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Dr. Memduh Büyükkılıç
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Şehir’imizden Selamlar

Yeni bir sayı ile huzurlarınızdayız. Rahmetin 
kar olarak mekânı tuttuğu bu aylarda soğuğun 
bereketi daha çok kültürel ve sanatsal faaliyetler 
olarak tezahür eder. Kimimiz bir kütüphanenin 
köşesinde, kimimiz tiyatroda, kimimiz evimizin en 
sıcak yerinde ya kitap okuyor ya bir tiyatro eseri 
izliyor ya da bir derginin sayfalarında ısınıyoruz. 
Ancak Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bizler 
mevsim şartlarına rağmen bütün 
kurumlarımızla faaliyetlerimize 
devam ediyoruz. Açtığımız yeni 
kütüphaneler, yayımladığımız 
yeni kitaplar, şehrimize gelmesine 
vesile olduğumuz tiyatro oyunları 
ve ülkemizin kültür insanları ile 
gerçekleştirdiğimiz seminerler, 
konferanslar ve açtığımız kurslar 
hemşehrilerimiz için hizmetteki 
en önemli kriterlerimizdir. Çünkü 
okuyan ve okutan, düşünen ve 
düşündüren şehir ilkeleri ile 
hareket ediyoruz. Nerede kültür, 
sanat, düşünce adına bir şey varsa mutlaka orada 
oluyoruz. 

Şüphesiz ki bunun sonuçlarını da görüyor, kar-
şılıklarını alıyoruz. Burada yaptığımız etkinlikler ve 
faaliyetler çerçevesinde bizim kurum veya şahıs 
olarak aldığımız ödüllerden ziyade vesile olduğumuz 
ödüller daha önemlidir. Bu bağlamda şehrimizin 
önemli tarihçilerinden Mehmet Çayırdağ’ın yayın-
larımız içerisinde çıkan Kayseri Tarihi Araştırmaları 
kitabının Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllen-
dirilmesi ayrı bir gururdur. Bu vesileyle hocamızı 
ve ilgili arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bir şehrin 
tarihinin bugünü ve geleceği olduğu bilinciyle bu 
tür yayınlarımızın devam edeceğini de belirtiyorum.

48. kez masalarınıza, kütüphanelerinize, huzur-
larınıza gelen Şehir Kültür Sanat Dergimiz yine 
dopdolu. Bu sayıda birbirinden önemli yazılarımız 

ve yazarlarımızla geldik.
Şehrimizi temsil eden isimler bölümünde bu 

sayıda Süleyman Pervane var. Ödüllü yazarımız 
ve ağabeyimiz Mehmet Çayırdağ’ın kaleminden 
okuyacaksınız. Şehrimizin her yerini adım adım 
gezen, fotoğraflayan ve kendine has üslubu ile bizi 
kimi zaman bir şiire, kimi zaman bir türküye, kimi 
zaman bir hikâyeye götüren Dursun Çiçek hocamız 

bu sayıda Kızılırmak Köprüleri’ni 
yazdı. Tekgöz’den Çokgöz’e, oradan 
Şahruh Köprüsü’ne akıp giden 
bir yazı…

Mustafa Işık hocamız makarr-ı 
ulema olarak bilinen şehrimizin 
medreselerini detaylı olarak yazmış. 
İki bölüm sürecek bu yazımızla 
bir anlamda Kayseri’deki eğitim 
ve öğretim kurumlarının seyrini 
de görmüş olacaksınız…

Şehrimizin önemli değer-
lerinden Bekir Oğuzbaşaran’ın 
şiiri üzerine Sait Özer’in yazısı 

bir şiir sıcaklığında.
Ahmet Sıvacı, Kaybolan Meslekler bölümünde 

bu kez demircileri ele almış. İlgiyle okuyacağınızı 
umuyorum.

Her sayıya bir söyleşi ile katkıda bulunan 
Mustafa İbakorkmaz bu sayıda da yine şehrimizin 
önemli kültür simalarından Hüdaverdi Aydoğdu 
ile konuşmuş. Şehirden kitaba, kültürden sanata 
harika bir söyleşi… İlgiyle okuyacağınızı umuyorum.

Gezi, Şehrin Yüzleri, Mimari, Edebiyat, Şiir ve 
Kitabiyat bölümleri de birbirinden önemli yazılarla 
ve yazarlarla dopdolu.

Bir sonraki sayının hazırlıklarına başlarken 
hepinize kitap ve dergi dolu günler dilerken, bir 
kütüphanede, bir konferansta, bir seminerde, bir 
kursta, bir sergide karşılaşmak üzere hayırlı günler 
diliyorum…

BAŞIN SAĞOLSUN TÜRKİYEM
6 Şubat 2023 günü saat 4.17’de Maraş’ta yüreğimiz sarsıldı, gönlümüz sızladı, canımız acıdı… 
Tarihin görülmedik bir felaketiyle karşı karşıya kaldı memleketimiz. Ancak ilk andan itibaren 
devletimiz ve milletimiz bir olarak elini uzattı ve acıları, sızıları, yaraları tedavi etmeye başla-
dı. Tüm Türkiye tek bir el, tek bir yürek, tek bir gönül olarak bölgede birleşti. Nice felaketleri 
bu birlik şuuruyla aşan devletimiz ve milletimiz bu süreci de fert fert hepimizin katkısıyla 
yine aşacaktır. Vefat edenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerken Tüm 
Türkiye gibi Tüm Kayseri olarak üzerimize düşeni yapmak boynumuzun borcudur. 

Memduh Büyükkılıç
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
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Portre
Muineddin Süleyman Pervane
Mehmet Çayırdağ


Mehmet Çayırdağ

K ayseri’de medrese ve mescit yaptıran 
ve bunlara ait bir vakıf kuran Selçuklu 

devlet adamı (?.?.- Ağustos 1277). Mui-
neddin Süleyman Pervane, 1243 yılında 
Moğolların Sivas yakınında Kösedağ’da, 
Sultan II. Keyhüsrev’in başında bulun-
duğu Selçuklu ordusunu yenip Sivas ve 
bilhassa Kayseri’yi yağma ve tahrip ederek 
ve halkı kılıçtan geçirerek geri dönmeleri 
üzerine kendiliğinden harekete geçip 
Moğol ordusuna yetişerek kumandanları 
Baycu ile anlaşmayı sağlayan Selçuklu 
veziri Mühezzibüddin Ali’nin oğludur. 
Ailenin esası İran’ın Deylem şehrine 
kadar gitmektedir. Babası zamanından 
beri Moğollarla (İlhanlılar) yakınlık 
kuran Muineddin Süleyman 1254 yılında, 
Moğolların teşviki ile II. Keyhüsrev’in 
oğulları II. Keykâvus ve IV. Kılıç Arslan 
arasında ortaya çıkan saltanat mücade-
lesine iştirak etmiştir.

Moğol taraftarı IV. Kılıç Arslan’ın 
elçisi olarak Kayseri’den Konya’ya giden 
Süleyman, iki kardeş arasında meydana 
gelen, Kayseri’nin merkez Yuvalı köyü 
yakınında bulunan Ahmet Hisarı savaşında 
IV. Kılıç Arslan’ın mağlup ve esir olması 
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üzerine II. Keykâvus’un yanında çeşitli 
devlet hizmetlerinde bulunmuştur. 1256 
yılında Keykâvus’un Sultan Hanı savaşında 
Moğollara yenilip Bizans’a iltica etmesi 
üzerine sultan olan IV. Kılıç Arslan’ın 
pervaneliği (devletin arazi rejimi ile ilgili 
muamele ve tayinlerle görevli bakanlık) 
görevine tayin edilmiş ve ömür boyu 
bu görevini isim olarak kullanmıştır. II. 

Keykâvus’un Bizans’tan geri dönüp tekrar 
Konya’da Selçuklu tahtına çıkması üzerine, 
Kılıç Arslan’la birlikte Moğol-İlhanlı hanı 
Hülagü’nün yanına, İran’a giden Pervane, 
ülkenin iki kardeş arasında bölünmesini 
sağlamıştır. Daha sonra Keykâvus’un 
Moğolların desteğindeki Kılıç Arslan 
karşısında mağlup olarak daimi şekilde 
önce Bizans’a, sonra Kırım’da Altınor-

du’ya ilticasından sonra Kılıç Arslan tek 
başına sultan yapılmış, ancak ülkede 
esas yetkili Moğolların desteğindeki 
Pervane Muineddin Süleyman olmuştur. 
Pervane devletin üst yönetimine kendi 
yakınlarını da yerleştirerek iktidarını 
sağlamlaştırmıştır.

Hülagü’nün ölümü üzerine ilhan olan 
oğlu Abaka’yı tebrik için 1265 yılında IV. 

Kılıç Arslan’la birlikte Tebriz’e giden 
Pervane, İlhan’dan aldığı izinle dönüşte 
Trabzon Rumlarının istila ettiği Sinop’u 
geri almış, bu çevrede kendi sülalesinin 
devam ettireceği Pervane Oğulları ida-
resini kurmuş ve burada bir kısım imar 
faaliyetlerinde bulunmuştur.

Pervane Muineddin Süleyman’ın 
bu şekilde Moğollardan aldığı destekle 

idareyi ele alması Sultan’la arasını açmış, 
neticede Moğolları ikna ederek onlardan, 
genç Sultan IV. Kılıç Arslan’ın idamı 
müsaadesini almış, onu öldürterek, çok 
küçük yaştaki oğlu III. Keyhüsrev’in 
sözde sultan olmasını sağlamıştır. Per-
vane, kendisine rakip olarak gördüğü 
Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali’yi de, eski 
sultanla işbirliği yapıyor suçlaması ile 

tevkif ettirdi ise de İlhan Abaka, ken-
disine ulaşan Sahip Ata’nın oğlundan 
durumu öğrenmesi üzerine vezirin 
serbest bırakılmasını emretmiş, bu 
hadise Pervane’nin Moğollar nezdindeki 
itibarını ve ülkedeki otoritesini sarsmış-
tır. Bunun üzerine, rakiplerini suçladığı 
şekilde, bu defa kendisi gerçekten Mısır 
Memluklu Türk Hükümdarı Baybars’a 
gizlice bir mektup yazarak Anadolu’yu 
Moğollardan kurtarmasını talep etmiş, 
kendisine bu konuda yardım edeceğini 
bildirmiştir. Bu arada Moğolların artan 
baskıları üzerine onların Anadolu’daki 
idarecileri ile çatışan Pervane merkez-
den onların değiştirilmesini sağlamıştır.

Bu ortamda, yine Müslüman âlemin 
hamisi Memluk Sultanı Baybars’a güvenen, 
Selçuklu ümerasından Hatiroğlu Şerefed-
din, Kayseri’de kuvvetleri ile birlikte 1276 
yılında Moğollara karşı bir isyan başlattı 
ve kardeşi Ziyaeddin ve diğer ümera ile 
Baybars’ı yardıma çağırdı. Ancak Baybars, 
hazırlıklarını tamamlamak için zamana 
ihtiyaç duyduğundan o sene bu talebe 
cevap veremedi. Bunun üzerine Kayse-
ri’ye gelen Moğol kuvvetleri, intikam 
almak için başta Hatiroğlu ve yakınları 
olmak üzere binlerce Türk-İslam ahaliyi 
kılıçtan geçirdiler.

Bu hadiseden bir yıl sonra 1277’de 
Anadolu seferine çıkan Baybars, Elbis-
tan’da, Moğolların Anadolu’da görevli 
emirleri Tudavun ve Toku Noyanla-
rın kumandasındaki Moğol ordusu 
ile karşılaştı. Burada Moğollara karşı 
büyük bir zafer kazanan Baybars, başta 
komutanları olmak üzere Moğolların 
büyük bir kısmını kılıçtan geçirdi. Bu 
savaşa mecburen Moğollar safında katı-
lan Süleyman Pervane komutasındaki 
Selçuklu askerleri, Müslüman-Türk 
ordusuna karşı savaşmayarak karşı 
tarafa geçti veya görünüşte esir oldular. 
Pervane’nin oğlu ve torunu da bu esirler 
arasında idi. Bu yüzden ölenler arasında 
Selçuklu askeri bulunmuyordu. Gizlice 
Baybars’ı davet eden Pervane, savaştan 
sonra onunla birleşmeyi vaat ettiği hâlde, 
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Moğol korkusundan meydandan kaçarak 
12 Temmuz 1277’de hızla Kayseri’ye geldi. 
Burada bulunan Sultan III. Keyhüsrev’i, 
bir kısım ümerayı, karısı Gürcü Hatun’u, 
kızını ve hizmetkârlarını alıp Tokat’a 
çekildi.

20 Nisan’da Kayseri’ye gelen Baybars 
burada halk ve ileri gelenler tarafından 
büyük merasimlerle karşılandı ve Sel-
çuklu tahtına oturtuldu. Ancak askerin 
ihtiyaçları ve Abaka’nın kumandasında 
yeni bir Moğol ordusunun geldiğinin 
haber alınması üzerine Baybars kısa bir 
müddet burada kalarak ve Kayseri’de 
Selçuklu ümerasından Seyfettin Çalış’ı 
nâib (vekil) bırakarak dönüş emrini 
verdi. Ancak Moğollardan kaçıyormuş 
gibi geldiği yoldan Suriye’ye doğru 
hareket etmeyerek Moğollara doğru 
Sivas yoluna devam etmiş ve Sultan 
Hanı’na doğru giderek burada birkaç 
gün beklemiş, gelen giden olmadığını 
görünce oradan Yabanlu Pazarı yolu ile 
Suriye’ye dönmüştür.

Baybars’ın dönüş haberini alan Mui-
neddin Pervane ve Gıyaseddin Keyhüsrev 
Baybars’a derhâl bir elçi gönderip onu 
Türkiye’de kalmağa çağırmıştır. Ancak 
Baybars, Pervane’nin talebi üzerine bu 
seferi yaptığını, onun samimiyetsizliğini 
ve tereddütlerini gördüğünü belirtip 
elçiyi azarlamış ve yoluna devam etmiştir.

İlhanlı Sultanı ordusu ile Elbistan’a 
doğru hareket ederken Pervane Muineddin 
Süleyman da önce İlhan’a bir elçi gön-
derdi, sonra da Selçuklu Sultanı, Vezir 
Fahreddin Ali ve diğer devlet adamları 
ile birlikte oraya geldi. Abaka burada 
muharebe meydanını gezip her tarafı 
kaplamış Moğol ümera ve askerlerinin 
cesetlerini gördü, fakat Selçuklulara ait 
bir cesede rastlamadı. Durumu anlayıp 
Pervane’ye Mısır Sultanı ile gizli işbirliği 
yaptığını söyleyenlerin haklı olduğunu 
söyledi. Onun bu sözünü orada bulunan, 
Pervane’nin düşmanı Selçuklu ümerası 
da doğruladı. Ayrıca Ermeni Kralı da daha 
önce Abaka’yı durumdan haberdar etmişti. 
Abaka, Kayseri’ye gelince askerlerine 

intikam için burada yağma ve katliam 
yapmalarını emretti. Moğolların âdetine 
göre öldürülen bir Moğol’a karşılık 10 
Müslüman-Türk’ün öldürülmesi gere-
kiyordu. Şehrin âlim, kadı ve büyükleri 
halkın olaylarda bir suçlarının bulun-
madığını, devlete itaatten başka bir şey 
yapamayacaklarını anlatarak Abaka’nın 
hiddetini biraz teskin ettilerse de yine 
de Kayseri’de önemli bir katliam yapıldı. 
Öldürülenler arasında şehrin meşhur 
kadısı Celaleddin Habib (Kadı Burha-
neddin’in dedesi), ümeradan Nureddin 
Göçbeği, Nureddin Karaca, Zahireddin 
Hud ve diğerleri vardı. Abaka, Muined-
din Süleyman ve Vezir Fahreddin Ali’yi 

yanına alarak Kayseri’den Erzurum’a 
doğru hareket ederken askerlerine yolda 
Türklerin öldürülmesini ve her tarafın 
yağma edilmesini emretti. Katliamın iki 
yüz ila altı yüz bin kişi arasında olduğunu 
bildiren kaynaklar, esirlerin de bir o kadar 
olduğunu belirtirler. Muineddin Pervane 
de artık esir olarak muamele gördüğünden, 
onun Tokat’taki malları müsadere 
edildi. Abaka, yazlık merkezleri 
olan Van Gölü’nün kuzeyindeki 
Aladağ’a (kışlık merkezleri Teb-
riz’di) vardığında, Elbistan’da ölen 
noyanların hanımları Pervane’yi 
görünce yakalarını yırtmaya ve feryat 
etmeye başladılar. Neticede Abaka onun 

idamını emretti. Pervane idamdan evvel 
abdest alıp iki rekât namaz kıldı ve dua 
etti. Neticede kılıçla öldürüldü. Bir 
kaynağa göre Moğollar kılıçları çekince 
hiç titrememiş ve onlara “size hizmet 
edenlerin mükâfatı bu mu olacaktı?” 
demiştir. Kendisine daha önce kaçmayı 
teklif edenlere, Moğolların daha çok 
Müslüman kanı dökeceklerini söyleyerek 
buna teşebbüs etmemiştir.

Pervane devri, Selçukluların Moğol 
istilası altında 15 yılını içine almaktadır. Bu 
süre içinde Moğolları idare eden Pervane 
halka nispeten rahat bir dönem yaşatmıştır. 
Büyük mutasavvıf Mevlana Celâleddin 
Rumi’nin de yakınları arasında bulunan 
Pervane ve karısı, II. Gıyaseddin Keyhüs-
rev’in dul eşi Gürcü Hatun, Mevlana’ya 
birçok ihsanda bulunmuşlardır. Mevlana 
da Fîhi Mâ-Fih isimli eserini Pervane’ye 
ithaf ettiği gibi, ona hitaben mektupları 
da bulunmaktadır. Mevlevi kaynaklarına 
göre Pervane Mevlana’yı sık sık ziyaret 
eder, sarayında da Mevlâna’nın katıldığı 
davetler verirdi. Mevlâna’nın oğlu Sultan 
Veled, divanında Pervane’yi uzun bir 
kaside ile övmüştür. Yine Sultan Veled 
Kayseri Kaside’sinde Gürcü Hatun’un 
Kayseri’de bulunan önemli Mevlevilerden 
olduğunu belirtmiştir.

Kaynaklarda hayır ve hasenat sahibi 
olarak belirtilen Pervane, bir kısmı bugüne 
kadar gelebilmiş eserler yaptırmıştır. 
Bunlardan malikânesi olan Tokat’ta 

Pervane Hanigâhı ve Gök 
Medrese ismi ile 
anılan darüşşi-
fası (hastane), 

Sinop’u fethi 
dolayısı ile 

burada 
y a p -
t ı r d ı ğ ı 

medresesi ve 
Ulu Camii, Mer-

zifon’da camii, Dura-
ğan’da kervansarayı 
bilinmektedir.

Pervane Muineddin Süleyman Kay-
seri’de de bir medrese ve bir mescit 
yaptırmış ve bunlara ait burada büyük 
bir vakıf meydana getirmiştir. Her iki 
yapısını da Moğollar tahrip ettiğinden 
eserler günümüze kadar asli hâlleri ile 
gelememiştir. Medresenin temelleri son 
zamanlarda Kayseri Kapalı Çarşısı’nın 
onarımı esnasında bulunmuştur. Mena-
kibü’l-Ârifin’deki kayda göre medresenin 
açılışını (Mevlana vefat etmiş olduğundan) 
Sultan Veled yapmış ve ilk müderrisliğine 
devrin meşhur âlimlerinden Kutbeddin 
Şirazî tayin edilmiştir.

Pervane’nin medreseye ait orijinal 
vakfiyesi maalesef kaybolmuştur. Ancak 
Osmanlı döneminde yapılmış 1500 ve 1584 
tarihli vakıf ve emlak tahrirlerinde ona 
ait kayıtlar bulunmaktadır. Bu kayıtlara 
göre Kayseri, Kırşehir ve Ürgüp’te birçok 
köy ve mezranın gelirleri vakfedilmiştir. 
Kayseri’de bugün, halkın “Pervana” dediği 
meşhur ziraat alanı olan Pervane semti 
onun vakfı idi ve buraya aynı isimle su da 
getirilmiştir. Pervane’nin medresesinin 
yıkılan alanı içine basit şekilde yapılan 
bir yapı ile tedrisat XX. yüzyılın başlarına 
kadar gelmiştir. Mescidi ise sonradan 
yapılmış basit hâli ile İki Kapılı (Bürün-
güz) Camii’nin güneyinde idi ve yerine 
yakın zamanda Kapalı Çarşı’ya uygun 
bir iş hanı yapılmıştır.▪
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Doğa
Kayseri’de Üç Taş Köprü
Dursun Çiçek


Dursun Çiçek

K öprü deyince bizim aklımıza Sırat 
gelir… Kıldan ince kılıçtan keskince 

bu köprüyü geçmek kemalin, iyiliğin 
ve güzelliğin göstergesidir. Dünyadan 
ukbaya geçişin remzidir. Cennet kokar 
sırat. Lakin geçemeyegör, görürsün o 
zaman köprünün altının ne olduğunu? 
Köprünün üstü cennet kokarsa altı da 
cehennem kokar. Çünkü köprünün altı 
alev çukurudur, dikendir, cehennemdir. 
Bulamayan, olamayan, bilemeyen geçemez 
bu köprüyü. Geçmek için bilmek gereki-
yor, bulmak gerekiyor, olmak gerekiyor…

Köprü, insanı geçicilikten kalıcılığa 
ulaştırır. Eksiklikten tamlığa götürür. 
Ergenlikten kemale taşır. Köprünün ötesi 
vâsıl olunması gereken yerdir. Dolayı-
sıyla köprünün berisinde yaşadıklarınız 
hem köprünün nasıl olacağını hem de 
köprüden nasıl geçeceğinizi belirler. Bir 
başka açıdan söylenecek olursa kendisi 
de bir berzah olan âlem ve dünyada insan 
hayatının bizatihi kendisi köprüdeki, geçiş 
sürecindeki hâl olarak nitelenebilir. Din 
yol, mümin yolda olandır… Yolun sonunda 
ise asıl varılması gereken yere ulaşmayı 

Kızılırmak Üzerinde Üç Köprü
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sağlayacak köprü var… Bu yanıyla âlem 
köprü, dünya köprü, hayat köprü, insan 
köprü… Nitekim insan insana köprü, 
insan insana vasıta değil mi?..

Adı ne olursa olsun köprü sonuçta 
bir geçişi sağlıyor. Geçişi sağlarken de 
farklılıkları bertaraf ediyor. Ortaya çıkan 
yekparelik artık iyinin, güzelin, doğrunun, 
kemalin tezahür ettiği yerdir.

İçinde yaşadığımız hayat da geçişlerle 
dolu. Anne-baba evladına köprü olduğu 
gibi, çocuk için dedesine ve nenesine de 
köprü. İnsan, bir ayağı dünyada bir ayağı 
ahirette olması itibarıyla kendi olarak 
yine kendine köprü değil mi?

Mekân mekâna, dağ dağa, şehir şehre 
köprü… Derin vadiler, yüksek boğazlar 
gerçekte bir başka yere, vadiye, dağa, 
mekâna birer köprü… Bizim bütün 
mekânlarımız cennete işaret değil mi? 
Bütün şehirlerimiz Medine’nin, Kudüs’ün, 
İstanbul’un, Semerkand’ın, Isfahan’ın 
işareti değil mi? Öyleyse köprü bir iz 
ve bir işarettir de…

Anadolu’da insanın ergenlikten çıkıp 
evlenme çağına girmesine köprüden 
geçme olarak bakılır. Çünkü buluğ çağına 
girmiş kişi artık iki yakası bir araya gelmiş 
kişidir. İki yakanın bir araya gelmesi; 
evlilikle beraber geçimini sağlama, dinî 
ve dünyevî hayatını dengeli bir biçimde 

sürdürme anlamlarına da gelir. Duala-
rımızda iki yakanın bir araya gelmesi 
ilk sıralarda gelir. İki yakanın bir araya 
gelmemesi de bedduaların ilk sırasıdır…

Türkülerde “Köprüden geçti gelin” 
derken, “Köprüden geçemiyom” derken, 

“Köprünün altı diken” derken hep bir 
oluşa, beklentiye, meşakkate, murada, 

dönüşüme, hayatın cilvelerine dikkat 
çekeriz.

Ya ayrılıklar?.. Köprüyü aşamayanlar, 
geçemeyenler, kuramayanlar?.. Olur mu? 
Olur da olmaz… O da köprüsünü başka 
türlü kurar. Bazen şiir olur bu köprü, 
bazen türkü olur, bazen ağıt, bazen 
sızı… Ama bir türlü ayrılığını hâl diliyle 

kurduğu köprülerle geçiştirmeye çalışır. 
Biz nenelerimizin gözyaşlarından nasıl 
köprü yaptığını biliriz. Ağıtlarla büyüyen 
insan gözyaşlarını köprü olarak da görür, 
yol olarak da görür, dağ olarak da görür…

Ancak köprü bütün geçişkenliğine, 
vasıtalığına rağmen amaç da değildir. 
Olmamalıdır. Köprüde yaşama hâli 
bir yaşama biçimi değildir. Arasat bir 
yaşam alanı değil nihayetinde… İki arada 
bir derede kalmamanın göstergesidir 
dolayısıyla köprüler. Köprü yurt olmaz.

Harfler, heceler, kelimeler, cümleler 
de mânâya köprü… Bir köprüyü geçmek, 
bir köprüyü anlamak için de köprülere 
ihtiyacımız var.

*
Kayseri sınırları içerisinde Kızılırmak 

köprülerinin en meşhuru şüphesiz ki 
Çokgöz Köprüsü’ydü. Lakin şu anda 
görmek mümkün değil. Yıllar önce hocam 
Ali Biraderoğlu ile Karadeniz seyahatine 
çıktığımda görmüştüm en son. Şimdi 
Yamula Baraj Gölü altında bulunan 
Çokgöz Köprüsü suyun altında yine 
köprülük vazifesini yapar mı bilinmez… 

Hatta önünde Ali ağabeyin fotoğrafını da 
çekmiştim lakin arşivimde bulamadım.

Köprünün birleştiriciliğinden, birliği 
sağlamasından, ulaştırıcı niteliğinden 
söz ederek yolumuza devam ederken, 
düşünce dünyamızda, edebiyatımızda, 

şiirimizde köprü metaforlarından da 
uzun uzun söz ettik. Yapıldığı andan 
bugüne, biz geçene kadar kimler geldi 
kimler geçti bu köprüden kim bilir dedik 
ve geçip gittik köprüden…

Harfler, heceler, kelimeler, cümleler de mânâya köprü… Bir 
köprüyü geçmek, bir köprüyü anlamak için de köprülere 
ihtiyacımız var.

▲ Şahruh Köprüsü

▲ Şahruh Köprüsü

▲ Çokgöz Köprüsü

▲ Çokgöz Köprüsü
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Tarihçilerin rivayetine göre I. İzzettin 
Keykavus zamanında yapılmış Çokgöz 
Köprüsü. Rivayetine diyorum çünkü 
kitabesi elimizde değil. 1200’lü yıllarda 
yapıldıysa 800 yıldır ayakta demektir. 
Erciyes’ten Yozgat/Boğazlıyan yönüne 
uzanan köprü yaklaşık 130 metre. 15 adet 
gözü var. Genişliği de 5-6 metre arası… 
Köprü bugün itibarıyla baraj gölü altında.

Kızılırmak üzerinde bir de Şahruh 
Köprüsü var. İsmi gibi heybetli bir köprü. 
Bana hep türküleri, baharı hatırladır 
Şahruh Köprüsü… Sarıoğlan’da görev 
yaparken sık sık Karaözü’ne gider-
dim. Dolayısıyla bazen her hafta görür, 
üzerinden geçer ve çevresinde dolanır 
fotoğraflarını çekerdim. Yine kitabesi 
olmadığı için kesin olarak ne zaman 

yapıldığını bilmiyoruz. Lakin rivayete 
göre Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt 
Bey’in oğlu Şahruh Bey tarafından yap-
tırıldığı söylenir.

Yine tarihçilerin aktardıklarına göre 
Şahruh Bey, Dulkadiroğulları Beyi Alaüd-
devle Bozkurt Bey’in 4 oğlundan biridir. 
Şahruh Bey’in kız kardeşi Ayşe Hatun, 
Sultan II. Bayezid’in eşi ve Yavuz Sultan 

Selim’in annesidir. 1480 yılında, Şahruh 
Bey Kırşehir Sancak Beyi iken amcası 
Şah Budak Bey tarafından gözlerine 
mil çektirilmiştir. Eğer köprünün onun 
emri ile yaptırıldığı doğru kabul edilirse 
köprünün inşa tarihi 1480 yılı dolayla-
rında olmalıdır. Şahruh Köprüsü, Şahruh 
Bey’in oğlu Mehmet Bey tarafından da 
1538-1539 tarihlerinde onarılmıştır. Bu 

onarımla ilgili bir kitabe köprü üzerinde 
bulunmaktadır.

Kitabede şu ifadeler yer almaktadır:
“Bu köprüyü H. 945’te (1538-1539) 

Alaüddevle Zulkadirî Sasani’nin oğlu 
Şahruh Bey’in oğlu Mehmet, Emir 
Abdullah eliyle onardı.”

140 metreden daha uzun olan köprü, 
etrafındaki elma bahçelerinin ortasında, 
altında kimi zaman deli, kimi zaman 
durgun akan Kızılırmak’ı seyreder durur. 
Bir ırmağın akışına binlerce yıl şahitlik 
etmek, geçicilikle kalıcılık arasındaki ince 
çizgiyi de hatırlatıyor insana…

Köprüyle ilgili halk arasında çok 
yaygın hikâyeler var. Nice türkülerde, 
nice ağıtlarda, şiirlerde bu köprüleri 
geçer durursunuz. Kayseri’de söylenen 

bir türkünün sözlerinde geçen köprünün 
Şahruh olduğuna inanılır:
Enginlerden yücelere bir yol var mıdır

Yalan değil misin dünya gelir geçer her şey

Karanlığın ötesinde zifiri gece

Çirkinliği silemez saklanır her şey

Yatamadım yatamadım

Geceleri yatamadım

Yüreğimdeki sevgiyi

Ben içimden atamadım

Köprüler kurmuşlar kavuşun diye

Ayrılığı ısrarla sürdürmek neden

Nasılsa ucunda ölüm var diye

Hayata küsüp de kahrolmak neden

Bu köprülerin içinde benim açımdan 
en etkileyicisi aslında Tekgöz Köprüsü… 
Halk arasında Birgöz, Yalnızgöz de deni-
len köprü mimari anlamda gerçekten bir 
şaheser. Mostar’daki köprüyü hatırlatır 

▲ Tekgöz Köprüsü

▲ Tekgöz Köprüsü
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hep bana. Nitekim Mostar Köprüsü’nü 
gördüğümde de yâdıma Tekgöz gelmişti. 
Çok gözlü uzun köprülerin derinliği insanı 

nasıl etkiliyorsa, tek gözlü köprünün 
yüceliği de insanı öyle etkiliyor. Biri yol 
gibi biri dağ gibi… Bu köprüde Mostar’ı 

hatırlamam biraz da Akif Emre ile ilgili. 
Tekgöz Köprüsü’nü onunla birlikte birkaç 
kez gezdim, fotoğrafladım. Tek ve Tenha 
ile Tekgöz arasındaki bağ…

Kocasinan ilçesi, Beydeğirmeni böl-
gesinde olan Tekgöz Köprüsü aslında 
eski Kayseri-Ankara yolu üzerinde 
bulunuyor. Yani bir bakıma Kayseri’yi 

Ankara’ya bağlıyor. Yalnız Ankara’ya 
mı? Elbette değil… Yol üstünde bulunan 
Kırşehir, Kırıkkale başta olmak üzere, 
İstanbul’a gitmek için de bu köprüden 
geçmek gerekiyor. Nitekim Evliya Çelebi 
Niğde’ye giderken bu köprüden geçmiş.

Tarihçilerin aktardığına göre Tekgöz 
Köprüsü 1202-1203 yılında Sultan II. 
Rükneddin Süleyman Şah zamanında, 
Kayserili Hacı Alişir Bin Hüseyin tara-
fından Kayseri’de yaptırılmıştır. Köprü 
yüceliğine rağmen derindir de. Yaklaşık 
120 metre uzunluğundadır. Kızılırmak 
Nehri’nin üzerinde bulunan köprü; kesme 
taştan, 27 metre çapında ve 18 metre 
yüksekliğindedir. Büyük kemer ile 11,5 
metre çapında ve 7,5 metre yüksekliğinde 
daha küçük bir kemerden meydana gel-
miştir. Bu büyük kemerden dolayı halk 
arasında “Tekgöz” ve “Yalnızgöz” ismi 
ile anılmıştır.

Tekgöz köprüsünün iki kemeri ara-
sında kalın bir sülüs yazı ile yazılmış bir 

kitabe bulunmaktadır. Bu kitabede şöyle 
yazmaktadır:

“Bu köprüyü fetihler sahibi, İslam ve 
Müslümanları şereflendiren, din ve dün-
yanın dayanağı, düşmanlarını kahreden, 
Kılıçarslan oğlu Süleyman zamanında 
Emir-ül Müminin’e yardım eden, Kayserili 
Hüseyin oğlu, Allah’ın rahmetine muhtaç 
Bedreddin Hacı Alişir H. 599 (M. 1203) 
yılında (inşa etti).”

Az önce de belirttiğim gibi Evliya 
Çelebi de Tekgöz Köprüsü’nden söz etmiş, 
hatta Kayseri’den Niğde’ye giderken 
üzerinden geçmiştir. Kitabede geçen 
Süleyman ismini Kanuni’ye hamlederek 
eseri Mimar Sinan’a atfetmiştir.

“Kızılırmak üzre bir sa’at şehre karib iki 
kaya arasında Birgöz nam bi-bedel cisrdir kim 
Süleyman Han asrında Koca Mi’mar Sinan 
nice sinin-i ömr-i giran-maye geçirup var 
makdûrun sarf edüp bir kavs-i kuzah-misal 
bi-bedel kantara icad etmiş kim seyyahan-ı 
berr ü bihar içre meşhur-ı afaktır”

Evliya Çelebi’nin köprüyü Kanuni ve 
Mimar Sinan’a atfetmesi belki de Sinan’ın 
yaptığı bir onarımla ilgili olabilir. Lakin 
buna dair elde belge yok…

Adı ister Çokgöz olsun ister Şahruh 
olsun ister Tekgöz olsun fark etmiyor… 
Köprüler de altında akan ırmak gibi 
akmaya devam ediyor. O da üstünden 
geçenlerle akıp gidiyor… Öyleyse insan 
için en önemli mesele köprü üzerinden 
geçicilikle kalıcılığın anlaşılabilmesi… 
Daha da önemlisi neye köprü olduğu-
muzun bilincinde olmamız olsa gerek… 
Çünkü köprünün olmadığı yerde bir 
geçişten söz edilemez…▪

Adı ister Çokgöz olsun ister 
Şahruh olsun ister Tekgöz 
olsun fark etmiyor… Köp-
rüler de altında akan ırmak 
gibi akmaya devam ediyor. O 
da üstünden geçenlerle akıp 
gidiyor… Öyleyse insan için 
en önemli mesele köprü üze-
rinden geçicilikle kalıcılığın 
anlaşılabilmesi…

▲ Tekgöz Köprüsü ▲ Tekgöz Köprüsü

▲ Tekgöz Köprüsü
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Kültür
Kayseri Medreseleri I
Mustafa Işık


Kayseri 
Medreseleri

I
Mustafa Işık

M ehmed Melik Gazi, Kayseri’yi 
fethedince bir cami yaptırır. Bu 

davranış, Hz. Muhammed’in (sav) izin-
den gitmektir, yani onun sünnetidir. 
Eski bir mabedin yerine, o mabedin put 
sayılmayacak malzemelerinden yarar-
lanarak Ulu Cami’yi yaptırır. Mermer 
sütun başlıklarının bitkisel oluşu bunun 
canlı şahididir. Cami tamamdır ancak 
iş bununla bitmez. Fetih suresinden 
sonra gelen Hucurât suresinin “sıralama” 
yorumu vardır: “Fetih ancak ardından 
gelen eğitimle tamamlanır.” Yani askerî 
fetihten sonra eğitim kurumları açarak 
halkın yetişmesini sağlamakla. Bu eğitim 
ve terbiyeyi sağlayacak kurumlar, tarihî 
şartlar içinde, camiler ve hemen bitişi-
ğindeki medreselerdir.1

Camiden sonra bitişiğine, Melikgazi 
Medresesi yapılır. Put sayılacak “haç, insan 
ve hayvan” motifi bulunan malzemeler 
de medresede kullanılır. Mesela mermer 

1  Bkz. Yazır, Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul, ts., IV/4444; Işık, Tarihi Kayseri’de Kadın’ın Adı, 
Kayseri Belediyesi Yayınları, 2005, s. 9.

2  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye = Kayseri Tarihi, Sadeleştiren: Mehmet Palamutoğlu, 
Kayseri, 1987, s. 60.

3  Evliya Çelebi -Muhammed Zıllî bin Derviş-, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (I-X), 1314/1896; 
Dersaadet (İstanbul), III/179; Mustafa Işık, Eski Kayseri-Evliya Çelebi’nin Dilinden-Heyemola, 
İstanbul, 2014, s. 54.

sütun başlıklarının dört tarafında belirgin 
haç resmi vardır.2 Melik Gazi’nin mezarı 
ise caminin kıble tarafında bulunan 
medrese ile cami arasındaki çukur alandır.

1649 yılında Kayseri’ye gelen Evliya 
Çelebi şu medreselerin adını verir: Eredna 
yani Köşk Medrese, Ahund Hanım/Hunad 
Medresesi, Hacı Kılıç, Müftü Medresesi. 

“Her cami ve medresede ilm-i hadis 
görenler bulunur. Her camide elbette bir 
mekteb bulunması mukarrerdir. Etfali/
çocukları oldukça zeki olup hafız-ı Kur’an, 
hafız-ı Muhammediyye’si çoktur” 3 der.

 Ne var ki sadece 4 medreseden 
bahseder. Hatta medreselere sığmayan 
öğrencilerin camide ders yaptıklarını 
anlatır. Her cami bitişiğinde sıbyan 
mektebi/ilkokul vardır.

Medresede ders veren hocalara 
“müderris” denir.

Beylikler ve Selçuklu zamanında yapı-
lan “medreseler Osmanlılar tarafından 
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itina ile korunmuş ve bunların varlıklarını 
ve hizmetlerini devam ettirebilmeleri için 
önceki dönemlerden daha fazla vakıflar 
tahsis edilmiştir.”4

Kayseri il sınırları içinde, özellikle 
merkezde, kronoloji/tarih sırası izleyerek 
medreseleri ve medreselerin eğitim-öğ-
retim içindeki yerini göreceğiz.

Amacımız, Kayseri âlimlerini inceler-
ken adı geçen medreseler hakkında kısa 
bilgi vermektir. Mesela sanat tarihçiler, 
Avgunlu’nun medrese olduğunu söylemek-
tedirler. Çalışmalarımız sırasında, bugün 
ayakta olan bu medreseyle ilgili -talebe 
veya müderris- hiçbir kayıt geçmediği için, 
araştırmamızda bilgi vermiyoruz. Belki 
de o tarihte başka bir adla anılıyordu. 
Öte yandan hiçbir eseri kalmadığı hâlde, 
bir vesileyle adı geçtiği için Kozanoğlu 
Medresesi hakkında bilgi veriyoruz.

Ağırlıklı olarak yerel kaynaklardan 
yararlanmak suretiyle, bu medreselerin 
âlimlerle, âlimlerin bu medreselerle iliş-
kisini ortaya koymaya; böylece âlimlerin 
yetiştiği ortamı kavramaya çalışacağız.

Aslında eğitim-öğretimi sadece med-
reseyle değerlendirmek doğru değildir. 
Ancak sembol olması yönüyle medreselere 
yoğunlaşmamız gerekmektedir. Camiler, 
bitişiğindeki “sıbyan mektebleri” her 
zaman eğitimin içindedir.

Kayseri 1467 yılında Osmanlılara 
geçince, padişah fermanı ile Kale Camii 
yeniden yapılmış, avlusu da “Daru’t-ta’lim” 
olarak kullanılmıştır.5

 1649’da Kayseri’ye gelen Evliya Çelebi, 
“Her cami ve medresede ilm-i hadîs 
görenler bulunur. Her camide elbette 
birer mektep bulunmak mukarrerdir.”6 
demektedir.

Medrese odaları küçük olduğu için, 
öğrenci sayısının çokluğu ya da çok kişinin 
yararlanması amacıyla, belli zamanlarda 

4  Mehmet İnbaşı, XIII. ve XIV. Yüzyıllarda 
Kayseri’de Bilim ve Din Sempozyumu, 
Ankara, 1998; “Kayseri’de Selçuklu Medrese-
leri”, s. 85.

5  Ahmed Nazîf, Mir’at, s. 31-32.
6  Evliya Çelebi, s. 179; Işık, Eski Kayseri, s. 56.

camilerde ders verilirdi. “Kur’an’dan 
sonra İslam’ın hukukî kaynağı, hadis” 
olduğu için, hadis öğrenilmesi doğaldır.

Halkı Müslüman olan ülkelerde hayat 
cami merkezlidir. Okullar, medreseler, 
çeşmeler, çarşı…

İlköğretim yerinde olan sıbyan mek-
tebleri, cami bitişiklerinde bulunan okul-
lardır. Mesela, 1900’lü yıllarda Lala Paşa, 
Gülük, Şeyh Camii, Kazancılar, Hasinli, 
Şeyh Taceddin, Yeni Cami bitişiğinde 
birer sıbyan mektebi bulunmaktadır.7 

Kayseri Melik Gazi eliyle fethedilmiş 
ancak Mehmed Melik Gazi eliyle imar 
faaliyetleri başlamıştır. Bu durumda 
Cami-i Kebir ve çevresi merkez teşkil 
etmektedir. Melikgazi Medresesi de “ilk” 
olma özelliği göstermektedir.

Kayseri, medreseler sayesinde “makar-
r-ı ulemâ” adını almıştır. Bu yüzden, med-
reselerden bahsedeceğiz. Olabildiğince 
tarihî bir sıra izleyeceğiz.

MELIKGAZI MEDRESESI
Bugün mevcut olmayan bu medrese, 

Melikgazi Türbesi’nin önündeki yeşil 
alanda idi. Temelleri, toprak altında 
bulunmaktadır. 

Eski kayıtlarda şu bilgiler verilmek-
tedir:

Cami-i Kebir’in kıble tarafında, 
Mehmed Melik Gazi Türbesi’ne bitişiktir.8 

“Danişmendlilerden Ahmed Melik Gazi’nin 
oğlu Mehmed Melik Gazi (ö. 529/1134) 
tarafından yaptırılmıştır. Medresesi 
avlusundaki özel türbesinde medfundur.”9 
Cami-i Kebir’in kıble duvarında türbesi 
bulunduğuna göre, medrese türbenin 
önündeydi. (525/1330) Cami ve türbenin 
zemin seviyesi/kotunun düşük oluşu, 
ne kadar eski olduğunu anlatmaktadır.

“Daniş-mend” Farsça bir tamlama olup 
medrese tahsili görmüş ilim adamı, bilgin, 

7  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at, 21, 22, 28, 38, 
39, 40, 41.

8  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at, s. 18; Halil 
Edhem, Kayseri Şehri, Ankara, 1982, s. 45, 56. 

9  Ahmet Emin Güven, Kayseri’de Yazma 
Mecmualar, Kayseri, 2000, s. LVI.

kültürlü kişi demektir. Danişmendliler-
den Mehmed Melik Gazi “âlim, erdemli, 
mücahid bir kişi olup Kayseri fatihidir. 
Cami ve medresesi vardır.”10

Anadolu’da yazılan ilk eser olan 
Keşfu’l-Akabe, Danişmendliler zama-
nında, Kayserili İbnu’l-Kemal İlyas bin 
Ahmed’e aittir.11 

“Melik Mehmed Gazi (ö. 1143), Rumlar 
ve Ermenilerle cihad etmiş, Abdulmecid 
bin İsmail Herevî başta olmak üzere çok 
sayıda din âlimini çeşitli ülkelerden davet 
ederek Anadolu’da İslamiyet’in yayılması 
için çalışmıştır.”12 

Bu medrese hakkında 1500’lü yıllara 
kadar, ulaşabildiğimiz kaynaklarda bir 
bilgi geçmemektedir. Ancak Kayseri’nin 
merkezi olduğu bir gerçektir.

1500’lü yıllarda medresenin vakıf 
gelirleri mevcuttur. İdari ve kurum 
giderleri dışında her öğrenciye günlük 
3 akçe ayrılmıştır.13

1520 yılında, tahrir defterine kayıtlı 
10 medreseden biridir; toplam 6.886 
akçelik gelir kaydedilmektedir.14

1044/1634 yılında, IV. Murad’ın Revan 
Seferi sırasında Kayseri ulemâsının da 
gayreti olmuş, asker sevkiyatı için teşvik 
etmişlerdir. Bu sırada mahalli olarak 
Halil Efendi, Melik Gazi Medresesi 
müderrisidir.15

Develili Hacı İbrahim Efendi’nin 
1249/1833 öncesinde bu medresedeki 
Kayserili Sadık Efendi’den ders aldığı 
kaydedilmektedir.16 Bu durumda müder-
rislerinden biri de Sadık Efendi’dir.

10  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, s. 
62.

11  İbnu’l-Kemal İlyas bin Ahmed, Keşful-Akabe, 
(Hazırlayan: M. Bayram) Konya, 1981.

12  Özaydın, Abdulkerim, “Danişmendliler”, 
TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1993; 
8/471.

13  Yasemin Demircan, Kayseri Vakıfları, Kay-
seri, 1992, s. 65.

14  Mehmet İnbaşı, XVI. YY. Başlarında Kayseri, 
Kayseri, 1992, s. 60, 62.

15  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, s. 
134, 135.

16  Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, 
I-V, İstanbul, 1980, II/167.

Miladi 1847 yılında Kayseri medrese-
lerindeki talebelerin nüfusunu gösteren 
deftere göre, Melikgazi Medresesi’nde 
20 talebe eğitim-öğretim görmekteydi.17

Talebelerin yetişmesi dışında, ilim 
merkezi olduğu için, yazma kitapların 
çoğaltılmasında da medreselerin kulla-
nıldığını görüyoruz. İmam Birgivi’nin (ö. 
981/1573) ta’dil-i erkân/namazı düzgün 
kılmakla ilgili olan, Raşid Efendi Kütüpha-
nesi’nde bulunan Muaddilu’s-Salât isimli 
eserinin bir nüshasının bu medresede 
çoğaltıldığını görüyoruz.18

1872 tarihli Kayseri Vergi Defteri’nde, 
Cami-i Kebir Mahallesi Pazar Sokağı’nda 
olduğu belirtilmektedir.

Birçok âlim yetiştiren ve birçok 
gelir kaynağı bulunan medresede 1900 
başlarında vakıflar idaresince 3206 kuruş 
âsar-ı mevkufe bedeli, iki vekil müderris 
ve 12 odasında öğrenciler yerleşmiş 
durumdadır. Yakınında Kocabey ve 
Hatuniye Medreseleri vardır.19

1922 yılında, Kayseri’de bir sınıflı 
Melikgazi Medresesi’nin 15 talebesi 
bulunmaktadır.20

Son müderrisleri: Vahdizade Hacı 
Salih Efendi, Eynihanizade Âlim Efendi, 
Kilimliağazade Hacı Bekir Efendi, Hasan 
Efendi Hoca.21

1946 yılı yazında Kayseri’deki tarihî 
eserleri inceleyen Akyurt, Hacı Salih (ö. 
1245/1829) kabrinin Melikgazi Türbesi’nde 
olduğunu yazar.22 Ahmed Nazif Efendi’nin 
(ö. 1914) “Mezarı, Zeynel Abidin Türbesi 
karşısında olup halkın ziyaret yeridir”23 

17  İnbaşı, “Kayseri’de Selçuklu Medreseleri”, s. 
90.

18  Ali Rıza Karabulut, Kayseri Raşid Efendi 
Kütüphanesindeki Yazmalar Katalogu, (I-II), 
Ankara, 1995, 1/244.

19  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, s. 
18.

20  Hıfzı Nuri, Kayseri Sancağı, Sadeleştiren: Z. 
Kars, Kayseri, 1995, s. 30.

21  Güven, Kayseri’de Yazma Mecmualar; s. LVI.
22  Yusuf Akyurt, Türk Asar-ı Atikası Binalarına 

Aid Tarihi Mecmua -Osmanlı Devri- Kısım: 
3; Cild: 6, 1947- Ankara, (el yazması) s. 64.

23  Ahmed Nazîf Efendi, Kayseri Meşhurları= 
Kayseriyye Meşâhiri; Sadeleştirenler: M. ve 

dediğine bakılırsa, Vahdizade Hacı Salih’in 
mezar taşı buraya taşınmıştır.

Akyurt’un tesbit ettiği Hacı Osman 
Efendi’nin (ö. 1310) mezar taşı mevcuttur. 
Hasan Efendi Hoca’nın mezar taşı ise 
türbe önünde mevcuttur.

 Bunların dışında Eynihanzade Hoca 
Tevfik Efendi’nin (ö. 1328) ve Simitçizade 
Mustafa Efendilerin (ö. 1326) mezar taşı 
olduğu Türkçe yazılı iki kitabe bulun-
maktadır. Eynihanizade Âlim Efendi 
kaydı bu Tevfik Efendi olmalıdır. Çünkü 
ölüm tarihini tam bilmediğimiz ancak 
1834 kayıtlarında geçen Âlim Efendi son 
müderrislerinden olamaz.

1946 yılında Yusuf Akyurt (ö. 1954), 
buradaki Hacı Vahdi’nin mezar taşını 
verirken Karakimseli’den bahsetmez. 
Ahmed Remzî, “Bak şu kabristana” 
dediğine göre, Karakimseli’nin meza-
rının açık alanda olması gerekir. Bu 
durumda, mezarlıkların kaldırılması 
sırasında, önce Hacı Vahdi’nin daha 
sonra Karakimseli’nin mezar taşları bu 
özel mekâna taşınmış olabilir.

Bina çok harap hâlde iken 1966 yılında, 
Belediyece kalıntıları yıkılarak ortadan 
kaldırılmıştır. Türbe, Kayseri Belediye-
since bugünkü hâliyle tamir ettirilmiş; 
içerisine taş sanduka ilave ettirilmiştir.24

Karakimseli Mehmed Efendi’nin 
mezar taşı da bu tarihten sonra türbe 
içerisindedir. Torunlarından tamir parası 
istendiğini duyduk ki bu, tamir sırasında 
(1966) olmalıdır. 

Medresenin yeri olan türbenin kıblesi 
yeşil saha olup batısında umumi tuvalet 
bulunmaktadır.

HOCA HASAN MEDRESESI
Düvenönü, Hacısâki Mahallesi’nde 

589/1193’te yapılmıştır. Medreseden 
bir şey kalmamış, cami en son olarak 
1949’da onarılmıştır. Cami, kuzeyine 
yapılan binalardan ve açılan yoldan 
dolayı medreseden kopmuştur. Harabe 

H. Diriöz, Kayseri, 1991, 54.
24  Çayırdağ, Araştırmalar, s. 132.

medreseyi cami yönünden bulmak, zordur. 
Son yıllarda yıkık medrese, çevresindeki 
evler de yıkıldığı için, ortaya çıkmıştır.

Kayseri’nin ilk Selçuklu Medresesi’dir.25 
Ahmed Nazîf Efendi kitabesini bularak 
kaydetmiş, Hoca Hasan Cami’inin avlu-
suna konulduğunu söylemiştir.26

 Ondan bilgi alan Halil Edhem, 1907’de 
Kayseri’deki tarihî eserleri kaydederken 
buranın harap olduğunu yazmıştır. 1929’da 
Gabriel de tamamen harap olduğunu 
tekrar etmiştir.27

2.5 m boy ve yarım m kalınlığında 
olan kitabe, envanter kayıtlarına göre 
1935’de Müze’ye getirilmiştir.28

Kitabenin Türkçesi: “Rahman ve 
Rahim olan Allah’ın adıyla. ‘Dilediğinde 
sana bundan daha hayırlısını verecek olan 

25  Hoca Hasan Camisi’ne tamir sırasında 
konan Osmanlıca kitabede, caminin de ilk 
olduğu yazılıdır. Ayrıca bkz. İlhan Özkeçeci, 
Tarihi Kayseri Cami ve Mescidleri, Kayseri, 
1997, s. 106.

26  Ahmet Nazîf, Mir’ât, 64-65.
27  Ahmet Nazîf, Mir’ât, 64-65; Halil Edhem, 

Kayseri Şehri, Ankara, 1982’de biraz farklı 
anlatır. s. 30; Albert Gabriel, Kayseri’de Türk 
Anıtları, Tercüme: A. Akif Tütenk, Ankara, 
1954, s. 51.

28  Kayseri Müzesi Envanter Defteri, I/77-78, No: 
1538 (Bundan sonra KMED olarak kısaltıla-
caktır.)

▲ Hoca Hasan Medresesi
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Allah ne yücedir.’29 Bu medrese, dinin 
ve dünyanın nuru Melik Sultanşah’ın 
emri ile -Allah hâkimiyetini ebedî kılsın- 
Allah’ın rahmetine muhtaç kul Ebubekir 
oğlu Hasan tarafından yapıldı. Günahını 
bağışlatmak için Allah’a vakfetti. Allah’ın, 
meleklerin ve bütün insanların la’neti30 bu 
eserler ve vakıflarına haksızlık edenlere 
olsun! ‘Allah’ın mescidlerinde, Allah’ın 
adının anılmasına engel olan ve onların 
harâp olmasına çalışandan daha zâlim 
kim vardır!’31 Yapılışı ve vakfiyesi 589 
(1193) yılında olmuştur.”

Ayetlerden alıntı yapılarak oluşturulan 
kitabe metni, sonraki asırlardaki vakfiye 
metinlerinin özünü oluşturmaktadır. 
Yani kitabe bir “vakfiye metni” konu-
mundadır.32

Kayseri Emiri Sultanşah’ın adının 
Nureddin Mahmud, veziri Ebubekir 

29  Furkan, 25/10.
30  Âli-İmran, 3/87.
31  Bakara, 2/114.
32  Kitabe ve değerlendirmesi için bkz. 

Mustafa Işık, Kayseri’de Mimari Eserlerde 
Geçen Ayet ve Hadisler, DİB Kayseri Şubesi 
Yayınları, Ankara, 2003, s. 133-136.

oğlu Hasan’ın Hoca Hasan olduğunu 
bize tarihçi İbnu’l-Esir (ö. 606/1209) 
haber vermektedir.33

1500 yılında, tahrir defterine kayıtlı 
10 medreseden biridir; 1330 akçelik gelir 
kaydedilmektedir.34

1520 yılında medresenin vakıf gelirleri 
700 akçe, 1584 yılında ise 2160 akçedir.35 

Ahmed Nazîf Efendi, “Bu medrese 
1326/1908 tarihine kadar harap bir 
durumda iken sözü edilen tarihte bazı 
kısımları imar edilmiş, yeniden medrese 
hâline getirilmiş ve buraya talebe-i 
ulûm, yani öğrenciler yerleştirilmiştir.”36 
demektedir.

1332/1914 yılında Müderris Ali Efen-
di’nin onartmak girişiminde bulunduğu 

33  İbnu Esir, el-Kamil fi’t-Tarih, Daru Sadır, 
Beyrut, 1982, 12/89-90 (özetle); Ayrıca bkz. 
Ahmet Nazîf, Mir’ât-ı Kayseriyye, s. 64.

34  İnbaşı, XVI. Yy. Başlarında Kayseri, s. 61-62.
35  Demircan, s. 71.
36  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, s. 

65.

söylenilmektedir ki37 bu kişi son müderrisi 
Külekcizade Hacı Ali Efendi38 olabilir.

Hoca Hasan şehid edildiğinde Kayseri 
halkı üzerine düşeni yapmıştır. Siyasetten 
gözü dönen ve kardeşini ve onun vezirini 
kalleşlikle öldüren birine çıkarak durumu 
izah etmişlerdir. 19. asrın başlarında 
medreseyi tekrar hizmete sokmuşlardır. 
1949’da Hoca Hasan Cami’sini yeniden 
yapmışlardır. Bugün medrese yeniden 
yapılamasa da yerinin köpeklere bırakıl-
maması gerekir. Hoca Hasan’ın cesedinin 
köpeklere bırakılmadığı gibi. Bu da en 
azından yeni imar planında, yakışan bir 
konum verilmesiyle olabilir. Aksi hâlde, 
vakfiyedeki la’net birilerine dokunacaktır.

“1940-50’li yıllarda, çok sayıda değerli 
gayr-i menkulleri bulunduğu, bunların 
şahıslar tarafından gasb edildiği” belir-
tilmektedir.39 Medrese-cami arasında 
bulunan binalar ise açıkça kendini 
göstermektedir.

37  Edhem, s. 30.
38  Güven, Kayseri’de Yazma Mecmualar, s. LVI.
39  Abdullah Satoğlu, Kayseri Ansiklopedisi, 

Kültür Bak. Y. Ankara, 2002, s. 170.

Yeni imar planında arsası korunmakta 
olup, çevresi yeşil alan olup tel örgü 
içine alınmıştır. 

GIYASIYE VE ŞIFAIYE 
MEDRESESI
Şimdi Selçuklu Uygarlığı Müzesi 

olarak kullanılan bu medrese, Kurşunlu 
Camii’nin kuzeyinde, Mimar Sinan Parkı 
içindedir.

Sultan Keyhüsrev zamanında, Kılı-
çaslan’ın kızı Gevher Nesibe’nin vasiyeti 
üzerine 602/1205’de yaptırıldığı kitabe-
sinden anlaşılmaktadır.

1872 tarihli Kayseri Vergi Defteri’nde, 
Yenice Hacı Ekiz Mahallesi’nde kaydı 
geçmektedir.

Ahmed Nazîf Efendi (ö. 1914) Yenice 
İkiz Mahallesi’nde demekte ve Şifaiye 
Medresesi adını kullanmaktadır.40

 “1500’lü yıllarda Medrese’nin ve 
Daru’ş-Şifa’nın yıllık vakıf gelirleri 29.123 
akçe, 1584’de ise 43.633 akçedir.

1584 tarihinde her iki medresede birer 
müderris görev yapmaktadır. Bunların 
her birine günde 20 akçe verilmektedir. 
İki medresenin de öğrencilerinden her 
birine 80 akçe gündelik tahsis edilmiştir.”41

1520 yılında, tahrir defterine kayıtlı 
10 medreseden biridir, Çifte Medreseler 
olarak adı geçmektedir. 26.490 akçelik gelir 
kaydedilmektedir.42 “Çifte medreseler” 
tamlamasını nasıl anlamak gerekir? Daha 
önce tıp fakültesi ve uygulama hastanesi 
olarak anlaşılan bu sözün yeni bir anlamı 
var mıdır? Anlaşıldığı kadarıyla artık 
dinî medreseye dönüşmüştür. Zaten 
medrese hücreleri/odaları yatılı okul 
gibi kullanılmaktadır. 

1075/1664 yılında Kayseri’ye gelmiş 
Gıyaseddin Medresesi’ne misafir olmuş, 
10 gün kadar kalmıştır. Bu sırada medre-
sede Emir Efendi müderristir.43

40  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, s. 
66.

41  Demircan, s. 73.
42  İnbaşı, XVI. Yy. Başlarında Kayseri, s. 59, 62.
43  Ahmed Nazîf Efendi, Kayseri Meşhurları, s. 

30.

Daha sonra hoca olarak 1081/1670 
tarihinde Kayseri’ye gelen44Nisârî’ye, 
misafir kaldığı Gıyasiyye Medresesi’nin 
hocalığı verilmiştir.45 Bu kayıt, o tarihlerde 
bu tıp medresesinin fıkıh medresesine 
dönüştüğünü gösterir.

Ali Niyazi Efendi (ö. 1111/1699) Şifaiye 
müderrisi olarak geçmektedir.46Ancak 
kendisi tıbbıyeli olmayıp din âlimidir. Bu 
da o dönemde fıkıh medresesi olduğunu 
gösterir.

1307/1890 yılında medrese olarak 
hizmet veren Kayseri şifahanesinin tamir 
ettirildiği belirtilmektedir. Müderrisleri 
ise Rauf ve Hilmi Efendiler idi.47

Son müderrisleri Hisarcıklızade 
Mustafa Efendi, Hisarcıklızade Sâlim 
Efendi, Hisarcıklızade Nail Efendi, 
Müderriszade Rauf Efendi, Sarı Abdul-
lah Efendizade Hacı Hilmi Efendi (ö. 
1333/1915)48 denilmektedir.

Başlangıçta tıp fakültesi ve hastanesi 
olarak yapılmasına rağmen sonradan 
dinî ilimlerin okunduğu bir medreseye 
dönüştüğü anlaşılmaktadır. Bu sürecin 
araştırılması gerekir. Çünkü fen bilimle-
rinden tamamen din bilimlerine kayışın 
hikâyesi olacaktır.

Karamete, 1940’lı yıllarda “Kayseri 
Tıbbıyyesi” olarak kaydetmektedir.49 
Kapıları, 1942 yılında Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından tamir ettirilmiştir.50 

44  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, s. 
141.

45  Ahmed Nazîf Efendi, Kayseri Meşhurları, s. 
31.

46  Mehmed Süreyya, Tezkire-i Meşâhir-i Osmâ-
niyye - Sicilli Osmanî, Matbaa-yı Âmire, 1308, 
İstanbul, Yayına Hazırlayanlar: Ali Aktan, 
A. Kadir Yuvalı, M. Keskin, Sebil Yayınevi, 
İstanbul, 1995, 3/611.

47  Halit Erkiletlioğlu, Osmanlılar Zamanında 
Kayseri, Kayseri, 1996, s. 195. (Belleten’den 
naklen)

48  Güven, Kayseri’de Yazma Mecmualar, s. 
LVII; Hilmi Efendi için bkz. Güven, Yazma 
Mecmualar, s. XC.

49  Kemaleddin Karamete, Erciyes Dergisi, 
sayı: 17, Mayıs 1941, s. 499.

50  Kazım Özdoğan, Kayseri Tarihi, Kayseri, 
1948, s. 185.

Bugün “Selçuklu Uygarlığı Müzesi” 
olarak kullanılmaktadır.

SAHIBIYE MEDRESESI 
Meydanın kuzey tarafında bulunmak-

tadır. Aslında adı “Sahibiye”dir ancak halk 
tarafından “Sahabiye” denilmektedir.

Sahib, Selçuklu veziridir. Bu dönemde 
Kayseri, Konya’ya bağlıdır. Medresenin, 
Gıyaseddin Keyhusrev’in vezirlerinden 
Sahib Ali tarafından yaptırıldığı kitabe-
sinden anlaşılmaktadır. 

Kapı üzerinde üç adet hadis bulun-
makta olup üçü de fıkhın/İslam hukukunun 
önemini vurgulamaktadır.51 Buradan 
fıkıh ağırlıklı bir medrese olduğu fikrine 
ulaşabiliriz.

 Eski kaynaklarda şu bilgiler geç-
mektedir:

Medresenin 1500 yılı geliri 6855, 1584 
yılı geliri 4760 akçedir.52

1520 yılında tahrir defterine kayıtlı 10 
medreseden biridir, 6.680 akçelik gelir 
kaydedilmektedir.53

XVI. yüzyıl başlarında bu medreseye 
vakfedilen yerlerin değeri 26.490 akçedir. 
1847 yılında Kayseri medreselerindeki 
talebelerin nüfusunu gösteren deftere 
göre, Sahibiye Medresesi’nde 41 talebe 
eğitim-öğretim görmekteydi.54

Develili Süleyman Fehmi Efendi (ö. 
1919), 1288/1871 öncesinde 5 yıl süreyle 
burada öğrenci olmuş, daha sonra 
İstanbul’a giderek müderris olmuştur.55

1900’ün başlarında çoğu harap olma-
sına rağmen 12 tane odasının ikamete 
elverişli olduğu, medresenin vakıflardan 
geliri olduğu, öğretim ve idaresinin 
Hacı Abdullah Efendi’den çocuklarına 
ve torunlarına geçtiği belirtilmektedir.56 

51  Hadisler için bkz. Işık, Ayet ve Hadisler, s. 
50-54.

52  Demircan, s. 82.
53  İnbaşı, XVI. Yy. Başlarında Kayseri, s. 59, 62.
54  İnbaşı, “Kayseri’de Selçuklu Medreseleri”, 

s. 88, 92.
55  Albayrak, IV/444.
56  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, s. 

36.

▲ Gevher Nesibe Medresesi
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1930 yılında Gabriel’in yaptığı tesbit, 
yukarıdaki gravür resimde görülmektedir.

Son müderrisleri: Hacı Abdullah 
Efendi, Ahmed Efendi, Abdurrahman 
Efendi.57

Bugün de kitap ve kültür ağırlıklı 
olarak hizmet vermektedir.

GÜLÜK MEDRESESI
Gülük Camii’nin batı yanı olan bu 

medrese bugün camiin bölümü olarak 
kullanılmaktadır.

Gülük Camii’nin 607/1210 yılında Atsız 
Elti Hatun tarafından yaptırıldığı doğu 
kapısındaki kitabesinden anlaşılmaktadır.

Mehmed Melik Gazi 544/6 Aralık 
1143’te Kayseri’de ölünce, Sivas Meliki 
olan kardeşi Nizameddin Yağıbasan, 
Mehmed Melik Gazi’nin karısıyla evlene-
rek Kayseri’de yönetime (549/1154) hâkim 
oldu.58 Yağıbasan’ın oğlu Muzafferüddin 
Mahmud, kitabesinden anlaşıldığı şek-

57  Güven, Kayseri’de Yazma Mecmualar; s. 
LVIII.

58  Özaydın, Abdulkerim, “Danişmendliler” 
TDV Ans. İst. 1993; 8/471.

liyle Cami-i Kebir’i 602/1205 tarihinde 
tamir ettirmiştir. Kızı Atsız Elti Hatun da 
Gülük Camii’ni yaptırmıştır ki medrese 
de cami ile birliktedir.

735/1334 yılında bir depremle yıkılan 
cami, Gülük Şemseddin tarafından 
yenilendiği için bu adı alır.59

Cami ve medreseyi sanat tarihi 
açısından inceleyen Yurdakul; hamam, 

59  Ahmed Nazîf, Mir’at, s. 22.

medrese ve camiyle birlikte “külliye” 
hâlinde yapıldığını yazmaktadır. Medrese 
bölümü binanın batı tarafında iki katlı 
olarak inşa edilmiştir. Kuzey cephede yer 
alan ve kazı sonucu meydana çıkarılan 
orijinal kapıdan medreseye girilmektedir. 
Danişmendliler devrinde inşa edilen Türk 
Anadolu’nun ilk tapularından olan Külük 
Külliyesi ile cami-medrese birleşiminin 
ileri bir örneğini meydana getirmişler 
ve inşa ettikleri iki katlı medrese ile 

de varlığını çağlar boyunca sürdürecek 
bir mimari formun bilinen ilk örneğini 
vermişlerdir.60

1847 yılında Kayseri medreselerindeki 
talebelerin nüfusunu gösteren deftere 
göre, Gülük Medresesi’nde 5 talebe 
eğitim-öğretim görmekteydi.61

1910’lu yıllarda Ahmed Nazîf Efendi 
(ö. 1914), caminin bitişiğinde ufak bir 
medrese vardır62 der ancak ayrıntıya 
girmez. Demek ki harap ve kitabesiz 
olduğundan kaydedecek bir şey yoktur.

Yurdakul, medresenin 1335/1917 
tarihinden beri medrese olarak kulla-
nılmadığını tahmin etmektedir.63

Son müderrisleri: Yahyalızade Hacı 
Mehmed Efendi.64

Bugün, caminin batı tarafında ve 
camiye bitişik olup, cami olarak kulla-
nılmaktadır.

HUNAD MEDRESESI
Hunat Cami ve Türbesi’ne bitişik 

olan medrese Hunat Hatun’a nisbet 
edilmekteyse de yapılış tarihini gösteren 
bir kitabesi yoktur.65 Eski fotoğraflarda 
türbe kapısının ayrı olması ve aradaki 
mesafenin darlığı, sonradan yapılmasa 
bile duvarın ileri çekildiği fikrini uyan-
dırmaktadır. Konu sanat tarihçilerinin 
sorumluluk alanına girmektedir.

İbrahim Tennurî 842/1438 tarihinde 
Kayseri’ye gelmiş, Hunat Medresesi’ne 
müderris tayin edilmiştir. Bir süre sonra 
görevi bırakması gerekmiştir.66

Cami ve medresenin vakıf gelirleri 
çok yüksektir. “1500 tarihinde cami 

60  Erol Yurdakul, Kayseri Külük Camii ve 
Medresesi, Ankara, 1996, s. 4, 29, 76.

61  İnbaşı, “Kayseri’de Selçuklu Medreseleri”, 
s. 92.

62  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, s. 
22.

63  Yurdakul, s. 10.
64  Güven, Kayseri’de Yazma Mecmualar, s. 

LVII.
65  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, s. 

20.
66  Ahmed Nazîf, Meşhurlar, 13; Ali Rıza, 

Meşhur Mutasavvıflar, Kayseri, 1984, s. 183.

ve medresenin toplam gelirleri 27.729 
akçe, 1584 tarihinde ise 10.166 akçedir. 
Medresede 1500 tarihinde günde 20 akçe 
ücretle bir müderris, 5 akçe ücretle bir 
mütevelli çalışmaktadır. Öğrencilere 
günde 10 akçe tahsis edilmiş olup kitap 
ödünç alma ücreti ise günde 3 akçedir.

1584 tarihinde medresede çalışan 
müderrise günde 40 akçe, öğrencilere 
ise 10’ar akçe ücret ayrılmıştır.”67

1649 yılında Kayseri’ye gelen Evliya 
Çelebi’nin adını andığı medreselerden 
biridir. Mübalağalı/abartılı üslubuyla 

“Öyle mübarek bir medresedir ki içinde bir 
kere Bismillah diyen mahrum kalmayıp 
elbette müfessir ve müellif olmuştur”68 
der. Buradan en işlek medreselerden 
biri olduğunu çıkarabiliriz.

1520 tarihli tapu tahrir defterinde 
geçen pek çok vakıf geliri içinde hamam 
da bulunmaktadır. Toplam gelir 26.360 
akçedir. 1847 yılında Kayseri medrese-

67  Demircan, s. 77.
68  Evliya Çelebi, III/179; Işık, Eski Kayseri, s. 

55.

lerindeki talebelerin nüfusunu gösteren 
deftere göre, Hunad-ı Kebir Medresesi’nde 
32 talebe eğitim-öğretim görmektedir.69

Son müderrisleri: Muhaddiszade 
Mustafa Efendi, evlad ve ahfadından/
torunlarından Hacı Said Efendi, Emin 
Efendi, Hacı Vahdi Efendi, Vehbi Efendi, 
Âlim Efendi, Emin Efendi.70

Medreselerin kapatılmasından sonra 
harap olmaya terk edilen yapı 1929 yılında 
Vali Bay Fuad Bey’in emriyle müze olarak 
kullanılmaya başlamıştır.

1969’da Gültepe’de Arkeoloji Müzesi 
yapılınca Etnoğrafya Müzesi’ne dönüş-
müştür. 1994 yılında Etnografya Müzesi, 
Güpgüpoğlu Konağı’na taşınmıştır. 

Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde kültür ve sanat merkezi 
olarak kullanılmaktadır.

69  İnbaşı, “Kayseri’de Selçuklu Medreseleri”, 
s. 89, 92.

70  Güven, Kayseri’de Yazma Mecmualar, s. 
LVII.

▲ Sahabiye Medresesi

▲ Gülük Camii ve Medresesi

▲ Hunat Hatun Camii ve Külliyesi

▲ Sahabiye Medresesi
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SIRACEDDIN MEDRESESI
Hunat Mahallesi’nde olup, kitabevi 

olarak kullanılmaktadır. Hunad Medre-
sesi’ne yakın olduğu için geçmişte Küçük 
Hunad olarak anılmıştır.

1929’da Kayseri’deki Türk anıtlarını 
inceleyen Gabriel “Hunat Medresesi ile 
tertip ve yapı tarzı benzerliğinden binaya 
bu ad verilmiştir.” demektedir.71

Alaaddin Keykubat’ın oğlu Gıyased-
din Keyhusrev’in zamanında, Kayseri 
Emiri Lala Siraceddin Bedr tarafından, 
636/1238’de yaptırıldığı kitabesinden 
anlaşılmaktadır.

1068/1657 yılında Lala Siraceddin 
Medresesi müderrisi yerli âlimlerden 
Müftü Ahmed Efendi’ye, günlük 6 akçe 
ücretle verilmiştir.72

1500 yılının tahrir defterlerine göre, 
Lala Medresesi ve vakıf gelirlerinden 
bahsedilmektedir.73 İnbaşı’nın Lala Paşa 
Camii yanında bulunan Sıbyan Mektebi’n-
den bağlantı kurmaya çalıştığı medrese 
Lala Siraceddin Medresesi olabilir.

71  Gabriel, s. 36-37, 99.
72  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, 

s. 138; 1068 yılı olayları arasında anlatı-
lan Ahmed Efendi’nin müderrisliği için 
Güven’in verdiği 1056 tarihi algılama hatası 
olmalıdır. Bkz. Güven, Kayseri’de Yazma 
Mecmualar, s. LXVII.

73  İnbaşı, XVI. Y.Y. Başlarında Kayseri, s. 61.

Son müderrisleri; Hisarcıklızade İzzet 
Efendi, Cündibeyzade Salih Efendi’dir 
(ö. 1962).74

1847 yılında Kayseri medreselerindeki 
talebelerin nüfusunu gösteren deftere 
göre, Medrese-i Huvand-ı Sagir’de 6 
talebe eğitim-öğretim görmekteydi.75

Gabriel, “Ağıl ve fışkı deposu olarak 
kullanılmakta olan bina, bugün gös-

74  Güven, Kayseri’de Yazma Mecmualar, s. 
LVIII.

75  İnbaşı, “Kayseri’de Selçuklu Medreseleri”, 
s. 92.

termekte olduğu iğrenç manzaraya 
rağmen oldukça iyi muhafaza edilmiştir.” 
demektedir.

Yazma Mecmualar’da Küçük Hunad 
Medresesi olarak ayrıca geçmektedir; 
ancak aynı mahallede olduklarından, 
birbirinden ayırmak için halk tarafından 
konulmuş bir isim olduğu düşüncesini 
tercih ediyoruz.

Bugün kitabevi olarak kullanılmakta, 
kültüre hizmet vermektedir.

HACI KILIÇ MEDRESESI
Kitabesinden 647/1249 tarihinde, 

Keyhüsrev oğlu Keykavus devrinde, Ali 
Tusi oğlu Ebu’l-Kasım tarafından yaptı-
rıldığı anlaşılmaktadır. 1900 başlarında 
cami bakımlı, medrese harap hâldedir. 
Yanında bulunan güherçile fabrikası 
1281/1864 yılında yapılmış;76 ancak 1906 
yılında fabrikanın odun/kömür deposu 
olarak kullanılmış, bunun için de araya 
bir kapı açılmıştır.77

 Şimdi kuzeyinde bulunan park yeri, 
fabrikanın yeri olmaktadır.

1500 yılında, tahrir defterine kayıtlı 
10 medreseden biridir. Kayıtlarda adı 

76  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, s. 
23-24.

77  Edhem, s. 112.

“Mevlana Tusi Medresesi” olarak geçmek-
tedir; 60 akçelik gelir kaydedilmektedir.78

1847 yılında Kayseri medreselerindeki 
talebelerin nüfusunu gösteren deftere 
göre, Hacı Kılıç Medresesi’nde 13 genç 1 
yaşlı talebe eğitim-öğretim görmekteydi.79

2009 yılında bitişik olduğu camiyle 
birlikte restore edilmiştir.

Bugün Hacı Kılıç Kız Kur’an Kursu 
binası olarak kullanılmaktadır.

PERVANE BEY MEDRESESI
Adı (Ali ed-Deylemî oğlu) Süleyman’dı. 

Cömertliğinden dolayı Mevlana kendisine 
“Sahib-i Atâ” unvanını vermişti.80

IV. Kılıç Arslan’ın öldürülmesi üzerine 
yerine küçük yaştaki oğlu Gıyaseddin 
Keyhusrev geçti. Bu padişahın devrinde 
Muineddin Pervane gücünü iyice artırdı. 
Devletin kilit noktalarına akrabalarını 
getirdi.81

Rukneddin Kılıç Aslan’ın saltanata 
getirilmesini temin ettikten sonra per-
vanelik vazifesine getirilmiştir. Bu işi 
iyi yaptığı için onunla anılır olmuştur.82

Güçlü bir idareci/siyasetçi olmasına 
rağmen dinî konuları da iyi bildiği anlaşıl-
maktadır. Mevlana’dan rivayetle, Kur’an’ı 
ezberlediği gibi, hadis kaynaklarından 
Camiu’l-Usul’ü Şeyh Sadreddin’den 
dinlediği bilinmektedir.83

Muineddin Pervane; Mevlana ile sık 
sık bir araya gelmekte, onun sohbetinden 
istifade etmektedir. Kayseri’ye gelince de 
haberleşme devam etmektedir. Mesela, 
Mevlana, dostlarından bir grubu Kayseri’ye 
gönderir. Dönüşte Pervane’nin sofrala-
rını anlatırlar. Mevlana kızar; “Dostlar 

78  İnbaşı, XVI. yy. Başlarında Kayseri, s. 61-62.
79  İnbaşı, “Kayseri’de Selçuklu Medreseleri”, 

s. 92.
80  Ahmed Nazîf, Mir’at, s. 90–91; Ahmed 

Eflakî, Menakıbu’l-Arifin, Tercüme: Tahsin 
Yazıcı, İstanbul, 1964, 1/210.

81  İbni Bibi, el-Evamiru’l-Alaiyye, Çev. M. 
Öztürk, Ankara, 1996, s. II/14.

82  Eflâkî, s. LIX.
83  Bkz. Eflâkî, 1/157.

ayakyolunu övdükleri, yiyip içtiklerini 
anlattıkları için utansınlar!” der.84

Pervane’nin hanımı Gürcü Hatun 
olup Mevlana’nın mürididir. Süleyman 
Pervane Bey Kayseri’ye görevlendirilince 
isteksiz olarak Kayseri’ye gelmiştir.85

Kazancılar Çarşısı’nda yer alan 
Pervane Bey Medresesi ile Eskiciler 
Çarşısı’nda yer alan mescid, hayrâtından 
bazılarıdır.86

Güçlü bir vezir, iyi bir diplomat 
olan Pervane; Moğolların baskısındaki 
Selçuklu Anadolu’sunda, bazı manev-
ralarla Konya-Kayseri’yi idare etmiştir; 
ancak 1277 yılında Moğollar tarafından, 
Van Gölü’nün kuzeyindeki Aladağ’da 
işkenceyle öldürülmüştür.87

1872 tarihli Kayseri Vergi Defteri kayıt-
larında, Rumiyân Ahi İsa Mahallesi’nde 
Pervane Sokağı bulunmaktadır. Ancak 
Süleyman Pervane ile ilgisini bilmiyoruz.

Medrese, şimdiki Kazancılar Çarşı-
sı’nın kuzeyinde olup Kapalı Çarşı’ya 
bitişiktir. 

2000 öncesinde, temeller üzerine 
beton atılarak üstüne dükkânlar yapıl-
mıştır.

1500 yılında medresenin geliri 5.456 
akçedir. 1584 yılında ise 24.016 akçedir.88

1520 yılında, tahrir defterine kayıtlı 
10 medreseden biridir; 5.100 akçelik gelir 
kaydedilmektedir.89

1584 tarihinde nakit olarak vakıf geliri 
18.510 akçeye yükseltilmiştir.90

84  Eflâkî, I/391–392; 486–487; 454; Bu öğüt, 
rahmetli babamın ve yaşıtlarının bir araya 
geldiklerinde söze başlarken “Yediğin 
içtiğin senin olsun; gördüğün güzellerden 
anlat.” sözünün anlamıyla örtüşmektedir.

85  Bu hatun için bkz. Mustafa Işık, Tarihi 
Kayseri’de Kadının Adı, Kayseri Belediyesi 
yayınları, 2005, s. 31-33.

86  Ahmed Nazîf, Mir’at, s. 91; Eflâkî, II–216–
218; Geniş bilgi için bkz. Mehmet Çayırdağ, 
Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri, 2000, 
s. 111-118.

87  İbni Bibi, el-Evamiru’l Alaiyye, s. II/15.
88  Demircan, s. 83.
89  İnbaşı, XVI. yy. Başlarında Kayseri; s. 59, 62.
90  İnbaşı, “Kayseri’de Selçuklu Medreseleri”, 

s. 92.

1018/1609 yılında, Mevlana Mus-
tafa Efendi 50 akçe ile müderris tayin 
edilmiştir.91

1044/1634 yılı, IV. Murad’ın Revan 
Seferi sırasında Kayseri ulemâsının da 
gayreti olmuş; asker sevkiyatı için teşvik 
etmişlerdir. Bu sırada mahallî olarak Ali 
Ferdi Efendi, Pervane Bey Medresesi 
müderrisidir.92

1716 yılında mütevellisi/yönetim 
kurulu üyesi ve müderrisi Mahmud 
Efendi’dir (ö. 1718). 100 kadar kitabını 
buraya bağışlamıştır. Vakıfları ve gelirleri 
hakkında Çayırdağ’da geniş bilgiler vardır.93

1845 yılında, Sadık Efendi (ö. 1266/1849) 
burada müderristir.

1847 yılında Kayseri medreselerindeki 
talebelerin nüfusunu gösteren deftere 
göre, Pervane Bey Medresesi’nde 22 
talebe eğitim-öğretim görmekteydi.94

Son müderrisleri: Mehmed Hilmi 
Efendi, Hacı Abdullah Efendi, Küçük 
Hoca Efendi, Kuşculu Hacı Mehmed 
Efendi, Karakimseli Hacı Mehmed Efendi, 
Feyzullah Efendi, Hisarcıklı-zadeler.95

Bugün üzerine çarşı yapılmış olup 
temeller beton zemin altındadır.

Günümüzde ise -numarataj listesine 
göre- Kocasinan ilçesinde Pervane Mahal-
lesi ve Serçeönü Mahallesi’nde “Pervane 
Caddesi” bulunmaktadır.▪

91  Çayırdağ, Araştırmalar, s. 116. (Şeriyye 
sicillerinden naklen)

92  Ahmed Nazîf Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, s. 
134, 135.

93  Çayırdağ, Araştırmalar, s. 116 (Şeriyye 
sicillerinden naklen); s. 323.

94  İnbaşı, “Kayseri’de Selçuklu Medreseleri”, 
s. 92.

95  Güven, Kayseri’de Yazma Mecmualar; s. 
LVIII.

▲ Seraceddin (Küçük Hunat) Medresesi

▲ Pervane Bey Medresesi

▲ Hacı Kılıç Camii ve Medresesi
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Edebiyat
Bekir Oğuzbaşaran’ın Poetikası
Sait Özer


Bekir 
Oğuzbaşaran’ın 
Poetikası

Sait Özer

Giriş:
Malûm olduğu üzere şiir sanatı hakkındaki ilk çalışma 

Aristoteles’in (MÖ 384-MÖ 322) Poetika’sıdır. Ders notları 
şeklinde kaleme alınan bu eserde Aristoteles, hocası Platon’un 
(MÖ 427-MÖ 467) aksine şiir sanatına önem vermiş, insanın 
doğasından hareketle şiir sanatını meşrulaştırmıştır. Klasik 
Dönem olarak adlandırılan Aristoteles’ten günümüze Batı’da 
pek çok yazar ve şair şiirin incelikleri ya da sanat hakkındaki 
görüşlerini dile getiren yazılar kaleme almıştır. XX. yüzyılla 
beraber edebî akımların da tesiriyle poetika edebiyatla ilgili bir 
disiplin hâlini almış ve yine pek çok yazar ve şair bu konuda 
kuramsal eserler kaleme almışlardır. (Mutlu, 2017:131-151).

Aristoteles Poetika’sının “Şiirin kökeni, gelişimi ve türlere 
ayrılması” adlı bölümünde şiirin ortaya çıkmasını doğal neden-
lere dayandırır. Bu doğal nedenlerden biri ve en çok üzerinde 
durduğu “taklit”tir (mimesis). Taklidin çocukluktan itibaren 
doğal olarak ortaya çıktığını, yetenekli kişilerin küçük adımlarla 
ilerleyerek doğaçlamalardan şiiri ortaya çıkardıklarını söyler. 
(Aristoteles, 2021:9).

Türk edebiyatında divan dîbâceleri, tezkireler ve divanlar, 
şairlerin şiir görüşlerinin yer aldığı metinler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Elbette ki bunlar bir bütünlükten uzaktır ancak 
yine de şairlerin estetik konulara değinmeleri açısından önem 
arz etmektedir. Tanzimat’la beraber dergi ve gazetenin de 
hayatımıza girmesiyle şiirle ve sanatla alakalı pek çok konuyu 
ele alan eserler kaleme alınmıştır. Ahmet Haşim’in (1887-
1933) Piyale için yazdığı “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar”ını 
burada hatırlamakta fayda var. Devamında Cumhuriyet 
Dönemi’nde Orhan Veli’nin (1914-1950) Garip ön sözü, Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın (1901-1962) Edebiyat Üzerine Makaleler 
adlı kitabındaki şiir görüşleri, Necip Fazıl’ın (1904-1983) şiir 
hakkındaki görüşlerini sistemleştirdiği ve kitabının sonuna 
koyduğu “Poetika”sı, Atilla İlhan (1925-2005), İsmet Özel (d. 
1944), Sezai Karakoç (1933-2021), Turgut Uyar (1927-1985), 
Salah Birsel (1919-1999) gibi şair ve yazarların poetik yazıları 
bu kavramın edebiyatımızda iyiden iyiye yerleşmesini sağla-
mıştır. (Gedikli, 2018:1-17).

Bekir Oğuzbaşaran (d. 1946) son dönem Türk edebiyatı 
içerisinde şair-yazar, münekkit=eleştirmen yönleriyle mutlaka 
üzerinde durulması, incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken 
bir isimdir. Hayatının ilk gençlik dönemi ile başlayan ve hâlâ 
devam eden yarım asırdan fazla bir zaman diliminde kültür 
ve edebiyatla meşgul olmuş; okumuş, düşünmüş, yazmış ve 
bütün bu birikimlerini manzum-mensur eserlerinde kitaplaş-
tırmıştır. Ayrıca kitaplarına girmeyen sayısız inceleme, eleştiri, 
deneme, makale, şiir vs. türlerindeki çalışmaları pek çok gazete 
ve dergide yayımlamıştır. Şunu da belirtmekte fayda var ki 
Oğuzbaşaran İstanbul başta olmak üzere son dönem Türk 
matbuatının, yaşayan en mühim şahitlerindendir; dolayısıyla 
bu denli velûd bir ismin şair yönünden hareketle şiir sanatı 
(poetika) hakkındaki görüşlerini manzum-mensur eserlerini 
tarayarak belli başlıklar hâlinde ortaya koymak istedik.

I. Bekir Oğuzbaşaran ve Yazmak:
Bekir Oğuzbaşaran’ın Bir Yaşama Biçimi Edebiyat (2011) adlı 

eserindeki ilk yazısı “Yazmak” üzerinedir. Bu metinde yazmak 
eylemi 42 başlıkta tanımlanmaktadır. İlk tanım yazmanın 
dil aracılığı ile yapıldığı vakıasının yinelenmesi şeklindedir. 
Dil-tarla ilişkisi içerisinde yapılan tanımlamalar tohum, fide, 
ürün ve hasat şeklinde bir anlam bütünlüğü içerisinde sıra-
lanmaktadır. Ardından dil-duygu ve düşünce bağlantısı, bu 
kavramların yazmak eylemi ile fikir hâlini alıp iletişimin bir 
unsuru olup okunacak şey, yani esere dönüşmesi şeklinde 
sürdürülmektedir. Bu şekilde yazar “zamanı üç boyutu ile 
yaşayacak”, var olduğunu ispat edecektir. Yaşadığının idrakine 
varan yazar, dünya adı verilen mekânda “zamanın heykelini” 
yapacaktır. Tabii nihaî nokta yazma eylemi ile “hakikatin 
araştırıcısı” olan yazar son nefesini verinceye kadar yazma 
eylemi ile ölümü ortadan kaldırmanın çaresini arayacaktır:

Yazmak; bir hakikati araştırma yöntemidir.
Yazmak; ölümü ortadan kaldırmanın çaresini aramaktır. 

(Oğuzbaşaran, 2011:9).
Hakikat perdesi ancak yazarak aralanacaktır:
Yazmak, bütün boş kâğıtları karalamak mıdır?
Yoksa hakikat perdesini aralamak mıdır? (Oğuzbaşaran, 

2016:89).
Yazarın Kalem Sohbetleri (2016) adlı kitabının başlıkla-

rından biri de “Niçin Yazıyorum?”dur. Mensur şiir olarak da 
adlandırılabilecek bu yazıda Oğuzbaşaran, 62 farklı cümle ile 
yazı yazmadaki gerekçelerini sıralamaktadır. Bu cümlelerde 
insan olmanın gereği öncelenmekte ve yazma eylemi varlık 
sebebi olarak görülmektedir:

Bir çeşit varlık sebebim saydığım için iyi-kötü, kuvvetli-zayıf, 
başarılı-başarısız, güzel-çirkin, gece-gündüz ama daha çok sabahları 
yazıyorum. (Oğuzbaşaran, 2016:175).

Yine Oğuzbaşaran’ın Denemeyi Deneme (2014) adlı kita-
bının sohbet tarzındaki “Yazmaya Dair” adlı yazısında nasıl 
bir yazar olduğu, yazma eylemi ve yazar olmanın edebiyatın 
gelişmesine katkısının nasıl olacağı hakkındaki ifadeleri ise 
şöyledir:

Bendeniz ilhâmı bol bir yazar değilim. Ha deyince yaza-
mıyorum. Yazmak benim için zor bir iş, bir uğraş… Edebiyat 
ortamının hep büyük yazar veya büyük şairlere ihtiyacı 
olduğunu sanmıyorum. Bence bir ülkede edebiyatın gelişmesi, 
hatta var olması, birkaç büyük şair ve yazardan ziyade orta 
hâlli bir yığın yazar ve şair, sanatçı ve edip yetişmesine bağlı. 
O hâlde ben niye zirve şahsiyet değilim, benden önce doruklar 
niçin işgal edilmiş diye hayıflanmamalı sanat ve edebiyat 
alanında herkes hakkına razı olmalıdır, diye düşünüyorum. 
Zaten yüksek dağların etrafı hep daha mütevazı yükseklikteki 
muhtelif tepelerle kuşatılmış değil midir? Büyük ırmakların 
oluşması küçük derelerin birleşmesi ile onlara katılımı ile 
gerçekleşmiyor mu? (Oğuzbaşaran, 2014:50).

Yukarıdaki cümleleri yazara söyleten nedir diye düşünmeden 
edemiyoruz. Acaba kendisi zirvelerde yer almayı hak ettiği 
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hâlde oralarda yer edememiş olması mı (!), yoksa gençlere ya 
da edebiyat dünyasında yazmaya meraklı olduğu hâlde nasıl 
olsa ben doruklara çıkamam diye düşünen, bundan dolayı 
hayıflanan, belki de yazmaktan vazgeçen/vazgeçecek olan 
yazı heveslilerine mi? Yazının son paragrafı Oğuzbaşaran’ın 
meramının anlaşılmasını sağlıyor:

Şu hâle göre bütün heveskârlar, amatörler, yetenekli 
olduğuna inanan gençler, kendini genç kabul edenler, elime 
kalem alsam neler neler yazarım diyenler, haydi kalem, daktilo, 
bilgisayar başına… (Oğuzbaşaran, 2014:51).

II. BEKIR OĞUZBAŞARAN’A 
GÖRE ŞAIR VE ŞAIRLIK:

Bu başlık altında Bekir Oğuzbaşaran’ın genel olarak şair 
ve şairler hakkındaki tespitlerine/görüşlerine yer verilecektir.

“Şairlere gelince onlara yoldan sapanlar uyar. Onların her 
vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları 
şeyleri söylediklerini görmez misin?” (26/224-226). Kur’an-ı 
Kerim’in bu ayetleri şairlere korku salıp onları tir tir titre-
tirken, “Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler 
yapanlar, Allah’ı çokça ananlar ve haksızlığa uğradıktan sonra 
kendilerini savunanlar başkadır,” (26/227) ayeti şairlere ve 
onların kaleme aldıkları iyiye ve güzele özendiren şiirlerine 
önemli bir ruhsat vermiş ve onları rahatlatmıştır. Ayrıca Hz. 
Muhammed (sav) şairlere ve şiire hadislerinde takdirini dile 
getirmiştir. Yine Hz. Muhammed’in (sav) etrafında şairlerin 
olduğu, bunların meşhurlarından Hasan b. Sabit’e “Müşrikleri 
şiirlerinle hicvet, bil ki Cebrail de seninle beraberdir,” dediği 
Buhari, Müslim gibi sahih hadis kitaplarında zikredilmektedir.

Bekir Oğuzbaşaran, “Şair” adını verdiği mensur şiirinde 
şaire Kur’an’ın ve hadislerin çerçevelediği bakış açısıyla yaklaşır; 
yani onun şair telakkisi iyilik ve güzellik üzerine kurguludur. 
33 başlıkta yaptığı şair tanımlamalarında dikkatimizi çeken 
şey şairin insan/kul vasfının öne çıkarılmasıdır. Şu mısralar 
insanlık adına yaşayan/yazan şairin beşer olma özelliğini 
öncelemektedir:

ŞAIR
Şair, hiç almayan, hep kendinden verendir.
Şair, bencil gibi görünse de ülkesini ve insanını hep ken-

disinden fazla düşünendir.
Şair, nice haksız suçlamalara göğüs gerendir.
Şair, kadir kıymet bilenlere kalbini ikram edendir.
Şair, kendisini bütün insanların yerine koyandır.
Şair, her türlü çirkinliğe savaş açandır.
Şair, insanlığa mutluluk reçeteleri yazandır.

Şair, yoksullar, öksüzler, kimsesizler için her dem yüreği 
kanayandır.

Şair, en çorak kalplerde bile iyilikler yeşertmek uğrunda 
çabalayandır.

Şair, bizi bizden fazla düşünen, bizim için kafa ve kalp 
yorandır. (Oğuzbaşaran, 2011:11-12).

Burada küçük bir mukayese yapmak isteriz. Bilindiği üzere 
Necip Fazıl Kısakürek, Bekir Oğuzbaşaran’ın ruh ve fikir dün-
yasının teşkilinde çok önemli bir yere sahiptir; nesirde, aynı 
zamanda şiirde üstadıdır. Oğuzbaşaran; Necip Fazıl ile ilgili 
iki kitap çıkarmış, onlarca yazı ve şiir kaleme almıştır. Elbette 
üstadlarımızın/hocalarımızın görüşlerini aynen tekrarlamak 
ya da savunmak durumunda değiliz, bunun yanlış olduğunu 
da söylemek istemiyoruz ancak şiir ve fikir dünyası Necip 
Fazıl Kısakürek ile örülü Bekir Oğuzbaşaran’ın Şair bahsinde 
üstadı ile farklı düşündüğünü tespit etme durumundayız ve 
bu farklılığı da ortaya koyma adına Necip Fazıl’ın Şair başlığı 
altındaki şu satırlarına yer vermek istiyoruz: “Şair ilahî idrak 
emanetinin, insanda insanüstü mevhibesini temsil etmeye 
memur yaratık…” Görüleceği üzere Necip Fazıl Kısakürek’te 
şair sıradan insanın üzerinde bir temsil hüviyeti ile tanımlanır. 
Bekir Oğuzbaşaran’da ise şair daha ete kemiğe bürünmüş, 
müşahhas, sıradan insandan farklı değildir; ayrıca Oğuzbaşa-
ran’da şairin temsil hüviyeti toplumsal bir kimlik kazanmıştır.

Şairin sahip oldukları vizyonu ve misyonu nedir? Şair 
niçin şiir yazar? Onu buna sevk eden saik(ler) ne(ler)dir? 
Oğuzbaşaran “Şâir” adlı şiirinde bu soruların cevabını verir:

ŞÂIR

Şâirdir o insan ki, yaşar hâtıralarla

Alışverişi yoktur makam ve paralarla

…
Dili dantel gibi lif lif işleyendir şâir

Rûhu en mahrem yerinden dişleyendir şâir

İnsanları düşünmektir bu işin temeli

İnsanları mutlu görmek onun tek emeli

Yüreğinde herkese yetecek sevgi vardır

Şâir gönlü deryâdil, bir okyanus kadardır

Aşk ateşini yakmaktır şâirin görevi

Hasta kalplere bakmaktır şâirin görevi…(Oğuzbaşaran, 

2015:119).

Bir Yaşama Biçimi Edebiyat adlı eserin “Şairlik” adı verilen 
mensur şiirinde 46 farklı tanımlama ile şairliğin ne olduğu 
ya da olmadığı izah edilmeye çalışılır. İlk tanımlama dikkat 
çekicidir: Şairlik, şiirle şuur arasındaki yakın ilgiyi seziştir. 
Burada aynı kökten türeyen şiir ve şuur kelimeleri bağlamında 
farkında olma makamındaki kişi şair olarak nitelenir. Bu 
ilgide sezme niçin önemlidir? Bu ilgiyi sezemeyen şair nereye 
kayar ya da ne olarak adlandırılır? Dikkat edilirse iç içe anlam 
katmanlarından oluşan bir düşünce girdabı üç kelime ile 
izah ediliyor. Burada hemen aklımıza “teşaur” ve “müteşair” 
kelimeleri gelmektedir. Muallim Naci’nin meşhur beytindeki 

“Erbab-ı teşâur çoğalıp şair azaldı / Yok öyle değil şairin ancak 
adı kaldı,” ya da Şair Eşref’in “Şimdi müteşair çoğalıp şair 
azaldı / Yok öyle değil şairin ancak adı kaldı,” mısralarında 
geçen bu iki kökteş kelime bize Oğuzbaşaran’ın vermek iste-
diği mesajın izahı açısından önemlidir. Kısaca şairlik, teşâur 
ya da müteşair olmamak için “şiirle şuur arasındaki yakın 
ilgiyi sezme” işidir.

Peki Oğuzbaşaran’a göre şairlik başka nedir?

ŞAIRLIK
Şairlik, konuşmaktan ziyade bir susma işidir.

Şairlik, dünyayı terk ederek bir başına kalıştır.

Şairlik, başka insanlardan farklı ve üstün olduğunun idrakine 

varıştır. (Oğuzbaşaran, 2011:13).

Burada Bekir Oğuzbaşaran, “Şâir” başlığı altındaki 
tanımlamalarının aksine Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile aynı 
çizgide buluşur. Necip Fazıl’daki “insanüstü mevhibe” Bekir 
Oğuzbaşaran’da “farklı ve üstün olma” şeklinde ifade edilir. 
Bu anlayış beraberinde “kendinden başkasının yazdıklarını/
söylediklerini kolay kolay beğenmeyip” “en güzel şiiri ben söy-
lerim/ben yazarım tavrına sahip olmayı” getirir. Elbette şairi 
bu raddeye getirecek şeyler vardır, Oğuzbaşaran bunu Şairlik, 
doğuştan getirilen ham bir yetenektir ancak ilimle, çabayla 
geliştirilebilir (Oğuzbaşaran, 2011:14) şeklinde tanımlar. Bu 

tanımlamanın ardından şu tespitini de buraya almakta fayda 
olacaktır: Şairlik, sonradan kazanılan bir hassa değil, bir 
Hak vergisidir. Bir başka deyişle şair olunmaz şair doğulur. 
(Oğuzbaşaran, 2011:13). Burada Bekir Oğuzbaşaran şairliğin 

“Hak vergisi” yani fıtrî bir kabiliyet olduğu görüşündedir. 
Ancak bu “ham yetenek”, “ilim ve çaba” olmadan bir anlam 
ifade etmez. Birçok farklı alanda sistematik çalışmalar yapan 
Aristoteles Poetika’sında “doğal bir estetik yeteneğe” önem 
verirken şiirin başarılı bir şekilde var olmasında “teorik bilginin 
gerekliliğine inanmaz.” (Mutlu, 2017:149). Oğuzbaşaran bu 
bahiste Aristoteles gibi düşünmez; onun yaklaşımı Fuzûlî (ö. 
1556) ile örtüşür. Fuzûlî, Türkçe Divanı’nın ön sözünde “İlmsüz 
şi›r esâsı yok dîvâr kimi olur ve esâssuz dîvâr gayet de bî-i-
tibâr olur. / İlimsiz şiir temelsiz duvar gibi olur ve temeli 
olmayan duvar son derece değersiz olur.” diyerek şiirin ilim 
olmadan yapılamayacağını belirtir ki Oğuzbaşaran da aynen 
bunu söylemektedir. (Oğuzbaşaran, 2011:34).

Yine aynı bölümde şairliği “sonsuz bir arayış yolculuğu” 
şeklinde tanımlayan Bekir Oğuzbaşaran, yazmak ve şairlik 
arasında ortak ilişki vurgusu yapar. Yazmak eylemi nasıl ki 

“hakikati araştırma yöntemi” ise şair de bu kulvarda hakikati/
sonsuzu arayan olacaktır. Bunu Şeyh Galib’in mısralarından 
hareketle “özge mâcerâ” olarak tarif eder. “Billâh bu özge 
mâcerâdır.” (Okay, Ayan, 1975:347).

III. BEKIR OĞUZBAŞARAN VE ŞIIR:
Şiirin ne olduğu/olmadığı Aristoteles’ten beri edebiyatçıların, 

düşünürlerin gündeminde olmuş; sayısız tanımlamalar yapıl-
mıştır. Anlaşılan odur ki şiir yazıldığı, okunduğu, var olduğu 
sürece de yeni tanımlamalar yapılacaktır. Bekir Oğuzbaşaran 
da şiire Bir Yaşama Biçimi Edebiyat adlı eserinde tanımlamalar 
getirir. Bu tanımlamalar yine mensur şiir tarzında 33 başlık 
altında yapılır. (Oğuzbaşaran, 2011:16-17).
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Şiir
Şiir, bilinmeyendir…
Şiir, tanımı yapılamayandır…
Şiir, sayısız tanım denemesi yapılandır… ( Oğuzbaşaran, 

2011:16).
Oğuzbaşaran, yukarıdaki tanımlamalarında şiirin ne 

olduğunun/olmadığının farkındadır ancak şiiri tanımlayanlar 
kervanına da katılmadan duramaz zira şairdir ve bu konu 
elbette en başta onun zihnini meşgul etmektedir.

Oğuzbaşaran’ın şiir tanımlamalarından bazıları:
Şiir, gâipler âleminden gelendir…
Şiir, kalplere nüfuz edendir…
Şiir, insan olduğumuzu hissettirendir…
Şiir, gizli sırları âşikâr edendir… (Oğuzbaşaran, 2011:16).
Necip Fazıl Kısakürek şiiri “mutlak hakikati arama işi” 

olarak tanımlar. Bekir Oğuzbaşaran’ın tanımlarındaki öz de 
aslında Üstad’ı Necip Fazıl’ın ifadesi ile örtüşmektedir. Yapılan 
33 tanımın temelinde yatan şey hakikatin aranması ameliyesidir.

Oğuzbaşaran, Denemeyi Deneme (2014) adlı kitabında “Şiir 
Ne Değildir?” başlıklı mensur şiirinin 78 tanım cümlesinde 
şiirin ne olmadığı, 2 cümlesinde ise şiirin ne olduğu tanım-
lamıştır. Şiirin ne olmadığı konusunda dikkatimizi çeken 
tanımlamalarını, ardından da şiirin ne olduğu üzerindeki 
tanımlamalarını aşağıya almak istiyoruz:

ŞIIR NE DEĞILDIR?
Şiir; nesir değildir…
Şiir; fikir (düşünce) değildir…
Şiir; his (duygu) değildir…
Şiir; resim değildir…
Şiir; müzik değildir…
Şiir; bilgi değildir…
Şiir; dogma (nas) değildir…
Şiir; değiştirilemez değildir…
Şiir; hayatın kendisi değildir…
Şiir; bir mutluluk reçetesi değildir… (Oğuzbaşaran, 2014:19).
O zaman şiir nedir?
Şiir; empatiden başka bir şey değildir…
Şiir; aramaktır bulmak değildir…( Oğuzbaşaran, 2014:22).
Burada dikkati çeken kelime “aramaktır”. Şiir bir aramak 

ise neyi aramakta ve neyin peşine düşmektedir?
Günümüze kadar sayısız tarifi yapılan ve de bundan sonra 

yapılacak olan şiir, gönüllüleri, müptelaları, müdâvimleri, 
âşıkları vs. ile neyin peşindedir? Bu sorunun cevabını “Şiir 
Neyin Peşindedir?” (Oğuzbaşaran, 2014:16) adlı mensur 
şiirinde buluyoruz, şöyle ki:

“Şiir Neyin Peşindedir?”
Kimi şiir güzel’in, kimi çirkin’in peşindedir…

Bazı şiir ve şairler hakikatin, bazıları yalanın peşindedir…

Kimi şiir ve şair Allah’ın peşindedir, kimi şeytanın…

Kimi şiir mûsikî’nin, kimi şiir resmin, fotoğrafın peşindedir…

Kimi şiir öğretmenin peşindedir, kimi şiir öğrenmenin…

Kimi şiir, bilinmeyenin peşindedir…

Kimi şiir şairin peşindedir, kimi şiir şairi sürekli peşinden 

sürükler…

“Şiir Üzerine” (Oğuzbaşaran, 2011:18-19) başlıklı bölümde 
şiir tanımlamaları devam eder. Bu kez 48 başlıkta ele alınır şiir. 
Önceki bölümle toplandığında 81 tanımlama yapılmaktadır. 
Önceki bölümde ağırlıklı olarak mücerred (soyut) tanımlama-
lar ile şiir anlayışı ortaya konulurken bu bölümde müşahhas 
(somut) tanımlamaların fazlalığı dikkat çekmektedir.

ŞIIR ÜZERINE
Şiir, bir söz mimarisidir.
Şiir, seslerin matematiğidir.
Şiir, bir dil mucizesidir.
Şiir, anlamların geometrisidir.
Şiir, insanlığın ortak dilidir.
Şiir, sözlerin raksıdır.
Şiir, dilin mûsikîsidir.
Son iki tanımlama bizi yine başka bir büyük üstadın şiir 

hakkındaki tespitlerine götürmektedir: Ahmet Haşim (1887-
1933). Haşim’in, Piyale adlı kitabının ön sözü “Şiir Hakkında 
Bazı Mülahazalar” şeklinde kaleme alınmış poetik bir metindir. 
Haşim bu eserini “Bir Günün Sonunda Arzu” şiirinin anlaşı-
lamaması üzerine yapılan eleştiriler için yazmıştır. “Şiir Hak-
kında Bazı Mülahazalar”ın bir yerinde Haşim şunları söyler: 

“ Şairin lisanı 'nesir' gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak 
üzere vücut bulmuş, mûsikî ile söz arasında, sözden ziyade 
mûsikîye yakın, mutavassıt bir lisandır.” Oğuzbaşaran’ın şiire 
yaklaşımı ile Haşim’in “söz ve mûsikî arasında” tanımlaması 
arasında bir paralellik söz konusudur.

Yine:
SES
Şiir, her şeyden önce bir ses hadisesidir, bir sesleniştir…
Şiir ve mûsikî tek yumurta ikizidir: Şiir mûsikînin kız 

kardeşidir… (Oğuzbaşaran, 2014:47) mısralarında şiir ve 
mûsikî arasındaki yakınlığa vurgu yapar.

“Şiir ve Şaire Dair” (Oğuzbaşaran, 2011:20-22) başlığı 
altındaki mensur şiirde şiir her ne kadar şair kavramı ile ele 
alınsa da yapılan 58 tanımlamada şair yoktur; daha doğrusu 
doğrudan şairin tanımlanmaya çalışıldığını göremiyoruz, yine 
ön planda olan şiirdir. Bu bölümde şiirin uhrevî mesajları 
bağlamında tanımlamalar dikkat çekicidir.

Şiir ve Şaire Dair
Ölümlü olmanın ıstırabını duya duya olgunlaşmak, piş-

mektir şiir.
O’ndan gelip O’na dönmenin türküsünü söylemektir şiir.

Gâibi kurcalayan bir çilingir olmanın derin idrakine ermektir 

şiir.

Ten kafesinden sıyrılıp ruh enginlerine süzülmektir şiir.

Mâverâdan sesler devşirmektir şiir.

Bekir Oğuzbaşaran, şiirde ruh dünyasını besleyen Yunus 
Emre’den, Şeyh Gâlib’e; Mehmet Âkif ’ten, Yahya Kemal’e ve 
Necip Fazıl’a; Arif Nihat Asya’dan Bahattin Karakoç’a, Fazıl 
Hüznü Dağlarca’ya kadar şehir şairlerimizin meşhur şiirlerine 
atıflar yapar. Bu durum onun poetik anlayışının oluşmasında 
beslendiği kaynakları tanımamız açısından da bize fikir vermek-
tedir. Onun bu atıflarını bütün manzum-mensur ürünlerinde 
görmek mümkündür.

“Her dem yeniden doğarız / Bizden kim usanası”nın hakikatini 
keşfetmektir şiir.

Çanakkale şehitlerinin üzerine “tüllenen mağribi” ser-
mektir şiir.

Süleymaniye’de bayram sabahında o insanlardan biri 
olmanın mutluluğunu dile getirmektir şiir.

Gâibi kurcalayan bir çilingir olmanın derin idrakine 
ermektir şiir.

“Na’tini Galip yazsın” diyerek, ona eş bir güzel naat daha 
söylemektir şiir.

En yüksek makâma yazılmış, dünya ve insan ahvâline 
dâir bir “Beyaz Dilekçe”dir şiir.

“Ses bayrağını” dil gönderine çekmek, gönül burcuna 
dikmektir şiir. (Oğuzbaşaran, 2011:20-22).

Oğuzbaşaran, Fuzûlî’nin meşhur Su Kasidesi’ni de çağrış-
tırır şekilde “Şiir”, başlığını taşıyan şiirinde “su” kavramını/
sesini önceler, bu durum onun hem poetik yaklaşımını hem 
de şiirde beslendiği kaynakların izdüşümlerini bize verir:

ŞIIR

Şiir

Çoban Çeşmesi’nden

Gece-gündüz demeden

Akan su

Şiir

Kâşgarlı Mahmud’un

Dîvân’ına girmiş

Alp Er Tunga Sagusu

Şiir

Kimi zaman da

Şeytan tarafından

Kurulmuş pusu

Şiir

Dilimizi gül bahçesine çeviren

Yûnus’taki

İlâhî aşk duygusu

Şiir

Akıncı’daki

Bin Atlı’nın

Şehâdet şerbetini

Yudum yudum

İçmek arzusu

Şiir

Çanakkale’de

Millî Mücadele’de

Dîn ü devlet, mülk ü millet

Kaygusu

Şiir

Mohaç Türküsü’ndeki

Açık Deniz’deki

Sakarya Türküsü’ndeki

Hudutları aşma olgusu

Şiir

Nâmık Kemâl’de

Mehmet Emin’de

Mehmet Âkif ’te

Kalk borusu

Şiir

Tanpınar’da

Osmanlı’dan bu yana

Mermer şadırvanda

Şakırdayan su

Şiir

Ziyâ Osman’da tevekkül

Âsaf Hâlet’te gizem

Ârif Nihat’ta bayrak

Dağlarca’da destan

Orhan Veli’de yalın söz

Câhit Sıtkı’da ölüm korkusu
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Şiir

Nedîm’de

Yahyâ Kemâl’de

Ahmet Muhip’te

Cânânla beraber

Öğle uykusu

Şiir

Sezai Karakoç’ta

Erdem Bayazıt’ta

Zarifoğlu Cahit’te

Batı’ya karşı

Kalbimin doğusu

Şiir

Fuzûlî’de

Şeyh Gâlib’de

Ahmet Hâşim’de

Necip Fazıl’da

İçtikçe susatan bengisu

Şiir

Faruk Nafiz’de memleket

Veysel’de toprak

Cemal Süreya’da

Kadın kokusu

Şiir

Tezgâhtaki halı, kilim

Gergef gergef dilim

Hem güzel sanatların pâdişâhı

Hem ilim

Duyguların potasında

Erimiş düşüncenin

İpekten dokusu…

(Oğuzbaşaran, 2011:13).

“Çok konuşan kimse” anlamındaki “ozan” kelimesi Moğol-
cadan dilimize girmiş, daha sonradan “şaz şairi” anlamını 
kazanmıştır. Dede Korkut Kitabı’nda geçen “At ayağı külüg, 
ozan dili çevük olur,” sözünden hareketle Oğuz Türkleri ara-
sında ozanın “saz şairi” anlamında kullanıldığı görülmektedir. 
İrticâlen şiir söyleyen ozanların yerini XV. yüzyıldan itibaren 
âşıklar almıştır. Bazı şairlerin “ozan” kelimesini mahlas olarak 
aldığı bilinmektedir. (TDV İslam Ansiklopedisi, C. 34, s. 18).

Bekir Oğuzbaşaran, “Ozan Ağacı” (Oğuzbaşaran, 2011:23-
24) adını verdiği mensur şiirinde şairi ozan ağacı, bu ağacın 
meyvesini de şiir olarak adlandırır. Ozan kelimesini tarihî ve 
kültürel anlamından dolayı bilinçli olarak seçmiştir. Yuka-
rıda verdiğimiz bilgiler çerçevesinde görülmektedir ki ozan 

kelimesi Türkler arasında yüzyıllarca yaşamış ve yaşamaya 
devam etmektedir. Oğuzbaşaran, bu kelimeyi şiirine başlık 
olarak seçmiş ve şairleri yine bu kelimenin potasına dâhil 
etmiştir. Burada Oğuzbaşaran’ın poetik anlayışının ne kadar 
kapsayıcı olduğunu görmek mümkündür. Onda şiir konusunda 
hiçbir taassup görmeyiz. Oğuzbaşaran, aynı zamanda bir 
akademisyendir, dolayısıyla şiirimizin tarihî mâcerâsını da 
çok iyi bilmektedir. “Bana göre, Türk şiiri, gerçek misyonunu 
İslam’dan sonra kazandı. İslamî dönemde, Kur’an ve Hadis-
lerdeki şiire ve şaire dair hükümler, şairlerimiz için birer yol 
gösterici olmuşlardır…” (Oğuzbaşaran, 2011:33).

Oğuzbaşaran’ın poetik anlayışı bu minval üzere gelişir ancak 
her ne kadar şiirimizin misyonu İslamî dönemle başlasa da 
Oğuzbaşaran’ın şiir ve şair konusunda kesinlikle sınır çizen 
bir tavrı yoktur. O tam aksine kucaklayıcıdır. “Konumuz Şiir” 
(Oğuzbaşaran, 2011:49-52) bölümünde şiiri tanımlarken kul-
lanılan “mevzun ve mukaffâ söz” ifadesini değerlendirirken 
şu görüşlerini okuruz: “Hiçbir taassuba kapılmadan kabul 
edilmelidir ki şiir aruzla da olur heceyle de serbest biçimde 
de… Hatta düz yazı şiir (şiirsel düzyazı/mensur şiir) mensûre 
bile. Takım tutar gibi bunlardan herhangi birini kabul edip 
ötekileri dışlamak, yok saymak, şiir saymamak, kanaatimce 
doğru bir tavır değildir. Bana sorarsanız, Fuzûlî de şairdir, 
Karacaoğlan da, Necip Fazıl da, Orhan Veli de… Edebiyatı-
mızın bu şahsiyetlerinin şair olduğuna itiraz eden mi var ki, 
bunları söylemek ihtiyacını hissediyorsunuz da diyebilir ve 
bunda da haklı olabilirsiniz. Ama benim sözüm bazı isimler, 
türler ve biçimler konusunda partizanca hareket etmeyi 
alışkanlık hâline getirenler içindir. Kaldı ki, edebiyatımızda 
her üç vasıtayı da şiirlerinde kullanan şairler vardır: Ârif 
Nihat Asya ve Bekir Sıtkı Erdoğan gibi. Kimi şairlerimiz bu 
şiir aletlerinden ikisini birden kullanmışlar, bazıları ise sadece 
birini tercih etmişlerdir. Şüphesiz vezin ve kafiye şiirde amaç 
değil araçtır. Aracı amaç hâline getirmek bana göre yanlış 
bir tutumdur… Aruzla yazanların hece şairlerine, hece ile 
yazanların serbest şiiri benimseyenlere ya da serbest şiir 
benimsemiş olanların aruzlu ve heceli şiire dudak bükmele-
rine, onları küçümsemelerine hak vermek mümkün değildir.” 
(Oğuzbaşaran, 2011:51). Yaptığımız bu uzun alıntıda Oğuz-
başaran’ın şiire, şiirin biçim özelliklerine, şaire bakış açısını 
net olarak görebiliyoruz. Ozan Ağacı ifadesini tercih ederken 
de bu kuşatıcı bakış açısının olduğunu tespit etmek lâzım. 
Zira “Bu ağaç, güzelliğin en soyut heykelidir,” (Oğuzbaşaran, 
2011:24) derken şiirde belki tavrını ortaya koyar. Onun tavrı 
güzelden yanadır, yoksa belli kalıplara sıkıştırılan kabul ya da 
reddedilen şiirden/şairden yana değildir.

Bir Yaşama Biçimi Edebiyat’taki mensur şiirlerinin yanında 
konu başlığı “Şiir Görüşleri” (s. 33), “Şiir ve Şaire Saygı” (s. 
46), “Konumuz Şiir” (s. 49), “Dua ve Şiir” (s. 53) olan nesir-

lerinde de doğrudan şiir hakkında görüşlerini, tespitlerini, 
değerlendirmelerini, beğeni ve tenkitlerini serdeder.

“Şiir Görüşleri” yazısı bir anlamda şairlerin poetik şiirle-
rinin değerlendirildiği bir metin hüviyetindedir. Aynı yazıda 

“elbette şairlerin bütün şiirleri onların şiir görüşlerinin bir 
parçasıdır,” şeklinde görüşünü beyan eder, sonra bu poetik 
şiirlere dair tespit ve değerlendirmelerde bulunur. Kendi şiir/
sanat anlayışında sürdürdüğü çizgiyi bu yazısında okuruz: 

“Gönül istiyor ki, her şairimiz, şiirindeki tavrını bir güzel şiirle 
ortaya koysun ve sözü ile eseri çelişki içine düşmesin. Çünkü poetik 
şiir, şairin kendine ve okuyucusuna karşı verdiği bir sözdür. Yerine 
getirilmesi gereken bir sorumluluktur. Bunu sonuna kadar götür-
melidir.” (Oğuzbaşaran, 2011:37). Oğuzbaşaran’ın bu hükmü 
kendisi için de geçerli midir? Yani kendisi de şiirden yana 
tavrını koyup okuyucusuna verdiği sözünü, sorumluluğunu ifâ 
etmiş midir diye sorulursa kesinlikle evet cevabını verilebilir. 
Hayatı ve bütün eserleri bunun en somut delilidir. O, şiir/nesir 
ve şairlik konusunda ne söylediyse sonuna kadar arkasında 
durmuş, durmaya da devam etmektedir. Yeri gelmişken aşa-
ğıdaki şiirleri paylaşmak isterim:

ŞIIR MI DEDIN?
Hikmetin peşinde koşmaktır şiir

His, fikir, ilimle taşmaktır şiir

Tıpkı hamur gibi yoğrularak

Nağme olup dilde, coşmaktır şiir… (Oğuzbaşaran, 2009:19).

Dikkat edilirse Bekir Oğuzbaşaran’ın yazdığı şiirin şifrelerini 
yukarıdaki mısralarda bulabiliriz. Yani his, fikir, ilim, hikmet ve 
nağme onun şiirde asla taviz vermediği dört nirengi noktasıdır.

GÖNÜL GAZELI
Püf noktası bu işin, bir gönüle girmektir

Sevme ve sevilmenin safâsını sürmektir

Ehl-i dil der; kalp kırmak, Kâbe yıkmaktan beter

Yoktur onun ustası, ilim buna ermektir

Sana senden yakının nazar kıldığı yerdir

Marifet, içindeki o gizliyi görmektir

Aşkın ilk adımını soranlara derim ki;

İradeyi mâşûka seve seve vermektir

Oğuz, hikmet, hakikat, izlediğin yol olsun

Yürümekten maksat ne, bir menzile varmaktır… 

(Oğuzbaşaran, 2013:97).

“Gönül Gazeli” adını taşıyan şiirinde Oğuzbaşaran’ın şiir 
vadisindeki çizgisinin yol haritasını yakalamak mümkündür. 

O, bir gönül adamıdır; şiirde ulaşmak istediği hedef ve bunu 
yaparken kullanacağı anahtar kavramları ve şiirdeki tavrını 
açıkça dile getirir. Bunlar ilim ve marifet ekseninde, hikmet 
ve hakikatin döşeli olduğu yolda menzile ulaşmaktır. Oğuz-
başaran bundan asla rücû etmemiş, eserlerinde aynı çizgide 
kalmasını bilmiştir.

Bekir Oğuzbaşaran şiirde ilim konusunda ısrarcıdır. 
“Konumuz Şiir” başlıklı yazısında konuyu bir yerde eğitime, 
öğretmenlere özellikle de Türkçe-edebiyat öğretmenlerine 
getirir. Elbette şiir konusu sadece edebiyat öğretmenlerine 
mahsus değildir; ancak edebî zevk bütün öğretmenlerde 
olması gereken bir husustur. Oğuzbaşaran, burada bütün 
öğretmenlerin eklektik bir zevke sahip olmalarını savunur: 

“Çünkü; çocuklarımız şiir sevgisini ve zevkini, aile ile birlikte 
onlardan alacaklardır. Bilinen bir husus olmasına rağmen 
tekrar etmekte fayda görüyorum: Şiir bilmeyen öğretemez. 
Şiiri sevmeyen sevdiremez. Sevgi olmadan ilgi, ilgi olmadan 
bilgi olmaz da onun için. Bu bakımdan öğretmenlerin çoğulcu 
(esnek) bir şiir, edebiyat ve sanat anlayışına sahip olmaları 
son derece önemlidir. Şiirden anlamayanlara ise söylenecek 
bir sözümüz yoktur.” (Oğuzbaşaran, 2011:51).

Bekir Oğuzbaşaran, 2011 yılında yayımlanan Denemeyi 
Deneme adlı kitabında sanata husûsen de şiire dair mensur 
şiirler kaleme almış, deneme/sohbet türlerinde yazılar yazmıştır. 
Öncelikle sanata ve edebiyata bakışını kendisi gibi yazar-şair 
olan Sergül Vural’a verdiği röportajında şu cümlelerle dile 
getirir: “Sanatta ve edebiyatta en çok değer verdiğim şeylerden 
biri de samimiyettir, içtenliktir.” (Oğuzbaşaran, 2014:159). 
Peki, sanat ve edebiyata bakışını bu eş anlamlı iki kelime 
ile ifade eden Oğuzbaşaran’ın acaba hayata bakışı nasıldır? 

“Barışık Ol” (Oğuzbaşaran, 2014:183) adlı mensur şiirinde 
şairin hayata bakışını okuruz. İnsanlara Allah’tan başlayıp 
iki cihan serveri Peygamberine (sav); Ashâb-ı Kiram’dan 
mezhep imamlarına; ehl-i tasavvuftan ilim erbâbına; kişinin 
kendisinden başlayıp ailesine, oradan da topluma ve milletine, 
milletinin kutsallarına; ilimden sanata, kitaplara; kısaca dün-
yadan evrene, oradan ahirete uzanan bir barış hâlini tavsiye 
eder. Bu mensur şiirinde muhatap insandır ancak elbette 
kendi kendisiyle barışık olmayanın başkalarına bu öğütleri 
vermesi mümkün değildir. Dolayısıyla Bekir Oğuzbaşaran 
kendisiyle barışık bir insandır.

Yukarıda genelde sanata, edebiyata ve hayata bakışını 
verdiğimiz Oğuzbaşaran’ın özelde şiire bakışı da onun elbette 
konumuz olan poetikası açısından önem arz etmekte ve asıl 
üzerinde durmak istediğimiz mevzûyu teşkil etmektedir. Burada 
önceliği şiirin tanımına vermek yerinde olacaktır kanaatin-
deyiz. Oğuzbaşaran, “Şiir Tanımlanabilir mi?” (Oğuzbaşaran, 
2014:186) başlıklı denemesinde şiirin tanımlanamayacağı ancak 
eskiden beri tanımlanmaya çalışıldığı ve bundan sonra da 
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tanımlanmaya çalışılacağı fikrindedir. “Şiir Tanımlanabilir mi?” 
adlı yazının ilk ve son paragraflarını alarak kendi kaleminden 
görüşlerini aktarmak istiyoruz: “Şairlerin ve şair olmayanların 
şiiri tarifi, görme engellilerin fili tarifine benzer. Gerçekten 
de bu tanımlar birbirinden o kadar farklıdır. Ancak şunu 
kabul etmek lâzımdır ki, biz bu eksik, yarım, tek yönlü, öznel 
tanımlamalardan bile faydalanırız. Bunlar yine de büsbü-
tün faydadan hâlî değildir. Şiire yaklaşımda bunların her 
biri, bir ölçüde yol gösterici olabilmektedir. Hattâ şunu da 
söyleyebilirim: Yerli ve yabancı birçok bilim, sanat ve kültür 
adamının, eleştirmenin, şiir severin, filozof ve düşünürün, 
sayısız insanın yaptığı bu tanımların toplamı dahi şiirin 
ne olduğunu, ne olmadığını birebir ortaya koymaz. Çünkü; 
iki kere iki şiirde illâ da dört etmez. Şiir, yaşayan, sürekli 
değişen bir şey olduğu için, şimdiye kadar yapılan tariflerin 
hiçbirine uymayan örnekler de ortaya çıkabilir her zaman… 
Son sözümüz şudur: Bu kadar çok yönlü ve tarih boyunca 
dilleri birbirinden farklı yüzlerce milletten, kavimden mil-
yonlarca insanın emek, zaman ve gönül verdiği, düşüncele-
riyle anlamlandırmaya çalıştığı, hayâlleriyle süslediği, ümit 
beslediği, duygularıyla inşâ ve imar ettiği şiirin rengârenk, 
yanar döner, sırlarla dolu kristal piramidi yahut prizması 
tek bir tanıma, herkesçe kabul edilebilir herhangi bir ortak 
tarife kavuşturulamaz. Kısacası, herkesin şiiri, herkesin şairi, 
herkesin tarifi kendine göre…”

Oğuzbaşaran’ın şiirini yukarıdaki tanımlamalar çerçeve-
sinde değerlendirdiğimizde karşımıza şiir kitaplarında yer alan 
onlarca şiiri çıkmaktadır ki bu şiirler güzelin, hakikatin, Allah’ın, 
Peygamberin (sav), ilmin, kültürün, mûsikînin… peşindedir. 
Bu noktada şair, şairliğini ve şiirini şöyle ortaya koyar:

ŞIIRLERIM
Huzursuz bir gönlün güz ve kışları

Dün, bugün ve yarına bakışları

Bunlar kırk yıl bastırılmış, tatminsiz

Mustarip bir ruhun haykırışları… (Oğuzbaşaran, 2009:16).

KÜLTÜR ŞIIRI
Yıllar boyu kültür şiiri yazdım

Hafızamı bir maden gibi kazdım

Damla damla biriktirdim, artık ben

Bilgi, fikir, duygu yüklü bir sazdım…(Oğuzbaşaran, 2009:40).

Yukarıya aldığımız iki şiirde Oğuzbaşaran’ın şairliği ve şiir 
yazma serüvenine dair izlere rastlıyoruz. Bekir Oğuzbaşaran, 
ilk şiir kitabını (Rubaiyyât-ı Oğuz) 2007 yılında çıkardı. Bu 
yıl şairin 61. yaşına tekabül ediyor. Oğuzbaşaran’ın şiirlerinin 
kitaplaşma sürecinin oldukça geç olduğunu görüyoruz. Bu 
uzun yolculukla ilgili ancak “Kültür Şiiri”nde, şairin şiirden 
hiç kopmadığını, aksine bir kuyumcu titizliğiyle şiire yaklaşıp 

şiirde kendi kulvarını belirlediğini anlıyoruz. Burada anahtar 
kelimeler: kültür şiiri, bilgi ve fikir. Oğuzbaşaran şiirde “ilim, 
bilgi, fikir ve duygu” kavramlarını ön plana çıkarmaktadır ve 
şiirde neyi hedeflediğini ortaya koymaktadır. Yeri gelmişken 
şu tespiti yapmakta fayda var ki Oğuzbaşaran’ın şiiri kültür 
şiiridir ve onda fikir baskın unsurdur. Oğuzbaşaran’ın şiiri 
tahlil ve terkip çizgisi söz konusu olduğunda tahlilci çizgidedir, 
yani bu tahlilde sebep-sonuç ilişkisi içerisinde açıklamayı esas 
alan müphem ve gizemliden ziyade somutlama yönündedir. 
Bu durum beraberinde şiirlerinde didaktik yönü ön plana 
çıkarır ki pek çok şiirinde şiirselliği ortadan kaldırır. “Ne Var?” 
(Oğuzbaşaran, 2009:12) adlı şiirinde de yine şiirde ne yapmak 
istediğini/yaptığını şu mısraları ile dile getirir:

NE VAR?

İçimde atom gibi patlayacak biri var

Kimsece yazılmamış duygunun şâiri var

Birleştirmeye çalıştım, ilimle sanatı

Ruh mağaramda sayısız ölü ve diri var…

Oğuzbaşaran’ın şiirlerinde “müfredler” dikkatimizi çeken 
bir başka husustur. Bilindiği üzere müfredler divan şairleri-
nin divanlarının sonunda “müfredât” adı ile yer almaktadır. 
Şairin müfredleri gelenek ve aynı zamanda kendi şiir anlayışı 
çerçevesinde hikmetli söyleyişler olarak karşımıza çıkar. 
Oğuzbaşaran, adeta şiirin her türünde/biçiminde şiir yazmayı 
kendine vazife bilmiştir. Aşk İle (Oğuzbaşaran, 2016) adlı şiir 
kitabında 175 müfredinin bulunması bu düşüncenin somut bir 
delilidir diyebiliriz. Şairin bu müfredlerinde şiir telakkisine 
ait çok önemli ipuçları yakalamak mümkündür:

“Uyum” adlı müfredinde sanata yaklaşımı ve sanatta tavrını;
UYUM

Sanatta önemli olan yenilik ve uyumdur,

Güzeli ve mükemmeli sevmek en eski huyumdur…

“Şiir” adlı müfredinde dünyaya gelme gayesinin adeta şiir 
olduğunu;

ŞİİR

Âdetâ yeryüzüne şiir yazmak için geldim,

Beni şiirden ayıran bütün perdeleri deldim…

“Timsah” ve “Ferhat Gibi” müfredlerinde şiir yazma 
konusundaki hırsını ve azmini;

TİMSAH

Kelime ormanında şaşkın seyyah gibiyim,

Şiirler yutmaya çalışan timsah gibiyim…

FERHAT GİBİ

Şâir olduğuma inanmak için daha çok şiir yazmalıyım,

Küçücük bir iğnenin ucuyla âdetâ dağları kazmalıyım…

“Baraj” müfredinde şiir yazmada üretkenliğini;
BARAJ

İçimdeki baraj yıkıldı birden,

Ortalık geçilmez oldu şiirden…

“Kurşun” müfredinde şiir konusunda tavizsiz oluşunu;
KURŞUN

“Telgrafın tellerini -kardeşim- arşınlamalı,”

Şiire ihânet eden şâiri kurşunlamalı…

“Şiir Dediğin” müfredinde şiirin nasıl olması gerektiğini 
okuruz:

ŞİİR DEDİĞİN

Şiir dediğin ırmak gibi akmalı gürül gürül,

Şâir dediğin gül için şakımalı bülbül bülbül…

Şairin “Lambalar” adlı müfredinde şiir yaşı ile ilgili izlere 
rastlamak mümkün. Şair, şairliğinin harekete geçmesini/
uyanmasını uzun süre bekler ve nihayet şairlikte ve şiirde 
hedefine ulaşır:

LAMBALAR

Bekledim, bekledim, sonunda şairliğim uyandı,

Sanki billûr sarayımın bütün lambaları yandı…

SONUÇ
Türk edebiyatı bitmez tükenmez hazineleri/“dost bahçe-

sinin bülbülleri” olan şairleriyle yüz yıllardır şiir vadisinde 
etrafa söz cevherlerini saçmaktadır. Bu bülbüllerden usanmak/
bıkmak mümkün değildir zira onlar “her dem yeniden doğ-
maktadır.” Kökü yüzlerce yıl öncesine uzanan şiir halkasının 
günümüzdeki temsilcilerinden biri de Kayserili yazar-şair-kültür 
ve sanat adamı-üniversite hocası (emekli)-münekkit Bekir 
Oğuzbaşaran’dır.

Oğuzbaşaran, seksen yıla yaklaşan ömrünün -çocukluk 
dönemini saymazsak- neredeyse tamamını edebiyata, sanata, 
kültüre ve şiire adamıştır. Bıkmadan, usanmadan yazmış, 
söylemiş, anlatmış, eleştirmiş, yönetmiş ve yönlendirmiştir. 
Edebiyat vadisinde sayısız yazı ve şiir kaleme almış, bunların bir 
kısmını manzum ve mensur kitaplarında bir araya getirmiştir.

Biz “Bekir Oğuzbaşaran’ın Poetikası” adlı makalemizde 
onun daha çok şairlik yönünü, şiire ve şaire bakışını ele almak 
istedik. Bunu yaparken Oğuzbaşaran’a göre yazmak, şair ve 
şiir şeklinde üç başlık altında değerlendirdik. Her üç başlıkta 
da Bekir Oğuzbaşaran’ın söylediği/söyleyeceği daha pek çok 
şeyin olduğunu gördük. Dolayısıyla bu yazı ileride Bekir Oğuz-
başaran’ın -mutlaka- değerlendirilmesi gereken poetikasına 
bir basamak teşkil edecektir ümidindeyiz.▪
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Kaybolan Meslekler

Son Sıcak Demirci 
Mustafa Dede Gitti

Ahmet Sıvacı

Demirci Ocakları Da Soğudu

D emirin; babayiğit görünümlü usta-
sının yürek ateşine, alnının boncuk 

boncuk terine ve pazularının taş gibi 
olduğu kaslarının gücüne, taş gibi sert 
nasırlı avuçlarında adeta ezilen bilmem 
kaç kiloluk çekiçlere boyun eğip adeta 
uysal bir hamur gibi yumuşaması. Örsün 
üstünde şekilden şekle girmesi. Dahası 
erimesi yüksek fırınlarda. Bırakın erimeyi 
sıvı olup akması potalara. Akkor hâlinde 
bir kalıpta şekilden şekle girmesi. Ve 
sonra kana kana, doyasıya, suya hasret 
bozkırlar gibi, tek damlaya vurgun kıraç 
topraklar gibi, Kerbela vurgunu dudak-
lar gibi su içirilip çelikleşmesi. Bileğini 
bükecek bir babayiğidin bundan böyle 
çıkmaması er meydanlarına ya da tozlu, 
topraklı, kömür kokulu sıcak demirci 
dükkânlarına. Yok, yok imalathanelerine.

Adına demir dövme diyorlar. Adına, 
Gayya kuyusundan çıkmış ateşte usla-
nıncaya kadar terbiye etmeye sıcak 
demircilik diyorlar. Ağzı, burnu, kafası, 
kolu, midesi artık neresi gelirse gelsin 
o pes edinceye kadar, aman dileyinceye 
kadar, iniltiler arasında acımaksızın, 
bilmem kaç kiloluk çekici indirmek 
diyorlar adına. Hem de defalarca. Hem 
de kızıl, kızılcık gibi kıpkızıl rengi katran 
karası bir renk alıncaya kadar.

Efsanelere konu oldu demircilik 
zanaatı da kolları kıllı, burma bıyıklı, iri 
yarı, bileği bükülemeyen demirciler de. 
Ergenekon efsanesinde koca dağı erit-
tiler. Erittiler de yol buldu, yurt buldu 
dünya tarihine adını yiğitlikte nam salmış 
olarak en başa yazdıran koca Türk. Koca 
Türkler. Uzun kara saçlı, sarkık bıyıklı, 
kartal bakışlı, erkek güzeli, uzun boylu, 

dal gibi incecik, “at, avrat, silah” kandaşı 
olan sırım gibi Türkler.

İşte bu yüzden olmalı, demircilik 
zanaatı ağa oldu zanaatların içinde. 
Türküler yakıldı günümüzde; kaytan 
bıyıklı, yanık yüzlü, fidan boylu, taşı sıksa 
suyunu çıkarır sıcak demirci ustalarına. 
Onun, kapkara tuğla ocağında, üflenen 
hava ile harlandıkça harlanan alevlerine. 
Komşunun kızına kara sevdalı, nar gibi 
kızarmış ve dahi içten içe yanan yangın 
yüreğine. Çöllere düşürecek sevdasını 
kimselere söyleyemediği, ar-namus bildiği 
için nazenin kalbinin sitem ettiği diline.
Demirciler aman demir döver, tunç olur

Sevip sevip aman ayrılması fidan boylum  

güç olur

Böyle söyledi öksüz, hor görülmüş, 
unutulmuş, bağrı yanık kokusundan 
geçilmeyen türküler. Çelikten kolların 

yanı sıra duygu yüklü, bir tüy kadar hafif, 
bir cam gibi kırılgan, bir çocuğunki kadar 
saf ve temiz, bir kuşunki kadar bazen 
ürkek, bir aslanınki kadar korkusuz sevdalı 
yürekleri anlattılar. Ah! Nerede o taşı 
sıksa suyunu çıkaracak ustalar. Demirin 
sözü mü olur kasların gücünün aşkına?

Kayseri Eski Sanayi üçüncü caddeye 
bir gün yolunuz düşerse, ünlü Paslıoğlu 
Mustafa Dede’nin o tarih kokan bilmem 
kaç yıllık dükkânında, demirin Mustafa 
Dede’nin o nasırlı, öpülesi ellerinde, o 
asla bükülememiş bileğinde nasıl dize 
geldiğini, nasıl el aman dilediğini ve 
nasıl dedenin istediği şekle girdiğini 
mutlaka görün diyeceğim amma velakin… 
Soğuk demir parçaları burada Mustafa 
Paslıoğlu’nun maharetli ellerinde nasıl 
yenik düşer seyredin diyeceğim amma 
velakin ağalar, beyler, efendiler…
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Dedenin eski, namlı, içli bir Kayseri 
türküsü dudağında nasıl ve neler imal 
ettiğini görün desem de…

Gesi bağlarında dolanıyorum

Yitirdim anamı aranıyorum

Bir çift selamına güveniyorum

Atma anam beni dağlar ardına

Kimse yanmaz anam yanar hâlime”

İşte bütün meslek sırrı burada.
Neler yapılmaz ki bu yılların eskite-

mediği, artık Eski Sanayi’de belki bir elin 
parmakları kadar bile kalmamış sıcak 
demircilik zanaatını ısrarla sürdüren, 
yaşatmaya çalışan demirci dükkânında. 
Teknolojik gelişmelerle birlikte, artık 
metalik yerine, aslında onun yerini asla 
tutmayacak sert plastikten üretilme, 
bazı bağ, bahçe, tarla işlerinde kullanı-
lan çeşitli el aletleri, yine asla metalik 
malzeme dışında farklı bir malzemeden 

yapılamayacak, yapılsa da, kullanılama-
yacak, daha doğrusu kaldırılıp atılacak 
kazmalar, kürekler, tırmıklar, oraklar, çift 
sürme demirleri, taşçı çekiçleri, balyozlar, 
kalın mı kalın halkalı zincirler falan filan.

Hacılar Beli adı verilen, yine bağ bahçe 
işlerinde kullanılan beli şimdi kendisinden 
başka hakkını vererek yapabilecek usta 
yok. Dahası Mustafa Dede sipariş üzerine 
yapıyor. Zahmetli iş olmalı ki insanlar 
arayıp buluyorlar kendisini ve sipariş 
veriyorlar. Besi zincirleri yapılıyor her 
ne kadar zincirlerin bile plastiği çıksa da 
bu geniş dükkânda ya da imalathanede. 
Ahırları temizleme amacıyla kullanılan 

“belberi”ler, musluk tokaları, kapı gülleri 
ya da bir başka adıyla menteşeler. İnşaat 
kolon kelepçeleri, ziggeler…

Mustafa Dede kendi kuşağında 
zanaatın son temsilcisiydi. İşte onunla 

konuştuğum yıllarda Mustafa Dede’ye 
sormuştum:

— Zigge nedir dede?
— Zigge eşek bağlamaya yarayan 

demir çubuklara denir.
Haydi yiğitseniz, teknolojinize güve-

niyorsanız bunu da demir ya da çelik 
dışında bir başka malzemeden üretin. 
Hani var ya! İri, şehla gözlü, sırtından 
sopa eksilmeyen, bir ton dayak yese 
de bir torba kırma uğruna eşekler gibi 
çalışan, kedi gibi sıcak bir köşede tembel 
tembel yatmayan, üstüne üstlük bir de 
nankör olmayan karakaçan bir dellense, 
kafasının tası bir atsa, o meşhur inadı 
bir tutsa, plastik zigge mi dinler anam 
babam. Dahası piyasada fincan gibi gözlü, 
öttüğünde bülbül gibi şakıyan (!) eşek mi, 
pardon, merkep mi kaldı beyim.

Öyle ya! Kibarlık budalalığı gereği 
“Merkep” diyeceksiniz. Hadi be! Kırk 
yıllık kani olur mu yani?

Eski kuşak ya da eski toprak sıcak 
demirci Mustafa Paslıoğlu, Kayserili. 
Şehrin has yerlisi ve tanınmış ailelerin-
den. Bugün artık Kayseri haritasından 
silinmiş mahallelerden biri olan Çifteönü 
Mahallesi’nden. Mahalle fırıncısı bir 
babanın oğlu. Hani o tadı, kokusu hâlâ 
damağımızda, burnumuzda kalmış pide 
ekmek pişiren, mahalle sakinlerinin 
fırıncı babası, kendilerinden biri olan 
fırıncılardan birinin oğlu.

— Tevellüt kaç dede?
— Bin üç yüz elli bir.
Hesaplıyorum, Mustafa Paslıoğlu 

Dede 1935 doğumlu. Ama Allah nazardan 
saklasın hâlâ dinç, hâlâ çalışabilecek 
kadar güçlü. Ne de olsa eski toprak. Öyle 
ufak tefek hastalıklara, yorucu çalışma-
lara pabuç bırakacak biri değil. İşleyen 
demir pas tutar mı ki soyadı paslı olsa 
da pas tutsun. Bu yaşta da olsa ununu 
eleyip eleğini duvara assın. Allah sağlık 
verdiği, yataklara düşürmediği sürece 
bu bilek nar gibi kızarmış demirleri 
bana mısın demeyecek dövecek. Ta ki 
dedenin istediği şekle girinceye kadar.

Mustafa Paslıoğlu, tevazu sahibi bir 
insan. Nurlu yüzünden gülümseme eksik 
olmuyor. Ona neden bu sıcak demircilik 
mesleğini seçtiğini soruyorum. Yorgun 
ama sevgi ile bakan gözleri uzaklara 
dalıyor, bir an düşünüyor ve sonra eski-
leri, daha doğrusu artık şimdi hayatta 
olmayan anasını, babasını hatırlıyor, 
sanki gözleri nemleniyor. Acı bir gülüş 
beliriyor, ak sakalları titrerken dedenin 
dudaklarında:

“Rahmetli babam Çifteönü Mahallesi’nin 
fırıncısıydı. İyi hatırlıyorum. Bir gün şöyle 
dedi bana: Fırıncılık ölümünde ağlatmaz, 
düğününde güldürmez. Sen iyisi mi 
iyi bir zanaat belle. Sonra da beni yüz 
elli kuruş haftalıkla eski Ot Pazarı’ndaki 
Demirci Mustafa Emmi’nin yanına, eti 
senin, kemiği benim diyerekten çırak verdi. 

Tam yedi sene çalıştım ustamın yanında. 
Şu gözümdeki arıza da o yıllardan kalma.”

Mustafa Paslıoğlu Dede’nin bir gözü 
görmüyor. Bir gözü yok. O bunun hikâ-
yesini şöyle anlatıyor bana:

“Daha on bir, bilemedin on üç yaşlarında 
bebeydim. Rahmetlik ustam iyi adamdı. 
Karnımı aç koymaz, haftalığımı verirdi. 
Ağır iş oldu mu kendi yapardı. Zanaatı 
belletti. Onun yanındayken kalfa oldum. 
Her zaman bana şunu öğütlerdi:

“Bak oğlum! Hepsiyle oyna amma şu 
kıskaç dediğimiz el aleti var ya! İşte onunla 
oynama. Gerekmedikçe eline alma.” derdi. Ben 
de ustama sordumdu: “Niye usta? Oynasam 
ne olur ki? Kırılacak değil ya!” Bu sözüm 
üzerine ustam kızar gibi olmuştu: “Senin 
aklın yetmez. Bebesin daha sen, çıraksın. 
Her aleti nasıl kullanacağını tam olarak 
bilmezsin. Ne diyorsam onu yap. Oynama 
diyorsam, oynama.”

Ama bebelik işte. Ustamın sıkı sıkıya 
tembih ettiği söz, bir kulağımdan girmiş, 
ötekinden çıkmıştı. Ne işe yaradığını ustam 
kullanırken biliyordum ama merak işte. 

O dükkânda yokken kıskaç ile oynamaya 
başladım.

İşte o an nasıl oldu bilmiyorum birden 
acı ile bağırmaya başladığımı hatırlıyorum 
sadece. Sonrasını bilmiyorum. Bayılmışım. 
Gözümü hastanede açtım. Başımda kala-
balık toplanmıştı. Anam, babam, ustam 
oradaydılar. Olan olmuş, ustamın korktuğu 
başına gelmişti. Kıskaç gözüme saplanmıştı. 
Ne ettim de kıskacı gözüme sapladım hiç 
bilmiyorum. Tek gözüm sarılı epey bir 
kaldım Devlet Hastanesinde. Birkaç defa 
ameliyat ettiler. Uzun süren tedavilerden 
sonra gözümün birini kaybettim. Tek gözlü 
oldum senin anlayacağın. Ama hiç görme-
yenleri düşündükçe buna da şükrediyorum. 
Ya iki gözüm de kör olsaydı ben ne yapardım 
o zaman.”

Sıcak demirci atölyesinde büyük 
oğlu Ali Bey, küçük oğlu Mehmet Bey ve 
aslan gibi boylu poslu, film artistlerini 
aratmayacak şekilde yakışıklı olan torun 
Mustafa vardı ve biz tavşankanı sımsıcak 
çayları yudumlarken koyu bir sohbete 
dalmıştık. Tabii ki konu teknolojik 
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gelişmeler sonucu az da olsa önemini 
yitiren sıcak demircilik zanaatıydı. Gün 
geçtikçe artıyordu sorunlar. Duvarların 
birinde asılı duran iri halkalardan oluşan 
zincirler gözüme çarptı. “Plastik” dedim. 

“Bunlar artık sert plastikten yapılıyor. Talep 
var mı diğerlerine?” Paslıoğlu Dede, başı 
önde, “Plastikler bunların yerini tutmaz. 
Bunlar mühim yerlerde kullanılır.” dedi.

Oğullar edeplerinden, saygılarından 
babalarının yanında konuşmayı ayıp 
sayıyorlar. Ben sorarsam cevap veriyorlar 
sadece. Bu ülke insanının unuttuğu en 
büyük ahlak kavramlarından. Aile ahlakı 
daha doğrusu.

Mustafa Paslıoğlu, on sekiz yaşına 
geldiği zaman amesinin kızı Esma 
Hanım ile evlenir. Bu evlilikten üç oğlu 

olur. Babayiğit görüntüsüne rağmen son 
derece beyefendi, cana yakın bir insan 
olan Ali Bey; konuştuğunuzda hemen 
ısınacağınız, ikinci oğlu Mehmet Bey 
ve geçen yıl çok genç yaşta hayata veda 
eden küçük oğlu Ahmet onun çocukları.

Haydindi çatalçamda rüzgâr var

Benim yârimde ahu gibi gözler var

Mustafa Paslıoğlu, çıraklık, kalfalık 
derken usta olmuş ve daha askere git-
meden demirci dükkânı açıp çalışmaya 
başlamış. Derken askerlik çağı gelmiş 
ve ver elini Edremit. Edremit’te yapmış 
askerliğini. Bir gözü görme engelli oldu-
ğundan altı ay askerlik yaptırmışlar ona. 
Düşünmek gerek. Günümüzde her türlü 
rahatlığa ve kısa dönemlere rağmen 
askerlik yapmamak için çürük raporu 
almaya çalışanlar, Demirciler Sokağı’nın 
en eski bu esnafının yerinde olsalar kim 
bilir neler yaparlardı. Üstelik bir de evli. 
1994 yılında kaybettiği, bilmem kaç yıl aynı 
yastığa baş koyduğu, çocuklarının anası, 
hayat arkadaşı, dert ortağı eşi Esma Hala 
asker yolu beklemiş, ucu yanık mektuplar 
göndererek. Ama gururla, onurla, başı dik, 
alnı açık. Esma Hala asker karısı olmanın 
hasretini de sevincini de yaşamış. Erini, 
helalini, velinimeti kocasını fotoğraflarda 
bile asker urbasıyla görmek onu gurur-
landırmış. Öyle ya! Vatan borcu demek, 
namus borcu demek. Mustafa Paslıoğlu; 
gencecik, çakı gibi, yakışıklı bir delikanlı 
olur da hiç elinde silah nöbet tutmaz 
mı? Esma Gelin’in hasretini duymaz 
mı yüreğinde.

Aslanlar gibi askere gidip döner 
Mustafa Paslıoğlu ve sonra da Ot Paza-
rı’ndaki eski işinin başına geçer. Aşkla 
bağlandığı ocağının ateşine, bilmem 
kaç kiloluk örsüne, çekicine kavuşur 
yine aşkla; evinin geçimi, bebelerinin 
nafakası için kar kış demez çalışmaya 
başlar. Çalıştıkça da Allah rızık üstüne 
rızık verir. Bir taraftan örsün üstünde 
kıpkırmızı demire şekil vermek, bir tarafta 
seccadesini serip şükretmek, niyazda 
bulunmak her namazda Allah’a. Öyle ya! 
Çalışanı kulu da sever, Allah da. Üstelik 

Mustafa Usta mesleğine âşık bir Kayserili 
usta. Yeni yeni şeyler imal etmek onun 
en büyük mesleki zevklerinden biri.

Yıl 1956. Dönemin efsane Kayseri 
Belediye Başkanı Osman Kavuncu saye-
sinde şimdi zanaatını yaptığı dükkânın, 
atölyenin sahibi olur. Olur da o zamanlar 
şehir tenha. Yerleşim bu kadar geniş bir 
alana yayılmış değil. Dükkânlar uzakta. 
Gelip gitme sorunu var. Hani derler ya! 

“Hunat nireee, Sanayi nire!” Daha da zor 
olanı var ki hiç sorma: “Hacılar nireee, 
Sanayi nire!” Herhâlde yani. Hacılar’da 
oturan çıraklar, kalfalar nasıl gidecekler 
işlerine? Ustalar nasıl açacaklar kepenek-
lerini dükkânlarının? Rahmetli Efsane 
Başkan Osman Kavuncu zeki adam. 
Bakın nasıl bir uygulama içine girer. O 
günleri şöyle anlatıyor Paslıoğlu Dede:

“Rahmetli Osman Kavuncu çok akıllı 
adamdı. Merhametliydi. Belediye otobüs 
biletleri şehir içi 10 kuruşken, şehirden 
uzak bir yerde kurulan şimdiki sanayi 
sitesi için 5 kuruştu. Rahmetli Kavuncu 
4500 adet dükkân sattı burada. “Kırk kilo 
ağırlığım var ama seksen kilo aklım var 

“derdi. Allah yattığı yer nur içinde olsun. 
Onun sayesinde dükkân sahibi oldu fakir 
fukara.” İşte minnettarlığın en güzelini 
akranları içinde son sıcak demirci Mus-
tafa Paslıoğlu böyle gösteriyor. Ardından 
hayırla anıyor, rahmet okuyor rahmetli 
Kavuncu’nun.

Sıcak Demirci Mustafa Paslıoğlu’nun 
ailesi Kayseri’nin tanınmış eşrafından. Her 
Kayserili gibi yazları bağa göçerlermiş. 
Ulaşım o yıllarda at ile, eşek ile, toplu 
hâlde ise kamyon ile olduğundan çocuk 
zamanlarındaki söylemleri hatırlıyor ve 
gülümsüyor:

“Haydiiii Belbaşı, Beğendik, Sahar, Bağlar 
Eteği, Tollu Gediiiik” İşte böyle bağırarak 
gönüllü muavinlik yaparmış. Bundan 
dolayı da kendisinden para almazlarmış.

“Eskiden bilek gücü ile çalışırdık. Kaynak 
makinesi yoktu. Ocak kaynağı ile demiri 
eritirdik. Şimdi çalışmak da kolaylaştı 
alet edevat yapmak da.” Ama ne yazık ki 
şimdi de zanaatı öğretmek için de olsa 

çırak bulunamıyor. Okuyor bebeler artık. 
Hangi çocuk gelir de böylesine ağır işte 
çalışır ki. Kimse çalışmaz.

Haydindi al işliye mor düğme

Gavur kızı yine girdi gönlüme

Şimdilerde Kayseri Eski Sanayi’nin 
bu ünlü sıcak demir imalathanesinde üç 
kuşak birlikte çalışıyorlar, ocak yakıyorlar, 
örs üstünde demir dövüyorlar, çeliğe 
su veriyorlar. Dede, oğullar ve torun. 
Mehmet Usta ağabeyi Ali Usta gibi akkor 
olmuş demirin karşısında ter dökerek 
maharetli elleri ile neler imal etmiyor 
ki. Ali Paslıoğlu Usta’nın ilginç bir anısı 
var. O anlatırken geçmişe dönüyor ve 
duygulanıyor:

“Babam eğer İmam Hatip Okulu’na 
gidersem okutacağını söyledi. Kısmet işte. 
Olmadı. Babam alıp getirdi beni buraya ve 
baba zanaatını yapmaya başladık.”

Ali Usta’nın eğitimini tamamlaya-
mayışın üzüntüleri var yüzünde. O bu 
üzüntüyü gidermek için şu an yanlarında 
çalışan oğlu Mustafa’yı İmam Hatip 
Lisesi’nde okutmuş. İşin en güzel yanı, 
üç kuşak; dede, baba, babanın kardeşi 
amca ve torun her sabah “Ya Bismillah“ 
diyerek açıyorlar ekmek kapılarını. Bu 

ne müthiş güzellikte bir şey. Mustafa 
Paslıoğlu Dede’nin oğullarına verdiği 
bu terbiye, bu ahlak anlayışına hayran 
kalmamak mümkün mü?
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Böyle bir beraberliği yıllarca nasıl 
koruyor bu insanlar. Kardeş kardeşe selam 
bile vermezken, Allah nazardan saklasın, 
bu bütünleşmeyi sıradan sözcüklerle izah 
etmek olası değil. Materyalist bir dün-
yada, kimsenin kimseye tahammülünün 
olmadığı, yıllarca aynı binada oturdukları 
hâlde birbirlerini tanımadıkları, sadece 

âdet yerini bulsun türünden cenazelerde 
görüşüldüğü düşünülürse, geleneklerin-
den, aile terbiyesinden asla kopmayan 
bu insanlar nasıl böyle olabiliyorlar?

Üniversitelerde fasulyenin nimeti 
türünden araştırma yapanlar bence asıl 
bu tür beraberliklerin, ortaklıkların nasıl, 
neye bağlı olarak uzun yıllar sürdüğü 

konusunda ciddi bir araştırma-inceleme 
çalışması içine girmeliler.

Oduncular aman kısa keser odunu
Canfes şalvar aman sıka da goymuş 

fidan boylum budunu
Mustafa Paslıoğlu’na yıllarca bu kor 

ateş karşısında özellikle yaz aylarında 
nasıl durabildiğini soruyorum. “Başka-
larına göründüğü gibi zor olsa, biz burada 
iş yapamayız” cevabını alıyorum.

Onlar çoğu zanaat gibi sıcak demir-
ciliğin de eskisi kadar ilgi görmediğini 
söylüyorlar. Ali Paslıoğlu Usta, işlerin 
artık yoğun olmadığından söz ediyor. 
Kendisinin Bağ-Kur emeklisi olduğunu 
öğreniyorum. İş yerinin tek manevi pat-
ronu Baba Mustafa Paslıoğlu. Oğulları Ali 
ve Mehmet Ustalar ile torun Mustafa onun 
manevi işçileri. İmalathane, Demirciler 
Sokağı’nın eski sakinlerinden. Mustafa 
Dede’nin eskilere dayanan unutulmayacak 
anıları çok. Şöyle söylüyor:

“Eskiden bu sokakta Ermeni esnafı da 
vardı. İyi hatırlarım. Ramazan Ayı. Sokak 
satıcılarından bir şeyler almak istiyorum 
iftarlık için. Ancak oruçluyum. Tadına 
bakmam mümkün değil. İşte o zaman 
Ermeni dükkân komşusunu çağırdım ve 
ondan alacağım yiyeceğin benim için tadına 
bakmasını istedim.”

— İsteğini yerine getirdi mi? Baktı 
mı tadına?

Mustafa Paslıoğlu Dede acı acı gülüm-
süyor burada ve başını her iki yana sallıyor.

— Yok bakmadı. Bütün ısrarıma 
rağmen karşımda bir şey yemiş olmamak 
için istediğimi yapmadı.

Ramazan Ayları’ndaki ülkemizde 
gittikçe yaygınlaşan yeme içme özgür-
lüğünü düşünüyorum.

Torun Mustafa Bey, babası Ali Usta 
ile birlikte o çok merak ettiğim iç içe 
girmiş demir parmaklıkların yapımını 
gösteriyorlar bana. Müthiş gerçekten. 
İnanılmaz bir şey bu. Üstelik birkaç 
aparat yardımıyla ve bilek gücüne dayalı. 
Adeta tam bir sanatçı zevkiyle. Oysaki 
bu büyük ustalık gerektirecek ürünler 

özellikle PVC sistemlerine yerini terk 
etmek durumunda.

İnme de turnam, inme aman böyle 

susuz çöllere

Ben gidersem aman sen kalırsın fidan 

boylum ellere

Ben gidersem aman sen düşersin fidan 

boylum dillere

Ali Usta, kapı çivilerine bile artık 
talep olmadığını belirtiyor. Seksenli 
yıllardan sonra artık eskisi gibi tarıma 
dayalı ürünler değil de inşaat sektörü 

ile ilgili imalat yaptıklarını söylüyor. 
Şimdilerde yalnızca köylerden gelen 
isteklere cevap verebildikleri gerçeğini 
anlatıyor. Bu arada Bakırcı Duran Öztop 
Usta da katılıyor sohbete. O da bakırcı 
ustası olarak aynı şeylerden şikâyetçi. 
Teknolojinin hızlı gelişme göstermesi el 
becerilerine dayalı meslekleri zamanla 
yok olmaya doğru sürüklüyor.

Mustafa Dede, çekicin yerini şimdi 
şahmerdanın aldığını ifade ederek küçük 
bir örnek veriyor. Ama ayakta durmak 
gerek. Ekmek parası adına yaşamaya 
çalışmak gerek. Bu üç kuşak ustanın alın 
teriyle, yürek ateşiyle, şişmiş pazularıyla 
ürettikleri metalik aletler atölyenin her 
bir yanını çiçekler gibi süslerken, ocakta 
yanan kızıl ateş, demir eritmek için daha 
da akkor hâle geliyor. Ancak ocakta yanan 
kömür değil. Mustafa Dedelerin, Ali 
Ustaların, Mehmet Ustaların, diplomalı 
torun Mustafaların yüreği sanki. Onların 
alın terleri sanki. Ama bu yanmak asla 
rızık korkusundan değil. Asla aç kalma 
korkusundan değil. Onlar inançlı insan-
lar. Onlar biliyorlar ki rızıklar Allah’tan. 
Ama şu yeni, farklı bir şeyler üretemeyiş, 
daha fazla ter dökemeyiş, daha fazla 
yorulamayış, daha fazla elleri nasırlı 

yapamayış ve ilgisizlik var ya… İşte o 
üzüyor adamı.

Haydindik ovalarda kan yaşı

Yârim asker dinmez gözümün yaşı

Üç kuşak sıcak demirci imalathanesi, 
teknolojik gelişmeler onu yutmaya kalksa 
da onlar her zaman en karanlık gecelerde 
bile göklerde parlamaya devam edecekler. 
Akkor hâline gelmiş bu demir parçaları; 
genç Mustafa Paslıoğlu’nun bile ki bir 
kamu iş yerine girip yan gelip yatmayı 
düşünmemiş, alın teri dökerek kazanmak 
isteyen torun Mustafa’nın imzasını taşı-
maya devam edecekler. Gelecek, Kayseri 
Eski Sanayi’deki Demirciler Sokağı’nda 
bulunan ve sanayi esnafının yakından 
bildiği, sabır, şükür tevekkül içinde, ihtiras 
nedir bilmeyen bu üç kuşak sahiplerini 
saygıyla konuşacak. Bugün artık Mustafa 
Paslıoğlu Dede yok. O rahmetli oldu üç-beş 
yıl önce. Ama onun el emeği, göz nuru, 
alın teri ile yaptığı araçlar gereçler kim 
bilir kimlerin vazgeçemediği aletlerden. 
Sıcak demircilik, diğer çoğu zanaat gibi 
teknolojiye yenik düşse de hâlâ soluk 
alıyor, almaya da devam edecek.▪
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Söyleşi
Hüdaverdi Aydoğdu ile Sanat, Kültür, Edebiyat
Mustafa İbakorkmaz


Hüdaverdi 
Aydoğdu ile Sanat, 
Kültür, Edebiyat

Mustafa Ibakorkmaz  ■ Hüdaverdi Bey, öncelikle Şehir 
Kültür Sanat dergisi okurlarının 
sizi tanımasını istiyoruz. Kısaca 
kendinizi tanıtır mısınız?

 ● 1955 yılında Kayseri’de 
doğdum. Uzun yıllar ban-
kacılık sektöründe çalış-
tım. 2004’te emekli oldum. 
1980’li yıllardan itibaren şiir 
ve hikâye ile ilgileniyorum, 
gençlik yıllarımdan beri resim 
sanatına özel bir ilgi duyuyo-
rum. Emekli olduktan sonra 
resim çalışmalarıma ağırlık 
verdim. Şu sıralar da yine 
resim yapıyorum. İş hayatım 
bankacılık yaparak geçtiği için 
sanatın, edebiyatın uzağında 

bir sektörde yaşadım. Fakat 
çocukluk ve gençlik yılla-
rımda sevdiğim edebiyatla 
bağımı koparmadım. Zaman 
içerisinde yazı ve öykülerim 

bazı edebiyat dergilerinde 
yayımlandı. 2013 yılında 

“Güne Uyanan Şehir” adlı öykü 
kitabım yayımlandı. Bu ilk 
kitabımdı. Daha sonra “Babam 

Hiç Aşk Filmi İzlemedi” adlı 
öykü kitabımı yayımladım. 
Son öykü kitabım ise “Anne-
min Penceresi” adını taşıyor.
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 ■ Çocukluğunuzdaki ve gençliği-
nizdeki Kayseri nasıldı?

 ● İlkokuldaydım, şehirden zih-
nime kazınan ilk resim galiba 

kalenin güney tarafındaki dış 
surlara dayanmış onlarca; 
çakmak, çakı, bıçak, tarak, 
ayna, tırnak makası, el feneri 
vs. satan tablacılar…

Sonra Nazmi Toker Ortaokulu 
ve harika binasıyla Tica-
ret Lisesi ve çevresi, Kağnı 
Pazarı; tuz kıranlar, küspeci-
ler ve çemen satanlar, sucuk 
yumurta tavacıları, ayakkabı 
tamircileri… Sebze halini çev-
releyen dükkânlar; lokantası, 
kasabı, manavı cıvıl cıvıl… Hal 
binasının kuzeybatısındaki 
itfaiye kulesi ve bandosu… 
Ayakkabı boyayan, su ve 
simit satan çocuklar, lahma-
cuncu abiler. O yıllarda galiba 
şehrin en canlı yeri Kağnı 
Pazarı ve çevresi…

Liseyle başlayan gençlik 
yıllarımız hâliyle; Sümer 
Lisesinden meydan, Kiçi-
kapu, Sivas Caddesi, stadyum 
güzergâhında geçti. O yıllarda 
şehrin marka caddesi İstas-
yon Caddesi’dir. Futbolcular, 
kuaförler, berberler, çiçekçi-
ler, fotoğrafçılar, kitabevleri, 
yazlık çay bahçeleri ve Kız 
Öğretmen Okulu, Sümer Lisesi, 
Behice Yazgan ve Kız Olgun-
laşma Enstitüsü, Taş Sineması 
caddeyi sosyalleştiren unsur-
lardı. Her gencin ilk aklına 
gelen buluşma, sohbet etme 
mekânıydı… Sınırlı bir eğlence 

ve kültür alanı olan şehirde 
sinema adına memnuniyet 
verici bir durum vardı. Taş, 
Alemdar ve Büyük Sinemanın 
varlığı hem sosyalleşme hem 
eğlence adına memnuniyet 
vericiydi. En az haftada bir 
kez bu sinemalardan birinde 
film seyretmişliğim vardır. O 
yıllarda yazlık sinemalar bir 
tatlı akımdı galiba… Yazlık 
sinemada film seyretmek ve 
eve yürüyerek dönmek; şimdi 
erkenden uykuya varan şehri 
görüp o zamanlar geceye yakın 
boşalan sinemaları düşü-
nünce sosyal yaşamın gerilere 
düştüğünü söylersem haksız-
lık etmiş olmam herhâlde…

 ■ Geçmişinizde futbol ve resim 
önemli bir yer tutuyor. Önce biraz 

gençlik yıllarınız ve şehirdeki 
futbol üzerine konuşalım.

 ● Futbolda top ilk ayağıma 
değdiğinde “çalım atmayı” bir 
futbol terimi yerine; kızmak, 
afra tafra yapmak olarak 
algılamıştım. Futbolla daha 
doğrusu futbol topuyla ilk 
tanışmam böyle bir zeminde 
oldu. Sonra mahalle maçları 
ve kavgalar… İlk disiplinli fut-
bolu birileri adına düzenlenen 
turnuva maçlarında oynadım. 
O zamanlar tek sahamız “dış 
saha” diye adlandırdığımız, 
servi ağaçlarının gölgelediği, 
Atatürk Stadı’nın doğusundaki 
boşluktu. İlk amatör futbolcu 
lisansım 1974 yılında kurulan 
Argıncık Sporda gerçekleşti 
ve on dokuz yaşımdaydım. 
O tarihte amatör kümede 

bugünkü gibi fazla takım 
yoktu. Bütün futbolcular 
birbirini tanırdı dersem yanlış 
söylemiş olmam. Kendi adıma 
şunu söylemeliyim ki çok 
istikrarlı bir futbol hayatım 
olmadı. Hepi topu üç sezon... 
Ama “Futbol sizin içi ne ifade 
ediyordu?” derseniz, oynamaz-
sam ölürüm zannettiğim bir 
tutkumdu. Bu tutku ifadesini 
merakım olan başka hiçbir 
şey için kullanamam. Bugün 
hâlâ o zamanın kazandırdığı 
onlarca arkadaşım var. Futbol 
gibi bir organizasyon iyi kulla-
nıldığı zaman ebedî dostluk-
lar kurulmasında ve barışın 
hâkim kılınmasında anlatıl-
maz derecede etkilidir. Bugün 
zannedersem şehrimizde 
yüze yakın futbol kulübü var. 

Ekmek kaygusu bazı hobi-
lerimizi inkıtaya uğrattı 
desem doğrudur. Resim 
bende tutkuya yakın bir hobi. 
Herkesin bir duygu dünyası 
var. Ben daha çok kendimi 
izlenimci akımın resimlerine 
yakın buluyorum. Doğayı 
seyretmek, onu boyanın ve 
fırçanın diliyle tuvale aktar-
mak… Müthiş bir duygu…
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Gençlerimizin sağlıklı bir 
beden ve ruha sahip olabil-
meleri için sayısının, verilen 
maddi manevi desteğin, saha-
larının artırılması gerektiği 
kanaatindeyim.

 ■ Peki resimle tanışmanız nasıl 
oldu?

 ● Resimle çok geç tanıştım. Yani 
“henüz çocukken keşfedildim” 
deme lüksüm yok. Lise ikinci 
sınıfta arkadaşlar iyi resim 
yaptığımı söylediler. Bir arka-

daşın benden iyi resim yaptı-
ğını görünce biraz daha üstüne 
düştüm. Kayseri’de sanki bazı 
şeyler geriye gidiyor gibi. Bunu 
şunun için söylüyorum. Resim 
merakım dolayısıyla nerede 
bir yağlı boya tablo görsem 
oraya bir bahaneyle muhakkak 
girerim. Eskiden lokantalarda, 
mağazalarda, kahvehanelerde, 
bankalarda, hatta terzi dük-
kânlarında duvarda bir yağ-
lıboya tablo olurdu. Kıymetli 
arkadaşım ressam Hasan 
Gürpınar’la tanışmam da 

böyle bir merakın neticesinde 
oldu. Hunad Mahallesi’nde 
bir reklamcı dükkânında at 
üzerinde bir efe tablosu gördü-
ğümde dakikalarca camdan 
onu seyretmiştim. Reklamcı 
ağabey beni görünce içeri 
çağırdı, “para yok” dedi “gel git 
buraları temiz tut tamam mı?” 
Galiba 1973 idi. Ekmek kay-
gusu bazı hobilerimizi inkıtaya 
uğrattı desem doğrudur. Resim 
bende tutkuya yakın bir hobi. 
Herkesin bir duygu dünyası 
var. Ben daha çok kendimi 
izlenimci akımın resimlerine 
yakın buluyorum. Doğayı 
seyretmek, onu boyanın ve fır-
çanın diliyle tuvale aktarmak… 
Müthiş bir duygu…

 ■ Kayseri’de resim sanatının 
yakın tarihi üzerine neler konu-
şulabilir? Resim sanatçıları 
edebiyat ortamına benzer bir 
ortam oluşturmuş muydu? Yoksa 
amatör ya da ticari açıdan mı 
bir resimden bahsedilebilir?

 ● Şunu itiraf etmeliyim ki ben 
işim icabı (belki de bir kaçış 
yoludur) Kayseri’deki bu tür 
cemiyetlere çok geç dâhil 
oldum. Topluluk ya da camia 
her ne ise ilk Kon Kafe’de 
Hasan Gürpınar arkadaşımın 
vasıtasıyla tanıştım. Kayse-
ri’de yine maalesef kültür 
sanat sokağa, bazı mekânlara, 
bazı ortamlara arzu edilen 
seviyede yerleşmemiştir. 
Yeraltı çarşısının açıldığı 
ilk sene karakalem sergisi 
açtım, belki de ilkti. Ama 
devamını getiremedim. Yine 
Atatürk Evi’nin altındaki resim 
galerisinde, şehir dışından 
getirilen birkaç sergi dışında 
devamı gelmedi.

Şehirde insan sirkülasyonu-
nun yoğun olduğu bir yerde bir 
resim galerisi yok. Daha doğ-
rusu resmi, edebiyatı, heykeli; 
toplumu değiştiren, dönüştü-
ren, yaşadığı zamanın ruhunu 
kavrayan insanlara evirecek 
bir sanat olarak gören yok. 
Oysa şehirlerin dinamizmi 
sanatın yol göstericiliğiyle 
sağlanır. Kayseri’de birkaç özel 
meraklıdan başka atölyesi 
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olan, misafir kabul eden, top-
lumla irtibatı olan ressam var 
mı bilmiyorum…

Edebiyat dünyası (bütün 
eksikliklerine rağmen) 
resme bakarak daha organize 
desem yeri var.

 ■ Tamam, futbol ve resim bir 
tarafa. Edebiyata ilginiz nasıl 
başladı?

 ● Edebiyat; bilmiyorum ama 
galiba ilkokul dördüncü sınıfta 
yazdığım bir şiiri anneme 
okumamla başladı. Sonra yine 
ortaokuldaki bir atasözü üze-
rine yazdığım kompozisyonu 

hocamın beğenmesi… Lisede 
kış üzerine yazdığım bir kom-
pozisyona hocamın “imlayı 
boş ver ben fikre ve anlatımına 
on verdim” demesi… Bunun 
gibi iltifatlar beni cesaretlen-
dirmiş olabilir. Bankamızın 
kültür dergisinde ilk hikâyem 
yayımlayıp tebrik telefonları 
alınca yazmaya devam kararı 
verdim. Ve notlar biriktirmeye 
başladım. Bir ara şiir ve hikâye 
arasında git gel oldu. Birkaç 
tanıdık edebiyatçıya şiirleri ve 
hikâyelerimi gösterdim, fikir 
aldım. Hikâye dediler…

 ■ Sizi hikâyeci olarak tanıyoruz. 
Şiir, roman ve diğer edebî tür-
lerde bir çalışmanız oldu mu? 

Yoksa hikâye ile başlayıp hikâye 
ile mi devam ettiniz?

 ● Evet, hikâyenin yanı sıra 
şiire olan ilgim aynı seviyede 
olmasa da devam ediyor. 
Zaman zaman ruh hâlim beni 
şiire zorluyor, onu da deniyo-
rum diyebilirim. Roman için 
bazı hazırlıklarım var. Birinde 
epeyce yol almıştım ama bil-
gisayarımın azizliğine uğradı, 
silindi gitti. Galiba romanın bir 
uzun sabır gerektirdiği ger-
çeği bana göre değil gibi. Bazı 
konulardaki tembelliğimin 
yanı sıra özellikle hikâyeye 
başladığımda hemen bitsin 
isterim. İşin doğrusu zihnim-

deki roman yazma eylemi ve 
romanın içeriğinin çalakalem 
yazılan bir şey olmasından 
korkuyorum. Bir roman dediği-
miz şey oturdum yazdım dene-
cek bir şey değil. Örneğin beş 
on metrekarelik alandaki kır 
çiçeklerini anlatabilmen için 
ya bilen birine ihtiyaç doyu-
yorsun ya da metin okuyorsun. 
Galiba hikâye daha yoğunlaştı-
rılmış bir anlatım olduğu için 
tercihimdir…

 ■ Hikâyelerinizde şehir ve şehrin 
eski zamanları ön plana çıkıyor. 
Şehre ve eski zamanlara dair 
söyleyecekleriniz bitti mi? Yoksa 
henüz bizimle buluşmayan 
başka hikâyeleriniz de var mı?

 ● Hikâyelerimde şehir diyorsu-
nuz. Evet, mekân insan ilişkisi 

benim için çok önemlidir, belki 
de bir hikâyenin içine mekân-
ların serüvenini de dâhil 
etmek arzumdandır. Zaten 
genel tanıma göre hikâyenin 
unsurlarından biri olan mekân 
bir şekilde anlatılmaya muh-
taçtır. Yine mekânları tarif 
etme arzusu öğrenme isteğimi 
kırbaçlayan bir unsurdur. Bir 
mekân anlatırken bu duvardır, 
bu pencere, bu sundurmadır 
deyip geçemiyorsun. Nasıl 
sorusunu kendime sorunca 
cevabı için farklı kelimelere 
farklı terimlere ihtiyaç duyu-
yorum. Bu da beni besleyen bir 
sonuca götürüyor.

 ■ İlk hikâye kitabınızın adı Güne 
Uyanan Şehir. Bu kitabın önce-
sindeki macerayı sizden dinle-
mek isteriz.

 ● Evet, Güne Uyanan Şehir ilk 
kitabım. Bir gün yazarsam 
bunları yazacağım diye birik-
tirdiğim notlarımın hâsılı… 
Bu kitapta aslında biraz acele 
ettiğim kanaatindeyim. Bu 
kanaatim galiba ilk kitabımın 
gecikmiş olmasındandır. Yani 
demem o ki sıradan bir anla-
tım yerine mükemmel olsun 
düşüncesi ilk kitap için olma-
ması gereken bir düşüncedir.

 ■ Bir hikâyeci olarak, şehre günün 
nazarıyla baktığınızda yeni 
hikâyeler görebiliyor musunuz? 

Bu tür hikâyeler varsa, sizde 
uyandırdığı temel duygu nedir?

 ● Zamanın ruhu dedikleri 
kavrama inananlardanım. Her 
zamanın normali-anormali 
değişik... Hâliyle hikâyenin de 
bir zemini var. Dönem dönem 
hikâyenin konusu, anlatım 
şekli değişmiş. Hâliyle yirmi 
sene önceki insanın hikâ-
yesiyle bugünün insanının 
hikâyesi farklılık gösteriyor. 
Eski filmleri seyrederken gay-
riihtiyari bir diyalogda hemen 
cep telefonunu çıkarıp cevap 
vereceği zannına kapılıyoruz, 
zan zamanın ruhu kavramının 
ta kendisidir. Yani cep telefonu 
üzerine bir hikâye kurgu-
lanabilir… Zaman yeniyse 
hikâyenin malzemesi de yeni 
olmalıdır. Ama her hikâye için 
değil. Bence bazı şeyler “Neydi 
o? Ne kadar hoştu” sorusu ve 
kanaatini bekler ve o zaman 
hikâyesi gelmiş olur. Galiba 
ben tırnak içindeki soru ve 
kanaatin hikâyecisiyim. Bir 
şeyin zihnimde olgunlaşması, 
merak edilen seviyeye gelmesi, 
lezzetlenmesi gerekiyor. Bu 
benim kanaatim tabii ki.

 ■ Geçmişten günümüze Kayseri’de 
hikâyecilik denince aklınıza 
gelen birkaç ismi sorsak, neden 
bu isimler desek...

 ● Biraz önce belirttiğim gibi Kay-
seri’deki edebiyat dünyasına 
geç dâhil oldum. Tanıdığım, 
beğendiğim hikâyeciler oldu, 
hatta fikirlerinden istifade 
ettiklerim de oldu. Zaman 
zaman genç hikâyecilerle 
sohbetimiz oldu. Onların 
tutkuya varan gayretleri beni 
sevindirdi. Benim beğendiğim 
ve fakat beğenilmeyen bir 

huyum var. Bir yazılı metni 
değerlendirirken fazla titizim 
ya da takıntılı. Bu nedenle her 
yazılana harika eline sağlık 
diyemiyorum. Bana da desin-
ler istemem. Yeri gelmişken 
şunu da söyleyeyim. Kayseri 
edebiyat dünyasında yerleş-
meyen bir şey var: eleştiri ve 
tenkit kültürü. Oysa doğruya 
giden yol buradan geçer. 
Herkesten istifade etmişimdir 
lakin Emir Kalkan ağabeyi has-
saten anmam lazım. Çünkü o 
yalnız bana değil, herkese bir 
şeyler söyledi.

 ■ Bir de şehirde düzenlenen hikâye 
yarışması var. Bu yarışmanın 
hikâyecilik açısından şehre 
katkısı var mı?

 ● Evet, Kayseri Büyük Şehir 
Belediyemizin iki ulusal 
yaraşmasından biri hikâyedir. 
Bu yarışmaya fevkalade ilgi 
var. Bu yıl altıncısı düzen-
lendi. Her yarışmaya iki bine 
yakın iştirak vardı. Bunun 
toplum nezdindeki karşılığı 
yani tesir alanı on binlerce 
insandır. Bu edebiyat ve kültür 
adına sevinilecek bir şeydir. 
Bu yarışmayı ilgi alanı ve 
kıymetli hâle getiren bence 
özenli bir organizasyon ve 
değerli bir jüri kadrosudur. 
Benim şahsi kanaatim de 
odur ki yarışmaya hikâye 
gönderenler bu iki hususa çok 
dikkat ediyorlar. Evet, edebiyat 
adına şehre katkısı muhakkak 
vardır. Zannedersem şimdiye 
kadar Kayseri’den üç ya da 
dört yazarımız derece aldı. Bu 
iyi bir şeydir. Başta Memduh 
Büyükkılıç başkanımız olmak 
üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ederim.

 ■ Resim ve hikâye arasında yaşan-
tınız sürüyor. Şu sıralar hangisi 
daha önde?

 ● Bu sıralar resim önde gibi. 
Kışın hikâyeye döneriz galiba… 
Zaman zemin meselesi derler 
ya ondandır…

 ■ Genç hikâyecilerimiz için küçük 
birkaç tavsiyeniz olur mu?

 ● Bence öncelikle metin oku-
maları sonra da bolca sözlük 
okuması yapmaları. İnsanın 
bin bir hâli varsa onu anlatma-
nın yolu da binlerce kelime-
den geçiyor. Haznemizde ne 
kadar kelimemiz varsa anla-
tım gücü o nispette zenginleşir. 
Ve gözlem, dikkat ve yorum... 
Okuyucu aynı zamanda iyi 
bir yazardır da, sizin önüne 
koyacağınız bir kelimenin 
devamı onun hayal dünyası-
nın mihmandarıdır.

 ■ Güzel sohbetiniz için teşekkür 
ediyoruz.

 ● Estağfirullah, ben teşek-
kür ediyorum.▪

Kayseri Büyük Şehir Belediyemizin iki ulusal yaraşmasından biri hikâyedir. Bu yarışmaya 
fevkalade ilgi var. Bu yıl altıncısı düzenlendi. Her yarışmaya iki bine yakın iştirak vardı. 
Bunun toplum nezdindeki karşılığı yani tesir alanı on binlerce insandır.

5554

Sö
yle

şi

Sö
yle

şi



Gezi
Bir Vadinin Kucağında Uyanmak
Mehmet Akif Coşkun


Kendimizi Aramaklar 
Yolculuğu

Mehmet Akif Coşkun

Bir Vadinin 
Kucağında 
Uyanmak

Yolda olmadığımız sürece, içe-
risinde olduğumuz nesnel duruma, 
mekânsal bir sabiteye teslim olur, 
bir oluş(um) halinde olmaktan 
uzaklaşırız. Bizi kendisine uyruk-
laştıran iktidar ağlarından, sürüden, 
sosyolojiden, Şeriati’nin deyimiyle 
insanın dört zindanından kopmak, 
sıradanlıktan ve bir meta haline 
gelmişlikten çıkmak için bir savaşım 
vermekten başka çaremiz yoktur.

(Ümit Aktaş)
Medenileşmiş olmak insanın bir 

barbara dönüşebileceğini bilmek 
demektir.

(Pascal Bruckner)

D enizde yelkenlenen bir sandalın 
sessizliğiyle, parsellenmiş betonların 

soluğumu kesen aralıklarından süzülüp 
gittikçe sarsıntılarını artıran, betonların 
yerini mağaralara ve ağaç kovuklarına 
bırakan toprak yolların bizi en nihayetinde 
götürdüğü limanın en kirli ve ışıktan 
mahrum kalmış, nem kapmış en kuytu 
tarafıma verdiği esinti, şimdi bunları o 
betonların arasında hatırlamaya zorlayan 
zihnimi bir mahcubiyete tütsülüyor.

Sahip olduğum kelimelerin izahta 
zorlandığı bu utangaç halinden kendimi 
alamıyor oluşuma aldırış etmeden bir 
çocuğun masum şımarıklığıyla çimenleri 
olanca hırsıyla yolup havaya savuştur-
duğu gibi ben de zihnimden önüme 
gelen kelimelere bakmaksızın yolup 
savurma iştiyakındayım. Çünkü dile 
getirmezsem günahın sırtıma kamçıladığı 
acıya alışırım diye korkuyorum. Çünkü 
dile getirmezsem dilimin veremeyeceği 
hesaba umarsızlaşırım diye korkuyorum.

Gözlerimi arabanın penceresinden 
vadinin sere serpile uzandığı, eteklerini 
tüm hicabıyla etrafa serpiştirdiği en uzak 
noktalarına mıhlarken, betonların ara-
sından usulca uzaklaşırken üzerimizdeki 
medenileşmiş ne varsa parça parça eti-
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mizden nasıl sıyırdığımızı düşünüyordum 
aynı zamanda. Sanki bir anda zamanın 
en pespaye halinden zamanın en berrak 
haline yolculuk ediyordum. Böylesi bir 
düşünceye sahip olduğum için ayrıca da 
kızıyordum kendime. Zamanın bu her iki 
halinin kıyasıya mücadelesini vadinin 
bu en zirve noktasında bedenimin tüm 
uzuvlarında hissedebiliyordum. İletişim 

aygıtlarımın ve tüm sahip olduğum medeni 
ünsiyetlerimin aciz kaldığı bu vadide 
biri galip gelecekti ve ben kendimi ona 
teslim edecektim biliyordum. Kendimi hiç 
bu kadar salıverdiğimi hatırlamıyorum. 
Vadinin alınabilecek bu zor ve tehlikeli 
yollarında korkumun göz yuvalarıma nasıl 
hâkim olduğunu da hissedebiliyordum. 
Gözlerimin zihnime yankıladığı şeylere 

isim vermede zorlanıyordum çünkü. 
Çünkü biliyordum isim verebilirsem 
eğer kendimde içselleştirebilecektim ve 
o artık benim bir parçam olacaktı. Güzel 
yahut çirkin de olsa artık bana ait olduğu 
bilinci korkumu hafifletecekti. Fakat 
vadinin bu derinliğinde sahip olduğum 
tüm güçlerim bir anda etkisini yitirmiş 
gibiydi. Nefes alabilmenin o tatlı hissi 

ile korkum birbirine karışmıştı. Aldırış 
etmiyordum ve zihnimi yoklamaya devam 
ediyordum. Gelin kelimeler avuçlarıma. 
Nasıl ve ne şekilde olursa olsun çekin-
meyin ve yolunun avuçlarımda. Sizi 
israf etmenin bile boşa gitmeyeceği bir 
vadinin ucunda bir nokta kadarım ve 
farkındayım kullandığım bu cümlenin 
saçma hali pürmelalinin. Yine de gelin 

çekinmeyin, sorumluluğunuzun olmadığı 
bir yerdeyim ve size yapabileceklerimin 
sorumluluğundan ben bile kendimi azad 
ediyorum.

Vadinin zirvesinden kucağına doğru 
yol alırken bu kucakta yuva yapmış yayla 
sahiplerinin bu dünyaya nasıl bir gözle 

baktıklarını merak ediyordum. Bizler, 
yani şehirde yaşadığını sanan zavallılar 
onca olanakların yoğunluğu arasında 
gözlerimizin körleşmiş derinliği ile 
yaşama sebeplerimizi şırmartırken, bu 
yayla sahipleri tüm bunlardan damıtılmış 
halde, bu zorlu yolları onca yükleriyle 
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nasıl ve hangi cesaretle yuvalamışlardı 
kendilerini bu vadiye. Bir yandan zihnim-
den yolunmuş kelimeleri azad ederken 
vadiye, sanki vadi de inadına cevabını 
bilmediğim bu soruları zihnimde keli-
melerden boşalan yerlere dolduruyordu. 
Vadinin kucağına indikçe zirvenin sert 
havası gittikçe ılık bir esintiye bırakı-
yordu kendini. Toprak yolların yerini 
irili ufaklı taşlı yollar alıyordu. Vadinin 
kucağı biz şımarık çocuklarını olanca 
şiddetiyle sarsıyordu sanki. Yeterince 
uyumuş olmanın vermiş olduğu tem-
belliği hangi ana kucağı kabul ederdi 
ki? Kendimizi kucağına teslim ederek 
ve dahi kabahatimizin kabulüyle yolun 
sonu bizi o yayla sahibinin dizlerinin 
dibine kadar getirmişti. Buradan öteye 
artık yol yoktu. Arabanın gidebileceği 
en son yere menzilini kurmuş yayla 

sahibi hasretle beklediği, uzun yolları 
ve uzun yılları aşıp da gelmiş evladı gibi 
karşıladı bizi.

Ey yayla sahibi, ver elini öpeyim, 
dedim. Müsaade et de kurtulayım kalan 
yüklerimden de. Zorla elini öperken aynı 
zamanda zihnimdeki kelimeleri özenle 
tarıyor ve bulabildiklerimi de ürkütmeden 
avuçlarıma çağırıyordum. O kelimeleri 
ürkütürsem ve kaçırırsam yahut yolar-
sam yayla sahibinin evlat diye baktığı 
yakınlıklarından da mahrum olurum 
diye endişeye kapılıyordum.

Evlatlarına kavuşan bu yayla sahibi 
ve eşrafı bir yandan bizi soluklanmaya 
davet ederken bir yandan da ziyade-
siyle ağırlamanın telaşındaydı. Bağdaş 
kurmuş bir halde çevremi soluklanırken 
hâlâ şehirden getirdiğim telaşlarımla 
boğuşuyordum. Vadinin dışına itilmiş 

öte dünya ile tüm bağlantım kopmuştu. 
Orada acaba ne olup bitiyordu? Şimdi 
burada yeni yeni farkına vardığım sıla-
mın o ılık rüzgârıyla tatlanırken bunun 
bir önemi var mıydı? Az ötede derenin 
sesi, vadinin uçsuz bucaksız eteklerinde 
kanatlanan kuşların sesi, ve etrafımı 
çepeçevre kuşatan o derin sessizliğin sesi 
karşısında hâlâ utanmadan öte dünyanın 
telaşına düşmek de neyin nesi?

Ey yayla sahibi, zor olmuyor mu 
buraya gelmek, diye sordum ihtiyatla-
narak. Bilgece bir gülümseme belirdi 
çehresinde. Oluyor elbet, diye karşılık 
verdi, zor olmasına zor tabii, fakat bu 
vadiye geldikten sonra yaşadığımız 
tüm zorlukların gözümüzde pul kadar 
değeri kalmıyor. Biz her ayrıldığımızda 
burada kendimizi bırakıp da ayrılıyoruz. 
Tekrar geldiğimizde kendimize tekrar 

kavuşmanın mutluluğu zorlu yolların 
verdiği cefaları unutturuyor bize.

Anlam vermekte zorlanıyordum 
fakat tüm kalbimle de söylediklerine 
inanıyordum. Yayla sahibi bizi misafir 
ettiği süre boyunca dizleri üstünde 
otururken ben bağdaş kurmuşluğumdan 
utanarak kendimi toparlıyor, takatim 
yettiğince dizlerimin üzerinde oturmaya 
çalışıyordum. Misafir karşısında ev sahi-
binin dizleri üzerinde oturması misafire 
olan hürmetinin nişanesiymiş. Yine de 
zaman zaman misafirliğimi kabullenerek 
vaziyetimi bağdaşa eviriyordum.

Muhabbet aralarında zaman zaman 
yayla sahibinin gözleri vadinin derinlikle-
rinde kayboluyordu. Sonra o derinliklerde 
bulabildiği ne varsa anlatıyordu. Vakti 
zamanında yine şehirden bir evladını 
misafir etmişti yaylasında. Yorgun, aç ve 

susuz bir halde hanesini şereflendiren 
bu misafir sormuş yayla sahibine:

“Bey amca, burada nasıl yaşıyorsunuz 
anlamıyorum?”

“Asıl siz nasıl yaşıyorsunuz şehirde 
ben de onu anlamıyorum” diye karşılık 
vermiş.

Sahi ya, bizler nasıl yaşıyoruz bu 
şehirde? Yayla sahibinin bu sorusu zih-
nimde çatallanan sorulara evriliyordu. 
Vadinin tüm ayrıntılarında gözlerimi 
gezdirirken bu soruyla mücadelem de 
o denli artıyordu.

Yayla sahibi tüm yorgunluğumuzu, 
açlığımızı, susuzluğumuzu üzerimizden 
alarak tekrar geldiğimiz şehre yolcu 
ederken bizler de aynı zamanda orada 
kendimizden bir şeyler bırakabilmenin 
mutluluğunu yaşıyorduk. Dönüş yolunda 
üzerimizden sıyırdığımız medenilerimizin 

tekrar üzerimize yapıştığını hissediyor 
olsak da bunun artık bir önemi yoktu. 
Her ne kadar bedenimizde sancılanıyor 
olsa da en azından sancı verdiğinin 
bilincindeydik. Her ne kadar şehirde 
nasıl yaşıyor olduğumuz sorusu dönüş 
yolculuğu boyunca zihnimizi meşgul etse 
de artık eskisi kadar rahatsız etmiyordu. 
Artık bizim de kendimizin en arsız tarafını 
bıraktığımız bir sılamız vardı. O tarafımız 
bizi bekleyecek ve bu tarafımız da yine 
kirlenmiş yorgun ve pasaklı haliyle o 
tarafımızın yolunu tutacaktı. Şehirden 
kopamayacağımızı biliyorduk fakat 
bir tarafımızı artık sağlam bir limana 
emniyetlemiş olmanın şükrü içindeydik. 
Bu da şimdilik bize yeterdi. Şimdilik...▪
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Mimari-Tarih
Hacı Efendi Çarşısı'nın Hikmetli Kitabesi
Mehmet Karaarslan


Hacı Efendi 
Çarşısı'nın 
Hikmetli 
Kitabesi Mehmet Karaarslan

−Hacı Efendi Çarşısı´nın 170 yıllık hik-
metli kitabesinin şairi ve tarih manzumesi 
ışığında değerlendirilmesi− HACI EFENDI ÇARŞISI'NIN HIKMETLI 

KITABESI MEVZUUNA GIRIŞ

Kayseri şehrinin eski suru içindeki Kapalı Çarşı'ya Cami-i 
Kebir ile Vezir Hanı önünden iki yolla girilir. Birisi Urgancılar 
Çarşısı -ki, Pîrî Paşa Hanı da burada idi-, diğeri Hacı Efendi 
Çarşısı'dır. Her iki çarşı da güney-kuzey istikametinde birbi-
rine paraleldir. Mevzumuz bu çarşıyı tanıtmak değildir. Çarşı 
hakkında malumat edinmek isteyenler dipnotlarda adı geçen 
diğer eserlerden geniş bilgi almak suretiyle istifade edebilirler.

Çarşının Cami-i Kebir tarafındaki giriş kapısının alınlığı 
üstünde mermer üzerine mahkûk (kazılmış) müseddes yani 

altı mısralık Türkçe manzum bir kitabe mevcuttur. Anılan 
kitabe üzerinde manzumeyi kaleme alanın ve hakkâkin adı ya 
da mahlası bulunmadığı gibi, çarşının inşasına dair herhangi 
bir tarih de mevcut bulunmamaktadır.

Bu kitabenin ehemmiyeti Kayseri Kapalı Çarşısı'nın üze-
rinde -Kapalı Çarşı'ya bir kapı ile açılan Kayseri Bedesteni'nin 
Arapça kitabesi hariç tutulacak olursa- bulunan tek yazılı 
vesika olmasından ileri gelmektedir. Bundan daha mühimi 
de kitabede vurgulanan hususların zamanlar ve mekânlar 
üstü kıymet hükümleri olan maddî ve manevî değerleri dile 
getirmiş olmasındadır.

▲ Kapalı Çarşı
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Yukarıda kısaca anılan sebeplerle bir makale vesilesiyle 
Hacı Efendi Çarşısı Kitabesi'nin yukarıda belirtilen iki nok-
sanı ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bunlar manzumenin 
şairinin adı ile düşürülen tarihinin bu makalede yer almış 
bulunmasıdır. Diğer husus hakkâkin yani kitabeleri oyarak 
yazanların ismi ise umumiyetle yani eserlerin çoğunda yer 
almamakta bulunmasıdır.

Makalede bulunan bu iki bilgi ile edebî, ahlâkî, ticarî vs. 
sosyal kıymetleri ifade eden manzumenin şairi ve ebced hesabı 
ile düşürülen tarihi de aydınlanmış olmaktadır.

Kitâbenin fotoğrafını çekerek metnini okumamda dola-
yısıyla büyük yardımı bulunan Hakan Akyüz Bey'e burada 
teşekkür ederim.

HACI EFENDI ÇARŞISI'NIN HIKMETLI 
KITABESINE ESERLERINDE YER 
VEREN ARAŞTIRMACILAR

Daha önce Kayseri tarihi araştırmaları ve neşriyatı ile 
alâkadar olan iki araştırmacı eserlerinde bu kitabeye yer 
vermişlerdir. Bu araştırmacılar değerli Mehmet Çayırdağ ile 
Halit Erkiletlioğlu'dur. Ayrıca edebiyat tarihçisi Timuçin Aykan 
kitabe metni ile şairi hakkında tafsilatlı malumat vermiştir.

1-Mehmet Çayırdağ'ın eserinde yer alan kitabe metni
Hacı Efendi Çarşısı Kitâbesi'nin metni ve sadeleştirilmiş 

hali Mehmet Çayırdağ'ın Kayseri Tarih Araştırmaları adlı 
eserinde şu şekilde yer almaktadır :1

Ehl-i safâsı alemin hüsn-i maaş ashabıdır.
Hüsn-i maişe ermek ahz u ata icabıdır
Bim-i hüdayı bilmeli satıp sermaye olmalı
Kesb-i helale gelmesi zevk-i sürur esbabıdır.
Yek-dane cevher isteyen gelsün bu silke müşteri
Sevad gîran âleme semt-i ticaret babıdır 1260/1844

1  Çayırdağ, Mehmet; Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Yayınları No: 184, Kayseri, 2022, C. I, S. 367.

Bugünkü dille anlamı:
Dünyanın mutlu insanları iyi kazanç sahipleridir.
İyi kazanca ulaşmak alışverişle olur.
Allah korkusu ile satış yapıp sermaye edinmeli
Helal kazanç edinmek zevk ve sevinç sebebidir.
En kıymetli malları isteyen gelsin bu çarşıya müşteri
Âlemde en mühim yer ticaret semtinin kapısıdır.

2-Halit Erkiletlioğlu'nun eserinde 
yer alan kitabe metni
Hacı Efendi Çarşısı Kitâbesi'nin Halit Erkiletlioğlu'nun 

Kayseri Kitâbeleri adlı eserindeki transliterasyonlu çeviriyazısı 
şu şekilde yer almaktadır:

“Ehl-i safâsı ‘âlemin hüsn-i ma‘âş ashâbıdır.
Hüsn-i ma‘âyişe ermek ahz u ‘atâ icâbıdır.
Bîm-i Hudâ'yı bilmeli, satıp ser-mâye olmalı.

Kesb-i helâle gelmeli, zevk-i sürûr esbâbıdır.
Tek-dâne cevher isteyen gelsün bu sûka müşterî.
Sevâd-ı girân ‘âleme, semt-i ticâret bâbıdır.”2

3- Hacı Efendi Çarşısı Kitâbesi'nin Timuçin 
Aykan'ın eserinde yer alan metni
Hacı Efendi Çarşısı Kitâbesi'nin Eski Türk Edebiyatı 

tarihi doktoru Timuçin Aykan tarafından makalesinde verdiği 
transkripsiyonlu metin:

Ḳayṣeriyye'de Yeñi Ṭol Çârşî Nâm-ı Diger Ḥâcî Efendi Çâr-
şısı'nıñ Ḥîn-i Binâsında İnşâd İdildigi Târîḫ-i Meẕkûr Çârsûnuñ 
Câmi‘ Cihetindeki Ḳapusı Üstinde Maḥkûkdur

16'lı hece vezni
“Ehl-i ṣafâsı ‘âlemiñ ḥüsn-i ma‘âş erbâbıdır

2  Erkiletlioğlu, Halit; Kayseri Kitâbeleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
Yay. 37, Kayseri, 2001, S. 152.

▲ Vezir Hanı
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HACI EFENDI ÇARŞISI KITÂBESI'NIN 
TARAFIMIZDAN OKUNAN METNI

Hacı Efendi Çarşısı Kitâbesi'nin bizzat okunan asıl metni, 
transkripsiyonu ve bugünkü dilimize aktarılmış hali olmak 
üzere üç kısım olarak ele alınması uygun görüldü.

Hacı Efendi Çarşısı Kitâbesi'nin asıl metni
{اهل صفاسى عالمڭ حسن معايش اصحابيدر - حسن معايش آدمڭ اخذ و عطاايجابيدر }
{بيم خدايى بيلملى سرمايه طيب اولملى - كسب حالله كلملى ذوق و سرور اسبابيدر }
{ يكدانه جوهر استين كلسون بو سوقه مشترى - سوادكران عالمه سمت تجارت بابيدر }

Hacı Efendi Çarşısı Kitâbesi'nin transkripsiyonu
“Ehl-i ṣafâsı ‘âlemiñ ḥüsn-i ma‘âyiş aṣḥâbıdır
Ḥüsn-i ma‘âyişi âdemiñ aḫẕ u ‘aṭâ îcâbıdır
Bîm-i Ḫudâ'yı bilmeli ser-mâye ṭayyib olmalı
Kesb-i ḥalâla gelmeli ẕevḳ u sürûr esbâbıdır
Yek-dâne cevher isteyen gelsün bu sûḳa müşterî
Sevâd-girân-ı ‘âleme semt-i ticâret bâbıdır”

Hacı Efendi Çarşısı Kitâbesi'nin sadeleştirilerek 
günümüz diline aktarılan hali

“Dünyanın sefasını sürenler (eğlenen, şen ve kedersiz 
insanları) iyilik ve güzellikle kazananlarıdır.

Güzel geçimlere ermek alışverişin gereğidir.
Tanrı korkusunu bilmeli, satıp anaparayı biriktirmelidir.
Helâl kazanca gelenler -yaşama- sevincini tadan kimselerdir.

Bir tek tane cevher -almak- isteyen bile olsa bu çarşıya 
müşteri olarak gelsin.

Yeryüzü âleminde varlık -insana- ticaret kapısından gelir.” 
(H. 1251/M. 1851-1852) (İsmail Hilmi Efendi)

Bu araştırma ve inceleme sonucunda Hacı Efendi Çarşısı 
Kitâbesi'nin okunuşu ve sadeleştirilmesi çalışmasında araştırma-
cıların arasında birkaç kelimeden başka fark bulunmamaktadır.

Hacı Efendi Çarşısı Kitâbesi'nin müverrih-şairinin Kayse-
rili İsmail Hilmi Efendi olduğunu ve esere 16'lı hece vezniyle 
altı mısradan ibaret hikmetli H. 1251 tarihini düşürdüğünü ve 
bunun da M. 1851-1852 senesine tekabül ettiğini gördük. Bu 
suretle eserin inşa edildiği tarih ile kitâbe nâzımının belirsizliği 
ortadan kaldırılmış olmaktadır.

Fakat bu teknik malumattan daha mühimi manzumede 
ifadesini bulan hayat telakkisindeki mananın kavranmasıdır. 
Bu manzumede edep, ahlâk, geçim, takva, ticaret vs. sos-
yal-iktisadî prensipler çok veciz bir biçimde dile getirilmiştir. 
Bilindiği üzere bu bahislerde İslâm-Osmanlı âlim, şair ve 
ârifleri sayılamayacak kadar eser kaleme almışlardır.

Diğer teferruatlı değerlendirmeler için bundan sonra bize 
edebiyat ve sanat tarihçilerine havale etmek düşer.

Bu nedenlerle çarşı esnafı ile gelecek nesillere bir ders 
olur ümidiyle kitâbe metninin ve açıklamasının münasip bir 
levha, pano vs. olarak orijinal kitâbesinin uygun bir yerine 
hazırlanıp konulması naçizane dileğimizdir.▪

Ḥüsn-i ma‘âşı âdemiñ aḫẕ u ‘aṭâ îcâbıdır
Bîm-i Ḫudâ'yı bilmeli ser-mâye ṭayyib olmalı
Kesb-i ḥalâla gelmeli Ẕevḳ u sürûr esbâbıdır
Yek-dâne cevher isteyen gelsün bu sûḳa müşterî
Sevâd-girân-ı ‘âleme semt-i ticâret bâbıdır.” (1268) (Hilmî)3

3  Aykan, Timuçin; “İsmail Hilmî Efendi ve Şiirleri”, Turkish Studies 
Language and Literature, Volume 14, 2019, p. 345-365, Skopje/Macedo-

Hacı Efendi Çarşısı Kitâbesi'nin nâzımı 
müverrih-şair Kayserili Hilmî
Hacı Efendi Çarşısı Kitâbesi'nin nâzımı müverrih-şair 

Hilmî'nin hal tercümesi ve sanatı hakkında Timuçin Aykan'ın 
verdiği malumat şöyledir:

ISMAIL HILMÎ EFENDI VE ŞIIRLERI
Hilmî Efendi, 1230/1814-1815 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. 

Feyzî Efendi-zâde el-Hac Mehmed Efendi'nin oğlu Fethullah 
Efendi merhumun çocuğudur. Asıl adı, İsmail'dir. İlk eğiti-
mini Sıbyan Mektebinde aldıktan sonra; Müderris-zâde Âlim 
Efendi ve Osman Seyfî Bey-zâde Şaban Hâmî Bey merhumdan 
dersler aldı. Hilmî Efendi; nükteli, sözü sağlam, şiirleri hoş 
ve yaratılışı sağlıklı bir yapıya sahipti. Bazı memuriyetlerde 
bulunmuş ise de yaşamının büyük bir bölümünü hane-i 
fakiranelerinde geçirmişlerdir. 1273/1856-1857 senesi Şevval 
ayında ve 43 yaşlarında olduğu bir sırada ehibbasıyla sabah 
namazı eda ederken vefat etmiştir. Bir divan oluşturabilecek 
kadar şiiri varmış ise de şiirleri, zayi olmuştur. Yakınlarından 
edinilen bilgiye göre ise şiirleri, kayıt altına alınmıştır.

İsmail Hilmî Efendi’nin şu an için elimizde az sayıda 
şiiri mevcuttur. Bunlar arasında; 3'ü nâ-tamâm olmak kayd-ı 
şartıyla 8 gazel, 2 tahmis, 1 müstezat, 1 murabba, 1 tarih 
manzumesi, 1 koşma, 2’si nâ-tamâm olmak üzere 4 manzum 
mektup, hicviyeler, 1 manzume, beyitler ve hece vezniyle 
yazılmış şiirler sayılabilir.

İsmail Hilmî Efendi, gazellerinde klasik üslubu devam 
ettirmiştir. Tahmisleri de aynı çizgidedir. Yazdığı şiirlerin 
yekûnu, klasik şiir geleneğinin devamı niteliğindedir. Yer yer 
hece vezniyle şiirler de yazan şair, aruzu kullanma noktasında 
bazı noksanlıklar gösterse de genel anlamda başarılıdır. Şiirin 
biçim ve içeriğine yönelik sıkıntı yaşamayan şair, akıcı bir dil 
ve sade bir üslup kullanmıştır.4

Elimizde mevcut tek eseri, Milli Kütüphane Türkçe 
Yazmalar Kataloğunda 06 Mil Yz FB 586 arşiv numarasıyla 
kayıtlı yazmadır.5

nia-Ankara/Turkey. S. 357/vr. 5a.
4  Aykan, Timuçin; “İsmail Hilmî Efendi ve Şiirleri”, Turkish Studies - 

Language and Literature S. 345.
5  Aykan; agm, S. 350.
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Şehrin Yüzleri
Hâfız Bekir Uslu Hoca
Rıza Bozdağ


Kur’ân’a Adanmış Bir Ömür
HÂFIZ BEKIR USLU HOCA

(1938-2007) Rıza Bozdağ

Hâfız Bekir Uslu hocamız, 1938 yılında Kayseri’nin Yahyalı 
ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Yahyalı ilçesinde bulunan 
Yahya Gazi İlkokulunda okuduktan sonra hafızlık eğitimi 
almak için Yahyalı Merkez Kur’ân Kursunda eğitim görmeye 
başladı. Hafızlık icâzetini 1954 yılının Ocak ayında Hafız 
Osman Özkan Hocaefendi’den almıştır.1

Hocamız Yahyalı’da icâzetini almasının ardından ihtisâsını 
yapmak üzere İstanbul’a gitmiş ve burada hayırsever iş adamı 
Nuri Leflef ’in desteğiyle Reîsü’l-Kurrâ Gönenli Mehmet 
Efendi’den kurrâ hafızlık dersleri almıştır. İstanbul’da ihtisas 
icâzetini aldıktan sonra tekrar memleketine dönen hocamız, ilk 
görev yeri olan Yahyalı Dedeli Mahallesi’ndeki imam-hatiplik 
görevine başlamıştır. Hâlen hayatta olan muhterem hanımı 
Huri Uslu Hanımefendi ile 1961 yılında bu görevi sırasında 
evlenmiştir.

Bekir Uslu hocamız, daha sonra Adana ili Ceyhan ilçesi 
Kösereli köyünde ve Ceyhan Merkez Camii’nde görev yaptık-

1  Hocamızın icazetinin fotokopisi bu yazının içersinde sunulmuştur.

tan sonra Niğde ili Merkez Torbalı Camii ve Kur’ân Kursuna 
atanmıştır.

1970 yılından itibaren Kayseri ili Talas ilçesinde imam-ha-
tip olarak görev yapan hocamız, burada kaldığı 5 yıl boyunca 
resmî görevi olan imam-hatiplik yanında birçok hayır-hasenat 
işlerinde ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduktan sonra 
Kayseri Taşçıoğlu Kur’ân Kursu öğretmeni olarak hizmet 
etmeye başladı. Bilâhare Kayseri’nin en büyük tarihî câmii 
olan Hunat Câmii’nde ve buradan sonra o zamanki adı “İki 
Kapılı” olan şimdiki Bürüngüz Câmii’nde imam-hatiplik 
vazifesini ifa etti.

Bürüngüz Câmii’ndeki vazifesi sırasında, Kıbrıs Barış 
Harekâtı sonrası, ilim ve irşâd faaliyetleri maksadı ile Kıbrıs’ta 
görevlendirildi. 40 günlük görev süresi boyunca ilim faaliyet-
lerinin yanında dinî ilimler konusunda bilgili ve yetenekleri 
olan çocuklar ile yakından ilgilendi. Burada karşılaştığı hafız 
olmuş ama maddî imkânsızlıklar nedeniyle okula gidemeyen 
çocukların aileleri ile tek tek görüşerek bunlardan bazılarının 
Kayseri İmam-Hatip Lisesine kaydolmalarına ve bu okulu 
başarı ile bitirip ilâhiyât eğitimi almalarına, bunun ardından 
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da vazifeye atanmalarına vesile oldu. Bu şekilde ihtisas eğitimi 
almalarına vesile olduğu çok sayıdaki öğrenci, kendi yakın 
çevrelerindeki öğrencilerin okumasına ve bugün Kıbrıs’ın 
birçok köşesinde imam-hatiplik görevi almalarına vesile oldular.

Bekir Uslu hocamız uzun hizmetleri ardından 1992 yılında 
Diyanet İşleri Başkanlığı nezdindeki imam-hatiplik görevinden 
emekliye ayrıldı. Hayatını Allah’a, Kur’ân’a ve İslâm’a adamış 
olan hocamız, sadece resmî görevinden emekli olmuş ama bir 
Müslüman olarak kendisini hiçbir zaman emekliye ayırmamıştı. 
Bu yüzden bir ömür boyu sürmesi gerektiğine inandığı ilim, 
eğitim, öğretim ve irşâd faaliyetlerini devam ettirmek gayesi 
ile yurt dışına hicret etti ve orada yaşayan gurbetçi vatandaş-
larımıza ve onların evlatlarına din eğitimi vermeye devam etti. 
Tamamen gönüllü olarak Almanya, Hollanda ve Belçika gibi 
ülkeleri karış karış gezdi, gurbetçilerimizin gönüllerindeki 
Allah sevgisinin devam etmesine vesile oldu. O, erkek gurbet-
çilerimize din eğitimi verirken muhtereme hanımı Huri Uslu 
da gurbetçi hanımlara va’z u nasihatte bulundu.

Hayatını tamamen Kur’ân’a ve İslâm’a adayan hocamız, 
yurda döndükten sonra da boş durmadı. Zaten Allah’ın bir emri 
olan namaz ibadetini îfâ etmek için gittiği Hunat Câmii’nde, 
namazdan önce ve sonra isteyen yetişkinlere ve çocuklara 
Kur’ân eğitimi verdi.

Hâfız Bekir Uslu hocamız dopdolu geçen imrenilecek bir 
hayatın sonunda, 2007 yılında vefât etti. Cenazesi kalabalık 
bir halk kitlesinin kıldığı namazın ardından memleketi Yah-
yalı’da defnedildi.

Hocamız Bekir Uslu’nun imam-hatip okulları için hayatının 
sonuna kadar sürdüreceği destansı mücadelenin tohumları 
hafızlık eğitimi aldığı yıllarda atılmış ve bu tohum Niğde’de 
görev yaptığı yıllarda çatlayarak önce bir filize, ardından 
meyvesi bol, koca bir ağaca dönmüştür.

Hafız Bekir Uslu hocamız, Niğde’de görev yaptığı yıllarda, 
kendisi gibi 3 muhterem arkadaşı ile birlikte, birçok ilde açıl-
maya başlamış olan imam-hatip okullarından birinin Niğde’de 
de açılması için yoğun bir çaba ve gayrete girmiştir. Kendi 
maddî ve manevî katkılarının yanı sıra, hayırsever iş adamları 
ile görüşerek onların desteklerini almak için takdire şayan ve 
örnek alınacak girişimlerde bulunmuştur.

Hocamız ve fedakâr arkadaşlarının yoğun gayretleri 
neticesinde Niğde İmam-Hatip Okulu binasının yapımı 
tamamlanmıştır. Ancak gelin görün ki Millî Eğitim Bakanlı-
ğı’nın, bu okula yeterli miktarda talep olmadığı gerekçesi ile 
binayı başka bir ortaokula tahsis etme kararı aldığı haberi 
duyulmuştur. Allah’ın kelâmı öğrenilsin ve insanların hayatına 
hâkim olsun, Müslümanlar dinlerini öğrenecekleri önderleri 
yetiştirsin gayesi ile bin bir zahmetle ve tamamen halkın des-
tekleri sayesinde açılan bu kutlu okulun binasının başka bir 
gaye için kullanılacak olması birçok gayretkeş insanımız gibi 
hocamıza da ağır gelir. Bunun üzerine hocamız ve arkadaşları 
tekrar harekete geçerler ve okulun kapanmaması için öğrenci 
toplamaya çıkarlar.

Bekir Uslu hocamız hemen memleketi Yahyalı’ya giderek, 
dağ köylerinden, okumak istediği hâlde imkânsızlıklar nede-
niyle okula gidemeyen 64 fakir öğrenci temin ederek onları 
Niğde’ye getirir. Bu öğrencilerin hepsi de fakir fukara ailelere 
mensuptur. Yanlarına bir kat yorgan, bir torba yakacak (odun 
veya tezek) ve bir çıkın yufka ekmek alarak, o zamanların en 
konforlu ulaşım araçlarından biri olan “İmamgil”e ait kır-
mızı bir MAN kamyonun kasasına binerek Niğde’ye gelirler. 
Neticede hocamız ve diğer arkadaşlarının da temin ettiği 
öğrencilerle birlikte Niğde İmam-Hatip Okulu eğitim-öğretime 
açılır. Hocamız, bu öğrenciler için hayırsever iş adamları ile 
görüşerek her bir çocuğun masraflarının başka bir iş adamı 
tarafından karşılanmasına öncülük eder.

Merhum hocamız, bu öğrencileri imkânı olan kişilerin 
yanına veya bazı öğrenci evlerine yerleştirdikten sonra onları 

“saldım çayıra, Mevlâm kayıra!” mantığı ile kendi hâllerine 
bırakmaz ve geceleri dışarı çıkarak kaldıkları evlerin pence-
relerinden onları takip eder. Bu kontroller sırasında henüz 
küçük bir çocuk olan oğlu Kadir kendisine eşlik eder. Kadir, 

henüz ilkokula bile gitmeyen küçük bir çocuk olduğu için bazen 
uyuyakalır ve öğrenci abilerinin sırtında eve ancak dönebilir.

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 
ardından, Bekir hocamız ile bazı din görevlisi arkadaşları, irşad 
görevi için Kıbrıs’a gider. Bekir hocamız orada sadece halkı 
irşad etmek için çalışmaz. Orada kaldığı kırk gün boyunca 
Kıbrıs’ın dağlarında, ovalarında, bayırlarında, çayır ve otlak-
larında gezerek okumak isteyen ama mahrumiyetten dolayı 
okuyamayan öğrencileri bulur, onların aileleri görüşüp ikna 
ederek Türkiye’ye getirmeye çalışır.

İşte böyle bir gaye ile dağlarda gezdiği günlerin birinde 
13-14 yaşlarında, okuma çağında ve hayvan otlatarak çobanlık 
yapmakta olan bir çocukla karşılaşır. Ona okumayı düşünüp 
düşünmediğini sorar. Çocuk, okumasına gerek olmadığını, 
çünkü kendisinin hafız olduğunu söyler. Buna çok şaşıran Bekir 
hocamız, çocuğun doğru söyleyip söylemediğini kontrol etmek 
maksadıyla ayaküstü çocuğa birkaç farklı yerden ezber sorar. 
Çoban çocuk, sorulan her yeri çatır çatır okur. Hocamız hem 
heyecanlanmış hem de böyle bir çocuğun çobanlık yaparak 
heba olmasından üzüntüye kapılmıştır.

Çocuğa kendisini Kayseri’ye götürüp imam-hatip lise-
sinde okutmak istediğini söyler. Çocuk, buna babasının karar 

vereceğini söyler. Hocamız babasının yanına gitmeyi teklif 
eder. Fakat çoban, hayvanları bırakıp gidemeyeceğini ama 
babasını nerede bulacağını söyleyerek hocamızı babasının 
yanına gönderir.

Bekir hocamız çocuğun babasını bularak onu kendisi ile 
Kayseri’ye göndermeye ikna etmeye çalışır. Ancak çobanlık 
yapan hafız çocuğun babası çocuğunu gönderemeyeceğini 
söylediği gibi, o köyde kendi oğlu gibi altı tane daha çocuğun 
hafız olduğunu ve çobanlık yaptığını söyler. Hocamız bütün 
çocukların babaları ile görüşür ama ilk karşılaştığı çobanın 
babası hariç hiçbirini ikna edemez.

Kıbrıs dağlarında dolaşırken karşılaştığı hafız çoban çocuğu 
yanına alarak Kayseri’ye dönen Bekir Hâfız, eve gelince hanı-
mına “Hanım, Kadir’in odasındaki yatağı hazırla, misafirimiz 
var” der. Kadir Bey’in anlattığına göre, hocamızın kızları 
ergenlik çağına girinceye kadar evlerinde ikinci bir erkek, 
misafir olarak hiç eksik olmamış. Evdeki misafir, hocamız 
tarafından yerleşecek bir yer bulununca ayrılır ama yeri boş 
kalmaz, mutlaka başka bir öğrenci gelir ve o yatağa yatarmış.

Hocamız, Kıbrıs’tan getirdiği Fehmi Demir adlı bu hafız 
öğrenciyi 2831 numaralı öğrenci olarak Kayseri İmam-Hatip 
Lisesi’ne kaydettirir. Allah’ın şu takdirine bakın ki ben de bu 
Fehmi Demir ile tam 3 sene aynı sınıfta okuma bahtiyarlığını 
elde etmiş biriyim. Bu hadiseyi ilk dinlediğimde tüylerim diken 
diken olmuş, gözlerim nemlenmiş ve boğazım düğümlenmişti.

Fehmi, Kayseri İmam-Hatip Lisesi’ni bitirir ve ardından 
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun 
olur. Eğitim hayatının ardından Kıbrıs’a döner ve din hizmetleri 
vermeye başlar. Bu arada vefasızlık yapmaz, sık sık telefon 
açarak hocamızın durumunu sorar ve Kayseri’ye her gelişinde 
Bekir Hâfız’ı ziyaret ederek onun hayır dualarını almaya 
devam eder. Son gelişinde Bekir hocamız “Ne mutlu bana ki 
senin gibi değerli bir insanın yetişmesinde Allah beni vesile 
eyledi. Allah’a hamdolsun” der. Hâfız Fehmi Demir “Hocam 
sen sadece beni yetiştirdiğini mi zannediyorsun? Sen beni 
yetiştirdikten sonra ben, kendi ailemden en az 9 kişinin daha 
imam-hatip ve ilahiyat eğitimi almasını sağladım. Onların 
hepsinin yetişmesi senin sayende olmuştur” diye cevap verir. 
Hocamız, bu satırları okuyan sizlerin şu andaki duygulanma-
sından daha büyük bir duygu seline kapılır ve ağzından çıkan 

“Hamdolsun!” sözlerine gözlerinden akan yaşlar eşlik eder.
Hâfız Bekir Uslu hocamızın bu memlekette din uğruna 

yaptığı büyük hizmetlerden belki de en önemlisi, kız çocukla-
rının imam-hatip eğitimi alması için Millî Eğitim Bakanlığını 
mahkemeye vermesi ve bu davayı kazanarak imam-hatip 
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okulları idare yönetmeliğinin 117. maddesini iptal ettirerek kız 
çocuklarının imam-hatip okullarına alınmasını sağlamasıdır.2

Hocamız, kendi kızı Nursen Uslu şahsında bütün kız 
öğrencilerin imam-hatip okuluna gitmesini ve din eğitimi 
almasını istemektedir. Daha önce Türkiye’nin birçok ilinde 
imam-hatip eğitimi alan kız öğrenci vardır. Ancak 1971 muh-
tırasından sonra imam-hatip okulları idare yönetmeliğine, 
bu okullara sadece erkek öğrencilerin alınacağına dair bir 
yönetmelik maddesi eklenir. Hocamız buna rağmen kızının 
imam-hatip okulunda okumasını sağlamak maksadıyla 1974 
yılında Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine dava açar. O zamanlar 
bir devlet memurunun devlet aleyhine dava açması, hele hele 

2  Danıştay 11. Dairesinin 1975-24 esas ve 1976-4374 nolu kararı (Yazının 
en sonunda sunulmuştur).

bu devlet memurunun bir imam olması, olacak şey değildi. 
Bu, görülmüş, duyulmuş iş değildi.

Bazılarının, hocamızı ekmeğinden olacağı, çoluk-çocuğu 
ile açıkta kalacağı ve perişanlık yaşayacağı gibi korkutmalarına 
rağmen “Benim rızkımı veren Allah’tır” diyen hocamız, hak 
bildiği davasından dönmemiş ve kararlı bir şekilde mücadele 
ederek davayı kazanmıştır. Aslında kazanan, onun şahsında, 
kız çocukları başta olmak üzere, Türkiye’de yaşayan tüm 
insanlar olmuştur. Her ne kadar, mahkemenin iki sene sür-
mesinden dolayı hocamız büyük kızının imam-hatip okuluna 
kaydedilmesini sağlayamasa da küçük kızını bu okuldan mezun 
ettirmenin zevkini tadar. İşte hocamızın bu küçük kızı da 
benim hanımımla sınıf arkadaşı olmuştur.

Hafız Bekir Uslu hocamızın imam-hatip okullarına ve kız 
çocuklarına olan büyük hizmeti bununla da kalmamış, yıllar 

sonra 28 Şubat’ın zalim ve zorba yönetimi sırasında da onun 
aldırdığı bu tarihî karar etkili olmuştur.

28 Şubat yönetiminin ve onların tasallutu altındaki bürok-
ratların hükmünün geçtiği o soğuk günlerinde darbeciler 
gözlerini bir kere daha imam-hatip okullarına ve özellikle 
orada okuyan kız öğrencilere dikerler. “Erkekler neyse de kız 
öğrencilerin bu okullarda ne işi var? Onlar imam ve müezzin 
mi olacak?” gerekçesiyle bu okulların kız öğrenci almasına bir 
kere daha engel olunmak istenir. Millî Eğitim Komisyonunda 
generallerin tesirindeki siyasetçiler bu kararı alacakları sırada 
Kayseri milletvekillerinden Sadık Yakut sert bir çıkışla bu zulme 

“Dur!” demek ister. Ama onu dinleyen olmayınca sinirlenir 
ve komisyon toplantısını terk ederek dışarı çıkar. Kendisine 
Kayserili emekli bir imamın daha önce Millî Eğitim Bakanlığını 
mahkemeye vererek kız öğrencilerin bu okullara alınmasını 
sağladığı söylenince, kendisi de bir hukukçu olan Sadık Yakut 
hemen hocamızın oğlu Kadir Uslu beyefendi ile temasa geçer 
ve Kadir Bey’in hâlâ saklamakta olduğu mahkeme kararını 
ister. Böylesine değerli ve tarihî bir belgenin aslını elinden 
kaybetmek istemeyen Kadir Bey, noter tasdikli bir nüshasını 
çıkartarak Sadık Yakut’a verir. Sadık Yakut, kesin bir yargı 
kararı olan bu metni alarak komisyonun önüne koyar. Ortada 
böylesine kesin bir mahkeme kararı varken, hukuk devleti 
olan bir ülkede bunun aksine karar alamayacaklarını anlayan 
komisyon üyeleri böyle bir kararı almaktan vazgeçerler ve 
Bekir Uslu hocamız ikinci kez bir zulmün önüne geçmiş olur.

Bugün bile imam-hatip lisesi mezunu olarak yükseköğ-
retim kurumlarına gitmiş, oradan mezun olmuş ve iş sahibi, 
makam ve mevki sahibi olmuş, kariyer yapmış ne kadar kız 
öğrenci varsa, onların bu makama gelmelerine vesile olan en 

önemli kişi, Bekir Uslu hocamızdır. Belki bugün bu okullarda 
okuyan kız çocukları verilen bu büyük mücadeleden haberdar 
olmadıkları için işin ciddiyetini fark edemiyor olabilir ama 
bugünlere kolay gelinmediğinin, bugünlerde elimizde sadece 
kız öğrencilerin okuduğu imam-hatip okullarının bulunma-
sında en büyük emeğin ve hakkın Hâfız Bekir Uslu hocamıza 
ait olduğunun bilinmesi ve unutulmaması gerekiyor.

Ancak ne yazık ki Bekir Uslu hocamız hak ettiği ilgi ve 
alâkayı ne hayatında ne de vefatından sonra görebilmiştir. Bu 
konuda, Kayseri’deki veya yurdumuzun bir köşesindeki bir kız 
imam-hatip okuluna onun adının verilmesi, Bekir hocamıza 
ahde vefa olması ve onun Kur’ân mücadelesinin takdir edilmesi 
açısından büyük önem arz edecektir. İnşâallah Millî Eğitimde 
etki ve yetki sahibi birileri bunu yapmaya muvaffak olurlar.

Ben, kendi adıma hocamıza vefa olsun diye görev yaptığım 
okullarda onu tanıtmak ve unutulmamasını sağlamak için 
beraber tarih yazdıkları çocukları ile birlikte tanıtım prog-
ramları yapmaya çalıştım. Sosyal medyadan kendi hesabımda 
onu tanıtmaya gayret ettim ama benim yaptıklarım, yapılması 
gerekenler yanında bir hiç mesabesindedir. Umarım gayretli 
etki ve yetki sahipleri bu konuya bir an önce el atar.

Allah, hocamıza rahmet eylesin. Makamını ve mekânını 
cennet eylesin. Hata, kusur ve günahlarını affeylesin. Gittiği 
yerden utandırmasın. Korktuğuna uğratmasın. Umduğuna 
nail eylesin. Onu, sâlihler topluluğu ile beraber haşreylesin. 
Herkesin hesaba çekileceği o günde mağfiretini esirgemesin. 
Onu, tüm sevdikleri ile beraber cennetinde kavuştursun. 
Bizlere de onun kutlu davasına hizmette bulunmayı nasip 
eylesin. Âmîn!▪Kayseri’deki veya yurdumuzun bir köşesindeki bir kız imam-hatip okuluna onun adının 

verilmesi, Bekir hocamıza ahde vefa olması ve onun Kur’ân mücadelesinin takdir edilmesi 
açısından büyük önem arz edecektir.
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Hikâye
Bir Çift Göz
E. Ecran Çeliksu


Bir 
Çift 
Göz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6. Hikâye Yarışması 1.lik Ödülü

E. Ecran Çeliksu

H er şey yolunda, her şey güzel, her 
şey iyiydi, her şey olmadan önce. 

Delikanlıydım, babayiğittim, güçlüy-
düm, yakışıklıydım, merttim, cesurdum, 
becerikliydim. Okumadım belki ama 
zekiydim. Askere gitmeden önceydi. Çok 
çalıştım, hayaller kurarak birikim yaptım. 
Azimliydim, çalışkandım, kararlıydım. 
Bir çift göze sevdalıydım. Öncedendi, 
hepsi önceden. Yüzümle birlikte kaybet-
tim hepsini. Hayallerimi, sevdiklerimi, 
sevildiklerimi, umutlarımı, inançlarımı… 
En çok da yüreğimi titreten, adımlarımı 
birbirine dolayan, aklımı başımdan alan 
o bir çift gözü kaybettim. Oysa ona 
bakmak… Neyse.

Bizim Mehmet’le aynı anda gittik 
askere. Dostum, yarenim, yoldaşım, 
gardaşım Mehmet. Yediğimiz içtiğimiz 

ayrı gitmezdi. Askerden dönünce ortak 
iş kuracaktık. Sonra yuvamızı da kurar-
dık belki. Belki de ben, o bir çift gözle… 
Mehmet işini de kurdu, yuvasını da. 
Ben? Dedim ya, kaybettim her şeyimi. 
Yüzümle birlikte.

Her şey olmadan önce, her şey yolun-
dayken, ben askerdeyken, her işe koşup 
koştuğum her işten de alnımın akıyla 
çıkarken komutanlar çok sevdiler beni. 
Neşeli, sevecen, sempatik yanımı da 
sevmeyen yoktu zaten. Komutanlardan 
biri beni şoförlüğüne tayin etti, benimle 
sohbet etmek neşesini yerine getiriyormuş, 
öyle derdi. Hiçbir zorluğunu görmedim 
askerliğin, saymadım bile günleri, geçti 
gitti. Tezkereye son bir hafta kalmıştı. 
Komutanı eve bırakıp birliğe döndüğüm 
bir gün yoldan çıkmış bir tır benim oldu-
ğum şeride girdi ve bana doğru gelmeye 

başladı. Uzunları yaktım, kornaya bastım, 
çekilmedi. Şoför, direksiyon başında 
uyumuş, öyle anlattılar bana. Korktum, 
telaşlandım, tırın altında kalmamak 
için direksiyonu sağa kırdım. Sağ taraf 
uçurumdu. Kayalıklı, koca bir uçurum. 
Arabayla birlikte hayatım yuvarlandı o 
uçurumdan, dağıldı, parçalandı, yandı 
ve kül oldu. Şoförden şikâyetçi olmadım. 
Olsam ne olacak, kaybettiklerimi geri 
getirecek mi, yüzüme kavuşabilecek 
miyim, o bir çift göze bakabilecek miyim 
yeniden, dedim. Bir hayat yandı, ikinci 
bir hayat da yanmasın, dedim. Dua 
etti şoför, bundan sonra kardeşiz, dedi. 
Benim kardeşe değil, hayata, dağılmamış, 
yaralanmamış bir hayata ihtiyacım var, 
diyemedim.

Kazayı görenler sağ çıkamayacağımı 
düşünseler de ambulansa haber vermişler. 

Ben hep aynalardan geçerim doktor, 
aynalar benden geçer.
Rükneddin’in Kalbi İçin Kehanetler/ Kemal Sayar
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Vermez olalardı, ambulans gelmez olaydı, 
sağ çıkamaz olaydım, Allah kahretsin, 
diyemedim. Ambulans gelmiş, beni has-
taneye yetiştirmişler. Biraz gecikselermiş 
kan kaybından ölürmüşüm, öyle söyledi 
doktor. Yüzüm dağılmış, sağ kulağım 
kopmuş, vücudumda kırılmadık kemik 
kalmamış. Kırıklar zamanla kaynadı da 
yaralar geçmedi. Acısı geçse de derinliği, 
izi, çirkinliği geçmedi.

Kazadan sonra üç ay bilincim kapalı 
olarak yoğun bakımda kalmışım. Her şeye 
hazırlıklı olun, demiş doktor. Olmamışlar 
her şeye hazırlıklı. Anamın duası, baba-
mın umudu hazırlıklı olmadıkları şeyi 
olur kılmamış. Onlara da öfkeleniyorum 
içimden, bıraksaydınız da ölseydim, diye-
cektim, diyemedim. Kendime geldikten 
sonra onlarca kez ameliyata girip çıktım. 
Yüzümü toparlamaya çalıştı doktorlar, 
olduğu kadar. Olduğu da bu kadar. Beni 
gören çocukların korkudan saklanacağı 
kadar, insanlardan kiminin acıyarak bakıp 
vah tüh edeceği, kiminin de acımıyormuş 
gibi yapıp gözlerini kaçıracağı kadar. O 
bir çift gözün bir daha asla gözlerime, 
yüzüme değmeyeceği kadar.

Hiç bilemedim, ben yokken beni 
bekledi mi o gözler, yolumu gözledi mi? 
Hâlimi düşünüp yaşlarını döktü mü bir 
kez? Beni görmek istedi mi? O istedi 
mi bilmem ama ben istemedim. Yani 
bu hâlimi görmesini istemedim. Aşkı 
bulduğum gözlerde acımak duygusunu 
görmek istemedim. Unuttum, dedim. 
Unutsun, dedim. Hayata olan öfkem, 
sevdiğime karşı gururum aşka engeldi 
artık. Yüzümle birlikte kaybettiğim 
güzellikler listesinin en başına yazdım 
o bir çift gözü.

Bir yıl hastanede geçti; ameliyatlar, 
ilaçlar, tedaviler… Hastaneden çıktıktan 
sonra millet geçmiş olsun ziyaretine 
başladı. Geliyorlar, oturuyorlar, akılla-
rınca teselli veriyorlar, daha beterlerinin 
de olduğunu hatırlatıyorlar, annemin 
hazırladığı kekleri, kurabiyeleri gömü-
yorlar ve gidiyorlardı. Çok sıkılmıştım. 
Yalnız kalıp acımı yaşamak, doya doya 
ağlamak, küfretmek, kaybolan inancımı 
sorgulamak istiyordum. Bitmiyorlardı. 
Ne çok eş, dost, akraba varmış. Gelen 
gidiyor, giden gelmiyordu. Bir kere geçmiş 
olsun demişlerdi ya, geçmiş oluyordu. 
Onların üzerine düşen vazife geçmiş 

oluyordu da benim acılarım, yangınlarım, 
kayboluşlarım geçmiyordu. Geçmezdi. 
Kabullenmem gerekti. Kabullenmek ne 
demekti? Otur ve bekle, yum ve görme, 
sus ve söyleme, mi? İsyan etme, derdi 
annem, kabullenmek isyan etmemek 
demek mi?

Kabullendiğimi sandığım günlerin 
birinde yine geçmiş olsun ziyaretine 
gelmişti birileri. Birisi laf arasında o bir 
çift gözün sahibinin adını dedi. Dedi ki 
hafta sonu düğünü… Dedi ki güzelim kızı 
çirkin birine… Dedi ki sana yakıştırırdım 
ben onu, kader işte. Kader. Kader. Keder. 
Nefesim kesildi, zaman durdu, mekân 
kayboldu. Yüzümdeki yaralardan daha 
büyük, daha dermansız, daha onulmaz 
bir yara açıldı yüreğime. Yüreğimin tam 
ortasına. Büyüye büyüye zamanla tüm 
benliğimi kaplayacak bir yara. Kalkıp 
odama geçtim. İçimden küfürler savur-
dum, lanet ettim. Bütün çirkinliğimi, 
bütün kaybettiklerimi haykıran aynaya 
bir yumruk indirdim.

Ne olduysa o zaman oldu. Olması 
gerekenler olmadı, ayna kırılmadı mesela. 
Vurma sesi bile çıkmadı. Olmaması 
gereken oldu, elim aynanın içine geçti 

mesela. Sonra ayağımı değdirdim yavaşça, 
değmedi, içinden geçti aynanın. Parma-
ğımı dokundum, dokunmadı, içinden 
geçti. Anladım ki aynanın içine girmek 
istesem girebilecektim ve uzun zamandır 
ilk defa bir şey istedim; aynadan geçmek. 
Nereye olduğunu bilmeden, kimseye 
haber vermeden çekip gitmek. Girdim 
aynanın içine. Yavaş ve temkinli. Koca-
man beyaz bir ışık gördüm ve tuhaf bir 
his kapladı içimi. İçimde kelebekler mi 
uçuştu denir, bilmiyorum, tuhaf bir his 
işte. O bir çift gözü gördüğüm zamanlar-
daki gibi bir his. Eski ama eskimeyen, acı 
ama acıtmayan, yakan ama kül etmeyen, 
öyle bir his. Sonrası yok.

Gece üçte yatağımda uyandım. Ya da 
uyandığımda gece üçtü. Bütün yaşadık-
larım rüya mıydı? Dün gelen misafirler, 
verdikleri kara haber, aynadan geçmem. 
Hepsi rüya mıydı? Rüyaysa her şeyi nasıl 
bu kadar gerçekçi hatırlıyordum? Rüya 
değilse aynadan geçtikten sonra ne 
oldu? Rüya olmasını ister miydim? O 
bir çift gözü sonsuza kadar kaybetmiş 
olmamak için evet. Kalktım, sabaha 
kadar sigara içtim. Sabah annem geldi 
odaya, izmaritleri görünce iç çekip ben 
sana daha güzellerini bulacağım yavrum, 
dedi her şeyin rüya değil gerçek olduğunu 
darmadağın yüzüme vurarak. Boş ver 
ana, hayırlısı böyleymiş, dedim, hayra 
inanmasam da. Böyle deyince anamın 
yüreğine su serpilirdi, bilirdim. Dün 
nerelerdeydin, diye sormaması dikkatimi 
çekse de üzerinde düşünmedim. Aynaya 
baktım, bir ara yeniden içinden geçmeyi 
deneyecektim.

Deneyecektim denemesine ama 
korkuyordum. Delirmiş olmaktan kor-
kuyordum. Ya gerçekten geçmiyorsam 
aynadan. Bütün kaybettiklerim gibi aklımı 
da kaybetmekten korkuyordum. Aynadan 
geçip geçmediğimi, geçtiğim yerde neler 
olduğunu ve ben gittikten sonra arkamda 
neler yaşandığını öğrenmenin yollarını 
düşündüm. Olanları Mehmet’e anlatıp 
ona danışmaya karar verdim. En iyi o 
anlardı beni. Bir telefona hemen geldi 

gardaşım. Anlattım. Aynadan geçiyorum, 
dedim. Şaşırdı ama hiç şüphe etmeden 
inandı. Sen diyorsan doğrudur, dedi. 
Hadi geç de bakayım, dedi. Telefonumu 
aldım, kamerasını açıp geçtim aynadan. 
Geçtiğim yerde ne var ne yok çekecektim. 
Gece üçte yatağımda uyandım.

Sabah Mehmet geldi. Beni odaya çekti. 
Telefonumdaki kayda baktık, yalnızca 
kocaman bir beyazlık vardı. Beyazdan 
başka ne bir renk ne manzara, ne bir ses 
ne seda. Evde neler olduğunu sordum, 
Mehmet kıpkırmızı kesildi, gözleri doldu. 
Sen gittikten sonra sanki ölmüşsün hatta 
bu dünyaya hiç uğramamışsın gibiydi her 
şey ve herkes, dedi. Anamın yüzündeki 
keder, babamın omuzlarındaki dağ kalkmış 
sanki, öyle söyledi Mehmet. Adım bile 
anılmıyormuş. Anama beni sormuş, o kim 
demiş anam. Mehmet bunları anlatırken 
sesi titredi. Gitme bir daha oğlum, dedi 
zar zor. Bir şey demedim. Elini tuttum, 
sırtını sıvazladım, gitmem demedim.

Gitmem demedim ama o günden 
sonra aynaya da yaklaşamadım. Meh-
met’in hatırına birkaç gün ara verdim 
aynadan geçme işine. Ta ki o sabaha kadar. 
Mahallede müzik seslerinin duyulduğu o 
sabah. O bir çift gözün başkasına… Buna 
dayanamazdım. Aynadan geçmeliydim 
ve bir süreliğine de olsa yok olup unut-
malıydım. Geçtim, gittim. Geçti, gitti her 
şey, gece üçe kadar. Gece üçte kalktım, 
yine yaktım. Dünyayı yakma isteğimi 
bir paket sigarayla geçiştirdim. Kazadan 
sonra başladım bu illete de. Sağlığa zararlı 
bilirim ama bende zaten sağlık kalmadı, 
bir çeşit intihar yolu diye... Hatta intiha-
rın en masum, en kolay, intihar ettiğinin 
insanlara en çaktırılmayan yolu olduğunu 
düşünüyorum.

Aynadan geçiyordum, unutuluyordum, 
unutuyordum… Ya sonra? Her şey kaldığı 
yerden devam ediyordu. Mahalledeki 
düğün devam ediyordu, yüzümdeki 
izler, gönlümdeki yara, başımdaki sevda, 
içimdeki hasret devam ediyordu. Nef-
retle baktım aynaya. Madem beni içine 
kabul ediyordu, ya hiç bırakmayacak, ya 

da bir şeyleri değiştirecekti. Kahrettim. 
Kadere kahretmek günah diye aynaya 
kahrettim. Parçalansın istedim, yerle 
bir olsun. O esnada aynada bana bakan 
bir çift göz gördüm. Bu bir çift göz, o 
bir çift gözdü. En son askere gitmeden 
bir gün önce görmüştüm onu. Yüreğim 
yerinden çıkacak gibi çarpmaya başladı, 
boğazım düğümlendi, nefesim kesildi, 
gözlerim doldu. Aynaya yaklaştım, tam 
karşısında durdum. O bir çift gözün 
dudakları, burnu, gece karası saçları, hilal 
kaşları, ok gibi kirpikleri, elleri… Ellerini 
uzattı bana. Gel, der gibiydi. Ellerimden 
tut, der gibiydi. Yapmadım. Tutamadım. 
Geçmedim aynadan. Geçersem yok olacak 
diye korktum. Sabaha kadar o bana baktı, 
ben ona baktım. Önceden olduğu gibi 
tek kelime etmeden, o bana, ben ona.

Sabah annem odaya girince kayboldu 
bir çift göz. Yok oldu. Annem, kahvaltıya 
gel, dedi, gittim. Gözümün önünden 
gitmiyordu hülyası. Duramadım. Tekrar 
odaya gidip aynaya baktım, yoktu. Dışarı 
çıktım. Günlerden pazardı. Yani gelin-
lerin baba evinden çıkma günü. Onu 
öyle görmeye dayanamayacağımı bile 
bile evlerine gittim. Ne çalgı vardı, ne 
çalgıcı, ne davul, ne zurna, ne masalar, ne 
sandalyeler. Düğün evi olduğuna dair tek 
bir alamet yoktu. Kapıyı çaldım, annesi 
açtı. Evde mi, diye sordum. Kim, dedi. 
Kızınız, dedim. Adını söyleyemedim. O 
güne kadar adını bir kere bile ağzıma 
alamadım ki. Kıyamadım. Adını ansam 
yapraklarına dokunulan bir çiçek gibi 
incineceğini sandım hep. Benim kızım 
yok ki delikanlı, dedi annesi.

Kadına cevap vermeden eve gittim, 
anneme sordum. Düğün ne oldu, dedim. 
Ne düğünü, dedi. Komşuların kızı… derken 
anladım her şeyi. Aynadan geçmişti o da. 
Aynadan geçip unutulmuştu. Hızla odama 
girdim. Aynaya baktım, görünmüyordu. 
Elinden tutmak istedim, doya doya bakmak 
o gözlere. Aynadan geçtim. Gece üçte 
yatağımdaydım. Sabah evlerine gittim, 
o yoktu. Eve geldim, aynadan geçtim, 
gece üçte yatağımdaydım…▪
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Şiir
Develi Şehrengizi
İbrahim Şaşma


Ibrahim Şaşma

Develi 
Şehrengizi

Selam ey şehr-i sultan, ahirim ve evvelim.
Selam kalbimde inşâ, sevda kenti Develi’m.
Selam dost membaına, sırr-ı sürur kentine;
Selam mağrur başlıma, her dem gurur kentine

Ölenler ölü değil, bu toprakta yatanlar;
Zengibar Kalesi’nde, at koşturur sultanlar.
Gönül sandığımda saklı, tarih kokan bohçalar
Asırlardır Seyrani, türkü söyler saz çalar.

Cümle marazdan ondum, soluklanıp Elbiz’de
Su bile dile gelir, türküler söyler bizde.
Yüreğime kök salar, dört yüz yıllık bir çınar;
Her güvercin bir dala, gelir aşk ile konar.

Açar Sultansazlığı, kalbini her bir cana.
Uçan kuşların dostu, bağrı yanık bir ana.
Göçmenlerin durağı, aşk otağı, cenneti;
Bir katre su içenin, eksilmez hiç minneti.

Lokmanın tılsımıdır toprağında taşında.
Hüznümü yele verdim Erciyes’in başında.
Ben severek doğmuşum, son nefesim severek
Şahit olsun Develi, şahit olsun Everek

Düşlerimde Cıvıklı, buğusuyla bir mantı.
Çatlamış dudağıma su değdirir Zamantı.
Zamantı toprağa can, gökte güneşe dirhem.
Abdest aldıran suyum, yarama sürdüğüm 
merhem.

Alparslan’dan emanet, muhabbettir yapısı
Dosta düşmana açık, Devla Bey’in kapısı.
Erenler evliyalar, aşka düşenler yurdu.
Toprağın altında bekler, iman yüklü bir ordu

Taş evler, taştan evler, direnirken zamana
Her zerresinde bir sır, her zerresinde mana
Tarih ki Develi’nin omzunda ağır yüktür.
Bu şehrin kutlu başı Erciyes’ten büyüktür.

Yürekler hep hasretten, yüzler güneş yanığı.
Ben bir millet tanırım, asaletin tanığı.
Toprağa sevdalıdır, insanı mutlak cömert.
Ben bir millet tanırım, sözü sözdür, özü mert

Selam ey kadim kentim, gören göz tutan elim.
Ağzımdaki ak sütüm, aşk ile dönen dilim
Selam ey şehr-i sultan, ahirim ve evvelim.
Selam kalbimde inşâ, sevda kenti Develi’m.
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Kitabiyat
Kayseri Kitabı
Erkan Küp


KITABI
Erkan Küp

B ir şehirde yaşamak, bir şehri tanımak, 
bir şehri tanıtmak, bir şehrin farkında 

olmak önemli mesele… Kimi insanlar 
içinde yaşadığı şehrin farkında olmaz. 
Kimisi kendisinin şehre ne kattığını veya 
şehrin kendine ne kattığını bilmez. Kimi 
ise şehirle büyür, şehirle yaşar, şehirle 
hava alır, şehirle ölür. Dolayısıyla şehir 
insan ilişkisi et-tırnak ilişkisi gibi olmazsa 
olmaz bir ilişki…

Bir şehri bilmek kadar o şehri fark 
etmek, o şehri başka insanlara tanıtabil-
mek de ayrı bir mesele… Burada şehri bir 
bütün olarak görmek, onun geçmişten 
gelen sürekliliğini hakkıyla bilmek daha 
da önemli hâle gelir. Bu bağlamda şehir 
sadece insanın içinde yaşadığı mekân değil 
aynı zamanda o şehri kuşatan anlamdır da. 

Bir başka deyişle bir şehrin dağı, ırmağı, 
şelalesi, ovası, vadisi, mağaraları, yer altı 
şehirleri, tarihi de şehre dâhildir.

Bir şehri tanıtan pek çok unsur vardır 
elbette. Şehrin temsil gücüne sahip bir 
yazarı, sanatkârı, düşünürü vasıtasıyla 
şehri tanıdığımız gibi, siyasetçileri, iş 
adamları, kurumları vasıtasıyla da şehri 
tanırız.

Bu anlamda belediyelere ise ayrı bir 
iş düşer. Belediyeler şehrin hem hizmete 
dair bağlamını sürdürürken hem de şehri 
geleceğe taşırlar. Bundan dolayı da şehrin 
bütünlüğünü ve sürekliliğini en çok da 
belediyeler sağlar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 
onun Kültür Yayınları; şehir dergileri, 
şehir kitapları ile bu bilinçle katkılarını 

sürdürüyor. Şehir ekseninde yayımla-
nan her kitap, yapılan her etkinlik bir 
bilincin ifadesi.

*
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür 

Yayınları, yeni yılda yeni bir eser ile 
çalışmalarına devam etmekte. Yayın 
hayatına başladığı zamandan günümüze 
kadar birçok prestij eseri okuyucuları 
ile buluşturdu.

“Okuyan ve okutan şehir” olma bilin-
ciyle tarihimizi, geleneğimizi, kültürümüzü 
ve sanatımızı yansıtan eserler yayımlayan, 
birçok kütüphane açan Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi; envanterine “Kayseri” isimli 
kitabını ekledi. Prestij kitap formatında, 
Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış 
olan “Kayseri” kitabı; konularına uygun 

güzel fotoğraf ve illüstrasyonlarla da 
desteklendi. 11 bölüm olarak hazırlanan 
kitabın “Genel Bilgiler” bahsi içerisinde; 
Kayseri’nin nüfusu, coğrafi konumu, 
iklimi, bitki örtüsü, ormanları, dağları, 
platoları, yaylaları, ovaları, göl ve akar-
suları, hayvansal üretimi, tarımı, yer altı 
zenginlikleri ve Kayseri’nin son istatistiki 
bilgileri yer almaktadır.

Şehir tarihsel bir olgudur ve zaman 
içerisinde var olur. Dolayısıyla şehri 
tarihe başvurmadan izah etmek mümkün 
değildir. Eserin “Kayseri Tarihi” bölü-
münde tarih öncesi çağlardan başlayarak 
Hititler, Frigler, Medler, Persler, İskender 
ve Diadokhlar, Bağımsız Kapadokya 
Krallığı, Roma ve Bizans dönemlerinde 
Kayseri’nin durumu ve yeri ortaya 
konurken tarihî Mazaka şehrinin önemi 
vurgulanmıştır. Tarih bahsinin devamında 
şehrin Türk-İslâm Dönemi aydınlatıl-
mıştır. Bu bölümde Türklerin Kayseri 
ve çevresine ilk gelişleri, Kayseri’nin 
Türkler tarafından fethi, Danişmendliler, 
Anadolu Selçuklu, İlhanlı, Eretna, Kadı 
Burhaneddin, Osmanlı, Kurtuluş Savaşı 

ve Cumhuriyet dönemlerinde şehrin yeri 
ve durumu ortaya konmuştur.

Şehirler birçok yönden birbirlerine 
benzemelerine ve temelde aynı özelliklere 
sahip olmalarına rağmen; tarihsel, kültürel 
ve coğrafi olarak bazı farklılıklara sahiptir. 
Şehre has olan özellikler, şehrin tarihî 
gelişimi içerisinde doğal şekilde oluşmuş 
veya insan eliyle yapılmış olan kültürel 
yapı ile bütünleşmiştir. Küreselleşen 
dünyada, evrensel bakış açısının öne-
minin arttığı ölçüde yerelliğin de değeri 
artmaktadır. Globalleşmenin yolu, yerel 
olanın korunması ve yaygınlaştırılma-
sından geçmektedir. Bu amaçla kitabın 

“Kayseri’nin Doğa Turizmi Değerleri” 
bölümünde bu konulara genişçe yer 
vermiştir.

“Efsanelerde Kayseri” bölümünde 
Kayseri’ye dair birçok efsaneye yer 
verilirken Kayseri’nin simgesi Erciyes 
Dağı’na özel bir bölüm ayrılmıştır. Daha 
ilk çağlardan itibaren bir uğrak yeri olan 
Kayseri’ye gelen seyyahların duygu ve 
düşünceleri “Seyyahların Gözünde Kay-
seri” bölümünde ele alınmıştır.

Şehrin sahip olduğu, uzun yıllar 
içerisinde oluşturulmuş farklı kültürler 
şehrin tarihî yapısına ve imarına yansır. 
Çünkü şehir, üzerine bina edildiği inanç 
esaslarını maddi düzlemde ortaya koyar. 
Maddi varlık olan bu semboller, toplum 
için son derece önemlidir. Semboller 
yok olduğu zaman, onun arkasındaki 
kavramın da varlığı tehlikeye girer.

Şehri kuran medeniyetlerin değerler 
sistemine ait simgesel yapılar, kitapta 

“Tarihî Eserler” kısmında yer alıyor. Kay-
seri’nin tarihî ve kültürel zenginliğine 
ait anıt, mabet, mezar, türbe, camiler 
hakkında tarihî bilgiler verilirken, fotoğ-
raflar görsel bir şölen sunuyor. Şehirleri 
bir ürün olarak değerlendirdiğimizde, 
şehirlerin marka olma çabaları öncelikle 
ekonomik nedenlere dayanmaktadır. 
Marka kent olma kabulü ise, şehre her 
yönden talebin artırılmasını sağlamaya 
dayanır. Şehre yatırım yapmak, gezmek, 
okumak için gelen insanların, daha geniş 
ifadeyle şehrin ziyaretçilerinin sayısını 
artırmada en büyük katkı, “şehir markası” 
kavramına dayanır. İyi bir şehir marka-
sının unsurları; turizm, yerel yönetim, 
kültürel miras, doğal güzellikler, yatırım 
ve iş sahaları, iklim, insan, gastronomi, 
eğitim-sanat-spor, altyapı-üstyapı çalış-
maları, ulaşım ve mesafeden oluşmaktadır.

Markalaşma yolunda ilerleyen Kay-
seri’nin bu yönleri “Ekonomi”, “Eğitim 
ve Sağlık” bölümünde geniş yer bul-
maktadır. Gelişen teknoloji, iletişim 
ve ulaşım imkânları sayesinde şehirler 
artık yerellikten uzaklaşmaktadır. Şehrin 
sahip olduğu markalı ürün veya ögelerin 
toplam itibarı, şehrin kimliğine yazılır. 

“Geleneksel Kayseri Evi”, “Bağ Kültürü 
ve Kış Hazırlıkları”, “Yemek Kültürü” 
bölümleri kitapta Kayseri kimliğini 
yansıtmaktadır.

Kitapseverlerin keyifle okuyacağı, 
yeni bir eserde buluşmak dileğiyle…▪
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Sofra
Tıpaç
Şehir Kültür Sanat


Afiyet olsun...

Malzemeler

2 adet patlıcan

2 adet kabak

2 adet patates

2 adet havuç (arzu edilirse)

4 adet domates

4 diş sarımsak

1 kase süzme yoğurt

3 su bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI
Patatesleri soyup halka halka doğrayın.

Kabakları yıkayıp halka halka doğrayın.

Patlıcanı yıkayıp alacalı soyun ve halka halka doğrayın.

Patlıcan, kabak ve patatesleri zeytinyağında kızartın.

Domatesleri soyup ufak ufak doğrayın.

2 yemek kaşığı zeytinyağında ince doğranmış sarımsakları kavurun.

Kavrulan sarımsaklara domatesi ve baharatları ilave edip kısık ateşte 15 dakika pişirin.

Kızarttığımız sebzeleri tabaklara servis edip üzerine domatesli sostan bolca dökün.

En üste süzme yoğurt dökerek servis edin.�
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Kültürden
Şehirden Kısa Kısa Haberler
Şehir Kültür Sanat
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KÜLTÜR SANAT GÜNCESİ

KAYSERİ TARİHİ 
ARAŞTIRMALARI KİTABI 
ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Kayserili Araştırmacı Tarihçi Yazar Mehmet 
Çayırdağ’ın kaleme aldığı ve Kayseri tarihine 
ışık tutan iki ciltlik kaynak kitap niteliğindeki 

“Kayseri Tarihi Araştırmaları” adlı kitabı 
envanterine katan Büyükşehir Belediyesi, 
bir taraftan kadim kent Kayseri’nin tarihini 
anlatırken diğer taraftan gerek Kayserili 
vatandaşlarını, gerekse de Kayseri’yi merak 
eden diğer vatandaşları bilgilendirmenin 
yanı sıra ödül de elde ediyor. Bu kapsamda, 
Kayseri Tarihi Araştırmaları kitabı, Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun 45’inci 
yılında 41’incisini düzenlediği “Yılın Yazar, 
Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”nde 

“Şehir” dalında ödül aldı.

Kayseri’ye, Edebiyata, İnsana Katkı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Daire Başkanlığı bünyesinde basımı 
yapılan ve şehrin değerlerinin kaleme 
alındığı kültür eserleri sayesinde, içeriğinde 
tarihten kültüre, edebiyattan sanata kadar 
hemen her konuda şehre özgü bilgiler 
bulunan kitaplar şehre, edebiyata ve 
insana katkı sağlıyor.

Şehir Kültür Sanat dergisi, bu sayıyla birlikte Kayseri’ye dair yeni bir sayısını 
daha arşivine ekliyor. Geriye dönüp bakıldığında, Kayseri’ye dair bir derginin kaç 
sayı gidebileceğiyle ilgili şüpheler vardı belki. Öyle ya, yalnızca pastırma, sucuk 
ve mantı ile anılan, adından bahsedildiğinde akla sadece tüccarları ve kıvrak 
zekâlı insanları gelen bir şehirden kültür namına nasıl bir dergi beklenebilirdi ki?

Şehir Kültür Sanat, çıktığı günden itibaren şehrin hem geçmişte hem de 
günümüzde kültürel anlamda ne tür zenginliklere sahip olduğunu gösterdi ve 
belgeledi. Kayseri’de yaşanan güncel etkinlikleri okurlarıyla paylaştı. Çocukları-
mızın, gençlerimizin, yetişkin hemşehrilerimizin kültür sanata dair arayışlarına, 
beklentilerine tercüman oldu. Şehir hakkında zaman zaman umutsuzluğa 
düşenlere, aslında Kayseri’nin geçmişten günümüze kültür, sanat ve edebiyat 
alanında gayet geniş bir yelpazede eserler ortaya koyduğunu, üretmeye devam 
ettiğini gösterdi. Bir yönüyle motivasyon aracı, bir yönüyle belge olma işlevi 
üstlenerek bugünlere kadar geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür yayıncılığı adına ülkemizin diğer şehir-
lerine örnek olacak çalışmalar yapmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler 
Daire Başkanlığının yanı sıra KAYMEK de çok çeşitli alanlarda kesintisiz olarak 
faaliyet yürütüyor. Değişik dallarıyla birlikte müzik, resim, tiyatro, edebiyat hız 
kesmeden çeşitli etkinliklerle ortaya konuyor. Kurslar, seminerler, konferanslar, 
konserler, sergiler derken sırf Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerinin tamamını 
takip etmek bile zor. Kaldı ki şehirdeki diğer kültür sanat etkinlikleri bunlara 
dâhil değil.

Bu ay yine ilgi çekici yazılarla ve dopdolu bir etkinlik takviminin haberleriyle 
birlikte okurlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehir Kültür 
Sanat’ın renkli sayfalarında bir sonraki sayıda yeniden buluşmak üzere...

KÜLTÜR HAZİNESİ BÜYÜKŞEHİR KÜTÜPHANELERİ’NDEN 
2022’DE YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİYE HİZMET

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 9 ayrı 
kütüphane 2022 yılında kitapseverlerin 
uğrak yeri olurken yaklaşık 2 milyon 
vatandaş Büyükşehir kütüphanelerinden 
faydalandı.

“Okuyan ve okutan şehir Kayseri” sloganıyla 
kenti kütüphaneler şehri yapma yönünde 
mevcut kütüphaneleri en modern sistem-
lerle donatan ve yeni kütüphane projele-
riyle takdir toplayan Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
kitapseverlere yönelik etkin ve kaliteli 
kütüphane hizmetini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, içerisinde tarihî 
mekânların da ev sahipliği yaptığı kütüp-
haneler ile 7’den 70’e tüm kitapseverlere 
nitelikli kütüphane hizmeti vermeyi sür-
dürürken, Başkan Büyükkılıç’ın gayretleri 
ile yıl içinde iki yeni kütüphane kente 
kazandırıldı. Talas ilçesinde Mevlana 

Kütüphanesi’ni kitapseverlerin hizmetine 
sunan Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan 
ilçesi Erkilet Mahallesi’nde de Erkilet 
Kütüphanesi’ni hizmete açtı.

Yüz Binlerce Üye, 2 Milyona 
Yakın Ziyaretçi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kitapse-
verlere hizmet vermekte olan bilgi ve kültür 
hazinesi kütüphanelere 2022 yılında 65 
bin 23 kişi üye olurken toplam üye sayısı 
229 bin 307 kişiye ulaştı. Kütüphanelerden 
yararlanan kişi sayısı toplam 1 milyon 
989 bin 725 olarak gerçekleşirken 2022 
yılında kitapseverler tarafından 328 bin 
705 ödünç kitap alındı.

2023’te Yeni Kütüphaneler 
Hizmete Girecek

Öte yandan Kayseri’yi kütüphaneler şehri 
yapma yönünde çalışmalarını sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında yeni 
kütüphaneleri de kente kazandırmayı 
hedefliyor. İnşa çalışmaları devam eden 1 
milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip 
Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılacak 
olan 5 bin 500 metrekarelik halk kütüp-
hanesinin 2023 yılında hizmet vermeye 
başlaması planlanıyor. Büyükşehir’in bir 
diğer kütüphane projesi olan, çocuklara 
yönelik Çocuk Kütüphanesi ve Müzik 
Okulu’nun da 2023 yılında hizmete girmesi 
için çalışmalar sürüyor.
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ERKİLET 
KÜTÜPHANESİ’NDE 
ÇOCUKLARA ÖZEL 
ETKİNLİKLER

Bünyesinde kitapseverlere hizmet veren 
kütüphanelerinin sayısını son açtığı Erkilet 
Kütüphanesi ile 9’a çıkaran Büyükşehir 
Belediyesi, gençler başta olmak üzere 
vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kütüp-
haneleri miniklere daha çok sevdirmek ve 
onları kütüphaneye teşvik etmek amacıyla 
çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda, kütüphaneler şehri Kay-
seri’nin en yeni kütüphanesi olan Erkilet 
Kütüphanesi’nde 4-6 yaş arası çocuklara 
yönelik kukla sahnesi kuruldu.

Kurulan sahnede çocuk kütüphanesi 
eğitmenleri tarafından çocuklara hem 
doğaçlama hem kurgu ile çomak kukla 
gösterisi gerçekleştirildi.

Çocuklar burada kuklalarla özgürce ken-
dilerini ifade ederek doyasıya eğlenirken 
aileler de Büyükşehir’in kütüphanelerinden 
ve burada verilen hizmetlerin yanı sıra 
çocuklara yönelik bu tarz özel etkinlikler-
den dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

15 Bin Basılı Kitap, 22 Bin e-Kitap, 3 Bin 
Sesli Kitap

Öğrencilere ve vatandaşlara hizmet veren 
Erkilet Kütüphanesi’nde 15 bin basılı kitap, 
22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli 
yayın bulunuyor. 800 kişi kapasiteli Erkilet 
Kütüphanesi’nde, bilgisayar bölümü, sesli 
çalışma alanı, çocuklara yönelik masal 
odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafe-
terya, gençlerimize yönelik grup çalışma 
odası ve ücretsiz internet, çay ve çorba 
hizmetleri de mevcut.

3,5 MİLYON LİRALIK EĞİTİM VE SPOR YATIRIMININ AÇILIŞI 
YAPILDI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 3 milyon 636 bin 200 TL maliyeti ile yapımı tamamlanan, Develi ilçesindeki 
Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Spor Salonu ve Bahçe Düzenlemesi Tanıtım 
Programı’na katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Develi ilçesi İbrahimağa Mahallesi’nde 3 milyon 
236 bin 200 TL maliyetle Develi Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Spor Salonu 
hayata geçirildi. Kapalı alanı yaklaşık 1050 metrekare olan zemin kattan oluşan spor 
salonunda 780 metrekare oyun salonu, soyunma odaları, duş alanları, ofisler, wc’ler, 
giriş ve teknik birimler bulunuyor. Ayrıca, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Develi 
ilçesinde bulunan Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu içerisinde sıcak asfalt serim 
çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir, bu kapsamda yapılan çalışmalarda okul içerisine 
toplam 500 ton sıcak asfalt serimi yaparken, serilen sıcak asfaltın yatırım bedeli yaklaşık 
400 bin TL oldu. Toplam 3 milyon 636 bin 200 TL harcama yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; açılış töreninde yaptığı konuş-
mada, sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde desteğini esirgemeyen Öksüt Madencilik’e 
teşekkür etti. Madencilik yetkililerin ne zaman kapılarını çalsalar, bir spor, eğitim ve 
sosyal alanda talepleri olsa “biz varız” dediklerini de dile getiren Büyükkılıç, spor salo-
nunun Develi’ye hayırlı olmasını dileyerek Öksüt Madencilik ile birlikte çok projeye 
imza atacaklarını söyledi.

“Eğitim Camiamızı Hiçbir Zaman Yalnız Bırakmadınız”

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a eğitim camiasına desteklerinden dolayı teşekkür 
eden Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da “Sayın başkanım, sevincimizde 
yanımızda yer aldınız; acımızda, hüznümüzde yanımızda yer aldınız. Gerek spor komp-
leksinin yapımında gerek Bilim Sanat Merkezi’mizin bakım onarımında, okullarımıza 
halı saha yapımında, küçük onarım bakımlar dâhil eğitim camiamızı hiçbir zaman yalnız 
bırakmadınız. Camiamız adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ, SANATSEVERLERİ DAVET ETTİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’ın Ankara’da yaptığı 
çalışmalar sonucunda kurulan Kayseri 
Devlet Tiyatrosu’nda sahne alan “Aşkımız 
Aksaray’ın En Büyük Yangını” isimli tiyatro 
oyunu tiyatroseverler tarafından yoğun 
ilgi görürken, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç da oyunu eşi Dr. 
Necmiye Büyükkılıç ile birlikte izledi.

Başkan Büyükkılıç, tiyatroseverlerden tam 
not alan oyunda emeği geçenleri tebrik 
ederek “Kıymetli eşim Necmiye Hanım 
ile birlikte Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda 
sahnelenen ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük 
Yangını’ isimli tiyatro oyununu keyifle 
izledik. Böylesine güzel bir oyunda emeği 
geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Güngör Dilmen’in yazdığı, Ali Volkan 
Çetinkaya’nın yönettiği, Erzurum Devlet 
Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenen 
2 perdelik oyunda; 1800’lü yılların sonlarına 
doğru, Osmanlı’da sarayda doğup büyümüş 

Mahitap Hatun’un çırağ edilerek Aksaray’ın 
eski, köhne konağının bulunduğu Bican 
Efendi Sokağı’na taşınması ile başlayan 
hikâye, bir aşk kadını olan Mahitap Hatun’un 
aradığı aşkı bu sokakta bulduğunu sanması 
ve olayların onu bambaşka bir duruma 
sürüklemesini anlatıyor.

Oyun, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde Kayseri 
Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde seyircisi ile 
buluştu.

Başkan, Erzurum Devlet Tiyatrosu 
Sanatçıları ile Bir Araya Geldi

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, tiyatro-
severlerle buluşan “Aşkımız Aksaray’ın En 
Büyük Yangını” isimli tiyatro oyununu 
sahneleyen Erzurum Devlet Tiyatrosu 
sanatçıları ile buluştu. Kültür sanata 
Büyükşehir Belediyesi olarak çok önem 
verdiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, 
Ankara’da yaptığı çalışmalar sonucunda 
Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun kurulmasına 

vesile olarak kente yeni bir zenginlik, yeni 
bir güzellik kazandırdığını söyledi.

Büyükkılıç, Kayseri’de yerel yönetim ve 
hizmetlerin dışında kültürel ve sanatsal 
etkinlikleri artırmak adına büyük bir gayret 
ve uğraş verdiklerini belirterek “Bu kapsamda 
kazandırdığımız Kayseri Devlet Tiyatrosu 
kentimiz için çok önem arz ediyor. Şehrimiz 
sanat hayatına önemli katkılar sağlayan 
Devlet Tiyatrosu’nda birbirinden keyifli 
oyunlar sahnelenmeye devam ediyor. Sanat 
ve sanatçının değerini bilen kadim bir şehir 
olarak Kayseri’de misafir ettiğimiz ‘Aşkımız 
Aksaray’ın En Büyük Yangını’ oyununu 
sahneleyen değerli tiyatro oyuncularımızı 
bir araya geldik” diye konuştu.

Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları da 
Başkan Büyükkılıç’a ilgi ve alakalarından 
dolayı teşekkür ederek, Kayseri gibi tarihî 
ve kültürel zenginlikleri ve güzellikleri 
olan bir şehirde olmaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler.
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KÜLTÜR VE EDEBİYATA 
KİTAP KATKISI 40’I AŞTI

Adeta açık hava müzesi olan Kayseri’yi 
her fırsatta tanıtmak ve her platformda 
anlatmak için gayret gösteren Başkan 
Büyükkılıç, bu çalışmalarını yayımladığı 
eserlerle de taçlandırıyor. Bu kapsamda 
Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir 
Belediyesi, son 3 yıl içerisinde birbirinden 
farklı ve değerli 42 kitabı okurlarının hiz-
metine sundu. Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı, 6 bin yıllık kadim geçmişi ile 
Anadolu’nun kültür ve medeniyet kenti 
Kayseri’yi; doğasından tarihine, kültürün-
den gastronomisine ve önemli simalarına 
varıncaya kadar pek çok özelliklerini konu 
edindiği kitaplarında, şehri derinlemesine 
okumak isteyenlerin ilgisiyle buluşturuyor.

Kayseri’ye Dair Kırk İki Kitap

Zengin bir tarih, kültür ve medeniyete 
sahip Kayseri’nin özelliklerini konu alan 
kırk kitap; edebiyattan sanata, bilinen 
kişilerden gastronomiye, tarihten medeni-
yete kadar hemen her konuda vatandaşları 
aydınlatıyor. Bu kapsamda son 3 yılda 
kitap koleksiyonuna eklenen kitaplar 
arasında; “Dün Bugünden Daha Yakın, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6. Hikâye 
Yarışması, Kayseri Tarihi Araştırmaları Cilt 1, 
Kayseri Tarihi Araştırmaları Cilt 2, Muhsin 
İlyas Subaşı Bütün Şiirleri, Sebzecilik ve 
Doğal Üretim, Ahmet Remzi Akyürek Şiir 
Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
4. Şiir Yarışması), Mimar Sinan Müzesi ve 
Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje 
Yarışması Kitabı, Kayseri’de ve Kayseri 
Arkeoloji Müzesindeki Hitit Dönemine 
Ait Eserler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
5. Hikâye Yarışması, Dr. İsmail Gökşen’in 
Düz Dokumalar Kataloğu, Kayseri Eğitim 
Tarihi Araştırmaları (Eski Çağlardan Osmanlı 
Devleti’nin Sonlarına Kadar), Develi-Âşık 
Seyrânî Türk Kültürü Kongresi Sempoz-
yumu 1. Cilt, Develi-Âşık Seyrânî Türk 
Kültürü Kongresi Sempozyumu 2. Cilt, 
Develi-Âşık Seyrânî Türk Kültürü Kongresi 
Sempozyumu 3. Cilt, Kayseri Uçak Fabri-
kası (1926-1960), Seyrânî’nin Düşünce 
Dünyası, Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması 
(Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3. Şiir 
Yarışması), Pandemi ile Yaşam (7. Ulusal 

Fotoğraf Yarışması), Kayseri’de Pastırmacılık, 
Osmanlı’dan Günümüze Koramaz Vadisi 
Tarihi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. 
Hikâye Yarışması, Erciyes Dağı, Şehirden 
Kültüre, Sabit Özdemir Özenç Hayatı ve 
Eserleri, Kayseri Yer Altı Yapıları Envanteri 
5. Ara Rapor, Kayseri Gastronomi Turizmi 
Çalıştayı, Başkâtip-zâde Râgıp Bey Muhtasar 
Mecmû’ası 1. Cilt, Başkâtip-zâde Râgıp 
Bey Muhtasar Mecmû’ası 2. Cilt, Yaman 
Dede Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi 2. Şiir Yarışması), Koramaz 
Vadisi (Resimli), Kapadokya Krallığı ve 
Roma Bizans Dönemi, Kuruluşundan 
Günümüze Kayseri Belediye Başkanları, 

Geçmişten Geleceğe Kayseri Mutfağı, 
Kayseri’den Kopan Türkü Ahmet Gazi 
Ayhan’ın Hayatı, Hasan Nail Canat Hikâye 
Yarışması (3. Hikâye Yarışması), Kayseri 
Türküleri ve Oyun Havaları, Cumhuriyet 
Dönemi Kayseri Şehitleri (1923-2017), 
Kayseri Sağlık Turizmi Çalıştayı, Kayseri’de 
Bir An (6. Ulusal Fotoğraf Yarışması), Âşık 
Seyrânî Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi 1. Şiir Yarışması) ve Şeyh İbra-
him Tennuri ve Gülşen-i Niyaz” gibi bilgi 
ve kültür hazineleri yer aldı.

TARİHÎ TÜRBEYİ YENİDEN 
AYAĞA KALDIRDIK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayırseverler 
ve Belediye arasında iş birliği ile dayanışma-
nın en güzel örneklerini sergilemeye devam 
ediyor. Bu kapsamda, 2022 Haziran ayında 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç ile hayırsever Erkut Korkmaz, 
Şadi Korkmaz ve Bünyan Belediye Başkanı 
Özkan Altun arasında imzalanan protokol 
doğrultusunda Bünyan ilçesinde bulunan 

“Abdurrahman Gazi Türbesi” restorasyonu 
tamamlandı.

Dört Bir Köşesi Tarihî 
Zenginliklerle Dolu Şehir

Restorasyon çalışmasıyla ilgili açıklama-
larda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Dört 
bir köşesinde tarihî zenginliği bulunan 
kadim kent Kayseri’mizin Bünyan ilçesi 
Samağır Mahallesi’nde yer alan ve kültürel 
mirasımızın önemli eserlerinden biri olan 
Abdurrahman Gazi Türbesi’ni, kentin tarihî 
ve kültürel değerlerine sahip çıkan bir 
anlayışla hayırsever iş birliğinde restore 
ederek yeniden ayağa kaldırdık. Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılı 
içerisinde proje çalışmaları tamamlanan 
türbenin restorasyon yapımına ilişkin res-
torasyon uygulama çalışmalarına başladık 
ve restorasyon çalışmalarını yıl sonunda 
tamamladık” diye konuştu.

Büyükkılıç, türbe yapıyla ilgili de bilgiler 
vererek, “Türbe mimari yapısı, kütle olarak 
kubbeye kadar iki kademede yükseliyor, 
birinci kademede kareye yakın bir şemadan 
ikinci kademede sekizgene geçilen yapının 
üst örtüsü kubbeyle sonlanıyor. Herhangi 
bir kitabesi bulunmayan türbe yapının 
13’üncü yüzyılda inşa edildiği tahmin 
ediliyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kültürel mirasın korunması, yaşatılarak 
gelecek nesillere aktarılması kapsamında 
birçok eserde restorasyon çalışmaları 
aralıksız sürüyor.
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“KAYSERİ İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEHİR”

İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalış-
tıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçla-
rını karşıladıkları yerlerin dışında, dinî 
inançlarını gerçekleştirmek, inanç çekim 
merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları 
turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu 
içerisinde değerlendirilmesi inanç turizmi 
olarak tanımlanıyor.

Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği, 
uluslararası kuruluşların ve merkezî yöne-
timin öne çıkardığı konularda belediyeler 
düzeyinde farkındalığı artırmak amacıyla 
yarışmalar tertip etti. Bu çerçevede, “Şehir-
lerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir 
ve Proje Yarışması” düzenledi.

Büyükşehir belediyesi, il belediyesi, büyük-
şehir ilçe belediyesi, ilçe belediyesi ve 
belde belediyesi olmak üzere yarışmaya 
78 belediye, 84 proje ile başvurdu.

Jüri, Seçkin Heyetten Oluştu

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politika-
ları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü 
Karatepe başkanlığında toplanan jüri heyeti 
yarışmada kazananları belirledi. Jüri heyeti 
başkanı Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim 
Politikaları Kurulu Başkan vekili Prof. Dr. 
Şükrü Karatepe olurken, Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi 
Fecir Alptekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, 
Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü 
Remzi Bircan, Cumhurbaşkanlığı Yerel 

Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Türkiye 
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hayri 
Baraçlı, Karabük Üniversitesi Safranbolu 
Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Nurettin Ayaz ve Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı Ürün Pazarlama Direktörü 
Ceylan Şensoy jüri üyesi olarak yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi “İnançlar 
Toprağı Kayseri” İsimli Proje ile Ödül Kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “İnançlar 
Toprağı Kayseri” isimli projesi ile yarışmaya 
katıldı. Birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış olan kadim şehir Kayseri’nin Yeşil-
hisar ilçesinin Güzelöz köyünde doğan ve 
Hristiyanlık inancının çekicilik özelliğine 
sahip bir değeri olan Aziz George’u tanıtarak 
Kayseri’de inanç turizminin canlanmasını 
sağlayacak olan proje ödüle layık görüldü.

Yarışmaya katılan 11 büyükşehir beledi-
yesinin 12 projesi arasında ödüle layık 
görülen Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 
İnançlar Toprağı Kayseri projesi ile Yeşil-
hisar’ın Güzelöz köyüne yabancı turistleri 
çekerek onlara manevi bir iklim yaşatmayı, 
şehirdeki inanç turizmiyle ilgili değerleri 
ve kültürel zenginlikleri tanıtmayı, yoğun 
bir kış turizmine sahip olan Kayseri’nin 
turizm potansiyelini bütün yıla yayarak 
özelde bölge ve genelde ülke ekonomisine 
katkı sağlamayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler 

Birliği tarafından Ankara’da gerçekleştirilen 
Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi 
Fikir ve Proje Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.

Ödülü, jüri üyesi de olan Cumhurbaşkanlığı 
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan 
Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin elinden 
alan Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı 
konuşmada, yarışmadan dolayı Türkiye 
Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’i 
tebrik ederek, “Hepimizin dünyasını ilgi-
lendiren bir alanda yapılan çalışmadan 
dolayı Belediyeler Birliği’mizin değerli 
başkanını ve ekibini tebrik ediyorum. Yapı-
lacak çalışmanın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” dedi.

Her şehrin kendine göre bir değeri oldu-
ğunu belirten Büyükkılıç, “İnancımızın, 
kültürümüzün gereği, insan doğasının 
gereği de inanmak, tutunmak ve ondan 
bir şeyler beklemek mantığı içerisinde 
çalışmalar her yerde yapılıyor. Kayseri de 
yine inanç turizmi açısından hakikaten 
çok önemli ve anlamlı bir şehir. Her şehrin 
değeri var ama bizim de manevi mimarımız, 
önderimiz Seyyid Burhanettin Hazretleri 
olmazsa olmazımız, şehrimiz açısından 
önem arz eder. Bir Somuncu Baba Aksaray 
için ne kadar önemliyse, Malatya’mız için 
ne kadar önemliyse Kayseri’miz için de bir 
o kadar önemli. Ahi Evran, Kırşehir’imiz 
için Ankara’mız için ne kadar önemliyse 
Kayseri’miz için bir o kadar değerli” diye 
konuştu.

YILIN İLK ÖDÜLÜ TBB’DEN

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin Ankara’da düzenlenen Encü-
men Toplantısı’na ve “Şehirlerde İnanç 
Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje 
Yarışması Ödül Töreni”ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Türkiye 
Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplan-
tısı ile 2023 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis 
Toplantısı’na katılarak, Kayseri’yi temsil 
etti. Encümen üyesi sıfatıyla Kayseri’yi 
temsil eden Başkan Büyükkılıç, gündem 
maddelerinin karara bağlandığı toplantının 
hayırlı olmasını temenni etti.

Büyükkılıç’a İnanç Turizminin 
Desteklenmesi Fikir ve Proje 
Yarışması’nda Ödül

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ulusla-
rarası kuruluşların ve merkezî yönetimin öne 
çıkardığı konularda belediyeler düzeyinde 
farkındalığı artırmak amacıyla yarışmalar 
tertip ediliyor. Bu çerçevede, Şehirlerde 
İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve 
Proje Yarışması düzenlendi.

Başkan Büyükkılıç, toplantıların ardından 
Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi 
Fikir ve Proje Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı. 
Törende Başkan Büyükkılıç, Şehirlerde İnanç 
Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje 
Yarışması dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin 
“İnançlar Toprağı Kayseri” isimli projesinin 
ödüle layık görüldüğünü belirterek, “Birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış olan kadim 
şehir Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinin Güzelöz 
köyünde doğan ve Hristiyanlık inancının 
çekicilik özelliğine sahip bir değeri olan 
Aziz George’u tanıtarak Kayseri’de inanç 
turizminin canlanmasını sağlayacak olan 
bir projedir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri’nin 
tarihine sahip çıktıklarının altını çizen 

Büyükkılıç, açık hava müzesi olan Kayse-
ri’nin dört bir tarafında tarihî mekânları 
ayağa kaldırarak turizme kazandırmaya 
devam edeceklerini söyledi.

12 Proje Arasında Ödüle 
Layık Görüldü

Başkan Büyükkılıç, yarışmaya katılan 11 
büyükşehir belediyesinden 12 proje arasında 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ödüle 
layık gören tüm jüri üyelerine ve emeği 
geçenlere teşekkür etti. Büyükkılıç, ödülü 
jüri üyesi de olan Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili 
Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin elinden aldı.
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MİLYON YILLIK FOSİLLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç’ın titizlikle ve özenle takip ettiği 
fosil kazı çalışmaları, Kayseri’nin dünyada 
paleontoloji konusunda referansı olacak. 
Bu çalışmalarda bulunan üç toynaklı at, 
bilim insanları tarafından ayaklandırılır-
ken, Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Kazı 
Ekibinde görevli Uzman Antropolog Ömer 
Dağ, sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan 
fosiller hakkında bilgi verdi. Kayseri’nin 
fosil alanında çok büyük zenginliklere 
sahip olduğunu belirten Dağ, Yamula 
Barajı ve Barsama bölgelerinde bulunan 

“Hipperion” isimli at grubuna ait 7,5 milyon 
yıllık fosillerin günümüz atlarının ataları 
olduğunu ifade etti.

Uzman Antropolog Dağ, Büyükşehir Bele-
diyesi Bilim Merkezi laboratuvarlarında 
temizleme işlemlerini yaptıklarını dile 
getirerek, şunları söyledi:

“Kazı çalışmalarımız 2018 yılında başladı. 
Yaz sezonu boyunca iklim elverişli olduğu 
müddetçe kazı çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Yazın kazı çalışmalarımız devam 
ediyor, kışın da laboratuvar çalışmalarımız 
devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Bele-
diyesi bünyesindeki Bilim Merkezi’ndeki 
laboratuvarda konservasyon ve temizleme 
işlemlerini yapıyoruz. Genel olarak baktı-
ğımızda bizim faunada “Hipperion” isimli 
ad grubumuzda üç toynaklı atlarımız, 
gergedanımız, zürafamız var. Fil grubuna 
ait örneklerimiz var. Günümüzde at tek 
toynaklıdır. 2 ve 4’üncü parmağı körelmiştir. 
Tamamen iklim adaptasyonundan dolayı. 
Ama bizim o dönemde yaşamış atımız, 
üç toynağa sahip. Bu günümüz atlarında 
körelmiş durumda. Günümüz atlarına 
göre daha kısa. Dişlerine baktığımızda taç 
yükseklikleri günümüz atında çok yüksektir. 
O dönemdeki atlarımızda taç yükseklikleri 
azdır. Besin ile alakalı olduğu için.”

Başkan Büyükkılıç’a Kazı 
Heyetinden Ziyaret

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fosil kazı 
çalışmalarına danışmanlık yapan Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan 
Başoğlu ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
Büyükkılıç’ın titizlikle takip ettiği fosil kazı 
çalışmaları devam ederken, danışmanlık 
yapan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Okşan Başoğlu ve beraberindeki heyet, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde 
bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette, Kayseri’nin 
paleontoloji ve fosil alanında da çok büyük 
zenginliklere sahip olduğunu vurgulayarak 
Prof. Dr. Başoğlu ve ekibine çalışmalarında 
başarılar diledi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Okşan Başoğlu ise Başkan Büyükkılıç’a 
desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ABD’li Prof. Tim White Kazı 
Çalışmalarını Yerinde İncelemişti

Öte yandan geçtiğimiz aylarda dünyaca 
ünlü ABD’li Prof. Dr. Tim White, beraberin-
deki bilim insanları ile Kayseri’de bulunan 
fosil kazı çalışmalarını yerinde incelemişti. 
Bütün çalışmalarının Afrika’da sürdüğünü 
ifade eden White, Afrika’daki, tarih öncesi 
yaşamış prehistorik hayvanların faunasını 
Anadolu’da yaşamış olanlarla karşılaştır-
maya ve buradaki tarih öncesi prehistorik 
faunasını görmeye geldiklerini belirtmişti.

BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN, BÜYÜKŞEHİR’İN GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIĞI KÜLTEPE’YE 
HAYRAN KALDI

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, çeşitli 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim 
kentin tarihî ve kültürel mirasına sahip 
çıkarak desteklediği bilimsel kazılarda gün 
yüzüne çıkardığı birçok eşsiz eserle tarihi 
yeniden şekillendiren Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi’nin kültür ve turizm alanında 
yürüttüğü çalışmalar dünya çapında bilim 
adamlarının ilgisini çekerken Ankara’nın 
da takdirini kazanıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir 
Alpaslan, hummalı şekilde devam eden ve 
büyük bir aşama kaydedilen çalışmalarla 
75 yıllık rüyanın gerçekleşeceği Külte-
pe-Kaniş-Karum bölgesini ziyaret ederek 
bölgedeki çalışmaları inceledi.

İncelemeleri esnasında Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a, Kültür 
Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi 
Elcuman, Kayseri Ticaret Odası Başkanı 
Ömer Gülsoy ve Kültepe Kazı Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu eşlik etti.

Alpaslan, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımı tamamlanan Kültepe 
Kaniş-Karum Höyüğü’ndeki çalışmalar 
kapsamında modern donanımlarla tasar-
lanan ve bölge hakkında bilgi vermek 
amacıyla hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi 
Merkezi’ni gezdi. Daha sonra yapım çalışma-
larında büyük aşama kaydedilen, kazılarda 
çıkan tabletlerin sergileneceği Kültepe 
Müzesi’ndeki çalışmaları inceleyen Bakan 
Yardımcısı Alpaslan, bölgedeki kazılarda 
Asurlu tüccarların yaşadığı döneme ait 
bulunan eserlerin sergilenmesi ve Asurlu 
tüccarların yaşam alanlarının canlandırılarak 
ziyaretçilerin o döneme tanıklık etmesine 
imkân tanıyacak 14 Ev ve Asurlu Tüccarların 
Mahallesi Projesi’ndeki çalışmalar hakkında 
da bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Kültepe Kazı 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, 
projeler karşısında duyduğu hayranlığı dile 
getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 

Nadir Alpaslan’a çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi.

Büyükşehir ile Kültepe 
Yeniden Ayağa Kalkıyor

Kültepe’de, 2023 yılı ortalarında inşaat 
uygulamalarının tamamlanması planla-
nıyor. Asurlu Tüccarların ve yerel halkın 
kullandığı evler aynı teknik ve aynı malze-
melerle yeniden inşa edilirken, Büyükşehir 
Belediyesi’nce hazırlanan şehrin iki turizm 
rotasına da hizmet edecek bu çalışma, hem 
arkeolojik olarak döneminin daha iyi anla-
şılmasına katkı sağlayacak hem de ülkede 
konsept olarak türünün ilk örneği olacak.

Ayrıca, şehir ve bölge turizminin de önemli 
duraklarından biri olacak Kültepe Ören 
Yeri, yapılan Kültepe Ziyaretçi Merkezi, 
Kültepe Müzesi çalışmaları hem kazı 
alanıyla hem de Tüccarlar Mahallesi ile 
turizm açısından daha zengin ve benzersiz 
bir niteliğe bürünecek.
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ÂŞIK VEYSEL TÜRKÜLERİNİ OKUMA 
YARIŞMASI

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) gençleri önce-
leyerek düzenlediği birbirinden özel yarışmalara bir yenisini 
daha ekliyor.

Türkiye’nin önerisi ve Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey 
Makedonya, Macaristan, Özbekistan ve Ukrayna’nın desteğiyle 
Âşık Veysel’in vefatının 50. Yıl Dönümü olan 2023 yılı UNESCO 
tarafından “Âşık Veysel Yılı” ilan edildi. KAYMEK tarafından, çok 
önemli bir değer olan Âşık Veysel Şatıroğlu’nu gençlere tanıtmak, 
sevdirmek ve onun yüreğe işleyen türkülerini yaygınlaştırarak 
gelecek nesillere aktarmak için “Gençler Seni Hatırlıyor” sloga-
nıyla Âşık Veysel Türkülerini Okuma Yarışması düzenlenecek.

Yarışmaya Kayseri il sınırları içerisinde eğitim gören veya Kayseri 
il sınırları içerisinde ikamet eden 15-25 yaş arası gençler katıla-
bilecek. Yarışmaya katılacak gençler kendini tanıtmak için adını, 
soyadını, semtini, ilçesini ve seslendireceği eserin adını söyledikten 
sonra Âşık Veysel Şatıroğlu’nun eserini hiçbir fon müziği, ritim 
olmadan seslendirip profesyonel cihazlar kullanmadan MP4/
MOV formatında video olarak kayıt alacaklar.

Katılım koşullarını taşıyanlar, www.kaymekyarisma.com adresinde 
yer alan başvuru formunu doldurup aldıkları kayıtları yükleyerek 
başvurularını tamamlayacak.

Dereceye Girecek Olanları Yine 
Muhteşem Ödüller Bekliyor

KAYMEK’in bu önemli ve anlamlı yarışmasında dereceye giren 
gençlerden birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin 
TL ödül takdim edilecek. İlk üçe girenlere ve mansiyon kazanan 
10 kişiye Âşık Veysel Müzesi’ne gezi düzenlenecek.

Başvuruları 26 Şubat 2023 Pazar günü sone erecek olan yarış-
manın katılım koşullarına ulaşmak ve yarışmaya başvurmak için 
www.kaymekyarisma.com adresi ziyaret edilebilecek.

İSTİKLAL MARŞI OKUMA YARIŞMASI

KAYMEK AŞ, düzenlediği 
yarışmalarla gençlerin 
hayatına dokunmaya 
devam ediyor. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç, konu 
ile ilgili yaptığı açıklamada, 
Kayseri Büyükşehir Bele-
diyesi bünyesinde hizmet-
lerini yürüten KAYMEK 
AŞ’nin bu zamana kadar 
büyük çaplı ve gençleri 
önceleyen 8 farklı ödüllü 

yarışma düzenlediğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Düzenlediği 
yarışmalarla medeniyetimizin değerlerini gelecek nesillere aktarma 
gayreti güden KAYMEK; kültür ve medeniyetimizin köklerini, 
millî ve manevi kıymetlerimizi yarınlarımız olan gençlerimizin 
kalbine nakşetmektedir” dedi.

Düzenleyeceği yeni bir yarışmayla gençlere birçok kazanım 
sağlayacak olan KAYMEK’in farklı alanlarda bireylerin gelişimine 
katkı sunduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “‘İstikbal, İstiklale Ses 
Veriyor’ sloganı ile İstiklal Marşı Okuma Yarışması düzenlenecek. 
Yarışmamız; yarınlarımız olan gençlerimizin İstiklal Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un düşünce dünyasını, Türk-İslam mefkû-
resini, medeniyetimize ve milletimize olan bağlılığını anlayarak 
özümsemelerini; aynı zamanda kadim şehir Kayseri’mizin tarihî 
ve doğal güzelliklerinin farkında olup şehrimizin değerlerine 
sahip çıkmalarını sağlayacaktır” diye konuştu.

İstiklal Marşı, Kayseri’nin Tarihî ve Doğal 
Güzelliklerinin Önünde Seslendirilecek

Başkan Büyükkılıç, yarışma hakkında şu bilgileri verdi:

“Yarışmanın konusu; İstiklal Marşı’nı Sahabiye Medresesi önü, 
Kayseri Kalesi önü, Koramaz Vadisi, Erciyes Dağı, Sultan Sazlığı 
gibi Kayseri’nin tarihî ve doğal güzelliklerinin önünde seslen-
dirmektir. Yarışmaya Kayseri il sınırları içerisinde eğitim gören 
veya ikamet eden 4-11 veya 12-18 yaş arası gençler katılım 
sağlayabilecektir. İki farklı kategoride yapılacak olan yarışmada 
4-11 yaş grubundaki katılımcılar İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını, 
12-18 yaş grubundaki katılımcılar ise İstiklal Marşı’nın tamamını 
okuyarak katılabileceklerdir. Yarışmacılar; adını, soyadını, semtini, 
ilçesini ve videoyu çektiği yerin ismini söyleyip ardından fon 
müziği ve ritim olmadan İstiklal Marşı’nı seslendirerek profesyonel 
cihazlar kullanmadan MP4/MOV formatında kayıt alacaklardır. 
Katılım koşullarını taşıyanlar, www.kaymekyarisma.com adresine 
aldıkları kayıtları yükleyerek başvuru yapmış olacaklardır. İki 
farklı kategoride dereceye giren gençlerden birincilere 10” tablet, 
ikincilere 8” tablet ve üçüncülere 7” tablet; mansiyon olarak iki 
farklı kategorideki üçer kişiye akıllı saat armağan edilecektir.”

Başvuruları 9 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayıp 17 Şubat 2023 
Cuma günü saat 17.00’de sona erecek olan yarışmanın katılım 
koşullarına ulaşmak veya yarışmaya başvuru yapmak için www.
kaymekyarisma.com adresini ziyaret edilebilecek.

KONSERVATUVARDA 
BİRBİRİNDEN GÜZEL 
KURSLAR

2 bin 500 kursiyerin katıldığı kış kursları, 
KAYMEK Akademi’de tüm hızıyla devam 
ediyor. Büyükşehir Belediyesi kentte yerel 
yönetim hizmetlerini titizlikle yürütürken 
bir yandan da kültür sanat etkinliklerini 
sürdürüyor. Gençler başta olmak üzere 
Kayserili vatandaşların ilgi odağı olan 
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 
geniş kurs çeşitliliği ve kaliteli hizmetiyle 
gençlerin ve yetişkinlerin göz bebeği oldu.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’n-
dan çok memnun olduklarını belirten ve 
kaliteli zaman geçirdikleri için Büyükşehir 
Belediyesi’ne ve Başkan Dr. Memduh 
Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileten vatan-
daşlar, eğitimin çok başarılı olduğunu 
dile getirdiler.

“Yaşım 63, Çocukluğumdan 
Kalan Bir Hevesti Benim İçin”

63 yaşındaki kursiyer Abdullah Anbar, 
“Bu saz kursunu açtıkları için öncelikle 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh 
Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyorum. Bütün 
gençlere de tavsiye ediyorum. Yaşım 63, 
çocukluğumdan kalan bir hevesti benim 
için ama şimdi fırsat bulabildik. Tüm 
gençlere tavsiye ediyorum” diye konuştu.
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KAYMEK AKADEMİ’DE İNCELEME

Kent genelinde ulaşımdan altyapıya, eği-
timden sağlığa, spordan kültür sanata kadar 
pek çok konuda hizmetlerini vatandaşlara 
ulaştıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim 
ve Kültür AŞ ve konservatuvar birimleriyle 
binlerce kursiyere hizmet verirken, Başkan 
Büyükkılıç da tesislerde kursiyerlerle bir 
araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede KAYMEK 
Akademi’yi ziyaret etti. Eşi Dr. Necmiye 
Büyükkılıç ile birlikte KAYMEK Akademi’nin 
tüm birimlerini ziyaret eden Büyükkılıç, 

çeşitli kursların verildiği sınıflara da gire-
rek öğrencilerle sohbet etti. Büyükkılıç, 
öğrencilere nasihatlerde bulunarak “Sizleri 
kutluyorum, ailelerinize bizlere güvendikleri 
için teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı 
bir şekilde çalışmalar yapılır. Her biriniz 
bizim için değerlisiniz” dedi.

Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, 
kursiyerlerin yaptıkları ürünleri de dikkatle 
inceleyerek eğitmenlerden bilgi aldı.

Yemek kursunun verildiği mutfağa da giren 
Büyükkılıç, “Kıymetli eşim Necmiye Hanım 
ile birlikte konservatuvarımıza bağlı Sanat 

Akademisi’nde eğitim alan yavrularımız 
ile KAYMEK Akademi’de birbirinden leziz 
ürünler yapan kursiyerlerimizi ziyaret 
ettik. Gençlerimizin müzik dinletileri ve 
KAYMEK kursiyerlerimizin yaptığı muh-
teşem yemekler ile keyifli bir gün geçirdik. 
Vatandaşlarımıza verdiğimiz bu eğitim 
hizmetlerinin tam manasıyla halkımızda 
karşılık bulduğunu görmek bizleri ziyade-
siyle mutlu etti” diye konuştu.

KAYMEK Akademi kursiyerleri de Başkan 
Büyükkılıç’a, ziyaretten ve kurs imkânla-
rından dolayı memnuniyetlerini ileterek 
teşekkür ettiler.
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