed
bu mübarek camiinin inşasını emretti,
Allah mülkünü daim kılsın.”
Doğuda bulunan Şah Kapısı’nın üstündeki yazının anlamı: “Mülk tek ve kahhar olan Allah’ındır. Mimar Ahmed.”
Cami içindeki minberin sol köşesindeki
yazının anlamı: “Müminlerin yardımcısı Ahmed Şah Bin Süleyman Şah Bin
Şahin Şah (Allah mülkünü daim kılsın)
mübarek minberin dikilmesini emretti.
Mimar Tiﬂisli Ahmed Bin İbrahim.”
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ezginlerimizin gün akşam olmadan kent merkezine dönmeleri gerekiyordu. Zira akşam
yemeğinde Sami Aydın Bey ile olacaklardı.
Kent Merkezine girmeden “Hayvan
Barınağı”na da uğradılar. Sahipsiz
hayvanlarımızın nasıl sahiplenildiğine, bakımlarının itina ile yapıldığına şahit oldular.
Barınak görevlisi Sivas Belediyesi’nin yeni sosyal projesinden bahsetti:
“Hayvanların doğal ortamda barınmaları ve kafeslerden çıkarak rahat
hareket alanı sağlanması amacıyla
yaklaşık 70 dönüm arazi üzerine
kurulması planlanan yeni barınak,
her yönüyle örnek olacak. İçerisinde; hayvan hastanesi, hayvan oteli, oyun parkurları ve doğal ortama
uygun donatıların yer alacağı yeni
barınak, hayvan severler başta olmak üzere her kesimin beğenisini
kazanacak. Bakım merkezinde bu-

lunan hasta hayvanların tedavilerinin de yapılacağı yeni barınakta,
dışarıdan getirilecek sahipli hayvanlar da ameliyat edilip tedavi ve
bakımları yapılabilecek. Her şeyden
önemlisi de kafes sistemi kaldırılarak 70 dönüm gibi geniş bir alanda
hayvanlar doğal hayatlarını sürdürebilecek.”
Ömer duyduklarına sevinmişti:
— Başkan Amca’yı gönülden tebrik
ederiz. Harika bir proje bu!
Şehre döndüklerinde Başkan Bey,
misafirlerini Sivas yöre yemeklerinden ikram etmek için Sosyal Tesislere götürdü.
Sami Bey, misafirlerine öyle bir
mükellef sofra hazırlatmıştı ki, hani
derler ya bir kuş sütü eksikti. Neler
mi vardı sorarsanız şöyle sıralayabiliriz;
Sivas Kebabı, Madımak, Katmer,
Hurma Tatlısı, Peskütan Çorbası,
Mumbar Dolması, İçli Köfte, Turşu
Kavurması, İncir Dolması vb.
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Y

emekler servis edilirken Sami Bey Küçük Gezginimize,
“Nasıl, Sivasımızı beğendin mi Küçük Gezgin?” diye sor-

du.
— Beğenmek ne kelime Başkan Amca! Hele Divriği Ulu Camisi ve Darü’ş-Şifası’nda akıl tutulması yaşadık.
Yemekler yenilirken yine sohbet konusu Sivas idi. Ömer
bir ara fırsatını bulup, “Başkan Amca, hep Sivas’ın kültürel
zenginliklerinden bahsettik. Rica etsem bir de Sivas’ı Sivas
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Belediyesi’nin gözünden anlatabilir misiniz? Yani yapılmış ve
yapılacak projelerinizden de biraz söz edebilir misiniz?
— Göreve geldiğimizde “Örnek ve Öncü Belediye” olmak için
yola çıktık. Şükürler olsun ki fedakâr ekibimizle bunu becermiş durumdayız. Başarımızın devamını sağlamak için de
7/24 işbaşındayız.
Halkımıza hizmeti “Hâkk” için yapanlardanız. Birçok projemizden birkaçına değineyim Ömerciğim!
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* İçerisinde barındırdığı tarihî eserleriyle âdeta bir açık hava
müzesini andıran Sivas Cumhuriyet Meydanı’nı, dünya meydanları arasında hatırı sayılır bir yere getirmekte kararlıyız.
15 Temmuz Şehitler Meydanı projesinin bir etabı olan Kepenek Meydanı için tüm engelleri kaldırarak çalışmalara Allah’ın izniyle başladık.

15 Temmuz’daki darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından toplumsal duyarlılığın ve birlikteliğin had safhaya çıkmasıyla Belediye Meclisi de almış olduğu ortak kararla Kepenek
Meydanı ismini “15 Temmuz Şehitler Meydanı” olarak değiştirdi. Üstü yeşil alan altıysa 800 araçlık otopark olacak.
“15 Temmuz Şehitleri” adı çok yakışacak.
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* Medeniyetlerin tamamının su kenarında kurulmasına rağmen Sivas,
ortasından geçen Mısmılırmak Deresi’nden güzellik çıkarmak bir tarafa, çevre felaketine dönüşmüştü.
Suyu çekilen Mısmılırmak Deresi’nin
içi sanayi atıkları ve evsel çöplerle
dolmuş çevreye hastalık ve kötü
koku yayan bir hâl almıştı. Çevredeki evler haraç mezat satılıyor, insanlar o bölgeden kaçmanın yolunu
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arıyordu. Biz bu ezberi bozmak istedik. Mısmılırmak Deresi’nin nasıl
AK-SU’ya dönüşeceğini anlattığımda bazıları hayal diyorlardı. Ancak
o hayal dahi edilemeyeni gerçeğe
çevirdik.
7 milyonluk bir yatırımla suyu çekilen Mısmılırmak Deresi Sivas’a
mavi gerdanlık oldu. O günden sonra çevredeki emlak değerleri yüzde
bin beş yüz arttı.
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* Kızılırmak Sahil Projesi, yeni Sivas’ın saygın projesi olacak. Kızılırmak’ın şehir içinde kalan kısmında, göz alıcı bir sahil ve çevre-peyzaj düzenlemesi
yapmayı hedeﬂiyoruz ve uygulamayı etaplar hâlinde gerçekleştireceğiz. Irmak kenarında yeşil alanlar, spor ve dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve
alışveriş mekânları gibi sosyal donatı alanları yer
alacak. Yeni köprülerle ırmağın iki yakası birbirine
bağlanacak. Köprülerden bazıları şehirden gelen
aksların devamı niteliğinde olacak. Bu da projenin
getireceği dinamizmi tüm şehre yayacak.
Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun da Sivas ziyaretinde söz verdiği Kızılırmak Projesi, devlet desteği ile hayata geçirilecek.
Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ın Sivas’tan geçen bölümünün 8,5 kilometrelik kısmında hayata geçirilecek proje kapsamında, ırmağın
her iki yakasına konaklama tesisleri, lokantalar ve
çayevleri yapılması, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulmasını planlanıyoruz.
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* Tek tip mezarlık uygulamasıyla birlikte ilk adımı 2004’te atmıştık. 2009 döneminde göreve yeniden geldikten sonra mezarlıktaki çalışmalara yeniden hız verdik. 3000 adet mezarlık dönüşümü sağlandı. Yukarı Tekke Mezarlığı, dönüşüm ilerledikçe tek tip
olarak dönüşümü yapılan mezarlar, uygulanan peyzaj düzenlemesi ile güzel bir görünüm kazandı.
* Gece- Gündüz, Yaz – Kış yaşanası PAŞABAHÇE...
Paşabahçe’nin şehir merkezine yakınlığı ve coğrafi şekli itibarıyla az bulunabilecek mekânlardan birisi olan Paşabahçe’de sadece piknik yapılmasını istemiyoruz. Sivas içindeki ve dışındaki
insanların en üst düzeyde istifade etmesi inancı ile Paşabahçe’yi,
yaz-kış kullanılabilecek bir kamp merkezine dönüştürmeyi hedefledik.
İlk olarak Paşabahçe Mesire Alanı’nı çevreleyen dik yamaçlara,
insanların konaklayabileceği Yamaçevleri yapılacak. Daha sonra
ise spor kulüplerinin de kamp yapabileceği bir kamp tesisi ve
oteller inşa edilecek. Böylece Paşabahçe; gece-gündüz, yaz-kış
hizmet veren Anadolu’nun sayılı merkezlerinden birisi olacak.
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Y

amaçevleri’nin iki örneğinde çalışmalar bitmek üzere…
1+1 şeklinde dağ yamaçlarına gömülü olarak inşa edilen
Yamaçevleri, dayalı döşeli olarak haftalık ve aylık olarak kiraya
verilecek. Sivas’ın en güzel mesire alanı olan Paşabahçe yamaçlarına inşa edilen evlerde; mutfak, banyo, tuvalet ve yatak odası bulunuyor. 65 metrekare olarak yapılan evlerin sayısı
şimdilik az, ancak ilerleyen dönemlerde bu sayı etaplar hâlinde
talebe göre 100’e kadar çıkarılacak.
— Başkan Amca, Paşabahçe’yi gezerken yerinde görme imkânı
bulduk. Hakikaten mükemmel evler. İnşallah bir daha gelirsek
konaklama imkânı buluruz.
— İnşallah Küçük Gezgin!
— Her şey için size teşekkür ederiz. Başarılı çalışmalarınızın
devamını dileriz, Allah yardımcınız olsun!
— Teşekkür ederim Ömer, ben de derslerinde başarılar diliyor
gözlerinden öpüyorum.
Gezginlerimiz o gece Sivas’ta Sıcak Çermik Tesisleri’nde kalıp
ertesi sabah “Cumhuriyet ve Kültür Şehri Sivas”tan tatlı anılarla ayrılıp Eskişehir’e doğru yola çıktılar.

SON

