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İrfan Birol

K

ızılay, toplumun güç kaynaklarını harekete geçirerek insan saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve
zamanda muhtaç ve korumasız insanlara yardım etmek
ve toplumun afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesini desteklemekle görevli önemli bir kurumumuz.
Kızılay’ın insanlık, ayırım gözetmeme, bağımsızlık,
hayır, birlik ve evrensellik gibi temel ilkeleri bulunuyor.
Kızılay, ayırım gözetmeksizin tarafsız bir şekilde insan
hayatını korumak gayretindedir. Bu amaçla da ulusal
ve uluslar arası alanda faaliyet gösteriyor.
Kızılay’ın temel ilkelerinden birisi de, hizmetlerinde
çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kuruluşu oluşudur. Hayırseverlerin yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar,
Kızılay’ın hizmetlerini sürdürebilmesi için gerekli ve
önemli kaynaklardan birisidir.
Kızılay, Türkiye’nin 81 ilinde yaygın bir şube ağına
sahip. Kızılay bu teşkilatıyla dünyanın en büyük sivil
toplum kuruluşları arasında yer alıyor.
Türk Kızılay’ının çalışmalarında muhakkak ki Kayseri,
Kayserili hayırseverler ve Kızılay Kayseri Şubesi’nin
büyük katkıları var.
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Bu arada, söyleşilerde1970 öncesinin Kızılay çalışmalarının hayırseverlerin zihninde hala canlı olarak durduğu ve hayır tercihlerinde etkili olduğunu gördüğümü
ifade etmeliyim.. Güvenilir olması, ulusal ve uluslar
arası çapta çalışması, afetzelere hemen yardıma koşması, hayırlarının nereye gittiğini bilmeleri de önemli
kabul ediliyor. Kızılay’ın tabana daha da yayılmasının
gerekliliğinden de söz ediliyor.
Kayseri, sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından
Türkiye’nin önde gelen illeri arasındadır. Bir ticaret
ve sanayi şehridir. Kayseri şehri, geçmişten günümüze
sayısız başarıya imza atmıştır. Ayrıca, Kayseri geleceğe
dönük proje ve yatırımları olan bir şehirdir.
Kayseri’nin böylesine gelişmesinde coğrafyanın önemi
olmakla birlikte, girişimci ve çalışkan insanının rolü de
büyüktür. Binlerce yıl, Kayseri’de iş yapmak kültürünü
oluşturmuştur.
Hayırseverlerle yapılan söyleşiler geçmişin güzelliklerini de göz önüne çıkarıyor. Hani o, alamayanlar
sıkıntılanmasın diye gösterişli giyinmemizi yasaklayan
babalarımızı, diğerlerinin imrenmemesi için dışarıda
yememeyi tembihleyen ve hamur yoğururken fırıncının hakkını da unutmayan analarımızı, çocukları
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okul saatlerinin dışında genç yaşta el zulmü görsünler
ve ticareti öğrensinler diye tanıdık yanında işe başlatan
dedelerimizi dinliyoruz konuşurlarken. Övünmemek,
israf etmemek, varlığı ve acıyı paylaşmak onların ilkeleriydi. Bağlar, akşam oturmaları, erkeklerin hanımların olduğu yerlere girmeden önce duyuluncaya kadar
öksürmeleri hala belleğimizde.
Hayırseverlerimizin, tarımdan ve yokluktan ticarete,
ticaretten sanayi kentine dönüşmeyi bilen Kayseri’nin
parlak bir geleceği olacağından kuşkuları bulunmuyor.
Onlara göre, kent gelişmesini hızla sürdürüyor, imar
hareketleri güzelliklere güzellik katıyor, üniversiteler
çoğalıyor. Kırsalla merkezin zıtlığı, merkezin büyüklüğü altında kırsalın ezilmişliği, tarihi dokunun mutlaka
korunması ve geç kalınmaması gerektiği, diğer illerden
daha hızlı gelişmezse lider konumunu kaybedeceği işaret
ettikleri olumsuzluklar.
Kayserili olmayanların Kayserili hakkında uyanık ve
kurnaz gibi ön yargıları olduğunu, biraz tanıyınca hayran
kaldıklarını söylüyorlar hemşerilerimiz. Söyleşi yaptığımız hayırseverler, Kayseri’den hiç kötü insan çıkmadığını
belirtiyorlar, haklılar da. Kayseri halkının girişimci ve
hayırsever olduğu da vurgulanıyor. Girişimcilerin işlerini
nasıl kurduklarına ve büyüdüklerine dair hikâyeler ise
ilgi çekecektir. Kayserililer’in geçmişten süzülüp gelen
özlü sözleri ise bir başka güzellikte. Aşağıdaki sözler
hayırseverlerimizin dudaklarından su gibi akıyordu:
 “Öküzü olmayana gön vermezler.”
 “Haram yeme, yedirme.”
 “İtibar için çalışın, para zaten gelir.”
 “Para kor ateştir.”
 “Elin takım çalgısından senin kavalın daha yeğdir.”
 “Bir, bin götürür.”
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 “Allah’la devletin yasakladıklarını yapmayacaksın.”
 “Allah ömrün de, ölümün de hayrını versin.”
 “Hayır öğütte bulunun.”
 “Almanın sonu yok, çarşının iyisi bitmez.”
 “Ak gün ağarıp kalmaz, kara gün kararıp kalmaz.”
 “Allah veriyorsa vardır bir sebebi, alıyorsa vardır bir
hikmeti.”
 “Birisini cemal, insan ve âdem olarak tanımak başkadır.”
 “İnsanı ayakta tutacak sihirli iki kelime umut ve
unuttur.”
 “Allah versin, verdirtsin.”
 “Kötülük her kişi karı, iyilik er kişi karı.”
 “Kefil olma, kefil alma.”
 “Kimi yiyerek, kimi de yedirerek zevk alır.”
 “Kazancın belli bir kısmında fukaranın hakkı vardır.”
 “Kayserili ticarette kendisi büyürken, ticaret yaptığı
kişiyi de büyütür.”
 “Yere düştüğün zaman bile, bir avuç toprak almadan
ayağa kalkma!”
 “Verdiğin sözü tut, tutamayacağın sözü verme.”
 “Üstünüze güneş doğmadan işinizin başında olun.”
 “İyilik yapın denize atın, balık bilmezse Hâlik bilir.”
 “Her şeyi yazın, akit sünnettir.”
 “Dabaksan, it bokuna muhtaçsın.”
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 “Eşinle dostunla ye iç, ama asvata {ticaret} yapma.”
 “Kayserili sözünü bilir, alacağını bilir, borcunu bilir.”
 “Veren el, alan elden hayırlıdır.”
 “Yalan söylemek ahmaklıktır, yalan söyleyen kendini
aldatır.”
 “Müşteri daima iyiyi, doğruyu ve güzeli seçer.”
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 “Büyük paralar sel gibi gelir yıkar, küçük paralar yağmur
gibi gelir göl olur.”
 “Kendinize zarar verin başkasına vermeyin.”
 “İnsan bir topluluğa gösterişle girer, zekâ ve dünya
görüşü ile uğurlanır.”
 “Ticaret humayuna benzer leke götürmez.”
 “Alacaklıya boyun eğmeyin, çok yalvarın, az verin.”

 “Başarılı olmanın üç şartı vardır: Dürüstlük, çalışkanlık
ve sabır.”

 “Ver ki, Allah da versin.”

 “On milyonu çalıştırmak kolay, yüz milyonu çalıştırmak zordur.”

 “Hayatta iki şeyi alamazsınız; tapusuz malı ve nikâhsız
hanımı.”

 “Kayserili’nin akıllısı İstanbul’a göçer.”

 “Bir zengin fakirleşirse zengin gibi, bir fakir de zengin
olursa fakir gibi harcamayı kırk yıl üstünden atamaz.”

 “Devletle iş yapmayın.”
 “Çok işçi çalıştıran işlere girmeyin.”

 “Ayıplı mal satmayın, sattığınız malın arkasında
durun.”

 “Yaptığın işi iyi bileceksin.”

 “Çıkan neyse yakışan odur.”

 “Ortaklıkta için bozulmazsa, işin bozulmaz.”

 “Kayserili, iki adamın ayıplayacağı işi yapmayandır.”

 “Sen dosta muhtaç olma, kalırsa düşmana kalsın.”

 “Arkadaşınızı iyi seçin, işinize bağlı ve ahlaklı olun.”

 “Az kazanan çok kazanır.”

 “İşte rekabet, kefalette dayanışma gerek.”

 “Haramla helal ikiz kardeştir. Haram denilen âşüfteye
ticarette yakasını kaptırmayana az rastlanır, kaptıran
da iflah olmaz.”

Girişimciliğin ve çalışkanlığın yanında Kayserili’nin bir
ayırıcı vasfı daha vardır. O da, hayırseverliliğidir. Kayserili
hayırseverlerin Türkiye sathında ve Kayseri’de yaptığı
hayır yatırımları ve transferleri hiçbir ilin mensuplarına
nasip olmayacak boyutlardadır. Kamunun eksik bıraktığı
alanlarda onların hayratları vardır.

 “Ortaklıkta kendine kazanıyor gibi, para harcarken de
ortaklarını düşünerek hareket edeceksin.”
 “Borç zamanında ödenmelidir.”
 “Tahsil edemediğin alacağını fazla düşünme, yenisini
kazanmak ondan daha kolay.”

18

K

Kayserililer’e göre hayırseverlik, insanlara iyilik yapmış
olmanın verdiği doyum dışında hiçbir yardım ve ödül
beklentisi olmaksızın bir başkasına yardım etmek için
gönüllü olmaya verilen bir addır.
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Yapılan söyleşilerde, Allah rızası yolunda iyilik yapmak
için gayret ederlerken onların hayırseverliliklerinin,
kişiliklerinden de kaynaklandığını ve tarihi derinlikleri
olduğunu anladım.
Bazıları Kayserililer’in hayırseverliliğini genetik ve
evrimsel kalıtımın bir parçası olarak görmektedir. Bize
göre hayırseverlik Kayseri’de, insanların refahını daha
ileriye götürecek beceri ve inançlar yavaş yavaş ve seçici
olarak bu güne kadar gelişerek gelmiştir. Hayırseverlik, Kayseri değerlerinin bir parçası olmuştur. Yapılan
hayırlarla da nesiller nasıl hayır yapılacağını gözlemlemiş, öğrenmiş ve bu alışkanlıkları geliştirmişlerdir.
Kayserili hayırseverlere baktığımızda onların insanlara yardım edebilecek potansiyele sahip olduklarını,
kendilerini güçlü ve donanımlı gördüklerini, yüksek
bir morale sahip bulunduklarını, ihtiyaç sahiplerine
empati duyduklarını ve yardım etmeye değer gördüklerini, ayrıca, kent büyüdükçe hayırseverliğin azalmadığına, aksine, arttığına tanık olduk.
Hayır, Kayseri’de yüzyıllardır yapılıyor. Kayserili’nin
hayırsever oluşunun sebepleri ve hayırseverlik tanımı
diğer şehirlerde yaşayanlardan farklıdır. Her şeyden
önce hayrın biriktirilen bir servet olduğuna inanılıyor.
Zenginlerin yanında, orta gelirliler de hayırseverdirler.
Kayserililer’in hayır yaparlarken bonkör, ama ticarette
pazarlıkçı oldukları görülüyor. Bir de, hayrın sürekliliği
için tedbirler alıyorlar.
Söyleşileri değerlendirdiğimizde eğitim ve öğretime
yani, insana hayrın ön planda olduğunu görüyoruz.
Yıllarca önce büyük şehirlerde yaptırılan Kayseri
yurtlarının binlerce insanın yetişmesine nasıl katkıda
bulunduğunu görmek insanı gururlandırıyor. Valimiz
Mevlüt Bilici’nin dediği gibi, Kayserililer hayırlarıyla
adeta gelişmenin yönüne işaret ediyorlar. Kayserililer
eğitime, öğretime ve öğrencilere öncelik tanıyorlar.
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Hayırseverler Ahmet Erciyas, Hacı Boydak, Halit Narin,
Kemal Timuçin, Mehmet Özhaseki, Mehmet Bürüngüz, Mevlüt Bilici, Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Nurullah
Baldöktü, Saffet Arslan, Süleyman Çetinsaya ve Yaşar
Küçükçalık’ın etkileyici, örnek alınacak hayat hikâyeleri
ve deneyimleri var. Hepsi birer kahraman. Hayırlar,
Kayseri’de çarpan etkisi yapıyor. Yardımlaşmada adeta
bir yarış izliyoruz.
Bu çalışmada, dışarıdakilerin Kayseri ve Kayserililer’e,
Kayserililer’in Kayseri’ye ve Kayserililer’e bakışını
göreceksiniz. Elli altmış yıllık bir dönemin tanıklarını dinleyeceksiniz. Anıları Sizi geçmişe götürecek.
Başarı, başarısızlık, trajedi, komedi ve insanlık iç içe.
Tarihçiler ve sosyal bilimciler yararlanacakları epeyce
bilgi bulacaklar bu çalışmada. Kentin tarihi, mahalleleri, kamu binaları, okulları, imarı, inşası, geleceğe
yön verecek yatırımları var. Söyleşilerde bazen sektörel
geçmiş de anlatılıyor, gelecek de. Siyaseti, ihtilallerin
etkilerini bulacaksınız. İsmi bilinmeyen girişimcileri,
elli yıl önce dil bilmediği ve tanımadığı halde Kanada’ya
giden hayırseverleri tanıyacaksınız. Söyleşilerde zaman
zaman ulusal boyutta konulardan da söz ediliyor.
Ayrıca, kitapta Kayserililer’in Adana’nın gelişmesine
nasıl katkıda bulunduklarına kısa da olsa yer verdik.
Size sunulan iki yıllık bu çalışma Kayseri Kızılay, Hayırseverleri ve Kayseri üçgeninin yıllara dayalı başarı
hikâyelerini 200’e yakın röportajla ortaya koymaktadır.
Kayserili’nin, hayırseverliliğini ahlaki, hukuki ve iktisadi sorumluluklarla taçlandırdığında birçok ulus
tarafından takdir edileceğinden şüphem olmadığını
belirtmek isterim.
Kitabın hazırlanmasında emeği geçen Kadir Dayıoğlu,
Murat Yerlikhan ve Bora Çelik’e ayrıca teşekkür ederim.
Haziran 2011
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Rifat Çalıka

Ü

nlü siyaset ve hukuk adamı Ahmet
Rifat Çalıka 1887 tarihinde
doğdu. Çocukluğu ve ilk gençlik çağları
babası alay kâtibi Mustafa Rahmi efendinin
görev yerleri olan İstanbul, Girit, Drama, Selanik ve Adana’da geçti. İlkokulu Girit’te okudu.
Selanik Askeri Rüştiyesi’ni ve Adana İdadisi’ni
bitirdi. Yüksek öğrenimini İstanbul Hukuk
Fakültesi’nde tamamladı. Mezuniyetinden
sonra Adliye Nezareti’nde Seçim Encümen
Kâtibi olarak göreve başladı.
Balkan Harbi sonlarında kurulan Müdafaa–i
Hukuk Cemiyeti yazı işleri memurluğuna
atandı. Çeşitli yerlerde hâkim ve savcı olarak
çalıştı.

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamak üzere
olduğu sıralarda, 1914 Temmuz’unda
Kayseri’ye gelerek belediye başkanlığına
seçildi. 1914–1916 ve 1916–1919 yılları arasında iki dönem başkanlık yaptı. Başkanlığı
sırasında Kayseri ve Civarı Müdafaa–i Hukuk
Cemiyeti’ni kurdu.
Ağustos 1915 tarihinde yapılan Bünyan bölgesi
tehcir hareketinde aktif görev aldı. Tehcire tabi
halkın mal ve can güvenliklerinin sağlanmasını
temin etti. İç karışıklıklardan istifade ederek
çapulculuk yapanlara karşı mücadele verdi.
1920 yılında Kayseri Müdafaa–i Hukuk Cemiyeti adayı sıfatı ile milletvekili seçilerek son
Meclis-i Mebusan’a girdi.
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Birinci Devre mebuslardan oluşan Adliye Encümeni ve Rifat Çalıka {Ayakta soldan 4. sırada}

Rifat Çalıka’nın babası, annesi ve yeğenleri

Çalıka, Meclis’in kapatılması üzerine sıkı İngiliz kontrolünden kaçarak Ankara’ya geçer ve
Mayıs 1920 tarihinde TBMM’ye katılır. Büyük
Taarruz’dan önce Rauf Orbay Kabinesi’ne
Adliye Vekili {Adalet Bakanı} seçilir. Lozan
Antlaşması’nın imzalanmasına kadar bu
görevde kalır.
1921 yılında Ankara’yı tehdit eden Yunan
ilerlemesi karşısında, Meclis’in ve milletvekili ailelerinin Kayseri’ye taşınması için
görevlendirilen grupta yer alır. Milletvekili
seçimlerinin yenilenmesi kararı alınması ve
24

seçimlerin tamamlanması üzerine Ağustos
1923 tarihinde görevinden ayrılır.
1923 seçimlerinde arkadaşları Kayseri milletvekilleri Ahmet Hilmi {Kalaç}, Sabit bey ve Vali
Muammer bey, Atatürk’e bir rapor yazarak,
Rifat beyin seçilme kabiliyetinin olmadığını
bildirirler. Parti de Rifat beyi aday göstermez.
Kendine küsen Rifat Çalıka, istememesine
rağmen, Kayserili’lerin ısrarı üzerine seçim
bölgesine bile gelmeden bağımsız aday olur.
Seçimi kaybeder.
Seçimlerden sonra Atatürk, Rifat beye politikadan ayrıldıktan sonra ne yapacağını sorar.
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Şevki Çalıka {Ortada oturan} Avcı Taburu’ndayken {Üsküp 1919}

Rifat Çalıka {Sağ başta oturan} ve arkadaşları

Asım Çalıkoğlu ve ailesi {Oturanlar soldan: Asım Çalıkoğlu, eşi
Gülistan Çalıkoğlu, damadı Kral Faruk’un yeğeni, ayaktakiler
soldan: kızı Nurunisa, oğlu Haldun, kızı Leman}

Rifat Çalıka {Sol Başta} Bünyan’da görevdeyken

25

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

←
Ayaktakiler soldan: Nazif Akşehirlioğlu, Rifat
Çalıka, bilinmiyor, bilinmiyor, Zeki Karakimseli,
Hüseyin Yedekçi, oturanlar soldan: bilinmiyor,
bilinmiyor, Osman Bey, Dırazzade Reşit Efendi,
bilinmiyor

Ankara’da yüksek
öğrenimlerine devam eden
Kayserili gençler {1938} {Alt
sırada soldan 8. Hurşit Çalıka}

26

Kendisine İzmir ve Manisa dâhil yedi ili içeren
bir liste gösterir ve bunlardan birine vali olmasını teklif eder. Rifat bey, Atatürk’ten teşekkürle beraber özür diler ve memleketi olan

Kayseri’de oturup çalışmayı yeğlediğini söyler.
Onun bu tok tutumu “muhalefete devam ve
Kayseri’de siyasi güç toplama niyeti” olarak
nitelendirilir ve kuşku uyandırır.
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Rifat Çalıka {sol başta} Vesile Çalıka’nın nişan töreninde

Önde yatan: Dırazzade Reşit Bey, soldan: Ömer Taşçıoğlu, Müfit Bey, bilinmiyor, Hayrullah Ürkün ve Rifat Çalıka

Bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra Kayseri’ye
dönen Rifat bey, 1924 yılında Kayseri Belediye
Başkanlığı’na yeniden seçilir.
1925–1927 yılları arasında Kayseri’de serbest çalışır. 1927 yılında Bünyan Dokuma
Fabrikası’nın kurulmasına önayak olur ve buranın müdürlüğünü üstlenir. Aynı zamanda özel
girişim olan Kayseri İktisat Bankası murakıbı ve
Kızılay Kayseri Şubesi başkanıdır da.
Rifat bey için 1934 tarihinde, politik sebeplerin
etkisiyle zoraki işsizlik dönemi başlayacaktır. 5
Şubat 1934’te Vali Nazmi Toker bey sabah erkenden Rifat Çalıka’yı polislerle çağırtır. Bünyan
Dokuma Fabrikası’ndaki müdürlük görevinden

çekilmesini söyler. Vali’nin tarif ettiği gibi istifanamesini yazar ve kendisine teslim eder.
Kayseri’deki bunaltıcı ortamdan kurtulmak
isteyen Rifat bey, 1938’de Adana’ya giderek,
buradaki Kayserili iş adamlarıyla birlikte Türk
Nebati Yağları Fabrikası’nın kuruluşunu sağlar
ve müdür olarak çalışmaya başlar.
1947 yılında eşinin ani vefatı üzerine Adana’daki
“Türk Nebati Yağları Fabrikası”ndan ayrılan Rifat
bey yeniden Kayseri’ye döner ve 1950 yılına
kadar burada kalır. 1950 yılında İstanbul’a taşınan Rifat Çalıka, 1962 yılında yeniden Kayseri’
ye döner ve burada kızının yanında 23 Şubat
1963 günü vefat eder. t

Şevki Çalıka
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İbrahim Safa Bey [Kurucu]

K

ızılay’ın 1915 yılında Rifat Çalıka
ve Fırat Efendi’yle birlikte
kurucu 3 kişisinden biri olan eski
belediye başkanlarından İbrahim Safa bey,
1875 yılında Kayseri’de doğdu.
Ticaret erbabı olup, asıl işi halıcılıktır.
Yozgat’ta meydana gelen ve Ankara hükümetini zor durumda bırakan Çapanoğlu isyanına
karşı oluşturulan Kayseri gönüllüler alayının
başında yer almıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti,
batıda dış düşmanlara karşı büyük bir mücadele içine girmişken, Yozgat’ta baş gösteren
Çapanoğlu isyanı Sivas, Karaman, Tokat,

28

Zile’ye kadar yayılmıştı. Ankara’nın hemen
yanı başındaki Elmadağ, Çapanoğulları’nın
eline geçmek üzereydi. İsyancıların üzerine
gönderilen müfrezeler ve nizamiye birlikleri,
hiçbir başarı sağlayamadan geri çekilmiş veya
dağılmışlardı. Çok ciddi bir tehlike oluşturan bu isyan, Ankara’yı manen sarsıyordu.
İsyancıların Kayseri’ye girmemesi ve yayılmaması için İbrahim Safa bey komutasında
bir gönüllüler alayı oluşturularak, il sınırları
tutuldu. Bu alayda Katipzade Nuh Naci bey
birinci tabur, Hacılarlızade Mustafa ikinci
tabur komutanı olarak Çokgöz Köprüsü’nü ve
Taşçıoğlu Ömer bey komutasındaki bir tabur
da Tekgöz Köprüsü’nü tuttu. İsyancıların
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İbrahim Safa {Oturan sol baştaki} ve Necmettin Feyzioğlu {Oturan sağ baştaki}

Kayseri’ye girmemesi için bütün önlemler alır. Daha sonra bu isyan Çerkez Etem
kuvvetleri tarafından bastırılır. 1925 yılında Belediye Başkanlığı’na seçilen İbrahim Safa bey, Kayseri Elektrik Şirketi’nin kurulmasına ve demiryolu yapımına
öncülük etti. Üç yıllık başkanlık görevi sırasında şehrin temizliğine ve aydınlatılmasına önem veren İbrahim Safa bey, halk evi binası ile evlendirme dairesinin
ve kendi adıyla anılan Safa İlkokulu’nun da yapılmasını sağladı. Halk arasında
itibarlı bir yere de sahip olan İbrahim Safa bey, 1933 yılında Kayseri’de vefat etti.
Atatürk’ün Kayseri ziyaretlerinden birisi, İbrahim Safa Bey’in belediye başkanlığına rastlar. Atatürk’ün şerefine verilen ziyafette, sırayla konuşma sözü
verilir katılanlara. Hitabet kabiliyeti az olduğu için, sıra kendisine geldiğinde
konuşmak istemezse de ısrar ederler. Zorla ayağa kalkan İbrahim Safa Bey, bir
iki söz ettikten sonra konuşmanın arkasını getiremez ve çok samimi bir ifade
ile elini önce kalbine, sonra dudaklarına bastırarak, “Paşam, kusuruma bakma,
şurda var, şurda yok”, dediği unutulmamıştır. t

 1925 yılında Belediye
Başkanlığı’na seçilen İbrahim
Safa Bey, Kayseri Elektrik
Şirketi’nin kurulmasına ve
demiryolu yapımına öncülük
etti. Üç yıllık başkanlık görevi
sırasında şehrin temizliğine
ve aydınlatılmasına önem
veren İbrahim Safa Bey, halk
evi binası ile evlendirme dairesinin ve kendi adıyla anılan
Safa İlkokulu’nun da yapılmasını sağladı.
29
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Nuh Naci Yazgan
 Tanrı şahidim
hilenin kırıntısını
katıp karıştırmadım,
bilerek isteyerek hiç
bir işime. Ama yine
de bir nefis muhasebesine varınca, göğsümün bir yerlerinde
kıl çekintisine benzer
inceden inceye bir
sızı duymuşumdur
her zaman. İşte hayır
hasenat namına
ne yaptımsa bu
sızıyı dindirmek için
yaptım. 
30

S

ivas Kongresi’ne Kayseri temsilcisi
olarak katılan, erdem ve fazilet
sahibi, yardım sever, iyilik timsali Nuh
Naci bey 1885 yılında Kayseri’de doğmuştur.
Vezirhanı odabaşısı olduğu sıralarda halı
ticaretine ilgi duyar. Halı ticaretine başlayışını, “Birinci Dünya Savaşı’ndan önce ticaret
Ermenilerin ve Rumların elindeydi. Bizler de
aşar mültezimliği, canlı havyan alım satımıyla
uğraşırdık. Ben Vezirhanı’nda odabaşıydım.
Ermeniler’in ve Rumlar’ın mağazaları da
bu handaydı. Depoları halılarla doluydu.
Ermeni arkadaşlarla ortalık ederek merak
saldım halıcılığa. O günlerde dokunan has
ipek halılar padişahların saraylarını süslerdi”,
cümleleriyle anlatmaktadır.

Kendi ifadesiyle “ne boyalara girip çıkmamıştır ki”. Bir ara Kayseri Lisesi’nde güzel yazı
ve meşk hocasıdır. Kayseri Baruthanesi’nde
kâtip olarak çalışmıştır. Mustafa Kemal
Paşa’nın kurduğu Müdafa–i Hukuk Cemiyeti
Kayseri Şubesi’nin ve 1921 yılında Kızılay
Kayseri Şubesi’nin başkanlıklarını yapmıştır.
Kayseri Belediyesi’nde encümen azası olarak
görev yaptığı sırada 1923 yılında Kayseri milletvekili seçilerek Meclise girmiştir.
Yazgan soyadını alışını şöyle aktarır: “Soyadı
Kanunu çıkmış, herkesin kendine bir soyadı
alması istenmişti. Ben gençliğimde idadide
okurken hocalar yazımı pek beğenirlerdi.
Bugünkü yazı değil tabi, eski yazı. Bugünkünü
ben de beceremiyorum, kargacık, burgacık
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bir şeyler çiziktiriyorum. Ama eski yazıyı
döktürürüm. Hattatlığa özensem yeriydi,
herkes beğenirdi. Bir ara mezun olduğum
idadide hoca bulamadılar, bana hüsnü hat
dersi bile verdirdiler. Gençliğimde ilk yaptığım işlerden birisi de Askeri Baruthane’de
kâtiplikti. Defterleri inci gibi doldururdum.
Gençlik tabi. Amirlerim beğendiklerini söylüyorlar, benim de koltuklarım kabarıyor.
Aradan bu kadar yıl geçti, bunca işe girip
çıktım, hep aklımda kalan yazımın güzelliğini öven sözlerdir. Onları hiç unutmadım.
İnsanın bir şeyi güzel yapması ve beğenilmesi
gurur veriyor. Şu sıralar kendime bir soyadı
ararken aklıma geldi birden. Yazıcı, yazısı
bol manasına, ‘yazgan’. Kelime hoşuma gitti.
Soyadı olarak seçtim kendime.”
Daha sonra politikadan ayrılarak iş hayatına
atılır. “Baktım benim işim değil, erbabına
bıraktım politikayı. İndim Adana düzüne.
Hemşeriler Nuri Has, Mustafa Özgür, Seyit
ağalarla birlikte orada ortak bir bez dokuma
fabrikası kurduk”, demektedir. Ülke ekonomisin canlanması ve yeni işyerlerinin kurulmasına öncülük yapar.
Nuh Naci bey ömür boyunca tüm varlığını ve
ticaretteki bütün kazancını ülke menfaatine
harcamıştır. Yoksullara yardım etmiş, öksüzleri evlendirmiştir. Hayır hasenat işlerinden
elini hiç çekmemiştir. Okul, cami, hamam,
hastane, dispanser ve öğrenci yurtları yaptırmıştır. ‘Kayseri Köylü Talebe Yurdu’, ‘Kayseri
Göğüs Hastalıkları Hastanesi’, İstanbul’da
‘Kayseri Yüksek Tahsil Öğrenci Yurdu’ onun
yaptırdığı sayısız hayır kuruluşlarından bazılarıdır.
Ona göre, “Haramla helal ikiz kardeştir.
Haram denen aşüfteye ticarette yakasını
kaptırmayana az rastlanır, kaptıran da iflah
olmaz. Tanrı şahidim hilenin kırıntısını
katıp karıştırmadım, bilerek isteyerek hiç
bir işime. Ama yine de bir nefis muhasebesine varınca, göğsümün bir yerlerinde kıl
çekintisine benzer inceden inceye bir sızı
duymuşumdur her zaman. İşte hayır hasenat
namına ne yaptımsa bu sızıyı dindirmek için

yaptım. Hamam yaptırdım, cami yaptırdım,
hastaneler, dispanserler kurdum, Kabe’yi
ipek halılarla donattım, Hacer–ül Esved’e
yüz sürdüm.”
Öğrenci yurdunun yapımıyla ilgili söyledikleri de ne kadar hassas bir insan olduğunu
göstermektedir: “Babamın adı Hakkı. Oğlum
olunca Hakkı koydum adını. Ama felek
17’sinde aldı elimden. Bir gece, gecenin geç
saatlerinde Kiçikapı’dan geçiyordum. Elektrik direğinin dibinde dinelmiş kitap okuyan
bir çocuk gördüm, beni fark bile etmedi. Ne
yaptığını sordum, lisede öğrenciymiş, yarınki
derslere hazırlanıyormuş. Gittim eve, girdim
yatağa amma uyku tutmadı, yeniden kalktım,
vardım o tarafa, baktım çocuk hala direğin
dibinde ders çalışıyor. ‘Neden evde çalışmıyorsun’ dedim. ‘Evimiz yok, ben köylüyüm’
dedi. ‘Nerde kalıyorsun’ dedim. ‘Handa’ dedi.
Eğildim yüzüne baktım, tıpkı Hakkı’ma benziyordu. Allah Hakkı’mı böyle çıkartmıştı
karşıma. Hemen işin başına geçtim ve Köylü
Talebe Yurdu’nu yaptırdım.”
Uzun denebilecek biçimli boy pos, geniş ve
yüksek omuzlar, pörçüklü kaşların gölgelediği parıltılı bir çift zeki Kayserili gözü,
uçları özenle yukarıya kıvrılmış enveri yeni
kır düşmüş bıyıklar, tuttuğunu kopartan bir

Ayaktakiler soldan: Nazif
Akşehirlioğlu, bilinmiyor, Osman
Feyzioğlu, Rifat Çalıka, Nuh
Naci Yazgan, Oturanlar: Osman
Akşehirlioğlu, bilinmiyor.

Nuh Naci Yazgan

Behice Yazgan
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Ayşe Mostar Nuh Naci Yazgan’ı Anlattı

1920

yılında Kayseri’de dünyaya geldim. Çocukluğum

Ağa babam {Nuh Naci Bey} babasını küçük

Adası vardı, oraya gidip ıstakoz sepetle-

yaşta kaybetmiş. İdadiyi bitirip devlet

rini atarlar, tutup ertesi gün getirirlerdi. Eli

Kayseri’de geçti. Hacı Mansur İlkokulu’nu

memuriyetine girmiş. Başındaki yönetici

çok boldu. Harp çıkınca askeriye Nuh Naci

bitirdim. Ortaokul ve liseyi Adana Kız

ağa babamdan su istemiş, o da odadan

beyden teknesini istedi. Ağa babam derhal

Lisesi’nde okudum. Adana’ya gitme nede-

çıkmış bir daha dönmemiş. O kadar onurlu

teknesini ve arabasını verdi. O tekne şu

nim de Nuh Naci Yazgan beyin eşi Behice

bir adamdı. İlk ticarete de annemin {Behice

anda Kasımpaşa tersanesinde duruyormuş,

Yazgan’ın benim halam oluşundandır.

Yazgan} saç altınlarını bozdurarak başlamış.

üzerinde Yazgan diye yazılıymış.

Oğulları Hakkı çok genç yaşta hastalanmış.

O zaman gelin olan kızların saçlarına altın

Kayseri’de o zaman üç tane doktor varmış,

takarlarmış.

menenjit teşhisi koymuşlar, kurtaramıyorlar, hayatını kaybetmiş. Beni çok küçükken
yanlarına almışlar, hep orada kaldım. Okumayı çok istiyordum. İkinci dünya harbi çıktı
okuyamadım. Beni Almanya’ya yollayacaklardı, hudutlar kapandı. Ağabeyim Mehmet
Muhaddisoğlu orada okuyordu. Ağabeyim
de hudutlar kapanmadan bir hafta önce,
kaçtı geldi.

üzere şehrin ileri gelenleri ağa babamın
dostlarıydı. Hep birlikte Karataş’a giderdik.
Çadırlar kurulur, aşçılar, işçiler, şoförler yardımcı olur, hem denize girilir, hem de piknik
yapılırdı. Milli Mensucat’ın ırmak kenarında
büyük bir portakal bahçesi vardı. Bazı hafta
sonları da oraya giderdik. Öğle yemeği yenir,
ikindi vaktine kadar oturulur, daha sonra eve

mişti. Bir müddet maaşları ağa babamın
ödediğini öğrendim.
Şu olay da beni çok üzmüştür. Atatürk’ün
Kayseri’ye ilk gelişinde yatıracak karyola
bulamamışlar. Anne ablamdan {Behice
Yazgan} karyolayı alıp götürmüşler. Atatürk
o karyolada yatmış. Geri vermişler, ancak
yıllar sona “Atatürk Evi” yapıyoruz diye, o
pirinç karyolayı götürüp eskiciye satmışlar.

Halam Behice Yazgan ve Nuh Naci beyin

dönülürdü. Ağa babam sofra adabı olan keyf

Son olarak da şunu anlatabilirim. Ağa

haklarını hiç ödeyemem. Beni çok severlerdi.

sahibi bir insandı. Orada nargilesini içer,

babam çok hasta. İlk hastalandığında

Bilhassa “ağa babam” {Nuh Naci bey} beni

gramofon dinlerdi. Alaturkayı çok severdi.

doktorlar mesane kanseri teşhisi koydular.

Ağa babam İstanbul’da bir ev aldı. Moda

Paris’e gidip ameliyat olup geldi. Hastalık

deniz kulübüne aza idi. Bir gün iktisat vekili

tekrar nüksetti, gene Fransa’ya gitti. Fey

Celal Bayar geliyor. Naci beye kulübe gelen

isminde bir doktor, eğer mümkün olsaydı

azalar gece evlerine dönerken karşıya geçe-

ben bu adama canımdan can verirdim,

cek vasıta bulamıyorlar bir motor alır mısınız

böyle sempatik bir adam görmedim demiş.

Ağa babam Adana Milli Mensucat

deyince; alırım ancak bir şartla, bir tane de

Fransa’dan döndüğünde çok sevinmiştik.

Fabrikası’nı alınca ilk defa çalışanlarına

benim almama müsaade ederseniz alırım

Daha sonra ağırlaştı. Ölümünü de gayet iyi

hastane ve sosyal mesken yaptıran adamdır.

diyor. O zaman her şey yasak, izin çıkıyor.

hatırlıyorum. Evde yatıyordu. Başında gece

Ortaklarını sürekli uyarırdı. Borsaya gidip

Ağa babam bir tane Moda Deniz Kulübü’ne,

gündüz hemşire bulunuyordu. Son yediği

pamuk almayın, bırakın o adamcağızlar

bir tane de kendisine motor alıyor. Sonra

lokma benim yaptığım karpuz reçeliydi.

alsın. Onlar buraya çocuklarının geçimini

kendisine dört yataklı bir tekne alındı. Ayrıca

“Haydi, kızım Ayşe hani bana yapıyordun

sağlamak için geliyorlar. Sizin paranız var,

balık meraklısıydı. Balık tutmayı çok severdi.

ya o reçelden ver bakalım” demişti. Ölümü,

bırakın onlar alsın diye ihtar ederdi. O kadar

Küçük balık teknesi vardı. Onunla sabaha

hem ailemiz, hem de ülkemiz için büyük

hakkaniyet sahibi bir insandı.

karşı gider Büyük Ada’nın arkasında Pavli

kayıp oldu. t

çok severdi. Halama da bütün kardeşlerim hala derken, ben anne derdim. Ben
küçükken ağladığımda battaniyeye koyup
sallarlarmış. Beni çoğu zaman ortalarında
yatırırlarmış.
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Adana Valisi Tevfik Hadi bey başta olmak

Kayseri’de öğretmenlerin maaşı ödenme-
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irade ve becerinin simgesi güçlü bir çene, başında kahverengi
fötr şapka, sırtında uzun kahverengi palto, sağ elinde savatlı
zarif bir baston ve dilinde hiç bozulmamış tatlı bir Kayserili
şivesi onu tarif etmektedir.
Eşine az rastlanır bir vatanperver ve iyilik adamı olan Nuh Naci
Yazgan bey 1947 yılında İstanbul’da vefat etti ve Karacaahmet
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Nuh Naci Yazgan ve Fadime Hanım
Mehmet Kiraz çiftinin beş çocuğu olur. Erkekler Recep, Şükrü
ve Mevlüt şehit olurlar. Mevlüt’ün Erzurum’da şehit olduğu
bilgisi dışında öbürlerinden haber alınamaz bile. Kızları ise
Fadime Akkuyruk ve Ayşe Keklik’tir.
Hallerine acırlar, İncesu–Adana yolu üzerinde Karakaya yurdundan bir koyun verilir. Fadime yanına bir çocuk alarak koyunu
eve getirmek ister, fakat hayvan öğlenin hani derler ya dal
sıcağında yürümez. Fadime çaresizdir, ağlamaya başlar. Tam
o sırada bir araba durur irkilirler. O zamanda araba yok denecek kadar azdır. Arabadan biri iner, Fadime’ye niye ağladığını
sorar. O da ne edeceksin kardeşim, hayırlarına verdikleri koyun
bile eve gitmek istemiyor, fakirliğin gözü kör olsun der. Biraz
duraklanır. Adam şoföre kadın, çocuk ve koyunu arabaya koymasını söyler. Fadime hâlâ tedirgin, ama çaresiz binerler. Yolda
ailesinden bilgiler de verir. İncesu’ya gelince, bütün insanların
kendine baktığını sanan Fadime hanım utanır, araba Kedioğlak
Sokağı’nın başında durur ve yolcularını indirir. O kişi biraz
parada verir. Fadime hanım dua eder, tam araba kalkarken
adını bağışlamasını ister. O beyefendi de ne önemi var, ama
ille soruyorsan adım Nuh Naci der {Emekli öğretmen Hasan
Tasacı, Nuh Naci Yazgan’la ilgili bu anıyı, Fadime hanımdan Yeni
Mahalle’deki Sümer Evleri’nde bizzat dinlemiştir}.

Nuh Naci Yazgan Atatürk’ü
Karşılama Heyetinde
Tarih 19 Aralık 1919. Babam Fırıncıoğlu Kara Ali Germir’de
jandarma onbaşısı olarak görevinin başında. O gün, Germir
muhtarı Kiçikapı’da dolaşırken, Katipzade Nuh Naci’ye rastlamış. Nuh Naci bey muhtarı yakalamış ve öğleden sonra Mustafa
Kemal Paşa Sivas yolundan Kayseri’ye geliyormuş, biz yarın
ikindiden sonra Çifte Kümbetler’e paşayı karşılamaya geleceğiz,
Ali onbaşıya söyle o da öğleden sonra Çifte Kümbetler’e gelsin,
sakın unutma demiş. Babam ertesi gün ikindiden sonra atına
binmiş, Çifte Kümbetler’e doğru yola çıkmış. Şehirden gelen
kafilenin de 10–12 atlı olarak geldiğini görmüş. Germir yolunun Sivas Caddesi’ne kavuştuğu yere varıp, orada Kayseri’den
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Mustafa Kamil Başkal,
Nuh Naci Yazgan İle İlgili
Bir Rüyayı Paylaştı

B

abamın yanına gelen bir arkadaşının gördüğü rüyayı
anlatmak istiyorum. İnsanların kulağına küpe olması
için anlatıyorum. Katipzade lakaplı Nuh Naci Yazgan bir
arkadaşının rüyasına giriyor. O arkadaşıyla sohbet ediyorlar. Ben bizzat o arkadaşından dinledim. Merhuma diyor
ki, “Katipzade senin için ne var? İnce hastalıktan herkes
kırılırken sen onların şifa bulması için verem hastanesini
yaptırdın. Köylü çocuklarının kalması, okuması için bir
yurt yaptırdın. Kız çocuklarının okuyabilmesi için Behice
Yazgan Kız Lisesi’ni yaptırdın. Dünyada iken ahiretliğini
yaptın, Cennetin başköşesinde oturuyorsun”.
Katipzade cevaben, “Yok! Öyle değil! Bildiğin gibi değil.
Bir gün Behice hanımla Bağdat Caddesi’ndeki bir arkadaşı ziyaretten dönerken çamurun su birikintisinin içerisinde bir köpek yavrusunu inilerken bulduk. Alıp gazete
kâğıdına sarıp eve getirdik. Karnını doyurup yıkadık, sobanın yanında kuruttuk. Köpek bizimle de yaşadı. Benim
mükâfatım bundanmış”.
Adam kan ter içerisinde uyanır. Rüyanın çok büyük tesirinde kalır. Bu olayı anlatmak için İstanbul’a Nuh Naci
beyin eşi Behice hanımı görmeye gider. Kapıda bahçıvanla
karşılaşır. Kayseri’den geliyorum Behice hanımla görüşmek
istiyorum deyince, bahçıvan ne için görüşeceğini sorar
ve peş peşe de birçok soru yöneltir. Kayseri’den giden
adam bak kardeşim, benim halim vaktim yerinde, Behice
hanımdan hiçbir talebim yok, sadece bir konuyu sorup
gideceğim der. Bahçedeki sesleri duyan Behice hanım,
beyefendinin içeri alınmasını ister. Adam gördüğü rüyayı
hanımefendiye anlatır. Behice hanım ağlamaklı olarak
olayı doğrular. Köpeğin iki yıl öncesine kadar kendileriyle
yaşadığını, ölünce de yerini göstererek bahçeye gömdüklerini, yeri belli olsun ve bahçıvanlar yanlışlıkla kazmasınlar
diye de başına iki taşı koyduklarını anlatır.
Bu olayla, hayrın küçüğünün büyüğünün olmadığı ve
mükâfat yerinin Cenabı Allah olduğunu anlatmak istedim.
Nerede mükâfat edeceğini, nereden vereceğine karışılamayacağını vurgulamak adına söyledim. Karışılırsa, Allah
saklasın hayır değil riya olacaktır. t
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Nuh Naci Yazgan ve eşi Behice hanım
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gelmekte olan kafileyi beklemiş. Onlar da
aynı yere gelip kavuşunca, sohbet etmeye
başlamışlar. İki saat kadar bekleyip güneş
Yılanlı dağın üzerine eğilince, akşam yaklaştı şehre dönüp yarınki haberi bekleyelim demişler ve şehre doğru yönelmişler.
Babam da atına binip, Germir’e doğru
yola çıkmış, Germir’e doğru çıkan yokuşun yarı yerine doğru gelince, doğrulup
Kumarlı tarafına doğru dikkatlice bakmış.
İki otomobilin yolda toz kaldırarak gelmekte olduğunu görmüş. Hemen omzundaki tüfeğini çıkarıp, şehre gitmekte olan
kafileye doğru havaya bir el ateş etmiş.
Silah sesini işiten kafile dönüp bakınca
babam el–kol işareti ile paşanın gelmekte
olduğunu haber veriyor, kafile kümbete
doğru geri dönmüş. Babam, Germir yolunun Sivas yolu kavşağına gelince yolun
sağına geçmiş, silahını çapraz olarak sırtına geçirip atından inmiş ve yolun altı
adım uzağında beklemeye başlamış.
Şehir yolundan geri dönen kafile de babamın beklediği yere 100 m kadar yaklaşmış.
Öndeki araba babamın hizasına gelince
durmuş. Babam askerce selamını çakıp,
Paşa Hazretleri hoş geldiniz diye yüksek
sesle bağırmış. Paşa, sağ elini başına doğru
hareket ettirip selamını almış ve arabadan
inmiş ve 100 adım uzakta gelmekte olan
10–12 atlı kafileyi göstererek, onbaşı bu
adamlar kim? diye babama sormuş. Babam
da, Paşam bunlar Kayseri’nin ileri gelen
tüccar ve ağaları, zatı âlinizi karşılamak
için gelmişler deyince, peki öyleyse artık
yürüyerek gidelim görüşelim diyerek kafileye doğru yürümeye başlamış, babam da
altı adım arkasından yürürken, paşaya
hissettirmeden kafiledekilere kolu ile atlarınızdan inin diye işaret etmiş, onlar da
hemen atlarından inmişler. Kafile ile bir
araya gelince, her biri hoş geldiniz Paşa
hazretleri derken eğilip hürmetle elini
sıkıyor, kendini takdim ediyor ve dua cümleleri ifade ediyorlarmış. Belediye Reisi
İbrahim Safa, tüccardan Katipzade Nuh
Naci, Feyzioğlu, Güpgüpoğlu, Dırazoğlu,
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Taşçıoğlu karşılayanlar arasındadır. Paşa
kafiledekilere şehir uzak mı? diye sormuş,
yarım saatten biraz fazla diye cevap alınca, o
halde yürüyelim ve konuşarak gidelim deyip
yürümeye devam etmişler, babam orada
biraz duraklamış ve atına binip Germir’e geri
dönmüş {Mustafa Kemal Paşa’nın Germir’den
geçişini babasından nakleden, 1923 doğumlu
Mehmet Kara}.

M. Fatih Özgür’le Milli
Mensucat’ın Etkileri
Üzerine Söyleşi
Mustafa Özgür’ün kız kardeşi Fatma hanımın torunu Adana Seyhan Belediyesi meclisi
birinci başkan vekili M. Fatih Özgür, sorduğumuzda Milli Mensucat’ın kuruluş hikayesini söyle anlattı:
“Adanalı Ermeniler tarafından Adana’da
kurulup onların Adana’yı terk etmelerinden sonra Milli Emlak’a kalan, ama çalıştırılmadığından atıl durumda bir milli sermaye vasfındaki sanayi kuruluşlarını tekrar
ekonomiye kazandırma yönünde bir milli
politika güdüldüğü dönemde, 1907 senesinde kurulmuş iplik ve dokuma bölümlerine sahip, daha sonra Milli Mensucat adı
Atatürk tarafından verilen sanayi tesisi ihaleyle satışa çıkardığında Mustafa Özgür, Nuri
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Has ve Seyit Tekin satın almak
istiyorlar. Atatürk’ün tavsiyesi
ve devrin iktisat bakanı Celal
Bayar’ın telkiniyle bu ortakların
ticari yönden yeterli olmalarına
rağmen bir şirket bünyesinde ve
yabancı oldukları sanayi alanındaki faaliyetlerinde daha olumlu
ve verimli sonuçlar alınabilmesi
amacıyla Nuh Naci Yazgan beyi
de beraberlerine alarak dört
ortak, 1927 senesinde Milli Mensucat Fabrikası’nı ihale ile satın
alırlar ve sınaî faaliyete başlarlar. 1930’lu yılların Türk Hava
Kuvvetleri’ne milletin katkısı içerikli bir kampanya bağlamında
Milli Mensucat, iki uçak hediye
ederek hem kendi alanında başarılı, hem de bu başarısının karşılığını toplumla paylaşacak ölçüde
bir anlayışın içinde oldukları için
gümüş ve elmas işlemeli madalyayla taltif edilmek suretiyle
onurlandırılmıştır.
“İki sene önce kaybettiğimiz
Adana’nın duayen gazetecilerinden Osman Yereşen’in bizzat tanık
olduğu üzere, o uçaklar hediye
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Mustafa Özgür, Rifat Çalıka {soldan birinci ve
ikinci} ve Nuh Naci Yazgan {sağ başta}

Rifat Çalıka’nın
Şakası

R

ahmetli Nuh Naci Yazgan, “olanın,
kese açması da bir hak vergisidir” derdi. Kendisinin İstiklâl harbinde
{O zaman fazla da bir varlığı yoktu},
ileride maaşlarından ödemek üzere,
memura avans verdiğini duyardık.
Bilmem şimdi yerinde duruyor mu,
Çifte kümbetlerin hemen altında
“Mıklım Suyu”nun menbaından alınarak aktarılan bir çeşmesi vardı. Çeşmenin üzerinde “hemcinsine hizmet
için kâtip oğlu Nuh Naci” diye yazılıydı. 1926–27’lerde, ağabeyimle rahmetli Rifat Çalıkağaoğlu Bünyan’dan
gelirken, bu çeşmeden su içmek için
arabadan inerler; o sırada çeşmenin yalaklarına eşekler sıralanmış
su içiyorlardı. Rifat bey ağabeyime;
“İstanbul’da ağaya, gözünle gördüğün
gibi anlat; hemcinslerinin çok rahat
olduğunu söyle” diye, şaka etmişmiş
{Abdülkadir Zamantılı, Erciyes Dergisi, 95. sayı,
1985}.t
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Sağdan: Mustafa Özgür, Rifat Çalıka, Nuh Naci Yazgan, Akif İyidoğan, Rauf Orbay,
arkadaki Mehmet Muhaddisoğlu

Soldan: Katipzade Nuh Naci, Rifat Çalıka, Mustafa Özgür
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edildikten sonra Milli Mensucat’ın su
kulesinin üzerinden uçuş yaparak da
Adanalılara teşekkürlerini ifade etmişlerdi. Bu haber Yeni Adana gazetesinin
arşivlerinde yer almaktadır.
“Milli Mensucat Grubu diyeceğimiz
Kayseri kökenli sanayiciler Mustafa
Özgür, Nuri Has, Nuh Naci Yazgan ve
Seyit Tekin daha sonraki yıllarda yine
Adana Toroslar Türk Anonim Şirketi
ve Türk Nebati Yağlar Türk Anonim
Şirketi unvanları altında iki yağ fabrikası tesis ettiler. Bu fabrikalar daha
sonraki tarihlerde birleştirilerek hisse
çoğunluğu Hacı Ömer Sabancı’ya
devredilmiş ve Marsa ismini almıştır. Şimdi onlar da Marsa’yı bir başka
yabancı sermayeli kuruluşa devretmişlerdir. Ama Adana’da Milli Mensucat Grubu’nun temelini attığı pamuk
çekirdeğinden yağ üretme konusunda
üretim yapan fabrikalar Marsa ismi
adı altında hâlâ devam etmektedirler.
“Keza Mustafa Özgür, Nuri Has, Nuh
Naci Yazgan ve Seyit Tekin’den oluşan
Milli Mensucat Grubu, 1948 tari-
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hinde Akbank’ın kuruluşuna öncülük etmiş
ve Türkiye’de özel sektörün hâlâ devam eden
ve finans alanında çok başarılı bir kurumunu
ekonomiye hediye etmişlerdir.
“Milli Mensucat Grubu’nun Türk ekonomisine, Türk sporuna ve Türk kültürüne
de büyük katkıları vardır. Adana’ya Kar
Yağmış adı altında on ayrı yazarın bir ortak
kitabı var. Bunu inceleme fırsatınız olursa
Adana sanayinde Milli Mensucat’ın ekonomik, sosyal, kültürel alanlardaki katkılarının
somut örneklerini de görebilirsiniz. Mesela:
1932’de Milli Mensucat’ın kurulduğu Döşeme
Mahallesi’nde bir eski fabrika binasını satın
alan ortaklar, orayı tadil ederek Milli Mensucat İlkokulu adıyla faaliyete geçirmişlerdir.
1932’de kendi adına okul kurup müdürüne
lojman yapan, okulun elektriğini, suyunu
bile üstlenecek kadar sorumluluk duyan
insanlardı.
“Şu anda, Döşeme Mahallesi’nde doğum
evi ve çocuk hastanesi olarak faaliyet gösteren sağlık tesisleri, 1940’lı yıllarda Milli
Mensucat’ın 1.500 çalışanının usul ve füruğunun yani çocuklarının ve ana babasının
bedava tedavi oldukları Milli Mensucat özel
hastanesiydi.
“Keza Adana Sanayi Odası’nın Adana Sanayi
Tarihi diye bir kitabı var. Mehmet Uluğ
Türkan diye bir gazeteci dostumuz bu kitapta
bozuk para yokluğunda kantinde alışveriş
etmek için fabrikanın çalışanlarına verdiği
kuponlara, Küçüksaat’e kadar uzanan bir
yarıçaptaki çember içerisinde esnafın itibar
gösterdiği ve para gibi tedavül gören nesne
olduğunu yazar.
“Milli mensucat 1940’lı yıllarda çalıştırdığı
işçi sayısına göre kurulması yasa emri olan
spor kulübünü de kurmuştu. Kulüp, o günün
geçerli kurarlara göre en az beş branşta, her
branşında genci, yıldızı, büyüğü tam istenilene uygun olarak tesis edilmişti. 1957 senesinde Türkiye profesyonel futbol liglerinde

Soldan: Rifat Çalıka, Hacı Ömer Sabancı, Nuh Naci Yazgan, Mustafa Özgür

Milli Mensucat Spor Kulübü Adana’yı Demirspor’la
beraber temsil eden ilk spor kulübüdür.
“Orhan Kemal’in romanlarını okuduysanız bu romanların mekânı Milli Mensucat’tır. Size biraz Orhan Kemal’i
anlatayım. Orhan Kemal’in babası Nuh Naci beyle
beraber birinci Büyük Millet Meclisi’nde Kastamonu
milletvekilidir. Abdulkadir Kemali bey Kastamonu’da
ağır ceza reisi imiş. Soyadları da Öğütçü’dür. Orhan
Kemal’in babası Abdulkadir Kemali bey 1930 yılında
Ahali Fırkası diye bir parti kuruyor. Ahali Fırkası 1930
Belediye seçimlerinde Adana’da başarılı oluyor, ancak
1930 da Serbest Fırka’nın da başarılı oluşu sonrasında bir sıkıyönetim dönemi geliyor. Biliyorsunuz
Abdulkadir Kemali bey de muhalif görüşlü olduğu için
yurtdışına kaçmağa mecbur oluyor. Yurtdışı da zaten
Dörtyol’dan başlıyor. Dörtyol’dan sonra Hatay Fransızların. Oğlu Orhan Kemal’i Nuh Naci beye emanet
ediyor. Nuh Naci bey Milli Mensucat’ın patronu olduğu
için Orhan Kemal’i Milli Mensucat’ta işçilerin girişini
çıkışını işaretleyen puantör olarak işe alıyor. Orhan
Kemal Milli Mensucat’tan ayrıldıktan sonra Beyrut’a
babasının yanına gidiyor ve geri geliyor. Bizden sonra
çiftlikte çalışmışlığı var. Patosta çalışıyor. Bir de Verem
Savaşta çalışmışlığı var. Bunların hepsi babasının hatırına verilen işlerdir. t
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Torunu Bekir Özhalıcı’nın Dilinden

Bekir Özhalıcı

1893 yılında Emir Mehmetoğulları’ndan
Süleyman ve Şerife’nin çocuğu olarak
Kayseri’de dünyaya gözlerini açtı. Askerden
önce ailesiyle birlikte demircilik yaparlarmış. Sülalesine Demirci Emir Mehmetoğulları
diyorlar.
Askerlik çağı gelmemesine rağmen seferberliğe gönüllü olarak katılarak önce Rus cephesine, daha sonra Bağdat cephesine gönderiyorlar. Orada İngilizler ile çarpışıyorlar.
Makineli tüfek çavuşluğu yapmış. Kasap
Alayı tabir edilen birlikteymiş. Süngüyle çok
iyi savaşırmış. İngilizlere esir düştüğünde
38

üstünden madalya çıkıyor. Soruyorlar, sen
ne yaptın da sana bu madalyayı verdiler diye.
Madalyası şu an Londra müzesinde.
İlk esirlik günlerinde İngilizler onları Bağdat
yakınlarında bir camiye balık istifi doldururlar ve kapıları kapatırlar. Uzun müddet tuvalet ihtiyaçlarını tutarlar. Fakat zaman geçtikçe ümitler azalır ve dışarıya tuvalet yapma
yasağı devam eder. Yavaş yavaş bir kısım
askerler bulundukları camiye abdestlerini
yapmaya çaresiz bir şekilde mecbur kalırlar.
Fakat Bekir Çavuş kararlıdır. İbadet yerine
abdest yapmayacak, bir şekilde bu badireden
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Oturanlar sağdan: Bekir Özhalıcı, Ali Simitçioğlu, bilinmiyor. Ayakta ortada: Kazım Yedekçioğlu

kurtulacaktır. Kendi kafasında bir plan yapar
ve sonunda ölümde olsa bunu uygulayacaktır.
Planı şu dur; günde bir defa da olsa yemek
gelmektedir. Tam yemek geliş saatinde caminin kapısında bulunacak, bir punduna getirerek kendini dışarı atacak ve abdestini yaparak
çok sıkıntılı durumdan kurtulacaktır. Çünkü
patlamak üzeredir. Nihayet yemek getirme
işlemine bakan erler karavanayı içeri vermekte, bir İngiliz teğmen de onlara nezaret
etmektedir. Tam bu sırada Osmanlı tokadını
İngiliz teğmene indirir ve çıkan kargaşadan
yaralanarak kendini fırtına gibi dışarı atar
ve ağaçların arasında gözden kaybolur. Bir
güzel abdest bozar, ibadethanesine abdest
bozdurmadığı içinde Allaha şükreder. Artık
her türlü cezayı çekmeye razıdır. Bulunduğu
yerde onu yakalarlar ve epeyce hırpalayarak
askeri ceza evine koyarlar. Suçüstü mahkemesine hemen çıkarılacaktır. Bekir Çavuş’a
tercüman olarak Türkçe bilen bir Osmanlı
Ermenisi gönderirler. Ermeni vatandaş “sen
ne yaptın bir İngiliz subaya yumruk vurdun,
senin affın yok, seni idam edecekler” falan
diyerek moralini bozmaya çalışmaktadır.
Bekir Çavuş Ermeni vatandaşa şöyle der
“kardeşim sen ne yapacaksın ben kendimi
savunurum, çünkü ben haklıyım, mahke-

mede ben ne dersem aynısını söyleyeceksin
bir kelimesini bile saklama aynen söyle” der
ve bu konuda Ermeni vatandaştan söz alır ve
ona yemin ettirir. Öğleden sonra mahkeme
başlar İngiliz hâkim albay çok sinirlidir, sen
nasıl bir İngiliz subayına el kaldırırsın bunun
hesabını ödeyeceksin, demektedir. Nihayet
savunma için Bekir Çavuş’a söz verilir. Tercümanı Ermeni vatandaşa sert bir bakışla
savunmasına başlayan Bekir Çavuş “ben
İngilizleri medeni bir millet olarak tanımaktaydım, fakat yanılmışım, İngiliz milletinin
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medeni olmadığını maalesef yaşayarak öğrenmiş bulunuyorum” deyince, İngiliz Albay
araya girerek “ne demek, tabi ki İngiliz milleti
medenidir, sen bunun aksini nasıl söyleyebilirsin” der. Bekir
Bekir Özhalıcı, çok sevilip sayıldığından
Çavuş cevaben “eğer
uyuşmazlıklarda hakemlik yapmış. Hakemlik
siz gerçekten medeni
yapmasını isteyenlere, “ben ne dersem evet
bir millet olsaydıdiyeceksiniz, yok dediğim geçmeyecekse
nız kutsalımız olan
gidin” diyerek herkesçe uyulan ön şartını
camiye bizi kapatıp
söylermiş.
abdest bozmaya bizleri mecbur bırakmazdınız” der. Albay yanındakilere, bu esirin
dedikleri doğrumu diye sorar. Doğrudur cevabını alınca da, hemen İngilizlere bağırarak
“sizin yüzünüzden bir Osmanlı esirine rezil
olduk, sizlerin cezasını daha sonra vereceğim” diyerek Bekir Çavuş ile camide kalan
diğer Osmanlı esirlerinin başka koğuşlara
nakledilmesini emreder. Albay daha sonra
Bekir Çavuş’la özel olarak görüşerek kendisine esir kampı kantin işletmeciliğini verir.
İki yıla yakın mahkûmiyet sonrası, mütareke
sebebiyle bir hayli İngilizce öğrenmiş olarak
esir kampından ayrılarak Türkiye’ye döner.

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

Evliyaullahtan olduğu söylenen, çok hürmet
ettiği ağabeyi Emir Ağa’nın yönlendirmesiyle halıcılığa başlamış. Mustafa ve Ahmet
Hasoğulları ile ortakçılık ve halıcılık yapmış.
Mükemmel halılar dokutmuş. İngilizcesi halıcılıkta kendisine çok faydalı olmuş. Hatta,
bir gün Amerikalılar geldiğinde, şu halıcıyı
kandıralım şeklinde kendi aralarında konuşuyorlarmış. Dillerini anladığı için hiç taviz
vermemiş.
İşi iyi gitmiş, deri fabrikasına da ortak olmuş.
Yarış atları almış.
Tek parti döneminde siyasete girmiş, belediye
encümen azalığı yapmıştır.
Hayırsever kişiliği ile yürekliliği iç içeydi.
Bir gün bağa giderken eşkıyalar çevirmişler.
Hemen mevzi almış. Gelin ‘bilmem neler’
diye bağırmış. Eşkıyadan birisi, “Bekir ağa sen
miydin, kusura bakma bilemedik” demiş. O
da atına binmiş yoluna devam etmiş.
Halıcı Bekir Çavuş olarak anılan Bekir Özhalıcı, işiyle yoğun olarak uğraşırken, bir yandan
da hayır faaliyetlerini sürdürmüştür. Kayseri
Oturanlar soldan: Bekir
Özhalıcı, Salim Topçuoğlu,
Hacılarlı Remzi Bey,
Ayaktakiler soldan: Ahmet
Hasoğlu, Ahmet Topçuoğlu,
Mehmet Özhalıcı, Halıcı
Rıfat Bey.
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Verem Hastanesi’nin yapımında maddi ve
manevi katkıda bulunmuş, Ulu Cami’nin
minaresinin yapımına yardım etmiş, ayrıca,
cami ve tarihi eserlerin onarımına öncülük
etmiştir.
Kızılay başkanlığına getirilmiş. Gece gündüz
yoğun çalışmış. 1939 yılı Erzincan depremi
olduğunda Kayseri çok büyük yardımlar yapmış. Oradan bazı aileleri de trenle
Kayseri’ye getirmişler. Bir aile de, Bekir
Özhalıcı’nın evine gelmiş. Burada 5–6 ay
kalmışlar. Annem yıllar sonra, Erenköy’de
telefon almak için PTT’ye başvurmuş. Oradaki memur adınız, soyadınız, nerelisiniz
diye sormuş. Annem de, Kayserili’yim demiş.
Kızını ziyarete gelen ve arkada oturan kadın
sormuş, Kayseri’de kimlerdensiniz diye.
Annem de, siz nerelisiniz diye sormuş.
O da, Erzincanlıyım demiş. Anam, sen
Kayseri’yi nereden bileceksin demiş. Kadın,
biz Kayseri’de bir sene Halıcı Bekir Ağa’da
kaldık, bizi kok kömürlü sobalarla halılar
üzerinde yaşattı, evlerindeki ineklerin kay-
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maklarını bize yedirdi ve biz dönerken bize
hediyeler verdi demiş. Bir de Şaban diye oğlu
vardı deyince annem, Şaban benim kocam
olur demiş. Sarmaş dolaş olmuşlar ağlamaya
başlamışlar. Telefon kaydını alan kızı da
mühendismiş. Ona dönmüş, bunların bize
çok hayırları faydaları oldu, hayatta kalmamıza yardım ettiler demiş.
Çok sevilip sayıldığından uyuşmazlıklarda
hakemlik yapmış. Hakemlik yapmasını isteyenlere, “ben ne dersem evet diyeceksiniz,
yok dediğim geçmeyecekse gidin” diyerek
herkesçe uyulan ön şartını söylermiş.
1949 yılının son aylarında elinde yardım
makbuzlarıyla hayır için para toplarken yolda
hastalanır. Kısa bir süre sonra, 56 yıllık kısa
ömrüne çok şey sığdırmış olarak vefat eder.
Üç çocuk sahibi Halıcı Bekir Ağa, ölümünden
62 yıl sonra bile Kayseri’de minnet ve şükranla anılmaktadır. t
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Oğlu Mehmet Ali Simitçioğlu Anlattı

Ali Simitçioğlu

Ali Simitçioğlu’nu tanıyabilir miyiz?
1908 {1324} yılında Kayseri Lalepaşa Mahallesi Simitçi sokak 2 numaralı evde dünyaya
gelmiş, 20 yıl Adana Yağ Camisi’nin ve 19 yıl
Kayseri Lalepaşa Mahallesi Camii’nin imam
ve hatibi olarak görev yapmış, hem dini hem
de fenni ilimlerle iştigal etmiş, şahsiyetli ve
dirayetli bir ilim adamı olan Simitçizade
Mehmet Efendi hoca ile Necmiye hanımın
oğludur.
İlk ve orta tahsilini Kayseri’de, lise tahsilini
Mersin Ticaret İdadisi {Lisesi}’nde yapmış.
O yıllarda Mersin’e teşrif eden Gazi Mustafa
Kemal Atatürk idadiye geldiğinde, idadi koo42

peratifi başkanı olan Ali Simitçioğlu’na 100
lira para vermiş, kendisi de derhal makbuza
“Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından teberruen teslim edilmiştir” yazarak kendilerine
takdim etmiştir. Atatürk ise, başını okşayarak
kendisini tebrik etmiştir. Bu, onun en büyük
gençlik anısı idi.
Kayseri’ye dönüşünde, şehrin tek ithalat ve
ihracatçı firması olan Cıngıllıoğlu Hayrullah
beyin firmasında muhasebe işlerinde çalıştıktan sonra, serbest ticarete atılmış ve Mehmet
Soyışık ile birlikte, Nazmi Toker Caddesi ile
Kiçikapı Caddesi’nin birleştiği yerde Asri
Işık Pazarı adlı firma ile –gelişmeye başlayan Kayseri’de– ticarete başlamış, 1946 dan
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Erciyes dergisinin 1949 yılındaki
72. sayısında başkan Ali Simitçioğlu
Kızılay çalışmalarını şöyle anlatıyor:

1978 yılına kadar Nazmi Toker Caddesi’ndeki
Efendiağalar İşhanı altında kendi firmasında
çalışmıştır.
İmamoğulları’ndan Germirli Hacı Mehmet
Güllüev’in kızı Feride hanımla evlenmiştir.
Askerliğini, Kayseri Köşk Kışlası’nda bedelli
olarak 600 liraya 6 ay yapmıştır.
Onunla ilgili bilgileri, yani 1946 ve daha
sonraki yılları çocukluğumdan hatırladıklarımdan, daha öncekileri ise kendisinin
ve dostlarının anlattıklarından aktarmaya
gayret ediyorum.
Kazancılar çarşısında, şimdiki Gazioğlu Pasajı
yerinde Sumoğlu Hanı denen bir iş yeri vardı.
Geniş bir avlu, avlu etrafında sıralanmış iki
katlı bir işyerinin ikinci katında Kızılay bulunuyordu. Soyadını ve lakabını hatırlayamadığım rahmetli Şaban efendi Kızılay’ın hem
genel sekreteri, hem de temizlik elemanı idi,

“Şubemizin kurul heyeti 15 arkadaştan müteşekkil olup bunun beşi yönetim kurulu
olarak haftada bir, kalan onu da kurul heyeti olarak ayda bir defa muntazaman
içtima ederler. İşlerin yürütülmesi, kararların alınması ana tüzüğümüz ve genel
merkez bildirdiklerine göre, hesap işlerimiz ise muhasebe yönetmeliğine göre muntazaman yapılır. Şubemiz bu disiplin ve intizamdan dolayı genel merkez kaydında
ve teftiş teşkilâtının resmi notlarında Türkiye’de birinci olarak karşılanmaktadır.
Varidat tutarı ve yardım mevzuları bakımından ise, şubemiz yine Türkiye’de 8’inci
derecede sayılmaktadır. Ana tüzük gereğince, yardım mevzuumuz umumî afetlere
ait ise de heyetimiz bunu hiç de beklemeyerek her fırsatta sıhhate yardıma devam
etmektedir. 1948 senesi bütçemiz 2 bin lira kabul edildiğine göre, bu bütçe içinde
yardım sahamız miktar itibarı ile az rakam tutarsa da yardımlarımızın maddî değerinden çok üstün sayılacak manevî hizmetlerimiz bulunmaktadır. Meselâ; hasta ve
malullerle yakından ilgilenilerek, bunlara yapılan ufak yardımlarla iktifa edilmemiş
hastaneye sevkleri, hastalıkları daha önemli olanları Ankara ve İstanbul’da meccanen tedavileri muhabere yolu ile temin edildiği gibi, bilhassa son yıllarda miktarı
artan veremlilerle çok yakından alâkadar olunularak, bunların sanatoryumlara
sevkleri için gereken muameleleri yapmak ve hatta sanatoryumlarda yatanlara
İstanbul teşkilâtımızdan maddî ve manevî yardımlar sağlanmakta, durmadan çalışılmaktadır. Sırf delâletimizle sıhhatine kavuşan, hastanelerden dönen veremliler
çoktur. Gerek harpte ve gerek başka bir kaza ile dizlerini gaip edenlere sipariş
verdiğimiz suni ayaklarla vatandaşlara hizmet etmekteyiz Kayseri’de fakir düşmüş
ailelerin evlerinde vuku bulan çöküntüler, yangınlarla mahallî ihtiyaçlara ön ayak
vaziyette yaptığımız ufak yardımla kalmayıp başka kanallardan maddî ve manevî
yardımlarla yüzlerini güldürdüğümüz yurttaşların sayısı çoktur.
Bu sene içinde 13 hasta ve 39 yoksul ev ailesine, 5 evin yangın ve yıkıntılarına
karşı yardımdan başka çeşitli yardımlar yapıldığı gibi, insanların hürriyetlerinden
mahrum olarak girdikleri dört duvar içi olan cezaevi gözden geçirilmiş, çıplak
denecek şekilde bulunan 16 mevkuf vatandaşa elbise için dört yüz lira kadar
bir yardım yapılmıştır.
1949 yılı için yeni taşındığımız kendi binamızda daha faideli teşebbüsler üzerinde
çalışılmaktadır. Cemiyeti devirmekte olan verem afatı karşısında veremle savaş
derneğinin hastanesi açılır açılmaz veremlilerin tecridine ön plânda derneğimizce
çalışılacak, aşı usulünün tatbikine yol aranacaktır. İmkân hâsıl olduğu takdirde
binamızda fakir hastaları muayene ve tedavi için bir teşkilât da tasavvur edilmektedir. Başka dernekler gibi çalışma sahası mahdut olmayan derneğimizin yurt içi
ve yurt dışı hizmetlerinin yapılması ve vatandaşlarda Kızılay sevgisinin artırılması
hususunda halkevimiz çalışkan, genç, bilgili, sayın başkanı Kâzım Özyedekçi’nin
delâletiyle 1949 senemizi geniş bir propaganda yılı olarak kabul ediyoruz. t
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rum, halkın yardım ve bağışlarıyla oraya üç
katlı bir Kızılay binası yapıldı, kuru söğütten
düdük çıkarır gibi.

Ali Simitçioğlu İl Seçim Kurulu
üyeleriyle {13.05.1950}

başkan ve yönetim kurulu bu odada toplantı
yaparlardı.

Osmanlı bankası karşısında, Ali Simitçioğlu’nun ticarethanesi zamanın siyasi şahıslarının toplanma ve ziyaret yeri idi. Burası
rahmetli Osman Kavuncu, Abdullah Subay,
Bünyanlı Ali Çınar, Fehmi Hoca, Kirazzade İbrahim Efendi, Suat Hayri
Ürgüplü, Eczacı Hazım Bey, Sarı Ali Simitçioğlu’nun bir
yıldızlar gibi birçok değerli insaözlemi vardı, Kızılay’ı Sumoğlu
nın uğrak yeri idi.
Hanı’ndan kurtarmak, bir arsa
alıp üzerine Kızılay’a layık bina
Bu ziyaretler, sonradan anlıyoyaptırmaktı. Dostları buna
rum, Demokrat Parti’nin kuruluş
yardımcı oldular. Belediye
hazırlıkları imiş. Burada bir fazilet
başkanı, Kale’nin karşısında
örneğini anlatmak istiyorum. Bir
şimdiki Ziraat Bankası’nın
kimseye bir görev teklifi uygun
yerindeki arsayı Kızılay’a tahsis
bulunup teklif edilince, “hayır
etti, Bedel veya ücretini hatırbu göreve benden yetenekli falan
layamıyorum, halkın yardım
veya filan kişi var, onlar daha
ve bağışlarıyla oraya üç katlı
başarılı olur ve layıktırlar” şekbir Kızılay binası yapıldı, kuru
linde cevap verilirdi. Şimdi ise, bir
söğütten düdük çıkarır gibi.
ilkokul mezununa belediye meclis
üyeliği teklif etseniz, balıklama
atlıyor. Ali Simitçioğlu’nun bir özlemi vardı,
Kızılay’ı Sumoğlu Hanı’ndan kurtarmak, bir
arsa alıp üzerine Kızılay’a layık bina yaptırmaktı. Dostları buna yardımcı oldular. Belediye başkanı, Kale’nin karşısında şimdiki
Ziraat Bankası’nın yerindeki arsayı Kızılay’a
tahsis etti, Bedel veya ücretini hatırlayamıyo44

Dostlarına, halka 1939 Erzincan felaketinin ızdıraplarını ve çekilen acıları, Kızılay’ın
çalışmalarını anlatırdı. Erzincan felaketinde,
şehir yerle bir olmuş, yaralı, sakat ve hastalar
trenle Kayseri’ye, Ankara’ya ve diğer illere
gönderilmişti. Onlara yapılacak bakım, tedavi
ve yardım gibi hizmetler için Kızılay başkanı
olarak 19 gün evine gelmeden, çamaşır değiştirmeden, koltuk üzerinde uyuyarak garda
hizmet vermek için çırpındığını; ailesini,
evini, her şeyini kaybetmiş, şuuru bozulmuş
birkaç hastadan tokat yediğini, saldırıya uğradığını, asla yılmadığını, kendisi ve dostları
anlatırlardı. Bu fedakârlık ve azmin kaynağı
neydi diye sorulunca, hoca efendiden, akrabalarından, yakınlarından aldığı nasihat ve
terbiye sistemi olarak, “kendi ailesine, çocuklarına ve yakınlarına faydalı olduğu kadar
vatanına, milletine hizmet etmeyen insan
Allah indinde vebal altındadır” düsturunu
söylerdi.
Bu ilk binanın tapusu Kayseri şubesi adına
alınınca, genel merkez bunu kabul etmeyip
şubelerin mülk sahibi olamayacağı yolunda
tüzük değişikliği yoluna gitmek isteyince,
Ankara’da yapıları genel kuruldaki mücadelelerini unutulmaz bir anı olarak anlatırdı.
Tek partili siyasi hayat var ve her şeye, her
kuruluşa o tek partinin elemanları hâkim.
Büyük kongre hakarete varan münakaşa
ve mülahazalar sonunda Kayseri şubesinin
başarısıyla sonuçlanmış.
Maddiyata bir ölçüden sonra değer vermeyen
Ali Simitçioğlu, ömrünün en verimli yıllarını Kızılay’a ve şehrine hizmete adamış bir
kişiydi. 15 yıl fahri Kızılay başkanlığı, 16 yıl
belediye meclis ve encümen üyeliği yapmış
ve adı hiçbir şaibeli işe karışmadığı gibi, hiç
bir menfaate dönüp bakmamış, 50 yıla varan
ticari hayatında ise hiç bir senedi protesto
edilmemiş bir esnaftı.
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Avukatlığa yeni başladığım yıllarda bir gün
büroma geldi ve oturmadan ayakta “Lale
Camii harap bir vaziyette, bir dernek kur,
bu eserin tamir ve bakıma ihtiyacı var, sen
yapmazsan başkası ilgilenmez” dedi ve gitti.
Dernek için üye gerekli dediğimde, “Latif
Başkal’ı, Duran Zümrüter’i, başkanı, muhtarı
yaz” dedi. Bu kişilere telefon ettiğimde, Ali bey
uygun görmüşse bizim için şereftir, dediler.
Dernek kuruldu, çalışmaya başladı, iş tahminin çok üzerindeydi. Zekâsını ve tecrübesini
kullandı, Anıtlar Yüksek Kurulu ile temasa
geçti. Bu tarihi eserin onarımının Vakıflar
Genel Müdürlüğü’ne verilmesi için çaba sarf
etti. Cami onarılırken ön duvar içinde kemer
ayakları çıktı, Kurul’u davet etti, incelediler,
Kayseri’de 1784 yılında vukua gelen depremden sonra mahalle halkı, yokluk sebebiyle, bir
kemer feda ederek camiyi küçülterek onarmışlar. Kemer eğimlerinden hesaplanarak
cami orijinal haline getirildi ve cami üç saf
insanın namaz kılmasına da imkan verecek
bir kemer daha büyütülerek eski haline getirildi. Dikkat ederseniz, 1953 yılında yapılan
cami minaresi ön duvara bitişik yapılmışken,
şimdi cami içinde kalmış oldu. Hiçbir cami
minaresi cami içinde değildir.
İlkokula gittiğim sıralarda, bir gün dükkâna
göndermişlerdi. Babam yaşında veya
daha yaşlı uzun boylu, babayiğit bir adam
dükkândan içeri girdi. Babamın elini öpmeye
çalışıyor, o elini vermek istemiyor öteki eline
sarılıyor. Bu arada, teşekkür, dua ve senaların
bini bir para. Adam gittikten sonra sordum,
kim bu adam diye? İsmini hatırlamadı, ama
Malatyalı halk şairi olduğunu, verem hastalığına tutulduğunu, kendisini Kızılay genel
başkanına gönderdiğini ve tedavisi için ricada
bulunduğunu, başkanın da tavassutu ile
tedavi olup iyileştiğini anlattı.
O tarihte vereme ince hastalık denir, fakir ve
orta halli iseniz çaresi yok ölümü beklerdiniz.
Zengin ve hatırlı iseniz ve İstanbul’da bir
hastane var orada tedavi olabilirseniz kurtulurdunuz. Bu adam da, Kızılay sayesinde
hayatını kurtaran şanslı bir garibandı.
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Eski ve yeni yazıyı, Arapça’yı iyi bilen,
okuryazar oranı çok düşük Kayseri’de
bir akıl hocası, halk önderiydi. Vali
beye veya belediye başkanına gidip
derdini anlatma gücü olmayan
mahalleliyi yanına alır, görüştürür,
işlerinin hallinde yardımcı olurdu.
Mahmut Hafız’ın talebesi olup onun
meşhur tilavet şivesini almış ender
kişilerdendi. Dini kültürünü de babasından almıştı. Bir sene, İstanbul’da
Kadir Gecesi’nde Kadıköy Osmanağa
Camii’nde namaz kılmış, “Hoca efendi
Kadir vaazı yok mu?” diye sorunca,
kolaysa sen yapı ver cevabını alınca,
hocanın cübbesini alarak kürsüye
çıkıp bir güzel Kadir vaazı yaptığını,
halkın tebrik ve teşekkürlerini aldığını başkalarından dinlemiştim.
Ömrünün önemli bir bölümünü hayır
ve sevap işlerine tahsis eden Ali Simitçioğlu, 1982 yılında eşiyle Hacca gitti,
1983 yılında annemi kaybettikten
sonra, evimde 3 Haziran 1990 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu. t
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İsmail Güleç’in Gözüyle

Hacı Hüseyin Aksakal

1

949–1950’de Kızılay Başkanlığı
yapan Hacı Hüseyin Aksakal 1878
yılında Kayseri’de doğmuştur. Babasının adı Mehmet Seyyit’tir. Mesleği çorakçılıktır. Babasının mesleğinden dolayı halk
arasında Çorakçı Zade diye şöhret bulmuştur. Annesi ise Havva hanımdır. Kayseri’nin
Çorakçılar Mahallesi’nde doğmuş ve büyümüştür. Hoca Efendi tahsil hayatı bitip görev
aldıktan sonra Çorakçılar’dan, ölene kadar
oturacağı Cami-i Kebir’in yanındaki evine
taşınacaktır.
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Tahsil Hayatı
Hacı Hüseyin Efendi, Kayseri Poyraz Mektebi
Muallimi Salih Efendi’den ders almıştır. Son
senelerinde vaaz etmeye de başlar. 1314’de
bu mektepten ayrılır. Okumak ve ilim adamı
olmak istemektedir. Bu arzusu istikametinde
Hacı Zekeriye Medresesi Müdürü Külekçi
Zade Hacı Ali Efendi’nin rahle–i tedrisine
oturur. 1326 yılında sarf, nahiv, mantık,
kelam, fesahat, beyan, fıkıh, hadis ve tefsir
derslerinden icazetname alır. Hacı Hüseyin
Efendi daha sonraki yıllarda hocasının izin-
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den giderek ona layık bir talebe olduğunu
ispat etmiştir.
Hocası verdiği icazetnamede Hüseyin Aksakal için övgü dolu sözler söyler. Onun için
çok büyük hocalardan ders aldığı, akranlarını geçtiği, bütün konularda güzel sözler,
eserler ortaya koyduğu, bütün vaktini ilme
verdiği ve neticede isti’dadın ve hazırlığın
zirvesine ulaştığı ifade edilir. Sonuç olarak
şunları söyler hocası:
“Akli ve nakli ilimlerde ehliyete haiz olmuştur..
Selef–i salihînin de adedi olduğu veçhile ben
bir bereket ve uğur vesilesi olarak kitapların
rivayeti, dirayeti, talebelere ders verilmesi, isteyenlere müzakerede bulunmak ve istifade ettiği
şeylerden başkalarına vermek için benden icazet
istedi. Bu doğru yoldaki bir alimin elindeki isnat
bir kahramanın elindeki kılıç gibidir. Bu isnat
meselesinde şer’i ilimlerin ve muteber bilimlerin
tahsilinde insanların ona rağbet etmesi hâsıl
olur. Benden gördüğü ve benim icazet vermem
caiz olan dersler için nakli ve akli ilimleri usul
vefuru, tefsir, hadis ilimlerinde şeyhimin bana
icazet verdiği şekilde ona icazet veriyorum”
Tahsilini tamamlayıp hoca çıktıktan sonra
Germir’den Akif Ağa ününü duyduğu ve
beğendiği bu genç mollaya kızını vermeye
karar verir. Hoca Efendi bu ağanın kızı Mevlüde hanımla evlenir. Bu evlilikten Hoca
Efendi’nin iki erkek bir kız olmak üzere üç
çocuğu olur.
Hayatını ilim yoluna vakfetmiş olan Hüseyin Efendi, icazetnamesini almasından bir
yıl önce 1325 {1909}’de Kayseri medresesine müderris tayin edilir. Burada yedinci
ve sekizinci sınıfların fıkıh dersi müderrisliğini yapar. Hoca olduktan sonra ilk eserini
de meydana getirir. “Nisebât ül müveccehât”
adlı fenn–i mantıktan bahseden bu eseri
İstanbul’da Necm–i istikbal matbaasında
basılır. Fazla hacimli bir kitap değildir. Bir
risale denilebilir.
1 Temmuz 1337’de {1921} Medrese–i Aliye
altıncı sınıf fıkh–ı şerif müderrisliğiyle
Encümen–i İlmiye–i Kitabet’e 500 kuruş
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maaşla tayin olur. Bu arada meclis–i umumi–i
vilayet azalığına da seçilir. 11 Kanunuevvel
1337’ye kadar azalık yapar. İki memuriyeti
aynı anda yürütmesi kanunen yasaklanır.
Hoca Efendi ikisinden birini tercih etmek
zorunda kalınca o çok sevdiği kitaplarını ve
talebelerini tercih edecektir.
1 Eylül 1338’de {1922} Kayseri’de kurulan
ilk kız mektebine 800 kuruş maaşla seyyar
din dersleri muallimi olur. Bu muallimliği
fazla sürmez. Bir yıl sonra kız mektebindeki
muallimliğini bırakır.
T.B.M.M.’de kabul edilen tevhid–i tedrisat
kanunu ile medreseler kaldırılınca Hüseyin
Efendi 8 Temmuz 1341’de {1925} 1,000 kuruş
maaşla Kayseri’nin en eski ve hâlen en değerli
kütüphanesine, Raşit Efendi Kütüphanesi’ne
tayin olur. Buradaki görevi hafız–ı kütübevvelliktir. Yani kütüphanenin bir numaralı sorumlusudur. Bu görevde de pek fazla
durmaz.
1341’de bu görevinden istifa eder. Vaizlik
yaparak daha fazla hizmet edeceğini düşünür.
22 Kanunuevvel 1341’de bir Kayseri mebusunun da tavsiyesiyle beş lira maaşla Diyanet
İşleri merkez vaizliğine tayin olur. Emekli
olana kadar da vaizlik görevini bihakkın
yerine getirir. 1 Haziran 1926’da maaşına bir
lira zam yapılır. O tarihten sonra artık maaşı
altı liradır. O zamanlarda altı lira çok büyük
bir paradır. Hocaefendi artık bundan sonra
talebelik yıllarında çektiği maddi sıkıntıları
çekmeyecektir.

Kayseri ve
yakın çevresinde
onun günlerini
yaşayıp, ondan
feyz almayan
Müslüman yok
denecek kadar
azdı. Kayseri’nin
manevî havasındaki etkisi
onu sevenlerin
çokluğundan da
anlaşılır.

1928 yılında Harf İnkılâbı yapılmıştır. 1 Ocak
1929’dan itibaren bütün resmi dairelerde
Latin harfleri kullanılacaktır. Arap harfleriyle
kitap dergi ve gazete basmak yasaklanmıştır.
Hocaefendi memleketin her tarafında olduğu
gibi Kayseri’de de açılan abece kurslarına katılır. 6 Ocak 1929’da çok kısa sayılabilecek bir
sürede katıldığı kursu başarı ile tamamlayarak Türk Harfleri ile Okuma Yazma Sertifikası
alır.
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10 Mayıs 1933 tarihli, vilayet müftülüğüne
Ankara’dan gönderilen bir yazıda Hoca
Efendi’nin maaşının 1 Haziran 1933’den itibaren on lira olacağı bildirilir.
O vaizlik görevini yıllarca sabah namazında
bir camide, öğle başka, akşam başka camilerde bıkmadan, usanmadan yürütür.

Müftü Olması

Hacı Hüseyin
Aksakal Hoca
Efendi 1950 yılında
Kayseri müftülüğüne seçilince, ilk
olarak Kayseri’de
uzun yıllar ihmâle
uğrayan hayır
ve hasenatın da
çığırını açtı. Köhne
bir binada olan
müftülüğü vatandaşların yardımları
ile şahsiyyetli bir
binaya kavuşturdu.

O zamanlarda müftüler seçimle iş başına
gelirdi. Kayseri’de vali ile belediye başkanı
müftünün değişmesine karar verirler ve
Kayseri’de 18 Mart 1950 yılında bir müftülük
seçimi yapılır. Bu seçimde oy kullanacaklar;
imamlar, müezzinler ve bazı müftülük personelidir. Seçimler sonucunda Hoca Efendi en
fazla oyu alarak Kayseri müftüsü olmaya hak
kazanır. Bir ay sonra 29 Nisan1950’de müftülük görevine başlar. 30 lira maaşla dönemin
Diyanet İşleri Bakanı Ahmet Hamdi Akseki
tarafından bu görevine tayin edilir.
1943 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi
çıkardığı kanuna göre 65 yaşını dolduran
her devlet memuru emekli olacaktır. Böylece Hoca Efendi 24 yıl iki aylık bir hizmetten
sonra 16 Kasım 1943’de emekli olur.
Hoca Efendi emekli olduktan sonrada
Diyanet’ten izin almış ve fahri olarak vaizlik yapmıştır. Herhangi bir ücret alması söz
konusu değildir. Hiç kimseden bağış ve hediye
kabul etmez. Çevresinde gördüğü kabiliyetli,
zeki, çalışkan çocuklarla ilgilenir.
6 Ocak 1952’e vefat etmiştir.

Eserleri
Defter: Hoca Efendi’nin dini, ahlaki, tarihi
ve edebi konularda aldığı notlardan oluşan
defteridir. Sünnet ve tarifi, çeşitleri, sünneti
terk edenlerin durumu, namaz ve çeşitleri,
kalpteki masivayı çıkarmak, iman ve akaidi
meseleler defterde yer alan bazı konu başlıklarıdır.
Manzum ilmihal: Basit bir lisan ile hece
vezninde beyitler halinde yazılan bu eserinde
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ilmihal bilgileri nazmedilerek öğretilmektedir.
Diş risalesi: Hocaefendinin üzerinde en çok
konuşulan ve tartışılan eseridir.
Cuma risalesi: Bu risalede hocaefendi cumanın şartlarını sayıp köylerde Cuma namazı
kılınamayacağını anlatıyor.
Muhtasar Hac Rehberi: Tanınmış Hanefi
alimlerinden Aliyy’ül–Karî’nin hac menâsıkını
anlatan eserini “Muhtasar Hac Rehberi” adı
altında dilimize kazandırmıştır.
Nisebât ül–Müveccehât: Fenn–i mantıktan
bahseder.

Dr. Mustafa Çuhadar’dan
Hacı Hüseyin Aksakal
Hacı Hüseyin Aksakal merhum memleketin yetiştirdiği ender insanlardan biri idi. En
büyük ideallerinden birisi insan yetiştirmekti.
Hiçbir maddî menfaat düşünmeden, her türlü
tehlikeyi göze alarak, bunu sağlamaya çalışmıştır. Vâizleri ile câmilerimizde dolup taşan
cemâatine İslâmı öğretmeye çalışırken, özel
olarak, İslâmî ilimlerde söz sâhibi insan yetiştirmeyi gâye edinmişti. O’nun şu sözünü hiç
unutamam:
“Bir insan için yemek ve içmek ne kadar ihtiyaçsa, öğrenci ile meşgul olup, okutmak da benim
için o kadar ihtiyaçtır”.
Öğrencileri kendi çocukları gibi sever.
Onların derdi ve sıkıntıları ile yakından
ilgilenirdi. O’nun bu yakın ilgisi sayesinde
tahsilini devam ettirip, bu sahada yetişen
nice arkadaşlarımız olmuştur. Benim ilkokul yıllarımda, 1949 öncesi yıllarında bazı
Ramazanlarda Hoca Efendi memleketimize
gelir, va’z ederdi. Camilerde yer bulunmaz,
erkenden gider, merakla O’nu takîb ederdik.
Sürekli evimizde misafir olduğundan, çocuk
gözüyle ona bakar ve severdim. 1949–1950’de
Kayseri’ye geldim. Buraya gelişimin ikinci
yılında derslerine devama başladım.
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Aşağı sıra soldan başlayarak: Ahmet Yakut {1}, Mehmet Özeski {2}, İsmail Özgedik {3}, Abdullah Saraçoğlu {4}, Halit İlerisoy, {5} Mehmet Çorakçı {6}, Mehmet Serin {7}, Mustafa
Özsarıyıldız {8}, Şükrü Gürpınar {9}, Halil Ergüner {10}, Hacı Hüseyin Aksakal {11}, Mümin Akan {12}, Ahmet Çanakçı {13}, Mehmet K. Kılç {14}, Eyyüp Amarat, {15} Hanefi
Buğdaycı {16}, Osman Çapacı {17}, Ahmet Derbestli {18}, Mustafa Efe {19}, Mehmet Hasakan {20}, Süleyman Nurlu {21}, Recep Kuzucu {22}

Müftülüğün kütüphanesinde 20–30 kadar
öğrenciyle zevkle ve büyük bir vecd ile dersleri takip edilirdi, Hoca Efendi’nin kendisine
has bir üslûbu vardı. Ondan Nahivde Kâfiye
Şerhi olan “Molla câmi” diye bilinen “Fevâid–i
Ziyâiyye”yi okumakta idik. Aramızda daha
önceleri okumuş, seviyesi bizden farklı yaşlı
arkadaşlarımız vardı. Bizler henüz başlangıçta sayılırdık. Dersler bize göre oldukça ağır
sayılırdı. Buna rağmen onu zevkle ve bıkmadan dinlerdik. Hoca Efendi derslerin arasına
serpiştirdiği uygun fıkra ve latifelerle onu
süsler hafifletir ve adetâ yorgunluklarımızı
giderirdi.
O’nun başlattığı bu çığır diğer rahmetli hocalarımız tarafından devam ettirildi.
Kayseri’nin bugünkü manevî havasında onun
ve ondan feyz alan ve onun başlattığı yolda

giden hocalarımızın rolü çok büyük olmuştur.
Bu bakımdan ecri büyüktür.
Hacı Hüseyin Aksakal Hoca Efendi 1950
yılında Kayseri müftülüğüne seçilince, ilk
olarak Kayseri’de uzun yıllar ihmâle uğrayan
hayır ve hasenatın da çığırını açtı. Köhne bir
binada olan müftülüğü vatandaşların yardımları ile şahsiyyetli bir binaya kavuşturdu.
1951 yılında imam hatip okullarının açıldığını haber alır almaz, milletvekillerini teşvik
ederek, Kayseri’de, geçici bir bina temini ile
ilk yedi imam hatip okulundan birinin de
burada açılmasını sağladı Bizlerden hemen
okula kaydımızı isterken:
“Çocuklar, sizler sâdece Hakk’ın rızâsını ve
ahireti kazanmak için çalışıyordunuz. Bununla
Cenab-ı Hakk size dünyâyı da ihsan edecek”
diyerek teşvik ediyordu.
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Bugünkü Merkez İmam Hatip Lisesi binasının
yapılmasına teşebbüsle, halkı yardıma çağırmaya başladı. O günün dar imkanları içerisinde halk büyük bir vecd ile zengin ve fakiri
el ele vererek bunu temine çalıştı. Bu vesîle
ile şöyle bir hâdiseyi kedisinden dinlemiştim:
“Bir gün vilayetçe bir müessesenin açılışına davet
edildim. Bu münâsebetle Ankara’dan gelen bir
genel müdüre vali bizden sitayişle bahseder. Açılışa gelince sizinle tanıştıracağım, der. Fakat ben
açılışa gidemedim. Genel müdür merak etmiş,
İstiklal Harbi sırasında halkı teşvik için köy ve kasabalara bir hoca ve
bir de tüccardan birini gönderirler. Bir defasında Hacı Hüseyin Aksakal
Hoca Efendi, ticaret erbabından biri olup, daha sonraları belediye reisliği
ve milletvekilliği de yapmış olan İbrahim Safa ile beraber çıkarlar.
benimle görüşmek üzere vali beyle müftülüğe
geldiler. Sohbete başladık, o arada kıyafetinden fakir olduğu anlaşılan bir hanım içeri girdi.
‘Şu küçük bağışı da benden kabul edin’ diyerek,
bana bir çıkın uzattı. Alıp çekmeceme koydum.
Genel müdür: ‘O nedir?’ diye sordu. Ben de: ‘Okul
inşaatına yardım için getirmiş’ dedim. Acaba
içinde ne var diye merak ettiler, çıkını açtığımda
yaşlı hanımın ziynet eşyalarını içine koyduğunu
gördük. Bunun, üzerine şöyle dedim: ‘Efendim,
gördüğünüz gibi müessesemiz bu gibi fakir insanların omuzlarında yükselmektedir.
Manzara genel müdürü çok duygulandırdı. Ayrılırken: ‘Hocam şu 100 lirayı da benden kabul
edin’, diyerek hibede bulundu. Normal bir memurun 100–150 liraya çalıştığı bir sırada küçümsenmeyecek bu yardım karşısında, şöyle iltifatta
bulunarak: Beyefendi, açılışa gelemeyişim ne
isabet olmuş, bu vesîle ile müftülüğümüze kadar
gelerek, bizi şereflendirdiniz. Ayrıca müessesemize böyle bir yardımınız da nasîb oldu diyerek,
latife ettim.
Hacı Hüseyin Aksakal Hoca Efendi’nin zamanında ve daha sonraki yıllarda dernek başkanlığı yapan, bedenî ve mâlî yardımlarıyla okula
çok büyük hizmet ve himmetleri olan rahmetli keresteci Hacı Mustafa Başyazıcıoğlu
efendi bir gün özel bir sohbetimizde:“Benim
bu yöne yönelmemde, en büyük âmil rahmetli
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Hoca Efendi oldu” diyerek, hayır ve hasenatında onun yegâne etkisini belirtmişti. Ailece
buna nasıl gönül verdiklerini şöyle bir hadise
ile anlatmıştı: “Günlerden birinde bir vaaz
sonrası Cami–i Kebir’de okula yardım topluyoruz. Halk öyle bir heyecan içinde ki, paranın
dışında, özellikle hanımlardan parası olan
para, parası olmayanlardan bir kısmı da
zîynet eşyası veya ceket, manto gibi üzerlerindeki giyeceklerinden bırakıyorlardı. Bunları,
tasnif ediyoruz, mantolar arasında bir tanesi
tıpkı bizim hanımınkine benziyordu. Fakat
onun olacağına ihtimal vermiyordum. Eve
geldim, merakla baktım. Hanımın o renk ve
desendeki mantosu yoktu. Nerede olduğunu
sordum. O da: “Vaiz efendi beni o kadar etkiledi
ki, yardım için üzerimde hiç param yoktu. Ben
de mantomu atıp geldim” dedi.
Hacı Hüseyin Aksakal Hoca Efendi daha okulumuzun ilk yıllarında: “Çocuklar, inşâallah
sizler buradan mezun oluncaya kadar, Kayseri’de
İlahiyat Fakültesi’nin de açılışını sağlamaya çalışacağım”, diyerek uzak geleceğin planlarını
yapıyordu.
Yukarda da belirttiğim gibi Hoca Efendi’den
derse başlayışım, ilkokuldan sonra Kayseri’ye
gelişimin ikinci senesinde idi. Müftülükteki
dersimiz dışında daha yüksek seviyede olanlara, Cami-i Kebir’de ikindi namazını müteakiben halka vaaz ve öğrenciye ders şeklinde
başlattığı, Tefsir–i Kâzî Beyzâvî’den Kehf,
Meryem ve Tâhâ sûrelerini okuttu. Bizim de
dinlememizi istediği için buna katılmıştık.
O gün seviyemizin üstünde bir ders olduğu
halde onu zevkle dinlerdik.
Hoca Efendi ile temasım çocukluk yıllarıma
rastladığından kendisi ile münasebetlerimizde şahsından bahsetmezdi. Biz de o noktada fazla bir şey alamazdık. Fakat sonraları
yakın çevresinden, hayatının bazı dönemlerinde gerek öğrencilik, gerekse hizmetleri
sırasında maddî sıkıntılar içerisinde kaldığı ve
bunları sabır, tahammül ve tevekkülle atlattığı ifâde edilir. Bu meyanda şöyle bir hadisesi
Hoca Efendi’den nakledilir:
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“Bağda kaldığımız günlerden birinde analığım
evde hiç un ve yağ kalmadığını söyledi. Elimde hiç
param yoktu. Kimseden veresiye almak âdetim
değildi. Üzüntü ile ne yapayım diye düşünürken,
bir komşumuz kapıyı çalarak; ‘Hocam şu parayı
al ilerde eline geçtiğinde verirsin’ diyerek, kırk lira
uzattı. Bunun üzerine üzerimdeki ağır sıkıntı
kalktı ve rahatladım” diyerek, insan hayatının
ızdırabını terennüm etmişlerdir.
Hacı Hüseyin Aksakal Hoca Efendi camileri dolduran gür sesiyle gayet akıcı ve selis
ifâdeleri ile cemâati coşturur, en tatlı ve heyecanlı bir yerinde de bırakırdı. Ertesi vaazını
cemâat âdeta sabırsızlıkla beklerdi. Kayseri
ve yakın çevresinde onun günlerini yaşayıp,
ondan feyz almayan Müslüman yok denecek
kadar azdı. Kayseri’nin manevî havasındaki
etkisi onu sevenlerin çokluğundan da anlaşılır. Buna rağmen, o daha fazla hizmet edememenin sıkıntısını duyardı. Bir gün vaazında,
Mevlânâ’nın kürsüye çıktığında karşısındaki
cemaatin ondan etkilendiğini, gözyaşlarını
tutamayarak ağladıklarını, anlatır. Ve kendisine hitaben: “Ey nefsim! Sana yazıklar olsun.
O büyük insanın hâli insanları bu kadar etkiler
de, senin kâlin bile tesir etmez”, diyerek üzüntüsünü ifâde eder.

Kuvay–ı Milliye’ye Katılışı
Hoca Efendi Kuvayı Milliye’ye de katılmıştır.
Bu vesile ile şöyle bir hâdise anlatılır:
İstiklal Harbi sırasında halkı teşvik için köy
ve kasabalara bir hoca ve bir de tüccardan
birini gönderirler. Bir defasında Hacı Hüseyin Aksakal Hoca Efendi, ticaret erbabından
biri olup, daha sonraları belediye reisliği ve
milletvekilliği de yapmış olan İbrahim Safa
ile beraber çıkarlar.
Günün çok ağır şartları içerisinde kimsenin
cür’et ve cesâret edemediği mânevî hizmetleri, başta Cenâb–ı Hakk’ın yardımı, sonrada
Kayserililer’in maddî ve manevî desteği, kendisinin bitmeyen azim ve irâdesiyle yürütülürken, nefsine hiç pay çıkarmaz, tevâzû ve
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mahviyyet içerisinde, fazla bir şey yapmamanın
üzüntüsünü hissederdi.

Vefatı
6 Aralık 1952 tarihinde Hoca Efendi’nin vefat
haberi sevenlerini ve bizleri çok üzmüştü. Hemen
Kadı Hamamı yakınında olan Hoca Efendi’nin evine
koştuk. Gözyaşlarımızı tutamıyorduk. Yakın arkadaşı ve dostu olan rahmetli Hacı Ahmet Kirazoğlu
Hoca Efendi evin avlusunda cenazeyi “canım kardeşim” diye ağlayarak yıkadı.
Biz henüz Taşçıoğlu Kur’an Kursu’ndaki binada
idik. Okula gittik. Okul müdürümüz, daha sonraları
şarkıyyatta da hocam olan merhum Prof. Dr. Nihat
Çetin idi. Bizleri cenaze törenine katılmak üzere
okulun bahçesinde topladı. Ağlayarak bizlere Hoca
Efendi’nin ölüm haberini veriyordu.
Öğle namazından sonra Hunat Camii’nde cenaze
namazı kılındı. Meydan mahşerî bir kalabalığı
andırıyordu. Sanki Kayseri orada toplanmıştı.
Yoğunburç’tan Cumhuriyet alanına kadar olan
saha dolmuştu. Bugünkü hoparlör teşkilatı yoktu.
Cemaate imamın sesini aksettirebilmek için
yandaki binaların damlarına ve kale burçlarına
müezzinler çıkartılarak namaz kılındı. Musalladan
tâbut eller üzerinde yola çıkarıldı. Fakat tâbuttan
tutabilmek için her yönlü öyle bir tehacüm oldu
ki, dakikalarca tâbut bir adım mesafe alamadan
yerinde kaldı. Nihayet emniyet müdâhale etmek
zorunda kaldı. Emniyet mensupları tâbutun ön
tarafına iki başından el ele tutunarak, yapıştılar.
Böylece tâbutun önünden girişi engellediler. Biz de
sıra hâlinde en önde yol alarak yeni yapılan, fakat
henüz taşınmadığımız, bu günkü merkez İmamhatip Lisesi’nin önünden geçerek, Hürriyet’teki
İyiler Mezarlığı’na kadar götürüldü. Cenazenin
defninden sonra merhum Hacı Yusuf Eken Hoca
Efendi onun hayatını özet olarak veciz bir şekilde
dile getirdi.
Defin henüz bitmişti ki ikindi ezanı okunmaya
başladı. Kayseri gerçekten değerli bir evlâdını kaybetmenin yası içerisinde idi.
Hacı Hüseyin Aksakal merhumu kaybetmiştik. İnananların gönüllerine gömmüştük. Ruhu şad olsun.
{27 Aralık 1991 tarihli anma toplantısında yapılan konuşma} t
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Selçuk Karakimseli
Merhum Selçuk Karakimseli 1920 yılında
Kayseri’de doğdu. Babası II. dönem milletvekili avukat Zeki Karakimseli, annesi
Zekiye hanımdır. Selçuk Karakimseli, ilkokulu Kayseri’de bitirdi. İstanbul Avusturya
Lisesi’nin orta kısmını tamamladıktan sonra,
babasının rahatsızlığı nedeniyle Kayseri
Lisesi’ne nakil olmuş ve 1937–38 döneminde
Kayseri Lisesi’nden mezun olmuştur. Yüksek
öğrenimine Almanya’da devam etmek isteyerek Alman Breslav Üniversitesi’ne gitmiş
ancak savaş dolayısıyla tekrar yurda dönüp
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nin yüksek
mimarlık bölümünden 1944 yılında mezun
olmuştur. Daha sonra Ankara Saraçoğlu Evleri
inşaatları sırasında Mimar Bonatz’ın yanında
52

asistan olarak çalışmıştır. Kayseri’ye dönen
Selçuk Karakimseli Kayseri Belediyesi’nde
Fen İşleri ve İmar Müdürlükleri görevlerinde
bulundu. Bu sıralarda Osman Kavuncu’nun
Belediye Başkanlığı döneminde Fen İşleri
Müdürü olarak şehrin içme suyu, Toptancı
Hali binası, Cumhuriyet Mahallesi ve Eski
Sanayi Bölgesi’nin gerçekleşmesinde büyük
payı ve hizmetleri vardır. 1947–48 yılları arasında topçu olarak ve Çankırı kıta hizmetlisi
olarak askerlik görevini tamamladı. Askerlik
dönüşü proje ve müteahhitlik alanlarında
serbest hayata atıldı. Bu süre zarfında kendisinin hatırlayabildiğimiz bazı eserleri şunlardır: Daha sonraları Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi olarak kullanılan Kız
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Selçuk Karakimseli İsmet İnönü ile beraber

Selçuk Karakimseli annesi ve babasıyla

Öğretmen okulu, Kadı Burhanettin Ortaokulu, Sümer Lisesi, Aydınlıkevler Ortaokulu
ve Lisesi, Behice Yazgan Kız Lisesi, Hasan
Ceylân Askeri Lojmanları, Girne Apartmanı,
Tantan bölgesi imar planının hazırlanması ve
inşaatları, Orta Anadolu ve Birlik Mensucat
fabrikalarındaki bazı inşaatlar, Ebe Okulu,
Talas Amerikan Koleji spor tesisleri. Birçok
özel apartmanları da yukarıdaki binalarla
birlikte sıralayabiliriz.
Kendisi belirli bir süre yapı sanat okulunda
mesleki derslere girmişti.
Selçuk Karakimseli evli ve üç çocuk babası
idi. 1981 yılında ani bir rahatsızlık sonucu
aramızdan ayrılmıştır.

GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ!*
Adet olduğu üzere çok anı, “Geçmiş zaman
olur ki!” diye başlar… Ben de, merhum Selçuk
Karakimseli ya da “Selçuk abimiz” ve çocuk*

Kadir Dayıoğlu

Kayseri Kızılay Kan İstasyonu
açılış davetiyesi {13 Ocak 1962}
Selçuk Karakimseli {14.01.1929}

ları ile ilgili, 1960’lara uzanan bir anımı yine
“Geçmiş zaman olur ki!” diyerek anlatmaya
çalışacağım…
Selçuk bey, yüksek mimardı… 1940’lı yılların mezunlarından ve şehrimizin ilkleri arasında… Erken yaşta da kaybettik… 1960’ların
başı… Sanırım, Lise 1’in yaz tatilinde; “boş
gezmeyim” diye merhum pederim beni,
Selçuk abinin yanına verdi… Büroya gidip gelmeye başladım… Büro, Bankalar Caddesi’nde
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Naci İmamoğlu ve Mehmet Altmışyedioğlu’nu… bir de Selçuk abinin “teknik ressamı”, babım amcaoğlu Mehmet Lekesiz’i
ilave edebiliriz, anımsayabildiklerime…
İmamoğlu’nun Amerikan arabası vardı…
Uzun yola gideceği zaman malum ve maruf
“Şoför Tahsin” götürürdü onu… Bir anlamda
Tahsin abi, “sırdaşıydı” onun… Neyse konumuz o değil, Allah rahmet eylesin… Ev
komşumuzdu, çok erken vefat etti… Özateş
sonradan noter oldu… Altmışyedioğlu da
milletvekili…
İşte bu vesile ile Selçuk abinin iki oğlu ile
tanıştım… Ahmet Zeki ve Rifat… Kızları,
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve
Edebiyatı Bölümü mezunu, Doktor İrfan
Bayram ile evlenen Hafize hanımı hatırlamıyorum… İrfan bey, bizim ortanca biraderin
arkadaşı, babaları da babamın dostuydu…
Hafize hanımla nice sonra tanıştık… Dostluğumuz, ailece halen devam eder…

Osman
Kavuncu’nun
Belediye Başkanlığı döneminde
Fen İşleri Müdürü
olarak şehrin içme
suyu, Toptancı Hali
binası, Cumhuriyet
Mahallesi ve Eski
Sanayi Bölgesi’nin
gerçekleşmesinde
büyük payı ve hizmetleri vardır.

Sol başta: Selçuk Karakimseli

bulunan ve şimdi Halkbankası’na geçen,
Emlak Kredi İşhanı’ndaydı… İşhanı’na
arkadan, Havuzluhan tarafından girilirdi…
Şuanda bu giriş kaldırıldı…
Selçuk abinin komşuları arasına, üçü de
merhum, üçü de hukukçu Mehmet Özateş,
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O yıllarda Rifat ve Zeki Talas Amerikan
Koleji’nde {1871–1968} okuyordu… Ortaokul idi… Okula has bir kep giyerlerdi…
Kepte, armaları vardı… Göğüslerinde karenin
kenarlarına oturmuş dört “H” ihtiva eden
rozet taşırlardı. Okul armalarında ise; 4K
vardı… Yanılmıyorsam İngilizce “kuvvet”,
“kudret”, “kalp” ve “kafa” sözcüklerinin baş
harfleriydi. Lacivert kravüze ceket ve gri pantolon giyerlerdi… Cengiz Çandar, Arif Ünlü,
Emir Sarıyıldız, Uluç Gürkan falan dönem
arkadaşları Kolej’den… Sürekli gülümseyen
ya da yüzlerinde tebessüm hiç eksik olmayan,
yardımlaşmayı seven, oldukça mütevazı kişiler olarak anımsıyorum hâlâ, ikisini… Aradan
yıllar geçmesine rağmen, bir vesile ile karşılaştığımızda, o güler yüzleriyle, hal ve hatır
sorarak kucaklaşmamızı hiç unutamam…
Öyle ya, oldukça ünlü ve zengin olmuşlardı…
Nice, ünlü ve zenginler biliriz, gördüklerinde
“kıçlarını” dönerler, selamı bile esirgerler…
Yaz tatilinde, Allah sağlıklı ömür versin,
İsmail Ediz hocamızdan bağlama dersi alırlardı büroda… Şimdi, çalıyorlar mı, yoksa
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unuttular mı? Bilmiyorum… Ha, unutuyordum; bir de bir hocadan Kur’an dersleri alırlardı… İlerlettiler mi yoksa “çürüttüler” mi
onu da…
İki kardeş lise tahsiline Robert Lisesi’nde
devam ettiler… Derken Zeki, Robert’te yani
şimdiki Boğaziçi Üniversitesi’nde İnşaat
Mühendisliği tahsili yaptı… Ünlü bir müteahhit oldu… Temel–kazık işleri {Sevka Derin
Temeller Mühendislik} ile uğraşıyor… Yanılmıyorsam, Özer Çiller’in dönem arkadaşı,
Boğaziçi’nde… Tansu hanımı da tanıdığı
hatta onunla yakınlığı, muhakkak…
Küçük kardeş Rifat ise, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde işletme tahsili yaptı… O da
ünlü bir armatör şimdi {Martı Uluslar arası
Nakliyat}… Anne ve kız kardeşleri Kayseri’de
ama onlar gidiş o gidiş, Kayseri’ye bir daha
dönmediler… Biliyorsunuz; merhum Rifat
Çalıka {1888–1963}, anne tarafından dedeleri olur… Rifat Çalıka’yı hemen hemen bilmeyenimiz yoktur… Mustafa Kemal’in Adliye
Vekili ve Kayseri Belediye Başkanı… Dünya
Bankası üst düzey yöneticilerinden Hurşit
Çalıka da dayısı… Mehmet Gün Çalıka da
dayıoğlu olur… Baba tarafından dedeleri ise;
II. Dönem Kayseri Milletvekili, Dava Vekili,
Develi Savcısı Ahmet Şükrü Zeki Karakimseli Bey {1886–1937}. Cumhuriyet Mahallesi
Serdar Caddesi’nde bulunan evlerinin ismi de
Zeki Bey Apartmanı.
Selçuk abi, 1977 belediye seçimlerinde Adalet
Partisi’nden başkan aday adayı oldu… İçlerinde; İbrahim Özbıyık ve Zafer Özden’in de
bulunduğu ona yakın aday içerisinde merhum
Hacı Ali Şapçı ön seçimi kazanmıştı… Selçuk
abiye bir “oy” çıkmıştı… Çok da üzülmüştü…
İlk yıllarında, Kayserispor’da yöneticilik de
yaptı… Unutmam, dönemin yöneticileri,
alacağının bir kısmını da vermemişlerdi,
“zengin adamsın!” diye… Belediye’ye her
gelişinde, bana mutlaka uğrar, bir sigarımı ve
bir fincan kahvemi içerdi… Yük olmasın diye,
dosya dosya projelerini bıraktığı da olurdu,
odama… Ben de Şirket’te Teknik Müdür idim
o zaman… Çocukları gibi, Selçuk abinin de o,

Selçuk Karakimseli {solda} ve teyzesinin oğlu Vedat

sürekli tebessüm eden yüzünü hiç unutamıyorum… Çok mahcup da bir insandı… Mimar
olduğunan olsa gerek güzel giyinirdi… Allah
rahmet eylesin, genç yaşta öldü t
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Ârif Akşehirlioğlu

A

İki oğlu ve torunlarıyla
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vni bey ile Güpgüpoğlu kızı Fatma
hanımın oğulları olarak 1917
yılında, Kayseri’ye bağlı Ürgüp’te
doğdu. Babası Avni bey, Ürgüp Mal Müdürü
olarak görev yapıyordu. Osmanlı İmparatorluğu, 1. Dünya Savaşı’nda birçok cephede çarpışıyordu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş
yılı 1923’te ilkokula başladı. Kayseri Lisesi’ni
bitirerek, 1936 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladı.
1944’te mezuniyetini takiben, Siirt’te bölge
sıtma savaş tabibi olarak mecburi hizmetini yaptı. Kayseri’ye döndükten sonra 1946
yılında Kayseri Belediye Baştabipliği, 1950
yılında Belediye Sağlık Müdürlüğü ve 1962

yılında İl Sağlık Müdürlüğü görevlerini yaptı,
ayrıca 1960–63 yılları arasında belediye
başkan yardımcısıydı. Belediye teşkilatında
çalıştığı sürece sağlık işlerinin yanında şehir
mezarlığının geliştirilmesi, Mimar Sinan
Parkı’nın yeniden tanzimi, Hunat Camii
etrafının açılması ve ağaçlandırılması, şehrin
ana yollarının ortaya çıkartılması gibi işlerde
önemli gayret ve hizmetleri oldu.
21 Nisan 1954 tarihinde Eczacı Yaşar Perniyan Karpuzoğlu’yla evlendi. İki çocukları
oldu, C. Avni ve A. Cavit. 1965 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. 1965 yılında
İstanbul Sağlık Müdürü, 1966–1982 yılları
arasında belediye başkan yardımcısı olarak
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O ne güzel bir insandı, toprağına, Anadolu
insanının özüne bağlı, tarih ve kültür varlığımızın derinlerine kök salmış bir ulu çınar
gibiydi. O, Cumhuriyet döneminin idealizmiyle ve memleket sevgisiyle dolu, tüm düşkünlere karşılıksız yardım eden bir doktor,
makamının önüne koyduğu nice fırsatları
asla şahsî çıkarı için kullanmayan bir yönetici
ve gittikçe daha çok muhtaç olduğumuz asil
bir insan idi. 1917 yılında doğdu, iki padişah
ve on bir cumhurbaşkanı dönemi yaşadıktan sonra 06 Şubat 2009 günü, yaklaşık 92
yaşında vefat etti.

görev yaptı. 1980–82 yılları arasında Belediye
Meclis Başkan Vekili oldu.

Adnan Menderes ile
birlikte {07.11.1955}

1946 Adana Sıtma Enstitüsü, 1948 Ankara
Hıfzısıhha Enstitüsü Halk Sağlığı Kursu
sertifikalarını aldı. Kendisine Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı, Kayseri Belediyesi
ve İstanbul Belediyesi tarafından takdirnameler verildi. İstanbul Tabip Odası, Kızılay,
Verem Savaş dernekleri onursal üyeliklerinde
bulundu. İstanbul Haseki, Zeynep Kamil,
Beyoğlu Hastaneleri kalkındırma derneklerinin kurucu üyesi oldu. Kayseri Yüksek
Öğretim Vakfı üyesiydi.

Kendisini, her yaz geldiği, Kıranardı’ndaki
yarı harap bağ evinde, amcasının oğlu Sayın
Osman Akşehirlioğlu vasıtasıyla tanımıştım. Yıllardır İstanbul’da yaşıyor olmasına
rağmen, Kayseri’ye ve Kıranardı’na hasreti
tükenmemişti. Havalar ısınınca, ileri yaşına
ve hastalığına rağmen duramıyor, her yaz,

1982 yılında emekliye ayrıldı. Takiben, bağ ve
bahçelerinde serbest ziraatçılık yaptı. Emekliliğini ailesi ve torunlarıyla mutlu bir şekilde
yaşadı. 2009’da vefat etti.

DR. ÂRİF AKŞEHİRLİOĞLU’NUN
ARDINDAN*
Gençlerin ölümü bir başka, yaşlıların ölümü
bir başka acı veriyor. Ben hep, birinde geleceğimizi, diğerinde geçmişimizi kaybetmiş,
zamanda yolculuğumuz ve devamlılığımız
sekteye uğramış gibi hissederim. Sayın Ârif
Akşehirlioğlu’nun vefatını duyduğum zaman
bir canlı tarihi kaybetmişlik duygusuyla sarsıldım.
*

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

Ahmet İsvan ile birlikte
{1974}

hiç olmazsa birkaç haftalığına Kıranardı’na
geliyordu. Belli ki orada, gençliğinin, göçüp
gitmiş atalarının, arkadaşlarının, dostlarının
hatıralarını yaşıyor, bir ömrün muhasebesini
yapıyor, Erciyes dağının geven ve kekik kokularından, bu dünyada bir yıl daha tutunmaya
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Aytekin Kotil ile birlikte {12.10.1978}

Nevres Paşa divan bestesinin duygusallığını
yaşıyordu:
Vardım ki yurdumdan ayağ göçürmüş,
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı,
Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş,
Sâkîler meclisten çekmiş ayağı.

Cevdet Sunay ile birlikte
{1970}

58

yetecek kadar hayat iksiri depolayıp, nerdeyse
kimselere görünmeden, geldiği gibi sessizce
gidiyordu. Zaten hayat öylesine değişmişti
ki, ne kendisini tanıyan ve ne de kendisinin
tanıdığı, neredeyse kimsecikler kalmamış,
ihtiras yoğunlaşmaları vefa ve kadirşinaslık duygularını buharlaştırmıştı. Belki de
Kıranardı’nda, Bayburtlu Zihni güftesinde,

O’nunla bahçesindeki çayırlıkta, etrafa rast
gele serpilmiş, “dili olsa” diyeceğiniz tarihî
taşların arasında, ulu çam ağacının altında
defalarca sohbet ettik. “Bu ağaç kaç yaşında”
diye sordum. İnsanın içini ısıtan, gevrek ve
her an bir muziplik, bir nükte yapacağı intibaı veren gülüşüyle, “onu ben diktim, daha
genç sayılır, henüz 60 yaşında” dedi. “Ama
bu, Kayseri’deki en eski çam ağacıdır. Biliyor musun, eskiden Kayseri’de iklim müsait
değil çam ağacı yetişmez, diye bir kanaat
vardı. 1940’lı yılların başında, ben Kayseri
Belediyesi’nde çalışırken, bu kanaati değiştirmek için birkaç kamyon çam ağacı getirip Cumhuriyet Meydanı’nda halka bedava
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dağıtmak istedik. Kurur, emeğimiz boşa gider diye kimsecikler almak
istemedi. Birkaç tanıdığa âdeta zorla verdik. Geri kalanını da Vilâyet
binasının önüne ve Mimarsinan’ın yaptığı Kurşunlu Cami’nin etrafına
diktik. Birkaç tanesini de ben Kıranardı’na getirip buraya diktim. İşte
bu çam onlardan biridir…”
Yine O anlatıyor: “1936 yılında, leylî meccanî {ücretsiz ve yatılı}
olarak tıp fakültesine girdim. 15–20 öğrenciyiz. Hepimize lacivert
elbise, siyah ayakkabı, beyaz gömlek ve kravat verdiler. Atatürk’ün
de doktoru olan Kayserili Âkil Muhtar bey geldi ve bizi sıraya dizdi.
Hepimiz pırıl pırıl donanmışız. Teker teker adımızı ve nereli olduğumuzu sordu. Kayserili, Yozgatlı, Erzurumlu, Diyarbakırlı, Konyalı
vs. Hepsi Müslüman, Türk, Anadolu çocukları. Doktor Âkil Muhtar
ağladı ve Yarabbî çok şükür bu günleri bize gösterdin, dedi…”

Haşim İşcan ile birlikte

Yakın dönem tarihimizin bütün acılarını ve Cumhuriyetle birlikte
yeniden doğuşun bütün ümitlerini ve heyecanlarını yaşamıştı.
İlâveten, bir doktor olarak, fukaralığın, veremin ve sıtmanın toplumu
nasıl çaresiz bıraktığını ve ne büyük acılara yol açtığını görmüştü.
Kardeşlerini vereme kurban vermiş, kendisi de kıl payı kurtulmuş
ve bu nedenle tıbbiyedeki öğrencilik hayatı uzamıştı.
Dr. Ârif Akşehirlioğlu, 1938’de Atatürk’ün ölümüyle ve 1950’de
Demokrat Parti’nin iktidara gelişiyle yaşanan dönüşümlerin, 1960
ve 1980 ihtilallerinin canlı şahidiydi. O dönemlerde yaşadıkları ve
benim kendisinden dinlediklerim kitapları doldurur. Bunların bir
kısmını banta kaydetmiş olmaktan dolayı bahtiyarım. Yaşadığı en
acı olayları bile nüktelerle, kahkahalarla süsler, masalımsı bir hayat
oyunu gibi anlatırdı. İyimserliğini ve yaşama sevincini hiç kaybetmediğini hissederdiniz. İleri yaşına rağmen, zekâsının pırıltısına ve
hafızasının gücüne hayran kalırdınız.

Fahri Atabey ile birlikte {14.09.1973}

1960 ihtilâlinin hoyrat atmosferinde kalbî kırılmış olarak Kayseri’den
ayrılıp İstanbul’a gelmiş, önce İl Sağlık Müdürlüğü’ne sonra belediye
başkan yardımcılığına atanmıştır. Bir süre sonra, çok erken yaşta eşini
kaybetmiş ve bir daha evlenmeyerek geri kalan ömrünü çocuklarının
yetişmesine hasretmiştir. Emekli olduktan sonra, çok iyi yetiştirme
imkânı bulduğu iki oğlu ile gelinlerinin ihtimamı ve torunlarının sevgi
halesi içinde mutlu ve asude bir hayat yaşamıştır. Sağlığı, son birkaç
yıldır, çok sevdiği Kayseri’ye ve Kıranardı’ndaki bağ evine gelmesine
izin vermemiş ve belki de bu hasretle dünyadan göçüp gitmiştir. Onun
gidişiyle birlikte yakın tarihimizin çok değerli bir parçası kopmuştur.
Kendisine Tanrı’dan rahmet dilerim. Nur içinde yatsın.
Yakınlarının ve tanıyanların, ondan dinlediklerini, bir an önce yazıya
dökerek gelecek nesillere aktarmaları, {ki basılması şart değil, bir
defterde veya bir dosyada kalması bile yeter} onun bıraktığı boşluğu
kısmen telâfi edecek, zamanın kopan ipliğine bir düğüm atacak ve
onun aziz hatırasına karşı en büyük saygı olacaktır. t

Vehbi Koç ile birlikte {19.09.1968}
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Şükrü Alkanat

1

914 yılında Kayseri’de Kalpaklıoğlu Mahallesi’nde doğdu. Şerife
hanımla Şükrü beyin ilk çocukları
olarak dünyaya geldi. Daha sonraları kardeşi Osman doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini
Kayseri’de tamamlayan Şükrü Alkanat, Ankara’daki Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner
Fakültesi’nden1940 senesinde mezun oldu.
Daha sonra Kayseri’ye döndü ve1940 tarihinde askere gitti. 1943’de teğmen olarak
terhis oldu.
Askerlik bitimini takiben Kayseri’de Abit Pirdedeoğlu ve Rubbiye Pirdedeoğlu’nun 1922
doğumlu büyük kızları Servet Pirdedeoğlu
ile evlenmiştir.
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1943’te Edirne merkez veterinerliğine,
1945 tarihinde Ağrı merkez veterinerliğine,
1947’de Erzurum merkez veterinerliğine,
1949 Gümüşhane Veteriner Müdürlüğü’ne
atanmıştır.
1950’de Kayseri Belediye Başkanı Osman
Kavuncu’nun talebi ile Kayseri Belediyesi
Veteriner Müdürlüğü’nde göreve başlamıştır.
Çok yönlü, girişimci, sosyal bir kişi olan Şükrü
Alkanat belediyede Veteriner Müdürü olarak
1950–1974 yılları arasında 24 yıl görev yapmıştır. Kayseri’de Namık Kemal İlkokulu Yaptırma Derneği, Kızılay Şubesi, Seyyit Burhanettin Güzelleştirme Derneği, Asri Mezarlık
Yaptırma Derneği, Kayseri Koleji Derneği ve
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Çok yönlü, girişimci, sosyal bir kişi olan Şükrü Alkanat belediyede Veteriner Müdürü olarak 1950–1974 yılları arasında
24 yıl görev yapmıştır. Kayseri’de Namık Kemal İlkokulu Yaptırma Derneği, Kızılay Şubesi, Seyyit Burhanettin Güzelleştirme
Derneği, Asri Mezarlık Yaptırma Derneği, Kayseri Koleji Derneği ve Erkilet yolu üzerindeki Huzur Evi Yaptırma Derneği’nin
başkanlığını yaptı.

Erkilet yolu üzerindeki Huzur Evi
Yaptırma Derneği’nin başkanlığını
yaptı.
Atalay ve Oktay isimli iki oğlu
vardır. Arkadaşları onu, kalp krizinden hayatını kaybettiği 1974
yılına kadar emeğini esirgememiş
özel bir insan olarak tarif etmektedirler. Kayseri için özveri ile çalışmıştır. t
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Oğlu Hamdi Uluğ’un Anılarında

Cahit Uluğ

 Babamlar
Cumhuriyet döneminin ilk nesliydi.
Ülkenin okumuş
yazmış insanları
harbe gitmiş.
Mutlaka, okuyan
yeni bir neslin oluşmasını istiyorlar.
Onlarda, öyle bir
inanç vardı. 
62

B

abam 1921 yılında Kayseri’de Serçeönü Mahallesi’nde dünyaya
gelmiş. Babası Hamdi bey, annesi
Bahire hanımdır. Çocukluğu Kayseri’de
geçmiş. Ahmet Paşa’da ilkokulu okumuş.
Babası, oranın başöğretmeniymiş. Dedem,
babamı 5. sınıfta bırakmış. Babamın arkadaşı
Dr. Mehmet Özköse var. Bunlar hiç ayrılmaz,
sanki kardeş gibiymişler. Dördüncü sınıfa geldiklerinde dedem onları biraz zayıf görmüş.
Beşinci sınıfta da, pişsinler diye bir sene sınıfta
bırakmış. Liseyi Kayseri Lisesi’nde okumuş.
1942’de Ankara Mülkiye’yi, 1943 yılında da
fark sınavı vererek Ankara Hukuk Fakültesi’ni

bitirmiş. Askerliğini Ağrı Karaköse’de yapmış.
1945 yılında annem Huriye hanımla evlenmiş.
1945’de İstanbul Tekel Başmüfettişliği,
1947’de Ağrı–Karaköse’de Askeri Hâkimlik,
1949’dan 1992’ye kadar Kayseri’de serbest
avukatlık yapmıştır. Serbest avukatlığını sürdürürken aynı zamanda 1957’den 1986’ya
kadar Türkiye Değirmencilik A.Ş.’nde,
1958’den 1987’ye kadar Türkiye İş Bankası
Kayseri Şubesi’nde, 1968’den 1992’ye kadar
Karsu Tekstil A.Ş.’nde hukuk müşaviri olarak
hizmet sunmuştur. 1960’lı yıllarda Kızılay
Başkanlığı’na getirilmiştir. 1992 yılında vefat
etmiştir.
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ağabeyim Onur, mimar–mühendis, Ahmet
ağabeyim kimya mühendisi oldu. Ahmet ağabeyim Almanya’da okudu. Ben, Amerika’da
metalürji seramik mühendisi oldum. Yeter
ki okuyun, ceketimi satar sizi yine de okuturum derdi. Kayseri’de o günlerde okuma
pek bu boyutlarda olmazdı. Birinci neden,
herhalde başöğretmen olan dedemdir. İkinci
neden de, babamlar Cumhuriyet döneminin
ilk nesliydi. Ülkenin okumuş yazmış insanları
harbe gitmiş. Mutlaka, okuyan yeni bir neslin

Her şeyden önce dürüstlüğe önem verirdi.
Yalandan riyadan hiç hoşlanmazdı. Onun kendisine göre prensipleri vardı. Mesela, birisinin
senedi çeki mi geldi, icra başlatmaz, borçluyu
çağırırdı. İş Bankası’nın da avukatlığını yaptığında, verilen kredilerin tahsilinde borçlulara müthiş şekilde kolaylık tanırdı. Hatta;
bana sonra veririsin diyerek, bazı insanlara
cebinden çıkarıp para vermiştir. Asla ve kata
boşanma davası almazdı. Kayseri’nin yerlileri hep birbirlerine kız verirler. Geçimsizlik
olduğunda babama gelirler, sana açık senet
ne istiyorsan yap darmadağın olsunlar, karşı
tarafı mahvet şöyle böyle yap derler. Rahmetli
babam, siz gençleri bana gönderin derdi. Evli
çift babama gelince, içeride hiç kimseyi bırakmaz, kapıyı içerden kitler, 15–20 dakika onlara
ne söyler nasıl söyler bilemem, ama çift dışarı
gayet mutlu çıkarlardı.
Evde de mükemmel bir insandı. Tek kaş çatması yeterdi. Verilecek en büyük ceza, bakışıydı. İlme, okumaya çok değer verirdi. Üç
çocuğu da lisans eğitimlerini tamamladılar.

oluşmasını istiyorlar. Onlarda, öyle bir inanç
vardı. Dedem çok sıra dışı bir insandı. Kitapları vardı. Sözlük yazmıştı. Aşağı yukarı ömrü
savaşlarda cephelerde geçmiş. 18 yıl askerlik
yapmış.
Babam kısa süre Kızılay başkanlığı yapmasına
rağmen faydalı olmuştu. Hacı Ali Karamercan
İlkokulu’nun yapılmasına vesile oldu. Eski
polislerden Karamercan vardı. Galiba bir adam
vurmuş. Bunun günahı çok, bu vicdan azabından nasıl kurtulacağım diye düşünürmüş.
Mağazasını satınca eline para geçer, babama
ben bu paranın bir kısmını hayır etmek istiyorum deyince, babam okulun inşaat malzemelerinin parasını ondan aldı. Müteahhit buldu,
ondan da kâr etmemesini istedi. Kendisi de
katkıda bulundu, o okul yapıldı. Rahmetli
Hanım Anne vardı, Emine Akçakaya. Mey-

 O günün
zenginleri gelip
hayrı nereye
yapalım dediklerinde babam, ya
Kızılay’a ya Çocuk
Esirgeme’ye ya
da Milli Eğitim’e
yönlendirirdi.
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danda Beğendik’in yerinde konağı vardı. Orası
satılınca ona da, Aydınlıkevler’deki Akçakaya
İlkokulu’nu yaptırttı. Şu anda Kızılay’ın içinde
bulunduğu binayı babam bağışlattı. Rahmetli
Hoca Hanım vardı. Sümer Lisesi’nin en önemli
hocalarından biriydi. Onun evini bağışlattı.
Çocuk Esirgeme Yurdu’na çok yardımları oldu.
O günün zenginleri gelip hayrı nereye yapalım dediklerinde babam, ya Kızılay’a ya Çocuk
Esirgeme’ye ya da Milli Eğitim’e yönlendirirdi.
Kayseri’nin köklü avukatlarından Nafiz Akşehirlioğlu vardı. Babam okul bitip de avukat
olunca onun yanına gitmiş, burada çalışabilir
miyim demiş. Onların da avukatlığı bırakacakları zamanmış. Ellerindeki önemli dosyaları
babama devretmişler. Babam, bu dosyalardan
para kazanarak Aydınlıkevler’den bir ev almış.
Ailecek mezarlığa giderdik. Babam mezarlı64
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ğın kapısında hepimize, lütfen Nafiz beye de
Fatiha okuyun, siz çocuksunuz Allah duanızı
kabul eder, derdi.
Babamın şu trajikomik anısı yıllardır anlatılır
durur:
1960 yıllarda Kayseri Kızılay Şubesi yönetim
kurulundaki ileri gelenler, Kayseri eşrafından
tahsilli, eşi dostu bol birinin Kızılay başkanı
olmasını isterler. Görevi avukat Cahit Uluğ’a
teklif ederler. O da, ısrarları kırmayıp kabul
eder. Ancak, o devirde Türkiye 27 Mayıs
ihtilâlinden dolayı muzdariptir. Şartlar ve
ekonomik durum çok kötüdür. Sıkıntı Kızılay’a
da yansımıştır. Kızılay’ın kasası hizmet veremeyecek derecede boştur. Durumu düzeltmek
için, şehrin ileri gelen zenginlerinden Kızılay’a
yardım ister. Geri çevrilir. Okullarda Kızılay
haftasında yardım için kampanyalar başlatılır.
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Toplanan paralar komik denecek kadar azdır.
Devlet dairelerine yardım sandıkları konulsa
da, açıldıklarında içleri boş çıkar.
Hizmet vermek için para bulmak şarttır.
Çeşitli çareler aranır. Ancak netice alınamaz.
Vaziyet böyleyken; devrin “Edirneli” Sümer
Lisesi Müdürü, Cahit beyi ziyarete gelir. O da,
Kızılay’ın durumundan bahsederek Müdür
beyden katkıda bulunmasını ister. Müdür bey
biraz düşündükten sonra, “madem Kayseri’de
yardım edecek yok, biz de emmioğlum Kırkpınar Ağası’ndan yardım isteyelim”, der. Kırkpınar ağasına oturup durumu izah eden bir
mektup gönderirler. Bir süre sonra Kırkpınar
ağasından cevaben bir telgraf alınır. Ağa yardıma hazırdır. Kırkpınar’da başa güreşen iki
ağır siklet başpehlivanı Kayseri’ye göndereceğini, bir müsabaka tertip edilerek bilet satmak
suretiyle Kızılay’a yüklü bir gelir toplanabileceğini söyler. Pehlivanların Kayseri’ye gelmeleri
için yol masraflarının da kendisi tarafından
karşılanacağını ifade eder.
Haberi alan bizimkiler çok sevinirler. Ağaya
iltifat yağan mektupla teşekkürlerini iletirler,
teklifini aynen kabul ederler. Pehlivanlar sıcak
bir temmuz ayında Edirne’den Kayseri’ye dört
gün süren uzun bir tren yolculuğundan sonra
gelirler. Tren garında davul zurna ile karşılanırlar. Önlerinde kurban kesilir. O zamanlar
şimdiki Şekerciler Çarşısı’nda bulunan Sakarya
Oteli’ne yerleştirirler. Otelin altında bulunan
Kebapçı Hilmi’nin lokantasında gönülleri ne
çekiyorsa yerler. Yol yorgunluklarını atsınlar,
idman yapsınlar diye, eski Caferbey Hamamı
kendilerine tahsis edilir. Bu arada Sümer Stadı
müsabaka için hazırlanır. Biletler bastırılır.
Şehrin görünebilecek yerine ilanlar asılır. Masrafları Cahit Uluğ mecburen cepten karşılar.
Maç gününe az zaman kala Otelci, Cahit beyi
acele otele çağırır. Pehlivanlar otel odasında
birbirlerine el ense çekerken karyolaları kırmışlardır. Otelci karyolaların ve kırılıp dökülenlerin parasını ister. “Tamam, müsabaka
bitsin öderiz” cevabını alır. Tam aşağıya inildiğinde lokanta sahibi çevirir. Pehlivanlara
yemek dayandıramadığını, hesabın hayli

kabardığını ifade eder. Ona da, “maç bitsin gelen para ile
hesabı kapatırız”, der.
Sıcak bir temmuz ayının pazar gününde iki pehlivan Sümer
Stadı’na gelir. Ama, beklenen seyirci gelmez. Önceden hatıra
bilet alanlar bile yaz günü, bağlarından kopup gelmezler. Az
bir seyirci topluluğu, büyük bir moral çöküntüsü ile müsabaka başlar. Birbiri alt etmek isteyen güreşçiler günlerin
getirdiği gerginlik yüzünden güreşmek yerine sıkı bir kavgaya
tutuşurlar. Hakem ve seyirciler kavgayı ayırırken yaralananlar olur. Güreşçiler dâhil, yaralananlar devlet hastanesine
kaldırılırlar. Tedavileri yaptırılır. Her hali ile hüsranla biten
müsabaka sonunda, güreşçiler apar topar Kayseri’den bir gece
vakti memleketlerine ceplerine para konularak gönderilir.
Gelir toplamak amacı ile yapılan onca çaba boşa gitmiştir.
Elde edilen gelir, masrafları karşılamaya yetmez. Cahit bey
kalan masrafların bir bölümünü kendi birikiminden, bir bölümünü de hanımının altınlarını bozdurmak sureti ile karşılar.
Aradan bir süre geçtikten sonra Kırkpınar ağasından bir
telgraf gelir. Telgrafta Ağa, “Hiç değilse bir kuru teşekkür bekliyorum...” demektedir. Ağaya sanki hiçbir şey olmamış gibi,
gecikmeden dolayı özür dilenerek, namının tüm Kayseri’ye
yayıldığını, alakası için sonsuz teşekkürler bildirilen bir telgraf çekilir. Durumdan son derece hoşnut olan ağadan bir süre
sonra, bir telgraf daha gelir. Telgrafta, ”seneye iki yerine dört
pehlivan daha göndereceğini” bildirmektedir. Ağaya acele
olarak son bir telgraf cevaben gönderilir, “Ağam, benim bu
işten ciğerim yandı, asla ve kat’a, sakın haaa ...” denir. t
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Kızı Melike Karlik Anlattı

Sami Turan

A

Doktorluk belgesi

66

slında her insanın hayatı bir
romandır. Fakat bazıları vardır
dişiyle, tırnağıyla ve azmiyle öyle
başarılar kazanmışlardır ki, onların hayatı
tam bir roman tadındadır. İşte bu kişilerden biri de Sami Turan’dır. 1911 yılında
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde beş kardeşin en
küçüğü olarak doğan Sami Turan, o zamanın
şartları düşülecek olursa, imkânsızları gerçekleştirmiştir. Babasını, hatırlayamayacak
kadar küçük yaşta kaybeden Sami Turan,
lise eğitimini okuma aşkıyla orta öğretim
kurumu bulunmayan Bünyan’dan Kayseri’ye
binbir zahmetle gidip gelerek okulu tamamlamış ve giderek artacak başarısının ilk sinyallerini vermiştir. O günleri çocuklarına ve

torunlarına büyük bir gururla anlatırken,
onlara da bir anlamda büyük hayat dersleri
vermiştir. Ailede üniversite eğitimi alan ilk
kişi olması kendi gayreti, azmi ve zekâsının
sonucudur. İstanbul’da askeri tıp öğrencisi
olarak başlayan üniversite hayatı vasıtasıyla,
bir asker olarak tüm Türkiye’yi gezmiş, vizyonuna geniş katkılar sağlarken, bir taraftan da
hayatına çok saygıdeğer ve sağlam dostluklar
kazanmıştır. Tüm Türkiye’yi gezerken aklı
ve kalbi hiçbir zaman Bünyan’da bıraktığı
ailesinden kopmamış, yeğenlerinin çoğunu
yanına alarak onların en iyi eğitimleri almalarını sağlamıştır. Bu sayede aileye birçok
doktor ve avukat kazandırmıştır. Bugün,
başarılı ve toplumda kendine yer edinmiş
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Sami Turan İsmet İnönü ile yan yana

yeğenleri, başarılarını Sami Turan’ın yanında
eğitim almalarına ya da onu örnek olarak seçmelerine bağlamaktadırlar. Sonraki yıllarda
askeriyeden istifa edip kadın hastalıkları ve
doğum uzmanı olarak tıp doktorluğu kariyerine sivil devam etmiş ve Kahramanmaraş’ta
görev yaptığı sırada tanıdığı, kendisi gibi
doktor olan dâhiliye uzmanı meslektaşı
Mahire Turan {Arısoy} ile 45 yaşında evlenerek örnek bir eş ve baba olmuştur.
Sami Turan, merhameti, maddi ve manevi
bonkörlüğü, insan sevgisi ve demokrat
düşünce yapısı nedeniyle herkesin sevgisini
kazanmış, tatlı sert kararlılığıyla hep çok
sayılmıştır. Çocuklarına çok küçük yaşlardayken bile aile içinde her zaman söz hakkı
tanımış, onları hep dikkatle dinlemiş ve alınacak kararlara her zaman eşini ve çocuklarını
ortak ederek, onların fikrini almıştır.

Sami Turan Erzurum’da askeri doktorluk yaparken

Sami Turan üniversitede
kadavra dersinde

İkinci yarım dediği eşi doktor Mahire hanımla
Kayseri’de doktorluk hayatlarını sürdürürken
Ebe Okulu Müdürlüğü ve Kızılay Başkanlığı
gibi görevlerde bulunmuştur. Eşiyle birlikte
ücra köylere kadar gidip hasta tedavi etmeleri
hâlâ bir efsane gibi anlatılır.
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Seçim sonuçları açıklanırken Süleyman Demirel heyecan kontrolü yapıyor
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Sami Turan Kayseri Orduevi’nde eşiyle dansta

Amcam Sami Turan
Ben Sami Turan’ın Kardeşi Baha Turan’ın oğluyum. Babam 26 yıl Bünyan ilçesinin
belediye başkanlığını yaptı. Amcam askeri doktorken Bünyan’a geldiğinde, davul
çalınır, geleceği duyurulurdu. Gelen herkesi ücretsiz muayene eder, ilaçlarını
verirdi. O zaman doktor ve hastane pek yoktu. Bünyan’ın sadece merkezi değil,
bütün köyleri de duyar ve muayene olmak için gelirlerdi. Belediye bir oda tahsis
ederlerdi. Muayeneleri orada yapardı.
Aileden birisi amcamın okumasına karşı çıkar. O zaman, babam devreye girer,
Sami’nin okuması memleket ve ailemiz için oldukça önemlidir, her ne pahasına
olursa okumalıdır der ve amcamın okumasını sağlar.
Amcamla ilgili çocukluğumda yaşadığım şu olayı hiç unutamam: Amcam beni
çok severdi. Safranbolu’da Askeri Hastane’de de çalıştı. Amcam bekârdı. Benimle,
büyük annemi Safranbolu’ya götürdüler. İlkokula henüz başlamamıştım. Bir
şekercinin önünde şekerlere bakıyormuşum. Badem şekerini görmüşüm, bakla
şekerlerini gördüm diye babaanneme anlatmışım. Camda bakla şekerleri vardı
deyince, amcam ertesi gün bir kutu “bakla şekeri” alıp gelmişti.
Turhan Feyzioğlu ile birbirlerini çok severlerdi. Bir gün partide amcam, Turhan
bey, Altmışyedioğlu, oturuyoruz. Bir vatandaş geldi. Bir şeyler istedi. Turhan bey,
ben böyle şahıs işleriyle ilgilenmiyorum, bunlarla Sami bey ve Altmışyedioğlu
ilgileniyorlar, Sizi onlar yönlendirsinler, dedi. t
Av. Ayhan Turan
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Sami ve Mahire Turan’ın Kilis’teki nikâh töreni {27.12.1957}
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Sami Turan ve eşi Mahire Turan
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün resepsiyonunda

Sami Turan eşi, kızı ve oğluyla

Kendisini her zaman siyasete yakın hisseden
Sami Turan, 1967 yılında Kayseri Senatörü
olarak T.B.M.M.’de görev yapmaya başlamış,
1980 yılına kadar Ankara’da süren siyasi
hayatı boyunca hem ülkesine, hem de çok
sevdiği memleketi Kayseri’ye canı gönülden
hizmet vermeye çalışmıştır.
İki çocuk ve iki torun sahibi Sami Turan, 1987
yılında eşini kaybedince, onun acısına en
fazla beş ay dayanabilmiş ve 29 Aralık 1987
tarihine hayata gözlerini yummuştur.
Onun herkesçe bilinen güçlü duruşu ve kocaman sevgisinin sıcaklığı o kadar kuvvetliydi
ki, çocukları, arkalarında yıkılan heybetli
dağın eksikliğini hâlâ her gün hissetmekteler.
İsteği üzerine memleketi Bünyan’da toprağa
verilmiş, izdiham nedeniyle tek bir camiye
sığmayan cenaze namazı iki ayrı camide
kılınmış olan Sami Turan, yaşarken olduğu
gibi ölümünde de arkasında bir sevgi seliyle
uğurlanmıştır.
Onu tanımak, onun yanında bir hayat yaşamak ve ondan bir şeyler öğrenen insanlardan
biri olmak büyük şanstır. Kendisini saygı ve
sevgiyle anıyoruz. t

Sami Turan Lise yıllarında {arka ortada, kasketli}

İstanbul’da askeri tıp öğrencisi olarak başlayan üniversite
hayatı vasıtasıyla, bir asker olarak tüm Türkiye’yi gezmiş, vizyonuna geniş katkılar sağlarken, bir taraftan da hayatına çok
saygıdeğer ve sağlam dostluklar kazanmıştır.
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Ahmet Germirligil

Ticaretle
uğraştığı dönemde
Kızılay Kayseri
Şube Başkanlığı
görevine getirilir.
Uzun yıllar Kızılay
Başkanlığı görevini
sürdürür. Hayatı
boyunca dürüstlükten ve disiplinden asla taviz
vermez.
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A

hmet Germirligil 1911 yılında
Kayseri’nin Germir köyünde
doğar. Çocukluğu yoksullukla mücadele ederek geçer. Babası Celal efendi celeplik yaparak hayatını kazanır ve bu nedenle
zamanının büyük kısmını dışarıda geçirmek zorunda kalır. Annesi Nimet hanım
üç çoğuna bakabilmek için komşulardan
yardım almak zorunda kalır. Kız kardeşi
Aliye okula gitmediği için evde annesine
yardım ederken, Ahmet ve kardeşi Mehmet
ise eğitimlerine devam ederler, her zaman
başarılı öğrenciler olurlar. Kız kardeşi Aliye
zamanın ünlü işadamlarından Mehmet
bey ile evlenir ve Ankara’ya yerleşir. Fakat

genç yaşta vefat eder. Kardeşi Mehmet ise
Hava İkmal Fabrikası’nda bir süre çalıştıktan sonra İstanbul’a yerleşir. İstanbul’da
ticarete atılarak işlerini büyüten Mehmet,
zamanla ünlü bir işadamı olur. Ahmet ise
uzun süren askerlik döneminden sonra,
Kayseri Adliyesi’nde başkâtiplik görevine
başlar. Çalıştığı dönemde hukuk tecrübesi
kazanarak hâkimlerin gözdesi haline gelir.
Daha sonra, başkâtiplik görevinden ayrılarak
ticarete atılır. 1941 yılında Fatma Peşeker ile
evlenir. Evliliklerinden Aliye, Ayla, Celile ve
Nüket isimlerinde dört kız çocukları ve daha
sonra çocuklarından dokuz tane torunları
dünyaya gelir. Ticaretle uğraştığı dönemde
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Kızılay Kayseri Şube Başkanlığı görevine getirilir. Uzun yıllar Kızılay Başkanlığı görevini
sürdürür. Hayatı boyunca dürüstlükten ve
disiplinden asla taviz vermez. Yaşadığı sürece
yoksullara yardım eder ve kol kanat gerer.
Nikâhsız yaşayan kişilerin nikâhını yaptırır,
işsizlere iş bulur. Kızılay’a yapmış olduğu
hizmetlerinden dolayı, birçok kez madalya
ile ödüllendirilir. 1984 yılında eşi Fatma’nın
vefatı sonrasında hastalanır. Sağlık sorunları
nedeniyle Kızılay’daki görevinden ayrılmak
zorunda kalır. Böbrek yetmezliği nedeniyle
1986 yılında Kayseri’de vefat eder. t
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu Babasını Anlattı

Emin Hisarcıklıoğlu

Ankara’ya ilk geliş

 Askerler
sadece kıtada
disiplinli olurlar,
babam hem
görevde, hem evde
disiplinliydi. 

Babam 1916 yılı Kayseri doğumlu. Bahçebaşı’nda otururlardı. İstiklal Mektebi’nden
sonra Kayseri Lisesi’ni bitirmiş. Lise son
sınıftayken, ilk defa 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı törenlerinin yapıldığı gün Ankara’ya
gelmiş. Amcam okumamış, ama lise bitince
rahmetli babaannemin duası babamın okuması yönündeymiş. O zamanlar Müslüman
doktor bir tane varmış, doktorların neredeyse tamamı gayrimüslimlerden. Bütün aile
babamın doktor olmasını istemiş.
Babam okulda çok başarılıymış. İstanbul’a ilk
defa liseden sonra gitmiş. Cağaloğlu’ndaki
Sipahi Palas’ın sahibi Mükremin Sipahi baba-
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mın dayısıydı. Kayserililer İstanbul’a geldiklerinde burada kalırlardı.

Askeri tıbbiyeye giriş
Babam Tıp Fakültesi’ni kazanıyor. Maddi
imkânları iyi değil, ya dayısının yanında kalacak, ya da yatılı okuyacak. Askeri tıbbiyenin
imtihanlarına giriyor, kazanıyor. İkinci sınıftan itibaren oraya devam ediyor. Okul bitince,
önce kıta hizmetini Erzurum Fevzi Çakmak
Hastanesi’nde yapıyor.

Necmi Ayanoğlu ile tanışma
Erzurum’dan sonra Ankara Gülhane Hastanesi’ne geliyor. Gülhane Hastanesi o zaman-
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lar, şimdiki Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın
yerinde. Orada, 1980 öncesinde Sağlık
Bakanlığı yapan hocası Necmi Ayanoğlu’yla
tanışıyor.
Necmi Ayanoğlu birinci hariciyenin şefi.
Babamı asistan olarak alıyor. Babam daha
sonra baş asistan oluyor. Halen GATA’da {Gülhane Askeri Tıp Akademisi} birinci hariciyede
fotoğrafı durur.

ABD yolculuğu
Başarılı bir öğrencilik ve asistanlık döneminden sonra 1955 yılında Amerika’nın Gülhane
Askeri Hastanesi diyebileceğimiz Walter Reed
Army Medical Center’a karşılıklı iki hastanenin anlaşmasıyla bir değişim projesi çerçevesinde yurt dışına gidiyor. Tabi İngilizcesi yok.
İngilizce öğreniyor. İngilizce öğrendikten sonra, bir müddet
Walter Reed Army Medical Center’da çalışıyor.

“Benim için Türkiye’ye dönüyor”
Babam Amerika’da çok başarılı olunca Houston uzay üssüne
doktor olarak davet ediliyor. Houston tamamıyla bir çöl bölgesi,
10 bin dolar maaş teklif ediliyor: “Ayrıl buraya gel” diyorlar. Ben
de o zaman çocuğum. “Çocuğum Amerika şartlarında yetişecek” diyerek benimle ilgili kaygı duyuyor. Bir senelik hakkı var.
Yine, Washington yakınında bir kamu hastanesi olan Richwood Hospital’de askerlikten ayrılmadan çalışıyor ve Türkiye’ye
dönüyor. Hocası kendisini çok sevdiği için, “nereyi istiyorsan
seni oraya göndereyim” diyor ve memleketi olan Kayseri’ye
gönderiyor.

Turhan Feyzioğlu’ndan “başhekimlik” baskısı
Kayseri Hava İkmal’e geliyor. Şimdiki vilayetin arkasında askeri
hastane vardı. Eski Alemdar Sineması’nın karşısındaydı. Orada
çalışmaya başlıyor. Kıta hizmeti için orada çalışırken 1962
yılında Kayseri S.S.K. Hastanesi inşaatı bitmek üzere. Rahmetli Turhan Feyzioğlu Başbakan Yardımcısı, Bülent Ecevit de
Çalışma Bakanı. Turhan Feyzioğlu babamı Ankara’ya çağırıyor.
“Seni çağırmamızın sebebi biz Kayseri’ye çok güzel bir hastane
yapıyoruz. Çalışma Bakanımız da uygun görüyor, seni oraya başhekim yapacağız” diyor. Babam “askerim, geleceğim var” demesine rağmen, Başbakan Yardımcısı’nın zorlamasıyla Ankara’dan
Kayseri’ye dönünce istifasını veriyor. O zaman Yarbay’dı.
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“Babam, hem görevde hem
evde disiplinliydi”
İşin garibi; askerler sadece kıtada disiplinli
olurlar, babam hem görevde, hem evde disiplinliydi. Evdeki hayatımız da, bizim öyleydi.
Mesela, rahmetli babam eve gelmeden, ben
eve gelecektim. Babam masaya oturmadan,
kimse masaya oturamazdı. Hep beraber
masaya otururduk. O kalkmadan masadan
kalkılmazdı. Onun yanında yüksek sesle
konuşulmaz, gülünmezdi.

Ziyaretime neden
otobüsle geliyormuş?
Bakanlığa da baskı yaparak babamı tekrar
alıp Kayseri’ye götürdüler. 1971 yılından

“Beni Ankara Koleji’ne
yatılı verdi”

 Kızılay’dan
teklif gelince,
Kızılay’ın başına
geçti. Sayın
Başkan Ayhan
Uzandaç ve diğer
arkadaşlarıyla
birlikte çok güzel
bir ekip çalışması
yaptılar. 

S.S.K. Hastanesi başhekimi oluyor. 1967
yılında Ankara Sosyal Sigortalar Hastanesi’ne
tayinini istiyor. Ben o zamanlar Ankara’da
okuyordum. Kendisi İngilizceyi çok zor
öğrenmiş. O zaman Kayseri’de kolej açılmamıştı. Benim İngilizce öğrenmemi çok
istiyordu. İlkokula beni yatılı gönderdi.
Amerika’ya gidince dünyanın geleceğini de
görmüş. O zamanlar Amerika’da televizyon
var. Uzaya gidiyorlar. Türkiye’nin şartlarında,
ne televizyonu düşünebilmek mümkün, ne
de uzayı hayal etmek. “Bunların dili dünyaya
hâkim olacak, benim oğlumun da İngilizce
öğrenmesi lazım” diyerek beni Ankara Koleji
İlkokulu’na yatılı olarak verdi. Ben Ankara’dayım diye, babam da tayinini isteyip Ankara’ya
geldi.
Dışkapı Hastanesi’nde çalışmaya başladı.
Aradan zaman geçti. Başta TEKSİF Kayseri
Şube Başkanı Tahir Horoz olmak üzere sendikacılar Ankara’da Çalışma Bakanı’na gidip
baskı yaparak, “Emin beyin Kayseri’ye dönmesi lazım” diyorlar.
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1984 yılına kadar Kayseri Sosyal Sigortalar
Hastanesi’nin başhekimliğini yaptı.
Bu arada güzel bir anım var, sizinle paylaşmak isterim. O yıllarda babam makam
arabası filan kullanmazdı. Makam arabası
yoktu, S.S.K.’da. Babam Ankara’ya hep
otobüsle geliyordu. “Baba neden otobüsle
geliyorsun, araban var onunla gelsene, bak
anneme filan da eziyet oluyor” dedim. Şunu
da hesaplıyordum. Hastaneden terminale
taksi parasını, Ankara’ya otobüs parasını,
Ankara terminalinden benim yanıma gelmek
için taksi parasını, anneme ödenenleri de
birlikte hesaplayınca, kendi arabasıyla gelse
ancak o kadar masraf olurdu.
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Acaba; Kayserililik mi yapıyor, diye düşünüyordum. “Yok, öyle değil, bildiğin gibi değil,
Ankara’ya geleceğim zaman Kayseri’de hastanenin önüne kadar arabamla geliyorum.
Arabayı hastanenin önüne bırakıyorum, otobüse binip senin yanına geliyorum. Doktorlar
ve çalışanlar beni hastanede zannetsinler,
kaytarmasınlar, görevlerini iyi yapsınlar diye
böyle yapıyorum” dedi.

Emeklilikten sonra
Kızılay Başkanlığı
1984 yılına kadar böyle çalıştıktan sonra,
65 yaşını doldurduğu için emekliye ayrıldı.
Kızılay’dan teklif gelince, Kızılay’ın başına
geçti. Sayın Başkan Ayhan Uzandaç ve diğer
arkadaşlarıyla birlikte çok güzel bir ekip çalışması yaptılar. Millet Caddesi’ndeki yerin kiracılarını çıkardılar. Oraya dispanser açtılar.

“Babamın herkese iyiliği olmuş”
1987 yılında hastalandı. 1989 yılında kaybettik. Babamın cenazesi çok kalabalıktı.
Bir tarafı Kiçikapı’dayken, bir tarafı Cami-i
Kebir’deydi. Cenaze namazındayken birçok
insan bana gelip başsağlığı diledikten sonra,
babanın bana şöyle iyiliği oldu diyerek birçok
olay anlattılar.

 Kayseri,
bugünkü haliyle
birçok yönden
bütün Türkiye’ye
örnektir. Bunu
bozmamamız
lazım. 

Kültürümüzde insanların en hayırlısı insanlara hayırlı olandır, diye bir anlayış vardır.
Tam olarak öyle bir insandı. Ama zor bir
insandı. Çok disiplinliydi. Her şey yerli
yerinde olmalıydı. İntizamı bozulmamalıydı.
Herhalde askerliğin de getirdiği bir davranış
şekliydi.

Hediyeleri bağışlardı
Babamdan gördüğüm en önemli davranışlardan birisi şuydu: Babam S.S.K. Hastanesi’nin
başhekimiyken hediye getirmişler, çok da
büyük bir hediye. Almanya’dan bir işçi getirmişti. Genç yaşımda benim de dikkatimi
çeken bir hediyeydi. Herhalde müzik aletiydi. Bana lazım. Bunu satın almak mümkün
değil. O zaman Türkiye’nin ithalatı filan yok.

Götürdü hastaneye bağışladı. İçimden, bana
neden vermiyor diye düşünmüştüm.

Tüm hediyeleri deftere
kaydettirip TOBB’a bırakıyorum
Bu yaklaşım bende de davranış haline geldi.
Başkan Yardımcısı olduğumda, kimse hediye
vermiyordu. Başkan olunca, hediye gelmeye
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daki bağ bizimdi. 1974’te şimdiki bağımıza
geldik.
Neyse, biz iyi oynamayı, iyi bir tatil geçirmeyi düşünüyoruz. Babam, geldiğimin ertesi
günü sabah elimden tuttu. Yeni rahmetli olan
Nuh Mehmet Kaşıkçı’nın Güneş Eczanesi’ne
götürdü. Beni çırak olarak verdi. Çalışıyoruz.
Rahmetli, haftalık olarak 5 lira veriyor. Ben
de 8 hafta çalışmışım ki, 40 lira biriktirdiğimi
unutmuyorum.

“İlk kazandığım parayla aldığım
trikoyu hala saklarım”

başladı. Yaklaşık yılda 800–900 adet hediye
geliyor. Hepsini deftere kaydettirip TOBB’a
bağışlıyorum.

Kendi kendime yetmeyi
öğrendim
Şu olayı da hiç unutmam. İlkokulu yatılı
okudum. Bu öyle sıradan bir şey değil. Düşünebiliyor musunuz? O yaşlarınızı veya çocuklarınızı düşünün. Anneleri yemek yedirirken,
biz kendimiz yemek yiyoruz. Üstümüzü giyiyoruz. Yatakları düzeltip üstünü örtüyoruz.
İki tane mürebbiye, 50 tane yatılı çocuk
var. Hepsi Türkiye’nin dört bir tarafından
gelmiş. İki mürebbiyenin himayesindesiniz.
Kravatınızı kendiniz bağlayacaksınız. Her
ihtiyacınızı kendiniz göreceksiniz. Allah razı
olsun, o hanımların çok faydaları oldu bana.
Kendi kendine yetebilmeyi, kendi kendine iş
yapabilme becerisini kazandırıyorlar.

“Yaz tatilinde dahi çalıştım”
Yaz tatili oldu. Kayseri’ye geldim, babamlar
Asarcığa {Hisarcığa} bağa göçmüşler. Bağda
oynayacağız. Eski bağımız, rahmetli Fuat
Hisarcıklı’nın karşısındaydı. Taşçıoğlu gediğindeydi. Osman Ağa’nın {Gürbüz} bir altın76

Daha sonra babamın da tatil zamanı geldi.
İstanbul’a gittik. Beyoğlu’ndan 40 liraya
bir triko aldım. Hala saklarım. O benim ilk
emeğimin karşılığıydı. Sonra, 1980’li yıllarda
Nuh Mehmet Kaşıkçı milletvekiliyken bizim
dükkâna geldi. Ustama ben de hizmet ediyorum. “Ben sizin yanınızda çıraklık yaptım,
pek bir iş de yapamadım, hakkınızı helal
edin” deyince, “Canını sıkma, o parayı ben
vermezdim, baban bana verirdi, ben de sana
verirdim” dedi.

Hayırseverlik ve Kayseri
Hayırseverlik deyince, Türkiye’nin aklına
Kayseri geliyor. Ben Türkiye’yi gezdiğim için
biliyorum. Kayseri her tarafta örnek gösteriliyor. İnsan, Kayserili olmakla bunun için
gurur duyuyor. İş bilmenin, ticaret bilmenin,
üretmenin yanında, “aman sen de Kayserilisin bizimkilere tavsiyede bulun” diyorlar.
Her konuşmamda bir taraftan hayır yapan
hemşerilerimi anlatırken gurur duyuyorum.
Bu resmi kayıtlarda var. Eğitim kurumlarının
neredeyse yüzde 80’inin Kayserili hayırseverler tarafından yapılması insanı gururlandırıyor. Hayırseverlik, eşittir Kayseri.

Kayseri ve Kızılay
Sayın başkan Ayhan Uzandaç yönetimiyle
Kızılay son dönemde çok büyük atılımlar
yaptı. Kayseri’ye çok güzel bir hastane kazandırdılar. Kayseri’nin şartlarında hem çok
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modern bir hastane, hem de modern olmanın yanında garip gurabanın gidip muayene
olabileceği, sosyal güvenliği olanların hiçbir
ücret ödemeden muayene ve tedavi olacağı
bir hastane haline geldi. Kızılay’la gururlanıyorum. Eserler zaten böyle ortaya çıkar. Bir
bayrak yarışı gibi devam eder. Bunu da, Sayın
Başkan Ayhan Uzandaç ve arkadaşları başardılar. Ben şimdi babamın Kızılay Başkanlığı
yapmasından da gururlanıyorum. Orası kırık
dökük olsaydı üzülürdük. Babamızın Kızılay
başkanı olduğunu söylemekten utanırdık.
Şimdi gelinen noktadan dolayı gurur duyuyoruz, hem kent adına, hem de Kızılay adına.
Bunda babamın da katkıda bulunması, bana
ayrı bir heyecan veriyor.

Gelişen Kayseri
Kayseri, bugünkü haliyle birçok yönden
bütün Türkiye’ye örnektir. Bunu bozmamamız lazım. İl dışında olduğum zamanlarda
bile, çocukluğumdan beri Kayseri’yi hep çok
yakından takip ettim. 1990’lı yıllara kadar biz
birbirimizle çok çekişirdik. 1980’e kadar çoğu
evin yüzünde sıva bile yoktu. Düvenönü’nde
birkaç evde sıva vardı. Kıskançlık olmasın,
nazar değmesin diye yapılmazdı. 1980–1990
arasında bir iç çekişme, mücadele vardı.

90’lardan itibaren birlik
beraberlik fikri yerleşti
1990’lı yıllardan sonra bir ortak hareket etme
fikri gelişti. Herkes ayrı ayrı düşünse de, farklı
hareket etse de, –Ankara’dan bakınca görülen noktayı söylüyorum– Kayseri denince
herkes bir araya geliyor. “Birlikte rahmet ve
bereket, ayrılıkta azap vardır”ın en somut
göstergesi Kayseri’dir. Bir araya gelince rahmeti, bereketi görüyorsun. Herkes ayrı başı
çektiği zaman sıkıntıyı görüyorsun.
Toplumun içerisinde bir tane lider olmaz,
çeşitli liderler olur. O liderler farklı dünya
görüşünde, farklı inançta da olsalar, Kayseri
için bir araya geldiklerinde bundan herkes
faydalanabilir. Bundan sadece Kayseri ve
Kayserililer değil, herkes faydalanıyor.

Kayseri rol model oldu
1990’lı yıllardan sonra Kayseri sadece siyaset
alanında değil ekonomide, kültürel alanda,
şehircilikte ve hayırseverlikte tanınıyor. Kısaca
Kayseri, her şeyiyle rol model, örnek model
haline geldi.
İnşallah bu birlik ve beraberlik bozulmaz. Birbirimizin hatasını kusurunu aramak yerine, hata
ve kusurlarımızı örtelim, ortadan kaldıralım diye
devam edersek, bundan bütün Kayseri ve ülke
faydalanır. Birbirimizin dedikodusunu, fitnesini
yaparsak bundan hepimiz zarar görürüz.

Bilmeyenlere de Kayserililiğimi
gururla söylerim
İyi bir ticaret insanı olduğumuzu, uyanık olduğumuzu herkes bilir. Benim Kayserili olduğumu
ilkokuldan beri herkes bilir. Bizim hocamız
İngiliz’di. “Sir” unvanlı bir insandı. Benim okuldaki yıllığımda şöyle yazılıdır: “Aksine çabasına
rağmen, İngilizce hocasına Kayseri İngilizcesiyle
konuşmasını öğretti.” Bütün bunlara rağmen
halen nereli olduğumuzu bilmeyen varsa, ona
da gururla Kayserili olduğumuzu söyleriz. t
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Mustafa Alemdar Güngör
Sizi tanıyabilir miyiz?
 Gayemiz
hizmet etmek
olduğu için doktor
ve ünite sayısını
artırmak amacıyla kirada olan
dükkânlarımızı
boşalttık ve burayı
tıp merkezi haline
getirdik. Böylece
Kayseri’de ilk tıp
merkezini faaliyete
geçirmiş olduk. 
78

1937 yılında Kayseri’nin Develi ilçesine
bağlı olan, ama şu anda Tomarza’ya bağlanan Pusatlı Köyü’nde dünyaya geldim. Ailem
500 yıl kadar önce Kayseri’ye, oradan da köye
göçmüşler. Tarım, hayvancılık ve çiftçilikle
uğraşan bir ailenin çocuğuyum. Sülalemizde
asker kökenli kişi çok. Annem ve babam
akraba idi. İkisinin de akrabası Kayserili
Kaptanı Derya Ahmet Paşa’dır. Sarıkamış’ta
Enver Paşa’nın komutasında yüzbaşı olarak
görev yapmış Osman Efendi ile bağımız var.
İlkokulu Pusatlı’da bitirdim. Ortaokulu da
Develi Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra,
bir ara askeri okula gittim ve sonrasında

ayrıldım. Liseyi Kırşehir Lisesi’nde bitirdim.
Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nden
mezun oldum. Bir süre Ankara DSİ’de çalıştım. DSİ’de çalışmadan önce Tomarza’da
Yeni Tomarza Gazetesi’ni çıkardım. Haftalık aktüel konuları ve Tomarza’nın sorunlarını yazardık. Gazeteyi sonradan hâkim
olan arkadaşım Hilmi Topaloğlu ile birlikte
çıkardık. Mustafa Topaloğlu’nun da amcasıydı. Kayseri’de de Mustafa Gümüşkaynak
gazete çıkarmaktaydı. Orada da şiir ve yazılarım yayınlandı. DSİ’de sigorta ve şikâyet
şubelerinde birkaç sene çalıştım. Askerliğimi
1957–59 yılları arasında Eskişehir’de yaptım.
1959 yılı başında teskere aldım. Askerliği
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bitirdikten sonra öğretmenliğe başladım.
Sosyal bilgiler öğretmeni olarak Tomarza
Ortaokulu’na tayin oldum. 1963 yılında
evlendim. Eşim de ilkokul öğretmenidir.
Develilidir. Uzaktan akrabam sayılır. Şimdiki
bağışçı Sare Develioğlu da müşterek akrabamızdır. Onun bağışında da yönlendirmemiz
oldu. 1960 ihtilali olunca ben biraz ihtilale
ters düştüm. General Faruk Güventürk ile
çekişmelerimiz oldu. Beni Samsun Kavak’a
gönderdiler. Orada lisede bir süre çalıştım,
Alaçam Lisesi’ne tayin edildim. Öğretmenlik yaparken 1960 yılında Hukuk Fakültesi
imtihanlarına girdim ve Ankara’yı kazandım.
1964 yılında mezun oldum. Beni İstanbul’a
tayin ettiler, fakat Kayseri Nazmi Toker
İlkokulu’nu tercih ettim. Öğretmenliğim
devam ederken avukatlık stajımı Germirli
Nazım Ağa’nın oğlu Selçuk İmamoğlu’nun
yanında tamamladım. Bürüngüz Camii
önünde Kadir Sarıabdullahoğlu’nun Merkez
Eczanesi üstünde yazıhanemi açtım. Avukatlık yaparken, öğretmenliğimi de devam
ettirdim. 27 yıl sabahları avukatlık, öğleden
sonra da öğretmenlik yaptım. 1984 yılında
öğretmenlikten emekli oldum. Okuldayken
Yeşilay’la münasebetlerim vardı. 1960’dan
beri Kızılay’a da üyeliğim vardı, fakat pek
aktif değildim. Selçuk İmamoğlu ve Ahmet
Germirli beni Kızılay’a yönlendirdiler. 1986
yılında resmi Kızılay’cı olduk. Emekli olduktan sonra Türkiye Milliyetçi Öğretmenler
Sendikası Başkanlığı da yapmaktaydım.
Necip Fazıl kongreye gelmişti. Bizzat rahmetli Selahattin Arıkan alıp geldiydi. Nazmi
Toker Ortaokulu’nda Abdullah Gül’ün tarım
ve ticaret dersine bir ay falan girmiştim.
Abdullah bey de sivri bir öğrenci olmadığı
için pek de ilgilenmemiştim. Şaban Bayrak,
Mustafa Elitaş da benim öğrencilerim arasındaydı. Mustafa Elitaş biraz daha hareketli
bir öğrenciydi. 1954–55 yıllarında Hâkimiyet
Gazetesi’ni Sarıyıldız’lardan 20 bin liraya
devralacaktık. Ben kendi paramı hazırladım,
fakat ortaklarımdan birisi parayı ayarlayamayınca Abdullah Gül’ün dayısı Abdullah
Satoğlu satın aldı. Diğer ortağım, Kemal
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Çatatepe isimli öğretmen arkadaşımdı.
Hilmi Topaloğlu da diğer ortağımdı. Abdullah
Satoğlu gazeteyi aldı ve gazeteciliğe devam
etti. İmamoğlu’nun da Adalet Partisi’ne
sempatisi vardı. Oradan Abdullah Satoğlu
ile tanışıklığımız oldu.
Kızılay’da başkan Emin Hisarcıklıoğlu’nun
yanında başkan yardımcısı olarak görev
aldım. Emin bey rahatsızlandı ve ben 1987
yılında kongreden sonra başkan seçildim.
2001 yılına kadar da devam ettirdim. Mizaç
olarak hürriyetçiyimdir. Kızılay’ı o zaman
karma yaptım. Hürriyetçiliğim, milliyetçiliğimden önce gelir. Yönetime Enver beyi,
Kemal beyi, Tuncer Erten beyi, Nevzat beyi,
Zeki Erdinç beyi aldım. Bazıları için fanatik
sağcı, solcu dediler. Fakat ben tek seslilik
olmaması ve hayır işi yaptığımız ve kimsenin kafasında soru işareti kalmaması için
yönetimi karma yaptım. Bunun da faydasını
gördük. Herkesin eleştirilerine açık olduk.
Her kesimden kişiyi yönetime aldık, danıştık,
hata yaparsak uyarmalarını istedik. Ayhan
Uzandaç kendi babasının işi olsa bu kadar
ilgilenmezdi. Sabah 9’da başlar, akşama kadar
mesaisini Kızılay’da harcardı. Ben onu bu
yüzden hiç bırakmadım.
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lamaya başladılar ve çok memnun kaldılar.
Bizden örnek alan bazı doktorlar da başka
tıp merkezlerini kurmaya başladılar. Fiyatta
da istikrar olduk, fark almadık. İzzet Özilhan akrabamızdır. İstanbul’a gitmiştim. Vali
Muammer Güler de yanımızdaydı. İzzet bey
bana avukatlık mı yapıyorsun dediğinde vali
bey, yok o Kızılay’da başkan demişti. Kızılay’a
o kadar çok vakit ayırıyorduk ki akrabalarımızla bile görüşemiyorduk.
Biz Ayhan beyle beraber vali Saffet Arıkan
Bedük’e bir rapor sunmuştuk. Hiçbir ticari
işletmede bile böyle açık şeffaf kayıt görmedim demişti. Neredeyse sıfırdan aldığımız
Kızılay’ı faal bir yere getirdik. Biraz paramız da birikince halkın bir kısmını bedava
muayene etmeye başladık. Fakirleri tespit
ettik, onlara gıda yardımlarında bulunmaya
başladık. Kömür yardımlarına başladık. Beni
en çok memnun eden, arsasını beraber aldığımız yeri Ayhan beylerin hayata geçirmeleri. Belediye başkanlarıyla bizzat görüşerek
almıştık arsayı.

 Ben hayatta
sözün kezzap gibi
olduğunu düşünürüm. Sözlerimi bu
yüzden özenle seçmeye çalışırım. 
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Kayseri Kızılay’da neler yaptınız?

Unutamadığınız anılarınız var mı?

İlk göreve geldiğimizde Emin beye sen doktorsun, tüzüğümüzde sağlık hizmeti de
var. Siz başı çekin, biz de yardımcı olalım,
günde birkaç saatinizi buraya ayırsanız,
hem maddi durumunuz da artık iyi nasıl
olsa dedik. Birkaç doktor arkadaş da birer
ikişer saat gelebileceklerini söylediler. Bu
havayla 27 Mayıs’taki eski merkez binamızın
iki odasında faaliyete başladık. Aşağısındaki
dükkân kiraları çok verimli alınamıyordu.
Düzenleme yaptık ve gelirleri arttırdık. Bankalarda olan paralarımıza faiz ve promosyon
uygulamaları başlattık. Röntgen makinesi
aldık. Hekimlerimize para vermeye başladık.
Gayemiz hizmet etmek olduğu için doktor
ve ünite sayısını artırmak amacıyla kirada
olan dükkânlarımızı boşalttık ve burayı tıp
merkezi haline getirdik. Böylece Kayseri’de ilk
tıp merkezini faaliyete geçirmiş olduk. Cazibesini artırmak içinde gelenlere çay, kahve
ikram ettik. Tabi bu uygulama insanların
hoşuna gitti. Çünkü başka hastanelerle kıyas-

Ben öğrencilerime önce öğretmenim, sonra
avukatım derdim. Ben Tomarza’da ortaokulda
öğretmenken yurttaşlık derslerine ağabeyimiz avukat Ali Galip Sümengen geliyordu.
Yurttaşlık dersinden çıkarken bir öğrenci
çorba kelimesini yanlış telaffuz etmiş, “şofra”
demiş. Tam sınıftan çıkacağı zaman söylemiş
ve Ali bey de sinirlenmiş ve tebeşiri tahtaya
doğru atarak, ilahi dilini arı soksun demiş. Ali
bey sınıftan çıktıktan sonra öğrenciler birbirlerine şaka yapmaya ve takılmaya başlamışlar.
Dilini arı soksun diye gülüşmüşler. Çocuk
bunun üstüne teneffüste okuldan çıkmış çarşıya doğru gitmiş, orada amcasını görmüş.
Amcasına derste bir kelimeyi yanlış söylediğini, hocanın ona kızdığını ve arkadaşlarının
kendisine güldüğünü söyleyerek bir daha
okula gitmeyeceğini söylemiş. Israr ederseniz, intihar ederim demiş. Amcasının oğlu da
o sınıfaymış. Beraber ev tutulmuş. Amcası
düşünmeye başlamış, şimdi bu gitmezse
kendi oğlu da tek kalacak. Tek kalırsa evin
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masrafı da sadece amcanın omzuna binecek.
Hemen çocuğun kardeşini aramış ve durumu
anlatmış. Çocuk beni illa köye götürün diyor.
Köyde ne oldu, neden okumadı, sorun ne
derler, alay ederler diye düşünmüş. Babası o
zaman köye göndermeyelim de burada terzinin yanına verelim, hem aynı evde kalırlar, hem de sanat öğrenir demiş. Dışarıya
da okulu sevemedi, terziliği tercih etti deriz
demiş. Çocuk sonrasında terzi oldu yurtdışına gitti, ama pek hayatta başarılı olamadı
ve köye dönüp kendi halinde çiftçilik yaptı.
Amcasının oğlu okulunu bitirdi, polis kolejini bitirdi, İzmir’de emniyet müdürü oldu.
Bir kelime yüzünden çocuğun hayatı değişti.
Ben Nazmi Toker’de öğretmenlik yaptığım
zaman, sonradan öğrendiğim bir olay gelişmiş. Ben aynı zamanda avukatlık yaptığım
için yazıhaneme bir gün 30–35 yaşlarında
biri geldi. Ben müşteri zannettim, karşıladım buyur ettim. Hatırlayıp hatırlamadığımı
sordu, ben de yok hatırlayamadım dedim.
Siz benim öğretmenimsiniz, ben Ali dedi.
Giresun Aruçya kazasına asliye hukuk hâkimi
olmuş Sizin sayenizde okudum ve buradan
geçerken de bir selam vermek istedim dedi.
Ben de fazla ilgilenemediğimi, sadece normal
öğretmen olarak derslerine girdiğimi söyledim. O da anlatmaya başladı: “Ben birinci
sınıfta kaldım. Herkese nerelisin, dersler nasıl
diye sorarken bana da sormuştunuz ve çarşamba günü nöbetçi olduğunuzu söylediniz,
babamı okula istediniz. Ben de o gün babamı
aldım okula geldim. Siz de okulun bodrum
katında meşguldünüz. Babam Size merdiven
başından seslendi, hocam beni istemişsiniz
geldim, Ali’nin babasıyım demişti. Gel amca
dediniz ve babamın koluna girdiniz. Bu oğlun
başarılı bir öğrenci olabilir, bunda iş var, niye
ilgilenmedin, ilgilenseydin sınıfta kalmazdı
demiştiniz. Babam da, hocam bunun adam
olacağı falan yok sanayiye vereceğim demişti.
Siz de; yok bu adam olur, bunda iş var, sen
dışarıdan ben de içeriden ilgilenelim bu çocuk
okulunu bitirsin adam olsun, yapma sanayiye verme diye ısrar etmiştiniz. Babam, o
zaman bir sene de Sizin hatırınız için okula

devam etmeme izin vermişti. O zaman kendi
kendime bende iş varmış dedim, moralim
yükseldi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede ikmale kalmadan, hukuku da 4 senede
bitirdim” dedi. Orada gördüm ki bir kelime,
bir cümle hayatı nasıl da değiştiriyormuş. Ben
hayatta sözün kezzap gibi olduğunu düşünürüm. Sözlerimi bu yüzden özenle seçmeye
çalışırım.

Alemdar Güngör ve Sare Develioğlu

Hayırseverlik Sizin için neler ifade
etmektedir?
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dık. Bankayla da görüştük ve parayı Kızılay’a
bağışladı. Kadıncağız paranın faizini de alamadan vefat etti.
Nitekim ebe Sare Develioğlu da, çok hanı
hamamı olan birisi değildi. Kocasının ve kendisinin biriktirmiş olduklarıyla yaptırdığı 3
katlı 6 daireli yeri vardı. Kızılay’a bağışladı.
Kızılay burayı yıktı ve onun yerine tıp merkezi yaptı ve adını verdi. Develi’deki 2–3 tane
taşınmazını da bağışladı. Şu an adına kayıtlı
belediye tarafından ihtilaflı yeşil alanı var.
Sare Develioğlu’nu yüz defa geçecek zenginler
var, ama onun kadar içten olanı yok.
Mehmet efendi isimli bir kişinin sadece
bir tane arsası vardı, onu bağışladı. Biz de
ölünceye kadar rahatsızlığıyla ilgilendik. Yine
Erkiletli bir hayırsever amcanın 3–5 parça
tarlası vardı, onları bağışladı. Onunla da ölünceye kadar ilgilendik. Yine Mimarsinan’da bir
başka hayırsever, 4–5 parça arsasını Kızılay’a
bağışladı. Hatta o arsalardan biri de özürlülere sosyal tesis olması için genel merkez
müsaadesiyle verildi.

Mustafa Alemdar Güngör ve Latife Güngör

 Hayırseverliğin zenginlikle pek
ilgisi yoktur. Çok
zengin olduğunu
bildiğimiz kişilerin
eli, kolu, dili, cebi
dikili. Bazı kişiler de
bütün varlığını hayra
yatırmak, bağışlamak istiyor. 
82

Hayırseverliğin zenginlikle pek ilgisi yoktur.
Çok zengin olduğunu bildiğimiz kişilerin eli,
kolu, dili, cebi dikili. Bazı kişiler de bütün
varlığını hayra yatırmak, bağışlamak istiyor. Kızılay’cılığımın ilk yıllarıydı. Yönetimde
otururken bir bayan geldi. “Ben 55 yaşındayım. Bu yaşıma kadar evlenmemiştim. Orada
burada çalıştım, dişimi tırnağıma taktım ve
1500 TL. kadar bir para biriktirdim. Şimdi
de bir hacı efendi ile evlendim. Hacı efendiden memnunum, ama hacı efendinin çocukları bana çap bakıyorlar. Öldüğüm zaman
akrabam hısmım da olmadığı için ben bunu
Kızılay’a bağışlasam, fakat hacı efendi benden
önce ölürse açıkta kalırsam bu paranın gelirinden faizinden belli bir miktar ihtiyacım
kadar almam mümkün mü?” diye sormuştu.
Hem bu olaya üzüldük, hem de heyecanlan-

Kayseri, Konya, Bursa, İstanbul hayır konusunda hassas. Vatanseverlikler, örnek davranışlar, hayırlar son zamanlarda anlatılmıyor. Marifet iltifata tabidir derler. Bunlar
anlatılmadığı için öne çıkmıyor. Kayseri
Üniversitesi’nin dününü de biliyoruz,
bugünkü geldiği durumu da biliyoruz. Bu
günkü kampüslerin meydana gelmesinde
hayırseverlerin emekleri olduğu gibi, onları
onore eden, takip eden kişilerinde hakları
unutulmamalı. Başta Rektör Mehmet Şahin
bey, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kadir Has, Cıngıllıoğlu, İzzet Özilhan,
Süleyman Çetinsaya, Çıkrıkçıoğlu ve daha
bir sürü hayırsever hemşerilerimizin hakkı
unutulmamalıdır. Devletin yapmış olduğu
1–2 bina dışında binası yoktur üniversitede.
Eğer ki devlet eline kalsaydık bugün üniversite küçük bir kasaba kampusu gibi olurdu.
Bunları esasen televizyon, gazete ve kitaplarda anlatmak gerekir. Böylelikle hayırlar
daha da büyür. Gerek Çalık, gerek Kavuncu ve
sonrasındaki belediye başkanlarının gayetle-
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rinin yanında, hayırseverlerin yardımlarıyla
bugünkü Kayseri meydana geldi.
Diyabet Cemiyeti’nde de kurucu olarak
görev aldınız, biraz açar mısınız?
Ben, Ayhan Uzandaç ve Ahmet Hulusi Köker
hoca birleşerek Kayseri’de diyabet şubesinin
açılması için oldukça büyük gayret sarfettik. İstanbul’daki merkez Kayseri’de diyabet cemiyeti şubesinin açılmasına taraftar
değilmiş. Ancak genel başkan ikna edilebilirse, onay verilebileceğini öğrendik. Ayhan
beyle İstanbul’a gittik ve genel başkandan
önce genel başkanın arkadaşı olan Dr. Halim
Hattatoğlu’nun yazıhanesine gittik. İsmail
Karamercan da şeker hastası, Dr. Halim
Hattatoğlu’nun hastasıymış. Yazıhanesinde
5 saat bekledik. Genel başkandan bize 5 saat
sonra randevu aldı ve 3 saat de onu bekledik.
Sekiz saat sonunda genel başkanı ikna ettik.
Biz Kızılay’ın bir binasını size tahsis edeceğiz, Diyabet Cemiyeti’ni kuracağız, Ahmet
Hulusi Köker beyi de başkan yapacağız
dedik. O da bu zamana kadar böyle yakın
alaka görmediğini belirterek Kayseri şubesinin açılmasına izin verdi. Beş sene boyunca
Kızılay ek binasında faaliyet gösterdi. Ahmet
Hulusi Köker, Fahrettin Keleştemur, Selim
Kurdoğlu’nun gayretleri ve yardımlarıyla
Ayhan Uzandaç’ın genel sekreterliğinde Dünyanın en büyük diyabet kongresini Gevher
Nesibe Tıp Fakültesi’nde yaptık. Fahrettin
beyin kongrenin oluşması ve yapılmasında
çok büyük katkıları oldu. Bundan cesaret
alıp İstanbul’a, Arif Eminoğlu’na gittik. Bağış
yapacakmış. Bu bağışını ya Kızılay’a, ya da
Diyabet’e yapmasını istedik. Güzel bir diyabet
hastanesi yaptıracağımızı söyledik. On beş yıl
önceki kayıtlara göre 60.000 kayıtlı diyabet
hastası olduğunu belirttik. Elli yataklı hastanenin yapılmasını sağladı. Şimdiki Sevgi
Hastanesi’nin yeri diyabet hastanesi olarak
kurulmuştu. t

Mustafa Alemdar Güngör, Ayhan Uzandaç, Dr. Esin Esen, Dr. İrfan Görgülü, İrfan Aksoy, Asaf Mehmetbeyoğlu

Kızılay Genel Kurulu {05.04.1996}

Mustafa Alemdar
Güngör bir projede
Vacit İmamoğlu ile
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Ayhan Uzandaç
Sizi tanıyabilir miyiz?

 Kayserispor’da
sekiz sene bilfiil
çalıştım. Müdürlük,
menajerlik, genel
sekreterlik yaptım.
Bütün hayatım, işim
gücüm Kayserispor’a
odaklanmıştı.

84

1938 yılında Kayseri Gülük Mahallesi Yiğit
Sokak’ta dünyaya geldim. Babamın adı
Mustafa, annemin adı Necmiye. İlkokulu
Bozatlıpaşa İlkokulu’nda okudum, ortaokulu Kız Ortaokulu 2. sınıftan terk ettim.
Kazancılar Caddesi’nde tezgâhtarlığa başladım. Ben her zaman övünürüm, Kazancılar mezunuyum diye. 1950 yılında Nuh
Mehmet Taş’ın yanında çalışmaya başladım.
Nuh Mehmet Taş vefat edince 1954 yılında
Turan Küçüknalbant’ın yanına geçtim.
1956 yılında İstanbul’a gittim. Amcamın
oğlu Zekeriya Evirgen’in yanında çalıştım.
İhracat ithalat işleri yapardı. Askerliğimi

Van’da yaptım. Komutanım kurmay binbaşıydı. Onun yanında İstanbul’da görevliydim.
Piyasadan hiç kopmadım. Askerden dönünce
de amcaoğlunun yanında çalışmak istiyordum, fakat rahmetli babam müsaade etmedi.
Çünkü kendisi artık çalışamaz hale gelmişti.
Kayseri’de Hasşerbetçi’lerin yanında çalıştım. 1965 yılında Devlet Malzeme Ofisi’nde
memur olarak göreve başladım. Dayım oranın
müdürüydü. Beş yıl burada çalıştıktan sonra,
üç yıl İşçi Kredi Bankası’nda veznedarlık
yaptım. Arkadaşımın ısrarıyla bankadaki
işimden ayrıldım ve Nihat Hasşerbetçi’nin
yanında tezgâhtar olarak çalışmaya başladım.
Altı ay sonra dükkânı devraldım. 1965 yılında
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İstanbul’daki patronum Kayseri’ye gelerek,
beni tekrardan İstanbul’a götürdü. Kardeşim de Devlet Malzeme Ofisi’nde memurdu.
Kardeşime dükkânı bıraktım ve İstanbul’a
gittim. Beş ay kaldım, ama intibak edemedim, çünkü evliydim ve çocuklarım vardı.
Tekrar Kayseri’ye döndüm. 1975 yılına kadar
kumaş işiyle uğraştım. Büyük kooperatiflerde
başkanlık yaptım. Kooperatif işini ticaret
için değil, insanlara hizmet olarak yaptım.
Cemiyetin her zaman içinde oldum. Kayseri
Lisesi Koruma Cemiyeti’nde beş sene kadar
çalıştım. Kumaşçılık yaptığım dönemde,
rahmetli Şevki Karamete ayrıldıktan sonra
Rifat Gönen beni Kayserispor’a getirdi ve
kulüp müdürü oldum. İki sene sonra yönetim kuruluna girdim. Üveyiz Molu, Rifat
Gönen, Alpay Aktan, Osman Erköse ile birlikte yönetim kurulu üyeliği yaptım. 1978
yılında Kayserispor’da idareciliği bıraktım.
İşçi Kredi Bankası ve Rifat Gönen’den
bahseder misiniz?
Rifat Gönen iyilik timsali bir insandı.
Kayseri’de kendisine Atatürk derlerdi. Bana
ticaret hayatımda çok destek oldu. Sadece
bana değil, herkese yardımcı oldu. Askerden
geldikten sonra Devlet Malzeme Ofisi’nde
beş yıl çalıştığımı söylemiştim. Dayım müdürüydü. Bundan dolayı da orada en çok yıpranan bendim. Her işi, her angaryayı bana
yüklerlerdi. Ayhan yapsın derlerdi. Dayıma
laf gelmesin diye çok gayret eder, gece nöbetlerine ben kalırdım. Hatta personele zam
yapılırdı, dayım bana zam yapmazdı. Bir gün
Hayri bey adında bir müfettiş geldi, müdür
muavinine Ayhan beye neden zam yapılmadı
diye sordu. O da dayım müdür olduğu için
zam yapılmadığını söyledi. Müfettiş öyle şey
olur mu diye, özel zam yaptırdı. DMO’dan
arkadaşlarımın teşvikiyle ayrılıp, bankaya
geçtim. İşçi Kredi Bankası’nda veznedardım. Ustam Osman Kemaloğlu vardı. Enver
Kemaloğlu’nun babasıydı. Çok kısa zamanda
beni veznedar olarak yetiştirdi. Onun
yanında yetiştim. Çok esaslı bir adamdı. Kısa
sürede Kayseri’nin en sayılan, sevilen, güven

Ayhan Uzandaç ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

Ayhan Uzandaç ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
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kâğıdını elinden hiç bırakmıyor atmamış.
Bankanın görevlisi Tahir ağa vardı. Seyit
Mehmet ağaya, elindeki gazete kâğıdına
bakmasını söyledi. Açınca para içinden
çıktı. Eğer Seyit Mehmet ağa gazete kâğıdını
atmış olsaydı, telafisi mümkün olmayan bir
durumla karşı karşıya kalacaktım. Müşteri
kendisinden çok emin, bunu Ayhan aldı diye
düşünecekti. Çok şükür, gazete kâğıdının
atılmaması beni kurtardı. Seyit Mehmet ağa
şu yaptığın oldu mu, paranın başında dur,
bana günah değil mi deyince; bana güveninin
tam olduğunu söylemişti.

duyulan veznedarı oldum. Veznedarlık çok
nankör bir meslektir. Allah göstermesin her
an insanı lekeleyebilir. Üç sene veznedarlık
yaptım, beş kuruş bir açık ödemedim. Kasa
fazlasını arar bulurduk, bulamadıklarımız
kendiliğinden gelirdi. Kasa açıklarını da arar
bulurduk bulamadıklarımız da yine kendiliğinden gelirdi. Bir hatıram var. Hâlâ aklıma
geldikçe tüylerim diken diken olur. Seyit
Mehmet Sin adında bir müşterimiz vardı. Bu
ağabeyimiz bankanın en iyi müşterilerinden
biriydi. Gelir destelerle parayı atar,
 Kayseri halkı bağışı çok sever, amma
giderdi. Hiç unutgüvendiği yer olursa. Bağışlarını bizden esirmuyorum, vezneye
gemediler. Bırakın Türkiye’yi, dünyanın hiçbir
on bir bin liralık fiş
yerinde böyle hayırsever topluluğu olamaz.
geldi. Parayı saydım
on bin lira, bin lira
eksik. Sene 1966. Bin lira çok büyük para.
Paranın bin lira eksik olduğunu söyleyince;
Ayhan bey iki defa saydım eksik olamaz,
içinde bir tane de mor binlik vardı dedi. O
zamanlar mor binlikler çok azdı. Mor binliğin
hiç olmadığını ifade ettim. Müşteri kendisinden çok emin dükkâna bakayım deyip,
Cami-i Kebir’deki işyerine gidip geldi. Paranın
orada da olmadığını söyledi. Sırtım terlemeye
başladı. Veznenin içini aradık yok. Elinde
buruşuk vaziyette bir gazete kâğıdı duruyor.
Parayı onun içine sarıp getirmişti. Gazete
86

Üç sene çalıştıktan sonra, bir arkadaşım bana
tezgâhtarlık teklif edince bankadan ayrılmak
istedim. Birkaç defa dilekçe yazdım. Müdürümüz Rifat Gönen’di, dilekçeleri yırtıp attı.
Bir gün arkadaşım Nihat Hasşerbetçi bankaya
geldi. Arkadaş ben İstanbul’a gidiyorum, al
şu anahtarları dükkânın başına otur dedi ve
gitti. Ben de tekrar dilekçe yazıp Rifat beye
götürünce, “sende artık çok oluyorsun” dedi
ve dilekçeyi aldı. Ben tazminatımı dahi almadan çıkıp dükkâna gittim. Rifat bey, bana
küstü. Bankada hesabım var, üç beş lira ne
olursa günlük götürüp yatırıyorum. Uzun
vadeli senetlerle ödenmek üzere dükkânı 188
bin liraya devraldım. Bir gün, Rifat Gönen
bankanın içerisinde volta atıyordu. Bana
döndü ve ne oldu Ayhan, Hasşerbetçi sana ne
kadar maaş veriyor dedi. Ben de dükkânı devraldım efendim deyince, çok şaşırdı. Hemen
ikinci müdür Çakmak’a döndü, bu çocuğun
bize epey hizmeti oldu ne kadar kredi isterse
verin dedi. O gün bana 50 bin lira kredi verdiler ki, çok büyük paraydı.
Bizim bankacılık hikâyesi çoktur. Bankada
personele maaşlarını ben dağıtırdım. Merkez
Bankası’ndan yeni olarak gelen paraları ayırır,
iç kasaya koyardım. Bu yeni paralarla da ay
başında personelin maaşlarını dağıtırdım,
sevinirlerdi. Yine bir gün böyle yeni paralardan oluşan desteler geldi. O gün bin sekiz yüz
lira açık verdim. Her tarafı arıyoruz, açığı bir
türlü bulamıyoruz. Üç gün geçti, hep bu açığı
düşünüyorum, iyi para. Müşterinin getirdiği
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taze paraydı. Sabah erkenden geldim. Müdür
Felekoğlu’ndan iç kasanın anahtarını alıp
baktım ki, para 1800 lira ben o parayı 3600
lira diye almışım. Parayı tekrar sayıp, müşterinin halıcı dükkânına varıp durumu izah
ettim. Adam, kendi elleriyle saydığını ve 36
tane ellilik olduğunu söyledi. Ben de, 36 tane
elliliğin 3600 lira değil 1800 lira edeceğini
belirttim. Adam çok üzüldü, benim eksik olan
1800 liramı verdi. Çok şükür, veznedarlığı
kazasız belasız tek bir kuruş ödemeden üç
yıl yaptım. Bulamadığımız paralar kendiliğinden geldi. Kendiliğinden gelmeyen paraları
da biz bulduk. Kasa fazlaları da aynı şekilde
kapandı.
Sizin Kayserispor maceranız da var,
bahseder misiniz?
Kayserispor’da sekiz sene bilfiil çalıştım.
Müdürlük, menajerlik, genel sekreterlik yaptım. Bütün hayatım, işim gücüm
Kayserispor’a odaklanmıştı. Sadece ben
değil, ailem de her şeyiyle Kayserisporluydu.
Rahmetli babam 85 yaşındaydı. Bana evde
maçın neticesine göre davranırlardı. Babam,
Ayhan bu maçı kaybetti sakın ona dokunmayın, bir şey söylemeyin derdi. Babam bütün
gezmelerini maçın olmadığı zamanlara denk
getirirdi. Devamlı futbolcularla beraber olur,
antrenmanlarını bile kaçırmazdım. Başkanlar
Üveyiz Molu, Rifat Gönen, Osman Erköse
zamanında takımı bütün deplasmanlara ben
götürürdüm. Futbolcuların yemekleriyle,
banyolarıyla, idman sahalarıyla çok yakından ilgilenirdim. Futbolcular da boş zamanlarında benim dükkânımdan çıkmazlardı.
Deplasmana gittiğimizde, futbolcular Ayhan
ağabey üzülmesin diye çok disiplinli ve saygılı
davranırlardı.

olmamı istediğinde ilk yazdığım isim Üveyiz
Molu’ydu. Bu adam maçlara bile gelmiyor
dendiğinde, büyük yardımları ve bağışları olduğunu söyledim. Üveyiz Molu’nun
meşhur bir sözü vardı, Kayserispor’u şampiyon yapmazsam kendimi asarım demişti.
Biz bu sözden esinlenerek ve 24 saat çalışarak o sene de şampiyon olduk. Sezonun
son maçıydı. Kayseri’de Orduspor’a attığımız
son gol, Allah’ın bir hikmetidir. 86 veya 88.
dakikada atmıştık golü. 1–0 aldık maçı. Bu
sırada Trabzonspor–Gençlerbirliği maçında
Gençlerbirliği maça çıkmadı ve Trabzons-

Orduspor maçı unutamadığım bir anımdır.
İstanbul maçı da keza unutamadığım maç
ve olayların başında gelir. Trabzonspor’la
o zamanlar şampiyonluk için didişiyorduk.
Üveyiz Molu çok değişik bir adamdı. Benim
çocukluk arkadaşımdı. Kayserispor’la hiç alakası yokken, oraya başkan seçildi. Başkan
Alpay Aktan liste oluşturulmasında yardımcı
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Aslında benim Kayserispor anılarım ayrı bir
kitap olur. Bir gün, Kayserispor’un deplasmanda Sarıyer maçı için İstanbul’a gittiğimizde bana orada araba çarptı. Maç pazar
günüydü, ama biz perşembe günü Osman
Erköse ile birlikte gittik. Osman bey o zaman
başkandı. Biraderim Adnan ağabeyimin evine
giderken Bağdat Caddesi’nde araba çarptı.
Altı ay yatalak olarak yattım. O sırada gazi de
olduk. Dolmuştan indim, o sırada kafam karışık, yorgunluk da vardı. Araba geldi çarptı.
Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde kaldım.
15 gün orada yattım. Sonra Şifa Yurdu’na
gittim. 28 gün de orada kaldıktan sonra
Kayseri’ye geldim ve 4 ay da burada yattım.
Kayserispor sevdasına ölümden dönmüştüm.
Kızılay’la ne zaman tanıştınız?
Kızılay’la nasıl tanıştığımdan önce hiç unutamadığım şu olayı sizinle paylaşmak isterim. 1968 yılında rahmetli ağabeyimin düğününde, annem Necmiye Uzandaç düğünün en
neşeli anında şiddetli mide kanaması geçirdi.
Telaşla İstanbul Eftal Hastanesi’ne götürdüm.
Orada bizden kan istediler. Çapa Kızılay Kan
Merkezi’ne gittik ve kan aldık. O zamandan
beri 27 yıldır o duygu eşliğinde çalışmaktayım.

por 3–0 hükmen galip gelmiş oldu. Biz 1–0
yendiğimizde Trabzonspor’un 4–0 yenmesi
gerekiyordu. Ali Ulvi Bakır ve kardeşim Şadan
Uzandaç’ın Gençlerbiliği’nde yakın arkadaşları vardı. Onlar çok teşvik ve yardımda
bulundular. Gençlerbirliği üstünde de çok
baskı vardı. Onların maça çıkmama sebebi
de şudur: Trabzonspor genel kaptanı kim bu
Ali demiş. O sırada da malzemeci Ali diye bir
çocuk varmış, ona dayak atmış. Bu dayağın
üstüne Gençlerbirliği maça çıkmamış. Ali Ulvi
Bakır isim benzerliğinden kurtuldu, yoksa
ona dayak atacaklarmış. Biz şampiyon olduk.
88

1984 senesinde rahmetli Emin Hisarcıklıoğlu’nun intikal heyeti başkanı olarak
geldim. Biz Kayseri Kızılay’ın varlığını bilmezdik. Kızılay denildiğinde biz Sağlık
Müdürlüğü’nün bir ünitesi zannediyorduk.
Emin Hisarcıklıoğlu’nun 7 kişilik heyetinde
görev aldık. Rahmetli Osman Kavuncu
döneminde yapılan merkez binasına kira
ödüyorlardı. Oradaki dükkân kiralarını çok
güzel değerlendirdi. Üst kısmında tıp merkezi düşüncesiyle faaliyetlere başladık. 27
Mayıs’taki binadan bahsediyorum. Emin bey
aynı zamanda doktor olduğu için, işin başından sonuna kadar ilgilendi. Şevki Eröncel
Albay emeklisi doktordu ve onunla başlanmıştı. Her sene, bir sandalye masa alınarak
devam edildi. Bir odası vardı, başka parası
yoktu. Buradan kazanılan paralarla dört tane
bina yapıldı. Emin beyle o zaman Mustafa
Alemdar Güngör, Adem Soylu, Mustafa,
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Necip’in kardeşi Ahmet Erdağcı ve ben vardık
intikal heyetinde. Bir yıl sonra 15 kişilik bir
heyet kurarak, merkez şube kuruluyla göreve
başladık. 1988 yılında Emin bey ayrılınca,
yerine Alemdar beyi başkan yaptık. 2000
yılında Alemdar bey kendi isteğiyle istifa
edince, arkadaşlar başkanlığa beni getirdi.
Kızılay’da neler yaptınız?
En değer verdiğim olay talebelere burs vermemiz. Gençlerimizi reklam etmemek, açık
etmemek için reklam yapmadık. Her sene
ramazanda 6.000–7.000 kişiye iaşe dağıttık. Kış mevsimlerinde 3.000 kişiye kömür
dağıttık. Bu sırada tasarruf yaptık. Yardımlar
ve kiralardan gelen paralarla 3,5 milyon lira
paramız oldu. Bu parayla hastane inşaatına
başladık. Büyükşehir Belediye Başkanı, hastane arsasını bize tahsis etti. Bizim Hilton
Oteli yanında 38 metrelik arsamız vardı.
Şükrü Karatepe bize iyi bir arsa ayarladı ki,
ileride değerlensin diye. Fakat sonrasında
Özhaseki bey başkan olunca oraya 18. maddeyi uyguladık, orasını hiçe saymış olduk,
sizi mağdur etmiş olduk, gidin bakın size
iyi bir arsa vereyim dedi. Biz de araştırdık,
şimdiki hastane arsasını seçtik. İmar Daire
Başkanı’nın bize çok yardımları oldu. Takasta
çok cüzi birkaç arsa vererek, belediye meclisinden geçmek suretiyle bu arsayı bize tahsis
ettiler. Buranın projesini ODTÜ’de Vacit İmamoğlu ve Haluk Pamir’e yaptırdık. Biz bu
işe başladık ve cenabı Allah bizim karşımıza
hayırseverleri çıkardı.
İsim için sponsor aramaktaydık. Kardeşim
Şadan geldi ve dedi ki: Ağabey hepsine birden
bağış bulamayabilirsiniz, ama odaları teker
teker satarak bağışları toplayabilirsiniz. Hakikaten 150 tane oda kısa zamanda kapışıldı.
İstanbul’da bağışçıları bulan hep Şadan Uzandaç oldu. O insanlara ulaştı, durumu izah etti
ve sonuçlandırdı.
Esas burada dikkat ettiğimiz, olayların
başında bağışları toplamak için kapıları fazla
dövmedik. Bağış için ilk Güldüoğlu ailesine
gittim. Sadece o zamana kadar merhabamız

vardı. Biz projemizi anlatınca hemen bize
100.000 lira yaz dedi. Burası benim ilk geldiğim
kapı dedim. Buradan ne kadar çok alabilirsem
şevkimiz o kadar çok artacak dediğimde, o
zaman 200.000 lira yazmamı istediler. Amcaoğlum Mehmet Uzandaç 30.000 lira, İbrahim
Yardımcı 30.000 lira, Sami Gültekin 30.000 lira
beni yaz dediler. Bu iş bitti inşallah dedim. Kısa
zamanda da 154 odamız kapışıldı. 154 odamız
daha olsaydı bitecekti, yazılmak isteyen kişiler
vardı. Kayseri halkı bağışı çok sever, amma
güvendiği yer olursa. Bağışlarını bizden esirgemediler. Bırakın Türkiye’yi, dünyanın hiçbir
yerinde böyle hayırsever topluluğu olamaz.
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Belki bu insanlardan kat kat zenginler var, ama bu kadarı
aynı yerde ve içten olmaz. Bu sadece bize değil; Kayseri’de
üniversite, okul, çeşme, camilerin de hayırseverler tarafından yapıldığını görmekteyiz.
İnşaatın ve maliyetinin bu kadar büyük olabileceğini
düşünemiyorduk. Yönetim kurulu üyemiz mimar Arif
Doğan bu işlerde çok deneyimliydi. Arif bey bizim önümüzü açtı. O bizi yönlendirdi.
Eski kan merkezi binasını da yine biz yaptık. Sare Develioğlu, Sadiye Nuhoğlu bağış ve yardımlarıyla kan merkezi
binamızı açtık. Sare Develioğlu tarafından bağışlanan
binanın daha yeni olmasından ötürü oraya taşındık.
Sadiye Nuhoğlu bağışını da Dispanser olarak bir araya
topladık. Kan merkezleri çok iyi çalıştıkları için Türkiye
genelinde merkez haline getirdiler.
Kayseri’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tezgâhtarlık dönemimde, 1970’li yıllarda Kayseri çok
güzeldi. Ben Kazancılar’da yetiştim. Çok iyi patronlarım vardı. Üniversite hocaları kadar değerli insanlardı. Kayseri çok iyiydi, ama patronların hepsi zengin
olduktan sonra İstanbul’a ve Adana’ya gittiler. Kayseri
tezgâhtarların ve çırakların eline kaldı. Bir ara Kayseri
olarak ticari itibarımızı kaybettik. 2000 yılından sonra
yeni dönemde gerek Organize Sanayi olsun, gerek ihracatçılarımız olsun Kayseri’ye yeniden itibar kazandırdı.
Hele hele Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mehmet
Özhaseki’nin büyük projeleri
 Kızılay’da 27 yıldır
Kayseri’ye hayat verecek. Bu on
görev yapmaktayım. Belki
büyük projenin yüzde 10’u hayata
bizim buradan maaş, yolluk,
geçse Kayseri dünya şehri olur. Ben
harçlık aldığımızı düşünenbunu gururla söylüyorum. Her gitler olabilir. 27 kuruşluk bir
tiğimiz yerde bunu söylüyorlar.
menfaatim varsa zehir zıkkım
Kayseri’nin içinde yaşadığımız
olsun. 
için gelişmenin farkına varamıyoruz. Dışarıdan gelen insanlar
Kayseri’nin gelişmesini çok daha iyi görüyorlar. En son
bunu Ziraat Türkiye Kupası finali için gelenlerde de
gördük. Beşiktaş taraftarlarının arasında seyrettim maçı.
Stadın harika olduğunu söylediler. Kayseri gelecekte çok
daha iyi olur.
Yukarıda kısa kısada olsa hayırseverlikten bahsetmeye
çalıştım. Bunu biraz açacak olursak Kayserimiz hayırseverlikte tartışmasız birincidir. Kızılay Hastanesi yapılırken bunu daha iyi gördüm. Birkaç kişinin dışında
kimsenin kapısını çalmadık. Hayırlar kendiliğinden geldi.
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Kayseri halkı hakikaten hayrı çok sever. Yeter
ki güvensin. Verdiklerinin yerine gittiğinden emin olursa hiçbir şeyi esirgemezler.
Hele İstanbul, Ankara, Adana’da yaşayan
Kayserililer’in topraklarını unutmayıp hayır
yatırımları yapmaları her türlü takdirin üzerindedir. Kayseri’yle bağlarını koparmıyorlar.
Enteresan bir durum da, Kayserili olmayıp
da hayırlarını Kayseri Kızılay’ına yapan
hayırseverlerdir. İzmirli işadamı Sami Saraçoğlu kardeşim Şadan Uzandaç’ın arkadaşıdır. Kayserililer’in dayanışmasını görerek
zekâtlarını ve hayırlarını buraya gönderdiler.
Yine Karadenizli büyük işadamı Ulvi Gençal
yine bizim Şadan’ın arkadaşıdır. Ulvi bey de
ayni yardım yapar, kamyon kamyon kumaş ve
konfeksiyon gönderir. Biz de kadın komisyonumuz aracılığıyla dağıtırız. Sami Persentili
var. Mersin Tarsuslu’dur. Sami bey zekâtını,
kurbanlarını bize gönderir. Hastane yapılırken odaya da girdiler. Ben bu hayırseverlerimizle gurur duyuyorum.
Hayırseverlerimiz anlatmakla bitmez. Unuttuklarımız olursa gücenirler diye hepsini
sayamıyorum. Zaten kitapta hepsi yer ala-
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caklar. Bir ikisinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Nuh Mehmet Baldöktü Kayseri’nin
en büyük hayırseverlerinden birisidir. Oğlu
Nurullah Baldöktü benim yakın arkadaşımdır. Baldöktü Mahallesi’nin adı değiştirildiği için kırılmış. Babasının ölümünden
sonra taziyeye gittiğimde biraz sitem edince,
bundan başkanımızın muhtemelen haberi
olmadığını, sekiz on tane mahalle birleştirilince Baldöktü Mahallesi de Taceddin Veli
Mahallesi’ne katılmış dedimse de çok üzülüyordu. Bu konuyu Özhaseki Başkan’ıma
aktarınca, Baldöktü adını en büyük caddelerden birisine vereceğini söyledi. Nurullah bey
hayırlarını İstanbul Silivri’ye yaptı. Altı tane
eseri var. Bu konuşma esnasında, Kayseri
Kızılay Hastanesi’ne yüz milyar lira bağışladı,
annesinden kalan 110 m2 arsayı hibe etti.
Ayrıca, bununla kalmayacağını, Kayseri’ye bir
yaşlılar konuk evi yaptırmak istediğini, bunu
da Kızılay kanalıyla yaptıracağını iletti. Şu
anda arsasını verdi. Proje safhasındayız. Çok
güzel ve değerli bir proje. Hatta, istersen bu
hayrı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne kaydıralım dediğimde; oraya da yaparım, babamın
Kayseri’de 9 tane hayrı var, içinde yaşlılar
konuk evi yok, onu tamamlayacağım dedi.
Tabi, Tekstil İşverenleri Sendikası Başkanı
Halit Narin beyin hayrının ayrı bir hikâyesi
var. Mustafa Küçükçalık sendikada, Baldöktü
amcanın da damadı. Gel 500 milyar lira
verin de hastaneye annenizin adını verelim
deyince; düğünümüz var masraftayız şu anda
para verecek durumda değiliz, ben size bir
hayır bulacağım diyerek Halit beyden bahsetti. Vakıflarında para olduğunu ve bunu
hayır işlerine sarf edeceklerini söyledi. Halit
beye bir mektup yazdım. Kayseri bir tekstil
şehri, bu sektörde en az yirmi bin kişi çalışıyor, her aile üç kişi olsa bu hastane 60 bin
kişinin hastanesi olacak diye belirttim. Bu
hastaneye isminizi verelim deyince, telefon
etti, İstanbul’a gel dedi, gittim. Ne istiyorsun
deyince, efendim 5 milyon dolar işimizi görür
dedim. İstenilen paranın fazla olduğunu
söyledi. Ben de isteğimizi ilettiğimizi, ama
ne verilirse kabul edeceğimizi ifade ettim.
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Kayseri’ye dönünce, birkaç gün sonra Halit
beyden telefon geldi ve yardımın 2,5 milyon
dolar olarak çıktığını söyledi. İki buçuk milyonu avro yapalım deyince, onu da kabul etti.
Başlangıçta 2 milyon avro verdiler. Kayseri’ye
gelip hastaneyi gezdiler. Verdiğimiz para
araya gitmemiş, başka eksiğin var mı diye
sordular. Taş kırma ve bilgisayarlı tomografi
cihazlarımızın olmadığını söyledim. İki buçuk
milyon dolara hallolur deyince, onu da aldılar.
Üçüncü defa da bir buçuk milyon dolarlık
yardım çıkardılar. Halit bey sadece bunlarla
kalmadı. Bir okul yaptırdı. İkinci okulu da
inşallah başlatacak.
Süleyman Çetinsaya’ya şükran borcumuz
var. Kardeşimin arkadaşıdır. Kayseri’ye bir
geldiğinde Ayhan ağabey çok güzel işler yapmışsınız, eğer bundan sonra bir eksiğiniz
olursa bana hatırlatın dedi.
Başkanımız hastanenin açılışı için geldiğinde Süleyman beyi tanıştırdım. Süleyman
bey bir şey yaptırmak istiyor deyince, kan
merkezi yaptırmasını istedi. Süleyman bey,
çok modern ve Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir bölge kan merkezi yaptırdı. Erciyes
Üniversitesi’nde ve İstanbul’da birçok hayır
eserleri var.
Kızılay’da 27 yıldır görev yapmaktayım.
Belki bizim buradan maaş, yolluk, harçlık
aldığımızı düşünenler olabilir. 27 kuruşluk
bir menfaatim varsa zehir zıkkım olsun. t

 En değer
verdiğim olay
talebelere burs
vermemiz. Gençlerimizi reklam etmemek, açık etmemek için reklam
yapmadık. Her
sene ramazanda
6.000–7.000
kişiye iaşe dağıttık.
Kış mevsimlerinde
3.000 kişiye kömür
dağıttırdık. 
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Ahmet Güner Çalık
Sizi tanımak isteriz.
1942 yılında Kayseri’de Yenice İsmail Mahallesi’nde dünyaya geldim. Ahmet Paşa İlkokulu,
İstasyon Caddesi’ndeki Kız Ortaokulu’nda
ortaokulu, lisenin yarısını Kayseri’de yarısını
da Erzurum’da okudum. Babamın siyasi bir
kişiliği olması benim bir yılıma mal olmuştu.
Okuldan belge almayayım diye Erzurum’a
gittim. Erzurum Lisesi’nden mezun oldum.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdim. Yüksek mühendis olarak diplomamı
alıp, Kayseri’ye geldim. Yedek subaylığımı
Kars’ın Çıldır kazasında hudut karakolu
komutanı olarak yaptım. Askerliği takiben
Kayseri Şeker Fabrikası’nın besi bölge pro-

jesi vardı, orada iki sene kadar görev yaptım.
Daha sonra, serbest ticaret yapmaya başladım. İlk dört yıl, Murat 124 otomobillerinin
satışını yaptım. Kayınpederim bu otomobillerin bayisiydi. Ondan sonra, kardeşlerimle
birlikte inşaat ve inşaat malzemeleriyle ilgili
bir şirket kurduk. Üç–dört yıl öncesine kadar
devam ettik. Şimdi inşaatı da, malzemeciliği de bıraktık. Sadece şirketimizin devam
eden işlerini takip ediyorum. Emekli oldum.
1970 yılında Fatma Özar’la evlendim. Doğru
Yol Partisi’nin iktidar olduğu dönemde bir
dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım.
Bize efsane belediye başkanı Mehmet
Çalık’ı anlatır mısınız?
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 Mehmet
Çalık, Belediye
Başkanı olarak
görev yaptığı
1963–1973
yılları arasında
başta şehir
kanalizasyonu,
Anadolu fuarı, yer
altı çarşısı, şehir
terminali ve tiyatro
salonu olmak
üzere Kayseri’ye
çok sayıda eser
kazandırmıştır.
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Babam Mehmet Çalık 1912 yılında şehrimizde doğdu. Kayseri Lisesi’ni bitirdikten
sonra ticarete atılan babam, genç yaşta
Demokrat Parti saflarında siyasete girdi ve
kuruluşundan itibaren 14 yıl bu partinin
çeşitli kademelerinde görev yaptı. Demokrat Parti’nin 27 Mayıs 1960 ihtilalinden
sonra kapatılması üzerine yerine kurulan
ve devamı olan Adalet Partisi teşkilatında
çalışmaya başladı. Partinin il yönetiminde
bulundu ve hakem kurulu başkanlığını
yaptı. 1963 yılında yapılan yerel seçimlerde
Adalet Partisi adayı olarak Kayseri Belediye
Başkanlığı’na seçildi. 20 Eylül 1963 tarihinde
başkanlık görevine başlayan Mehmet Çalık
9 Kasım 1973 tarihine kadar iki dönem bu
görevini başarıyla yürüttü. Babam çok yumuşak, demokrat bir insandı. Ters bir durumla
karşılaştığı zaman da çok sertleşen mizaca
sahipti. Babamın kitabında haram diye bir
şey yoktu. Harama karşı büyük bir alerjisi
vardı. Dolayısıyla belediye başkanlığı yaptığı
dönemde belediyeye veya belediye ile ilgili
herhangi bir işe kesinlikle ne karıştırdı, ne
de yol gösterdi.
Ağabeyim ihaleye girerek bir arsa almıştı.
Kendi adına değil, eşinin adına almıştı. İhale
bittikten sonra, ihale komisyonu üyeleri biraz
da memnun olacağını düşünerek babama,
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başkanım ihale oğlunuzda kaldı, diyorlar.
Babam çok sinirleniyor komisyondakilere,
hadde layık bulunmadı ihale feshedildi diyor.
Ağabeyime de, bir daha ihaleye girmemesini
tembih ediyor. İhale yenilendikten sonra o
arsayı başkaları aldı.
Mehmet Çalık belediye başkanı olmaya
nasıl karar vermişti?
Babam, 27 Mayıs ihtilali yapıldığında parti
il başkan yardımcısı idi. 30–31 Mayıs günlerinde Demokrat Parti il idare ve merkez
ilçe idare kurulu üyeleri ve DP’yi destekleyen gazeteciler olmak üzere aralarında
Kadir Sarıabdullahoğlu, babam Mehmet
Çalık, Mehmet Kocabay, Mustafa Bahçeci,
Atıf Gözübüyük, Hacı Konyalı, Münip Akkaş,
Asım Yahyabeyoğlu, Bahattin Sevim ve Bekir
Mısırlıoğlu’nun da bulunduğu 24 kişi polis
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marifetiyle toplanarak Köşkdağı’ndaki askeri
garnizonda göz altına alındılar. Belediye başkanı olmaya, orada ve o zaman karar vermiş.
54 gün orada kaldıktan sonra cezaevine nakledildiler.
Mehmet Çalık bu kentte neler yaptı?
Kayseri’nin imarında ve yeniden yapılanmasında büyük katkı ve çabaları bulunan
Mehmet Çalık, Belediye Başkanı olarak görev
yaptığı 1963–1973 yılları arasında başta şehir
kanalizasyonu, Anadolu Fuarı, yer altı çarşısı,
şehir terminali ve tiyatro salonu olmak üzere
Kayseri’ye çok sayıda eser kazandırmıştır.
İstimlâk hareketlerine hız vererek şehrin
yenilenmesi ve modern bir yapıya kavuşmasının önünü açmış, yeni yollar, parklar ve
modern konutların yapımına önem vermiş,
su kaynaklarının çoğaltılması ve su şebeke-

sinin yenilenmesini sağlamıştır. 1950’li yıllarda Osman Kavuncu ile
başlayan istimlâk ve imar faaliyetlerini Mehmet Çalık da aynı hızla
sürdürmüştür. Birbirinin üzerine abanmış eski toprak evleri, dar ve
çıkmaz sokakları, karman çorman yerleşimiyle ilkel bir görüntü sergileyen semtlerde istimlâk çalışmalarına öncelik verdi. Bu semtlerdeki
eski evleri, harap yapıları tamamen kaldırarak geniş alanlar, yollar
ve meydanlar açtı. Dilaverpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi,
Cami-i Kebir, İçerişar, Küçükmustafa, Gavremoğlu ve Yanıkoğlu
mahallelerinde istimlâk çalışmalarını hızlandıran Mehmet Çalık,
İstanbul Caddesi üzerinde ve Küçükmustafa Mahallesi’nde yüzlerce
daire yaptırarak evleri, istimlâk edilen bu vatandaşlara verdi.
Yine, istimlâk ettiği yerlere karşılık parseller verdiğinden ilk kez arsa
karşılığı daire yapımı onun zamanda başlamış oldu. Şehrin temizliğine
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son derece önem veren babam, o güne kadar ilkel metotlarla yapılan
şehir temizliğinin, aldığı motorize ekipmanlarla yapılamasını sağladı.
İtfaiye teşkilatını ve belediyenin makine parkını çağdaş araçlarla
donatarak yeniledi. Toplu taşıma hizmetlerini, aldığı 55 yeni otobüs
ile takviye ederek şehir içi toplu taşımacığı geliştirdi. Fosseptik
çukurlarıyla idare eden ve şehrin en büyük dertlerinden biri olan
kanalizasyon bulunmaması sorununu çözdü. Belediye imkânlarıyla
imal ettiği büzlerle şehre ilk kanalizasyonu getirdi. Belediye bütçesini
sürekli zenginleştirdi. Kayseri Fuarı ve Huzurevi binalarının yapımı,
Beştepeler Parkı’nın istimlâk, ağaçlandırma ve düzenlemesi, terminal
binası, yeraltı çarşısı, Hisarcık köprüsü, Gevher Nesibe Tıp Fakültesi
arsasının istimlak ve tahsisi onun zamanında yapıldı. Şehrin doğusuna kümelenmiş eski Kayseri’nin, yeni imar hareketleriyle batıya
doğru genişlemesini, sebze bahçeleri ve tarlalarla kaplı alabildiğine
uzanan boş ve atıl arazileri imara açarak modern binaların yükseldiği
yeni semtlerin oluşmasını sağladı. Esenyurt, DDY Siteleri, Şeker
Evleri, Fevziçakmak, Mimarsinan, Kılıçaslan, Beşparmak Şirinevler,
200 Evler ve Hürriyet mahalleleri onun başarılı imar çalışmaları
sonucunda oluşan mahallelerdir.
Mehmet Çalık Kayseri’nin gelişmesinde, büyümesinde ve modern bir
yapıya kavuşmasında büyük bir görevler üstlenmiş ve pek çok ilke
imza atmıştır. Mehmet Çalık, Osman Kavuncu çizgisini sürdüren
efsane başkanların ikincisidir. Gece gündüz bütün vaktini belediye
hizmetlerine vakfeden ve herkesin ‘Hacı Emmi’ diye hitap ederek
sevip saydığı Mehmet Çalık’ın başarılarla dolu hayatı 17 Kasım 1976
tarihinde son buldu.
Herhalde su ve kanalla ilgili ayrı bir başlık açmak gerekir.
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Eğer bugünkü belediye hizmetlerini sürdürebiliyorsa, bu babamın yaptığı alt yapıdan
kaynaklanmaktadır. O şebekeyi, babam
yaptırmıştı. O zamanlar, bu kanal çalışmaz
diye ileri geri konuşanlar oldu. 40 yılı aşkın
bir süredir hâlâ şehrin ihtiyacını karşılıyor.
İkinci olarak kanala başlamadan önce suyu
halletmemiz lazım, kanal suyla gider dedi.
Bu konuda birçok çalışma yaptı. Epeyce su
buldu. Alpaslan Mahallesi’nde Kössuyu vardı.
O mahalleler tarlaydı, Kössuyu’yla sulanırdı.
O suyu yukarıdan, menbağıdan aldı, şehir
suyuna kattı. Hatta, hiç unutmuyorum, oradaki tarlaların sahiplerinden Mehmet Soyışık vardı, bir gün babama gelerek, Çalıkzade
bizim Kössuyu kurudu ne yapsak acaba,
diyordu. Mezarlıktan su çıkardı. Çok da güzel
bir suydu. Talas yolundan su çıkardı. Talas
yolundaki suyun da bir hatırası vardır. Babam
orada çalışma yaptırıyor. Fakat, suya da bir
türlü ulaşamıyorlar. Çıngı kayaydı. Kayserililer, dinamit de atamıyorlar. Kayseri’den de
bakanlığa, başkan belediyenin paralarını su
bulacağım diye çarçur ediyor diye, şikâyette
bulunmuşlar. Müfettiş tayin etmişler. Müfettiş gelmiş, makamında babamın ifadesini
alıyormuş. Babam izah etmeye çalışırken,
o zamanki Su İşleri Müdürü Sabri bey apar
topar ayağında çizme ve çamurla odaya
girmiş, odada müfettiş bulunduğundan
babamın tepesinden aşağıya kaynar sular
dökülmüş sanki. Ya göçük oldu toprağın
altında adam kaldı, ya da buna benzer kötü
bir durum oldu, diye korkmuş. Müfettiş de
zaten orada hazır. Babam Sabri beye otur
hele bakalım deyince, oturmuş. Sabri bey
oturunca, başkanım bana bir kahve söyle de
içeyim demiş. Babam yavaş yavaş rahatlamış,
hayrola ne oldu demiş. Su İşleri Müdürü,
beyefendi suyu bulduk, hem de öyle şahane
bir su ki görmelisin deyince, babam çok rahatlamış. Müfettiş de söze girip, “başkan bey su
geldi teyemmüm bozuldu” haydi gidelim de
şikâyet konusunu suyun başında soruşturmayı noktalayalım demiş. Hep birlikte gidilmiş, müfettiş raporunu tutmuş ve Ankara’ya
gitmiş.
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Babanızın Erciyes Üniversitesi’nin
kurulmasında da büyük payı var.
Anlatır mısınız?
Erciyes Üniversitesi’nin temelinde babamın emeği vardır. Bir gün belediyede Sağlık
Bakanı Vedat Ali Özkan, Turhan Feyzioğlu ve
babam konuşuyorlarmış. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde 29 Kayserili öğrenci
okuyormuş. Bu mevzu ortaya atılınca babam
Feyzioğlu’na; hocam sen üniversite konseyine ve bu işlere yetkili, vakıf bir insansın,
Kayseri’ye bir üniversite kuracak olursak
bize yardımcı olur musun, gerekli izni alır
mısın, demiş. Rahmetli Feyzioğlu, hay hay
demiş. Sağlık Bakanı’na da sayın doktor sen
hükümeti temsil ediyorsun, sen de hükümet
kanadından bu iş çözebilir misin deyince,
Sağlık Bakanı da Turhan beyin kullandığı ifadeyi aynen kullanmış. Madem öyle siz görevinizi yapın, arsa da benden demiş. Erciyes
Üniversitesi’ne sahip olduğu araziyi 100 lira
gibi sembolik bir parayla tahsis etmiş. Tabi
hayırseverlerin ve eski Cumhurbaşkanımız
Süleyman Demirel’in üniversitenin bugünlere gelmesinde çok büyük katkısı oldu. Eski
rektör Mehmet Şahin de kapı kapı dolaştı.
Onun da emeklerini göz ardı etmemek lazım.
Ben inanıyorum ki arazi olmasaydı, üniversitenin bugünkü hale gelmesi mümkün olamazdı. Bakıyorum sonradan 3 tane daha üniversite kuruldu. O küçük araziler için dünya
bir paralar yatırdılar.
Kafasına koyduğu şeyi mutlaka yapardı. Çok
kararlıydı. Yalnız o yapacağı işi yapmadan
önce çok etüt ederdi. Kayseri’ye hizmeti görev
olarak görürdü. Bu görevi layıkıyla yaptığına
inanıyorum.
Kızılay’la nasıl tanıştınız?
Kızılay’ın yöneticileri çok yakın arkadaş olduğumuz insanlardır. Kayıt olduktan sonra,
6–7 sene yönetim kurulu yedek üyeliğinin
birinci sırasında yer aldım. Eski yönetim
kurulu üyeleri devam ediyordu. Onlardan
biri ayrılacak olursa yerine ben geliyordum.
Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum, hastane
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kurulana kadar yönetim kurulu üyeliği yaptım. Yönetimde olup olmamak benim için önemli değil. Ben hâlâ
Kızılay’ın bir üyesiyim, bir neferiyim. Her çağırdıklarında
koşa koşa giderim.
Hayırseverlik denilince ne anlıyorsunuz?
Hayırseverlik çok çok iyi bir olay. Bir insan hayır yaparsa
kendi bu dünyadan göçmüş olsa bile faydasını görür ve
evlatlarına bırakır. Çünkü hayır da bir servettir. O servet
sadece maddi bir servet değil, aynı zamanda manevi bir
servettir.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu anlayınca
nasıl davranıyorlar?
Kayseri’de Kayserililer’in nüfusu tahmin ediyorum
%7–8’lere düştü. Büyük bir göç aldı. Civar il ve ilçelerden olduğu gibi, doğu ve güneydoğudan da gelenler oldu.
Dışardan gelenler arasında büyük bir dayanışma var.
Dışarı gittiğimizde de Kayserililer’i çok zeki, çok akıllı,
tabiri caizse uyanık görüyorlar. İşin içine girdiklerinde
ön yargıları yok olur. Kayserililer’in çok samimi olduğunu görürler. İlk işe başladığımda İstanbul’a gitmiştim.
Ermeniler’le tanıştım. İlk malzememi onlardan aldım.
Ne gerekiyorsa, A dan Z’ye bana malzemeyi verdiler ve
“Ahmetçiğim sana bütün malzemeyi temin ettim bir daha
bana gelmeyeceksin, ben sana yolunu göstereyim direk
satıcılardan al” dedi ve ilave etmişti “eğer bir daha bana
gelirsen sen bu işi bırak yapma”. O arkadaşımın sözü
kulağıma küpe oldu. Türkiye’nin kalbur üstü firmalarından, imalatçılarından mal aldım, haşır neşir oldum.
Herkesle de yüzümüzün akıyla çalıştık. Mahcup olacağımız bir şey yapmadık.
Ben şuna yürekten inanıyorum. Gözü çok yükseklerde
olan insanlar, problemlerle karşılaşıyor. Dünyada da,
ailelerde de ekonomik krizler bundan çıkıyor. Erişemediği
yere erişebilmek isterken elindekileri de kaybediyorlar.
Kayseri’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Ben buna, Kayseri’nin geleceğinden ziyade Türkiye’nin
geleceği diye bakıyorum. İnşallah olmaz, bölücülük ve
bölücü terör ortadan kalkarsa Türkiye de, Kayseri de iyi
olur. Ama, eğer barbarlar gibi davranmaya devam ederlerse, bırakın Kayseri’yi Türkiye’yi de iyi görmüyorum.
Çünkü Kayseri de Türkiye’nin bir parçasıdır. Allah’dan
niyaz ediyorum, bu problem çözülürse ülkemiz rahat
bir nefes alır. t
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Ali Ulvi Bakır
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
28 Ocak 1948’de, Kayseri’nin Lale Mahallesi’nde
dünyaya geldim. İlkokulu Şehit Nazım
İlkokulu’nda, ortaokulu Sümer Ortaokulu’nda,
liseyi de Kayseri Lisesi’nde okudum. İlkokul
deyince, hocalarımızdan sınıf öğretmenim
Halide Taşçıoğlu’nu ve baş öğretmenimiz
Yümni Tolgay’ı anmadan geçemeyeceğim.
Halide hanım sağ, Allah sağlık versin. Yümni
hocamıza da Allah rahmet eylesin. Ortaokuldaki müdürümüz Kazım Yedekçioğlu hocamızı da anmadan geçemeyeceğim. Bizlere
iyi insan olmamız konusunda çok katkıları
olmuştur, Allah selamet versin. Daha sonra
Kayseri Lisesi’ne geçtik. Kayseri Lisesi’nde
100

müdürümüz Mahmut Taşkın’ı rahmetle
anıyorum. Fen grubunda okuduk. Üniversite imtihanına girdik, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni kazandım. İstanbul’da okumak ve aile şirketimizin
işlerini takip etmek için bir ay sonra Orta
Doğu’dan ayrıldım ve İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi’ne kayıt oldum, çok hayret
ettiler, diplomanın arkasında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nden kendi isteğiyle
ayrılmıştır, diye kaşe vardı. Kayıt yapılan
yerde birisi vardı, buzlu camın altından eğildi,
şöyle bir baktı bu adam sen misin, diye. Bu
çok espri konusu olmuştur. İktisat Fakültesi
yıllığında “Fakültemizi Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’ne tercih eden sayılı enayiler-

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

Y

S

E

R

İ

İstanbul’u tercih etmenizdeki etken
neydi?

dendir” diye yazar. İktisatçı olmasaydınız
ne olurdunuz şeklinde bir soru vardı? Ben
de “deli olurdum” diye cevap verdim. 1970
yılında İktisat Fakültesi’ni bitirdim. O zaman
ailemizin yaptığı taahhüt işleri vardı, oto
yedek parça işi vardı, tamir, torna, krank
taşlama, freze, çeşitli atölyelerimiz vardı.
Onları devam ettirmek için Kayseri’ye
döndüm. Babam Nurullah Bakır, o dönem
Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesiydi. Kendisi aynı zamanda Kayseri’deki Eski Sanayi
Bölgesi Kooperatifi Başkanı’dır. Bizim sanayi
bölgemiz Türkiye’deki ilk örneklerden biridir.
O günlerin kısıtlı imkânlarına rağmen 2 yıl
gibi bir sürede yapılıp bitmiştir. Bugün bakıyoruz, Ankara’da bile 20 yıldan önce biten
sanayi bölgesi yok. 4 tane kolon, üstü beton,
arası briket duvar ama 20 yıl sürüyor. Kayseri
sanayi bölgesi 2 yıl gibi bir sürede bitti, ben o
zaman çocuktum, Türkiye’nin her yerinden
gelip nasıl yapıldığını sorarlardı.

Ailem yedek parçacılık yapıyordu, bütün ithalatçılar İstanbul’daydı, yani merkez oraydı.
Ağabeylerim de mühendislik tahsili yapıyorlardı, dolayısıyla bir üçüncü mühendise gerek
olmadığı kanaati hâsıl oldu, biz de ekonomi
tahsil ettik. Zaten ilkokulu bitirdiğimizden
beri dükkândaydık, Kayseri’de bizi o yaştan
tanıyanlar bilirler. 1970 yılında Kayseri’ye
döndüm. Zaten babam ve amcam Mustafa
Bakır’ın kurduğu Bakır Kardeşler Kolektif Şirketi, diye bir şirketimiz vardı. Babam, kız kardeşlerimin tahsili için Ankara’ya taşınmıştı.
Ben amcamın yanında kalıyordum. Amcam
Mustafa Bakır, Kayseri Şoförler Cemiyeti
eski başkanlarından, şimdi Orta Sanayi diye
bilinen yerde 1966 yılında kurulan Mavi Çelik
Döküm Sanayi A.Ş’nin kurucusu ve Yönetim
Kurulu Başkanı idi. Amcamın eşi de, aynı
zamanda teyzem. Sonra Ankara’ya geldim.
1973 yılının Ekim’inde 122. dönem asteğmen adayı olarak Zırhlı Birlikler Okulu’na
gittim. 6 ay sürerdi o zaman yedek subay
okulu. Kura çektik, Edirne çıktı. Edirne
Karaağaç’ta bir tank bölüğüne asteğmen
olarak katıldım. Ondan sonra Kıbrıs’ta ihtilal oldu, ardından barış harekâtı başladı, biz
de bir yıl Edirne Karaağaç’ta çadırda askerlik

 Kayseri İli
Yardım Derneği
olarak 300 kadar
öğrencimize burs
veriyor, onların
sosyal hayatlarıyla ilgileniyor,
iş dünyasına
atılmalarında
yardımcı olmaya
çalışıyoruz.
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Koleji’ni kazanmıştı. Bir yıl onlar burada,
biz orada devam ettik. Böyle zor olacağını
görünce, yeniden Türkiye’ye döndüm, ama,
Suudi Arabistan’daki işin Türkiye temsilcisi
olarak 1995 yılına kadar hem maaşımı verdiler, hem de 6 ayda bir bilet gönderdiler.
Böyle gidiş geliş yaparak, 1995 yılına kadar
orada çalışıyormuşum gibi gösterilerek işimiz
devam etti. Ancak, 1995 senesinde ben izin
bitiminde dönmem gereken sürede dönmeyerek, vizemin yanmasına neden oldum. Ondan
sonra da, oradaki temsilcilik ben gitmesem
de 2000 yılına kadar devam etti. O arada
1986 yılında oto lastik bayiliği aldık, o gün
bugündür de bu işimize devam ediyoruz.
Kayseri İli Yardım Derneği’nden
bahseder misiniz?

yaptık. 1975’te askerliği bitirip Kayseri’ye
geldim, bir yıl sonra Ankara’ya gittim. Ankara’daki dükkânımızı kapatmıştık, yeniden
açtık. 1976 yılında da evlendim. 1976’dan
1980’e kadar Ankara’da ticaret işimizi yaptık.
Sonra ağabeyimin de ortak olduğu şirketin
Arabistan’daki işleri sebebiyle, 1980 yılında
Suudi Arabistan’a gittim. Arabistan öncesi
İngiltere’de Cambridge Lisan Okulu’nda
eğitim aldım. Suudi Arabistan’da 1985
senesine kadar çalıştım. 1985 yılında oğlumun tahsili nedeniyle döndüm. TED Ankara
102

Derneğimiz, Mehmet Kemal Dedeman
önderliğinde 1947 yılında Erciyes Kalkındırma Derneği olarak kurulmuş. 1954 yılında
Kayseri Derneği olmuş. Daha sonra da, Allah
rahmet eylesin Meclis Başkan Vekili İbrahim
Kirazoğlu başta olmak üzere parlamenterlerimizin de gayretleriyle Kayseri İli Yardım
Derneği, 1955 yılının Nisan ayında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan
dernekler kapsamına alınmış. 1990 yılında
yapılan kongrede yönetim kuruluna girdik. 2
yılda bir seçim yapılıyordu. Başkanımız rahmetli Osman Hüroğlu’ydu. Ben orada başkan
yardımcığı yaptım. 1994 yılında genel kurula
gidilirken Prof. Dr. Kamil İmamoğlu başkan
olmak üzere bir yönetim kurulu listesi hazırlandı. Sabah kongre olacak, seçim olacak. Geldimki, Kamil ağabey zaman ayıramayacağını
söylemiş. Gerçekten çok meşgul bir insandı,
onun buraya ayırmadığı zamanı kullandığı
yer buradan çok daha hayırlıydı. Çünkü, hoca
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi genel cerrahide operatör. Buraya verdiği 3 saatte, belki
orada iki ameliyat yapıp hayat kurtaracaktı.
Çok haklı nedenlerle zaman ayıramayacağını
söyleyince, arkadaşlar beni yazmışlar. Ben
yönetimde yoktum, benim için de sürpriz
oldu. Sabah gelince kendimi başkan adayı
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den geleni yapıyoruz. Derneğimiz vasıtasıyla
Kayseri’yi ve Kayserili’yi en iyi şekilde temsil
etmeye ve tanıtmaya çalışıyoruz.
Kızılay’la nasıl tanıştınız?

olarak gördüm. Hemşerilerimizin de teveccühleriyle 1994 yılında başkan olduk.
Ankara ve İstanbul’da hemşerilerimizi bir
araya getiren çok güzel geceler tertipledik.
Bundan Kayseri şehrinin fayda temin etmesi
sağlandığı için gurur duyarız. Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nin yer devri
böyle bir toplantıda gerçekleşmiş ve zamanın Tarım Bakanı Refaiddin Şahin imzalayıp,
rektör Mehmet Şahin beye vermişti. TRT’nin
‘Gezelim Görelim’ program yapımcılarını
Kayseri’ye götürdük, Kayseri’nin en güzel
yönleriyle tanıtılmasına vesile olduk. Daha da
önemlisi, 300 kadar öğrencimize burs veriyor,
onların sosyal hayatlarıyla ilgileniyor, iş dünyasına atılmalarında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu çocukların kaynaşmalarını sağlamak amacıyla bütün bir Ramazan boyunca
hepsini iftar yemeklerinde buluşturuyoruz,
ayrıca gençlik geceleri tertipliyoruz, talepleri
halinde yakın çevreye geziler düzenliyoruz,
dolayısıyla onların memleketleri dışında kendilerini yalnız hissetmemeleri için elimiz-

Şube başkanımız Sayın Ayhan Uzandaç’la
yıllar öncesine dayanan bir tanışıklığımız,
dostluğumuz var. Biraderi Şadan Uzandaç kardeşim derecesinde yakın arkadaşım. Ayhan Uzandaç çok saygı duyduğum
bir insandır. Her Kayseri’ye geldiğimde,
mutlaka ziyaret ederim. Bu ziyaretlerimiz
sırasında sohbetlerimiz olur. Bir seferinde
Ayhan ağabey, Ali sen bizim üyemiz misin,
diye sordu. Yok değilim deyince, o zaman
nüfus cüzdanını ver, dedi. Fotokopi aldırttı,
bir form imzaladık ve Kızılay’a üye olduk.
Biliyorsunuz, ben Ankara’da yaşıyorum. Bir
gün Kayseri’den telefon geldi. O zamanki
Kızılay başkanı Mustafa Alemdar Güngör
aradı, hal hatır sorduktan sonra, Ali bey 21
Kasım 1999’da Kızılay’ın olağan üstü genel
kurulu var, orada yeni Genel Merkez Kurulu
oluşturulacak, bir sakıncası yoksa Sizi de bu
kurula Kayseri’den aday göstermek istiyoruz,
yanımda Ayhan Uzandaç bey var telefonu
ona veriyorum, dedi. Ayhan Ağabey, ayda
bir gününün bir saatini Kayseri için ayırabilirsen memnun olurum, dedi. Aman ağabey
ne demek, bana ihtiyacınız varsa Kayseri’yi
temsil için yeteri kadar zaman ayırırım.
dedim. O zaman, bir özgeçmiş yolla, dediler.
Kısaca şurada doğdum, okudum diye hayat
hikayemi yazıp, yolladım. Yalnız, bu arada
şunu söylemeliyim, olup olmayacağı da belli
değil dediler. Sonra kongre için Ankara’ya geldiler. Başkent otelde buluştuk. Sohbet ettik.
Diğer arkadaşlar Ankara dışından gelince
bize yarım da olsa ev sahipliği düştü. Listeler
hazırlandı. Daha Ankara’da Kızılay’ın yerini
bilmezken, hasbelkader listeler hazırlanırken içerisinde bulundum. Dolayısıyla, bizim
de adımız o listenin içerisine yazıldı. Hatta,
anmadan geçemeyeceğim, Yusuf Topçu’nun
kulakları çınlasın. Ben İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi mezunuyum, o da iktisat
mezunu. Benim özgeçmişimi görünce İ.F.

 Erciyes
Üniversitesi’nin
bütün fakültelerinde bir hayırseverin ismi vardır. Kayserililer bu hayır
işini öyle benimsemişler ki, doğal
rutin bir şey gibi
yapılır, kimseye
olağanüstü bir şey
yapılıyormuş gibi
gelmez.
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Mezunlar Cemiyeti’nde bulunan okul arkadaşlarımıza, bu arkadaşı tanıyor musunuz
diye sormuş, onlar da iyi referans vermişler
herhalde. O gün, genel kurula giderken birkaç
liste hazırlandı. İki grup seçime giriyordu.
Bir ortak liste vardı. Bir de anlaşma olmazsa,
ortaya konulacak bir alternatif liste vardı.
Salona girdik, karşı grup anlaşmanın dışına
çıkarak ayrı bir liste çıkardı. Hâlâ anlayamadım, ama bizim grup kendi listeleri yerine
ortak listeyi koydular. Herhalde iyi niyetliydiler, birlik beraberlik olsun diye yaptılar. Doğal
olarak, o liste kazandı. Biz de, Kızılay’ın Genel
Merkez Kurulu’na girmiş olduk. Ertesi gün de
Genel Merkez Kurulu’nda başkan ve yönetim
kurulu seçilecekti. O günkü sistem öyleydi.
30 kişi seçildik, içinden de genel başkan ve
6 tane yönetim kurulu üyesi seçilecekti. Biz
genel merkez kuruluna giremeyiz derken,
kendimizi ertesi gün yönetim kurulunun
içinde bulduk. Bizim Kızılay’daki yöneticilik maceramız da başlamış oldu. Fakat o
günleri hatırlıyorsanız, Kızılay’a, 17 Ağustos
1999 depreminden sonra kasıtlı olarak çok
büyük yaralar aldırılmış. Halbuki, o günkü
felaket daha sonra asrın felaketi olarak kabul
edildi. Koskoca bir Marmara bölgesi yerle
bir olmuş. Bu tür gönüllü kuruluşların bir
kapasitesi vardır. Mesela, Alman Kızılhaç’ı
der ki, felaketzede sayısı 300 bini geçtikten sonra o sayının üstündekilere ben bir
şey yapamam, devlet ve ilgili kuruluşlar da
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devreye girer müşterek çalışırız, der. Zaten
devletle koordineli olarak çalışılıyor da, 300
bin geçerse benim yapabileceğim bir şey
yok diyorlar. 1999 depreminde Türk Kızılayı ben şu kadar insana bakarım demeden,
bütün bölgelerde aş ocakları çadırlar kurdu,
her bölgeye yardıma koştu, ama maalesef
bir karalama kampanyası başlatıldı. Yok
efendim çadır damlıyormuş. Bir fizik kuralı
var. Çadırın içerisine kış günü giriyorsunuz.
Piknik tüpünü yakıyorsunuz üstüne tencere koyup yemek pişiriyorsunuz, ya da çay
demliyorsunuz. Buharlaşma oluyor. Buhar
gidip çadırın tavanına çarpıyor Dışarısı çok
soğuk olduğundan buhar çadırın tavanında
yoğunlaşıyor, bu sefer damlamaya başlıyor.
Bunu bile, Kızılay’ın çadırları akıyor diye
haber yaptılar. Böyle bir dönemde biz yönetim kurulu üyesi olduk. Olağan genel kurula
kadar 5 ay bu görevde kaldık. Bu süre içerisinde katalitik soba ihalesi, çadır ihalesi gibi
konularda önemli roller üstlendik. Herhalde,
bu çalışmalarımızdan hem profesyonel, hem
de amatör idareciler o kadar memnun kaldılar ki bizimle ondan sonraki dönemde de
yine birlikte çalışmak istediler. Bu iki grubun
çatışması bir türlü bitmedi. Ben de kavgacı bir
adam olmadığım için, o ortam pek hoşuma
gitmedi. İnsan gönüllü bir hizmet yaparken
gittiği toplantıyı bitirdikten sonra, evine veya
işyerine giderken bir şey başarmanın huzuruyla gitmeli. Bir daha burada olamayacağım,
dedim. Yönetime girmedim. Sonraki genel
kurullarda da, illa gel diye çağırdılar. Ben,
yine teşekkür ettim. Tarihini pek hatırlayamıyorum. Herhalde 2001 genel kuruluydu.
Gitmediğim bir genel kurulda arkadaşlar
beni yedeğe yazmışlar. O günkü bazı yönetim kurulu üyeleri, seçimlerde aday oldukları
için istifa ettiler. Dolayısıyla ben de, yedekten tekrar merkez kurulu üyesi olmak durumunda kaldım. Ondan sonra, beni başkan
yardımcılığına davet ettiler, teşekkür ettim,
genel başkan yardımcılığını kabul etmeyeceğimi söyledim. Aradan kaç ay geçti bilmiyorum, seçilen Ahmet Karakuş ağabeyimiz
rahmetli oldu. Arkadaşlar ısrar etti, sen illa
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bu görevi alacaksın dediler. Böylece Genel
Başkan Yardımcılığı dönemimiz başlamış
oldu. Benim Kızılay’da bulunduğum zaman
için şimdi baktığımda, şunları yapmasaydım
diyerek pişman olduğum hiçbir şey olmadı.
Nasıl bir yönetim anlayışınız var?
Ben bana bağlı birimlerle konuşurken hep
şunu söyledim. Burada gönüllü hizmet yapıyoruz. Ben bir profesyonel değilim. Ben bazı
şeyleri sizden isteyebilirim, ama istediğim
şey yasaya, tüzüğe ve yönetmeliklere aykırı
olabilir. Bununla ilgili lütfen benimle tartışın.
Bu iş, şu nedenle olmaz diye beni ikna edin.
Benim dediğime karşı geliyorsunuz diye hiçbirinize husumet beslemem, beslemeyeceğimi
de zaman gösterecektir. Bu konuda benimle
kavga ederseniz ben memnun olurum. Genel
başkan yardımcısı olunca, teftiş kurulundan
ziyarete geldiler. Onlara aynen şunları söyledim, sizin göreviniz insanların hatasını bulup
cezalandırmak değil, burada herkes gönüllü
hizmet ediyor. Özellikle şube başkanlarımız.
Zamanını ayırıp çalışıyor. Belki o zamanı
işine verip çalışsa, çok para kazanacaklar.
Ama Kızılay’a hizmet etmeye çalışıyorlar.
Bu hizmeti yaparken art niyetli, kötü niyetli
değil de, bir hata yapmışlarsa göreviniz onu
düzeltmek için yol göstermektir, yoksa rapor
tutup savcılığa, bilmem nereye vermek olmamalıdır. Sizin göreviniz önce eğitici olacak,
ısrarla aynı hata yapılmaya devam ediyorsa
o zaman kimsenin yapacağı bir şey yok, siz
de gerekeni yapacaksınız dedim. Ben hep
bu şekilde arkadaşlarımla konuştum. Aynı
şekilde de yöneticilik yapmaya çalıştım.
Oradaki bütün çalışanlardan, bugün de aynı
şekilde sevgi, saygı görürüm. Bu nedenle, çok
mutluyum.
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lay’a yönetim kurulu üyesi olmamdan dolayı
memnuniyetini dile getirdikten sonra şunları
söyledi, sağ olsun Ali ağabey diye hitap ediyor
o da onun büyüklüğü asaleti, “Ali ağabey
Kızılay’a yönetim kurulu üyesi oldun, benim
de Kızılay’a bir borcum var, bu vesileyle bu
borcu kapatalım”. Hayırdır başkanım, dedim.
Sayın Özhaseki, “Hilton Oteli’nin bulunduğu
arsanın içinde Kızılay’ın da 38–40 m2 bir
arsası vardı. Ben bu arsaya karşılık orayı yapacak müteahhide Kızılay’a 3 daire vermesini
teklif ettim, onlar da kabul ettiler. Kızılay
Genel Merkezi’ne yazıldı, ama Genel Merkez
tarafından teklifimiz reddedildi. Tabi, o
binanın oraya yapılması gerekiyordu. Ben
de Kızılay’ın o arsasını yeşil alana kaydırdım. Şu an yeşil alan içerisinde olan arsanın
yerine, ben bir arsa vererek bu borcu kapatmak istiyorum. Madem Kızılay’ın yöneticisi
oldunuz, bu vesileyle bunu halledelim”, dedi.
Şimdiki Kızılay hastanesinin yeri bu şekilde
verilmiş oldu. Bunu hiç unutamam, şahsım
adına da, Kızılay adına da Sayın Mehmet
Özhaseki’ye gösterdiği alaka ve anlayış adına
teşekkür ediyorum. Tabi takas yoluyla oldu,
işin içine başka arsalar katıldı. Ama, Kızılay,
Özhaseki Başkan’ımızın sayesinde böyle bir
yer kazanmış oldu.

Kızılay’da görev yaparken unutamadığım
dediğiniz olaylar oldu mu?
İlk kez yönetim kuruluna seçildiğimde Kayseri’yi ziyarete geldim. Tabi, gidince şehrimizin valisini ve büyükşehir belediye başkanını da ziyaret ettik. Sayın Özhaseki’yi
makamında ziyaret ettiğimde, benim Kızı105
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Hayır ve hayırseverlik denilince Sizde neler çağrıştırıyor?
Bizim ilkokulda olduğumuz zamanlarda, 23 Nisan törenlerinde
okulların geçitleri olurdu. Mustafa Özgür, Mehmet Karamancı, Nuri
Has, Cıngıllı ilkokulları vardı. Milli Eğitim’in de yaptırdığı okullar var, ama daha çok şahısların yaptırdığı okullardır. Genellikle,
Kayseri’de çok eskilerden gelen bir anlayış bu. Kayseri’nin bu durumu
geninde, doğasında var. Daha sonra şehrin nüfusu büyüdükçe, yeni
mahalleler yapıldıkça, okulların yanında cami olarak da kendisini
gösterdi. Kayseri’nin eski şeklinde Hacı Kılıç, Ulu Cami, Hunat,
Gülük, Kurşunlu Cami gibi Selçuklu ve Osmanlı’dan kalan camiler
Kayseri halkına yetiyordu. Yeni yerleşim bölgeleri yapıldıkça, bu
tür hayır işleri de arttı. Mesela Sanayi Bölgesi yapıldı, içerisine çok
büyük bir cami inşa edildi. Bütün okulların, camilerin, çeşmelerin,
sağlık ocaklarının, yurtların özellikle Erciyes Üniversitesi’nin bütün
fakültelerinde bir hayırseverin ismi vardır. Kayserililer bu hayır işini
öyle benimsemişler ki, doğal rutin bir şey gibi yapılır, kimseye olağanüstü bir şey yapılıyormuş gibi gelmez. Övüneceğimiz çok önemli bir
hususiyetimiz. Kızılay’a gelince bir sürü ilde, kazada oturacak, şube
yapacak yerinin olmadığını ben biliyorum. Kayseri’de çok eskiden
Cumhuriyet Mahallesi’nde tıp merkezi olan binamız vardı. Merkezi
yerde, çok önemli bir mülk. Yapılanlar, Kayserililer’in bu konuya
verdiği önemi gösteriyor. Bir sürü yerde Kızılay Kayseri Şubesi’nin
mülklerinin olduğunu biliyorum. Yani dükkânı, daireleri, eski ve yeni
kan merkezi var. Bunlar hep birilerinin bağışladığı yerler.
Uzun yıllardır Kayseri İli Yardım Derneği’nin Genel
Başkanlığını yapıyorsunuz, yöneticiliğini yaptınız. İnsanlar
sizin Kayserili olduğunuzu anlayınca nasıl davranıyorlar?
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Bizim okulda okuduğumuz sürede özellikle
üniversitede bir hocamız nerelisin dediği
zaman, Kayserili’yim deyince hep hoş bir
tepki olurdu. Bir de, bu durum Trabzonlu’ya
olurdu. Diğer illerden olan öğrencilerle ilgili
bir refleks olmazdı, eğer hocanın hemşerisi filan değilse. Bir sürü şehir böyle. Ama,
Kayserili’yim dedin mi, diğerlerinde de bir
tebessüm oluşur. Bu tepkiden hep hoşnut
olduk, mutlu olduk. Bu tepki de, artık bize
olağan gelir oldu. Ankara’dan Kayseri’ye
giderken Kırıkkale Üniversitesi’ne bakın,
her yıl bir bina yapılıyor. Kim yapıyor, devlet
yapıyor. Demek ki, devletin öyle bir gücü
var. Kayserili işini bilir derler, Allah rızası
için yapıyor. Bu da, Kayserili’nin ne kadar
iyi niyetli olduğunu gösteriyor. Yoksa başka
düşünce içerisinde olsa, devletin yapacağını
devlet yapsın der. Kendi hayrı için başka
şeyler yapar. Ama, onu da yapıyor, diğerini
de yapıyor. Devletin görevini de üstleniyor.
İnsanlar Kayserili’yi tanıdıkça daha çok bağlanıyor ve seviyorlar. Bunun bir örneğini
vereyim size. Biz Kayseri Lisesi’nde okuduk.
1966 senesinde mezun olduk. Mezun olalı 45
yıl olmuş. Lisedeki hocalarımızın Ankara’da
yaşayanlarıyla istisnasız görüşürüz. Ve
Kayseri’yi de, Kayserili’yi de unutamazlar. Biz
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her yerde öğretmenlik yaptık, Kayseri başka,
Kayserili başka derler. Kayseri’de memurluk
yapan biri nereye giderse gitsin, sonra bir
karşılaşın, hâlâ komşularını ve Kayseri’yi
anlatır. Böyle bir şehirde yaşadığımız için ne
mutlu. Bazen bölgecilik, şehircilik yapmaya
kalkan arkadaşlarıma hatırlattığım bir şey
vardır, bazı şeyler bizim isteyerek elde ettiğimiz hususlar değildir, şükürler olsun ki Allah
bizi Müslüman ve Türk yaratmış, Kayseri’de
yaratmış. Kayserili olmaktan da övünç, gurur
duyuyoruz. İnsan ailesiyle de iftihar eder.
Önce Allah’a şükür etmemiz lazım ki, bizi
böyle bir konumda yaratmış.
Bir başka anınızla söyleşiyi
tamamlayalım, isterseniz.
1973 yılında Edirne’de askerlik yapıyordum.
Kış günü, buz gibi hava, vakit gece yarısını
geçmiş. Çadırda yatıyorum. Nöbetçi çavuşu
koşarak geldi. Çok heyecanlıydı ‘“Komutanım, hudutta 50–60 mülteci var, illa girmek
istiyorlar” dedi. O sırada Yunanlılar Türk
nüfusu azaltmak için onları Türkiye’ye ilticaya zorluyorlardı. Biz de Genelkurmay’ın
emriyle buna izin vermiyorduk. Gece, karanlık. Genç, yaşlı bir sürü Batı Trakyalı soydaşımız ailece Türkiye’ye kabul edilmelerini
istiyorlardı. Gün ışıdı. Biz kabul etmiyoruz,
karşıda Yunan askerleri “Dönerseniz, vururuz” diyorlar. Dışişleri’nden gelecek insanları bekliyoruz. Bu sırada ben de soydaşlarımızla konuşuyorum. “Niye geliyorsunuz”diye
sordum, “Evlenmemize izin vermiyorlar,
evlenince ev açtırmıyorlar, kesinlikle mülk
aldırmıyorlar” dedi. “Sizi öldürüyorlar mı”
dedim, “Hayır” dediler. “Kaçmayacaksınız o
zaman, bak Kıbrıs’ta insanları öldürdükleri
halde soydaşlarımız vatanlarını terk etmediler, sonunda Türk ordusu Kıbrıs’ta. Siz de
direnin, oraya da gelelim”, dedim. Soydaşlarımız çok heyecanlandılar ve çeşitli sorular soruyorlar, ben de cevap veriyorum. Bu
durum Yunanlı, Grivas tipli pos bıyıklı albayın dikkatini çekti. Oradaki Türk çocuklardan
birini tercüman yapıp, rütbemi sordu. Ben de
“Asker” dedim. Beni soydaşlarımızın önünde

küçük düşürmek için “Subay olduğunu biliyorum, ama niçin bıyıkları
yok” dedi. “Bizim bıyıklılar Kıbrıs’ta”
dedim. Çocuk tercüme edince, geri
dönüp bir gidişi vardı ki hiç unutamam. Kıbrıs’a çıkartma esnasında
bizim askerler traş olamadıkları için,
subay, astsubay hepsinin resimleri o
günlerde gazetelerde sakallı, bıyıklı
çıkıyordu sürekli.
Çok küçük çocukken, rahmetli babam,
şimdi “Eski Sanayi” diye anılan sanayi
bölgesinin yapı kooperatifi başkanlığına seçilmişti. Belediye başkanı da
Rahmetli Osman Kavuncu idi. Babam
başkan seçilince, Osman Kavuncu’yu
ziyaret edip, “Osman bey, ben kooperatif başkanı seçildim. Halk Partili
diye biliniyorum. Benim bu durumum
üyelerin zararına olacaksa ben çekileyim, tasvip ettiğin birini seçelim, ama
bu sanayi bölgesini mutlaka yapalım”
deyince, rahmetliler ortaokuldan sınıf
arkadaşıymışlar, Kavuncu, “Nuri sen
ne diyorsun. Bu işi beraber yapacağız, Kayseri’ye değil tüm Türkiye’ye
örnek olacağız” dediğini hep gururla
anlatırdı. t
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Esin Esen
Sizi tanımak isteriz.
1939 yılında Gesi’de dünyaya geldim. Ahmet
Paşa İlkokulu’nda okudum. Ortaokulu ve
liseyi Kayseri Lisesi’nde tamamladım. 1956–
57 döneminde İstanbul Tıp Fakültesi’ni
kazandım. Ağabeylerim Amerika’da ihtisas yapıyorlardı. Babam sürekli, ha kızım
ağabeylerin dönmeden sen de git diyordu.
6 yıllık okulu 5.5 yılda bitirdim. Çok yoruldum. Stajımı yaz aylarında yaptım. 1963
yılında Amerika’ya gittim. Bir ay Bismarck
North Dacota eyaletinde iki ağabeyimle
birlikte kaldım. Nahit ağabeyim oradan
memnun değildi. Birlikte otomobille kuzeyden güneye doğru yolculuk yaptık. Birer gün
108

Minnesota ve Chicago’da kaldık. Tennesee
eyaletine geldik. Smeltzer adında bir doktor
vardı. Herhalde rahmetli oldu. Ağabeylerimi
önceden tanıyor ve Türkleri çok seviyordu.
Bir hafta beni evinde misafir etti. Evi göl
kenarında şato gibi bir yerdi. Genel cerrahtı,
oranın en meşhur doktorlarından biriydi,
eşi de hemşireydi. Ancak hemşirelik yapmıyor, doktorun ofisinde yöneticilik yapıyordu.
İhtisas yapmak için Ecfmg imtihanı vardı.
Bu sınava girmeden apar topar beni yurtdışına postalamışlardı. Lise İngilizcesiyle
gitmiştim, İngilizcem çok zayıftı. Ağabeyim
Smeltzer’in hastanesinde ihtisas yaparken,
ben de hastanede Smeltzer’in hastalarını
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asiste etmeye başladım, ameliyata giren hastaların anamnezini almak, muayene edip dosyalarını almak, şikâyetlerini öğrenmek gibi.
Bu arada şunu söylemeliyim, diğer ülkelerden
mezun olanlara göre bizim tıp bilgilerimiz
çok iyiydi. İlk açılan sınava girdim. Sualler
İngilizceydi. Benimse İngilizcem zayıftı. Suali
anlayamadığım için es geçtiğim, belki de bildiğim halde cevaplayamadığım sorular vardı.
Buna rağmen 68 puan alarak geçici sertifika
almıştım. 75 puan alabilseydim daimi sertifika alacaktım. Geçici sertifikayla Amerika’da
2 yıl ihtisas yapma hakkını elde etmiştim, o
da bana yetiyordu. Artık Nashville’de ihtisasa
başladım. Ağabeyim Knoxville’de kaldı. Bir
akıl hastanesinde çalışmaya başladı. Kayseri
Kırşehir arası gibi bir mesafe. Ben her sene
değiştirdim. Amerika’ya gitmiştim, neden
çeşitli hastaneler, yerler tanımayayım dedim.
İkinci sene Atlanta’ya gittim. Son iki sene
de Newyork Brooklyn’de Unity Hospital’de
çalıştım ve ihtisası bitirdim.
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müştü. Sadece bodrum vardı. İki kat daha
çıkılsın dedik. Babam, kardeşler hep beraber
olun diye nasihat ederdi. Eskiden konfeksiyon yoktu. Babam ağabeylerimi terziye
götürür, aynı kumaştan aynı modelde elbise
diktirirdi. Aynı ayakkabıdan aldırırdı. Kardeşliği kuvvetlendirmek, kıskanma duygusunu ortadan kaldırmak için her türlü çabayı
harcardı. Amerika’dan dönenler mutlaka bir
ihtisas imtihanına tabi tutuluyorlardı. Ben
Çapa’da, Nahit ağabeyim de Cerrahpaşa’da
girdi. Orada bir evimiz vardı. Kendimiz pişirip, kendimiz yedik. Tezimizi hazırladık. Hastanedeki hocaları tanıdık. Bize Amerika’da
ihtisas yaptınız, burada kalın Kayseri’de
ne işiniz var dediler. Kayseri bizim burnumuzda tütüyor. Biz, doğup büyüdüğümüz
yerde mutlu oluruz dedik. Sivas Caddesi’nde
mevcut binaya iki kat ilave ettik. Alt kat
poliklinik oldu. Üst katta bütün aile oturduk. Bizim hastane yapılmadan önce Hayat
Hastanesi, Başoğlu Hastanesi, Erciyes Şifa
Yurdu gibi özel hastaneler vardı. Hastalarımızı hangisinde yatmak isterlerse oraya yatırıyorduk. Doğum yapacak, sezaryen olacak,
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 Ayhan Uzandanç ve Arif Doğan
bana, Esin hanım
kadın doğumcu
arıyoruz, bize bir
saatini ayırabilir
misin, dediler.
Ben o sırada,
Büyükşehir ve PTT
polikliniğine sabah
ve öğleden sonra
olmak üzere 2’şer
saat gidiyordum.
Bize de öğleyin
gelin dediler.
Kızılay’da çalışmaya başladım.

Türkiye’ye döndüm Sivas Caddesi’nde yerimiz vardı. Küçük ağabeyim bizden önce dön109
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rahim ameliyatı, yumurtalık kisti ameliyatı
olacak hastalarımızı istedikleri yere gönderiyorduk. İki hasta bir yerde, 3 hasta başka
yerde bizim çok vaktimizi aldı. Bizi üzdü.
Polikliniğin üstünü boşaltıp 18 yataklı bir
hastane yaptık. Mesela özel hastanelerde bir
tane mikroskoptan başka bir şey yoktu. Ameliyata girecek hastaya bir kan sayımı, birde
idrar tahlili yapılıyordu. Biz kan kimyasını
yapan elektro spektro fotometre denilen o
zamanki laboratuar aletlerinin en kalitelisi
olan bir alet getirttik. Troid hormonlarını
ölçüyorduk. Kan kimyasına bakıyorduk.
Çünkü Amerika’da bunları görmüştük. Basit
şeyler bizi tatmin etmedi. Bayağı ileri teknolojiyle çalıştık. Bakanlıktan gelen müfettişler
bütün Türkiye’yi geziyoruz, böyle modern bir
hastane görmedik dediler. 1987 yılında Nahit
ağabeyimi trafik kazasında kaybettik. Nahit
Ağabeyime anjiyo yapılacaktı. Kemal Beyazıt
da sınıf arkadaşıydı. Zamanın “bypass”cısıydı.
Türkiye’de Yüksek İhtisas Hastanesi’nden
başka yerde bypass yapılmıyordu. Yıldırım
ağabeyim Nahit ağabeyime, Amerika’ya
gidip orada yaptıralım dedi. Nahit Ağabeyim, Kemal Beyazıt gibi can ciğer arkadaşım varken, başka yere ne gerek var dedi.
Ankara’da anjiyo yapılacaktı. Yıldırım ağabeyim ben gelmeyeyim siz gidin dedi. Otobüse
binip gittik. Anjiyo oldu, konsey “bypass”a
karar verdi. Eşi de gelmişti. Ben hastanede
kaldım, eşi malzemeleri almak için gitti. Ama
gelmeleri uzun sürdü. Nerde kaldınız deyince,
Yıldırım ağabeyimin de Kayseri’de enfarktüs
geçirdiğini söylediler. Otobüsle elektrolarını
Ankara’ya gönderdiler. Gardan alıp Kemal
Beyazıt’a gösterince buralara getirmenize
gerek yok, Kayseri’de buradan mezun olan
Ahmet Hulusi Köker var, o halleder dedi.
İki ağabeyimin durumunu da birbirinden
sakladık.
1991 yılına kadar hastaneciliğe devam ettik.
Sivas Caddesi hareketlendi. Müteahhitler
gelip gidiyor. Bütün hastanenin yükü benim
15 Mart 1968 Newyork Hilton’da Tıp Balosu
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üzerime kalmıştı. Mesul müdürdüm. Belediye polikliniğine de gidip geliyordum. PTT
polikliniği de istedi. Bizim hastaneyi konut
ve işyeri yapmak için müteahhitlere verdik.
Siyasi hayatım da oldu. Üç kardeş olarak,
bizim sağlık reformu projemiz vardı. İyi
şekilde sağlık hizmeti nasıl verilir, araştırmıştık. Bağ–Kur, SSK, Emekli Sandığı karışmıştı. Biri diğerini kabul etmiyordu. Hastalar
perişandı. Doğum yapan kadınlarda ebelerin
parmak izleri olurdu. Tenleri morarırdı.
Bu projeyi dönemin Başbakanı’na Kayseri
milletvekili aracılığıyla, Cumhurbaşkanı’na
da postayla gönderdik. Turgut Özal ve Kenan
Evren’den de bir sonuç alamadık. Tıkandı.
Ben bu projeyi hayata geçirmek için siyasete
girdim. Doğru Yol Partisi’nde siyaset yaptım.
Kızılay’la nasıl tanıştınız?
Kızılay’da bir doktor kadın, doğuma bir saatliğine gelip bakıyormuş. Ayhan Uzandanç ve
Arif Doğan bana, Esin hanım kadın doğumcu
arıyoruz, bize bir saatini ayırabilir misin,
dediler. Ben o sırada, Büyükşehir ve PTT
polikliniğine sabah ve öğleden sonra olmak
üzere 2’şer saat gidiyordum. Bize de öğleyin
gelin dediler. Kızılay’da çalışmaya başladım.
Arif Doğan’a Kızılay yönetiminde neden bir
doktor yok, bu kadar sağlık hizmeti veriyorsunuz, ben çalışmaya gönüllüyüm dedim.
Yönetimde olan bir eczacı vefat edince, beni
yönetim kuruluna çağırdılar. Alanımla ilgili
konularda önerilerde bulundum.
Bir anınızı paylaşır mısınız?
Ana tamir personelinin sağlık hizmetleri
için bir ihale açılmıştı. Başhekimimiz İrfan
Görgülü haber almış, biz de girelim diye
teklif getirdi. Yönetimdeki arkadaşlar, sen
git gir diye bana yetki verdiler. Peki, ben kaça
kadar düşeyim deyince, üç bin liraya kadar
düş dediler. Biz de ben, İrfan Görgülü ve hastanenin müdürü Ünal beyle birlikte ihaleye
katıldık. Saat 11’deydi. Biz önceden varmış,

koridorda bekliyorduk. Hiçbir anons filan yapılmadan 11.00’de kapıyı kapattılar. Biz çok önceden buradaydık, dediysek de kabul etmediler.
Kızılay’a döndük. Ayhan Uzandaç bey ve müdür
Ünal beyle birlikte Zincidere’ye gidip, Reha Taşkesen paşayla görüştük. İlgileneceğini söyledi.
İhaleyi daha önceden alan insanlara 8 bin liraya
verilmiş. İptal oldu. Tekrar ihale açtılar, haber
verdiler, biz de katıldık. Bir de o firmanın temsilcisi vardı. Sekiz bin liradan başladık düşmeye.
Adam düşüyor, ben düşüyorum. Üç bin liraya
kadar düştük. Adam üç binin altına da düştü.
Ben de düştüm. Biraz da inat etmiştim. Gider,
yönetim kuruluna izah ederim diye düşünüyordum. Bana verilen yetkiyle son düştüğüm
rakamın arasındaki farkı, ben ödemeye karar
vermiştim. Ne olacak, nasılsa Kızılay’a yardım
etmiş olurum dedim. 2.200’e kadar düştüm.
O firma 50 lira daha düşerek 2150 liraya indi.
Yetkimi de aşmıştım. İhale onlarda kaldı. İhaleyi alanlar işleri iyi yapamamışlar, maliyetin
altında teklif vermişlerdi. İşlerine son verilmiş.
Biz aldık, hâlâ Anatamir’in sağlık hizmetini
Kızılay veriyormuş. t

111

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

İbrahim Karahisarlı
Sizi tanımak isteriz.

 Ayhan Uzandaç başkanla, birlikte güzel şeyler
yapmaya çalıştık.
Hâlâ devam
ediyorlar. Gerçekten çok büyük
emekleri var. Bizim
de küçük katkılarımız olmuşsa,
kendimizi mutlu
hissederiz.
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1956 yılında Kayseri’de dünyaya geldim.
Kayseri’nin yerlisiyim. Yeni tabirle, Kızılderili denenlerdenim. İki dedemiz de buralıdır.
Patates Mahallesi’nde dünyaya geldim desem,
eskiler bilir ama yeniler bilmez. Yerine AVM
yapılan eski stadın karşısındaki Feyzioğlu
Kütüphanesi’ni sol tarafınıza aldığınızda aynı
hizadaki dördüncü ev bizimdi. Tren yolundan
sonra hiçbir ev yoktu. İlginç bir olay söyleyeyim. Tarihlerle aram pekiyi değildir. Yıkılan
stad kaç tarihinde yapıldı bilmiyorum, ama
kapıları takılmadan önce stada kurt girdiğini çocukluğumdan biliyorum. Jandarma
ve polisin içeri girerek o kurdu vurduklarını

hatırlarım. Çok uzaklara gidip oynayamazdık
it yer, kurt yer ikazları olurdu.
Evimizin tam karşısında Namık Kemal İlkokulu vardı orada okudum. Ortaokulu Nazmi
Toker’de, liseyi Kayseri Lisesi’nde bitirdim.
Kayseri Lisesi’ne geldiğimizde artık eski
mahallemizden çıkmış 27 Mayıs Mahallesi’ne
gelmiştik. Üniversiteye giriş şimdiki gibi tek
tip değildi. Çeşitli okullara girilebiliyordu.
ODTÜ ve İTÜ’ye girme gibi idealim vardı.
Birkaç kez sınava girdim, ama olmadı. Fen
bölümü mezunuydum. Girdiğim son imtihanda Kayseri Meslek Yüksek Okulu’nu
kazandım.
Okul hayatı devam ederken tatillerde ve okul
çıkışlarında babamın yanına gider, yardım
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Okulu’nda askerliğimizi yaptık. 1980 Aralık
ayında gidip 1981 Nisan’ında geldik. Şu olayı
hiç unutamıyorum: Askere gittiğim senenin yazında oruç tutarken çok zorlandım. O
sıcakların etkisiyle şöyle bir şey söylemiştim,
Yarabbim tam iki sene askerliğe gidiyorum
iki sene Ramazan askerliğin içerisine denk
geliyor, asker olduğumda orucu yiyeceğim
dedim. Adama yedirmiyorlar, büyük konuşederdim. Babam hal komisyonculuğu yapardı.
Eski hal, şimdiki orduevinin karşısındaydı.
Dört duvar içerisinde kapalı bir yerde, yaklaşık 25–30 tane dükkân vardı. Bu ilk işim
değildi. İlkokul bitince marul satardık. Ailemiz ticaretle uğraştığı için biz de, kafamız
başka işe çalışmaz zannederdik. İki arkadaş
marulu tarladan alırdık. Bir değneğin ucuna
çiviler çakılır, marullar oraya takılır gezerek satılırdı. Buradan gelen kârı, iki arkadaş
bölüşürdük. Şimdiki büyükşehir belediyesinin olduğu yerde, rahmetli Salih amcamız
vardı. Onun tarlasından alırdık. Ortadan
kanal geçerdi. Kanal tarlayı ikiye bölerdi.
Bu tarafta evler, diğer tarafta marul bahçeleri vardı. Eli biraz dardı. 3–5 tane alana bir
de baş verilirdi, Salih amca bunu vermezdi.
Evimiz oraya yakındı, biz de o baş marulu
gece gider alırdık.
Nazmi Toker’in oraya köy otobüsleri gelirdi.
Şimdiki gibi, sık sık araba nerede. Sabah gelir,
akşam giderlerdi. Çok az sayıda evde buzdolabı vardı. Söylemesi ayıp bizim evde de buzdolabı vardı. Buzdolabından testiye soğuk su
doldurur, götürür orada satardık. Rahmetli
babam takılırdı. Oğlum, astarı yüzünden
pahalıya geliyor diye.
Meslek Yüksek Okulu’nu bitirince yedek
subay hakkını elde ettik. Okulumuz iki yıllıktı. Bir kısmı askere gitti, bir kısmımız da
okulun 4 yıllık bölümüne devam etti. Ben
hürriyetime çok düşkündüm, bekledim.
Bu arada, 1980 ihtilali oldu. Kısa dönem
askerlik çıkarıldı, biz de TOBB Başkanımız
Rifat Hisarcıklıoğlu’yla birlikte, Tuzla Piyade

muşum askerliği bitirip Ramazana tekrar
yetiştim. Allah kabul etsin oruçlarımı tutum
Gençlik yıllarımız ülkenin çalkantılı günlerine denk geldi. Allah o günleri bir daha
göstermesin, ben o kardeş kavgasının provokatörler yüzünden çıktığına inananlardanım.
Gençliğimde futbolu çok severdim. O zaman
bir Sivas maçı faciasını yaşadık. Onun gerçek
yüzünü birçok insan bilmez. Zannedilir ki, o
kadar insan Kayserililer’le Sivaslılar kavgasından ölmüştür. Değil, bizim stadımızın açık
tribününün olduğu bölümden çıkış kapılarına merdivenle inilir. İnsanların böyle toplu
olarak bulunduğu yerlerde kapılar içeriden
dışarıya doğru açılır. Bizim stadın kapıları
yanlış yapıldığından içeriye doğru açılmaktadır. O kadar insan dışarıya çıkamamış
havasızlıktan ölmüştür. Buna şahit oldum
çok üzüldüm.
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1985 yılında hayatımın en acı gününü yaşadım. Çok değer verdiğim, saydığım insanı,
babamı kaybettim. Babam Hayri Karahisarlı,
Kayserispor’un kurucularındandır. Eski
Erciyesspor’un kalecilerindendir, yöneticiliğini de yapmıştır. İnsanlar hastaysa, ölüme
biraz alışıyorsunuz. Her gün beraberiz. Fuar
açılmıştı. Pek gidilecek bir yer yok. Annem,
babam ve ben fuara yemek yemeye ve bir
sonraki gün gitmeye karar verdik. O gün
bağa gitmemiştim. Bir telefon geldi, baban
rahatsızlandı dediler. İçime bir sızı düştü.
Vardığımda kaybetmiştik. O zamana kadar
böyle bir acı tatmamıştım. Benim için her
şey bitmişti. Zaman her şeyin ilacı derler,
zaman geçtikçe alışıyorsun ve hayat dönüyor.
Annem hayatta şu anda 82 yaşında kendi
kendini idare ediyor. Annem ilkokul mezunudur. Annemin zamanında kızları bırakın,
erkeklerin okuması zor. Ortaokula gitmek
isterken de, evlendirilmiş. Halen gazetesini
okur, televizyon seyreder. Futbolseverdir.
Herkesin Fenerbahçeli olduğu ailede, annem
Galatasaraylıdır.
1992 senesinde Sülün hanımla evlendim.
Anlattığım gibi önce marul sonra su sattım.
Bunlar gayrı resmi işlerim. Ondan sonra
babamın yanında hal komisyonculuğu
yaptım. Önce Kale’nin içerisindeydi, oradan
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Kağnı Pazarı’na geçti, ondan sonraki seyrini
anlatmıştım. O zaman bu mesleği yapanlara ondalıkçılar derlerdi. Müstahsil mallarını toplayıp getiriyor, bu malları tüketiciye veya manavlara satıyorsunuz. Bunun
üzerinden de bir komisyon alıyorsunuz,
bunun ismi ondalık. Babamızın işi olduğu
için, ağabeyimle beraber oraya başladık. İlk
resmi işimiz budur. Vergi dairesine ve Ticaret Odası’na böylece kaydolduk. Türkiye’nin
nereden nereye geldiğinin bilinmesi için
anlatıyorum. Sebzecilik o zaman çok zor bir
işti. Sebze ve meyve ömrü kısa olan ürünler.
Bazı meyveler var ki çilek gibi, bir gün içerisinde sattın sattın, yoksa atılır. O zaman
Mersin, Antalya, İzmir ve Ödemiş’ten mal
gelirdi. Şimdiki gibi çok değil, ama yine de
gelirdi. İrtibat işi çok zordu. Telefonlar postanelere yazdırılırdı. Normal, acele, yıldırım
var. Yıldırım en hızlısı, yazdırırsın sabahtan
akşama kadar beklersin, görüşemezsin. Malı
kaça satacağını, fiyatın değişip değişmediğini öğrenemezsin. Facıt hesap makineleri
vardı. Kollu bir makineydi, onunla çevirerek hesap yapmaktan omuzlarımız ağrırdı.
1990’lı yıllarda bizim hal komisyonculuğunu
bırakacağımız zamanlarda, ODTÜ bilgisayar
programcılığını bitirmiş arkadaşımı çağırmıştım. Bak biz bir kalem malı satıyoruz,
akşama kadar en az 7–8 sefer işlem yapıyoruz
veresiye kaydediyoruz, müstahsilin hesabına
geçiyoruz, devlete fatura kesiyoruz. Bir şey
yap da bu sıkıntıdan kurtulalım deyince,
şimdi değil de zamanla olur, tek bir tuşla bu
işlemlerin hepsini yaparsınız demişti. Şimdi
arkadaşlar bu yedi işlemin hepsini 7 saniyede
yapıyorlar. O zaman nakliyenin de zorluğu
çok büyüktü. Bazı dostlarımız roka isterlerdi.
Düşünün, rokayı getirdiğimizde satamazdık, çünkü bilmezlerdi. O zaman hanımlar
turşu yapılacak malzeme için hale gelirlerdi.
Karnabaharı bilmez, ne olduğunu sorarlardı.
Espri yapmayı severdim, bu çiçek saksıda
yetişir derdim. Gülüşürlerdi. Kırmızılâhana
filan pek bilinmezdi. Şimdi manavlara bakıyorum, benim bile ismini bilmediğim birçok
meyve görüyorum, demek ki çok gelişme var.
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1985–1990 yılı arasında bu işe devam ettik.
Halin yıkılması gündeme gelince ben ayrıldım. Bu sebze işinin de akması, kokması,
bozulması beni çok üzerdi. Bunun için sanayiye geçtim. Bir arkadaşımla birlikte çelik
eşya yapmaya başladık. Eski Orta Sanayi’de
Adaşlar fabrikası vardı. Oranın bir bölümünü
kiraya tuttuk. Yanımızda İstikbal, arkamızda
da İpek firmaları vardı. Onlar kanepeye yeni
yeni başladılar. Biz de çelik eşyaya başlamıştık. Biraz yapınca, hemen 1991 krizi geldi.
Biraz sarsıldık. Pazarlama ağını genişlettik
filan, ama ortaklar arasında anlaşmazlık
oldu. Ben bu işi bırakarak, mobilya sektörüne girdim. O zaman Kamer Mobilya diye
bir şirket kurduk. Bu şirketimiz hâlâ devam
ediyor. Ama, ben ara boşluklarında 3–4 yıl
iş makineleriyle, 3–4 yıl da akaryakıt işiyle
uğraştım. Dört yıl Caterpillar iş makinelerini
sattım. Akaryakıt işiyle uğraşıyoruz, ama bu
sektör de çok farklı bir sektör.
Babanızın tavsiyeleri olur muydu?
Biz hep terazi, kantar işiyle uğraştık. Büyük
kantarlar. Bu kantarların iki ibresi vardır.
Bunların ağızları hep karşı karşıya gelecek,
birbirine bakacak. Bunun aşağı gitmesi sana,
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yukarı gitmesi karşıya olur. Hep şunu söylemiştir: Ne karşıdakinin hakkı bize, ne de
bizim hakkımız karşıdakine geçsin derdi.
Ama, tam öyle olamayacak, bölünemeyecek
bir şey olursa mutlaka bizim hakkımız karşıya
geçsin derdi. Allah’a şükür, orada 10–15 yıl
kantar tarttım, Allah şahittir bilerek hiçbir
hakka tenezzül etmedim, bilmeden bir şey
olduysa ona yapabileceğim bir şey yok. Ahlak
ve dürüstlük sadece ticarette değil, normal
olarak herkeste olması gereken özelliklerdir.
Maalesef, son zamanlarda bu davranışlar
özellik olmaya başladı. Verdiğin sözü tut,
tutamayacağın sözü verme derdi. İnsanlar
ortağından ayrılınca en çok ortağı eleştirir. Ben de tam tersi olmuştur. Bizi, en çok
ayrıldığımız ortaklarımız metheder. Çünkü
kalem bile yazarken, ben hep karşının lehine
yazsın istedim. Ben de çocuklarıma aynı şeyleri söylüyorum. Bu hayat geçici, bugün paran
olmaya bilir, yarın olur. Bugün çok paran olur,
yarın olmayabilir. Bunlar çok önemli değil,
ama insanların onurları ahlakları kendisiyle
birlikte gider. Ben hayatımda hep şunu söylemişimdir, Allah’tan korkar, kuldan utanırım.
Bir işi yaparken hep bunu düşünürüm.
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 Kayserili
olmanın altında
kalmamak lazım.
Bunu hareketlerinle, oturmanla,
ticaretinle, ahlakınla göstermen
lazım. Kayserili
olmak hem güzel,
hem de zor bir
şeydir. 
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sivil olması için çok uğraştık. Benim kişisel
işlerimin hiç biri, bu işlerle ilgili değil. Yani bir
menfaat söz konusu değil. Bizim çektiğimiz
bazı sıkıntıları çocuklarımız, gelecek kuşak
çekmesin diye uğraştık. Kızılay’da da böyle
davrandık. Ayhan Uzandaç başkanla, birlikte
güzel şeyler yapmaya çalıştık. Hâlâ devam
ediyorlar. Gerçekten çok büyük emekleri var.
Bizim de küçük katkılarımız olmuşsa, kendimizi mutlu hissederiz.
Kayserili olduğunuzu öğrenince insanlar
nasıl davranıyorlar?

Meslek teşekküllerinde ve sivil toplum
örgütlerinde de görev yaptınız sanırım.
Evet bulundum. Ben bunlara da şöyle bakarım. Bu işler bir ekip işidir. Arkadaşlarınız
bir yere gelmişse, sizin onların arasında
olmayı istemenizle olmaz. Onlar sizi aralarında isterlerse olur. Ben şuraya geleyim
diye hiç istemedim. Eğer ben istenirsem,
oradaki ekip de bana uygun gelirse, tabi çalışırız. Bu bir gönül işi. Ben yaklaşık 10 yıldır
Ticaret Odası’nın yönetimindeyim. Belirli
bir dönem de, Kızılay’da yöneticilik yaptım.
Ticaret Odası’ndaki görevim sürüyor. Başkanımız Hasan Ali Kilci’yle birlikte geldik.
Bir şeyler yapabilme çabasının içerisindeyiz. Bunlar bir gönül işidir. Her hangi bir
maddi kazancı söz konusu değildir. Buraya
emeğimizi ve zamanımızı veriyoruz. Birçok
şeye göğüs geriyoruz. Biz, Ticaret Odası’na
geldiğimizde Kayseri–Nevşehir yolu yapılmamıştı. Hâlâ insanlar ya dağ yolundan,
ya da Ankara yolundan gidip gelirlerdi. Her
gelen siyaset ve devlet adamına bu yolun
çok önemli olduğunu Nevşehir’in, Ürgüp’ün,
Ihlara Vadisi’nin hem kendileri için, hem de
Kayseri için çok önemli olduğunu anlatmaya
çalıştık. Hava yoluyla Kayseri’ye gelenlerin o
yörelere geçişinin kolay olması için defalarca
Ankara’ya gittik. Kayseri Ankara yolunun
duble yol olması için gittik. Havaalanının
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1975 yılında tatile giderken Türkiye’yi
bir turlardım. Ben, o zaman son durak
olarak Kayseri’den uzak Kayseri’nin ve
Kayserililer’in bilinmediği Bodrum’u seçtim.
O zaman Bodrum’un köhne zamanıydı. Yaklaşık bir 20 sene hep eylülde gittim. Kayserili
olduğumu söyleyince, ne işle uğraşıyorsun
diye soruyorlar. Memuriyet filan yapılacağı,
akıllara gelmiyor. Maalesef nasıl yerleştiyse,
parayı çok sevdiğimize dair fıkralar, hikâyeler
anlatmaya başlıyorlar. Tabi, dilimizin döndüğü kadar müteşebbis olduğumuzu, amacın
para olmadığını, paranın belki kendinden
geldiğini anlatmaya çalışıyoruz. Kayseri’ye
daha yakın yerler varken, Bodrum’a geldiğime
hayret ederlerdi. Otelde herkes adını yazdırırken, ben Kayserili diye yazdırırdım. Kayserili
de tatile gider, yer içer, bahşişini verir fikri
yerleşti. Tabi, Kayserili olmak kolay değil,
biraz zor. Kayserili olmanın altında kalmamak lazım. Bunu hareketlerinle, oturmanla,
ticaretinle, ahlakınla göstermen lazım.
Kayserili olmak hem güzel, hem de zor bir
şeydir. Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve TOBB başkanımız
Rifat Hisarcıklıoğlu ile daha da bir ön plana
çıktı. Sanayiye başladığımızda İstanbul’a mal
almaya giderdik. Çeki yazar, önlerine bırakırdık. Sizi Kayseri’de kime soralım derlerdi, hep
ifademiz şu olmuştur, Kayseri’de kimi biliyorsanız ona sorun. Biz kimi biliyorsak ona
değil. Karşı taraf kimi biliyorsa, onu referans
vermişizdir. Kayserili’yi yakından tanıdıkça,
var olan ön yargılar ortadan kalkıyor. t
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İbrahim Turan
Sizi tanıyabilir miyiz?
1953 yılında, Kayseri’nin Cami-i Kebir
Mahallesi {İçerişar}’nde doğdum. Çocukluğumun ilk dönemi burada geçti. İlk mektebe Cumhuriyet İlkokulu’nda başladım.
Aydınlıkevler’e taşınmamız nedeniyle, ilkokulu Aydınlıkevler’de bitirdim. Orta öğrenimimi Nazmi Toker Ortaokulu’nda tamamlayarak, Kayseri Lisesi’ne devam ettim.
Kayseri Lisesi’nden mezun olduktan sonra,
yüksek tahsilimi Ankara İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi Muğla İşletmecilik Yüksek
Okulu İşletme Bölümü’nden lisans eğitimimi
tamamlayarak 1979 yılında mezun oldum.
1973–1974 yıllarında mahalli Emel gazetesinde çalışarak, bu dönemde kurulan Kayseri

Gazeteler Cemiyeti’nin kurucuları arasında
bulundum.
Askerliğimi 1982 yılında kısa dönem olarak
Burdur’da yaptım. Aynı yıl da evlendim. İki
kızım, bir oğlum var. Babam Mahmut Turan,
Birlik Mensucat Fabrikası’nda muhasebeciydi. 1971 yılında emekli olup, Tofaş ana
bayiine iştirak ederek ticarete başlaması
nedeniyle, ben de yüksek tahsilim müddetince babamların yanında çalışıp, okuluma
devam ettim. 1979 yılında mezun olduktan
sonra, babamların yanından serbest çalışmak
gayesiyle ayrılıp, Cumhuriyet Mahallesi’nde
Kardeşler İşhanı’nda muhasebe bürosu
açtım. Bu tarihten itibaren kesintisiz olarak
serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliye-

 Bayramlarda
boyunlarına asılı
sarı metal kumbaralarla, vatandaşların yakalarına kâğıt
rozetler takarak
bağış toplayan
Kızılay gönüllüsü
öğrencileri hayranlıkla izlerdim. 
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yaralanan arkadaşlarımıza tentürdiyot,
pamuk, alkol ve sargı bezi yetiştirip, pansuman yaparak, yardım etmeye çalışırdık.
Bayramlarda boyunlarına asılı sarı metal
kumbaralarla, vatandaşların yakalarına
kâğıt rozetler takarak bağış toplayan gönüllü
öğrencileri hayranlıkla izlerdim.
Kayseri’de, Kızılay’la halıcılık yapan yaşlı
bir amca ilgilenir, başkanlığını da yapardı.
Sonraları Kızılay’da görev alan ağabeylerimiz, Kayseri Kızılay şubesini faal ve etkin bir
şube haline getirip, hizmetlerini arttırarak
sürdürüyorlardı. Yapılan hizmetleri takdirle
izliyordum. Kayıtsız kalamadım ve ben de
üye oldum.
time devam ettim. Hali hazırda, Cumhuriyet
Mahallesi’nde Kavuncu İş Merkezi’nde “İbrahim Turan–Alaaddin Canıpek Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ortaklık Bürosu”
unvanımızla işimize devam etmekteyim.
 Çok yoğun
çalışılan bir
meslek olduğundan babam, benim
de muhasebeci
olmamı pek
tavsiye etmemişti.
Ama ben babamın
bu tavsiyesine
uyamadım. Ben de
kendisi gibi muhasebeci oldum.
Bunun dışında,
babamın tüm tavsiyelerine uydum
ve hiç de pişman
olmadım. 
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Babanızın tavsiyeleri olur muydu?
Bütün babalar gibi benim babam da, hayırlı
öğütler verirdi. Doğru, dürüst, çalışkan,
namuslu ve terbiyeli olmamızı, helale ve
harama dikkat etmemizi, kul hakkının
önemini bilip, bunlara riayet etmemizi söylerdi. Burada doğduğumuzu, yaşadığımızı
ve mezarımızın da burada olacağından bu
memlekette başımız dik yürüyebilmek için,
bu öğütlere mutlaka uymamız gerektiğini
sıkı sıkıya tembih ederdi.

2010 yılında yapılan Kızılay Kayseri Şubesi
Genel Kurulu’nda denetçi seçildim. Bu görevimin sorumluluğunu bilerek ve gururla yapmaktayım.
Hayırsever denilince ne anlıyorsunuz?
İnsanların sahip oldukları maddi veya manevi
değerlerinin bir kısmını, hiçbir karşılık beklemeden, ihtiyaç sahiplerinin, yardıma muhtaç
insanların ihtiyaçları için yaptıkları harcamalar, hayırseverliktir. Bu insanların da yaptıklarına hayır denir. Yapılan hayırların manevi
mutluluğunun yanında, sevabı da büyüktür.
Bütün hayır sahiplerine, insanlık adına da
minnet borçluyuz.
Hayatta kendinize örnek aldığınız
kimseler oldu mu?

Rahmetli babam muhasebeci olduğundan,
zaman zaman eve iş getirir evde çalışırdı.
Çok yoğun çalışılan bir meslek olduğundan
babam, benim de muhasebeci olmamı pek
tavsiye etmemişti. Ama ben babamın bu
tavsiyesine uyamadım. Ben de kendisi gibi
muhasebeci oldum. Bunun dışında, babamın
tüm tavsiyelerine uydum ve hiç de pişman
olmadım.

Tabi ki oldu. Olmaz mı? Kahramanım olan
kimseleri zaman zaman değiştirdim. Hayatımın belli dönemlerinde belli kahramanlarım
oldu. Kahramanlarımı sık sık değiştirdim
ama hepsi de gerçekten örnek alınacak, imrenilecek kimselerdi.

Kızılay’la nasıl tanıştınız?

Neleri seversiniz?

Kızılay’la olan ilk tanışmam ilkokulda Kızılay
kolunda çalışmakla başladı. Okulda düşen,

Tabiatı, bağı, bahçeyi, suyu, çiçeği, ağacı velhasıl bütün yaratılmışları severim. Dostluğu,

Kahramanlarımın kimisine maddi, kimisine
de manevi olarak yetişemedim belki, ama
kendi özelliklerimle ben oldum.
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vefayı, arkadaşlarımla birlikte vakit geçirmeyi, kendimden büyüklerle sohbet edip,
daha ziyade onları dinlemeyi severim.
Şehrimiz kültürü hakkında yaşlılardan çok
şeyler öğrendim. Kendi dedelerime yetişemedim, ama dedemin kardeşi alfabenin müellifi
Ahmet Hilmi Güçlü beyin son yirmi yılına
yetiştim.
Çocukluğum ve gençliğimde bu bilge kimselerin ev ve bağ oturmalarında, bilahare babamın ve diğer aile büyüklerimin ev oturmalarında veya eğlencelerinde hizmet gördüğüm
sıralarda çok şeyler duydum ve öğrendim.
Büyüklerin yarenliklerini dinlerken bizlerin
de kültür birikimimize büyük katkılar oldu.
Oturmalarda misafir odalarının kapısının
dibinde oturur, büyüklerin yarenliğini büyük
bir dikkatle dinler, feyiz alırdık. Ah bir de
sohbetin en ilginç yerinde özellikle istenen
sular olmasa diye, isteyene içimizden kızardık. Sonraları öğrendik ki, o anda bizim duymamamız gereken bir şey söyleneceği için, su
istenerek dışarı gönderilirmişiz.
Şehrimize has kültürümüz, örf ve adetlerimiz
kuşaklardan kuşağa yazılı olmaktan ziyade
sözlü olarak intikal etmiştir.
Şehrimiz kültürünün günümüze intikaline,
uzun kış gecelerinde evlerde ve yazın bağlarda
yapılan oturmaların büyük katkısı olmuştur.
Uzun kış gecelerinde sobalı evlerde oturulur,
yazın bağlarda hazırlanan meyve kuruları,
hevenk üzümleri, çarşıdan alınıp da küplerde
muhafaza edilen havuç {pürçüklü} ve kavunlar ikram edilir, sobalarda közlenen patatesler
ve kestaneler yenilirdi. Her zaman olmasa da
arabaşılar yapılır, tel teli çekilir, gecenin geç
saatlerinde yenirdi.
Bağın ve bağcılığın Kayseri kültüründe ayrı
bir yeri vardır. Kayserili’nin bağına laf söylemeyeceksin. En sevdiği şeylerden biri, bağının bahçesinin beğenilmesidir.
Bağ ve bahçe bakımı büyüklerimiz tarafından
küçüklere gösterilip öğretilirdi, çaktırmadan

da iş yaptırılırdı. Dolayısıyla Kayserili bağ
budama, sulama, aşı yapma, göz açma ve
kapama işlemlerini küçük yaşta öğrenirdi.
Bana, şimdiki gençlerin pek bu işlere merakı
yok gibi geliyor. Kim bilir, belki onlar da biraz
daha yaşlanınca severek bu işlerle uğraşırlar.
Kayseri dışına çıkınca Kayserili’ye
nasıl bakıyorlar, nasıl tanıyorlar, Sizce
Kayserili nasıl birisidir?
Yabancıların gözünde alışılmış bir Kayseri modeli var. Bu modelin dışında birini
görünce, Kayserili olduğuna inanmıyorlar.
Kayseri’ yi görmeden, tanımadan Kayseri ve
Kayserili hakkında karar veriyorlar.

 Varlıklı
hayırsever hemşerilerimizin Kayseri’ye
kazandırdıkları,
üniversite binaları,
fakülteleri, kongre
merkezleri, sportif,
sosyal ve kültürel
eserleri, Kayserili’yi
peşin hükümlülükle
“eli sıkı, para harcamayı sevmez” diye
bilenlere verdikleri
en güzel cevaptır. 
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Bütün ülkelerde yerli ve yabancı turistlere
döviz ve kazanç gözüyle bakılırken, Kayseri’mizde tarihi ve turistik yerleri gezen
turistleri evlerine davet edip hiç karşılık beklemeden, yedirip, içirip, ikramda bulunan
hamiyetli hemşerilerimizin misavirperverligi
yurt dışında bile övgüyle konuşulur olmuştur.
Varlıklı hayırsever hemşerilerimizin Kayseri’ye
kazandırdıkları, üniversite binaları, fakülteleri, kongre merkezleri, sportif, sosyal ve kültürel eserleri, Kayserili’yi peşin hükümlülükle
“eli sıkı, para harcamayı sevmez ”diye bilenlere
verdikleri en güzel cevaptır.
Kayserili çalışkandır, işinde ve sözünde
sebatlı, örfünde, âdetinde ve inancında sadık,
samimi ve saygılıdır. Kendi ve kendinden
sonrakiler için çok çalışır, muhanetin çetin
olduğunu bilir, tutumlu davranır. Hesabını
iyi bilir, devamlı geleceğine yatırım yapmaya
çalışır. Dünyalığını yaptıktan sonra da, ahiret
için yatırımlara başlar. Bu uğurda da çok
büyük bağışları gözünü kırpmadan yapar.
Kayserili’nin kazanırken emek ve ticari zekasını, tutumluluğunu, hayır işlerine bağışta
bulunurkenki cömertliğinin, Kayseri’ye has
yöresel bir özellik olduğunu sanıyorum.

 Şehrimize
kolay ulaşılabilirliğin sağlanması ve
şehrimizin lojistik
yönden rahatlaması için hızlı
tren sistemlerinin
içinde mutlaka yer
alması gerekmektedir. 

Kayseri’nin gelişimini ve geleceğini
nasıl görüyorsunuz?

Kayserili’yi uyanık, kurnaz, eli sıkı, pek para
harcamayı sevmeyen, para kazanmada, ticarette kural tanımayan, pazarlıkçı diye tanıyorlar.
Kayserili hayırseverlerimizin çokluğunu,
kadirşinaslığını, zengininin ve fakirinin
merhamet ve misafirperverliğini görünce
şaşırıyorlar.
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Şehrimiz coğrafi yapısı itibariyle ziraata
uygun olmadığından, şehir halkımız ticaretle
uğraşa gelmiştir. Şehrimizin ipek yolu üzerinde olması da, ticari hayatı tarih boyunca
canlı tutmuştur. Cumhuriyetle birlikte devlet
yatırımları yapılırken şehrimize Sümer Bez
Fabrikası, Tayyare Fabrikası, Şeker Fabrikası
ve daha sonraları bunların mevcudiyetinden
dolayı diğer özel sektör yatırımları olan Orta
Anadolu Fabrikası, Birlik Mensucat Fabrikası ve bunların desteklediği yan sanayilerle
gelişen Kayserimiz, bu günkü dört organize
sanayi ve bir serbest bölgesi ile ticari hayatının yanında sanayi yatırımları ile de bir
sanayi merkezi olmuştur.
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Bundan sonra da gelişen ve büyüyen
Türkiye’de yatırımlar isabetli, akılcı, önü açık
ve verimli sektörlere yapılacaktır. Şehrimiz,
Türkiye’nin tam orta yerinde olduğundan
limanlara ve gümrük kapılarına uzak olup,
sanayi ve endüstriyel ham maddelerimiz
de bulunmamaktadır. Bu gibi dezavantajlar, sanayi mamullerimizde maliyetimizi ve
ticaretimizde fiyat rekabetimizi olumsuz
etkilemektedir.
Şehrimiz; mevcut üniversiteleri ve kurulacak
olan üniversiteleriyle öğretim şehri, mevcut
devlet ve özel hastaneleri ve bunlara ilave
olunacak yeni sağlık kuruluşu yatırımlarıyla
sağlık şehri, Erciyes Master Planı ile yapılacak
yatırımlarla kış sporları ve dağcılık merkezi
olacaktır. Bütün bunlara şehrimizin tarihi
dokusunu da eklersek; şehrimiz gelecek yıllarda tarihi mekanları, Erciyes dağı, kış sporları ve dağcılık merkezi, üniversiteleri, sağlık
sektörü ve bunların alt yapısını oluşturulacak
olan konaklama yeme, içme gibi hizmet sektörlerinin ön plana çıktığı şehir olacaktır.
Yapılması planlan hızlı tren uygulamasının
Ankara–Erzurum–Kars hattının şehrimizle
irtibatlandırılması ile yine yapılması planlanan Antalya–Kayseri {Kapadokya hızlı tren
projesi} hızlı tren hattının kuzey ayağının
mutlaka Kayseri’ye kadar uzatılmasının
gerektiğini düşünüyorum. Hızlı tren sisteminden faydalanamayacak şehrimiz lojistik
yönden geri kalacağından, bundan sonraki
yapılacak yatırımları olumsuz etkiler diye
düşünüyorum.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, mevcut
sanayi ve ticari yatırımlarının yanında, üniversiteleri, sağlık merkezi ve Erciyes Master
Planı ile Erciyes dağına yapılacak yatırımlarıyla, kış turizmiyle de bölgemizin ve Türkiye’mizin merkezi olacağı düşüncesindeyim.
Bunlardan dolayı, şehrimize geliş gidiş trafiği
bir hayli yoğun olacaktır. Şehrimize kolay ulaşılabilirliğin sağlanması ve şehrimizin lojistik
yönden rahatlaması için hızlı tren sistemlerinin içinde mutlaka yer alması gerekmektedir.

Varsaydığımız yatırımların gerçekleştiği bir
Kayserinin gelecekte öğretim, sağlık, tarih ve
kış turizmi ve bunlarla ilgili hizmet sektörleriyle de ön planda olacağını düşünüyorum.
Unutamadığınız anılarınız var mı?
Ben çocukluğumu, o günkü yaşadıklarımı
unutamam.1962–63 öğretim yılında Aydınlıkevler İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi
iken, bir bahar günü okul çıkışında, komşumuz Kirazların Hoca Baba’nın evinin önünde
mahşeri bir kalabalık gördük, biz de oraya
koştuk!
Eski Cumhurbaşkanlarımızdan sayın Celal
Bayar, daha önce verilmiş bir sözü yerine

 Şehrimiz
gelecek yıllarda
tarihi mekanları,
Erciyes dağı, kış
sporları ve dağcılık
merkezi, üniversiteleri, sağlık sektörü
ve bunların alt
yapısını oluşturulacak olan konaklama
yeme, içme gibi
hizmet sektörlerinin
ön plana çıktığı
şehir olacaktır. 
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Çocukluğumuzun oyuncaklarına gelince,
hepsi kendi imalatımızdı, çarsıdan oyuncak
alınmazdı.
Kevek taştan sert taşlara sürterek yaptığımız,
yosunlarla, yapraklarla boyadığımız arabalar,
şemşamer sapından tüfekler yapardık. Tel
araba yapardık da, direksiyonu olacak, 1–2
metre olan biraz kalınca direksiyon mili bulunacak. Tel bulamazdık. Biz de gilâburudan
düzgün bir dal kesip, direksiyon mili yapardık. Gazoz kapağı ile oynar, bazen de düzleyip, delip beşli yapardık. Gramofon iğnesiyle
yan dibinden deldiğimiz şişelerin içine su
doldurup, kapağından üfleyerek su fışkırtırdık. Kale kurup met oynanır, yenilenler
küllükte durur, met atarlardı. Çalınan met
kırılırsa, büyük beliği sayılırdı.
Çalınan met cüle giderse, hangi taraf kaparsa
onun olur, kaleye geçerdi.
getirmek için Kirazlar’ın Hoca Baba’yı evinde
ziyaret edecekmiş, biz de Kirazların evinin
önündeki kalabalığa karıştık, kaldırımın
kenarında durduk.
O zamanlar Aydınlıkevler’in yolları kaldırım
taşı, yaya kaldırımları topraktı. Sayın Bayar’ı
taşıyan otomobil tam bizim önümüzde yaya
kaldırımına yanaşmıştı, Sayın Bayar’ın otomobilden inmesiyle kimi elini öpmek için,
kimi de görmek için bir kargaşa oluştu. Bu
sırada Sayın Bayar’ın ayakkabıları toz olmuş
ve hemen yanımızda duruyorlardı. Benden
toz bezi istediler, ben de başka imkân olmadığından önlüğümün cebinden mendilimi
çıkarıp vermiştim. Beni görüp izleyen Sayın
Bayar mendilimi katlayıp, saçlarımı okşayarak, önlüğümün cebine geri koymuştu.
Çocukluğum sırasında pek anlayamadığım
bu hatırayı, sonraları tatlı bir tebessüm ve
biraz da gururla hep yâd ettim.
Çocukluk dönemimize ait anılarımız çok taze
geliyor bana, eski mahallemiz ve bağlarımızdaki çocukluk anılarımızı şimdi bile andıkça,
ilginç geliyor ve beni mutlu etmeye yetiyor.
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Çanakları üst üste koyup lastik dolma topla
yedi çanak oynanır, mermer veya saldan enek
bulunursa bir de yuvarlak taş bulunup kozalak yapılıp enek kozak oynanırdı. Aşık oynar,
kurşun döküp ziftleyerek enekler yapardık.
En iyi enek de geçi bekinden olurdu. Taş
atmak için sapan yapar ipekten kaytanını
örerdik. Fırıldak çevirir, bilya oynardık.
Sigara paketlerinin üst kapaklarını keserek,
sayı yapar oynardık, bilmem simdi kaç kişi
hatırlar gelinciğin birlik, yenicenin beşlik,
baharın onluk, kulübün ellilik, yeni harmanın
yüzlük ve sipahinin binlik olduğunu. Duvara
vurulurdu da bırakılırdı. Yere düşünce başkasının üstüne düşenler sayı olup alınırdı.
Bunlardan başka, kaf güzel peynir, körebe,
eşlerim karabaş geliyor, saklambaç, hamamkızdı, birdirbir, pamuk çatması, uzun eşşek
gibi aletsiz oyunlarımızdan başka, sakızdan
çıkan resimlerle elimizde tutarak oynadığımız alt üst oyunlarını şu an bile anlatırken,
sanki oynuyor gibi olup çocukluğumu yaşıyorum. t
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İrfan Aksoy
Sizi tanıyabilir miyiz?
1943 Kayseri doğumluyum. Talas’a bağlı Vengicek Köyü’nde doğdum. Şimdi adı Yazılı oldu,
Talas’ın bir mahallesi. İlkokula Kayseri’de başladım, Atpazarı’ndaki Erciyes İlkokulu’nu bitirdim. Evimiz Sıtma Savaş’ın oradaydı. Mustafa
Necip Mahallesi’ndeydi, çocukluğum orada
geçti. Daha sonra Erkek Sanat’ın marangozluk
bölümüne gittim. Babam keresteci olduğu için
o bölümü seçmiştim. Üçüncü sınıftan ayrıldım. Babam Zühtü Aksoy’la birlikte ticarete
atıldım. Babam da cemiyet hayatını severdi.
Taşçıoğlu Kur’an Kursu’nun 25–30 sene yönetiminde bulundu. Amelepazarı’nda hanımız
vardı. İsmi Vengicek Han’ıydı. Dükkânlarımız,

fırınımız vardı. Ambar’da yerimiz vardı. Besicilik yaptık. Ayağım kırılmıştı, askere 2 yıl geç
gittim. 1962 yılında gittim, 1965’de geldim.
Acemi birliğim Amasya’daydı. Oradan Ağrı’ya
gittim. Askerliğimi Iğdır Hudut Taburu’nda
tamamladım. Hududu karış karış bilirim.
Askerden gelince, 1965 yılında Rukiye hanımla
evlendim.
Babanız tüccardı. Size tavsiyeleri olur
muydu?
Babam bize mümkün olduğu kadar borçlanmayın, ayağınızı yorganınıza göre uzatın derdi.
Ticarette temkinli olmamızı, paramız kadar
almamızı ve satmamızı, şayet borçlanırsak
da borcumuza sadık olmamızı isterdi. Benim,
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çocuklarıma da söylediğim budur. Ben bankayı
hiç sevmem, oradan hiç para almadım.
Eskiden kerestecilik nasıl yapılırdı?
 Benim siyasi
anlayışım şuydu:
Aşağı yukarı bin–
bin beş yüz kişiyi
işe aldım. Bu insanların hiç birisine
partisini sormadım.
Ekmeğin partisi
olmaz dedim. 

Şimdiki kadar gelişmiş değildi. Adana
Bozantı’dan alırdık. Oradan tren vagonuyla
gelirdi, alırız içerisinden seçerdik. Odun olacağı odun, kereste olacağı kereste yapardık.
Kalın olanları hızar olmadığı için bir kişi
üstten bir kişi alttan çekerek biçerlerdi. Sonradan hızar çıktı. Teknoloji gelişti. Halen oğlumun biri kerestecilik yapar.
1970 yılından sonra müteahhitliğe başladım.
Gürsoy İnşaat adı altında rahmetli Gültekin
Gürkan’la ortak oldum. Bir şirketimiz vardı.
Kayseri’nin müteahhitlerinden olduk. Rahmetli Mehmet Urfalıoğlu’yla ortaklık yaptık.
2002 yılına kadar bu işe devam ettik. Ondan
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temsilcisi olarak girdim, ondan sonra delege
oldum, il yönetimine seçildim. İl başkanlığına
kadar yükseldim. Yasaklar kalktıktan sonra,
Süleyman Demirel’in il başkanıydım. 1990–
1994 yılları arasında da Tansu Çiller hanımın il başkanlığını yaptım. Sayın Demirel o
zaman bize Kayseri’ye ne istersiniz diye sordu?
Kayseri başını idare eder, tek bir şey isterim,
üniversitemizi geliştirin dedim. O da, Allah
razı olsun elinden geldiği kadar destek oldu.
O, büyük toplantıların tamamına beni çağırdı.
Üniversite’yle içli dışlı olduk. Sümerbank’ın
yerinin Erciyes Üniversitesi’ne verilmesinde
rolümüz oldu. Hatta şöyle bir anım da var:
Milli Emlak Genel Müdürü Kahramanmaraşlıymış. “Ben üniversiteye Kahramanmaraş’tan
1.000 m2’ yi zor aldım, siz bu kadar yeri nasıl
aldınız”, dedi. Çok şükür üniversitemiz de
gelişti. O zaman, Türkiye çapında devlet üniversiteleri içerisinde 12. sıradaydı. Şimdi çok
şükür 5. sırada. Devletin yaptığı kadar da
hayırseverler yaptı. Erciyes Üniversitesi’ne
Demirel’in büyük emeği geçti.
Siyasette nelere dikkat ederdiniz,
yönetim anlayışınız nasıldı?

sonra da çocuklarımız yetişti, biz işi bıraktık.
Emekli olduk.
Siyasi hayatınızdan bahseder misiniz?
Siyasete çocukken başladım. O zaman şimdiki
gibi oy pusulaları sandık başında verilmezdi.
Matbaada basılır, Demokrat Parti’nin oy pusulası cebimizde olurdu. Sandığa gelen tanıdığımız teyze ve amcaların göğsünden getirdikleri
oy pusulalarını alıp, Demokrat Parti’nin pusulasını koyardık. Babadan kalma Demokrat
Parti’liyim. Askerden geldikten sonra mahalle
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Benim siyasi anlayışım şuydu: Aşağı yukarı
bin–bin beş yüz kişiyi işe aldım. Bu insanların
hiç birisine partisini sormadım. Ekmeğin partisi olmaz dedim. Hatta Yüksel Müftayi dönemin Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıydı.
Ona, iş isteyen 30 kişilik bir isim listesi vermesini söyledim. Otuz tane isim yazdı, verdi.
PTT’ye aldırdığımız listenin başına önce o 30
kişiyi yazıp verdim. Birincisi bu. İkinci olarak
da, benim bazı saplantılarım var. Develi’nin
Kevenli Belden Düşmüş’e kısa yol var. Adana
il başkanıyla konuştum. Hududa kadar olan
kısmı, o oradan yaptırdı. Buradan da ben yaptırdım. Yolu açtık birleştirdik. Sarıoğlan, Gaziler ve Karaöz’ün belediye başkanları geldiler,
Sarıoğlan’la Karaöz’ün arasını asfalt yaptır
partinize geçelim dediler. Bizim partiye yol
için böyle geçmemelerini, seviyorlarsa geçmelerini istedim. O zamanki sayın valimizden, Özel İdare bütçesinden 60 milyar lira
para çıkarttık. 250 milyar lira da, gittim Köy
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Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ödenek
çıkarttık. Orayı da öyle yaptık. Kayseri’ye bir
hizmet olsun da, hangi köşesine olursa olsun
fark etmez. Hiç kimseye söz vermezdim. Haklı
ise, haklıya giderdim. Haksız işin hiç peşine
düşmedim. İnsan cahillik yapmıştır. Kavga
etmiştir. Onlara da aracı oldum. Ama menfaat
için hiçbir şey yapmadım. Toplumun yararına
olmayan ve toplumun sevmediği insanlara
mani olmaya çalıştım. AP’nin il yönetiminde
bulundum. Haksız bir şey olursa hemen karşı
çıkardım. Allah uzun ömür versin Nuri Büyükkeçeci ağabeyle birlikteydik. Haksız bir durum
olursa, ikimiz bir olur karşı çıkardık.
Kızılay’la ne zaman, nasıl tanıştınız?
1990’lı yıllardı. Rahmetli Ahmet Germirli
ağabey, senelerce buranın başkanlığını 20–30
sene yaptı. Ahmet ağabeyin ölümünden
sonra Mustafa Derin il başkanımızdı. Bizi
Ankara’ya götürdü. Genel merkezden Emin
Hisarcıklıoğlu yönetimindeki listeyi onaylattı,
getirdi. Rahmetli Emin ağabey de Cumhuriyet Mahallesi’ndeki poliklinikten başladı.
Büyük emekleri var. Emin ağabeyin vefatından
sonra Mustafa Alemdar Güngör, daha sonra
da Ayhan Uzandaç geldi. Çok büyük emekler
verdik. Şu kadarını söyleyeyim, şimdiki hastanenin olduğu yerin sermayesi olan Almer
Alışveriş Merkezi’nin orada 35 m bir yerimiz
vardı. Kayseri Valisi, belediye başkanlarımız
da bize çok yardım ettiler. Üç başkan da bize
büyük anlayış gösterdiler. Ortaya dev bir hastane çıktı. Bunları söylemek belki doğru da
olmayabilir. Ben ilk zamanlar Kızılay’ın yemeğini yemezdim, Kızılay’ın bize hakkı geçer
diye. Kızılay Hastanesi’nin yapımında Ziya
Silahtarlıoğlu ağabeyle birlikte makbuz alır
para toplarım dedim. Ona da gerek kalmadı.
Kayseri’nin hayırseveri çok. Allah onlara çok
versin. Ben her zaman söylerim, 5 kişi çalıştıran adam büyük adam derim. Bu memleketin
işsizliğe çare bulması lazım. Onun için bizim
Kayseri’nin hayırseveri, dünyanın hiçbir tarafında yok.

Hayırseverlik, Cenabı Allah imkân verdiği
takdirde elindekilerini insanların menfaatine kullanmaktır. Eğer bir makamda iseniz,
oradaki yetkileri insanların lehine, onları
severek kullanmak demektir. Çünkü Cenabı
Allah, hayırseverlik duygusunu her insana
vermez. Bağımız Erkilet’te. Bağdan rahmetli
ortağım Gültekin Gürkan’la gelirken, Atatürk
Ortaokulu’nun yanında çocukların ayaklarının çamurlarını sildiklerini gördük. Gazi
Osman’da ortaokul yok, çocuklar çamurun
içerisinde buraya kadar geliyorlar, bu sene
oraya bir okul yaptıralım dedik. Yılbaşında
ortağım öldü. Diğer ortaklarımı topladım.
Biz rahmetliyle böyle bir karar almıştık dedim
ve hemen o sene Gazi Osman’daki Gültekin
Gürkan Ortaokulu’nu yaptık. Orada 4 derslikli
bir ilkokul vardı. Oraya ilave yaptık. Bu, çok
ayrı bir duygu. Orada kendi evladım okuyormuş gibi oluyor. Onu tattım ben. Orası yoksul
bir semt. Senede bir gün, öğrencilerin üzerini
giydirirdim. Kitabı defteri olmayanın eksiğini
temin ederdim, oranın lisesini de yapmayı
düşünüyordum, ama kısmet olmadı.

Hayırseverlik deyince aklınıza ne
geliyor?

Az önce de söylemeye çalıştım: Ben siyasette
menfaatime olacak hiçbir şey istemedim.

 Kızılay hastanesinin yapımında
Ziya Silahtarlıoğlu
ağabeyle birlikte
makbuz alır para
toplarım dedim.
Ona da gerek kalmadı. Kayseri’nin
hayırseveri çok.
Allah onlara çok
versin. 

Geçenlerde bir hayırseverimiz, bağda misafirim oldu. Erciyes Üniversitesi’ne Dişçilik
Fakültesi’ni yaptırmıştı. Ne kadar haz almış
ki, şimdi de Çene Bölümü’nü yaptırıyormuş.
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Demirel milletvekili olacaksın dedi, ben de olamam yapamam dedim.
Niye yapamam dedim, biliyor musunuz? Kafamda bir bilgi yok. Boğaz
Köprüsü’nün yanına bir köprü daha yapın diyecek. Milletvekili maaşıyla ben, Ankara’da geçinemeyeceğimi, nem varsa satıp yiyeceğimi
söyledim. Yolsuzluk yapacaksam, Allah o gün canımı alsın dedim. Başka
bir arkadaşı aday yaptık, kısmet değilmiş ama benim il başkanlığımda
oyu yüzde 23,8’e kadar çıkardım.
İrfan Aksoy neleri sever?
Ben dürüstlüğü severim. Dosta dost olmayı severim. Buna çok ehemmiyet veririm. Üstlendiğim görevi yapmak için can atarım. Zaten
yapamazsam hiç kabul etmem. İnsanları, insanlara hizmet etmeyi
severim. Siyaset insanlara hizmet etme sanatıdır. İnsanları sevmeyen
insan siyaset yapamaz. Yaparsa menfaati için yapar, o zaman da yarı
yolda kalır. Öyle olanları görüyoruz.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu öğrenince nasıl
davranıyorlar?
Kayseri’de iyi bir ticari zekâ vardır. İşin özünü konuşur. Bir satıcı
Kayserili bir müşterisi geldiğinde ne için geldiğini anlar. Daha ucuz
almaya geldiğini, daha kaliteyi almaya geldiğini bilir. Ticarette karşı
tarafı yormuyor. Kayserili olmanın avantajlarından biri bu. İkincisi de
itibar. Ben 1965’de Osmaniye’ye gittim. Besicilik yapıyoruz. Hayvan
alacağım. Rahmetli babam Osmaniye Yapı Kredi Bankası’na para
çıkardı. Vardım ki, oradaki müdüre ben Kayserili’yim deyince boynuma boğazıma sarıldı. Müdürüm bu ne ilgi deyince, yahu burada
senedini ödeyen yok, Kayserili’nin benim gözümde bir yüceliği var
dedi. Hamdolsun 70 yaşına yaklaştım, bir senedim protesto olmadı. Bir
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de bizim Kayseri’nin unutulmuş atasözü var:
Öküzü olmayana gön vermezler derler. Bunun
manası şu: Varlığı olmayan adama, Kayserili
itimat etmez. Kızılay’a bu bağış yapıldıysa,
başındaki ve yönetimindeki insana güvendiğindendir. Üniversite’ye de öyle oldu. Erciyes Üniversitesi’nin ilk rektörlük seçiminde
Eyüp Selahattin Karakaş, Mehmet Şahin’den
fazla oy almıştı. Ben ortaya düştüm. Niyazi
Bahçecioğlu Büyükşehir Belediye Başkanı’ydı.
Ali İhsan Alçı Kocasinan, Şevket Bahçecioğlu
Melikgazi Belediye Başkanı’ydı. Belediye
Başkanlarını, oda başkanlarını topladım.
Gelin, rektör Kayserili olsun dedim. Kayserili, dışarıdan gelen hocadan yüzde 30 daha
randımanlı olur, çünkü mezarı burada olacak
dedim. Gittik, YÖK başkanından randevu
aldım. Mehmet Beğendik’le beraber gittik.
Bize randevu verdiler. Kayseri heyeti yola
çıktı. YÖK başkanı beni aradı. Benim acil bir
işim çıktı, İstanbul’a gidiyorum dedi. Aman ha
bizim iş ne olacak deyince, cevabı şöyle oldu:
“Sizin iş tamam, Mehmet Şahin’i rektör yapacağız”. Mehmet hocayı öyle getirdik. Ve çok da
iyi oldu. Üniversite’de Mehmet Şahin’in çok
büyük emeği var. Birbirlerini anlayan insanlar,
hep birbirimize destek olduk.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
İmkânlar genişledi. Ben çok iyi buluyorum.
Belediyelerde görülmedik hizmetler var. Ben
belediye başkanlarımızı da beğeniyorum.
Benim rahmetli babam derdi ki, zaman gelecek Kayseri Ambar’a, Erkilet’e, Talas’a kavuşacak dediğinde biz gülerdik, acaba kafayı mı
yedi diye. İşte şimdi birleşti. Hüseyin amca
vardı. Hüseyin Kale, oraya ev yaptırdı. Daha
önce orada kum satılırdı. Babam, oğlum seni
orada kurt yer diye takılırdı. Demiryolundan
öte yandan da bir şey yoktu. Bizim belediye
başkanlarımızın, oldu bitti vizyonları geniştir. Rahmetli Mehmet Çalık kanalizasyonu
yaparken, devletten kredi almadı. Hayrettin
Nakipoğlu ağabey İmar İskân Bakanı’ydı. Gitti,
inadına Adapazarı’na Kayseri’nin bütçesi
kadar ödünç para verdi. Sağolsun Özhaseki
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Başkan’a, bakın bugün Kayseri’nin bir lira
borcu yok. Herkes maaşını gününde alıyor.
Dipten gelen belediye başkanlarımız dürüst
ve çalışkan olmasalardı, bugünküler de öyle
olmazlardı. Bizden büyük şehirler küçüldü, biz
büyüdük. Hizmet yapan insanları yeri gelince
söyleyeceksin. Bu da bir insanlık görevidir.
Hepimizin, hepinizin hizmeti oldu. Eskiden
bir tek gazete vardı. Yazardı, yazmazdı. Şimdi
30–40 tane gazete var. Birini sustursan birini
susturamazsın. Basın milletin gözü kulağıdır.
Basın bir yerde bekçilik de yapar. Devletin
malına, devletin hazinesine, devletin belediyesine bekçi. Birinin haberi olmazsa, birinin haberi olur. Onun da gereğini yaparlar.
Sonra Kayseri öyle bir yer ki, sen milleti yatıyor
bellersin. Yetkisi olan insanın nerede oturduğunu, nerede kalktığını, kiminle yediğini,
kiminle içtiğini, ne yaptığını, hepsini takip
eder. Sabahleyin bilirler ve sana söylerler. Bir
hatan olursa, sabah kendin görür duyarsın.
Gelen insanlar dürüst olduktan sonra, hayır
sahibi de içinden atarak veriyor, yardım ediyor.
Bu muhteşem hastanenin yapılacağı kimin
aklındaydı. Hep beraber, dişimizden tırnağımızdan artırdık yaptık, hastaneyi. Hem yoksulların odunlarını, kömürlerini verdik, hem
yiyeceğini, içeceğini nafakasını dağıttık. Kendi
malımızdan fazla koruduk.
Sizin anılarınız çoktur, bizimle paylaşır
mısınız?
Çok sevindiğim bir olay olduğu için, hayır
olduğu için anlatıyorum: Üniversiteye yardım
toplantısı yapılıyordu. Nuri Cıngıllıoğlu
amcama Fen Edebiyat Fakültesi’ni yap dediler. Bir bloğunu yapacağını söyledi. Rektör
Mehmet Şahin de hemen önde oturuyor.
Bana dürttü, Üniversite’nin kütüphanesini
yaptırabilir dedi. Fen Edebiyat’ın bir bloğu o
gün 45 milyara, kütüphane 90 milyara mal
oluyormuş. Sen otur, o işi bilir deyince, nasıl
bilir diye sordu. Ben de, o beş bloğu da Nuri
amcanın yapacağını söyledim. Hakikaten söylediğim gibi, beş bloğu da Nuri amca yaptırdı.
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Bizim hocamız Erciyes İlkokulu’nda Osman
Saçcıoğlu idi. Bize Amerikalılar sobayı müzeye
koymuşlar deyince, biz sobayı ne zaman göreceğiz diye düşündük. Biz gelişimin çok hızlı
olduğu zamanda yaşadık. Bizim kuşağımızın
bir avantajıdır bu durum. Çocukluğum zamanıyla şimdi arasında büyük fark var. Benim
dört çocuğum var, sadece en küçüğünün adını
ben koydum. Babamızın yanında çocuklarımızı kucağımıza alamazdık. Diğerlerinin adını
hep babam koydu. Edebi bir mesele olduğu
için anlatıyorum. Eski Sanayi’nin temeli atılıyordu. Babam beni işçilerin başına koymuştu.
Sandalyenin üzerinde ayağımı ayağımın üzerine atmış oturuyordum, babam gözüme nasıl
baktıysa hiç unutmam hala ayağımı ayağımın
üstüne atıp oturmam.
Süleyman Demirel’le çok yakın bir
diyaloğunuz vardı sanırım.
Evet, çok yakındık. Zincirbozan dâhil 40–50
yıl Şark–Garb demeden arkasında dolandık.
Şahsımız için hiçbir şey istemedik. Onun için,
bana çok güvenirdi. Ben toplantılarda şöyle
biraz geride dururdum. Gel
oğlum, yakına gel, siyaset
 Gelen insanlar dürüst olduktan
fazla mütevaziliği götürsonra, hayır sahibi de içinden atarak
mez demişti. Beni öne
veriyor, yardım ediyor. Bu muhteşem
oturttu. Bazı milletvekili
hastanenin yapılacağı kimin aklındaydı.
yanına, yazıhanesine direkt
Hep beraber, dişimizden tırnağımızdan
gidemezdi, ben götürürartırdık yaptık, hastaneyi. 
düm. Aksaray’da Orhan
Ağaçlı tesislerinde yemek
yiyoruz, Demirel’in yanında üçüncü sıradayım, eskiden bakanlık yapmış bir arkadaşa yer
vermek istedim, Demirel bana otur oturduğun
yerde dedi. Bize çok değer verirdi.
Size yukarıda anlatmıştım. Sarıoğlan Karaöz’ü
arasının nasıl asfalt yapıldığını. O yol için
Necmettin Cevheri ağabeye gittim, ricada
bulundum. Zamanın Köy Hizmetleri Genel
Müdürü Muhittin Yardımcı’ydı. Cevheri Genel
Müdüre telefon açtı. Benim bakanlık yetkim
İrfan Aksoy’da, istismar etmez, ne isterse onu
yap demişti. t
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Kadir Dayıoğlu
Kadir bey, kendinizi tanıtır mısınız?
1945 senesi Kayseri’de, Gülük Mahallesi’ndeki, adını aldığım, rahmetli dedemin
evinde doğmuşum… Doğduğum evi iyi anımsarım… Düvenönü’nde, Adem Ağa’nın evinin
bulunduğu sokağa girdiğinizde yüz metre
kadar ilerde, Almer Otel’in sırtına rastlayan
bir yerdeydi…
Dedem, “yemeni” yaparmış… Bu nedenle,
“yemenici Kadir ağa” derlerdi… Kapalıçarşı’daki dükkânını hayal meyal hatırlarım…
Torunlarını, özellikle beni çok severdi. Bahar
geldi mi dedem beni, “Gürle”deki bağımıza
götürürdü… Dönüşte, Yumurtacı Gediği’nde
128

araba beklerken yağmur ya da soğuk çıktı
mı beni “sakusunun” içine alır, korumaya
çalışırdı… Bağda, yediğimiz yumurtalı piyaz,
bulgur pilavı ve ayran halen damağımda…
Baba tarafım, Kızılören Köyü’nden gelmiş…
Dedem köyünü bilmezmiş, babam söyledi…
1850’li yılların kayıtlarında, Hasbekkitçi
Mahallesi’nde, “Kızılviranlıoğlu” olarak geçer
kaydımız… Demek ki 19. yüzyılın ikinci yarısında Kayseri’deymişiz… Anne tarafım “Çakalız” Mahallesi’nden… Hasağalar’a dayanır…
Onların dip dedeleri de Manisa Alaşehir’den
gelmiş… Hacılar’a Eğribucak çıkışında, sağ
tarafta, geniş bir arazi ya da bağ, Hasağalar’a
aitti… Mustafa dedemin de, orada iki parça
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bağı vardı… Çocukluğumuzun önemli bir
kısmı bu bağlarda geçti…
Anne tarafından büyükannemi tanımam…
Vefatında bir iki yaşındaymışım… “Ciğerimi yarsalar da içine şu oğlanı koysalar
dermiş!” Güzel kadınmış… Rahmetli annem
de öyleydi… O da güzel kadındı… Babam ve
amcam dışındakiler okuma yazma bilmezdi…
Büyük dayım da sanırım askerde “Aliler
mektebi”nde öğrenmiş, okuma yazmayı…
Babaannem aile içindeki ismi ile “ebem”,
uzun yaşadı… 1980’lerin sonunda vefat etti…
Dedemin ikinci hanımıydı… Sığara içerdi…
Atatürk’e ve İsmet Paşa’ya rahmet okurdu…
“Oğlum oğlum, siz o yılları bilmezsiniz!”
diyerek yaşanan acı dolu yılları anımsatırdı
bizlere…

de ev yaptırdığımız, bir bahçemiz vardı… Bu
bahçede Ebemin yani Hanımhala’nın yeşil
soğan, ıspanak, lahana sattığını hatırlarım…
Kollu terazinin “dirhemi” de taştandı… Ben
de eğdi ile soğanların otunu alırdım, diplerini
gevşetirdim…

Gülük’teki evimizin yanı sıra, yakın zamanda
elimizden çıkan, Askerlik Şubesi’nin yanında
yedi yüz küsur metrekarelik, sonradan iki göz

Çeşme ayağından beslenen küçük bir havuz
vardı… Burada biriken su ile sebzeler sulanırdı… Bir de evin fosseptiği bahçede idi…
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Açık bir vaziyette… Zamanla burada biriken pislik, kül ve toprak ile karıştırılır, iyice
“yandıktan” sonra sebzelere gübre olarak
verilirdi…
Ebem de, Hacıkılınç’tan, “Anbarlı Ahmet
ağanın” kız kardeşiydi… Çok büyük tarlaları vardı “Pervana yazısı”nda… O tarlalara
da Ahmet dayının terkinde, eşekle gittiğimi
anımsarım… Belki de bağ–bahçe sevgisi
bende o yılardan kalmadır…
Halamızın kocası Hayrullah emminin,
“Demircioğlunun Hayrullah ağanın”, “katır”
gibi eşeği vardı… Gem vururduk… Kürtününde, “üzengi” vardı… Yarış atı gibi binerdim… Hele hele kovboyculuk oynamak bir
zevkti, katır bozması eşeğin üstünde…
Hayrullah emmimizin evi İçerişar’daydı…
Büyükçe bir evdi… Altta, ahır sekisi vardı…
Devamlı sağmal ineği olurdu… Yanındaki
sofada da güvercinleri vardı, onlarca… Kışın,
avlunun köşesinde bulunan “boklukta” biriktirdiğimiz hayvan pisliğini yazın, samanla
karıştırıp “yapma” yapardık… İyice karışsın diye de çıplak ayakla çiğnerdik… Pislik
iyice kıvama gelince “kasnaklara” dökerdik…
Kasnak, kalıp vazifesi görürdü… Bazı yerlerde
bunları duvara yapıştırırlar… İyice kuruyunca
da istif edilir, kışın sobada ve tandırda ya
da ocakta yakıt olarak kullanılırdı… Buna,
“tezek” de denirdi… Bu nedenle eşeğe gem
vurmayı, inek sağmayı, kuş tutmayı, kuş
çitilemeyi de iyi bilirdim… Merhum pedere,
“Elektrikçi Dayı” derlerdi… Soyadımız Lekesiz’imiş… Babama hep “dayı dayı!” dediklerinden olsa gerek, Dayıoğlu soyadını almış…
Diğer akrabalarımızın soyadı Lekesiz, sadece
bizimkisi Dayıoğlu…
Babam, Hava İkmal Merkezi’nin, ünlü “Çırak
Okulu” bitirmiş… İyi bir elektrik ustası idi;
sanayide bobinaj atölyesi vardı… Hem bu
özelliği ve hem de Şeker’de Çalışan Mehmet
Karakimseli amcadan ayırmak için “elektrikçi dayı” da derlerdi… Mehmet amca Aydın
Karakimseli’nin babası… Ortamahalle’den
ev komşumuzdu… O evin hikayesi de ayrı…
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Doktor İbrahim Karakimselilerin evini
satın almışız… Buraya taşındık, 1950’lerin
başında, 272 metrekarelik, çok büyük ev idi…
Babam, çok zeki, çok güçlü hafızaya sahip,
çok okuyan bir insandı… Çok da sayılır ve
sevilirdi… O günün beherinde çok çok az
evde bulunan, hatırı sayılır sayıda kitabı
vardı… Bir kısmını rahmetli annem, peder
ölünce sağa sola dağıtmış… Kalanları da ben
aldım… Evde yer kaplıyor, toz oluyor diye
annem kitabı hiç sevmez; “Gâvur herif yine
kitap almış gelmiş!” diye kıyamet koparırdı…
Hemen belirteyim annemin okuma ve yazması yoktu… Ama çok mürüvvetli, eli ve sofrası açık bir kadındı… Gecenin bir yarısında
misafirlerine “arabaşı” hazırlayacak kadar
da maharetli idi… Allah rahmet eylesin…
Dedemlerin evinden ayrıldıktan sonra çok ev
değiştirdik… “Salibahçe”, Ortamahalle, Kurşunlu derken, Atatürk Bulvarı’nda bulunan
ve halen mülkiyetimizde olan eve yerleştik…
1961 falan olacak…
Çok zengin değildik, ortanın üzerinde bir
gelir grubuna sahiptik ama aileden gelme

hatırı sayılır taşınmazımız vardı… Elektrik,
telefon, su, aile mezarlığı gibi ihtiyaçlara
sahip bir aileydik… Bunlara sahip ilk ailelerdendik… Babamın geliri itibarıyla hiç sıkıntı
çekmedik… Çok kontrollü, tek düze bir hayat
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sürdük, hayatımızda iniş ve çıkışlarımız pek
olmadı… Bu yüzden, enteresan gelecek olaylara pek rastlanmaz hayatımızda…
Biraz da okullarınızdan söz eder
misiniz?

 “Çıkınına”
sakladığı bir avuç
para ile çeşme
yaptırtan ve fakat
isimlerini bilmediğimiz, niceleri var,
bu topraklarda, bu
şehirde…

İlkokula şimdi Öğretmen Evi’nin bulunduğu
yerdeki İnönü İlkokulu’nda başladım… Beşe
geçince bizleri, nedendir bilemem, başka
okullara naklettiler… Evimiz de Kurşunlu
Camii’nin karşısında olduğundan Cumhuriyet İlkokulu’na naklim yapıldı… Sümer
Orta Okulu, Kayseri Lisesi derken şimdiki
adı Yıldız Teknik Üniversitesi olan İstanbul
Teknik Okulu’ndan, {İDMMA’nın ilk mezunlarıyız} 1969 yılında elektrik mühendisi
olarak mezun oldum…
Üniversite bitti hemen askere gittik… 1970
Nisan celbinde… Şimdi ki gibi pek bekleme
olmazdı, askere gitmek isteyenler için…
Meslek kurası çektik… İzmir, Hava Eğitim
Komutanlığı İnşaat Emlak Dairesi’nde
mühendis yedek subay olarak askerliğimi
yaptım… Bizden bir dönem önce, askerlik on
sekiz aya inmişti… Biz, yirmi dört aylıklarla
birlikte askerlik yaptık… Bunun altı ayı yani
acemilik Mamak Muhabere Okulu’nda geçti…
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30 Eylül’de askerlik bitti. Ben hemen 1
Ekim’de İller Bankası 13. Bölge’de {Şimdi 9.
Bölge} göreve başladım… Tayin için Ankara’ya
falan gitmeden… Bölge’ye dilekçe verdim…
“Gel hemen başla!” dediler… O zaman
“mühendisler” çok kıymetliydi, hemen işe
başlarlardı ve hem de farklı bir ücret statüsünde… Kısa bir süre Bölge’de çalıştım…
Buradan, Elektrik Şirketi’ne Teknik Müdür
olarak geçtim… Sekiz yıl bu görevde bulundum… Kendi isteğimle ayrıldım… Serbest
çalışmaya başladım… Bu esnada yani ayrıldıktan sonra, Şirket Yönetim Kurulu’na, çalışanlar tarafından “çalışanların temsilcisi” olarak
seçildim… Tam altı yıl sürdü bu görev… Aynı
Yönetim Kurulu’nda, bir yıl da, Enerji Bakanı
Fahrettin Kurt’un isteği ile Bakanlığı temsilen bulundum… Tabii bunda, ANAP Kayseri
Milletvekili Halil Özsoy’un katkısı var, o
iletmiş Bakana… Yoksa beni nereden bilecek… Hikâyesi uzun bu atamanın… Bir de, o
zaman Müsteşar olan Mehmet İndap abinin
de bu atamada önemli etkisi olmuş, sonradan öğrendim… İller Bankası’nda çalışırken,
merhum halıcı Bekir Cavcav’ın kızı Kamuran
ile “görücü usulü” evlendim… Hanım tarafı,
Hacıvelet Mahallesi’nden… Kayınpederi
tanımam ama hatırnaz, eli açık, yedirmeyi
içirmeyi seven, güzel adammış… Bugün,
özellikle Hisarcık’ta, rahmetle anılır… Rahmetli kayınvalidem de öyle, güzel kadındı…
Ayşe anne… O da Attaroğularının kızıydı…
Evliliğimiz kırk yılı doldurmak üzere, Allah
nazardan saklasın… İki kızım bir oğlum, üç
torunum var…
Kadir bey, biraz da serbest
çalışmanızdan söz eder misiniz?
Hay hay… İrfan bey, doğru söylemek gerekirse, serbest çalışmayı beceremedim… Sermayeyi kediye yüklemeden, dükkânı kapatıp,
maaşlı çalışmaya döndüm… Yani çocukluğumuzda kavun, karpuz, gazoz, patlıcan satarak
yetişmediğimizden olsa gerek serbest çalışmada başarılı olamadık… Öyle ya; “çalış para
kazan!” diyen bir ailede değil de, “mutlaka
oku” diyen bir aile ortamında yetiştik… Ama
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çok şükür, babamızdan, hanım tarafından ve
dedemizden hatırı sayılır bir miras da kaldı…
Onları da; “it yedi şeytan duasını aldı!” dersek
doğru söylemiş oluruz… Çoğu, bir bir gitti
elimizden… Ama hamdolsun, halen, “Bağ
gabal ev icar değil! Sivas Caddesi’nde evimiz,
Hisarcık’ta bağımız” var…
Dükkânımızı kapatıp OSB’de bulunan
Elbak’ta Enerji Müdürü olarak görev aldım…
Oradan da emekli oldum… SSK emeklisiyim…
Daha sonra Mustafa Çapar’ın daveti üzerine Kayseri Sanayi Odası’na Başkan Danışmanı oldum… Bir yılı Mustafa Boydak ile
olmak üzere tam dokuz yıl sürdü bu görev…
Buradan, idarenin isteği üzerine ayrıldım…
Sanırım Boydak; çevrenin baskısına dayanamadı… Ona sürekli; “daha o adamı neden
orada tutuyorsun!” diye baskı yapıyorlardı…
Öyle ya ben, “Çapar’ın adamıydım!”… İşin
acısı; Sanayi Odası Dergisi Kaysobilgi’nin içeriğini bile bana yüklüyorlar, bunu bana saldırı
için fırsat biliyorlardı… Ben Dergiye, “Boydak
ailesini dolduruyormuşum. Bu nedenle Mustafa beyi zor duruma düşürüyormuşum!”
Uzun hikâye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi
yayınlarında çıkan bir kitapta geçen, “eşek,
pastırma, sucuk” tekerlemesinin hesabını
da bana ödetmeye kalkmışlardı… Suçum da,
hasbelkader bulunduğum, para–pul almadığım, yayın kurulu üyeliğim… Düşünebiliyor musunuz? Yayın kurulunda bir edebiyat
profesörü ve bir edebiyatçı var, yazarı var…
Ama onlara hiçbir şey demiyorlar, beni sağda
solda suçluyorlar, beni hedef gösteriyorlar…
Olacak gibi değil… O zamanda demiştim;
“Eşeği dövemeyenler, kürtününü dövüyorlardı!”
Tabii, Sanayi Odası’ndan ayrılınca, rahat
etmişlerdir, “daha bu adamı neden tutuyorsun!” diyenler… Neyse… Buradan ayrılınca
Kilci Başkan, sağ olsun, mesleğimle de doğrudan ilgisi olan bir AB Projesine “Koordinatör”
olmamı istedi… Parasından pulundan öte
bu bana, bir “iade–i itibardı”… Bu nedenle
Kilci Başkan’a müteşekkirim, ömür boyu da
unutmam… Kısa bir fasılada olsa, o günden
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beri de Ticaret Odası Başkan Danışmanlığı’nı
yapıyorum…
Bir de Başkan “oluru”na rağmen ama hiç gerçekleşmeyen, hiçbir bedel almadığım, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Danışmanlığı’m
var… Yaklaşık on sekiz yıldır da yerel gazetelerde, her gün köşe yazıyorum… Kayseri
Belediye Başkanları isimli, merhum Necmettin Çalışkan’ın benzeri isimle yaptığı bir çalışmadan, büyük çapta yararlanarak yaptığım
bir derlemem ve Kısa Devre Hesapları isimli
bir de “El Kitabım” var… Gördüklerim, bildiklerim, duyduklarım, anılarım, seçilmiş
köşe yazılarımdan oluşan üç cilt olarak planladığım bir kitap çalışmasının hazırlığı da
devam etmekte… Unutuyordum, Elektrik
Şirketi’nde çalışırken, yetmişli yılların ilk yarısında, Kayserispor’un yönetiminde de bulundum… Bu, üçü de rahmetli, Şaban Cenkçi’nin,
Zafer Özden’in ve Erdal Yeğenağa’nın başkan
olduğu dönemleri kapsar… Sonra, kendi isteğimle, görev almadım…
Kadir bey, hayr ve hasenat ile ilgili
görüşünüzü almak istiyorum…
Maddi varlığım yoktu bu nedenle büyük çaplı
maddi bir hayrım olmadı… Olsa yapabilir
miydim? Bilemem… Zira, “vermek” kolay
değil, çok zor bir iş… Ama ben, “veren el alan
elden üstündür”; “verenden diğer elin haberi
olmaması gerektiğine”; “vermenin çok zor
bir iş!” olduğuna; bir tebessümün bile sadaka
yerine geçtiğine inanan birisiyim… Yapılan
“hayr”ların pek afişe olmaması de gerektiğine
inanırım… Sonuçta bu, “nasip” meselesi…
Herkese de nasip olmuyor, doğrusu… Çoğu
insan, “hayr” ve “hasenat”ta kabızlık hali
yaşarmış… Bunlar, bilinen şeyler fakat örnek
olması açısından yapılan hayırların ve hayır
sahiplerinin de açıklanmasında, toplumca
bilinmesinde yarar var.

 Neticeyi
kelam şu olmalı
diye düşünüyorum:
Kızılay bir hayır
kurumu… Sanılanın
aksine, yöneticiler
bir bedel almaz
hizmetlerinin
karşılığında… Bizler
de almadık… “Bir
kasa ve bir masa”
ile devraldığımız
Kızılay’a, Hastane
dahil üç bina
yaptırttık…

“Marifet iltifata tabiidir!” diye güzel bir
sözümüz var… Dikkat ederseniz ben de
buna uyuyor, örnek alınması gereken “has
isimler”den bazılarını, konumuz çerçevesi
içerisinde vermeye çalışıyorum, veremedik133
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lerimden de özür diliyorum… Mesela Kayseri ile ilgisi
kalmamış bacanağım Kemal Timuçin ve eşi Fatma abla
büyük çapta hayır yaptı Talas’a ve az da olsa Kızılay
Hastanesi’ne, katkıda bulundu… Ama diğer gözden
ırak olanlar gibi onlar da pek bilinmez, Kayseri’de…
Örnek olarak veriyorum, yoksa, sayısız insan ve kurum
var, hayır ve hasenat yapan… Onların da hakkını teslim
etmek, haklarını yememek gerekir… “Çıkınına” sakladığı bir avuç para ile çeşme yaptırtan ve fakat isimlerini
bilmediğimiz niceleri var bu topraklarda, bu şehirde…
Kızılay’da ne zaman görev aldınız?
Hikâye uzun… Kızılay Kayseri Şubesi’nin başında,
şimdiler pek tanımaz, Ahmet Germirligil isimli bir
abimiz vardı… Yıllarca başkanlık yapmış… Daha öncesine aklım ermez… Ama şu kadarını biliyorum; onun
döneminde Kızılay’ın, özellikle milli bayramlarda,
rozet takmak, o meşhur kumbaralarda para toplamak
ötesinde bir fonksiyonu yoktu… Belki de ben böyle
biliyorum, kim bilir? Zemin kattaki dükkânlar kiraya
verilmiş… Doğru dürüst bir kira alınamıyordu… En üst
katlar mezbelelik idi… Pislikten, eski eşyadan girilmiyordu… Hatta bir ara üst katlarda İl Sağlık Müdürlüğü
de oturmuş… Yanılmıyorsam, “Şehir Kulübü” bile faaliyetini sürdürmüş, bu binada… Vatandaşın bağışladığı
taşınmazlar dışında da bir varlığı yoktu…
Böyle bir ortamda, Kızılay Genel Merkez yöneticilerinden Fadıl Ünver’in uğraşıları, merhum Doktor
Emin Hisarcıklıoğlu’nun baş çekmesi; başta merhum
Mustafa Derin ve DYP Kayseri İl Teşkilatı’nın destekleri ile “bir kasa ve bir masa” ile devralmışlar, Kızılay’ı
arkadaşlarımız… Bilmem söylediler mi, Ahmet Germirligil “koyu” Halk Partili idi… Tabii, Emin bey ile birlikte Alemdar Güngör’ün, Hatem Soylu’nun ve Ayhan
Uzandaç’ın hareket etiklerini görüyoruz… Hatem abi
emekli askeri hâkim idi… Alemdar abi ve Ayhan abi de
DYP’li… Ziya Silahtarlıoğlu ve İrfan Aksoy abimiz de
vardı o ekibin içinde… Hatta Alemdar bey, Süleyman
bey ile doğrudan temas kurabilecek bir konumdaydı…
Çok da teşkilatçıydı… Hakkını teslim etmek gerekir,
Kızılay genel kurulların da, Genel Merkez’e muhalefet
eden tek kişi idi… Bir de o yıllardan, mimar Arif Doğan
ile Hisarcık eski Belediye Başkanı Mustafa Erdoğan’ı
anımsıyorum… Arif abi de DYP’ye girmişti… Asaf,
Tuncer Erten hoca, Zeki Erdinç daha sonra katıldılar
aramıza…
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Kızılay’da, çekirdek kadro DYP’li olmasına
karşın çeşitli siyasal görüşe mensup yok
değildi… Nitekim yönetime, ikisi de CHP’li
ikisi de merhum Kemal Özgen ve Enver
Kırker’i almışlar… MHP’li ya da “Ülkücü”
lazım, Nevzat Türkten abi de vardı yönetimde… Ben de o sıralarda ANAP’a gidip geliyorum, Merkez İlçe Başkanlığı’na adaylığım
falan söz konusu; beni de davet ettiler aralarına… Ama ben ilk kuşak devralanlardan
değil, Emin beyle çalışan ikinci kuşağım…
Tabii, benim Alemdar abi ile tanışıklığım, yaş
farkına rağmen Ayhan abi ile arkadaşlığım
vardı, daha önceleri… Emin bey ise, ailemi
tanırdı vs…
Emin bey, sağlık nedeniyle görevden ayrıldı,
kısa bir süre sonra vefat etti… Yerine Alemdar abi başkan oldu… Ben de kâh Şube
Kurulu’nda, kâh Yönetim Kurulu’nda görev
yaptım… Üç kez Yönetim Kurulu’nda görev
aldım, üçünden de kendi isteğimle ayrıldım…
Bunda, biraz “aykırı” olmam etken olmuş
olabilir… Mizaç olarak çok fevriyimdir…
Ani kararlar veririm; iyi mi ederim, kötümü
ederim, bilemem? Elde değil, mizacım böyle…
Biraz da “Tıp Merkezi”nden söz eder
misiniz?
Kemal Demir’den sonra merhum Ertan
Gönen Genel Başkan oldu… Hiç unutmam,
Ertan bey bir Kayseri ziyaretinde bize,
“dispanser”den kurtulup, “tıp merkezi”’ne
dönüşmemizi önerdi… Bakanlığın politikalarının da bu doğrultuda olacağını, “tıp merkezlerinden” hizmet satın alacaklarını falan
söyledi… Yani bize yol gösterdi. Bu arada,
vatandaşın yanı sıra Emekli Sandığı emeklilerine de hizmet veriyorduk…
Biz işi büyütmeye, zemin kattaki kiracıları
çıkartmakla işe başladık… Zor bela çıkarttık onları… Zemini tıp merkezine kattık…
Tabii, o zaman henüz dispanser idi… Daha
sonra binada değişiklikler yapmaya başladık, tıp merkezi ölçülerine göre… Kimse
kusura kalmasın, o günün beherinde, Kızılay
Tıp Merkezi kalitesinde bir başka merkez
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yoktu… Hastane, demiyorum, dispanser ve
tıp merkezi diyorum… Eskiler, sağlık tesisleri,
bizimle boy ölçüşemezdi… Yani biz çıtayı yükseltmiştik… Yeni yapılanlar da bizim çıtamızı
aşmak zorundaydı… Nitekim de öyle oldu…
Oldu olmasına da bizimle ilgili şikâyetler
de Sağlık Müdürlüğü’ne gitmeye başladı…
Neymiş efendim biz, “Tabip Odası” fiyatları altında hizmet veremezmişiz de “kaçak
doktor” çalıştırıyormuşuz da vs…
Tabii, biz yılmadık, Sağlık Müdürlüğü’ndeki
dostlarımızın da desteği ile gayet güzel bir “tıp
merkezi” oluşturduk… Son model cihazlar
almaya başladık… Galiba önemli sıçramayı,
“fako teknik” katarakt ameliyatıyla yaptık…
Ameliyat için insanlar ya Üniversite’ye ya
da İstanbul’a gidiyorlardı… O tarihte Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu teknik
kullanılmadan, klasik cerrahi ile operasyonlar
yapılıyordu… Hatta çok iyi biliyorum, “fako
tekniğe” pek sıcak bakmıyorlardı, hocalarımız, “henüz uygulama yeni”, diye… Ben
söyleyenin yalancısıyım, “fako cihazlar”,
ambalajı açılmadan duruyormuş, Fakülte
Hastanesi deposunda, o tarihte…

da Ogün ve Fatih hoca aldı, “fako teknikle”… Onların müdahalesi de
mükemmel oldu… Hamdolsun o gözümden de bir şikâyetim yok…

Uzatmayalım Ankara’dan iki göz doktoru ile
anlaştık, “fako teknik” ile ameliyat yapmaları
için… Dr. Ogün Bölük ve Dr. Fatih Günhan…
Anlaşamadılar ve Ogün Ankara’ya döndü…
İş Fatih’e kaldı… Yukarda Allah var, Fatih de
güzel yürüttü bu işi… Kayseri ve civarında da
oldukça güzel isim yaptı… İkisi de mesleğini
çok iyi bilen doktorlardı… Binlerce katarakt
ameliyatı yaptık Kızılay Tıp Merkezi’nde…
Neredeyse, sıfır hata ile… Daha sonra, Fatih
hoca ayrıldı, kendi merkezini kurdu… Dedim
ya biz özel sağlık hizmetleri, tabi “poliklinik”
bağlamında çıtayı yükselttik… Bizden sonra
yapılanlar da bu çıtayı dikkate almak zorunda
kaldılar… Tabi, tüm bunları derken Tıp Fakültemizin değerli hocalardan Ertuğrul Mirza
hocamı da anmadan geçemeyeceğim… Ertuğrul hoca, gözümüm birisine, Üniversite hastanesinde kataraktan ameliyat yaptı, klasik
cerrahi ve genel anestezi ile… Mükemmel bir
müdahale oldu. İkinci gözümdeki “kataraktı”

Neticeyi kelam şu olmalı diye düşünüyorum: Kızılay bir hayır
kurumu… Sanılanın aksine, yöneticiler bir bedel almaz hizmetlerinin karşılığında… Bizler de almadık… “Bir kasa ve bir masa” ile
devraldığımız Kızılay’a, Hastane dahil üç bina yaptırttık… Trilyonlar
girdi, trilyonlar harcadık… Birkaç milyon hastaya baktık… Yüzün
üzerinde personel çalıştırdık… Her yıl Genel Merkez’ce teftiş geçirdik… Çok şükür, “eksik ve kusurlu işler” dışında, “yüz kızartıcı” bir
durumla karşılaşmadık… Ayrıldıktan sonra da adresime herhangi
bir tebligat falan gelmedi… Herhalde çocuklarıma bırakabileceğim
en büyük miras bu olsa gerek…

Bir de, Kızılay’ın Kayseri’de bu hale gelmesinde Müdürümüz Ünal
Yüksel ile o dönemki Başhekimimiz İrfan Görgülü’nün hakları inkar
edilemez… Tabii, diğer çalışanların da…
Kadir bey, son sözleriniz rica ediyorum…
Eserimiz olan, ama en az benim emeğim geçen, Kızılay Hastanesi’nin
yönetimi değişti, bizler gittik, sonra Ayhan abi ve yeni çalışma arkadaşları gitti, Hastane Genel Merkez’e bağlandı… Aldığım duyumlara
göre başarılı bir biçimde faaliyetlerini sürdürüyorlarmış… İnşallah,
daha etkin ve daha verimli bir biçimde çalışmalarını sürdürür, yeni
yönetim…

Hep dedim bir kez daha diyorum: Ben, görev yaptığım arkadaşlarımın
ve personelimizin hepsine kefilim… Hepsinden Allah razı olsun…
Hayır sahiplerinin de, yardım edenlerin de, destekleyenlerin de,
yedi ceddine rahmet… Ben tüm haklarımı helal ediyorum, onların
da edeceğini umarım… t
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Kemal Buzkan
Sizi tanımak isteriz.
1963 yılında Kayseri Caferbey Mahallesi’nde
dünyaya geldim. İlkokulu ve ortaokulu Nazmi
Toker’de okudum. Kayseri Lisesi’ne yazıldım.
1980 ihtilali oldu. Akşam Lisesi kapatıldı.
Anarşi vardı. Bekir Çifter adında bir arkadaşım
vardı, onu topuğundan yaraladılar, kan kaybından ölünce rahmetli babam “aman, okulu
bırak, askere git” deyince, askere gittim. Hem
bölük, hem de garaj çavuşuydum. Arkadaşlarımla ve komutanlarımla diyalogum iyiydi.
Bir çoğuyla halen görüşürüm. Evli ve iki çocuk
babasıyım.
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Ben ortaokula giderken de, okuldan sonra
ve yazları çalışırdım. Babam beni sanayiye
akücünün yanına verdi. Babama “gel seninle
anlaşalım, beni iyi bir işe ver, yoksa okuyacağım” dedim. “Akşam ortaokuluna başlarım,
gündüzleri dükkâna gelirim” deyince, babam
“olmaz” dedi. “Seni başkasının yanına vereyim
de, el zulmü gör”, dedi. Balgüneş orlonlarına
verdi. Osman ağabey, Kemal ağabey ikisi
de rahmetli oldular, “al şu süpürgeyi başla”
dediler. Askere gidene kadar orada çalıştım.
İnanın yemek saati gelir, karnımız aç, ama
müşteriden yiyemezdik. Babam olsaydı, saat
11’de acıktım derdim. Onlardan ahlakı öğrendim. Başları önlerinde insanlardı. Onun için
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dükkânları dolup taşardı. Kadınlara çok saygılıydılar. Onları rahatsız edecek hiçbir davranışta bulunmazlardı. Orada yetiştik, ticareti kaptık. Askere giderken rahmetli Kemal
Balgüneş “biz senden memnunuz, inşallah
askerlik bitince geliyorsun, yüzde 20 hisseyle
burada devam ediyorsun” dedi. Babam da artık
müsaade edin, benim de ihtiyacım var, emeklilik zamanı geldi, bizim dükkâna gelsin” dedi.
Babam Abdullah Buzkan, esas meslek olarak
eski sanayide bakır imalatı yaparlardı. Sonra,
alüminyuma döndüler. Sonra da, İpek Palas’ın
altına zücaciye dükkânı açtılar. 1947’de kurulan şirket 1960’lı yıllarda zücaciyeye döndü.
1985 yılında, çarşıdaki dükkânı bize bıraktılar.
Beş tane şube açtık. İstanbul’da ithalat şirketimiz vardı. Kayseri’de mobilya imalatına girdik.
Büyükşehir Belediyesi’nin yanındaki yeri açtık.
Burasını bir yakıt parasına tutmuştuk. Birinci
körfez krizi sırasındaydı. Rahmetli Özal açacaktı, gelmedi. O günkü Belediye Başkanımız
Sayın Niyazi Bahçecioğlu açtı. Babam, oğlum
“bu büyük yeri nasıl dolduracaksınız” dedi.
İki yıl çok sıkıntı çektik. Siftah bile yapamadığımız günler oldu. Sabrettik, işler açıldı.
Çok güzel şeyler oldu. Alpaslan’a, Mersin’e,
İstanbul’a şube açtık. İthalat da yapıyorduk.
İtalya ve Almanya’dan zücaciye getirip, bütün
Türkiye’ye toptan da sattık. 2001 krizinde
çok büyük para kaybettik. Sebebine gelince,
dövizle alıyorum Türk Lirası olarak vadeli
veriyorum. Tam o sırada döviz 2–3 katına
çıktığında piyasada çeklerimiz vardı. Alacağımız olduğu gibi durdu. Mark ve dolar fırladı.
Tabi ki, kâr zarar ticaretin doğasında vardır,
inişli çıkışlıdır. Yatırım yapmıştık. Krizler üst
üste gelmişti. Hamdolsun onları da düzelttik,
şimdi yolumuza devam ediyoruz.
Babanızın Size öğütleri olur muydu?
Babam, “benim üstüme güneş doğmadı,
sizinkine de doğmasın, erkenden kalkın,
işinizin başında olun”, derdi. “Kapıdan bir
çocuk dahi girse, kalkın hoş geldin deyin, o
insan bu davranışı asla unutmaz” derdi. Çok
dürüst insandı. Yalan söylemezdi. “Çalışmak

için yanımıza giren insana, malın bir özelliği
yok da özellikli gibi satıyorsan, övüyorsan
vebali boynunuza” diye söylerdi. Biz de aynı
şeyleri uyguluyoruz. Ekseriya hanım işi yaptığımız için, müşteriye bir akraba bir kardeş gibi
bakardık. Yanımızda çalışan elemanlarımızın
en azı 14–15 yıllık elemanımızdır. Babamın
sözüdür, “iyilik yapın denize atın, balık bilmezse halik bilir”. Annemi 31 yaşında, çok
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genç kaybettik. İlkokuldaydım. O yaşlardaki hanımları görünce,
annemi hatırlarım. Annem vefat edince, babam bir yıl sonra
tekrar evlendi. Annemiz de çok iyi bir hanım çıktı. Bizi, öz evladı
gibi gördü. Hepimizi o büyüttü, o evlendirdi. Onun da hakkını
ödeyemeyiz. Yanımızda kalıyor. Anam diyerek her gün öperim.
Gönlünü alırım. Babamın da hayır duasını aldım.
Hayırseverlik deyince aklınıza ne geliyor?
Hayırseverlik denilince; hiçbir şey bizim değil, her şey Allah’ın bir
lütfudur, diye düşünürüm. Dünyada insanlar çok ciddi imtihan
oluyor. Kimisi parayla, kimisi evlatla, kimisi de kadınla. Ben şuna
inanıyorum: Rabbimin verdiğini dağıttıkça, O fazlasını veriyor.
Parası olanı bununla deniyor. Parası olup da dağıtmayandan
alıyor, başkasına veriyor. Allah’a şükürler olsun, sıkıntıya düştüğüm zamanlarda, cebimde ne varsa paylaşmasını bildim. Bunun
rahatlığını yaşıyorum.
Kızılay’la ne zaman tanıştınız?
Zaten Kızılay’la ilişkimiz vardı. 2004 yılında Asaf Mehmetbeyoğlu bey, “seni Kızılay’da görmek istiyorum, yazıyorum”, dedi.
Belediye başkanım da destekledi. Listeye girdik, seçildik. Daha
önceki ağabeylerimizin hizmetleri daha çok, biz de elimizden
geldiği kadar iyi şeyler yapmaya çalıştık. Bazen televizyonlarda
görüyoruz, fakir fukaraya yardım ediyorlar. Onları rencide ediyorlar. Biz buna çok dikkat ettik. Sessiz sedasız yaptık. Kızılay’da
bir hanımlar komisyonu kurduk. Sağ olsunlar, o ablalarımız darda
olan insanların evlerine misafir gibi gittiler, ihtiyaçları neyse
tespit ettiler. Biz de, hem kendimizden hem de arkadaşlarımızdan temin ederek ihtiyaçlarını karşıladık. Yardımı alan insanın
komşularının bile haberi olmadı. Kızılay’ın ana konusu farklı
afetlerle ilgileniyor. Ama yoksulluk da bir afet. O insanların da
yanında olmak, duygularını paylaşmak huzur veriyor. Bu zaten
gönül işi, sevmeseniz orada bir dakikada duramazsınız, insanlara
yardımcı olmak dünyada en çok sevdiğim şey.
Hayatta kendinize örnek aldığınız insanlar oldu mu?
Babamı örnek aldım. Babam, sülalenin çarşısının tabiri caizse
hamalıydı. Herkesle ilgilenirdi. Babam vefat ettikten bir müddet
sonra, kasayı açtığımda içerisinde bir kutu olduğunu gördüm.
Kutuda bir bilezik, bir kolye, bir de yüzük vardı. Üstünde, bu kutu
Emiş halamın kızı Necmiye’nin torunu evlenirken verilecek diye
yazılıydı. Kızın da bir gün sonra nişanı vardı. Ertesi gün takıları
götürüp taktım. Babamın mezarını ziyaret edip, emanet yerini
buldu dedim. Tesadüf bu ya, nişanın bir gün öncesi kasada ne var
diye açıyorum ve bu notu görüyorum, gereğini yapıyorum. Kalp
temiz, niyet halis olursa her şey yolunda gidiyor.
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Babam yazmayı çok severdi. “Oğlum her şeyi
yaz, akit sünnet” derdi. Ve çok zekiydi, bir isim
söyleyin hemen telefonunu söylerdi.
Asansöre bindirip hastaneye kaldırıyorum,
son zamanlarıydı. Önce annemden, sonra
eşimden helallik aldı. Acaba iyi bir evlatlık
yapamadım mı ki, bana bir şey söylemedi diye
düşünürken, “oğlum ikisi de sana emanet”
diye tebessüm etti.
Siyasete girdiniz mi?
Şu an ki AK Parti grup başkan vekili Mustafa
Elitaş, ağabeyimin arkadaşı idi. 2001 yılında
AK Parti İl Teşkilatı kuruluyordu, bana teklifte
bulundu. “Bizde bir aile kültürü var, bizim
büyüğümüz Osman Buzkan ne derse o olur”
dedim. Mustafa Elitaş, ağabeyimle görüşüp,
benim için izin aldı, girdik. Siyasetin bana en
büyük faydası da, Kayseri’yi tanımam oldu.
Kayseri’de gezmediğim ilçe, görmediğim köy
kalmadı. Güzel dostluklar edindim. İkinci
dönemde de, Mahmut Cabat listesinden
teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcısı
oldum. 3 yıl bu görevi yaptım. Sonra işlerimin
yoğunluğu nedeniyle, kendi isteğimle listeye
girmedim.
Neleri seversiniz?
Sporla uğraştım. Judo Kayseri dördüncülüğüm var. Amatör boks yaptım. Seyahat etmeyi,
insanlarla diyalogu, sohbet etmeyi, iyilik yapmayı severim. Bir kitapta okumuştum. “Allahü
Teâlâ kullarımı hep farklı hizmet için gönderirim. İnsanlara yardımcı olan da benim sıfatımı
taşır”, demiş. Ben bundan çok etkilendim.
Neleri sevmezsiniz?
Haksızlığa hiç tahammül edemem. Yalan söyleyenden, gıybet edenden hiç hoşlanmam.
İnancımız, gıybeti ölü eti yemekle eş tutar. Bir
toplulukta böyle bir şey yapılıyorsa, oradan
hemen nasıl çıkarım diye düşünürüm.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu
öğrenince nasıl davranıyorlar?
Kayseri’nin ticaretteki zekâsını sorarlar. Belki
de en büyük özelliğim doğallığımdır, olduğum

gibi davranırım. İnsanların karşısında eğilip bükülmem. Bulunduğum
ortamlarda Kayserili şivemle konuşunca, hemen Kayserili olduğumu
anlarlar. Ama ben içimden geldiği gibi davranırım. Dışarıdaki insanlar
da bizleri tanıdıkça, bu samimiyetimizi gördükçe, Kayserililer’i daha
çok seviyorlar.
Kayseri’nin gelişimini nasıl buluyorsunuz?
AK Parti’nin iktidarıyla birlikte bürokrasi daha iyi çalıştı. Kayseri çok
gelişti. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz çok güzel hizmet
verdiler ve Kayseri, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri oldu. Organize Sanayi Bölgesi’nde firma sayısı artı ve daha da çoğalacak. Tüccarlık
zor iş. Organize Sanayi’de çok yatırımcı var, ama tüccar çok az. Olanlar
da İstanbul, Ankara’ya, dışarı gittiler. Üniversite–Sanayi İşbirliği’ne çok
katkımız oldu. Teknolojiyi çok yakından takip etmek gerekir. Eskiden
teknoloji iki yılda bir değişirdi, şimdi altı aya düştü. İhracat yapan
Kayseri duayenleri tekstilde filan çok sıkıntı çekti. Bunların elinden
tutulmadı. Onlara çok üzülüyorum. Adam Kayseri’de yatırım yapmış,
Kayseri dışına çıkmamış, burada istihdam sağlamış, bunlara yardımcı
olunmadı. Çok ciddi sanayiciler, yurt dışına gittiler. Başbakanımıza
bir dosya vermiştim, sanayicilerin bankalarla olan sıkıntılarından
bahsetmiştim. İhracatı Türk Lirası üzerinden yapalım veya Merkez
Bankası buna garantör olsun istedik. O zaman Başbakanımız ilgilendi,
ama Merkez Bankası buna karşı çıktı.
Son olarak şunu söyleyeyim: Halka hizmet Hakka hizmettir. Bir gün
Ankara’dan bir adamın işine yardımcı oldum. Yardımcı oldum derken,
adamcağız zaten haklıydı. Adam çok mutlu, işi halloldu. Bana bir şeyler
yapmak istiyor, ne ister diye sormuş. “Allah razı olsun demek ortadan
mı kalktı, böyle söylesin yeter”, dedim. Bu düşüncem karşı tarafa iletilince, bu nasıl bir adam, bunların nesli tükendi sanıyordum, demiş. t
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Mehmet Arif Doğan
Sizi tanıyabilir miyiz?
1938’de Kayseri’de dünyaya geldim. İlkokula İstiklal İlkokulu’nda başladım ve
Mustafa Özgür İlkokulu’nda tamamladım. Ortaokul ve lise eğitimimi ise bugünün Endüstri Meslek Lisesi olan, o günkü
adıyla Erkek Sanat Enstitüsü’nde tamamladım. Üniversite eğitimimi ise İstanbul
Yıldız Teknik Okulu’nun {Yıldız Teknik
Üniversitesi} Mimarlık Bölümü’nden 1961
yılında mezun olarak tamamladım. Bir yıl
İstanbul Belediyesi’nde mimari büroda
çalıştım. Daha sonra Kayseri’ye dönerek iki
yıl serbest mimarlık yaptım. 1963 yılında
mecburiyetten dolayı Bayındırlık Bakanlığı
Karayolları 6.Bölge Tesisler Mimarı olarak
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işe başladım. 1967 yılına kadar bu görevde
çalıştıktan sonra askerlik hizmetimi yerine
getirmek üzere ayrıldım. Askerliğimi, İstanbul Kâğıthane’de bulunan İstihkâm Okulu
ve ardından kıta hizmeti olarak Lüleburgaz–Babaeski 65.Tümen birliklerindeki kıta
ve inşaatlarda teğmen olarak tamamladım.
Kayseri’ye dönerek yaklaşık 50 yıl sürecek meslek hayatıma başladım. Çok sayıda
mimari proje ve inşaat işleri yaptım.
Mimar gözüyle kentin bu değişimini
anlatır mısınız?
Başlangıçta Kavakyazısı adıyla anılan ovayı,
yani bu ekili araziyi imara çok erken açmakla
hata yapıldığı kanısındayım. Yani ovayı yok
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ettik. Gelecekteki hava kirliliğinin de düşünülmesi gerekirdi.
Zamanın belediye başkanı rahmetli Osman
Kavuncu, başkanlığı sırasında şehri baştan
sona yıkıyor, bu Türkiye gündeminde ses
getiriyordu. Yalnız göz ardı edemediğimiz
imar planlarının olmaması gelecekte sıkıntı
yaratacaktı.
Prof. Kemal Ahmet Aru’nun mevzi imar planı
yapmasında geç kalınmıştı. Kayseri geneli
için daha kapsamlı plan hazırlatılabilirdi.
Özeti, imar planı konusunda biraz geç kalınmıştı.
Başlangıç biraz siyasi ağırlıklı oldu belki, ova
yok edilmeyecekti, işin kolayına kaçılmayacaktı. Örnek, Cumhuriyet Mahallesi gibi,
belki ekonomik ihtiyaçları zorlamış olabilir.
Bir Master Plan hazırlanmış olsa idi, ova da
muhafaza edilirdi. O tarihlerde şehrimize
gelen Belçika Kraliyet Akademisi’ne mensup
uzman hoca, imarın başlangıcı ve devamında
yanlış gidiş olduğunu, ovanın yok edilmemesi
gerektiğini söylemişti. Şehir adeta boğuldu,
hava kirliliği göz ardı edilmişti. Şehir, yamaçlardan başlayıp merkeze yönelseydi, ova
şehrin oksijen deposu olacaktı.
Peki, imar planları hazırlandı da ne oldu? O
tarihte parti çekişmeleri yüzünden belediyenin hazırlattığı imar planları 3 yıl tasdik
beklerken, bu tarafta gece kondu başını alıp
gidiyordu. Kördöngü içindeydi durum.
Günümüze gelince, şehir planlı gelişme konusunda başarılı olmuştur. Türkiye özelinde
modern şehir sınıfına girmiştir. Ancak bu
gelişme yanında eski kültürümüzü yansıtan binalar birer birer yok olmuş, korumada
geç kalınmıştır. Şimdilerde başkan Özhaseki
vasıtasıyla zararın neresinden dönülse kardır
hesabıyla, çabası da takdire şayandır. Kayseri’
de bağcılık da şehir gelişmesinde yeşilliği geri
bırakmıştır.
Mimarlık nereden aklınıza geldi.
Yoksa bir tesadüf sonucu mu?

İlkokuldan beri beni resim yarışmalarına
sokarlardı. Orta öğretimde aynı şekilde
devam etti. Ben mimarlığa, hem fen, hem de
yetenekten tercih edildim. Mimarlık aklında
var mıydı dersen, hayır. Ama alt yapım vardı.
Resme büyük bir kabiliyetim vardı. Mimarlığa
gidince çok mutlu oldum.
Öğrencilik nasıl geçti, nasıl okudunuz?
Biz babamızı 3–4 yaşında kaybettik. Babam
dava vekiliydi. İsmi Raif Doğan’dı. Annem
Huriye hanımdı. Bizi annemiz büyüttü.
Annem bizi okutmak için büyük çaba verdi.
Varlıklı bir aile değildik. İkisi yüksek tahsil,
ikisi de lise tahsili olmak üzere bizi annem
okuttu. Şartlar çok zordu. Annemize bu
okuma nasıl olacak, bu ekonomik durumla
altından nasıl kalkacağız dediğimizde, Allah
büyük ben çalışırım, gidin okuyun dedi. Ben
İstanbul’a öyle gittim. Allah sıkıntıda bırakmadı. Bana Kayserili belirli bir aile burs verdi.
Biz yoksulduk, ama o günlerde bu sadece bize
has bir durum değildi. O gün okuyan gençlerin yüzde 80–90’ı bizim gibiydi. Şu olayı hiç
unutmam. Eski Cumhuriyet Meydanı’nda
Tan Sineması’nın filan olduğu bir bahçe vardı
1956–57 yılıydı. Orada bir sohbet toplantısı düzenlendi. Şimdi birçok insanın tekrar
edip bildiği sözleri o zaman söylemişti rah-

 Günümüze
gelince, şehir
planlı gelişme
konusunda başarılı
olmuştur. Türkiye
özelinde modern
şehir sınıfına
girmiştir. Ancak bu
gelişme yanında
eski kültürümüzü
yansıtan binalar
birer birer yok
olmuş, korumada
geç kalınmıştır.
Şimdilerde başkan
Özhaseki vasıtasıyla zararın neresinden dönülse
kardır hesabıyla,
çabası da takdire
şayandır. 
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metli Feyzioğlu: “Kayserililer çocuklarından akıllı, kabiliyetli olanları okutmazlar,
tüccar yaparlar. Biz biraz az akıllıyız,
bizi okuttular”, dedi. Bu
sözlerin sahibi çok ünlü
bir profesör. O gün itiraz
ettik, ama sorarsanız aslı
bu. Sözü biraz yumuşatacak olursak, ticari yeteneği olanı okutmadılar.
Bizim gibi az kabiliyetlileri okuttular. Başka çıkar
yolumuz yok zaten. Sermaye yok, mecburen okuyacağız. Sıkıntılarla tahsil
yaptık. Başarılı sayılırdım.
Rahmetli Kavuncu yazın
bizleri belediyeye alırdı.
Üç ay inşaatlarda kontrollük yapıyorduk. Sürveyan
gibi. İlk açılan kaldırımlar,
ucuz evler, Sivas Caddesi’ne
giderken görülen belediye
konutları gibi inşaatlarda
çalıştık.
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O gün, Demokrat Parti’nin entelektüel bir
ileri geleniydi. Esnafla da ilgilenirdi. Ama
esas olarak, okuyanlarla
ilgilenirdi. Bunlar bizim
geleceğimiz, derdi. Allah
rahmet eylesin, muhteşem
bir insandı.
Bu arada şehre Kavuncu
sonrası hizmet veren
Mehmet Çalık’ı da anmadan
edemeyiz. Siz sorduğunuz
için Kavuncu’yu andık. Vefa
olarak Çalık’ı da anmak
gerekir. Allah rahmet eylesin.

Osman Kavuncu nasıl
bir insandı?
Tarif etmek çok zor. Çok
değişik bir insandı. Ufak
tefek, çok sempatik, akıllı,
işini çok iyi takip eden,
tanımıyormuş gibi yapıp herkesi tanıyan
bir başkandı. Beni de tanımıyormuş gibi
yapar karşılaşınca da, “ne yapıyorsun, okul
ne zaman açılacak”, diye sorardı. Tam bir
hayırseverdi. Bende ve benim gibi birçok
insanda, hakkı ve emeği vardır. Bir musikişinastı. Tam bir entelektüeldi. İyi bağlama
çalardı. Kendi türküleri vardı. Kavuncu,
reislik zamanında Setenönü’nden geçerdi.
Eğribucak’ta bağı vardı. Ahşap kasalı bir
pikap vardı. Yanımızdan geçerken biz ayağa
kalkar, alkışlardık. Orası çok kültürlü bir
mahalleydi. Amerika’da çok profesörümüz
var. Harward’da ders veren hocalar.

A

 Belirli
simgeler, imajlar
Kayseri’nin üzerine
çöktü kaldı. Ama bu
durum gerçeği yansıtmıyor. Kayseri
aslında imajının
ötesinde, eğitim
seviyesi yüksek bir
şehir. 

Prof. Turhan Feyzioğlu da
vizyon sahibi bir insandı.
Erciyes Üniversitesi her
bakımdan müthiş bir yatırımdır. Rahmetli belediye
başkanı Mehmet Çalık bir
liraya üniversitenin yerini
verdi. Bir gün Rektör Prof.
Mehmet Şahin emeği
geçenleri sordu, anlattık.
Üniversitedeki caddelere
onların isimlerini verdi.
Üniversite işi, rahmetli
Çalık’la başladı. Prof.
Turhan bey de Dr. Vedat
Ali Özkan, Av. Mehmet Altmışyedioğlu ile
birlikte Ankara’ da Meclis’teki işleri hallettiler. O gün bu işler çok zordu. Prof. Feyzioğlu,
benim hayatımda tanıdığım yeri doldurulamayacak bir insandı. Çok dolu bir adamdı.
Devlet adamıydı. Bana kişisel işler için gelmeyin, derdi. Yeri çok zor dolacak bir insandı.
Kayseri onu çok anlayamadı. Önce Sivas’tan
aday oldu. O günkü siyaset çok acımasızdı.
Kahramanınız oldu mu?
Şöyle söyleyeyim mesleki olarak çok olmuştur. İdeallerimi tam olarak gerçekleştiremedim. Daha ileriye gitmeyi düşünmüştüm.
Ama ekonomik şartlar el vermedi, olmadı.
Çünkü mesleğimi çok seviyordum. Örnek
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aldığınız insanlar var mı, diye soruyorsunuz.
Örnek almaya fırsatım olmadı ki, kendimi
kurtarmaya çalıştım. Bunların ayıbı yok.
Meslek teşekküllerinde, sivil toplum
örgütlerinde görev yaptınız mı?
Burada Mimarlar Odası yoktu, kurulmasına
hem maddi hem de manevi olarak çok emek
verdim. Mesleki olarak dayanışma olsun,
haklarımız korunsun diye kurduk. Gençlere
devrettik, çok da güzel yapıyorlar. Biz ağabey
olarak hep kenarda durduk. Ben şahsen
gelişmeyi görüyorum. Mimara ne verirsen,
onu yapar. Mimar bizim zamanımızda biraz
sınırlanmıştı. Parseller sınırlıydı. Bu konuda
çok gayret sarf ettik. Kulakları çınlasın, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinbulut’a çok
söyledik, imar planlarını öyle düzenleyelim
ki binalara özgürlük getirelim, elastikiyet
getirelim”, diye. Bu serbest çalışmalar, Allah
var Hüsamettin beyin gayretleriyle başladı.
Plan değişiklikleri yapıldı. Bu statükodan
vazgeçilsin imar planları serbest bırakılsın.
Aslında daha serbest bırakılabilir. Bu serbesti
sağlanırken sosyal hizmet görecek yerleşim
planları da yapılabilirdi. O yapılamadı. Bu da,
belediyenin rant meselesi. Belediye 8 tane
bina veriyor ikisini üçünü alıp satıyor. Yoksa
belediye nasıl çalışacak?
Bunlar için mi, bir ara siyaset
düşündünüz?
Bana milletvekilliği için çok fırsat geldi, gitmedim. Ama, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na
bir kere aday olduk. Sırf düşündüklerimizi
şehirde tatbik edebilir miyim diye. 1994
yılında şehrin mevcudunu ihya etmek, korumak, geliştirmek yerine daha değişik şeyler
düşünebilirdik. Yani, bugün Eskişehir’deki
çalışmayı yapan Yılmaz Büyükerşen’e ben
imreniyorum. Oğlum mimar, gitmiş gezmiş.
Baba, Avrupa neyse Eskişehir o diyor. Ben
Eskişehir’in eski halini bilirim. Kayseri’nin
onda biri değildi. Köhne bir yerdi. Hakikaten
Eskişehir’di. Adına uygun olarak Büyükerşen bir profesör, ama bizim mesleğimizden
değil. Sanat kabiliyeti var. Kayseri öyle bir
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şehir olabilirdi. Yarın biri çıkar, benimde idealim var diyerek yapar. Kayseri’de Özhaseki
Başkanın da idealleri vardı, ben bırakacağım
diyor. Başkanın yaptığı en güzel şey park ve
bahçelerle ilgili yaptığı atılımlar oldu. Bunu
kabul etmek lazım.
Arif Doğan yerel yönetimlerin başında
olsaydı neleri yapmak isterdi?
Ben insana önem verirdim. Bir tramvay için
Kayseri’yi eşip kazmazdım. Açık söylüyorum,
bugün birey büyükşehirlerimizde unutuldu.
Ankara’da bireyin işi yok. Sadece trafik. Trafik
için şehir olmaz. O lazım, ama yaşayan birey
için şehir olur. Fert ne istiyorsa, yaşaması
için ne gerekiyorsa onlar yapılmalı. Hayatları, hayalleri, gerçekleşmeli. Genci ve yaşlısı
için ne lazımsa o yapılmalı. Genç ilkokuldan
üniversiteye kadar, yaşlı 50’den 80’ine kadar
hayat sürer. Bunun detaylarına girersek kitap
olur. Tenkit etmiyorum. Bizim başkanların
ellerinden gelen buydu. Çalıştılar, bunları
yaptılar. Büyükerşen’i örnek verdim. Adam,
içerideki ölü, kokan bir nehri alıp yaşattı.
Siyaseti şudur budur, ama takdir etmek lazım.
Çok değerli bir insan.
Arif Doğan neleri sever?
Musikiyi çok severim. Dinlemeyi severim.
O konuda kendimi yetiştiremedim. Ailede,
annemde vardı. Ağabeyim edebiyatı sever. Şiirleri, güfteleri var. Musiki dinlemenin yanında,
sporu severim. Kayserispor’un delegesiyim.
Kayserispor 1966’da, bizim bulunduğumuz
katta kuruldu, Yol–İş Hanı’nda. Şimdi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yol İş Sendikası’nın
bulunduğu binada. Yapı Kredi’de başladı,
bizim orada devam etti. Arkadaşlarımız hep
yöneticisiydi. Rahmetli Rifat ağabey {Gönen},
Aydemir ağabeyim {Doğan}, Seyfi Gözübüyük
genel kaptan filandı. Biz de, ateşli taraftarıydık. Hem nalına, hem mıhına vururduk. Bize
hiç güvenilmezdi. Hem alkışlar, hem devirirdik. Seyahat yapmayı çok severim. Aslında
ben İstanbul’u çok severim. İstanbul’da kalbimin atışı değişir. Şimdi kaçıyorum, gitmiyorum. Şartlar orada yaşamayı engelledi.

 Açık söylüyorum, bugün birey
büyükşehirlerimizde unutuldu.
Ankara’da bireyin
işi yok. Sadece
trafik. Trafik için
şehir olmaz.
O lazım, ama
yaşayan birey için
şehir olur. Fert ne
istiyorsa, yaşaması
için ne gerekiyorsa
onlar yapılmalı.
Hayatları, hayalleri,
gerçekleşmeli. 
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Neleri sevmezsiniz?
Riyayı hiç sevmem. Aramızda kalsın, politikayı hiç sevmiyorum. Bir deneme yaptım. Politikanın gerektirdiği davranışları yapamıyorum. Samimi bulmuyorum. Her şey oy
üzerine kurulmuş bir düzen. Ama bunun yanında, güzelliğin
hepsine meftunum. Yakışıklı delikanlıdan güzel bayana
kadar. Birbirine yakışan bir güzel çift görsem bakarım.
Hanım neden o kadar dikkatli bakıyorsun der. Ben de
nasıl yakışmışlar, Allah nazardan saklasın derim. Belki de,
sanatımın temeli olan estetiği severim.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu öğrenince
nasıl davranıyorlar?
Şaşkınlık yaratıyor. Talebeyken benim çok karşıma çıktı.
Konuşmanız filan Kayserili’ye hiç benzemiyor derlerdi.
Askerlikte, mesleki hayatımda bu sözlerle çok karşılaştım. Çünkü bakanlıklara çok proje götürürdüm. Onlara
Kayserili’yi yanlış tanıyorsunuz derdim. Belirli simgeler,
imajlar Kayseri’nin üzerine çöktü kaldı. Ama bu durum
gerçeği yansıtmıyor. Kayseri aslında imajının ötesinde,
eğitim seviyesi yüksek bir şehir. Nerelere gitsen, bu insanlar
karşına çıkar. Oğlum da aynı konudan yakınıyor. Oğlum
meslektaşım, çok okuyan, yazan, araştıran bir insan. Geçenlerde ünlü tarihçimiz İlber Ortaylı’yla karşılaşmış. Kayserili
olduğuma inanamadı diyor. Şu nüfus kâğıdını bir görsem
demiş.
Kızılay’la nasıl tanıştınız?
Kızılay’la 1990’lı yıllarda, şimdiki başkanımız olan Ayhan
Uzandaç ve o zamanki başkan Alemdar Güngör vasıtasıyla
tanıştım. İkisinin de Kızılay’a çok hizmetleri olmuştur.
Aşağı yukarı 20 yıl oldu. Buraya gireceğiz çalışacağız denildi.
Bir tarihte genel başkan Ertan Gönen gelmişti, şimdiki
Kızılay Hastanesi’nin olduğu yeri yanında gece kondular
var diye beğenmemişti. “Bir beş yıl kalmaz bu yere güç
yetmez, şahane bir yer”, denildi.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Hayırseverlik vicdanla ilgili bir husus. Sadece parayla ilgili
değil. Bir insanın haline acımak da bir hayırseverliktir.
Duygulanmak, ağlamak. Bir kediye, bir köpeğe bakmak,
durumları kötüyse onlara da üzülmek bir hayırseverliktir.
Bir de maddi durumu var, bu az önce saydığımız duygunun
üzerine eklenirse dört başı mamur olur. Kayseri’nin bu
maddiyatla ilgili hayırseverliği bir yarış halindedir. Bunun
adına ne koyarsanız koyun isterseniz rekabet deyin, sonuçta
bu durum insanlığın hayrınadır. Gönülde olan bir husustur.
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Bir memur da hayır yapabilir, 10 kuruş yapar
20 kuruş yapar, yine de yapar.
Hayatınızın kırılma noktası oldu mu?
Onu sana nasıl anlatayım. Ben üç ihtilal
görmüş insanım. 1960 ihtilali, 1971 muhtırası ve 1980 ihtilali. İhtilaller mecburiyet
varmış gibi gösterildi. Aslında hiç olmasaydı
da, gençliğe kıyılmasaydı. 1961’de Kayseri’ye
mimar olarak geldim. Boş kaldım. Daireler
almıyor. Çok üzüldüm. Dünya vatandaşı
olmaya kadar vardım. Dışişleri Bakanlığı’na
başvurdum. Fransa’ya gitmek istiyordum. İyi
yetişmiş bir elemandım. Askerliği yapmadığım için, gidemezsin dediler. Bu katı sistemler hep ihtilaller neticesinde geldi. İhtilaller
hayatımızda birçok kırılmalara sebep oldu.
Bu birincisi.
İkincisi de İstanbul’dan, belediyeden ayrılıp
Kayseri’ye gelmem. Burada mesleğime doyamadım. Tatmin olamadım.
Üçüncüsü olarak da, Türkiye hep ekonomik
ve siyasi krizlerle çalkalandı. Mutlu bir geçmişimiz olmadı. Bundan sonrası için, çocuklarım adına umutluyum. 1950’li yıllardaki
siyasetçi zihniyetiyle, bugünkü çok farklı.
Ufak tefek kalıntıları var. Bazen beyanatlar duyuyorum, yazıklar olsun diyorum.
Yine de, siyasetteki gelişme Türkiye’deki
gelişmeye ayak uyduramadı. Çok birikimli
insanlarımız var. Kayseri’de dört üniversite
olacak. Biz, İstanbul’a gidiyorduk okumak
için. Anadolu’nun birçok yerinde 20–30 bin
kişilik üniversiteler var. Siyaset ayak uyduramadı. Sınıfta kaldı. Ama, bizim her şeyimizi yönlendiren o. Biz demokratik olmayı
başaramadık. Benim gençlik yıllarımdan çok
arkadaşım Avrupa’ya gittiler, 40 yıldır oradalar. Almanya, Fransa ve İsviçre’de yaşıyorlar.
O ailelere bakınca, çok geride kaldığımızı
anlıyoruz. Orada devlet yönetimi çok güzel
kurulmuş. En çok içimdeki burukluk odur.
Biz kuramadık. t
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Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu
Sizi tanımak isteriz.
1955 yılında Kayseri’de, eski adıyla Tacıkızıl
yeni adıyla Cumhuriyet Mahallesi’nde herkesin de bildiği konağımızda, Atatürk’ün kaldığı
evde dünyaya geldim. Babam ölene kadar 14
yılım orada geçti. Mimar Sinan İlkokulu’na
gittim. Şimdi, yerinde yerler esiyor. Eski Çınar
Mektebi’ydi, Talas durağında iki katlı tahta
zemini olan bir okuldu. Mahallemize yakın
yeni açılan Kadı Burhanettin Ortaokulu’na
gittim, liseyi de Kayseri Lisesi’nde okudum.
Lisede iyi bir öğrenciydim. Mezun olduğum
sene, 1973 yılında üniversite imtihanı iptal
edilmişti. Ankara’da imtihana girmiştim ve
sınavım çok iyi geçmişti. Tabi, iyi bir puan

gelecek diye düşünürken imtihan iptal edildi.
İki–üç ay sonra, tekrar imtihan oldu. İstediğimiz yere giremedik. İstanbul’da Murat
dershanesi vardı. Oraya kursa gittim. 6
Mayıs 1974 yılında çok büyük trafik kazası
geçirdim. O kazada 17 kişi ölmüştü. Otobüsümüz, Gerede’de kaza yapmış sol tarafı
boydan boya gitmişti. Bir hafta komada
yattım. Yine, üniversite imtihanına girdim.
O sene Kayseri’de meslek yüksek okulu açılmıştı, iki yıllıktı, orayı bitirdim. 1985–86
yıllarında, bize iki yıldan sonra okuma hakkı
vermişlerdi, ama ticaret hayatına atıldım.
Bir Şam’da, bir Bağdat’ta hesabı ticari hayatımızla ilgili geziyoruz. Kayıt yaptırdım, ama
okumadım. Askerliğimi yedek subay olarak

 Rifat Hisarcıklıoğlu ile birçok
yerde yolumuz kesişiyor dedim ya, Rifat
bey’in babası Emin
amca Kayseri Kızılay
Derneği’nin başkanı
olmuştu. Onun
zamanında, Kızılay’a
gidip geliyoruz. Emin
amca, beni üye
yapmıştı. 
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yaptım. Mamak Muhabere Okulu’nda başladım, Afyon Emirdağ’da kıta hizmetini
tamamladım. 1987 yılında Hayriye Bayram’la
evlendim. Eşim Kimya Mühendisi, TSE’nin
Niğde temsilciliğini ve müdürlüğünü yapıyor.
Ben tüccar bir ailenin oğluyum. Bizlere,
Dabak Mehmet beyler derler. Dedem bu ismi
meslekten dolayı almış. Dabakçılık yapıyor.
Bir hatıramı anlatayım: ”Dabaksan it bokuna
muhtaçsın”, derler. Bu söze kızardım. Sonradan öğrendim ki, dabakçılıkta it boku çok
önemliymiş. Eğer anında yetiştirilmezse, o
dabak çürüyüp araya gidermiş. 1900 yılında,
yirmi yaşındayken ilk ahilik peştamalı kuşanmış. Bir kardeşi İstanbul’da, diğer kardeşi
Erzurum’da, ortakların biri Samsun’da, bir
ortağı da Adana’da, çok büyük ticari hacmi
varmış. Dedem, 1943 yılında ölmüş. Babam
Ömer bey bir müddet dabakçılık dan sonra
celepçilik yapmaya başlamış. 1960–62 yılına
kadar bu işe devam etmişler. Traktör çıktık-

tan sonra, celepçilik ölmüş. Babamgil, en son
inşaat demiri ve çimento işi yaptılar.
1983 yılının sonlarında askerden geldim.
Yakın akrabam Tahsin Baktır’a bir işler
yapmak istiyorum, ne yapayım diye sorduğumda, ben ortağımdan ayrıldım gel bera146
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ber halı işi yapalım dedi. Halı ipi ve ipek işi
yapıyordu. Yerimizi tuttuk. O zaman floş ve
ipek halı revaçtaydı. Ticari hayatta bunlar çok
önemlidir. Yeni başladığımız ilk 10–15 gün
boyunca hiç halı alamadık. Hiç unutmam, tek
bir tane ipek telefon altı aldık. Köşede duruyor. Hayırlı olsuna gelenler oluyor. Dükkânda
bir şey yok, tüccar bir ailenin çocuğuyum.
Dedem Dabak Mehmet Bey ilk defa Müslümanların içerisinde dericilikle uğraşan
insandır. Ticaret genlerimizde var. Buna bir
çözüm bulmamız lazım, diye düşündüm.
Halının metrekaresi 100 lira, diyelim ben 102
liraya verirsem herkes bana getirir dedim.
Halı bize akmaya başladı. Elimizde, 5–10
kuruş sermayemiz de var. Epeyce halı alıp
biriktirdik. Telefon altı, floş, çeyrek derken
malımız çoğaldı. Şimdi gençlerle sohbet ederken söylerim: Kâr ve para hemen gelmez. Bir
yıl geçti baktık ki, hiç para kazanmamışız.
Halının bir kısmını sattık, bir kısmı da bize
mal oldu. Standartlara uymayan, ebatları
küçük ve kalitesiz halılar da almışız. Ne yapalım diye düşünürken, orta halıları satan bir
arkadaşımızı çağırdım, ben sana şu malları
4 ay vadeli vereyim dedim. O da, ben bir yıl
vadeli alırım dedi, ortayı bulduk. Sekiz ay
vadeyle verdim. İşte, ben böyle para kazanmaya başladım. Bu arada ticaretin inceliklerini öğreniyoruz. Halıcılığı öğreniyoruz.
Kayseri piyasası dardı. Etrafımızdaki halıcı
arkadaşlarla, yola gitmeye başladık. İlk gittiğimiz yer, Kuşadası’ydı. Orada Kayserili
bir arkadaşımız vasıtasıyla birkaç dükkâna
halı verdik. Oraya, turistte yönelik mallar
götürmüştük. Bunları, yerli insanlarımız pek
tercih etmiyordu. O zamanlar turizm çok
iyiydi. O gün turist sayısı bugüne göre az,
ama ticaret hacmi fazlaydı. O zaman halı, iyi
sürüm yapardı. Hiç unutmam, Kuşadası’nda
Tuna Altınay diye bir müşterim vardı. Senede
aşağı yukarı 700–800 m2 ipek halı alırdı. Bu
kadar halıyı sadece bir kişi alırdı. Ondan
sonra Antalya Side piyasasına açıldım. Side’de
sağlı sollu bütün dükkânlara mal verdim.
Alanya’yla Ayvalık arasında kalan yerlerde
15 yıl boyunca halı pazarlaması yaptım.
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Kayseri’de halıyı toplayıp kırptırıyorduk,
tamiratlarını ve bakımlarını yaptırıp, kimi
zaman da yıkattırıp servis yapıyorduk. Aktif
çalıştığımız zamanlar, halıcılığın kıymetini
bilemediğimiz yıllar oldu. Kendi özeleştirimi
yapıyorum. Yaşımız biraz daha olgun ve tecrübemiz olsaydı, o yıllar daha verimli geçerdi.
Aynı zamanda, biz halıcılığın geriye gittiğini
de göremedik.
Kayseri’de iyi bir sanayici ve makine mühendisi olan bir arkadaşımız, zaman gelecek ki,
halıcılık bitecek dedi. Neden derseniz, o yıllarda Atlas Halı, Saray Halı, Atlantik ve Asil
Halı olsun, Kayseri halıcılığına her ortamda
darbe vurdular. Biz bunları hesap edemedik,
biz devam edecek zannediyorduk. Biz, bu
iş gelişecek diye imalata girdik. Zerezek’te,
şimdiki adıyla Akmescit’te, Bursa’dan ipek
aldık ipeği buraya getirip, boyatıp, çektirdik.
El halısı olan ipek halıyı ürettirdik, iki binli
yılların başına kadar bu işe devam ettik. Şu
anda da, tabi ki halıcılığın bittiğinden dolayı
pasifize olmuş durumdayız. Özellikle el halısı
kalmadı.
Meslek teşekküllerinde görev yaptınız
mı?
Bir adamın gelişmesini, ilerlemesini istemiyorsan sosyal işlere gir diyeceksin. Rifat
Hisarcıklıoğlu başkanım bir fıkra anlatmıştı,
onu Sizinle paylaşayım: İki demirci, Osman
Kavuncu’nun yaptığı eski sanayiye dükkân
açmışlar. Ahmet ağanın işleri iyi gitmiş,
ama Mehmet efendinin işleri iyi gitmemiş.
Buraya, bir cami yapılması lazım, esnaf ibadetini yapsın, namazını kılsın demişler. Ahmet
ağayı da çağıralım, o hem zengin, hem de
demir tüccarı diye, o işi Ahmet ağaya vermişler. Ahmet ağa, 2–3 sene boyunca cami
yapıyorum diye kendini helak etmiş, cami
bitmiş, ama kendisi de bitmiş. Hiçbir şeyi kalmamış. Tüccar ailesi olduğumuz için, gözümüz hep tüccarların olduğu yerdeydi. Merkezde olduğumuzdan, Ticaret Odası’na gidip
gelen büyüklerimize, ağabeylerimize bakıp
imreniyorduk. 1992 yılında, ben de halıcılıktan Ticaret Odası’na gireyim dedim. Ticaret

Odası seçimleri vardı. Seçimleri, bir oy farkla
kazandık. Daha toyuz, yeniyiz ya, bir şey bilmiyoruz. O zamanki sistemde, 5 tane meslek
komitesi üyesi vardı. Bu 5 komite üyesi, iki
meclis üyesini seçerdi. Beraber olduğumuz
bir arkadaş bana, ikimiz meclis üyeliğine aday
olalım, diğer arkadaşlar da bizi desteklesin
dediler. Biz akşam yatıp, sabah kalkana kadar
bu işler değişmiş. Diğer arkadaşlar kendi aralarında anlaşıp, beni ekarte etmişler. Ben
komite üyeliğinde kaldım. Ticaret Odası’ndan
bir sarı zarf geldi, Oda’dan atıldık. Burada bir
hatıramı anlatayım. Yılmaz Büyüknalbant’la,
Hacı Ali Şapçı bizim dükkânın önündeki oto
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beraber girelim dedik. 24 oy alan 5 kişiden
birisiydim. Diğer 4 arkadaş da 23’er oy almışlardı. 9 kişilik yönetim vardı, toplam iki gruptan. Bu yönetimde iki yıl muhasip üye olarak
görev yaptım. 1999 yılında tekrar Hasan Ali
ağabeyle seçimlere girdik. O günden bugüne
kadar, başkan yardımcısı olarak Ticaret
Odası’nda göreve devam ediyorum. TOBB’da,
Hesapları İnceleme Komisyonu vardır. O beş
kişilik yönetime yedekten girmiştim. Hacı Ali
Şapçı ağabey rahmetlik olunca, komisyona
ben girdim. Bugüne kadar da, o görevi devam
ettiriyorum. Ayrıca; TOBB–ETÜ’nün aldığı
hastanenin murakıbıyım.
Kızılay’la nasıl tanıştınız?

parka gelmişlerdi. Siz beni sarı zarfla nasıl atarsınız, ben bu Mehmetbeyoğlu levhasını Sivas’a mı, Kırşehir’e mi, Nevşehir’e mi götüreceğim diye bir espri yapmıştım, kızgınlığımı ifade etmek için. 1996
yılında, tekrar seçimlere girdik. Her zaman Rifat Hisarcıklıoğlu ile
yollarımız kesişmiştir. Rifat beyle ben, çocukluk arkadaşıyım. Bağ
komşusuyuz. Biliyorsunuz, Kayseri’de bağ komşuluğu çok önemlidir.
Babası da, babamın çok yakın arkadaşıydı. Beraber büyümüşler. Rifat
bey Ankara, ben de Kayseri Ticaret Odası seçimlerine girmiştim.
Rifat bey bana, sen Kayseri’den delege ol dedi. Biz seçimi kazandık.
Yılmaz Büyüknalbant’la Hacı Ali ağabey dükkâna gelip, seni yönetime almak istiyoruz dediler. Ben yönetim kurulu üyesi değil, delege
olmak istiyorum deyince, onlar da sağ olsunlar söylediğimizi kabul
ettiler. 1997 yılının sonunda bir ara seçim oldu. Hasan Ali Kilci bey
benim 1974’den beri çok yakın dostum, ağabeyimdi. Seçimlere hep
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Rifat Hisarcıklıoğlu ile birçok yerde yolumuz
kesişiyor dedim ya, Rifat bey’in babası Emin
amca Kayseri Kızılay Derneği’nin başkanı
olmuştu. Onun zamanında, Kızılay’a gidip
geliyoruz. Emin amca, beni üye yapmıştı.
Emin amcadan sonra, 15 kişilik şube kurulunda görev aldım. 7–8 sene bu görevi yaptıktan sonra, Mustafa Alemdar Güngör’ün
başkanlığında yönetim kuruluna girdim.
Alemdar beyden sonra Ayhan Uzandaç ağabeyle ile çalıştık. Burada hayatım boyunca
unutamayacağım bir olay, Kızılay hastanesinin yapılışıdır. Bu hastane, temelinden açılışına kadar benim iftihar vesilemdir. Bütün
alet edevatlarından, doktorların görevlendirilmesine kadar arkadaşlarımla beraber çok
gayretim oldu. Hastaneyi vücuda getirdik.
Bugün 70 yataklı bir Kızılay Hastanesi hizmet
etmektedir. 1999–2003 yılları arasında Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği
yaptım. Genel merkez görevim bitince, Kayseri Şubesi’ne döndüm. 2008–2010 yılları
arasında Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım.
Belirli bir yaşa da geldim. Kızılay’la Ticaret
Odası’nın birini seçmek zorundaydım. Mesleğimle ilgili olduğu için, Ticaret Odası’nı
seçtim. Şu anda da, Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyorum.
Hayırseverlik denilince ne
anlıyorsunuz?
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Bu söyleyeceğim sloganı, ben mi buldum,
yoksa başkasından mı aldım bilmiyorum.
Zengin olanlar zenginliğin kadar konuş
derler, ama Kayseri zenginleri hayrın kadar
konuş deme noktasına geldiler. İstanbul’da
veya Kayseri’de bir insan maddi olarak iyi bir
duruma gelmişse, varlığı ile değil hayrıyla
övünüyor. Bu da, bize çok büyük mutluluk
veriyor. Rifat Hisarcıklıoğlu, hayır hasenat
konusunda bize çok yardımcı olmuştur. Halit
Narin’i de Rifat bey bulmuştur. Biz de, Halit
Narin’e Rifat beyin selamıyla, hatırıyla gittik.
Tekstil İşverenleri Sendikası parayı mevzuat
nedeniyle vermiyordu. Sağ olsun Rifat bey
hükümetle, devletle olan ilişkisi ve etkisi
nedeniyle halletti. Özel İdare aracılığıyla,
parayı Kızılay’a aktardılar. Valimiz Osman
Güneş’ten kan ter içinde alıp, Özel İdare’ye
verdiğim bir evrak var ki, o anı hiç unutmam.
O yazıyı alınca, çok şükür biz bu hastaneyi
bitiririz dedim. Şimdi o hastanenin su tesisatı, vanası, doğalgazı, elektriği nerededir
bilirim. Kızılay Hastanesi 30 trilyonun üzerinde değere sahip bir binadır. Biz Tekstil
İşverenleri Sendikası’nın bağışının dışında
küçük miktarlarda hayır hasenat alarak inşaatı ve donanımı bitirdik. Sağ olsunlar, çok
kimse yardımcı oldu. Kayserili inandı mı,
güvendi mi yardım eder. Benim çok dostum,
60’ın üzerinde hayırsever, oda döşediler.
Mesela; benim yakın komşularımdır, Osman
Güldüoğlu amcadan 300 milyar lira aldık,
arkadaşlarımızla beraber. Bunları yaparken
de, arkadaşlarımızla hep beraberdik. Durumunu bildiğim kimden istediysem, hiç red
cevabı almadım. Hastane bitince, hayır yapan
arkadaşlar bana ne dediler biliyor musunuz,
“ne diye bizim ismimizi oraya astın”. Hayır
yaparken bonkör olan bu insanlar, isminin
yazılmasını istemeyecek kadar da mütevazıdırlar. Paranın nereye gittiğini bilsinler yeter.
Herkes Kayseri’de hayır yapacak yer arıyor.
Bu gelenek sürecektir.
İç dünyanız nasıldır, prensipleriniz
nelerdir?
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Her kese karşı iyi niyetliyimdir. Kim sırtımızı sıvazladıysa, sırtımıza alıp götürdük. Yeter ki, tatlı dil güler yüz olsun.
Hoşgörülüyümdür, uzlaşmadan yanayımdır. Kötülükten yana olmadım. Bu
yüzden de hiç kaybetmedim. Tabi hayatımızda sıkıntı gördüğümüz yerler, şahıslar olmamış mıdır? Tabi ki olmuştur.
İnsanlar Sizin Kayserili
olduğunuzu anlayınca nasıl
davranıyorlar?
Türkiye’de gitmediğim vilayet yok gibi.
Sağ olsun Rifat beyle birlikte, bir çok
yeri dolaştık. Kayserili’yi işini bilir, birlik
beraberlikten yana, ticaret ehli, müteşebbis ve tutumlu insanlar olarak görüyorlar. Bunlar da, kötü özellikler değildir.
Rifat beyin sloganlarından biridir, işten
artmaz dişten artar der. Biz bunu söylediğimizde, alay ederlerdi. İnsanlar yemeyince, ne olacak derlerdi. Hayır, kardeşim
tasarruf edeceksin. Tasarrufa yönelik
toplum olacaksın. İyi dostlar seçeceksin.
Rahmetli babam, eşinle dostunla yiyip
içeceksin “Asvata” {alışveriş} etmeyeceksin derdi. Ben de bunu kendime şiar
edindim. Hiçbir zaman, eşimle dostumla
asvata etmedim.
Babanızın başka tavsiyeleri olur
muydu?

 Zengin
olanlar zenginliğin kadar konuş
derler, ama Kayseri
zenginleri hayrın
kadar konuş deme
noktasına geldiler.
İstanbul’da veya
Kayseri’de bir insan
maddi olarak iyi bir
duruma gelmişse,
varlığı ile değil hayrıyla övünüyor. Bu
da, bize çok büyük
mutluluk veriyor. 

Babamın üç tavsiyesi olurdu: Namussuz, yalancı, hırsız olmayacaksın. “Oğlum
hayatta bu üç şeyi yapmak çok ayıptır.
Bunun dışında her şeyi yapabilirsin”,
derdi.
Unutamadığınız bir anınızı bizimle
paylaşır mısınız?
Babamla birlikte demir ticareti yapardık.
Arkadaşlarım, demiri dışarıda tutuyorsunuz, paslansın da ağır çeksin diye derdi.
Hâlbuki gerçek öyle değildi. Satılmadığı
için dururdu. O zamanlar enflasyonsuz
bir ortamdı. İnşaat piyasası şimdiki gibi
değildi. t
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Mehmet Karamercan
Sizi tanımak isteriz.

 Çalışmayı
çok severim. Bana,
gençliğimde 24
saat az geliyordu.
Şimdi yoruldum,
ama yine de
çalışma hayatını
seviyorum.
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1947 yılında Kayseri’de dünyaya geldim.
Kayseri’nin yerlisiyim. Baba tarafımız Karamercanlar, anne tarafımız da Kamaşaklar’dır.
Çocukluğum Setenönü’nde geçti. Eskiden
akraba gezmeleri çok olurdu. Ben de ele avuca
sığmaz yaramaz bir çocukmuşum. Rahmetli
Rifat Kamaşak üvey dayımdı. Annem, gardaşım bu oğlan beni üzüyor, gel bunu okula
yazdır demiş. Beni 5 yaşındayken okula yazdırmışlar. Aslen 1947 doğumluyum, nüfus
cüzdanım 1945 tarihli çıkmış. Ben, bu durumu
askere giderken fark ettim. Askere giden
arkadaşlarım daha büyük, daha aklı başında
insanlardı. Her ne kadar ticari hayattan,

tezgâhtarlıktan geldiysek de küçüktüm. İstiklal İlkokulu’na gittim. Nezahat öğretmenim,
çok kahrımı çekti. 1950’yi 1951’e bağlayan
yılbaşı gecesi babam vefat etmiş. Ben babamı
hatırlamıyorum. Sadece o sabah kalktığımızda komşumuzun evindeydik. Bir tabut
gidiyordu, sadece onu hatırlıyorum. İlkokul
öğretmenimin bende çok hakkının olduğunu
söylemeliyim. Geçen sene yanına gittim, eline
sarıldım. Gel evlat, gel dedi. Öğrenciyken de
böyle hitap ederdi. Benimle gurur duyduğunu
söyledi. İlkokuldan sonra Kayseri Lisesi’nin
orta kısmına başladım. Birinci sınıfı bitirdim.
Yazın bağda vakit geçmiyor. Çarşıya geldim,
hale gittim, bir kasa domates veya patlıcan
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aldım. Cami-i Kebir’deki Mevlevioğlu’nun
dükkânının oraya koydum. El terazisiyle
Cami-i Kebir’in etrafında satmaya başladık.
Ufak tefek para kazanmaya başladık. Kasa
bitince yenisini alıyorduk. İkinci sene okulun
başında, kâr mı tatlı okul mu tatlı diye düşünmeye başladım. Ticaret ağır bastı. Her ne
kadar eğitim hayatımız olmadıysa da, Cami-i
Kebir’de piyasa üniversitesini bitirmiş oldum.
Ağabeyim rahmetliye beni tezgâhtarlığa vermesini istedim. İlla oku dediyse de okumak
istemedim. Rahmetli Mustafa Soyal’ın yanına,
tezgâhtar olarak verdiler. Züccaciye mağazasıydı. İki sene çalıştım, işi kavradık. Aşağı
yukarı, dükkânın bütün sorumluluğunu bana
verdi. 1965yılında askere gittim. Önce Afyon’a
gittik, oradan da İzmir’e dağıtım olduk. Bir
sanatımız yoktu, sanat öğreneyim istedim.
Motorcu olmamı söylediler. Elektrojenci
olduk. Radarların jeneratörlerini çalıştırıyorduk. Gaziemir’den de Kütahya’ya dağıtım
olduk. Şehre 25 km. uzaklıktaki radarda askerliğimizi tamamladık. 1967 yılının Mart ayında
Kayseri’ye geldim. Annemin Kapalıçarşı’da bir
dükkânı vardı. Orayı sattık, elime sermaye
olarak aldım. Ağabeyim de Devlet Su İşleri’nde
çalışıyordu. Oradan ayrılıp, bir arkadaşıyla
beraber Mersin’de müteahhitliğe başlamıştı.
Onlar da o işten zarar etmişlerdi. Ben de,
elimdeki sermayeyle bir arkadaşla ortaklığa
başladım. Ağabeyim işler nasıl dediğinde, çok
iyi çalışıyoruz diyordum. Ağabeyim çalışıyorsunuz da kâr nasıl, hesapları bir kontrol edin
dedi. Ortağım benden büyüktü, İstanbul’dan
mal alır gelir, ben de satardım. Muazzam mal
satıyoruz. Hesabın altını bir çaldık ki, zarar
etmişiz. Ortağıma, ağabey bu zarar nerede
dedim. Bilmiyorum cevabını alınca, bu çekmeceye iki el değiyor, biri senin bir de benim
elim, kusuru ikimizde aramak lazım dedim.
Uzatmayalım, yaptığımız bu tuhafiye işindeki
ortaklıktan ayrıldık. Ben parayı alıp, iş yapmak
için İstanbul’a gittim. Biraz gezdim, ortaklık
yapacak bir arkadaş buldum. Kurban bayramı
yaklaşmıştı. Bayramda Kayseri’ye gideyim de,
bayram sonrası gelip başlarım diye düşünüyordum. Otobüsle gelirken, Mustafa Tabanlı’yla
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karşılaştım. O, Mehmet Çetin’in yanında
çalışıyordu. Mehmet Çetin beni çok severdi.
Hatta, askerden izinli geldiğimde ceketini
çıkar demişti, 15–20 gün yanında çalışmıştım. O zaman, bana iyi bir harçlık verdiydi.
Mehmet Tabanlı, yanında çalışmamı istedi.
İstanbul Pazarı diye, zücaciyecilik yapıyoruz.
O sırada ağabeyim de gelmişti. Kazancılar’dan
geçerken, İzmirli’nin dükkânının boşaldığını
gördüm. İkiye bölünmüş, bir tarafı kiraya
verilmiş, diğer tarafını da kiraya vereceklermiş. Ağabeyimim kayınbiraderi Mehmet
Akköse de sarraflık yapıyordu. Ağabeyime,
ben maddi bir yardım istemiyorum, Mehmet
Akköse ağabeyin bana manevi yardım yapıp
yapamayacağını sordum. Hayrola deyince,
Kazancılar’da İzmirli’nin dükkânının boşaldığını, orayı tutmak istediğimi, orada sarraflık
yapmak istediğimi söyledim. Akşam kayınbiraderiyle görüşünce, olumlu cevap almış.
Ertesi gün gidip, o bölünen dükkânı tutuk.
Elimizde iki kiloya yakın altın parası vardı.
İşe başladık. 1968 yılının başı, gece gündüz
demeden çalışıyorum. Çalışmak zorundayım.
Çalışırsam, bu çocuk bir cevher, çalışmazsam
zaten kamalağın tekiydi diyecekler. Onun
için, muvaffak olmak mecburiyetindeyim.
Arkamda, güveneceğim bir dalım yok. Babam
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de bendim. Hürriyet Mahallesi’nde otururduk,
ta oradan yürüyerek şehre gelir, sabah namazı
kılar, dükkân açar ve temizliği yapardım. Diğer
esnaflar dükkân açana kadar bir iki müşteri
bulur, kazancı kurtarırdık.

yok, büyük bir gelir kaynağımız, servetimiz yok. Pazar günleri dükkân
açar, temizlik yapar, mal satardım. Daha önce tezgâhtarlık yaptığımdan
köy ve kazalardan çok müşterim vardı. Zücaciyeciliğin toptancılığını
yaptığımızdan Boğazlıyan, Sarıkaya, Pınarbaşı, Şarkışla’dan herkesi
tanırdım, bizden alışveriş yaparlardı. Sarraflığa başlayınca, o esnaf
arkadaşların hepsi bana yöneldiler. Yakınlarını da bana getirirlerdi.
1985 yılına kadar bu işi yaptık. O zamanlar düğünler şatafatlı olurdu.
Bir gelin kıza 80–100 tane 5’li takılırdı. Bilezikler, burmalar, inciler, küpeler, yüksükler, neler yok ki? Hali vakti yerinde olanlar, bol
takardı. Ben 12. veya 13. sarraftım. Zaten takılar, daha çok tasarruf
anlamında takılırdı. Bir nevi, damadın sermayesi olurdu. Burada şunu
söylemeden geçemeyeceğim: Tezgâhtarlığıma çok güvenirdim. İkna
kabiliyetim, çok iyiydi. En büyük hasletim, dürüstlüktü. İnsan kendini
biliyor, ama esas olan karşı tarafın bunu bilmesi. Adam gelir, bana
100 tane 5’li al der, parayı bırakıp giderdi. Biz parça parça alır, kâğıda
yazardık. Tamamlayınca verirdik. Elimizde 2–3 kg altın olurdu, gider
10–15 kg altın alır gelirdik. Kredimiz, itibarımız çoktu. Ayara çok
dikkat ederdik. Sattığımız malın arkasında dururduk. Kayseri küçük
yer. Herkesle düğünde, cenazede, oturmada karşılaşıyorsunuz, yüz
yüze bakıyorsunuz. Büyüklerimiz, hümayun leke götürmez derler.
Hiç utanacağım bir iş yapmadım. Ancak, bütün bu işlerde pazarlama
tekniği son derece önemlidir. Gurbetteki vatandaşlarımız da bizden
çok alışveriş yaparlardı. Sabah güneş üzerimize doğmadan dört kişi
dükkân açardık. Mehmet Akköse, Cerrahların Mustafa, Bekir Uğur, biri
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Bir gün yine erkenden dükkâna gelmiştim.
Gurbetçi vatandaşlarımız, çantalarla köşelerde
beklerlerdi. Çantanın içi mark dolu olurdu.
Markları bozacağız, onlar da ihtiyaçlarını
görecekler. Bugün yaşayanlara komik gelir.
O gün bunlar suçtu. Döviz kaçakçısı gözüyle
bakılırdı. Adamcağız, eşine de altın almak istiyor. Hanımı ihtiyat ediyor, istemem diyor,
kocasına kıyamıyor. Hanımı köşeye çekip,
bak bacım yanlış yapıyorsun, beyinin cebindeki bu paralarla altın almazsan, bu paralar
sarı kızlara, Alman kızlarına gidecek, yazık
olacak, altından daha değerli bir şey yok, al
evine sakla, lazım olunca ev alırsın, tarla alırsın, öküz alırsın, inek alırsın dedim. İkna oldu,
750 gr. bilezik aldılar. Pazarlama tekniği çok
önemli. Düğün öncesi hazırlığa düzen denilirdi. Gelin kıza, ne istiyorsan onu al derler.
Sarraflıkta kâr marjı düşüktür. Ne kadar çok
altın satarsan, o kadar iyi olur. Bir markete
gidiyorsun, şundan yarım kilo istiyorum
diyorsun, 550 gr. veriyor. Akşama kadar 500
kişiye 50 gram fazla verirse, ortaya ciddi bir
rakam çıkıyor. Tezgâhtarlık işte bu. Pazarlama,
müşteriyi rahatsız etmeden, memnun ederek,
mümkün olduğu kadar fazla satmak sanatıdır.
1989 yılına kadar İsmail ağabeyimle, sarraflığı beraber yaptık. Ağabeyimin çocukları
büyüdü, askerden geldiler. Adam çoğaldı,
yerimiz daraldı. Bir de benim gözüm, inşaatçılıkta. Rahmetli ağabeyime ben inşaatçılık
yapacağımı söyledim, yorucu filan dediyse
de dinlemedim. Hisarcık’ta bir arsamız vardı,
onu sattım, bir arkadaşımla birlikte kooperatif
işine başladık. Ağabeyim ve yeğenlerim sarraflık yapıyorlar, henüz ayrılmadık, dükkândan
bir lira almadan, o arsadan aldığım para ve
çekleri cebime koyup inşaat işine başladım. Bir
müddet yaptıktan sonra, ortağımdan ayrılarak
şimdiki ortağım Sedat Aksoy beyle birlikte,
Anatamir’in oradaki yerimizi aldık. İnşaat
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Yap–sata başladık. Bir iki derken, iş çoğaldı.
Gelip bakıyorlar, inşaatların kalitesi çok iyi,
bizim dürüstlüğümüz sevildi, inşaatın temelinden daire satmaya başladık. Müteahhitliğin önemli avantajı, temelden daire satıldığı
zaman, binayı müşterilerin parasıyla yaptırmış
oluyorsunuz. Sıkışınca da kendi imkânlarımızı
kullanıyoruz, takviye ediyoruz. Uzun süre
böyle devam ederek, inşaat sektöründe bir
ekol olduk. Biz yazıhane şantiyeciliği yapmadık, şantiye şantiyeciliği yaptık. İşimizin her
zaman bir fiil başında olduk. Alımdan satıma
kadar her konuda işimizin başındaydık. Herkesin tapusunu, tam vaktinde verdik. 1996
yılına kadar, inşaat işini sarraflıkla birlikte
götürdük. Çocuklar büyümüştü, ben inşaat
şirketini aldım, onlar da sarraf dükkânını
aldılar, ayrıldık.
Ben hayatımda, hep bir işi yaparken diğer
bir işi de düşünmüşümdür. İnşaatçılık yaparken de, gözüm hep Organize Sanayi’ndeydi.
Üretim yapmak istiyordum. Bu arada Set
Çimento’nun da bayiliğini aldım, çimento işi
de yapıyordum. 2–3 günde Ankara’ya gidip
geliyorum, kamyon kamyon çimento satıyoruz. Bir alacağımıza mahsuben Yapı–Taş Karo
diye bir şirketi devraldık. Organizede, kiralık
bir yerdeydi. Baktık olmayacak, kendi arsamızı
aldık. 20 bin m2 üzerine fabrikamızı kurduk.
Çünkü teknoloji isteyen bir işti. İtalya’dan
dönerli diye tabir edilen makineyi getirttik.
Orada basamak ve döşeme karosu yapıyoruz.
Kayseri’de TSE belgesini ilk defa biz aldık.
Birçok okulun işini biz yaptık. Sivas, Çorum ve
Samsun’a kadar mal gönderdik. Ancak, şöyle
bir problemle karşılaştık. Kamu kurumları,
bizden TSE’li mal almak yerine, Argıncık’ta
baba oğul çalışan firmaları tercih ettiler,
çünkü kalitesiz mallar işlerine geliyordu. Bu
iş devam ediyor, ama yeni arayışlara girmeye
başladık. 2000 yılında Simka kâğıttaki arkadaşlar ortaklıktan ayrılıyorlardı. Devreye biz
girdik. Fabrikanın %50 hissesini aldık. Ben ve
oğlum Oğuzhan Simka’ya geçtik. Bütün mesaimizi buraya verdik. Ortağım Sedat Aksoy da,
dışarıdaki işlerimizi temizleyip fabrikaya geldi.
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Simka’da, dönüşümlü kâğıt yapılıyor. Bu bizim yaptığımız iş yapılmazsa
ya ağaçlar kesilecek, ya da dışarıya dövizimiz gidecek. Hurda kâğıdı
alıp kaplık, dosyalık, şirez yapıp yeniden kullanılır hale getiriyoruz.
Sedat Aksoy beyin yakınlarının, Betaş diye inşaat şirketleri vardı.
Ortaklarından ayrılıyorlardı. O şirketin yüzde 50’sini aldık. Sedat
bey işin başına geçti. Bu şirketimizle de, Organize Sanayi’de genellikle
prefabrik yapı elemanları yapıyoruz. Bununla birlikte, bu şirketimiz
inşaat işi de yapıyor. Türkiye İşverenler Sendikası, Germir’e bir okul
yaptırdı. İhalesine girip, biz yaptık. Yine, Germir’e bu okulun 24 daire
lojmanını yaptık. Yine, Betaş olarak Organize Sanayi’nin arıtma tesisini
yapıyoruz. 2011 yılının Temmuz ya da Ağustos’unda açılışı yapılacak
İstikbal Grubu’nun Irak’ta bir fabrika yapacağını öğrendik. Biz de dosya
hazırladık, işi bize verdiler. Yurt dışına iş yapma tecrübesi edinmek
istiyorduk. Tencerede pişirip de, kapağında yemeyelim istedik. Çünkü,
yetişmiş, alanlarında uzmanlaşmış elemanlarımız çok. Çok dinamik,
çok faal arkadaşlar. Sedat Aksoy, Mustafa Ateş, Savaş bey değeri biçilemeyecek cevherler. Hiç olmazsa bu arkadaşların önünü açmak istedik.
Evdeki hanımlar öpmeyi değil, ekmek isterler. Irak’taki işi 365 günde
bitirmek üzere aldık. Allah’tan bir mani olmazsa, gününden önce
bitirip teslim edeceğiz. Bu tecrübeyle de, yurt dışındaki ihalelere de
katılmayı planlıyoruz. Oradan kazandıklarımızı, ülkemizde yatırıma
dönüştüreceğiz. Biz, fabrikada yemeği aynı karavanadan arkadaşlarımızla beraber yeriz. Sanayicinin farkı bir evi, bir arabası, bir de bağı
olur. Kazandığını nereye götürecek? Teknolojiye ayak uydurabilmek
için, yatırım yapması lazım. Yatırım yapmadan, büyümek mümkün
değil. Yoksa, küçülür. Kazandığını yatırmak zorunda. Dünya globalleşti.
Rakibimiz sadece kendi şehrimizde, kendi ülkemizde değil, artık dünyanın her tarafında. Büyüyeceğiz, büyüyünce de katma değer üreteceğiz
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göre değil, ahde vefa yok, bir daha da görev
almadım.

ve istihdam sağlayacağız. Kayseri’de eskiden
en çok 8 katlı bina yapılırdı, şimdi 15 katlı
bina yapılıyor. O günkü teknolojiyle, ancak o
kadar yapılabiliyordu. Bundan sonra mutlaka
55 katlı bina da yapılacaktır.
Sosyal işlerle de uğraştınız sanırım?
Kendini kurtaramayan insanların, topluma
hiçbir yararı olmaz. Ben de ilkönce topluma yük olmamaya çalıştım. Bu nedenle de
zaman fukarasıyım. Ticaret dışındaki işlerle
pek uğraşamadım. Rahmetli Eyüp Gümüşçü
başkanlığında 2 yıl Anavatan Partisi il yönetim kurulu üyeliği ve 1989 yılında da Şevket
Bahçeçioğlu’nun Belediye Başkanlığı zamanında Melikgazi Belediyesi meclis üyeliği ve
başkan vekilliği yaptım. Baktım ki, siyasete
zaman ayıramayacağım, bir de siyaset bana
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İlim ve Çevre Derneği’nde görev almamı istediler. Bir grup arkadaşla, her gün yürüyüş
yaparız. Sabah namazından sonra 2–3 sene
bu yürüyüşe devam ettik. Sivas Caddesi’nde,
Gültepe Parkı’nda yürüdük. Zaman zaman
da Kızıltepe’ye çıkıyorduk. Bir gün Şaban
Bayrak bey bir dernek kuracağız, sen de içerisinde olur musun dedi. Birlikte çalışmaktan şeref duyacağımı söyledim. Necmettin
Nursaçan hocam, Avukat Mükremin Türkmen bey de vardı. Beni, dernek yönetimine
aldılar. Büyükşehir ve Talas Belediyesi bize
Talas’ta bir yer tahsis ettiler. Üniversiteyle
Talas arasında gözbebeği gibi bir yer. Oraya
bir kampus kuracağız. Müftü adayları burada
yetişecekler. Burası bir kompleks olacak. 12
tane lojman olacak. 2011’in Temmuz ayında
teslim edeceğiz. 70 adet lüks oda olacak, iki
buçuk yıl burada eğitim görecekler. Başarılı
olanlar, müftü olacaklar. Öğretim üyelerinin
odalarının yüzde 80’i bitmiş durumda. Kursiyerlerin kalacağı yerlerin yüzde 55’i tamamlandı. Hayırseverlerin desteğiyle yapılıyor.
Parası tamam olsa, her bir şeyi 10–11 ayda
tamamlanır. Ancak biz bölüm bölüm emanet
usulüyle yapıyoruz. Demir, kereste alırken bire
bir burası hayır kurumu, buna göre verin diyoruz. Kullanılan malzemelerin büyük kısmını
hayır olarak alıyoruz. Özhaseki Başkan, bize
4 bin m2 seramik fayans verdi, onu orada kullanıyoruz. Briketi, betonu hayır sahiplerinden
aldık. Mimar Kemal Demir bey, dört blokun
projesini yaptı, tek kuruş almadı. Mimari projesini hayrına yaptı. Ofiste beraber çalıştıkları
Hüseyin bey de statiğini hesapladı. Elektriği
yapan arkadaş da, herhangi bir ücret almadı.
Kızılay’la ne zaman tanıştınız?
Kızılay’ın 27 Mayıs’taki polikliniğine periyodik
olarak tahlile giderdik. Daha eskilere gidecek
olursak, 1963–64 yılında Ayhan Uzandaç
ağabey ve kardeşi Şadan Uzandaç’la birlikte
zücaciyecilik yaptık. Yaklaşık 50 yıldır tanışırız. Hastane kurulunca Ayhan ağabeyin yanına
gittiğimde, beni de yönetime almak istedi-
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ğini söyledi, hay hay dedim. Şu anda yönetim
kurulu üyeliği yapıyorum. Elimizden geldiği
kadar hizmet etmeye çalışıyoruz.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Gelirin 15–20’sini hayra ayırmak zorundayım.
Bu Allah’ın emri. Ama hayır yapmak herkese
kısmet olmaz. Allah, ufak tefek de olsa, bana
hayır yapmayı nasip etti. Cami yapan ağabeylere, minberini ben yapacağım dedim, üç tane
caminin minberini ve mihrabını yaptırdım.
Bundan sonra da yaptıracağım. Gelbula’da
Muhtar Ali ağa vardı. Bir gün konuşurken,
bizim caminin çeşmesi, şadırvanı yok deyince,
ben yaptırayım dedim. Bir mimar arkadaşa
projesini çizdirip demircileri, kalıpçıları
götürdüm ve değişik bir mimari stille yaptım.
Oranın tuvaletini de yaptırmak istiyordum,
zamansızlıktan yaptıramadım. Ama, unutmadım mutlaka yaptıracağım.
Kızılay’a da, bir hayır yapma düşüncem var.
Benim anneannemden, Esma Kamaşak’tan
kalan bir yerim var. Oraya bir sağlık ocağı mı,
okul mu yaptırayım diye düşünürken Kızılay
yönetimine seçildim. Baktım ki, Kızılay’ın
bir şube binası yok. Yönetimde konuşurken,
bana zaman verilirse şube binasını yaptırmak
istediğimi söyledim. Arsamızda yapılan dairelerimiz bitince, onları satacağım, üzerine
ilave edip Kızılay’ın binasını yaptıracağım.
Allah’tan bir mani gelmezse, yapacağım.
Aydınlıkevler’deki Kızılay binasının yeri için,
yan taraftaki binanın müteahhitti ile anlaşmak
istemişler, müteahhit bize 3,5 daire veriyor.
Büyükşehir belediyesine gidip bu binanın imar
durumunu çıkarttık. Yıkıp yeniden yapılabilir mi dedik, tek parsel olarak yıkılıp yapılabiliyormuş. Bodrum, zemin kat, 1. kat ve
2. kat olmak üzere 3 katlı bina yapılabiliyor.
Toplamda 843 m2 alan oluyor. Alan olarak
müteahhittin vereceği yer ise, binanın parçası bir yer olacak. Bizim yapacağımız binada
sosyal alanlar, kadın komisyonlarının, gençlik
komisyonlarının, yönetimin yerleri olacak.
Kızılay’a bağış çok yapılıyor. Bunlar ayrı bir
yerde olacak. Bursa’ya gidip gördük. Binaların
bir katını birinci el ve ikinci el diye mağaza

yapmış. İhtiyaç sahibi gelince, birinci veya ikinci elden boyunu posuna
göre giydiriyor. İnşallah ben de bağımsız bir bina olarak Kızılay şubesini
yaptırmayı düşünüyorum.
Neleri seversiniz?
Çalışmayı çok severim. Bana, gençliğimde 24 saat az geliyordu. Şimdi
yoruldum, ama yine de çalışma hayatını seviyorum. Şirketlerimizde
üyelikten başka bir görevim yok, ancak duramıyorum, arkadaşlarıma
yardımcı oluyorum. Eskiden yapamadığım sosyal aktiviteleri tamamlamaya çalışıyorum. Seyahati, bağı, bahçeyi yeşili, iyi giyinmeyi seviyorum. Bunları eskiden yapamadığım için özlüyor olabilirim. Almanya’dan
bir tanıdık gelecek de, naylon gömlek verecek diye gözüne bakardık.
Eskiden Adana’da Mongol gömlekler olurdu. Adana’nın zenginleri
giyerdi. O gömleği alıp da giyemedim. O içimde bir uktedir. Evimde,
bağda eşimi dostumu ağırlamayı severim. Şeker hastası olduğum
için baklavayı yemeyi değil, yedirmeyi severim. Bağda olan meyveleri
konuya komşuya dağıtmasını, arkadaşlarıma fidan vermeyi severim.
Bir gün, fidanı verince yarı yarıya dedim. Nasıl yani dediler? Ağaç
benden, toprak sizden yarı yarıya dedim. Mutlaka bir poşet ayvam
gelir. Ben de, başkalarına ikram ederim.
Neleri sevmezsiniz?
Sigaraya verdiğim paraya çok üzülürüm. Sigarayı sevmem. Halil Özsoy
ve Seyfi Akşehirlioğlu sayesinde bıraktım. 30 yıldır içmem. t
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Mehmet Savruk
Sizi tanıyabilir miyiz?
 Bunun
yanında, hayatta
başarılı olmak
isteyen herkesin
işini severek yapması ve yaptığı işin
en iyisini ortaya
koyması gerekir
diye düşünüyorum. Burada bir
meslek ayırımı da
yapmıyorum.
156

1950 yılında, Kayseri Gülük Mahallesi’nde
dünyaya geldim. Mehmet Karamancı
İlkokulu’nu, Nazmi Toker Ortaokulu’nu bitirdikten sonra Kayseri Lisesi’ne kayıt oldum.
1969 yılında liseyi bitirdim. Aynı sene üniversite sınavlarına girdim. İstanbul Hukuk
Fakültesi’ni kazandığımı öğrendim. Hemen
kaydımı yaptırdım.1969 yılında girdiğim
İstanbul Hukuk Fakültesi’ni 1973 yılı haziran döneminde bitirdim. Bir yıl müddetle
avukatlık stajını ikmal ettikten sonra, 1974
yılında serbest avukatlık mesleğine başladım.

Halen aynı mesleğimi ifa etmekteyim. Yani
37 yıldır bu mesleğin içerisindeyim.
Hukuk fakültesini neden seçmiştiniz?
Lise dönemlerinde başarılı bir öğrenci olduğum söylenebilir. Bu yüzden ailem tıp fakültesine girmemi çok arzu etti. Ben ilk sınavda
hukuk fakültesini kazanınca çok sevindim.
Ancak ailem, bir sene sonraki sınavlara daha
iyi hazırlanmamı, yeniden sınavlara girmemi
ve tıp fakültesine kayıt olmamı önerdi. Bu
konuda ısrar da ettiler. Ancak tıp fakültesini
de kazansam, gönlüm hukuk fakültesinden
yana idi. Aileme 10 kez de imtihana girsem,
ben yine hukuk tahsili görmek istiyorum
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Ben mesleğimden memnunum. Bu güne
kadar severek, işimi en iyi bir şekilde yapmaya gayret etmekteyim. Bir başka mesleğe
de hiç özenmedim. “Keşke şu mesleği tercih
etseydim” gibi bir düşünceye de girmedim.
Oğlum Kaan Savruk’un da tercihi hukuk
fakültesi oldu. Tabii ki, ben bu mesleği sevmeseydim, oğlumun avukat olmasını engellemek isterdim. Aksine, bu konuda teşviklerim
oldu. Teşvik edici bir tutum izledim. 1976
yılında İzmir Bornova’da askerlik görevimi
ifa ettim. 1978 yılında Kırşehir milletvekili
avukat Hayri Çopuroğlu’nun kızı Emine
hanım ile evlendim. İki erkek çocuk ve 3
torun sahibiyim.
demem karşısında, fazla ısrarcı olmadılar.
Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül
bey ile birlikte İstanbul Hukuk Fakültesi’ne
kaydımızı yaptırdık. Üç ay kadar, birlikte
hukuk fakültesine devam ettik. Ancak, benim
düşüncemin aksine sayın Cumhurbaşkanımız, hukuk fakültesinden pek haz almadı.
O senelerde iktisat fakültesi ortalama puan
ile öğrenci almakta ve kayıt için puanı da
oldukça yüksek tutmaktaydı. Hukuk, sözel
puanla öğrenci alırdı. Hukuk fakültesinde
3 ay kadar öğrenim gördükten sonra, sayın
Cumhurbaşkanımız, her halde bir arayış içerisine girmiş olmalı ki, aradan uzun bir süre
geçmesine rağmen, puanları takip etmiş. Bir
gün, iktisat fakültesinde puanların düştüğünü, bu fakülteye kayıt yaptırmak istediğini söyledi. Bir kaç gün içinde de işlemleri
tamamladı ve iktisat fakültesine kayıt olup,
öğrenimine orada devam etti. Okullarımız
ayrı olsa da, o günden sonra da arkadaşlık
ilişkilerimiz hep devam etti.

Meslek teşekküllerinde, sivil toplum
örgütlerinde görev aldınız mı?
Avukat Süleyman Sağlam’ın baro başkanlığı
döneminde, Kayseri Barosu Yönetim Kurulu
Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevi yaptım.
Ayrıca yine birkaç dönem yönetim kurulu
üyeliğim devam etti. İki dönem kadar Kayseri
Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı görevine
getirildim. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül beyin isteği üzerine, 2002 yılında
Adalet ve Kalkınma Partisi’ne kayıt oldum.
Kayseri il teşkilatının teşekkülünde görev
aldım. İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Disiplin
Kurulu Başkanlı’ğında bulundum. Yapılan ilk
yerel seçimlerde Kayseri Melikgazi Belediye
si Meclis Üyeliği’ne seçildim. İlçe belediyelerinin ilk altı sırasında yer alan meclis üyeleri,
aynı zamanda büyükşehir belediye meclis
üyesi olduğundan, hem Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Meclisi, hem de Melikgazi Belediyesi Meclisi’nde çalışmalarımı sürdürdüm.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci
Başkan Vekilliği ve Encümen Üyeliği görevini
7 seneden beri ifa etmekteyim. Melikgazi
Belediyesi’nde ise Hukuk Komisyonu Başkanlığı yapıyorum. Türkiye Belediyeler Birliği üyeliğim de bulunuyor. T.B.B.’de Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’ni temsil etmekteyim.
Belediyenin başka komisyonlarında da üyeliğim vardır. Mahalli seçimlerde iki dönemdir,
yani 7 seneyi aşkın bir süredir belediyelerdeki
bu görevlerim aynen devam etmektedir.
Sivil toplum örgütleri olarak bazı derneklerde
görev aldım. Dernek başkanlığı ve yönetim
kurulu üyeliği yaptım. Şu anda Türk Kızılay
Derneği Kayseri Şubesi Yönetiminde Muhasip Üyelik ve ayrıca Genel Merkez Kayseri
Delegeliği görevini yürütmekteyim.
Prensipleriniz nelerdir?
Benim için insanlarda bulunması gereken
en önemli vasıf, doğruluk ve dürüstlüktür.
İnsanı insan yapan bence en önemli bir
unsurdur. Riyakârlık yapmak, ikiyüzlü olmak,
yalan söylemek, çıkar için arkadaşını satmak,
biri hakkında iftirada bulunmak insanlarda
asla bulunmaması gereken özellikler olup,
nefret ettiğim tutum ve davranışlardır.

158

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

Bunun yanında, hayatta başarılı olmak isteyen herkesin işini severek yapması ve yaptığı
işin en iyisini ortaya koyması gerekir diye
düşünüyorum. Burada bir meslek ayırımı
da yapmıyorum. Hangi meslek sahibi olursa
olsun, bir insan işini severek ve isteyerek
yapıyorsa, bu işinde sebat gösteriyorsa,
işinden zevk alıyorsa başarısızlığın asla söz
konusu olamayacağını ifade etmek istiyorum.
İtidal sahibi olmak, karşısındaki şahıs hakkında iyi düşünmek, gelişen olayların önce
iyi yönlerini esas almak, insanlara yardım
etmek, kısaca güzel ahlak sahibi olmak çok
önemli erdemlerdir diyorum.
Hangi şartlarda okudunuz?
Çok iyi, elverişli imkânlar içerisinde tahsilimi tamamladım, demek mümkün değildir.
Rahmetli babam un fabrikasında çalışır, diğer
kardeşlerimle birlikte bizim tahsilimiz için
gereken maddi imkânları sağlamak maksadı
ile elinden gelen çabayı gösterirdi. Belli bir
maaşı vardı ve kolay kazanılmıyordu. Tamamen emek ve alın terine dayalı bir çalışmaydı.
Bu maaş ile 4 çocuğun yetişmesi, tahsili
tabii ki kolay bir iş değildi. İmkânlar sınırlı
olunca babamın İstanbul’a, bana gönderdiği paranın hemen, rastgele harcanması,
tüketilmesi de beni büyük ölçüde rahatsız
ederdi Vazgeçilmez ihtiyaçlarımın temini ile
yetinmek gerekiyordu. Eğlence dâhil, boş
yere tek bir kuruş sarf etmek, benim için
ayrı bir üzüntü kaynağı olurdu. Bu yüzden
İstanbul’daki hukuk tahsilinin hemen, bir an
önce bitirilmesi gerektiğini, boşa geçirecek
bir saatimin bile olmadığını düşünürdüm. Bu
düşüncelerle çok sıkı bir çalışma sürecinden
sonra, her hangi bir dersten iki kez sınava
girmedim. Yani ilk girdiğim sınavda, o dersi
başarı ile verdim. Bunun yanında rahmetli
babamın gönderdiği paralar da, bu günkü gibi
bir anda elimize geçmez, alınması en azından
10–15 gün gibi bir zamanı gerektirirdi. Para
posta havalesi ile gönderilecek, bir hafta on
gün sonra, haber kâğıdı yurda gelecek, ilan
edilecek, bu belge ile hangi banka ise oraya
gidilecek ve para tahsil edilecekti. Bir önemli
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sorun da, Kayseri’deki ailemiz ile görüşmekti.
Zamanımızda olduğu gibi bir saatte uçakla
gitmek, gelmek mümkün mü? Tabii ki bu
imkân olmayınca da ailemizle ancak 6–7 ayda
bir kere, ancak otobüs yolculuğu ile görüşebilirdik. Bilgisayar, internet, cep telefonu ne
gezer. Sabit telefon bile her evde yoktu. Tek
haberleşme aracı mektup. Mektubu yazarsın,
postaya verirsin,10–15 gün sonra alıcısının
eline geçerdi. Bazen ailemizi çok özler, seslerini duymak istersek, mektupla randevu
alır, belli gün ve saate PTT’den yurda telefon
edilirdi. O zamanki olumsuz şartlardan birini
de öğrenci olayları teşkil etmekteydi. İlk iki
sene sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte,
Çapa’daki Nuh Naci Yazgan Kayseri Öğrenci
Yurdu’nda aynı odada kaldık. Buradan Nuh
Naci Yazgan’ı rahmetle–şükranla anıyorum. Nuh Naci Yazgan tarafından, Kayserili
öğrenciler için bağışlanan bu yurtta bizim
dönemimizde, öncesinde ve sonrasında pek
çok kişi yüksek tahsil görmüştür. Şimdi çok
önemli mevkilerde bulunan, o zamanki Kayserili öğrenciler, bu şahsın bağışladığı yurtta
ve onun sağladığı imkânlarla öğrenimini
tamamlayabilmişlerdir. Kayseri yurdunda
kaldığımız süre içerisinde, işgal – boykot
derken zaten okullar pek fazla açık kalmadı.
Bir kavga – münakaşa, arkasından yaralama,
öldürme derken okullar kapatılır, öğrenime
ara verilirdi. Hemen ifade edeyim ki, Kayseri
öğrenci yurdunda da, o zamanın şartlarında
sağ ve sol görüşlü öğrenciler birlikte kalmasına rağmen, çok da önemli bir kavga, münakaşa ortamı yoktu. Olsa da fiiliyata dönüşmüyordu. Hemşerilik duygusu, daha ağır
basıyordu her halde. Ne var ki, daha sonra
Vatan Caddesi’nde bulunan Atatürk öğrenci
yurduna girdim. Buradaki sıkıntı daha da
çoğalmıştı. Sağ görüşlü olmadığınız takdirde
yurda girme imkânınız yoktu, sol görüşlü
olmadığınız takdirde okula girme imkânınız
olmazdı. Çok büyük sıkıntılar içerisindeydik. Şimdiki gençlere hikâye gibi gelir ama
gerçekten çok zor şartlar altında tahsilimizi
tamamladık. Allah bir daha, ülkemize o günleri yaşatmasın.
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Hayırseverlik denilince ne
anlıyorsunuz?
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç
olanlara iyilik ve yardım etmeyi sevmektir.
İyi bir insanlık örneğidir. Çok önemli bir
insanlık onurudur. Hayır işi, bunu gönülden severek yapma işidir. Açıktır ki, hayırseverlerin çoğalması, yardımlaşma kavramını
topluma yerleştirir. Hayırsever insan denince
akla önce insanlara maddi yardım yapan şahıs
gelir. Oysaki bütün insanlar kazanılması veya
korunması hiçbir maliyet doğurmayan ve
diğer insanlara çok büyük faydalar getirdiği
kanıtlanan şeylere de sahiptir. Sevgi gibi,
gülümseme gibi. Demek ki, insanlara satın
alamayacakları şeyleri de vermek mümkündür. Böylece onlar yüreklenir, destek alır ve
sonuçta biz de bir hayır işlemiş oluruz, diye
düşünüyorum.
Kayserili olduğunuzu öğrenince,
insanların tavrı nasıl oluyor?
Ülkemizde insanların Kayseri ve Kayserili’ye
bakışı açısından, zaman içinde önemli bir
değişiklik yaşadığını düşünüyorum. Kayserili
denince, önceleri çıkarcı yanı biraz ağır basan,
menfaatini düşünen, gözü açık, işini bilir,
kendisinden başkasını düşünmeyen bir insan
tipi akla gelirken, bu gün ortaya koyduğu
faaliyetleri ile gerçekleştirdiği hayır işleri ile
gayret ve çalışkanlığı ile imrenilerek bakılan,
örnek alınan bir konuma geldiğini söylemek
istiyorum.

 Hayırsever
insan denince akla
önce insanlara
maddi yardım
yapan şahıs gelir.
Oysaki bütün insanlar kazanılması veya
korunması hiçbir
maliyet doğurmayan ve diğer
insanlara çok büyük
faydalar getirdiği
kanıtlanan şeylere
de sahiptir. Sevgi
gibi, gülümseme
gibi. 
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aklına çalışma, iş, yardımlaşma, hayır yapma,
büyük işler yapma, kalkınma gibi kavramlar geldiğini, gördüm. Kayserili olmaktan ve
ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bir
ferdi olmaktan çok büyük bir haz duydum.
Bizlere bu mutluluğu yaşatan başta büyükşehir belediye başkanımıza, hayırsever tüm
Kayseri halkına, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Ufuk turu yapacak olursak, Kayseri
gelecekte nasıl bir şehir olur?

Geçenlerde Kızılay Genel Kurul Toplantısı nedeni ile Ankara’ya gittiğimde, genel merkez bizlere konaklamak için bir otel gösterdi. Akşam,
otel lobisinde insanlar grup grup toplanmış sohbet ediyorlardı. Kayseri Şubesi’nden görevli gelen delege arkadaşım ile oturup sohbet
ederken, hemen yanımızda bulunan grupta hararetli bir konuşmaya
şahit olduk Sık sık kentimiz ve kentimizde bulunan bazı yerlerin isimleri geçtiği için, ister istemez konuşmalarını dinlemek gereği duyduk.
Bu grupta hararetli bir şekilde konuşan şahsın konuşmalarından
Samsunlu olduğunu, belediyede çalıştığını, Kızılay Genel Kurulu’na
Samsun delegesi olarak geldiğini v.s. öğrendik. Etrafındaki insanlara,
Kayserimiz hakkında o kadar güzel şeyler anlatıyordu ki, bir Kayserili
olmaktan çok büyük bir onur duydum. Kayseri ve Kayserili’yi övdükçe
övüyor; Kayseri’deki belediyecilik hizmetleri, son yıllarda gözlenen
Kayseri’deki gelişim ve değişim, hayırseverlerin yaptığı işler, Erciyes
Üniversitesi’ndeki, ticaret ve sanayideki gelişmeler, konuşmalarının
asıl odağını teşkil ediyor, dördüncü üniversitenin kuruluş safhasında
olduğunu, ihtiyaç duyulan binaların Kayserili hayırseverler tarafından yapıldığını ifade ediyor, büyükşehir belediye başkanımızdan
sitayişle söz ediyordu. Tabii sohbete biz de katıldık. Bizim Kayserili
olduğumuzu öğrenen şahıslar, orada bize büyük bir ilgi gösterdiler.
Hele Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olduğumu duyunca,
ilgileri çok daha da arttı. Bu şahısların çok daha dikkatli ve saygılı
bakışlarına tanık olduk. Bu tabii ki, Kayseri ve Kayserili’ye duyulan
saygının bir ifadesi idi. Kayseri ve Kayserili denince şimdi insanların
160

Şehrimizin altı bin yıllık uzun bir geçmişi var.
Kayseri, bölgenin hep en büyük şehri olmuştur. Hitit çağında önemli bir şehir, Kapadokya
Krallığı’nın başşehri, Roma döneminde eyalet
merkezi, Selçuklu döneminde Konya–Sivas
ile beraber üç önemli başkentten birisidir.
Şehrimiz Osmanlı döneminde de önemini
ve şöhretini devam ettirmiştir. Günümüzde
şehrin tarihi meydanında Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine
ait eserleri yan yana görmek mümkündür. İlk
köklü imar planı 1944 yılında yapılmış, daha
sonra gelen belediye başkanları tarafından
uygulanmıştır. Bir deyim vardır, perşembenin
gelişi çarşambadan belli olur. Kentin geçmişi
önemli olduğu için, geleceği de önemli olacaktır. Kayseri, gerçekten yıllar öncesinden gelen
bir tecrübe ile gerek belediyeler ile gerekse
diğer yatırımcı kuruluşlar ile çok hızlı, planlı
ve programlı bir şekilde yatırım ve hizmetleri
tamamlamaktadır. Son yıllarda da, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi yıllar önce yakaladığı
bu performansı en iyi şekilde değerlendirmekte, bu konuda çığır açmaktadır. Gerçekten Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin son
yıllarda yaptırdığı spor tesisleri, ulusal ve
uluslararası organizasyonları beraberinde
getirmiştir, bundan sonra da getirecektir.
Her türlü ayrıntılar düşünülerek modern bir
şekilde yapılan spor tesisleri ile şehir, kendini
göstermektedir. Turizm alanında yepyeni
kapılar açacak olan Kayseri Kış Sporları ve
Turizm Merkezi projesi ise, Kayseri tarihinin
en büyük yatırımını teşkil etmektedir. Bu
projenin yanı sıra 10 değişik başlıkta geliş-
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tirilen “Ufuktaki Kent Kayseri” programı,
şehri bir bütün olarak ele almakta ve geleceğe taşıma gayretindedir. Yeni üniversitelerden sağlık sektörüne, turizmden tarıma
kadar 10 ayrı kolda ortaya hedefler konmuş,
geliştirilen projeler ile Kayseri geleceğin en
parlak şehri olma yolunda çok sağlam bir
konuma gelmiştir. İmar, şehircilik, ulaşım,
çevre koruma, kültür ve sosyal işler, eğitim,
sağlık konularında gerek ulusal, gerekse
uluslar arası düzeyde her zaman örnek bir
şehir olarak gösterilmekte, yerel yönetimlerle
kalkınma denince Kayseri akla gelmektedir. AB’nin başşehri konumunda bulunan
Strazburg bile, birçok şehrin kardeş şehir
olma teklifini bir kenara koyup, Kayserimize
“kardeş şehir” olma teklifini bizzat kendisi
getirmiştir. Kayseri’nin yarını çok daha açık,
çok daha güzel olacaktır. Bunda hiçbir şüphemiz yoktur. Kayseri, çok sevdiği belediye
başkanının önderliğinde, çok daha büyük ve
modern bir şehir olma yolunda hiçbir engel
tanımamaktadır.

Başkanı’mıza açmış. Böylece, benim Kızılay il
yönetimine girmem yönünde tavsiye ve teklifler
ortaya çıkmış. Halka hizmet, yardıma muhtaç
insanlara yardım adına yapılması gereken bir şey
var ise, tabii ki bundan uzak kalmam düşünülemez. Verilecek görevi seve seve yapmaya hazır
olduğumu açıkladım. Yapılan ilk seçimlerde,
tarafıma Kızılay Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu
Üyeliği ve Kayseri Delegeliği görevi verildi. Şube
yönetiminde, diğer yönetim kurulu üyeleri ile
hiçbir sorunumuz yoktur. Kurul üyeleri ile ahenk
içerisinde çalışmalarımız sürmektedir.

Kızılay’la ne zaman tanıştınız?

Hemen ifade etmeliyim ki, Sayın Cumhurbaşkanımız beni en çok etkileyen insanların başında
gelir. Herkesle iyi geçinen, iyi ilişkiler kurabilen,
dürüst, gösterişten zevk almayan, yardımdan
hoşlanan, asla aşırılığa kaçmayan, son derece
güvenilir, emin ve fedakâr bir insandır. Herkesin
derdi ile uğraşır, bu yüzden kaldığımız yurtta
karşı görüşe sahip diğer öğrenciler bile, ona saygı
duyardı. Bir insanda bulunması gereken insani
vasıf ve niteliklerin hepsi şahsında fazlası ile
toplanmıştır. Gençlik yıllarımızdan beri arkadaşlık ilişkilerimiz hep üst düzeyde devam ede
gelmiştir. Öğrenci iken zaman zaman aklımdan
geçirmişimdir; onu yakından daha iyi tanıdıkça,
dürüstlüğüne tanık oldukça, olaylar karşısındaki aldığı tavırları gördükçe keşke bu nitelikte
sadece 10 kişi ülkemizin yönetiminde söz sahibi
olsa, millet olarak hiçbir sorunumuz kalmaz diye
düşünürdüm. Şükürler olsun ki, tek de olsa, kendileri bu yolda en zirve noktaya ulaşmıştır. Ülkesine ve milletine çok önemli ve üstün hizmetler
verdiğini düşünüyorum. Her zaman her yerde,
bir arkadaşı olarak onunla gurur duyuyorum. t

Hemen ifade edelim ki, önceleri Kayseri
halkının Kızılay’a bakışını olumlu bir bakış
olarak değerlendirmek imkânı yoktu. Türk
Kızılayı’nın son yıllarda gösterdiği performans ve şeffaf yönetim anlayışı halkın bu
bakışının değişmesinde önemli bir rol oynadı
diye düşünüyorum. Gerçekten de hayırsever
insanlar, yaptıkları yardımların gerçek ihtiyaç
sahiplerine ulaştığını görürlerse ve inanırlarsa, yeni yeni yardımlar yapmaya, hatta bu
konuda birbirleri ile yarışmaya başlıyorlar.
Halkımız, hatta diğer resmi kurum ve kuruluşlarımız bu gayreti ve şeffaflığı Kızılay’da
gördü, buna inandı. Bu nedenle Kızılay’ın
toplumumuzdaki yeri, önemli bir hale geldi.
Kayseri Şube Başkanı’mız Sayın Ayhan Uzandaç, bazı hizmetlerin yerine getirilmesinde
Büyükşehir Belediyesi’nin de yanlarında
yer almasını düşünmüş, böylece daha iyi,
daha köklü hizmet ve yardımların oluşacağına inanmış olmalı ki, benim yönetimde
yer almam hususunu Büyükşehir Belediye
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Hobileriniz var mı?
Birçok insan gibi seyahat etmeyi, değişik yerler
görmeyi isterim. Fırsat buldukça da bunu gerçekleştiririm. Yine fırsat buldukça, kitap okumak
beni dinlendirir. Kitaplar hakkında bir ayırım
yapmam. Bunun yanında tarihi romanlar benim
ilgimi çok daha çeker. Bu nedenle de, diğer kitaplara göre daha kısa zamanda okurum.
Hayatta etkilendiğiniz insanlar oldu mu?

 Gerçekten
de hayırsever
insanlar, yaptıkları
yardımların gerçek
ihtiyaç sahiplerine
ulaştığını görürlerse
ve inanırlarsa, yeni
yeni yardımlar
yapmaya, hatta bu
konuda birbirleri ile
yarışmaya başlıyorlar. Halkımız, hatta
diğer resmi kurum
ve kuruluşlarımız bu
gayreti ve şeffaflığı
Kızılay’da gördü,
buna inandı.
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Mustafa Erdoğan
Sizi tanıyabilir miyiz?
1932 yılında Kayseri Hisarcık Kasabası’nda
dünyaya geldim. İlkokulu Hisarcık
İlkokulu’nda bitirdim. 1947 yılında Kayseri
Meslek Lisesi’ne o zamanki adıyla Erkek
Sanat Enstitüsü’ne girdim. Marangozluk
Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1952’de
Hava İkmal’e başladım. Dört beş ay çalıştıktan sonra Kütahya, İzmir ve Kayseri’de
askerliğimi tamamladım. Kütahya’dayken
askeriyede çalışan askerleri İzmir’e imtihana
gönderdiler. Türkiye’den 19 kişi gittik. İmtihanı ikincilikle kazandım. Beni tekrar Hava
İkmal Merkezi’ne yolladırlar. Sabah işe gidip
162

akşam da işçilerle beraber paydos ederdik.
Garnizonda yatardık. Nöbet filan tutmazdık. 1954 yılında tezkereyi aldıktan sonra,
aynı fabrikada çalışmaya devam ettim. 1956
yılında Orta Anadolu Fabrikası’na geldim.
Almanlarla birlikte o fabrikayı biz kurduk.
1956 yılında Fazilet hanımla evlendim.
Babanızı anlatır mısınız?
Babam hocaydı. Şu anda Yemliha’da yatıyor. Babam orada 3 yıl imamlık yapıyor.
Üçüncü yılında ben beş yaşındayım, ablam
da yanımda beraberiz. Babam bir hafta önce
cemaate hitaben, hocanızın başına bir iş
gelirse ne yaparsınız diyor. Ve ezanı bugünkü
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şekliyle okuyor. Muhtar gidiyor, aman hocam
ne yapıyorsun seni de beni de içeri atarlar
diyor. Babam da, abdesti varsa hayıra ve şerre
karışmadan içeri girmesini söylüyor. Altı kere
ezan okuyor. Namaza duruyor birinci rekâtı
kıldırıyor. İkinci rekâtta secdede iken ruhunu
teslim ediyor. Bir kadın eve gelip ablama sesleniyor, koşturuyoruz. Vardım ki, babamın
üstünü örtmüşler camide yatıyor. Necmettin Feyzioğlu belediye başkanı. Araba gön-
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Hisarcık PTT binası açılış
töreni {1968}

başkanlığı yaptım. Yani toplam olarak 15 yıl
başkanlık yaptım.
Başkanken Hisarcık’a neler yaptınız?

Belediye binasının açılışı sırasında {01.01.1969}

dermişler, halk babamı vermedi. Yemliha’ya
defnettiler. Bayramlarda ziyaretine giderim.
Sanayileşmede Hava İkmal ve Orta
Anadolu önemli, o günlerde neler
yapardınız?
Hava İkmal’de benim görevim tayyare montajıydı. Tayyare bakıma geldiği zaman “A’dan
Z’ye” soyardık. Kontrolden geçirir, uçuşa
verirdik. Hava İkmal’e tekrar girebilmek
için sınava giriyorduk. Sınavda soruların
tamamını yaptım. Komutan teşekkür etti
ve 100 verdi. Atölyedeki notum ile yazılıdaki
notum ikisi beraber saat ücreti olarak 160
kuruşu karşılıyordu. Bana 120 kuruş verdiler.
Atölyedeki notumu az vermişler. Hâlbuki
ben posta başı olmuştum. Durumu izah
ettim. İleride düzeltiriz dediler. Ben oradan
ayrılmayı kafama koydum. Yerel gazetede
bir ilan gördüm, Orta Anadolu Fabrikası
eleman arıyor. Ben gittim, orada 190 kuruş
verdiler. Makine bakım ustabaşısı oldum.
1963’e kadar çalıştım. 1963’de beni Hisarcık
Belediye Başkanlığı’na istediler. On yıl başkanlık yaptım. 1984’de tekrar 5 yıl belediye

Ben belediye başkanı olduğumda kokan bir
okulda eğitim yapılıyordu. Okul çürümüş,
köhneleşmiş bir haldeydi, ele alınır yanı
yoktu. İlk önce ilkokulu yaptırdım. İlkokul
biterken Vali Nazım Üner’e vardım, bir de
ortaokul yapmak istediğimi söyledim. Vali
bey, para yok dedi. Ben de sırtımdaki gömleğin satılık olduğunu belittim. Vali bey çok
etkilendi, Nafa {Bayındırlık} Müdürü’ne telefon açtı. Hisarcık’ta yapılan ilkokula çatı koymayın, üstüne ortaokulu devam ettireceğiz
dedi. Yapıldı. Sıra liseye geldi. Hayrettin Nakipoğlu Emniyet Genel Müdürü’ydü. Bakan
oldu. Vedat Ali Özkan Sağlık Bakanı’ydı.
Onlara gide gele liseyi yaptırdık. Belediye
binasını, içme suyunu, elektriği ben hallettim. Allah razı olsun Kayseri Belediye Başkanı
Mehmet Çalık’la sırt sırta verdik. Kayseri
Hisarcık arasındaki çift yolu yaptırdık. Postaneyi, kanalları, fırını, hamamı, çarşıları
ben yaptırdım. 220 bin m2 kamulaştırma
gerçekleştirdim.

Askerlik hatırası {1953}

Mustafa Erdoğan
kürsüde halka hitap ederken

Ben hep doğru bildiğimi yaptım. En büyük
ağabeyim Kayseri Belediyesi’nde tahsil
şefiydi. İstimlâk gerekiyordu. Onların tarlasından yaptım. Ağabeyim bana küs öldü.
Anlatırken liseyi yaptırdık diye geçip gidiliyor.
Ama okulun yapılması bugün bile gözümün
önünden hiç gitmiyor. Lise yapımı için Sağlık
Bakanı Vedat Ali Özkan’a ilkokul ortaokul
bitti lise ne olacak dedim. Bakan bey benim
isteğimin hiç bitmediğini söyledi. Hayatımda
163
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söyledi. Okulun yapılacağı bahçe Şevki Gavremoğluna aitti. Hemen takdir komisyonunu
getirip, kıymet koydurduk. Belediyeler yasa
gereği böyle işler için para veremez. Ben Vali
beye belediyede 67 bin lira para var, kayın
pederim öldü, kayınvalidem hanıma 20 bin
lira vermiş, ben o paradan 13 bin lira ilave
ettim, bu arsayı alalım dedim. Hacı Ali Çayırağası, Avukat Şaban Kulkuloğlu ile gece bir
araya geldik. Şevki Gavremoğlu’nun evine
vardık, 80 bin lirayı avucuna saydık. Sabahleyin tapuyu aldım ve yedinci gün bakanlığa
yetiştirdim. Okul yapıldı. Gençler okuyor. Bu
sene dört tanesi yine üniversiteyi kazandı.

Mustafa Erdoğan, Anıtkabir
Özel Defteri’ni imzalıyor
{1969}

Ben o on üç bin lirayı verdiğimde, evimde
doğru dürüst ekmek yoktu. Beş çocuğum
vardı.
Mehmet Çalık nasıl bir başkandı?
Çalık çalışkan, dürüst, yemeyen, yedirmeyen
bir belediye başkanıydı. Ben her zaman ona
dua ederim. Osman Kavuncu ve Mehmet
Çalık gibi belediye başkanını inanın ki görmedim. Kavuncu zaten efsaneydi. İkisi de
çok güvenilir insanlardı.
Kızılay’la nasıl tanıştınız?

hiç dilenci olmadım olmamda, ama memleketim için dilenmeye geldim, bu görev öyle
bir görev ki insanı dilenci yapıyor dedim,
güldü. Milli Eğitim Bakanına telefon açtı.
Kayseri’nin doğusunda yapılacak bir liseyi
bizim kasabaya kaydırdılar. Bir muamele için
Milli Eğitim Bakanlığı’na gittiğimde Müsteşar, sen utanmıyor musun ilçenin hakkını
bir kasabaya kaydırttın, kasabada lisenin
işi ne dedi. Ben de sayın müsteşarım bu bir
eğitim davasıdır, devlet her tarafa gerekli
okulu yapmak zorundadır, bu durum Sizin
bileceğiniz iş değil, bizim bileceğimiz bir iştir
şekline açıklama yaptım. O da bana cevaben,
eğer bu okulun arsa tapusunu bir haftada
getirmezsem makamından olmayı göze aldığını, ya da okulu yerine geri göndereceğini
164

1984 yılında üçüncü kez belediye başkanı
seçildiğimde Emin Hisarcıklıoğlu aradı,
Kızılay’ın yönetim kurulunu oluşturuyorum,
senin yönetim kuruluna girmeni istiyorum
deyince, doktor bey o kadar çok işim var ki
gelemem dedim. O da, dürüst ve çalışkan
adam aradığını, benim gibi insanları aradığını, kendisini kırmamamı istedi. Emin
Hisarcıklıoğlu, Mustafa Alemdar Güngör,
Ayhan Uzandaç başkanlarımla birlikte 2005
yılına kadar çalıştım. Elimizden geldiği kadar
hizmet ettik.
Eşimin de Kızılay’a katkıları oldu. Aydınlıkevler’de eşimin bir dairesi var. Oradan gelen
kirayı Kızılay’a ve hayır kurumlarına dağıtır.
Unutamadığınız bir anınızı anlatır
mısınız?
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 Çalık
çalışkan, dürüst,
yemeyen, yedirmeyen bir belediye başkanıydı.
Ben her zaman
ona dua ederim.
Osman Kavuncu
ve Mehmet Çalık
gibi belediye
başkanını inanın
ki görmedim.
Kavuncu zaten
efsaneydi. 

Çankaya Köşkü’nde belediye
başkanları Cumhurbaşkanı
Cevdet Sunay tarafından
kabul ediliyor {1969}

Şu olayı da hiç unutamam. Ben belediye başkanı olduğumda Hisarcık’ta su birliği vardı.
Bu birliğin üyeleri Kayseri’nin en zenginleriydi. Cemal Hattat, Âdem Çilsal, Işık Pazarı
Hacı emmi vs. bunlardan bazılarıydı. Ben
başkan olduğum zaman bu suyu tek bir gün
Hisarcık halkı kullanıyor, geri kalan altı
gün su bu ağaların. Bir beş yıllık mukavele
var. Bunu fark edince işe el koydum. İş öyle
dallandı ki, Suat Hayri Ürgüp’lü başbakan,
Faruk Güvenürk de burada paşaydı. Savcı,
Adalet Partisi İl Başkanı Kamil Sarıyıldız’a
Hisarcık Belediye Başkanı’nı tevkif edeceğiz
diyor. Buradaki insanların haklarını korumak benim boynumun borcu, gider yatarım
dedim. Bütün tarafları valilikte toplantıya
çağırdılar. Ne söylesek, neye elimizi atsak
belediye başkanı çürütüyor, elinde padişahtan kalma fermanlar var demişler. Uzunca
süren tartışmaların sonucunda, bize ne
istiyorsunuz dediler. Ben tek bir kişiyim,
karşımdakiler altı kişi, istedikleri kararları
alıyorlar. Birliğin Başkanı, Hisarcık Belediye
Başkanı olarak ben olayım; Mart, Nisan,

Mayıs aylarında istedikleri kadar su vereyim
ama Haziran, Temmuz, Ağustos ayları fakir
fukaranın ekininin, sebze ve meyvesinin
sulanacağı zaman, bu dönemde suyu kasaba
halkı kullansın, katı bir hareketimiz olmayacak, fırsat buldukça yine su vereceğiz, bu
hususları ihtiva eden bir mukavele yapalım
deyince anlaşma yapıldı. Kasaba da rahat bir
nefes aldı. t

Hisarcık hamamının açılış
töreni {1966}
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Mustafa Kamil Başkal
Sizi tanıyabilir miyiz?
1948 yılında Kayseri Kiçikapı Lale Paşa
Mahallesi’nde dünyaya gelmişim. Çocukluğum orada geçti. Mimarsinan İlkokulu’nda
4. sınıfa kadar okudum. Daha sonra Atatürk
İlkokulu’ndan mezun oldum. Nazmi Toker
Ortaokulu’nda, Kayseri Lisesi’nde okudum.
Ankara’da Eczacılık Fakültesi’ne girdim. İki
sene okuduysam da, anarşinin çokluğu nedeniyle bırakıp geldim. Babamızın işine devam
ettim. Kayseri’de klasik haline geldiği gibi, ben
de ortaokulda ticarete başladım. Okuldan işe,
işten okula gidip gelirdik. Babam Latif Başkal,
daha önce eski sanayide bakırcılık yapardı.
Daha sonra 1958–61 yılları arasında 27 Mayıs
Caddesi’nde inşaat malzemesi üzerine ticaret
166

yaptı. Ben, o yıllarda babama yardım ederdim.
Yanında tezgâhtarlık yapardım. Babam daha
sonra diğer işlerini tefsiye ederek akaryakıt
işlerine yoğunlaştı. Beni de yanına aldı. O
gün bugündür akaryakıt işiyle iştigal ediyoruz. 1979 yılında evlendim. Kayseri eşrafından Nurullah Aslan’ın kızı Nazan hanımla
evlendim. 1979 yılının sonunda askerlik için
Samsun’a gittim, sıhhiye okuluna. Acemilikten sonra, Sivas Askeri Hastanesi’nde askerliğimi tamamladım. Mezun olamadığım eczacılık fakültesinin bilgilerini uygulama imkânı
buldum. Askerlik dönüşü ticari hayatımıza
devam ettik.
Meslek teşekkülleri ve sivil toplum
örgütlerinde görev aldınız mı?
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Petrol Ofisi bayisiydik. PUİS diye bir sendikamız vardı. O sendikaya üye olmuştum. Mersin
bölgesinin delegesi olarak aşağı yukarı 15–16
sene görev yaptım. Kayseri, Mersin bölgesine bağlıydı. PÜİS’te, Türkiye genelinde üst
düzeyde 36 kişilik bir konsey vardı. Ben o konseyin en genç üyesiydim. Zaten yapımda, yaşlılara hizmet çok önemlidir. Orada, mesleğimizin büyüklerine, ağabeylerime, amcalarıma
hizmet ettim. Konsey bir istişare kuruluydu.
Yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunurduk.
Ben babamın oturmalarına devamlı katılırdım. Orada hizmetlerini yapardık. Çok güzel
sohbetleri vardı. Her cümlede bir mana, bir
ikaz, bir hayat görüşü olurdu. Onlardan çok
şey öğrenmeye çalıştım.
Şu anda, Erciyes Eğitim Kurumları’nın yönetim kurulundayım. Özel ilköğretim okulu ve
lisesi var. Burası Hakka Hizmet Vakfı’na bağlı
bir yer.
Sporla iç içeyim. Bizim olmazsa olmazımız.
Ağırnas Şimşek Spor’a basketbolcu olarak
girdim. Yöneticilik filan derken başkanlık
üstümüze dikildi kaldı. Güzel işler yaptığımızı tahmin ediyorum. Ağırnas Şimşek Spor
tesisleri Türkiye’nin ilklerinden birisidir.
Burası bir gençlik kulübüdür. Burada teşekkürü bir borç bilirim: Sayın Valimiz, şu anda
da Kamu İdaresi Müsteşarı’mız olan Muammer Güler’in hakkını ve hizmetlerini unutamayız. Futbol Federasyonu’na sahamızı çim
yaptırdı. Tesisin yapılması ve onarılmasında
Büyükşehir ve Kocasinan belediye başkanlarımız ve belediye yetkililerinin hepsinin
emekleri var. Şu anda orada 400’ün üzerinde
sporcusu olan bir spor okulu var. 10 yaşında
başlıyorlar, 7–8 kategoride yarışmaların içerisindeler. Bu kategorilerin hepsinde de faal
bir vaziyetteyiz. Oranın esas amacı, sporcuyu
yetiştirmek, yetiştirirken de ahlaklı, terbiyeli
yetiştirmek. Sporcuların aileleriyle devamlı
diyalog halindeyiz. Zayıfı olan futbolcu adayını
derhal evine gönderiyoruz. Derslerini düzelt
de gel, diyoruz. İdmanlara almıyoruz. Tahsili
elimizden geldiği kadar ön planda tutuyoruz.
Küçük çocukların gıdalarına aileleriyle birlikte

çok dikkat ediyoruz. Dışarıdaki yiyecek ve içeceklere pek itibar ettirmiyoruz. Ailelerin yapısına göre onları zor durumda bırakmadan bir
menüyü de hazırlayıp veriyoruz.
Benim kişisel branşım basketboldur. Tahsilsiz insan basketbol oynayamaz. Araştırın sorun, bütün basketbolcular yüksek tahsillidir. Hem
okul, hem de spor için zaman bulanlar futbol içinde aynı şey yapılabilir.
Biz gençlerimizin ders içinde çok zamanlarının olduğunu diyaloglarla
göstermeye çalışıyoruz.
Sporcusu olduğu kulübe başkan olmak nasıl bir duygu? O
günlerle bu günler arasında imkânlar açısından çok fark olsa
gerek?
O gün yaşadığım bir olayı anlatırsam, bugünküler o günleri daha
somut anlarlar. Basketbol ayakkabıları çok mühimdir. Bilekleri tutması açısından. Çünkü ayak bilekleri çok oynaktır. Lise talebesiyken
İzmit’e amcamın yanına gittim. Burada ayakkabı bulamıyorduk. En lüks
ayakkabı Raf’tı. Doğru dürüst bir ayakkabı değil, ayak içinde yamulur
filandı. Orada bir Amerikalı’nın ayağında Venüs ayakkabı gördüm.
Amcama söyledim. Amerikalının ayağına bir terlik verdik ayakkabıları
satın aldık. Eve geldim, ayakkabıları bir saat kadar deterjanla yıkadım.
Çok siyahtı. Kayseri’de arkadaşlarıma, hatta diğer kulüplerdeki arkadaşlarıma da memnuniyetle verdim ortaklaşa kullandık.
Kızılay’la ne zaman tanıştınız?
Kızılay’la tanışmamızın sebebi Ayhan Uzandaç beydir. Geriye dönecek
olursak, ilkokuldan beri Kızılay’ı beynimize yerleştirmişlerdi. Hatta
ilkokul 3. ve 4. sınıfta iken Kızılay’ın çantasını taşımıştım. Yavrukurt167
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itibar için uğraştık. Babamız itibar için çalışın,
çalışırsanız para zaten kendiliğinde gelir derdi.
Kafamıza yerleştirdi. İşe sahip olmamızı istedi.
Rahmetlinin bana öğrettiği bir duası vardı.
“Kurban olduğum, gücümün yeteceği bir iş,
sahip olacağım parayı ver”, deyin derdi. Paranın kor ateş olduğunu söylerdi. Bunlar benim
kulağımda küpeydi. Bunlar artık mesleğimizin
anayasasıydı. İlk geldiğimde, bana kasasının
anahtarını teslim ederken şu cümleyi söyledi:
Ben size haram para yedirmedim, bundan
sonra sen de bana haram para yedirme aslan
oğlum”. “Bu işi kendin yap çünkü müşteri
daima iyiyi, doğruyu, düzgünü seçer” dediğini
aklımdan çıkarmadım. Bunları yerine getiriyoruz. Çok şükür işlerimizden de memnunuz.
Bugün 60 küsur yaşındayım. Çok şükür sabah
saat 8’de işimin başındayım. Akşama kadar
çalışırım. Bağcılığa zaafım vardır. Orada
sebze–meyveyle ilgilenirim. Karşılıklı, dostlarımızla hatıra olarak alır veririz. Benim bahçemde Malatyalı bir müdürün kayısısı var.
Defterdarın kirazı vişnesi var. O kaysıdan,
ürününden yerken vesile olanlara dua ediyoruz. Hatırlamaya sebep oluyor. Bence de
verilebilecek hediyelerin en güzeli.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?

tum. Yapılı olmamızdan mı, kemiklerimizin iriliğinden mi ne çantayı
bana taşıttırmışlardı. Ben daha sonra emrivakiyle Kızılay yönetimine
girdim. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım, ama bana
sorarsanız kendi açımdan yapılması gerekenleri de yapamadım.
Babanızın tavsiyeleri olur muydu?
Babamın ilk tavsiyesi doğruluktu. Bizim şuanda uğraştığımız mesleğimiz şaibeyi götüren bir iştir. Dik durmak gereken, çok titizlik isteyen bir meslektir. Şimdi teknoloji vasıtasıyla kontrol altına alınıyor.
Daha evvelden böyle değildi. Suiistimallere açıktı. Ama gecemizle
gündüzümüzle hep buna dikkat etik. Parayı hep ikinci planda tutuk,
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En hassas olduğum nokta, Allah riyadan sakınsın. Amacına uygun yapılmasıdır. Hayırseverlik doyumu olmayacak bir olaydır. Allah’a
her zaman dua ediyorum. Bana hayır için
para versin, ben de yapayım. Bunlardan da
kimsenin haberi olmasın diyorum. Malumunuz, tekrarda fayda vardır, zekâtı alenen yap,
hayrı bir elinin verdiğini bir elin görmesin
diye, dinimizde yeri olan bir olaydır. Yaptığım işlerin bir kısmından, çocuklarımın bile
haberi olmaz. Kendi kendime yaparım. Çünkü
babam da öyle yapardı. Babam talebe okuturmuş, benim haberim yoktu. Babamla birlikte
oturduk. Çocuklarım onların elinde büyüdü,
bu kadar iç içe olmama rağmen okuttuğu talebeleri bilmezdim. Öldükten sonra tesadüfen
öğrendim. Hepsi de bir yerlerde makam sahibi
olmuşlar. Ona da çok mutlu oldum. Hayır çok
zevkli bir olaydır.
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Sizin Kayserili olduğunuzu öğrenince
insanların davranışları nasıl oluyor?
Mesela, PUİS Sendikası’nda Türkiye’nin her
tarafından insanlar vardı. Başkalarının anlattığı gibi, hakir görülür gibi hiçbir olay yaşamadım. Talebelik hayatımda da yaşamadım. Ama
genelde bir yanlış intiba var. İçimize girince
çok iyi anlıyorlar. Gelip Kayseri’ye yerleşenler
var. Burada müdürlük, yöneticilik yapanlar
var. Petrol Ofisi bayiliğim sırasında, biraz
kamuyla iç içeydim. Çoğu da burada kaldılar.
Yaşamaya devam ettiler. Burayı kendi memleketleri gibi gördüler.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
görüyorsunuz?
Kayseri rahat bir şehir. Ulaşımı kolay. Ben
raylı sistemi tercih ediyorum, evime giderken
gelirken. Ben benzinciyim benzine para vermiyorum, ama gereksiz yere benzin yakılmasını
tasvip etmem. Bu da, memlekete dövizle gelen
bir mal. Yürümeyi seviyorum. Yürürken bir
iki dostuma rastlıyorum. Bunu, beşeriyetin
emrettiği bir olay gibi görüyorum. Kayseri
bir büyük şehir, gelişimini çok da iyi yaptı.
Ben siyaseti bilmem, anlamam hiçte girmedim, bulunmadım. Her belediye başkanı, bu
memlekete mutlaka bir şeyler yaptı. Kimi
görünür yaptı, kimi görünmez yaptı. Kimi
alt yapıyı, kimi üstündekileri yaptı. Şurası
kesin ki, memlekete faydasız başkan gelmedi.
Özhaseki Başkan zamanında da çok büyük
ivme kazandı. Yatırımlara dönüştü. İmkânlar
da buna müsaitti. Yeşili sevdiğim için Sivas
Caddesi’ne raylı sistemin yapılmasını hoş
karşılamıyordum. Top akasyaların kalkması

beni rahatsız ediyordu. Prestij bir caddemizdi. Kayseri’den geçenler
Çevreyolu yerine Sivas Caddesi’ni tercih ederlerdi. Şimdi bu güzergâh
daha da yeşil. Ağaçlar büyüyünce, anlatılarına göre yukarıda birleşeceklermiş gibi bir yapıdaymış. Endişemin boşuna olduğunu gördüm.
Kayseri artık kabuğunu kırdı. Gelecekte daha da büyür.
Hayat felsefeniz nedir?
Beşeri münasebetler, tabiatın korunması ilk planda gelir. Fakat yalana,
riyaya tahammülüm olmadığından insanlara biraz itici geldiğimin
farkındayım. Belki bir kabahat, ama benim yapım bu. Kafamı sallayıp
geçmektense, o arkadaşı ikaz etmekte fayda görüyorum. Boş verip
geçmeyi sevmem. Eskiden büyüklerimin saf ve temiz sohbetlerine
vakıf olduğum için, bunların aynısının yaşanmasını istiyorum. Fakat
bugün için hayat şartları maalesef parayı ön planda tuttu. Bu çıkar
davası, insanları birbirlerinden soğuttu. Veya mesafe koydurttu. Biz
mahalle hayatında büyüdük. Mahallede, ekonomik bakımdan her
sınıftan insan vardı. Mesela hamallık eden Ahmet emmimiz vardı,
sıvacılık eden Mustafa amcamız, hâkim olan Ömer amcamız ve Molu
aileleri vardı. Her grup insan vardı. Fakat Pazar günleri birinin evinde
yemek yenirdi. Kimse birbirini hakir görmezdi. Acılar paylaşılır, mutluluklarında bulunurlardı. Tabi, apartman hayatına geçilince, o insanlar
mahallede kaldı. İlgilenen olmadı. O diyaloglar zayıfladı, hatta şu anda
hiç kalmadı diyebiliriz.
Unutamadığınız anılarınız var mı?
Siz de çok iyi bilirsiniz. Bizim mesleğimizde bir zamanlar uzun akaryakıt kuyrukları olmuştur. Bu insanların hal ve hareketleri beni çok
üzerdi. Ben o malı kuyruktaki insanlara satarken etim yağım erirdi,
çok üzülürdüm. Paralarıyla günlerce sefalet çekerlerdi. Bunun yanında,
bu durumu fırsat bilip karaborsacılık yapan insanlara da ayrı bir not
vermişimdir. Hayatım boyunca o insanlara hep mesafeli kalmışımdır. t
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Nevzat Türkten
Siz tanıyabilir miyiz?
1928 Kayseri doğumluyum. Hacılar’da bağa
göçtüğümüzde dünyaya gelmişim. Halıcı
İsmail Köker babamın bacanağıydı. Onların birkaç tane bağı vardı. Bir tanesine de
babamlar göçmüşler. Bucak bağında doğmuşum. Çocukluğum babamın öğretmen
olduğu köylerde geçti. Babam Mahmut
Türkten Daruleytam{Osmanlı Yetimler
Yurdu}’dan mezun. Dedem birinci dünya
harbi patlamadan ölmüş. Bu okullara önce
şehit çocuklarını, daha sonra da bütün
yetimleri almışlar. Müslim ve gayrimüslim
demeden, ayırt etmeden almışlar. Dul kalan
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babaannem Aliye hanım okumanın kıymetini bilen bir akil daneydi. Bunlar büyüyüp
okuyacak, kılıç kuşanacak diye Daruleytam
mektebine gitmiş. Kayseri’de bu mektepten
3 tane varmış. Birisi Setenönü’nde, diğerleri
de Zincidere’de ve Efkere’deymiş. Babaannem
babamı ve amcamı alarak Setenönü’ndeki
okula gitmiş. Müdür şu büyük oğlanı alalım
diye amcamı göstermiş, ama babam için bu
daha küçük onu alamayız demiş. Kadıncağız
yalvarmış yakarmış müdürün huzurundan
çıkmamış. Müdür bakmış ki, babaannem
gitmiyor babamı da okula almış. Amcam
babamdan 2 veya 3 yaş büyükmüş. Harp
yıllarında Daruleytamları İstanbul’a topla-
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mışlar. Buradaki çocuklardan ebeveynlerinin
müsaade ettiklerini alıp götürmüşler. Babaannem çocuklar okusun diye her şeye razı.
Talas’ın yaylı arabalarıyla Niğde–Ulukışla’ya
gitmişler. Tren İstanbul’a ve Bağdat’a oradan
geçiyor. Trenle İstanbul’a gitmişler, giderken
amcamın başında bir yara meydana gelmiş.
Önce hastaneye, daha sonrada Beykoz’daki
mektebe götürmüşler. Babam Sait Halim Paşa
Köşkü’ndeki Darüleytam’a gitmiş. Böylece iki
kardeş birbirinden ayrılmış. Tatil günlerinde
görüşürlermiş. Bu arada ananız öldü diye
Kayseri’den haber gelmiş. İstanbul’dayken
anasız babasız kalmışlar. Daruleytam’ı bitirenlerden, okumak isteyenleri okutmuşlar.
Babamı Halkalı Ziraat Mektebi’ne kaydetmişler, amcamı da Beykoz’daki ayakkabı
fabrikasına işçi olarak almışlar. Orada islim
işinde çalışmış. O tecrübesinden dolayı da
Kayseri’ye gelince, Devlet Demir Yolları’nda
ateşçi olmuştu. Halkalı Ziraat Mektebi’ni
Bursa Ziraat Mektebi’ne aktarmışlar. Dolayısıyla babam Bursa Ziraat Mektebi’nden
mezun olmuş. On sekiz yaşını tamamlamadığı için memur olarak almamışlar. Devletin verdiği yatağı satmış, Kayseri’ye gelmiş.
Düvenönü’nde bir evleri vardı, ama bir şeyleri
kalmamış, iki göz oda, bir tarafında amcam
evlenmiş o kalıyor, öbür odaya da babam
yerleşmiş. Amcam belediyede çalışıyormuş.
Reşat İzbırak isimli bir coğrafya profesörü
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vardı, onun babası belediyede fen işleri amiriymiş. Amcam da onun
yanında mira tutarmış, ölçümlerde biçimlerde yardım edermiş. Bu
adama kardeşimin tahsili var, ana baba yok, ona bir iş bulalım diye
rica edince öğretmen vekilliği ayarlamış. Öğretmene çok büyük
ihtiyaç varmış. Lise mezunlarını bir kursa tabi tutarak öğretmen
yapıyorlarmış. Zincidere’de ve Sivas’ta kurs açmışlar. Babamı kurs
için Sivas’a yollamışlar. Orada asil öğretmen olmuş. Benim hatırladığım kadarıyla Turan, Mancusun, Hazarşah ve daha birçok köyde
öğretmenlik yaptı.
Kayseri’de öğretmenler maaşlarını Özel İdare’den alırlardı. Özel
İdare Kayseri’de fakir. Parası olunca mektepleri açar öğretmenlere para verir, parası olmayınca mektepleri kapatır öğretmenleri
açığa alır. Yine bir sene altı yaşındaydım para yok, öğretmenleri
açığa almışlar. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı tamim yayınlamış,
boşta kalan öğretmenleri isterlerse şu vilayetlere gönderebiliriz
demiş. Babam İstanbul, Konya ve Samsun gibi bazı vilayetleri istemiş. Babamı Samsun Havza Türnük Köyü’ne vermişler. Ben orada
babamda bir, iki ve üçüncü sınıfları okudum. Köy okulları o zaman
üç seneydi. Diplomayı veriyorlardı. Ortaokula gitmek istersen 5.
sınıfı okuman gerekiyordu. Babam Türnük’te kaldı. Annem beni ve
iki kız kardeşimi de alarak Havza’ya geldi. Bir ev tuttuk. Havza’da
Merkez İlkokulu’na kaydolup dördüncü sınıfa orada başladım.
Madem böyle ayrı kalınacak neden Havza’da kalıyoruz, o zaman
memleketimizde kalalım diye düşünülmüş olacak ki Kayseri’ye
geldik. Dördüncü sınıfı Kayseri Gazipaşa’da okudum. Beşinci sınıfa
geçmiştim ki babamın gözünde trahom hastalığı vardı. Çok iyi
yüzücüydü. İstanbul Boğazı’nı karşıdan karşıya geçerdi. Her halde
oradan kaptı. Sık sık İstanbul’daki hastanelere gitmesi gerekirdi.
Babam Bakanlığa dilekçe vermiş, benim gözüm hastalıklı, ikide
bir hastaneye gidiyorum ve çocuklar dersten geri kalıyor, beni
hastane olan bir yere verin demiş. Babamı hastane olan Urfa’nın
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ikinci dünya harbi patladı. Sıkıntılı günler,
bacılarım ekmek diye ağlıyor.
Baba nezaretinden hep yoksun kaldım.
Annem her şeyimizle ilgilenirdi. Derslerden
zayıf aldığımda küserdi. İyi alınca ne seversem onu pişirirdi. Ben de tepsi mantısının
kızarmışını severdim.

Azerbaycanlı Kızılay’cılarla
{1992}

Seyfi Şahin’in evinde
Mustafa Öztürk, Alparslan
Türkeş ve Nevzat Türkten
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Birecik kazasına tayin ediyorlar. Biz de babamın arkasından, Kayseri’den Birecik’e gittik.
Beşinci sınıfı Fırat İlkokulu’nda okudum.
Tam okul bitecek, ama Birecik’te ortaokul
yok. Nereye gideceğim, yaşım da küçüktü.
İlkokula altı yaşında başlamıştım. İmtihanlara girmedim, tezkere bırakır gibi sınıfta
kaldım. Ertesi yıl ilkokulu bitirdim, ortaokul
olmayınca annemle birlikte Kayseri’ye geldik.
Babam 4–5 yıl daha orada kaldı. Bu arada

Mustafa Fevzi Orbay Gazipaşa’da öğretmen,
bağda bizim komşumuz. Bu adam halimize
acıdı, anamın ağzından bir dilekçe yazıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı halimize acıyor, babamın tayinini Kayseri’ye yapıyor. Ama ne kadar
gaddarlık, harcırahsız gitmesine karar veriyor. Babamı Yeşilhisar’ın Ortaköyü’ne tayin
ettiler. İlk mektebin üçüncü sınıfından sonraki bütün okulları babasız okudum. Ortaokulu ve liseyi Kayseri Lisesi’nde okudum.
İsmail Köker hatırlı bir adamdı. Araya girdi.
Babamın tayinini Hacılar’a yaptırdı. Babam
orada, ben Kayseri’de kalıyordum. Ben liseyi
bitirip tahsil için İstanbul’a gidince, babamı
Kayseri’ye Bozatlıpaşa mektebine tayin ettiler. O zamanlar üniversiteye girişte şurada
şu mektepler var şartları şunlardır diye bir
şey yoktu. Rüzgârın önündeki gazel gibi diploma suretlerini, tasdiknameleri alıp yüksek
mekteplere yazılmak için Ankara’ya gittik.
Siyasal bilgilere kaydoldum. Kalacak yer yok,
sokakta kalıyoruz. Sanat mektebinden arkadaşlarımıza rastladık, onları teknik öğretmen
olsunlar diye sınav için Ankara’ya çağırmışlar. Orada bir mektepte yatıp kalkıyorlarmış. İmtihanları bitenler gitmiş, bizi onların
yerine yatırdılar da sokakta kalmaktan kurtulduk. Ankara’yı bilmiyoruz kimimiz kimsemiz yok. Kalktık İstanbul’a gittik. İstanbul’da
Çemberlitaş’ta Kayserililer’in Mahmudiye
Oteli’nde kalmaya başladık. Okullara ön kayıt
yaptırıyoruz. Tıbba ön kayıt yaptırdık, yine
de ne olur ne olmaz Edebiyat Fakültesi’ne de
ön kayıt yaptırdık. Edebiyat Fakültesi’nin de
ne olduğunu bilmiyoruz. İçinde tarih, edebiyat, biyoloji, Türkiyat, var oğlu var. Herkesin mektepleri ilan olmuş. Tıpta, hukukta
adımız yok, gidin bir de Edebiyat Fakültesi’ne
bakın orada da bir liste var dediler. Baktım ki,
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var. Ben böyle bir şey istemiyordum. Bir kere
yazmış bulunduk. Öğrendik ki, orta dereceli
puanları bile Hukuk Fakültesi’ne almışlar.
Olgunluğum da bitirmem de iyiydi. İstemezükçü bir grup peyda oldu. Biz de onlara
dâhil olduk. Aşağı yukarı iki yüz kişiydik.
Fakülte sekreterine sık sık gidip geliyoruz.
Birer dilekçe getirin dedi. Hukuk Fakültesi’ni
istediğimizi belirten dilekçeyi verdik. Yedek
bir listeyle Hukuk Fakültesi’ne kaydolduk.
1947’de girdiğim okuldan 1952’de mezun
oldum. Okul bitince askerliğimi yedek subay
olarak tamamladım. Kayseri’ye dönünce,
1954 yılının Mayıs ayında avukatlık stajına
başladım. Stajımı Avukat Cahit Uluğ’un
yanında yaptım. 1955 yılında avukatlık belgemi aldım. Doğan Soysal arkadaşımla müşterek avukatlık yazıhanesi açtık. Arkadaşım
Hazine Avukatı olunca ben Kaleönü’ndeki
yazıhanede yalnız başıma devam ettim. Birçok
yerin avukatlığını yaptım. 1960’dan 1972’ye
kadar Devlet Su İşleri, Hisarcık Belediyesi,
Çukur Belediyesi, Tarım Kredi Kooperatifi,
Hacılar Belediyesi ve birçok yerin mukaveleli
avukatlığını yaptım. 1972 yılında mukaveleli
avukatlığı kaldırdılar. Kadrolu avukat mecburiyeti getirdiler. Devlet Su İşleri’nin kadrolu avukatlığını yaptım. Bu görevimden kısa
sürede ayrılarak serbest avukatlık yapmaya
başladım. Kırk altı yıl avukatlık yaptım. 1955
yılında Sabahat hanımla evlendim.
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Onlar bizi kandırmaya çalışıyordu. Bu arada ne kadar yanlışmış, zabıt
da tutuyorduk. Resmi bir yere intikal etse, başımız belaya girerdi.
Baktık ki bu arkadaşlar fikri sabit, ilişkimizi bitirdik. Okumak için
İstanbul’a gittiğimde Beyazıt’ta Osmanlı’dan kalma Simkeşhane denilen metruk bir bina vardı. Duvarlarından tırmanmak suretiyle birinci
kata çıkılıyor, orada Türk Gençlik Teşkilatı diye bir dernek odanın
birinde faaliyet gösteriyor. Oraya gittim, tanıştım. Kayseri’de şube
açmak için yetki aldım. Ve burada kalenin aslanlı kapısının üstünde

O dönemde adliye binası neredeydi?
Adliye binası ilk önce vilayetin arkasındaki
Osmanlı’dan kalma binalardaydı. Onları sonradan yıktılar şimdiki adliye binasını yaptılar.
Fikir ve kültür hareketlerinin içinde
bulundunuz sanırım, anlatır mısınız?
1947 yılında lisede komünist öğrenciler
türedi. Arkadaşlarımızla beraber gayri resmi
bir cemiyet kurduk. Bunlarla fikir mücadelesine başladık. Belirli günlerde kararlaştırdığımız bir arkadaşımızın evinde toplanıyor, fikir
münakaşaları yapıyorduk. Bunların yanlış
yolda olduklarını anlatmaya çalışıyorduk.
173
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Beni partiye istiyorlardı, Osman Kavuncu’ya,
o salonu bize verirseniz partiye geliyorum
dedim. Salonu bize verdiler, ben de Demokrat Parti’ye geçtim. O bina yıkılıp da yenisi
yapılıncaya kadar, biz dernek olarak orada
oturduk. Türk kelimesini bakanlar kurulunun
iznine tabi tuttukları için ismimiz Kayseri
Kültür Derneği oldu. Bir arkadaşın teşvikiyle
de, güya faydamıza olur diye turizm kelimesini eklediler. Kayseri Kültür ve Turizm Derneği oldu. Her hafta konferanslar verirdik.
Yüz kadar sandalye yerleştirirdik. Kapı açılınca dışarıya da taşardık. Yaşlı, genç herkes
gelirdi. 1970’li yılların sonlarına doğru komünistler bizim derneğimizi basmaya, biz de
mukabele etmeye başlayınca faaliyetlerimizi
durdurduk.
bir oda vardı. Dernek merkezi olarak yetkililerden aldık. Basamaklarını, odayı tamir ettik, kapı yaptık, camı, çerçeveyi onardık. Tahta
sandalyeler koyarak dernek binası yaptık. Zeynelabidin Türbesi’nin
yanında iki katlı türbedar binası vardı. Üst katında sporcular oturuyordu. Zemin katını yetkililerden aldık. Orada toplanırdık. Arı gibi
çalışırdık, nerede milliyetçi bir neşriyat vardı getirir, orada okurduk.
Avukattım, Adana’ya gittiğimde Kültür Bakanlığı’nın yayınevinden
milliyetçiliğe uygun ucuz kitaplar getirir, okur ve satardık. Bu dernek
diğer milliyetçi derneklerle birleşerek İstanbul’da federasyon oldu.
Bu federasyon 1950 yılında Milliyetçiler Derneği’ne çevrildi. Biz
de Kayseri’deki derneği feshedip, Milliyetçiler Derneği’nin Kayseri
Şubesi’ni kurduk. Ben de başkanı oldum. Hürriyet Partisi Kayseri
Teşkilatı’nı da kurduk. Kayseri merkez şube başkanıydım. Hürriyet
Partisi dört milletvekiliyle çırak çıkınca, Demokrat Parti’nin ısrarıyla
oraya geçtim. İlçe başkanı oldum. 1960 İhtilali olduğunda vilayette
il encümen üyesiydim. 1960 İhtilali olunca benim de içinde bulunduğum üç avukat hariç herkesi tutukladılar.
Biraz geriye dönecek olursak, askere giderken Milliyetçiler Derneği
başkanıydım. Karşımıza bir parti olarak çıkacaklar diye Demokrat
Parti başta Celal Bayar olmak üzere derneğimizi sudan sebeplerle
kapattırdılar. Levhamızı indirdiler, ne kadar kitap varsa çuvallara doldurup alıp götürdüler. Askerlikten dönünce 1956’ya kadar dernekle
meşgul olmadık. Baktık ki sahipsiz kalıyor, Milliyetçiler Derneği’nin
tüzüğünü aynen alıp bir yerine Kayseri’nin güzelleşmesi ve inkişafında yardımcı olmak gibi bir madde ekleyerek aynı tüzükle Kayseri
Türk Kültür Derneği’ni kurdum. Bu arada beni Demokrat Parti’ye
istiyorlardı. Belediye İşhanı yapılmıştı, kiraya veriliyordu. İki yüz lira
teminat yatırmak suretiyle, Hunat tarafındaki köşesine talip olduk.
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Erciyes dergisini ne zaman çıkarmaya
başladınız?
1978 yılında gençlerimizin fikir yüzünden
birbirlerini yemeleri karşısında, birbirimizin
kardeşi olduğumuzu, fikirden başka ihtilafımızın olmadığını, onun için de kavgaya filan
gerek olmadığını, kültür birliğimizi anlatabilmek için bir dergi çıkaralım dedik dernekte. O
sırada Âlim Gerçel dernek başkanıydı. Bizden
usandıkları için devretmiştik.
1 Ocak 1978’de ilk sayımızı çıkardık. Okuyucusu sağcılardan daha fazla solculardı.
1980’de darbe olunca dernekle birlikte dergiyi de kapattılar. Dergi ortada kalmasın
diye sahibi oldum. O gün bugündür çıkarıyoruz. Eskiden 750 tane abonemiz vardı.
Âlim Gerçel’in de matbaası vardı. Para pul
almadan dergiyi basardı. Âlim bey matbaayı
devretti, üyeler darmadağın oldu. Kesemizden çıkarmaya devam ettik. Otuz üç yılını
tamamladık. Otuz dördüncü yılın ilk sayısı
Ocakta basılmak üzere hazır. Bir arkadaş ben
bastırırım dedi, yoksa kapatacaktık dergiyi.
Bu dergi çok önemlidir. Genel olarak okuyucuyu ilgilendiren ve bilgilendiren her konu
dergi içerisinde yer alır. Milli birliğimize
ve milletimizin varlığına destek verecek
her konu ele alınmıştır. Edebiyat ve kültür
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ağırlıklı bir dergidir. Bir ara Kayseri ağırlıklı
da oldu. İki sene Kayseri ağırlıklı çıkardık.
Bir atım barut vardı bitti. Üçüncü sene altı
ay geçtiği halde dergiyi çıkaramadık. Yazı
bulamadık. Emir Kalkan diye yazar–çizer bir
arkadaşımız var o bana, Türk Folkloru diye
bir dergi vardı kapandı, yazarlarından yazı
isteyelim dedi. Onun yazarlarına çizerlerine
mektupla dergiye yazı göndermelerini istedik. Yazı yağdı. Birkaç ay içerisinde altı sayı
çıkardık. Eksik sayıları tamamlamış olduk.
Muntazam olarak her ay çıkışı 1982 yılında
başlar. O dergilerin her yılının birer ciltli nüshaları var. 32 cilt var şu anda. Erciyes Dergisi
1910 senesinde neşriyata başlayan bir yayın
organı. Bazen dergi, bazen gazete olarak
çıkmış. 1912 senesinde kapanmış. 1938 senesinde Kayseri Halkevi Dergisi olarak çıkmış.
1950’ye kadar 90 küsur sayı çıktıktan sonra,
1978 yılından itibaren de biz çıkarıyoruz. Şu
ana kadar 111. yaşını bitirdi. Bilhassa halkevi
dergisi saha çalışmaları yapmıştır. O zamanki
kalburüstü yazarlar Kayseri’den ve Kayseri
dışından, yazılar yazmışlar.
Başkaca sivil toplum örgütlerinde
görev aldınız mı?
Baro’nun yönetiminde 20 yıl kadar görev
yaptım. Ömer Gözübüyük’ün yönetimindeydim. O hastalanınca bir–bir buçuk yıl Başkan
Vekilliği yaptım.
Kızılay’a, avukat Mustafa Alemdar Güngör
başkanken üye oldum. Bir otuz sene kadar
çalıştım. Şube Kurulu Üyeliği yaptım. Bir
madalya da verdiler.
İnsanlar Kayserili olduğunuzu
öğrenince nasıl davranırlardı?
İnanmazlardı. Kayserili’yi menfi olarak tanıyorlardı. Açıkgöz, kurnaz her şeyi kendisine
yontan insan olarak görüyorlardı. Halim
selim olarak gördükleri beni, Kayserili olarak
kabul etmezlerdi. Beni iyi görüyorsanız eğer,
bütün Kayserililer benim gibi derdim.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
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Memleket millet için kesesine kıyarak, kesesi müsait değilse zamanını ve emeğini tahsis ederek hizmet etmektir.
Unutamadığınız anılarınız var mı?
Gelibolu Bolayır’da karargâh bölük kumandanlığı yaptım. Askerde
orada imamlık yaptım. Bir gün erin biri ezan okudu, iki defa söylemesi gereken bölümü tek defa söylemiş. Bana söylediler, başka bir
ere yeniden okuttum. Askerin gönlünü kırdım diye hâlâ üzülürüm.
Ne olacak öyle olsaydı, dünya mı yıkılırdı.
Yine askere gittiğim ilk zamanlardı. Askeri hiç dövmedim. Ama ceza
verilmesi gereken durumlar da oluyordu. Ahmet şu Mehmet’e bir
tokat at derdim. Mehmet bir gün yanıma geldi. Komutanım bir yerine
on tane vur, ama başkasına havale etme deyince çok pişman oldum.
Kayseri’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Kayseri’nin geleceğini iyi görmüyorum. Kayseri’nin büyümesini arzu
etmiyorum. Çocukluğumdaki Kayseri’yi arıyorum. Kayseri hakikaten
büyüdükçe güzelleşiyor. Avrupalılara göstereceğimiz örnek şehirler
haline geliyor, doğrudur. Ama samimi olmaktan çıkıyor, kimse
kimseyi tanımıyor. Ne idüğü belirsiz adamlar Kayseri’ye doldu.
Kayseri bizim çocukluğumuzda 50–55 bin nüfusluydu. Türkiye’nin
nüfus artışına tabi tutulduğu zaman, bugün Kayseri’nin nüfusunun
150 bin olması lazım. Taş çatlasa 200 bin olması gerekir. Şimdi bir
milyonu aştı. Kaleönü’ndeki yazıhanemden çıktığım zaman Kale’yi
aşıncaya kadar 50 kişiye selam verirdik. Bir gün büyük oğlumla
gidiyordum, herkese merhaba diyorum. Oğlum yolun ortasında
durdu. Oğlum neden durdun deyince, baba ne kadar çok tanıdığın
var dedi. Şimdi Sivas Caddesi’ndeki evime gidinceye kadar bir merhaba diyecek adama zor rastlıyorum. Kayserili İstanbul’a gidince
senetsiz sepetsiz istediği kadar mal alırdı. İtibarı vardı. Dışarıdan
gelenler bunu bozdu. t
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Orhan Güldüoğlu
Sizi tanıyabilir miyiz?
1974 Mayıs ayında Kayseri Cami-i Kebir’de
dünyaya gelmişim. Babamlar Gülüklü’dür.
Çocukluğum arada geçti. Hacı Ali Karamercan İlkokulu, Kadı Burhanettin Ortaokulu
ve Kayseri Lisesi’ni bitirdim. Üniversiteye
devam etmediğime hala pişmanım, kötü oldu
diye düşünüyorum. Yabancı dili muhakkak
öğrenmek lazımmış.
1980 yılında okurken babam beni, yaz tatillerinde manifaturacılık yapan dayımın yanında
çalıştırırdı. İsmail Karabey Güral Manifatura,
1993 yılına kadar orada çalıştım. Paranın
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nasıl kazanıldığını görsün diye gönderildik.
1994 yılında askere gittim. Malatya acemi
birliğinden 45 gün sonra, Bingöl’de askerliği
tamamladım. 1996 yılında askerden geldim.
1997 yılında Dilek Tuğba hanımla evlendim.
İki kız evladım var. Askerden sonra Gülsan
Gıda çatısı altında çalışmaya başladım. Orada
finans işlerine baktım. Şu anda bütün firmada finans işlerine ben bakıyorum. Bize
2000 yılında Meysu’nun finansı da katıldı.
Yine aynı yılda Vefa Bozacıları’nın Nevbağ
fabrikasını da Nevşehir’de bünyemize kattık.
2003 yılında Meybuz bünyemize katıldı. Şu
anda dört tane şirketimiz var, onların yöne-
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tim kurulu üyesiyim. Meyve suyu, süt, kola,
gazoz üretiyor ve bu ürettiklerimizi hem
ihraç ediyor, hem de iç piyasaya veriyoruz. En
büyük ağabeyimiz Ali Rıza ağabeyimin oğlu
Osman Güldüoğlu var. Bilkent Üniversitesi’ni
bitirdi. İki dil biliyor. İhracat işlerini ona
verdik, o bakıyor. Herkesin görevi belirlenmiş bir şekilde, aile olarak yönetiyoruz. En
son yatırım olarak da Meysu Outlet’i yaptırdık. Markaları Kayseri’ye getirdik. Çok iyi
bir yatırım oldu. Hizmeti, bundan mahrum
olan insanlarımızın ayağına götürmüş olduk.
Hangi ürünleri üretiyorsunuz?
Gülsan’da reçel, helva, tahin, pekmez,
fındık ezmesi üretiyoruz. Bunların plastiğine, donmuş meyvesine kadar biz yapıyoruz. Meysu’da meyve suyu, süt, kola, gazoz
üretiyoruz. Bir de konsantre fabrikamız
var. Nevşehir’de de üzüm alıyoruz sirke,
pekmez, nar ekşisi, limon sossu, şalgam
suyu yapıyoruz. Meybuz’da da donmuş gıda
yapıyoruz soğan, biber, çilek, vişne ve kayısıyı –40 derecede şokluyoruz, –20 derecede
muhafazaya alıyoruz. Bunları onar kiloluk
paketler halinde iç ve dış piyasaya satıyoruz. Gelecekte ürün yelpazesi genişleyebilir.
Bizde Allah vergisi bir iş var, ne yapacağım
diye düşünmüyorsun. Zaten Gülsan, Meysu,
Meybuz üretim olarak birbirine bağlıdır.
Gülsan’da meyvesini alıyoruz, vişnesini alıyoruz suyu kalıyor. Bunu ne yapalım derken
meyve suyu oluyor, meyve mi donmuş gıda
mı derken reçele katıyoruz. Bunlar birbirlerini hep tamamlayan işler. Bundan sonrada

ne yapacağız diye düşünmüyorum. Peyniri, ayranı, yoğurdu, meyveli
yoğurtları var. Arkası geliyor. Yeter ki çalış, yapılacak çok iş var. Bu
iş zaten bizim baba mesleğimiz.
Babanız Osman Güldüoğlu’nun Size tavsiyeleri oluyor mu?
Babam bize her zaman dürüstlüğü tavsiye eder. Hileyi katiyen
sevmez. Kalbimizi dinlememizi ister, en doğru kararı orasının vereceğini söyler.
Meslek teşekkülleri ve sivil toplum örgütlerinde de görev
aldınız, değil mi?
Evet, bundan önceki dönemde Ticaret Odası’nın Meclis Üyesi’ydim.
Ak Parti’nin yönetim kurulu üyesiydim. İşlerimizin yoğunluğu nedeniyle ilgilenemediğimiz için bırakmak zorunda kaldık. Kızılay’la da
çok önceden beri ilişkimiz var. Ayhan Uzandaç ağabeyler Ramazanlarda iaşe paketleri dağıtırlardı. Onları verirdik, hastaneye gidip
geliyorduk, memnun kaldık. Orada büyük hastaneye başladılar,
destek olduk, derken iyi bir Kızılay’cı olduk. Çok seviyoruz. Bundan
önce ağabeyim Bekir Güldüoğlu yönetimdeydi. İşleri nedeniyle vakti
olmayınca aileden biri olsun dediler. Biz de böylece görevi devralmış
olduk. Kızılay’ın yönetim kurulu üyesiyim.
İş ve hayat felsefeniz nedir?
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Kayseri gelecekte nasıl bir kent olur?
Kayseri’de tarım, hayvancılık yok. Sanayide
büyüyor. Bu birlik beraberlik devam ettiği
sürece daha da ileriye gidecek. Belediye başkanımız Erciyes’in master planından bahsediyor. Onlar gerçekleşirse burası cennet
gibi olacak. Şu anda da zaten cennet gibi.
Ben dünyada Türkiye, Türkiye’de de Kayseri
derim. Başka bir memleket tanımayız. Biz
doğup büyüdüğümüz için, havası suyu her
şeyi çok güzel.
Her tarafa gidiyorsunuz Kayserili
olduğunuzu öğrenince insanlar nasıl
davranıyor?
İlkönce biz gıdayla uğraştığımız ve temel gıdalar da insanlar
için hayati önem taşıdığından sağlıklı ve hilesiz olmaları son
derece önemlidir. Ürünle direkt kana geçtiği için, bunlardaki
problem de kana geçer. Yemeyeceğimiz hiçbir malı müşteriye satmayız. Göğsümüzü gere gere kendi ürünümüzü yer,
içer ve satarız. Babam da bu konuda çok titizdir. Hileli iş
yapıp da, zengin olan, ilerleyen kimse yok. En güzel şekilde
yapanlar ilerliyor, belirli bir yerlere geliyorlar. Bizde kalite
daima ön plandadır.

Kayseri’yi ilk önce pazarlıkçı gibi görüyorlar. Aslında gerçek öyle değil. Kayseri insanı
saftır, temizdir ben öyle görüyorum. Doğru
dürüst olduktan sonra, vur eline ekmeğini
al. Tanıdıkça o ön yargılar yok oluyor. Kim
bıraktıysa ilk etapta yanlış bir intiba bırakmış. Aslında Kayserili güzel insandır. Kayseri
şu anda kaliteyi üreten, markalar meydana
getiren bir şehirdir. Markalaşan bir şehirdir.

Kendinize örnek aldığınız insanlar var mı?

Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?

Büyüklerimizi kendimize örnek olarak alıyoruz. Şahıslardan ziyade fikirleri örnek alıyoruz. Sanayi Odası’na, Ticaret
Odası’na gidiyoruz orada konuşulanlardan iyi olanları alırız.
İnsanları ayırt etmeyiz. Herkesi dinleriz. Fikirlerden kafamıza yatan da oluyor, yatmayan da oluyor.

Bu çok ayrı, özel bir şeydir. Nasıl diyeyim.
Herkes olamaz, para vermek her baba yiğidin
harcı değildir. Bazı insanlara ben gıpta ile
bakıyorum. Her şeylerini paylaşıyorlar, fakir
fukaraya yardımda bulunuyorlar. Onların
Allah yardımcıları olsun. t

Neleri seversiniz?
Hani insan sevgisi diyorlar ya, bizde de çalışma sevgisi var.
Çalışmayı, üretmeyi çok seviyoruz.
Neleri sevmezsiniz?
Hayata güzel bakıyoruz. Sevmediğimiz bir şey yok. Çok şükür
her şeyi seviyoruz.
Kayseri’nin gelişimini nasıl görüyorsunuz?
Kayseri çok güzel gidiyor. Biz içerisinde yaşadığımız için
pek farkında olmuyoruz. Dışardan bize çok gelen oluyor,
Kayseri’ye gıpta ile bakıyorlar. Mesela yerleşim planlarını,
şehirciliğini çok beğeniyorlar. Bize normal gibi gelen şeyler,
onları hayrete düşürüyor.
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Orhan Köksal
Sizi tanıyabilir miyiz?
1956 yılında Develi Ayşepınar Köyü’nde
dünyaya geldim. İlkokulu köyümde okudum.
1965–66 öğretim yılında Develi İmam
Hatip’in ilk öğrencilerindenim. Lise kısmı
açılmadığı için İmam Hatip’in lise kısmına
Kayseri’de başladım. Develi’ye de lise kısmı
açılınca, ilçemize döndüm. Kayseri hoşuma
gitmişti. Tekrar buraya gelip 1973–74 öğretim yılında mezun oldum. O yıllar Türkiye’nin
çalkantılı yıllarıydı. Kendimizi siyasetin içerisinde bulduk. Kayseri Eğitim Enstitüsü’ne
kaydımı yaptırdım. Herhalde boyumuzun
iriliğinden olsa gerek, hedef tahtası olduk. Bir

ay olmuştu ki, okulda büyük bir olay oldu ve
cezaevine girdik. Bu benim hayatımın dönüm
noktasıdır. Daha sonra birkaç kez girdim, ama
ilk girişim önemliydi. Çünkü sonraki girişlerimde siyasi koğuşlar vardı, arkadaşlarımla
beraber kalmıştık. Ama ilk girişimde siyasi
koğuşlar olmadığından, adli mahkûmlarla
birlikte kaldık. Hep ağır mahkûmların içerisinde yattık. Rahat edemiyorsunuz, tedirginlik var. 45–50 gün yatıp çıktım. Kayseri
Eğitim Enstitüsü kapanmıştı. Naklimizi
Ankara’ya Gazi Eğitim Enstitüsü’ne götürdük. Oraya da intibak edemedik. Bir arkadaş grubuyla Kırşehir Eğitim Enstitüsü’ne

 Karşılık beklemeden yardım
yapan tek yerin
Kızılay olduğuna
inanıyorum. Bunun
için de Kızılay’da
görev yaptım, içerisinde yer aldım. 
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hesabını sordular. Dünyanın başka hiçbir
yerinde böyle bir şey olmaz. Cezaevine o girişimde de 1,5 yıl kaldım. Oğlum Onur ben
cezaevindeyken dünyaya geldi. Cezaevinden
çıktıktan bir müddet sonra askere gittim.
Kızım doğdu. Çocuklarımın doğumunu ve
bebekliklerini bilmem. Belki ondandır, 0 yaş
çocuklara çok düşkünümdür. Onları görünce
içim titrer. Antalya’da kısa dönem askerliğimi
tamamladım.

geldik. Oradan mezun oldum. Diplomamı da
alamadım. Hâlâ orada duruyor. Okul çıkışı
almıştım. Onu saklıyorum.
Öğrencilik yıllarına tekrar dönecek olursak,
1978 yılında Kayseri’de Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptım. 1979 yılının Şubat ayında
Bülent Ecevit hükümeti vardı. Derneğimizi
arayıp, bütün gençlik yöneticilerini cezaevine attılar. Altı buçuk yedi ay cezaevinde
yattım. Dışarı çıkınca okul arkadaşım, sınıf
arkadaşım Nuriye Koç hanımla evlendim.
Köylülük işte, bir hafta gittim geldim evlilik
teklif edemedim. Hanım hâlâ başıma kakar,
bir evlilik teklifi bile yapamadın der. 18 Ağustos 1980 tarihinde evlendik. 12 Eylül oldu.
Ekim ayının 25’inde tutuklandık. Daha önce
hesabını verdiğimiz bütün olayların, tekrar
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Cezaevine girmeden önce Erciyes Üniversitesi’nde memur olarak çalışıyordum. Askerlikten sonra görevime tekrar başladım. 1997
yılına kadar da Erciyes Üniversitesi’nde görev
yaptım. İşe ilk girdiğimde ayniyat saymanlığı
yaptım. Fen Edebiyat Fakültesi’nin kurucu
sekreterliği, daha sonrada sosyal hizmetler müdürlüğü görevinde bulundum. 1995
yılında da bilgi işlem daire başkanlığında
şube müdürü olarak 1997 yılına kadar görev
yaptım. 1997 yılında ticaret yapmak için istifa
ettim. Beş yıl kadar Talas’ta erkek dış giyim
fabrikası kurduk. Fark Tekstil olarak ciddi
yatırım yapmıştık. 2001 krizine yakalandık.
Bırakmak zorunda kaldık. Tekstilcilik yaparken de şirketi temsilen Sanayi Odası’nda 4 yıl
Meclis Üyeliği yaptım. Mustafa Çapar Yönetim Kurulu Başkanı’ydı. Rahmetli Sadettin
Erkan da Meclis Başkanı’mızdı. Meclisin de
muhalif kanadındaydım. Ticareti hak edemeyince, tekrar memuriyete döndüm. 2002
yılında Ulaştırma Bakanlığı’na müracaat
ettim. Erken seçim kararı alınmıştı. Erciyes Üniversitesi’nin eski rektörü rahmetli
Naci Kınacıoğlu Ulaştırma Bakanı olmuştu.
Bu benim zaten müktesep hakkımdı. Kayseri Posta İşleme Müdürü olmamda onun
imzası vardır. Genel müdürlükte 3 ay kadar
görev yaptıktan sonra Kayseri Posta İşleme
Müdürlüğü’ne başladım. 2010 yılının Mart
ayına kadar bu görevi yürüttükten sonra,
emekli oldum.
Kızılay’la ne zaman tanıştınız?
1998 yılında Kızılay’a üye oldum. Daha sonra
yönetim kurulu üyeliğine seçildim. İki yıl
kadar bu görevi yaptım.

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

Y

S

E

R

İ

Prensipleriniz nelerdir?
En zor şey herhalde insanın kendisini anlatmasıdır. Kolaydan, güçten ve statükodan
yana hiç olmadım. Yukarıda anlatmaya çalıştım. Hayatım hep mücadeleyle geçti. Hep
başkaldırdım. Bu başkaldırı bir isyan değil,
her şeyin daha iyi ve daha güzel olması için
bir çabadır. Bir davaya inanan insanlar, hele
de bu dava Türk milletinin yükseliş davasıysa,
her türlü fedakârlığı gönülden yapıyorsunuz.
Aileden aldığım, İmam Hatip Okulu’ndan
aldığım dini ve milli terbiye bana hep kendiliğinden bir misyon yükledi. İddialı bir
insan haline getirdi. Şöyle hissediyorsunuz,
mademki buradayım en iyisini yapmalıyım
diye düşünüyorsunuz. İyisini yapamazsam,
hiç yapmamalıyım diye düşünülüyor. Ticaret
hariç, ne yaptıysam hep en iyisini yaptım.
Babanızın tavsiyeleri olur muydu?
Babam çok muhterem bir insandır. İyi bir
Demokrat Parti’liydi. Asiliğimiz herhalde
babama çekmiş. 1960 ihtilalinde bir subaya
sizin yaptığınız yanlış deyince soluğu cezaevinde almış, iki buçuk ay içeride yatmış.
Babam ve anam hayattalar. Babam 95 annem
93 yaşındalar. Arkadaşlarımın hepsi gördüler,
bilirler. Babamın köyde çok güzel bir kütüphanesi vardır. Hâlâ günlük gazete okur. Babam
da maşallah hafıza kaybı hiç yoktur. Elli yıl
önceyi, gün gibi hatırlar. Annem de öyledir. Babamı herhalde benim de yıllar sonra
öğrendiğim şu olay çok güzel anlatır: Bu sene
yapılan bir toplantıda anlattılar, ben cezaevindeyken arkadaşlarım babamı ziyaret için
köyümüze gitmişler. Babam arkadaşlarımı
ağırlamış, Orhan’ımdan memnun musunuz
diye sormuş. Onlar da dağlar kadar deyince,
ben ziyarete gidince kendim söyleyeceğim,
siz de Orhan’ımı cezaevinde ziyaret edince
söyleyin bana, ailemize ve kendisine yakışanı yapsın. Bizim başımızı eğik gezdirmesin. O dik dursun, biz de dik duralım demiş.
Arkadaşlarım bu olayı 30 yıl sonra anlatınca
çok duygulandım. Ben zaten babama, atama
layık olacak şekilde durmuştum. Okullarımızın da, dava büyüklerinin de etkisi mutlaka

olmuştur, ama esas olarak vatan millet sevgisini babamdan öğrendim. Ülkücü harekette
öğrendiğim şeylerin, babamdan öğrendiklerimden hiçbir farkı yoktu. Bu kadar fırtınalı yaşadığım hayatımdan da hiç pişman
olmadım. Çok değerli iki hazinem var. Oğlum
Niğde Üniversitesi’nde araştırma görevlisi,
kızım İngilizce öğretmeni. İkisini de evlendirdim.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
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Mersin’de yazlığım var. Yılın bir bölümünü
orada geçiriyorum. İlk planda başka illerden
olanlar kimsenin dikkatini çekmiyor. Ama
Kayserili’yim deyince, ooo neresindensin, ne
iş yapıyorsun diye soruyorlar. Kayserili’nin
mutlaka bir iş yaptığı inancı var. Ticaretle ön
plana çıkıyor. Şunu çok rahatlıkla söylüyorum. Kayserili olmaktan gurur duyuyorum.
Unutamadığınız anılarınız var mı?

Ahmet Kalıpçı ve
Orhan Köksal

Biz Allah’ın, yarattığı insanlara rızkını vereceğine inanan insanlarız. Yine Cenabı Allah’ın
miskin kullarını da çok sevmediğini biliyoruz.
Türkiye’de hayırseverlik çok yanlış anlaşılıyor. Yanlış uygulanıyor gibime geliyor. Niye
derseniz? Kayseri’de herhalde yirminin üzerinde aşevi var. Aşevlerinin insanı atalete,
tembelliğe ittiğini düşünüyorum. İnsanlar
akşama kadar çalışmadan orada gidip kuyruklarda bekliyorlar. Bir tarafta çok çalıştığı halde karnını zor doyuran insanlar, bir
tarafta da hiç çalışmadan yan gelip yatanlar
oluyor. Bu yemek verilenlerin de objektif kitlelere göre seçildiğine inanmıyorum. Devletin, kamunun kurulu bulunan Kızılay gibi
Sosyal Yardımlaşma Vakfı gibi müesseselerle
gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ederek onlara
yardım etmesinden yanayım. Karşılık beklemeden yardım yapan tek yerin Kızılay olduğuna inanıyorum. Bunun için de Kızılay’da
görev yaptım, içerisinde yer aldım.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu
öğrenince nasıl davranıyorlar?
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12 Eylül 1980 yılında 2–2,5 aylık evliyken
cezaevine girmiştim. Şimdiki teknoloji o
zaman yoktu. Eşimin hamile olduğunu cezaevinde öğrendim. Eşim, Başakpınar’da öğretmendi. Doğum iznine ayrıldığından haberdardım. Bir cumartesi günü koğuşta yatarken
ismim okundu, Orhan Köksal sorguya dediler. Allah Allah ne sorgusu, benim bütün sorgularım yapılmıştı. Üzerimi giyinip aşağıya
indim. Odaya aldılar. Herkes orada. O zaman
bacanağım Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde
başkomiserdi. O da orada. Bütün riskleri göze
alıp gelmiş. Bana döndü, gözün aydın bir
oğlun oldu deyip bir kutu çikolata uzattı.
Şoke olmuştum. Anadolu’da nutkum durdu
derler ya, öyle oldu. O gün yatana kadar hiç
kimseyle konuşamadım. Bunun canlı şahitleri
vardır. Mehmet Yılmaz’la, Hamza Kaya’yla
yan yana yatardık. Beni konuşturmaya çalışıyorlar, ama bir türlü konuşamıyorum. Sonra
bir ağlamaya başladım. Hıçkıra hıçkıra 30–40
dakika ağladım. Sinirlerim boşalmıştı. Cezaevinde imamlık yaptığım için, bütün koğuş
ayağa kalktı. Namazları toplu olarak kılardık. Olayın nedenini öğrenince sarmaş dolaş
olduk.
Cezaevinin şartları zordur. Bütün zorluklarına rağmen olumlu yanlarını da gördüm.
Çok kitap okudum, okuma alışkanlığı edindim. Okuduklarımızı da arkadaşlarımızla
paylaştık. İmamlık yaptığım için insanların
bana olan ilgi ve muhabbetlerini unutamam.
Birçok konuda cezaevi yönetimi uygulama
yaparken benden yardım isterdi. t
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Rahmi İncetan
Sizi tanıyabilir miyiz?
1965 yılında Kayseri’de dünyaya geldim.
İnönü İlkokulu’nu bitirdim. İnönü İlkokulu
daha sonradan Öğretmenevi oldu. İlkokulu
bitirdikten sonra babam bana iki alternatif sunmuştu. Ya İmam Hatip, ya da TED
Koleji. İki uç nokta gibiydi, ama ikisinde
de normal ortaokuldan farklı eğitim vardı.
Birinde İngilizce, diğerinde ise Arapça ve dini
eğitim vardı. Daha sonraki yıllarda bu iki
alternatifin, eğitimde diğer okullara nazaran
daha ileri bilgi ve deneyim kazandıracağını
anlayabildim. TED’e gidenlere “kolej bebesi,
çikolata çocuğu” diyorlardı. Bundan dolayı

TED’e gitmek istemiyordum, ama ağabeylerimin de teşviki ve etkisiyle TED’i seçtim. Ortaokul ve liseyi TED Koleji’nde okudum. 1983
yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni
kazandım. 1990 yılında mezun oldum.
1990 yılında Rahmetli Şevki Karamete’nin
kızı Feray hanımla evlendim.
Mezun olduktan sonra biyokimyada doktora
yapmaya başladım. Dersleri başarı ile tamamladım, ancak tezi vermediğim için doktoram
yarım kalmış oldu. Hisarcık Sağlık Ocağı’nda
ve Kayseri Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 5 yıl
kadar doktorluk yaptım. Kayserili herkesin
bildiği bir söz vardır “Kayserili akılsız çocuğu
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okuturmuş.” Galiba babam bana karar verememiş okusun mu, yoksa ticarete mi atılsın diye.
Daha sonra çocukluktan itibaren devamlı içinde
olduğum ticarete tam geçiş yaptım, doktorluğu
bırakıp ortanca ağabeyim Mustafa İncetan’la
birlikte ticaret ve üretim yapmaya başladık.
Elektrikli sobalar üretmeye başlamıştık. Ağabeyimin o tarihte Kumarlı’da bir iş yeri vardı.
Organize Sanayi’nde boş duran başka bir yerimiz vardı. 1995 yılında ağabeyim Kumarlı’da,
ben Organize’de çalışıyordum. Quartz sobalar
yapıyorduk. Yıllar içerisinde Organize’deki fabrika daha çok gelişti. Kumarlı da, sanayi bölgesi
olmaktan çıkınca ağabeyim de organizeye geldi.
Beyaz eşya üretmeye devam ediyoruz. Evlerde
kullanılan tam boy fırınlar yapıyoruz. Üstü ocak
altı fırın olanlar, yüzde 95’ini de ihraç ediyoruz.
Avrupa ülkeleri, Rusya, Ortadoğu, Afrika’nın
tamamı, Güney Amerika az da olsa Kuzey
Amerika’ya, sadece Avustralya kıtası haricinde
dünyanın her tarafına mal satıyoruz. İç piyasada
da çok az miktarda ürünlerimiz var. Odaklanmamız ihracata oldu. Bunda da çok başarılıyız, ama
bu kadar ihracatı doğru bulmuyoruz. Yeniden iç
piyasa yapılanması yapıyoruz. Özellikle güney
ve güneydoğuda sevilen bir markayız, ama bunu
bütün Türkiye’ye yaymaya çalışıyoruz. Ticari
markamız “Klass”tır.
Ailenizin tavsiyeleri olur muydu?
Bizim evimiz İstasyon Caddesi’ndeydi. Daha
ilkokuldayken Taş Sineması’nın önünde, Kız
Enstitüsü’nün önünde şemşamer {ayçiçeği}
sattım. İlkokul bittikten sonra, daha çok babamın yanına dükkâna gidip gelmeye başladım.
Babam manifaturacılık yapar telef, pamuk işiyle
uğraşırdı, ihalelere girerdi. Ben de yaz tatillerinde hep bu işi yapardım. Hatta lise birinci sınıftayken Balıkesir ve Erzincan’daki ihaleye beni
göndermişti. Babam parayı bizden direkt uzak
tutardı. Ne kazandığımızı bilmeden, yanında
herhangi biri gibi çalışırdık. Parayı görüp de,
okumadan uzaklaşmamızı hiçbir zaman istemedi. İş hayatının hep zorluklarını gösterdi.
Dükkânı biz açar, biz temizlerdik. En büyük
tavsiyesi doğruluktu. Kul hakkından uzak durmamızı isterdi. “Çalışmaktan kimseye bir sıkıntı
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gelmez, ne gelirse tembellikten gelir, çalışan
başarır” derdi. Anemin de bizde çok etkisi
vardır. Bizim arka mahallemiz Çandır’dı. Biz
sadece yavan ekmekle sokağa inebilirdik.
Ekmeğin içerisine peynir bile koymazdık.
Mütevazı olmamızı söylerdi.
Kahramanınız var mıydı?
Ben babamı kendime örnek aldım. Onun bize
verdiklerini ben de çocuklarıma verebilirsem
ne mutlu bana. Babam için varlıktan ziyade,
doğruluk ön plandaydı. “Kimseye sıkıntı, dert
vermeden herkes kendi işini yaparsa sorun
kalmaz” derdi. Yani herkes kapısının önünü
temiz tutarsa sokaklar tertemiz olur, herkes
çalışırsa herkes mutlu olur ve yaptığınız her
şeyi insan kendisi için yapar, iyilik yaparsa
bunu kendine yapar, kötülük yaparsa bunu
da kendine yapar demek isterdi. Kimsenin
hakkına tecavüz etmeden, kısmetin Allah’tan
geldiğine inanarak, müsriflikten uzak bir
hayat tarzını benimsemişti. Annem 70 küsur
yaşında, hala bağda bir kayısı çekirdeği görse
ziyan olmasın diye eğilir alır.
Nasıl bir yönetim anlayışınız var?
Yenilikçi, paylaşımcı, mümkün olduğunca
demokrat bir anlayışa sahibimdir. Demokratlığa herkes sahip çıkar, ama özde uygulamak
zordur. Herkesin gönlünü ederek, istişare
ederek illa benim dediğim dedik demeyen bir
yönetim anlayışıdır. Çalışanlarımızın devamlı
fikrini alırız, çünkü fikrin kimden çıkacağı
belli olmaz. Bin bilsek bile, bir bilene sormamız lazım diye düşünürüz.
Neleri seversiniz?
Ailemi, işimi, çalışmayı, evimi, bahçemi severim. Kısaca her güzel şeyi severim. Yemek
konusunda ise hiçbir şeyi ayırmam, her
yemeği severim.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Hayırseverlik çok derin ve geniş bir kavram.
Zekât kavramı gibi. Bu sadece maddi anlamda
değil, yani hem maddi olarak hayır yapmalıyız, hem de bedenimizin, bilgimizin, zama-

nımızın zekâtını vermeliyiz. Maddi anlamda
yapılan hayırlarda sağ elin verdiğinden sol
elin haberi olmaması mantığıyla hareket
etmeyi daha çok severim. Diğer manada,
yani bedenimizin hayrı için şahsım olarak
bazı hayırsever kurumlarında, Kayseri
Yüksek Öğrenim Vakfı’nda, TED Koleji’nde
ve Kızılay’da görevim var. Bu kurumlar vasıtasıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunun
dışında da her ne noktada olursa olsun ihtiyacı olana benim bakış açım da en önemli
yardımın eğitim olduğudur. Çünkü her şeyin
başı eğitimdir. Klasik tabirle aç birine yemek
vermek yerine, buna balık tutmayı öğretirsek sorunu kökünden halletmiş oluruz. Şu
anda söyleşi yaptığımız Kızılay için de bu
geçerlidir. Misyonunda eğitim olursa, depremden sonra aş vermek yerine, depremden
korunmanın yollarını öğretirsek daha başarılı
oluruz. “Paramız var, deprem oldu, yeniden
inşa edelim” düşüncesinin yanlış olduğuna
inanıyorum. Çocuklarımızı, gençlerimizi eğitirsek, bir de binalarımızı sağlam yaparsak
daha iyi olur. İlkokulda vereceğimiz müspet
ilimlerle, sosyal ve kültürel alanlarla ilgili
yapacağımız çalışmaların geleceğimizi şekillendireceğine gönülden inanıyorum.
Kayseri Yüksek Öğrenim Vakfı’na bir parantez açacak olursak; bu vakıf Feyzi Feyzioğlu,
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hikâyedir. Geride pek kimsesinin kalmamasına rağmen ülkemize ve Kayseri’ye yaptığı
hizmetlerden dolayı ismi yaşatılmak ve vefa
göstermek amacıyla verilmiştir. Biliyorsunuz Nuh Naci bey Sivas Kongresi’ne Kayseri
delegesi olarak katılmıştır. Kayseri, Adana ve
İstanbul’da sınırsız hayır eserleri mevcuttur.
Bugün Kayseri’nin büyük insanlarının birçoğu İstanbul’da Nuh Naci beyin yaptırdığı
yurtta kalmışlardır. Adana’nın sanayi tarihi
Nuh Naci Yazgan ve arkadaşları Mustafa
Özgür, Nuri Has, Seyit Tekin’le başlar. Yine
orada epeyce eğitim kurumları mevcuttur.
Nuh Naci beyin Kayseri’de yaptırdığı Köylü
Talebe Yurdu, Behice Yazgan Kız Lisesi ve
Göğüs Hastanesi hâlâ güzel hizmetler vermektedir.
Turhan Feyzioğlu, Kemal Dedeman, Nuh Mehmet Baldöktü, Nuh
Mehmet Küçükçalık, Şükrü Çetiner, Cahit Yeğenoğlu, Mustafa Nevzat
Özhamurkar gibi büyüklerimizin öncülüğünde Kayseri’ye bir üniversite yapmak amacıyla kurulmuştu. Vakıf yöneticileri ve üyelerinin
Erciyes Üniversitesi’nin bugünlere gelmesinde çok katkısı olmuştur.
Vakıf ERÜ’ye bir de Sağlık Meslek Yüksekokulu yaptırdı. Erciyes
Üniversitesi gelişince de, Nuh Naci Yazgan Vakıf Üniversitesi’ni
kurmuştur. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da öğrenci alacaktır. Bu üniversiteye Nuh Naci Yazgan adının verilmesi de ayrı bir
186

Ben, TED Kayseri Şubesi’nin başkanlığını da
bir dönem yaptım. Kayseri için TED Koleji’nin
varlığı da çok önemlidir. Kayseri’ye bir ufuk,
vizyon vermiştir. Türk Eğitim Derneği’nin
de kuruluşu Mustafa Kemal Atatürk’e dayanır. O gün aldığımız eğitim ve öğrendiğimiz
yabancı dil geleceğimizi şekillendirmiştir.
Tabi bu arada babamla, annemin hakkını
teslim etmem lazım, bana bu imkânı sağladılar. Sadece beni değil ailenin bütün fertlerini,
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ablalarımı da okuttular. Biliyorum o günkü
şartlarda birçok şeye göğüs gerdiler. 1970’li
yıllarda ablamı Ankara’da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde okumaya gönderdiler.
Kayserili bir ailenin yanında okuttular, ama
o gün için bir cesaret işiydi.

gereken özeni gösterirseniz başarı da geliyor. Ama savsaklar, kolay derseniz altında
kalırsınız. İşin ne olduğu çok önemli değil,
önemli olan o işi gereğiyle, hakkıyla yapmaktır, bu şekilde yapınca başarı da mutlaka gelecektir.

Kızılay’la nasıl tanıştınız?

Meslek teşekküllerinde görev aldınız
mı?

İlkokuldan beri tanır, biliriz. Yaklaşık 10 yıl
önce büyüklerimiz seni içimizde görmek istiyoruz diye üye yaptılar. Bu seçimde de Ayhan
amca seni yönetimde görmek istiyorum dedi,
sağ olsun teveccüh ettiler, ben de yönetim
kurulu üyesi olarak elimden geleni yapmaya
çalışıyorum.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
İyi şeyler yapılıyordur, daha da iyilerinin yapılabileceğine de inanıyorum. Sosyal ve kültürel anlamda geriye gidiyoruz gibime geliyor.
Bizim evimiz İstasyon Caddesi’nde tiyatro
binasının karşısındaydı. Her hafta bir tiyatro
gelirdi. Ayrıca şehir eskiden birbiriyle daha
ilgili ve bağlantılıydı. Ben eskiden dışarıda bir
kabahat işlediysem o durum eve benden önce
gelirdi. Telefonla iletilirdi. Metropol kent
olunca insan akrabalarından, komşusundan
kopmaya başladı. Belki bu şartlar çağın mecburiyetidir. Ama biz bu güzel hasletlerimizi
koruyabilmeliyiz. Hâlâ da bunun için şansımız var. Sanayimiz fena değil, belediyeler iyi
çalışıyor. Erciyes Projesi iyi gidiyor. Bunlar
çok iyi, ama esas olarak geri kaldığımız konuları ön plana çıkararak, eminim ki bilgileri
vardır bu eksikleri de idarecilerimiz dikkate
alarak hallederlerse, gayret gösterirlerse,
Kayseri için daha iyi olacağını düşünüyorum.
Hem doktorluk yaptınız, hem de iş
dünyasının içerisindesiniz, hangisi
daha zor?
Hepsi zor, kolay diye bir şey yok. Hayat felsefem şudur: “Ne iş yaparsanız yapın, hakkıyla yapmalısınız. Su bile içiyorsanız dikkatli
içmelisiniz, yoksa genzinize kaçar. Ekmeği
bile çiğnemeden yutamazsınız.” Her işte

Ben şu anda Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde
Başkan Vekili’yim. TİM{Türkiye İhracatçılar Meclisi} Meclis Üyesi’yim. TİM’de Sahra
Altı Afrika Ülkeleri Ülke Koordinatörü’yüm.
Burada Dış Ticaret Müsteşarlığı, IGEME
Ortak Çalışma Grubu olarak ülkemiz ihracatına koordinatörü olduğum pazarı daha iyi
tanıtıp, neler yapılabileceğini gösteriyoruz.
Enverder {Enerji Verimliliği Derneği}’in
yönetim kurulu üyesiyim. Ülkenin geleceği
açısından enerji çok önemlidir.
Bir anınızı paylaşır mısınız?
Şu anki Milli Eğitim Müdürü’müz Erdoğan
Ayata TED Koleji’ndeyken müdür yardımcımız ve beden eğitimi öğretmenimizdi.
Çocuğuz işte, öğretmenler odasından
yazılı sorularını almak için organize olduk.
Erdoğan hocam bizi yakaladı. Arkadaşlara
uymuştuk. Yaptığımız suçun cezasının ağır
olduğunu biliyorum. Tir tir titriyorduk.
Hocamız bizi aldı nasihat etti. Arkadaşın
suçuna ortak olmanın kötülüğünü, doğruluktan şaşmamamız gerektiğini anlattı ve
bizi affetti. Bu hayatımda bir dönüm noktasıdır. Bir daha bu tür yollara hiç tevessül
etmedim. Hep çalışarak ve hakkıma razı
olarak bugünlere geldim. Eğer hocamız bizi
affetmeseydi, disiplin cezası verip okuldan uzaklaştırsaydı, bugünlere kesinlikle
gelemezdim.
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 Klasik tabirle
aç birine yemek
vermek yerine,
buna balık tutmayı
öğretirsek sorunu
kökünden halletmiş
oluruz. Şu anda
söyleşi yaptığımız
Kızılay için de bu
geçerlidir. Misyonunda eğitim
olursa, depremden
sonra aş vermek
yerine, depremden
korunmanın yollarını öğretirsek daha
başarılı oluruz. 

Afrika kıtası gidip gördüğümde, beni çok
etkilemiştir. O insanların ekmeğe muhtaç
olması, bizim ise bunların kıymetini bilmememiz, beni derinden yaralamıştır. Ülkemiz olarak sahip olduğumuz imkânlar ve
güzellikleri her seyahatim sonrası daha iyi
anlıyorum. t
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Tuncer Erten
1941 yılında Kayseri’de dünyaya geldi.
İlköğrenimini İstiklâl İlkokulu’nda,
orta öğrenimini de Kayseri Lisesi’nde
tamamladı. Yüksek öğrenimini, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebîyatı Bölümü’nde
yaptıktan sonra, Kayseri Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. 1980
yılında, mezun olduğu ve on yıl görev
yaptığı okula müdür oldu. Beş yıllık
yöneticilik süresince, öğrencilerinin
Öss ve Tübitak sınavlarındaki Türkiye derecelerinin onurunu yaşadı.
Sosyal etkinliklerle, eğitim câmiasına
örnek oldu ve önderlik etti.1985
yılında, bir grup arkadaşıyla birlikte
istifa ederek, dersaneciliğe başladı.
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Erciyes ve Site Dersaneleri’nde on
yıl kadar yöneticilik yaptıktan sonra
1996 yılında, Ted Kayseri Koleji
Vakfı Özel Okulları Genel Müdürlüğü
görevini üstlendi. On yıl süreyle de
bu görevi sürdürdükten sonra, 2006
yılında emekli oldu.

Kızılay Kayseri Şubesi’nde birkaç
dönem, yönetim ve şube kurulu üyeliğinde bulundu. 2007 yılında yapılan Şube Genel Kurulu öncesi, genel
merkez tarafından görüş ayrılığı nedeniyle veto edildi ve Kızılay’la olan ilişkisini tamamen kesti.

Üniversite yıllarında, müzik ve tiyatro
faaliyetlerinde bulundu. Kayseri’ye
geldikten sonra, on beş yıla yakın bir
zaman, Kayseri Mûsikî Cemiyeti’nin
çalışmalarına katıldı. 1985 yılında
Kayseri Belediye Konservatuarı’nın
kurucuları arasında yer aldı, eğitim ve
öğretimine katkıda bulundu, tiyatro
bölüm başkanlığı yaptı. 1990 yılında
bu görevinden ayrıldı.

Şu sıralar, 1975 yılında evlendiği Oya
Nakiboğlu ile birlikte, çocukları Hande
ve İlhan’dan olan torunları Yaren ve
Defne ile sâkin bir yaşam sürdürmektedir. Yakın dostlarıyla bir arada olduğu
süreler dışında, okumak için kendine
vakit ayırmakta ve zaman zaman da
yerel dergilere yazmaktadır. t
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Yalçın Taylan

 Mimarlar
Odası’ndayken
yaptığımız güzel bir
iş de, Mimar Sinan’ı
anma törenlerini
başlatmak oldu.
O zaman Ağırnas
Belediyesi’nin
imkânları kıttı.
Törene katılacaklara Kayseri’den
kumanyalar
hazırlatırdık.
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Sizi tanıyabilir miyiz?
1945 yılında Kayseri Lisesi’nin arkasında dünyaya geldim. Kayseri ulemalarından Küçük
Hacı Hafız Mustafa Efendi’nin ve Ahmet
Taylan’ın torunu ve emekli hakim Mehmet
Taylan’ın oğluyum. Babam Pınarbaşı’nda
hâkimdi. İlkokulu dördüncü sınıfa kadar
Pınarbaşı’nda okudum. 1956 yılında Halk
Partisi ile Demokrat Partisi arasında rekabet
vardı. Belediye başkanlığı seçimlerinde Halk
Partisi’nden Mecit Yağan, Demokrat Parti’den
de Rasim Yağan adaymış. Babam ilçe seçim
kurulu başkanıymış. Gelen oylara göre Bele-

diye Başkanlığını avukat Mecit Yağan kazanmış. O günün ileri gelenleri bunu değiştir diye
babama vaatlerde bulunmuşlar. Babam kabul
etmemişti. Bir gün Pınarbaşı’ndan Kayseri’ye
geliyoruz, yol o zaman Bünyan’dan geçerdi,
otobüsü durdurup babamı Bünyan Savcılığı’na
çağırdılar, üç ili teklif ettiler. Babam en yakın
il olan Kırşehir’i tercih etti. Kırşehir’e gittik.
Beşinci sınıfı Kırşehir Vali Konağı’nın yanında
Gazi İlkokulu vardı, orada bitirdim. Ortaokulu ve lise üçe kadar da liseyi, yüksekte olan
Kale Lisesi’nde okudum. Lise üçüncü sınıfı
1962–63’te yatılı olarak Kayseri Lisesi’nde
tamamladım.
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Liseyi bitirince, sınava girmiştim, puanım
hukuk fakültesi ve tıbbı tutuyordu. O zaman
özel okullar yeni çıkmıştı. Babam ister hukuka,
istersen başka sevdiğin bir okula devam et
dedi. Babamın hâkim olmasından dolayı,
hukuku istemedim. İstanbul Işık Mimarlık
Mühendislik Yüksek Okulu’na gittim. Orada
mimarlık bölümünde okuyup, 1970’de mezun
oldum.
İş hayatını ne zaman başladınız?
Askere gidene kadar babam Kırşehir’deydi.
Oraya gidip serbest mimar olarak çalıştım. Askerliğimi önce İstanbul’da, sonra da
meslek kurası çekerek Ankara’da Hava Kuvvetleri İnşaat Emlak Dairesi’nde yaptım. O
zaman Ankara Radyoevi’nin arkasındaydı.
Askerlik bitince Kayseri’ye yerleştim. Daha
önce yanında staj yaptığım Şadan Akaydın
ağabeyimin yanında çalıştım. Yanımızda
bir de inşaat mühendisi arkadaşımız vardı.

Yalçın Taylan, Solmaz Taylan, Ahmet Taylan, Zarife Meziyyet Taylan

Kayseri Lisesi’nde tiyatro oyunu sırasında

Sonradan ben ayrıldım, serbest çalışmaya
başladım. 1977–83 arasında Kayseri İl İmar
Müdürlüğü’nde çalıştım. 1980 ihtilalinden
sonra, Kayseri Belediyesi’ni imar uygulamaları
bakımından denetlemeyle görevlendirildim.
O günkü il imar müdürünün bazı tekliflerini
geri çevirdiğim için, şikâyet üzerine Hatay’a
sürgün edildim. Şunu unutamam, Kırşehir’e
gidip de serbest çalışmaya başlayınca, babamın bir hâkim arkadaşıyla karşılaştım, ne
yaptığımı sordu. Serbest çalıştığımı söyledim.
“Olur mu oğlum? Senin baban benim babamın
yanında çalıştı. Babam hâkimdi memurdu, ben
de memur oldum hâkim oldum. Senin baban
da memur, senin de memur olman iyi olur”
dedi. Sonuçta biz de hâkim amcanın dediği
gibi memuriyete dönmüştük. Kayseri’ye tekrar
döndüm. 1984–1989 yılları arasında Hüsamettin Çetinbulut döneminde Kayseri Belediye Meclisi üyesi oldum. Bizim dönemin son
zamanlarında Kayseri Belediyesi, Büyükşehir
Belediyesi oldu. Biz büyükşehirin ilk meclis
üyesiyiz. 1989–1992 yılları arasında Şevket
Bahçecioğlu döneminde Melikgazi Belediyesi
meclis üyeliği yaptım. Melikgazi Belediyesi’ni
temsilen Türkiye Cumhuriyeti İç Anadolu
Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde
bulundum. 1990–92 yılları arasında on bin
konutluk Belsin Yapı Kooperatifi’nde kontrol

Yalçın Taylan, Erol,
Sadık Sadıkoğlu
{Kırşehir 29 Ekim 1957}
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Hilton Oteli temel inşaatı, Servet Demir, Ali Başyazıcıoğlu, Şadan
Doğan, Yalçın Taylan

Avukat Mustafa Alemdar Güngör Kızılay başkanıydı. Onunla tanışırdık. Belediye meclis
üyeliğim sırasında Kızılay’ın İller Bankası’nın
arkasında bir yeri vardı. Oradaki arsanın imar
planı değişikliğini sağlayarak istediği şekilde
inşaat yapmalarına imkan verecek bir imar
planı yaptırttım. 2 Temmuz 1993 yılında
Kızılay’a üye oldum. 17 Şubat 2007 tarihine
kadar Kızılay’a hizmet etmeye çalıştım.

Ölçme ve Jeodezi dersi

tatbikatı

mühendisi olarak çalıştım. Kayseri’de 500’e yakın konut, işyeri, bazı fabrikaların mevzi imar planları, benzin istasyonu, park ve bahçe düzenlemeleri, mimari projesinin tasarımını yaparak inşa ettirdim. Birçok
ilçe ve kasaba belediyesinde teknik müşavirlik yaptım. 1973–1992
yılları arasında Kayseri Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve
Başkanlığı yaptım. 1992 yılında temsilcilik statüsünü, Mimarlar Odası
Kayseri Şubesi statüsüne çıkardım. Mimarlar Odası’nda görevdeyken
1992 yılında Erciyes Üniversitesi bünyesinde Mimarlık Fakültesi’nin
kurulmasında etkin çalışmalar yaptım. O zaman Mimarlık Fakültesi
olarak değil de, Makine Mühendisliği’nin bünyesinde başladı. Şimdi
fakülte oldu. Evli ve üç çocuk babasıyım.
Kızılay’la nasıl tanıştınız?
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Bir mimar olarak Kayseri’nin gelişimini
nasıl buluyorsunuz?
Osman Kavuncu zamanından beri konulan
kaideler var. Yollar hep geniş ve öyle gidiyor. Mimarlar Odası Temsilciliği yaparken
İstanbul Teknik Üniversitesi şehircilik profesörlerini Kayseri’ye konferansa çağırdım.
Benim de şehircilik hocalarımdı. Yollara
bakınca bunların komünist ülkelerde bile
olamadığını söylediler. Kavuncu’nun açtığı
yoldan diğer başkanlar da gitti. Yapılan iyi
şeylerin yanında, olumsuz şeyler de var. Belediye başkanları teknik elemanları pek sevmezler. Alpaslan Mahallesi’nde, Talas’ta hep
yüksek yüksek binalar. En son Esenyurt’ta da,
Aydınlıkevler’de de yüksek binalar yapılıyor,
yapılacak.
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı
İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

Organize Sanayi’nin yeri tespit edilirken
Ambar’dan Boğaz Köprüsü’ne giden yolun
üst tarafındaki Hattatlar’ın Hema Traktör
Fabrikası vardı. 1979 yılında bakanlıktan bir
müfettiş geldi. Onunla birlikte o tarafa gittik.
Burada Organize Sanayi kurulabilir mi diye
bana fikrimi sordu. Olmaz, oralar sulak dedim.
Ben de daha önce köylüler şikâyet etmişti
geldim inceledim, senin gibi düşünüyorum
dedi. Kayseri’nin Sivas tarafı çıkışı var ya,
oralar kayalık her türlü imkân hazır. Elektrik, su, yol var oralara yapılabilir dedi. Ama
sonuçta yine şimdiki mevcut yerine yapıldı.
Mimarlar Odası’nın güzel uygulamaları
vardı, katkınız olmuş muydu?
Mimarlar Odası’ndayken yaptığımız güzel bir iş
de, Mimar Sinan’ı anma törenlerini başlatmak
oldu. O zaman Ağırnas Belediyesi’nin imkânları
kıttı. Törene katılacaklara Kayseri’den kumanyalar hazırlatırdık. Ahmet Yavuz adında belediye başkanları vardı. O yardım etmeye başladı. Pilav, gilaburu vs. ikram etmeye başladı.
Osman Başoğlu Belediye Başkanı olunca tam
manasıyla anma törenleri yaptırdı. Bir müddet
Erciyes Üniversitesi kültür sanat etkinlikleri
çerçevesinde, 9 Nisan’da mutlaka Ağırnas’a
gidilirdi. Bu sene Büyükşehir Belediyesi’yle
Mimarlar Odası birlikte yapıyor. Uluslararası

Kıbrıs Meclis Başkanı Hakkı Atun’un Mimarlar Odası Kayseri Temsilciliğini ziyaretleri ve
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün ilk öğrencileri

yapıyoruz diye, Ağırnas’ı unuttular. Davetiyede Ağırnas’ın adı bile
geçmiyor. Mevcut belediye başkanı hiç tavır koymadı.
Mimarlar Odası’ndayken bir başka uygulamamız da proje fiyat
uygulamasıdır. Herkesin hizmet verirken aynı fiyatları uygulamasını
istemiştik. Eskiden sayımız azdı. Arkadaşlardan bu konuya riayet
etmeleri için teminat olarak da senet almıştık. Beş–altı kişiydik. Bir
arkadaşımızın uymadığını tespit ettik. Senedini tahsile koyacağız.
Arkadaş tahsil edin de, taksitlere bölün dedi. İlk taksitini peşin
verdi. Ondan sonra ticareti engelleyemezsiniz diye bize dava açtı.
Şu anda liste fiyatından yüzde 70 aşağı fiyat uygulanıyor. Böylece
mesleğin saygınlığını öldürüyorlar. t
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Yusuf Yaşar Ötünç
Sizi tanıyabilir miyiz?
1942 yılında Ankara’da dünyaya geldim. Aslen
Develili’yim ve Develi nüfusuna kayıtlıyım.
Tandoğan Meydanı’nda Makine Kimya’nın
bulunduğu yerde fişeklik fabrikası varmış,
babam orada usta olarak çalışırmış. Benim
doğduğum yıllarda kıtlık başlamış. Dedem de
Develi’de yalnızmış, oğlum Ankara’da ne yapacaksın burada evimiz, bağımız var deyince
babam da Develi’ye dönüyor. İlkokulu üçüncü
sınıfa kadar Develi İstiklal İlkokulu’nda, dört
ve beşinci sınıfı da Harman Mahallesi’ndeki
Merkez İlkokulu’nda okudum. Enteresan bir
durum da ilkokul kaydımı, komşumuz olan
194

bir öğretmenin çocuğundan da destek alarak
kendim yaptırdım. İlkokulu bitirince Pazarören Öğretmen Okulu’na gittik.
Okul yatılıydı, altı yıl okudum. Bizimle giden
iki arkadaşım okulu bıraktı. Ben de bir iki
kez bırakmayı düşündüm. Ailem razı olmadı.
O zamanlarda Develi’de ortaokul da vardı.
Çok popülerdi. Köyde yaşayan arkadaşlar
mecburen köylerinde okul olmadığı için
Pazarören’e gidiyorlardı. Benim ise Develi’de
okuma imkânım varken, Pazarören’e okumaya gittim. Ailem öğretmenlik kutsal bir
meslek diyordu. Okulu bitirince Sivas’ın
Hafik ilçesine bağlı Doğanşar nahiyesinde
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göreve başladım. Mesleğe yeni atılmıştım,
çok hevesliydim, ideallerimiz vardı. Beş
arkadaştık ilk önce ben gidip göreve başladığım için müdür yapmışlardı. Daha çok
sorumluluk hissediyordum. Okulda çok iyi
yetişmiştik. Stajlarda çok şey öğrenmiştik.
Adapte olmuştuk. Öğretmen okullarının en
iyi taraflarından birisi de, öğretmen yetiştireceği için her an bu bize hatırlatılır ve ona göre
hazırlandırıldık. Psikolojik olarak hazırdık.
Oradan askerlik hayatımız başladı. Sivas’ta
üç buçuk ay eğitmen olarak eğitim gördükten
sonra er öğretmen olarak Siirt Eruh Bozatlı
Köyü’ne tayin edildim. Orada iki yıl kaldım.
Askerlik dönüşü Kayseri’ye tayin edildim.
Gesi Kayabağ’a eski ismiyle Darsıyak’a görevlendirildim. Hilmi Tuncer amcanın köyüdür.
Oğlu Üstün Tuncer de gazetecidir. Orada
1967 yılında Gül hanımla evlendim. Eşim
de öğretmendi. 1973 yılına kadar birlikte
Darsıyak’ta görev yaptık. Çocuklarımın da
okuma çağı gelmişti Kayseri’ye tayin istedik,
iki yıl Tavlusun’da şimdiki adıyla Aydınlar
Köyü’nde, iki yıl da Ambar’da çalıştım. O
zamanlar köy statüsündeydi. Oralarda da
müdürlük yaptım. Daha sonra, şimdi halk
eğitim binası olan yerde Etiler İlkokulu vardı,
1977–1982 yılları arasında orada müdürlük
yaptım. Güzel bir okuldu. Tarihi bir binaydı.
Yanında Tacettin Veli’nin türbesi vardı. Okul
yıkıldı, yeni bir bina yapıldı. Ona hâlâ üzülürüm. Sınıfların yüksekliği beş buçuk metre
idi. İçinde ahşap işlemeler vardı. Restore
edilip kalsaydı, çok daha güzel olurdu. 1982
yılında Namık Kemal İlkokulu Müdürlüğü’ne
geldim Yirmi iki yıl burada görev yaptım.
Bu Kayseri’de bir rekordur. Aynı okulda bu
kadar uzun süre kalmak bir rekordur. Bir
başka rekorum da toplam olarak 43 yıl hizmetim var.
Bu arada beş altı sene akşam ortaokuluna
derse gittim. Gündüz idarecilik yapar, mesai
bitiminde akşam derslere giderdim. Aslında
bu iyi bir sistemdi. Zamanında okuma imkânı
bulamayan, ilkokulunu köyünde bitirmiş,
ama ortaokul olmadığı için okuyamamış veya
okumak istememiş kişiler zaman içerisinde

Y

S

E

R

İ

 Öğretmen
olduğumuz için
Kızılay’ı öğrencilerimize devamlı
anlatıyorduk. Pul
sattık, zarflarla
para topladık,
okullarda kumbaralar olurdu. Böyle
bir kurumda fiilen
hizmette bulunmak arzusu içimde
hep vardı. 

okuma ihtiyacı duymuşlar. Ortaokulu bitireyim de, çalıştığım yerde bir derece bir kademe
alayım diye düşünenler olmuş. Bundan dolayı
akşam ortaokulları ve liseler vardı. Bu görev
benim için hem bir tecrübe, hem de zevk
oldu. Saat ücretli giderdik. Saat ücreti 2,5
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liraydı. Öğrencilerimizi çok severdik. On dört
yaşında da, altmış yaşında da öğrencilerimiz
vardı. Bir kısmı sanayide, bir kısmı fabrikada
çalışıyorlardı. Birçoğu da evliydi. Gündüz
çalıştıkları için akşam derse girince 15–20
dakika sonra rehavet çöker uyuklamaya başlarlardı. Öğrencilerin dikkatini toplamak
için çok espri yapardım, kendilerine gelip
pür dikkat dinlerlerdi. Her ne olursa olsun,
zamanında okula giden öğrenciler kadar performans göstermeleri mümkün değil. Onun
için akşam okulu öğrencilerinin bir sloganı
vardı: Hocam gündüz bilen geçer, gece gelen
geçer derlerdi. Biz de hoşgörü içerisinde ne
öğretirsek kârdır diyerek çaba sarf ederdik.
İçlerinden birçoğu daha sonra akşam lisesini
ve üniversiteyi bitirdi. Bu okullar zamanında
okumayanlar için bir fırsattı.
1977–1978’de dışarıdan Kayseri Eğitim
Enstitüsü’nü bitirdim. Bunun da bir hikâyesi
var. İki defa öğretmen olarak yurtdışına
gitmek istedim. Öğretmen dernekleri vardı.
Töb–Der, Ülkü–Bir ve Hürriyetçi Öğretmenler Derneği gibi. Ben Hürriyetçi Öğretmenler Derneği üyesiydim. İki defa yazılıyı
kazandım, mülakatta kaybettim. Bir seferinde Töb–Der üyesi, diğerinde de Ülkü-Bir
üyesi öğretmenler tercih edilmişti. Yurtdışına
196

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

gitmek kısmet olmadı. Ben de bütün bunlara
sitemimden dolayı, arkadaşlar Almanya’dayken hiç olmazsa dışardan Eğitim Enstitüsü’nü
bitireyim dedim. Biraz sitem, biraz gayretle
Eğitim Enstitüsü’nü bitirdim.
12 Eylül 1980’de ihtilal olmuştu. Hasan
Sağlam Paşa kabinenin Milli Eğitim Bakanı’ydı. Ordu evleri gibi öğretmen evleri
ihdas etmek istiyordu. 1982 yılında benim
de içinde bulunduğum 5 arkadaşa yazı geldi.
Hayri Terzioğlu Milli Eğitim Müdürü’ydü.
Kurulacak Öğretmen Evi için bizi görevlendirmişlerdi. İhtilalle birlikte bütün dernekler
kapatılmıştı. Bizim yanımıza bir polis ekibi
verdiler. Dernekleri açıp, içerisindeki eşyaları
kayyum olarak teslim alacaksınız dediler.
Gittik tek tek açarak teslim aldık. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın çıkardığı tüzük ve yönetmelik
çerçevesinde şimdiki öğretmen evinin yanındaki izcilik binası Töb–Der’indi. Orasını
öğretmen evi yaptık. Yönetim kurulu başkanıydım. Bu arada bir eğitim önlisans imtihanı
yapıldı. Ben eğitim enstitüsünü bitirdiğim
için bundan muaftım. Bütün arkadaşlarım
bu imtihan için Niğde’ye gittiler. Hasan
Sağlam Paşa bütün illeri geziyor. Bir pazar
günü Kayseri’ye geldi. Askeriye’nin verdiği bir
disiplin, ihtilalin verdiği bir yetki var ki, çok
güçlü bir durumda. Siyasiler Zincirbozan’da,
Kayseri Belediye Başkanı Niyazi Bahçecioğlu
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Zincidere’de hapis. Böyle bir ortam var. Vali
bey, Garnizon komutanı ve bazı öğretmenler
karşıladık. Bir çiçek yaptırmıştım. Öğretmen
evi yaptığımız Töb–Der binasının kapısında
kendimi tanıtıp, takdim etmek istedim. Sert
bir şekilde Devlet Başkanı’mızın bunları
yasaklayan genelgesi gelmedi mi diye sordu.
Geldi sayın bakanım deyince, o zaman genelgeye rağmen neden çiçek yaptırdığımı sordu.
Değil bu çiçek, Sizin için bütün yollara çiçek
döşesek az dedim. Ciddileşti. Konuşmama
şöyle devam ettim: Çünkü 12 Eylül hareketinden önce öğretmenler bölünmüştük, değişik
kliklere ayrılmıştık, hâlbuki aynı meslektaşız,
görevimiz yurt çocuklarını okutmaktı, sizin
sayenizde birleştik, bir araya geldik, öğretmen evinde mesleki konularımızı tartışabiliyoruz artık. Memnun oldu. Peki peki dedi.
Çiçeği hiç almazmış, özel kalem müdürüne
almasını söyledi. Bu diyalogdan sonra sayın
bakana, burasının öğretmen evi olarak hiç de
emirlerine uygun bir yer olmadığını söyledim.
Sebebini sordu. Ben de burası mahalle, meskenlerde oturanlar, bizim buraya girip çıkmamızdan memnun değiller dedim. Birlikte
Pratik Kız Sanat’a baktık, kavaklı benzinliğinin oraya baktık, çeşitli gerekçelerle kabul
etmedi. Şurada beş derslik küçük bir okul var,
sadece 200 öğrencisi bulunuyor, etrafında
öğrencilerin gideceği çok okul var dedim.
Geldik, pazar günü olduğu için okulun kapısı
kilitli. İnönü İlkokulu tabelası gözükmüyor.
Sayın bakanım sizin emirlerinize en uygun
yer burası deyince, eliyle sırtımı tapıkladı,
burayı öğretmen evi olarak verdiğini söyledi.
Tadilat yaparak, orasını kullanışlı bir hale
getirmeye çalıştık. Daha sonrada tahsisat
çıktı. Tamamen yıkılarak şimdiki öğretmen
evi yapıldı. Dolayısıyla öğretmen evinde dört
yıl görevde bulundum ve bugünlere gelmesine de acizane katkılarım oldu.
Kızılay’la nasıl tanıştınız?
Kızılay bizim zaten aşina olduğumuz bir
kurumdu. Gönlümüzde yeri büyüktü. Öğretmen olduğumuz için Kızılay’ı öğrencilerimize
devamlı anlatıyorduk. Pul sattık, zarflarla
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para topladık, okullarda kumbaralar
olurdu. Böyle bir kurumda fiilen hizmette bulunmak arzusu içimde hep
vardı. Kızılay başkanı Avukat Mustafa
Alemdar Güngör benim eniştem olur.
Uzun süre hizmet etti. Onun başarılı çalışmalarına yakından şahittim.
Bu vesileyle Kızılay’a daha yakın ilgi
duydum. Üyelikle başladım. Yönetim
kurulunda da bulunmak üzere uzun
yıllar çalıştım. t
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Zeki Erdinç
10 Kasım 1941 Kayseri Tacettin Mahallesi
doğumluyum. Çocukluğum 1960 yılına kadar
bu mahallede geçti. Evimize çok yakın olan
Etiler İlkokulu’ndan sonra orta okulu ve liseyi
Kayseri Lisesi’nde okudum. 1961–62 eğitim
ve öğretim yılında liseden mezun oldum.
1963–64 yılında İstanbul Eczacılık Yüksek
Okulu’na girdim {Marmara Üniversitesi}.
Buradan Haziran 1969’da mezun oldum.
Kayseri’ye döndüğümde 16 tane eczane
vardı. Kayseri’de 17.’yi açmaya niyetlendim.
Askerliği aradan çıkarmak için o yılın Ağustos döneminde askere gittim. İzmir Sağlık
Okulu’nda 4 ay askeri eğitim gördükten sonra
İstanbul Büyükçekmece 200 yataklı Hadım198

köy Askeri Hastanesi’ne atandım. O zaman
askerlik süresi 24 aydı. 19. ayı tamamladığım
günlerde Hastane Personel Astsubay’ı geldi
ve teğmenim askerliğin bitti, şu an gidebilirsiniz, evraklarınızı tamamladım dedi. Askerlik 18 aya inmişti, ben de erken terhisten
yararlanıp Kayseri’ye döndüm.
Askerlik bitiminde rahmetli Ecz. Hazım
Gönen’in Kayseri Eczanesi vardı. O eczanede 6 ay kadar mesul müdürlük yaptım.
Bu arada kendi eczanemi açmak için arayış
içerisindeydim.
27 Mayıs Caddesi’nde soyadımla Erdinç
Eczanesi’ni açtım. 1974 yılında Dr. Fevzi
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Özbakır’ın kızı Sevil Meral hanımla evlendim. İkisi erkek, biri kız üç çocuk babasıyım. 17 sene bu adreste eczacılık yaptım.
Dükkanımızın yeri satılınca kısa bir süre
başka bir yere taşındım. Orayı sevmedim,
bir müddet eczaneyi kapattım. Sonra 7 sene
Kayseri’nin Talas ilçesinde eczane açtım ve
şu anda yine 27 Mayıs Caddesi’nde eczacılığa
devam etmekteyim.
Babam öğretmendi. Sonra Tekel İdaresi’nde
çalışmış. Babam tarafına Hovardaoğlular
derler. Babam Hovardaoğlu Süleyman Ağa’
nın oğludur. Kayseri’nin yerli ailesiyiz. En
iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu, insanın en kıymetli varlık olduğunu
söylerdi. Bunları dini motiflerle ve hayattan
örneklerle süsleyerek zaman zaman anlatırdı.
Bizim yanımızda birileriyle sohbet ederken
bu konuları anlatır, ben o şahıstan ziyade bize
bir şeyler anlatmaya çalıştığını hissederdim.
Yani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla
hesabı, mesajın bize olduğunu anlardık. Aile
toplantıları ve arkadaş oturmaları olurdu.
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Biz hizmet ederdik. Sadece babamızdan
değil, diğer büyüklerimizden de mesajlar
alırdık. Babamızın bize yaptıklarını biz de
çocuklarımıza yapmaya gayret ettik. Onları
hayata ve insanlığa hazırladık. Büyük oğlum
Mehmet Alper şu anda operatör doktor, göz
hastalıkları uzmanı, Kızılay Hastanesi’nde
görev yapıyor. Biz aile boyu Kızılay’cıyız.
İkinci oğlum Mehmet Tamer, Yıldız Teknik
Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü bitirdi.
Bürosu var mimarlık yapıyor. Kızım Rana
Erdinç ise dedesinin mesleğini seçti, öğretmen oldu. Bizde çok istemiştik. Çok kutsal
bir meslek olduğuna inanıyorum. Maddi
varlıklar gelip geçicidir. Ama elimizden geldiği kadar çocuklarımıza verdiğimiz eğitimin
kalıcı olduğuna inanıyorum. Sadece ailemiz
için değil toplumumuz için de, kendileri için
de iyi bir yatırım yaptığım kanaatindeyim.
Meslek Teşekküllerinde ve Sivil
Toplum Örgütlerinde Görev Aldınız
mı?
Mesleğimle ilgili olarak Eczacı Odası’nın
kuruluşunda ve yönetim kurullarında zaman
zaman görevler aldım. Eczacılar Kooperatifi
kurdum ve başkanlığını yürüttüm. Sosyal ve
siyasi hayatın içinde de bulundum. 12 Eylül
1983’te Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin İl
Başkanlığı’nı yaptım. Anavatan Partisi Yöne-
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 Coğrafi
açıdan bakıldığı
zaman Kayseri’nin
çoğu elden gitmiştir. Korumaya çalışılıyor ama yeterli mi
bilemem. Binlerce
yıl önce insanlar
Beştepeler gibi
yerlerde yerleşmişler. Kapadokya
Krallığı’nı orada
kurmuşlar. Bugün
ovada yaşıyorlar.
Pervane Yazısı çok
güzel sebzeleri
olan mümbit bir
araziydi, şimdi
binalarla dolu.
Yerleşimde bir
çarpıklık olduğu
kanaatindeyim. 
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tim Kurulu Üyeliği’ni ve İl Disiplin Kurulu
Başkanlığı’nı bir müddet yürüttüm.
Klasik Türk Sanat Musıkisi ile ilgilendim.
Çok severim. Musıkinin dışında gençliğimde
amatör lisanslı sporcuydum. Boks yaptım,
futbol oynadım, aletli jimnastikle ilgilendim,
yüzmeyle ilgilendim. Kayseri’ de yüzme nasıl
olur derseniz; Sümer Bez Fabrikası’nın o
zaman göre nefis bir yüzme havuzu vardı. Her
türlü atlama aletleri vardı. Yanı başında tenis
sahası vardı. Çok güzel bir gazinosu ve restorantı vardı. Gençler gündüz havuzda, aileler
akşam gazinoda eğlenirlerdi. Çok nezih bir
yerdi. Tabi herkes giremezdi. Bizlere giriş
kartı verirlerdi.
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larında çalarak bütün okula dinlettiler. Bir
öğrenci olarak koltuklarım kabarmıştı. Bana
göre o gün sanata verilen değer bambaşkaydı.
Sadece sanata değil, spora da çok önem verilirdi. Allah rahmet eylesin Ömer Şölen diye
bir beden eğitim hocamız vardı. Lakabı “Hazreti Yumruk”tu. İri yarı, babayiğit, gösterişli
bir insandı. Vurunca da iyi vurur, devirirdi.
Beni izci başkanı yapmıştı, flama taşıyordum.
Hayri Terzioğlu, Hayri Akış beden eğitimi
hocalarımızdı. Okulda spor bakımından çok
aktiftik. Her türlü sporu da yapardım.
Sevdiklerinizi Söylediniz. Neleri
Sevmezsiniz?
Riyayı, yalanı, ahmaklığı hiç sevmem.

Bu sadece Sümer’de değil, Hava İkmal
Merkezi’nde, Şeker Fabrikası Gölbaşı’nda,
Orduevi’nde, Demiryolları Lokali’nde de
benzer faaliyetler olurdu. Sosyal hayat bana
göre bu yönden daha güzeldi. Lise yıllarımızda kültürel olarak çok hareketliydik.
Sporun yanında birçok kültürel faaliyet ile
ilgilendik.
Musiki ve sporla ilgilendim diye bir cümleyle geçiştiriyoruz, ama insan ruhunun
incelmesinde bu uğraşılar çok önemlidir. Bir
parantez açacak olursak ben genç yaşlardan
itibaren musikiye meraklıydım, dinlerdim.
Radyoları takip ederdik. Lisedeki hocalarımız da iyiydi. Kulağı çınlasın Yunus Emre
Özulu hocamız ney üflerdi, Türk Musikisine
de aşinaydı. Lisede idarecimizdi. Sınıf günleri yapar, sosyal aktiviteleri canlandırırdı.
Kayseri Lisesi son sınıftayken sınıf günü
düzenlemiştik. Yılmaz Savaşer arkadaşımız
ud çalmıştı, ben de söylemiştim. Rast makamında iki şarkı söylemiştik. Lisenin girişindeki salon tamamen dolmuştu. Okul müdürümüz Mehmet Ateşoğlu çok beğenmişti,
ertesi günü beni müdür odasına çağırttı.
Zeki senin sesin ne kadar güzelmiş senden,
Mor Koyun türküsünü istiyorum ben çalacağım sen de söyleyeceksin teybe alacağız
dedi. Bilmiyorum hocam deyince, öğrenip de
geleceksin dedi. Sınıf gününde söylediğimiz
şarkıları birkaç gün sabah ve öğle boşluk200

Kızılay’la Ne Zaman Tanıştınız?
Kızılay’la tabi ki ilkokulda tanıştım. Öğretmenimiz benimle beraber bir kız arkadaşımı
da seçti Kızılay Kulübüne. Benim boynuma
bir kumbara, kız arkadaşımıza da iğne rozet
verdiler. O rozetleri takar, ben de para toplardım. Kumbara o gece bende kalırdı. Onu
çok sıkı saklar ve ertesi gün öğretmenimize teslim ederdim. 1988 yılında bu sefer
Kızılay’la yönetici olarak tanıştık. Başkanlarımız Mustafa Alemdar Güngör, Ayhan
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 Kızılayla tabi
ki ilkokulda tanıştım. Öğretmenimiz
benimle beraber
bir kız arkadaşımı
da seçti Kızılay
Kulübüne. Benim
boynuma bir kumbara, kız arkadaşımıza da iğne rozet
verdiler. O rozetleri
takar, ben de para
toplardım. 
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Uzandaç zamanında şube kurullarında ve
bütün yönetim kurullarında bulundum.
Üyelik, genel sekreterlik ve başkan vekilliği
görevlerini yürüttüm. Halen Başkan Vekilliği görevini yürütüyorum. Kızılay gibi bir
kurumda çalışmaktan hiç yılmadım. Az önce
bahsetmiştim. Siyasetle de, meslek teşekülleriyle de, sivil toplum örgütleriyle de ilgilendim, hepsinde de görevler aldım ama Kızılay
bambaşka bir kurumdur. Burada çalışmanın
hazzını hiçbir yerde almadım. Kızılay ulu bir
çınar gibi ayakta kalan, ayakta kalması gereken, herkesin sahip çıkması gereken uluslararası bir kurumdur.
7–8 yıldan beri Türk Kızılayı çok güzel işler
yapmaktadır. Gerek Türkiye gerekse dünya
kamuoyunda yaptığı işler taktir ve övgü ile
karşılanmaktadır. Kayseri Kızılay Şubesi de
görevini iyi yapan şubelerin başında gelmektedir. Kayseri halkına koskoca bir hastane
kazandırmıştır. Bu hastane gerek yönetimi,
gerek doktorları, gerekse çalışanları ile halka
yardımcı olmaktadır.
Hayırsevelik Deyince Aklınıza Ne
Gelmektedir?
Muhtaç olana veya muhtaç olduğunu tahmin
ettiğimiz, sezdiğimiz yerlere sessiz sedasız
yardım etmektir. İhtiyaç tespit edilmişse, size
bildiriliyorsa veya siz tahmin ediyorsanız,
neye, ne kadar ve ne zaman ihtiyaç varsa
onu götürüp kişinin veya kişilerin onurunu
incitmeden, sessiz sedasız yardım etmektir.
Bence hayırseverlik budur.
Hayatınızda Kendinize Örnek
Aldığınız İnsanlar Oldu mu?
Tabi ki oldu. Atatürk bunların başında gelir.
Ama bu birini kopyalamak ve ona benzemeye
çalışmak anlamında değil, kişiliğini, insanlık adına yaptıklarını, ileri görüşlülüğünü ve
tarzını, ilkelerini beğenmek anlamındadır.
Herkesin kişiliği kendisini yansıtmaktadır.
Mustafa Kemal Atatürk her şeyiyle örnek
alınacak bir insandı. Beğendiğim birçok ilim
adamı, fikir adamları, yazarlar ve devlet
adamları vardır.

Kayseri’nin Gelişimini Nasıl
Görüyorsunuz?
Kayseri’nin gelişimine hem sosyal, hem
ekonomik, hem de kültürel açıdan bakmak
lazımdır. Yine gençlik yıllarıma döneceğim.
Sosyal hayat daha hareketli ve seviyeliydi.
Büyük Sinema diye bir yer vardı. O zaman
bu sinemaya birinci versiyon filmler gelirdi.
Filmin geldiği gün ne kadar kalburüstü, protokol insan varsa, vali, emniyet müdürü,
komutanlar, hekimler, avukatlar vb üst düzey
insanlar sinemada olurdu. Biletler tükenirdi.
İnsanlar bu eğlenceyi bir törene dönüştürürlerdi. Güzel elbiselerini giyer, kravat takar
öyle gelirlerdi. Bu şölen haftada en az iki kez
yaşanırdı. Teknolojinin getirdiği imkanlar
insanları evlerine veya yakın çevrelerine hapsetmiş durumda. O günkü geçlik ise sosyal
hayatın içerisindeydi. Bugün sadece ders
çalışan, sınava hazırlanan bir gençlik var.
Çok güzel yetişiyorlar ama sadece iyi bir üniversite kazanmak için yarışıyorlar. Aileler de
bu tempoya uymak zorunda kalıyor.

 Siyasetle de,
meslek teşekülleriyle de, sivil
toplum örgütleriyle
de ilgilendim, hepsinde de görevler
aldım ama Kızılay
bambaşka bir
kurumdur. Burada
çalışmanın hazzını
hiçbir yerde almadım. Kızılay ulu bir
çınar gibi ayakta
kalan, ayakta
kalması gereken,
herkesin sahip
çıkması gereken
uluslararası bir
kurumdur. 

Ekonomik açıdan oldukça gelişmiş bir şehirdir. Belki de coğrafi açıdan insanları ticaret
yapmaya mecbur etmiştir. Bugün bir sanayi
201
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Daha çok Karadenizli’ye benzetirler. Kayseri’ de klasik
hale gelmiş bir olay vardır. Bazen bunu fıkra olarak
da anlatırlar. Ebeveynler çocuklarını{özellikle erkek}
yaz tatilinde tanıdıklarının, arkadaşlarının yanına ya
da sevdikleri bir iş koluna çırak olarak verirler. Yaz
bitiminde baba gider çırak verdiği yere, nasıl bizim
oğlan dediğinde, usta senin oğlanda iş yok, en iyisi
sen bunu okut der. Biz de o sınıftayız.
Unutamadığınız Anılarınız var mı?
Hemen aklıma gelen babamın ölümüdür. Babamı
küçük yaşlarda kaybettim. Önce ne olduğunu kavrayamadım. Annemle beni bir yerlere götürüyorlar.
Hastaneye geldik. Babana kan lazım diyorlar. Benden
alın diyorum. Meğer beni evden uzaklaştırmak istiyorlarmış. Bir şeyler oluyor ama anlayamıyorum.
Annemle beraber eve geldiğimizde evimizden ağıtlar,
figanlar duyuluyor. Babam vefat etmiş, dini hazırlıklar
yapılıyor. Zaman zaman dün gibi hatırlarım. Küçük
yaşımda ölümün ne olduğunu, hayatın tek gerçeğinin
ölüm olduğunu anladım. Bunu hiç unutamam.
şehri olmuştur. Bu gelişmeler çok güzel ve
taktire şayandır.
Coğrafi açıdan bakıldığı zaman Kayseri’nin
çoğu elden gitmiştir. Korumaya çalışılıyor
ama yeterli mi bilemem. Binlerce yıl önce
insanlar Beştepeler gibi yerlerde yerleşmişler. Kapadokya Krallığı’nı orada kurmuşlar.
Bugün ovada yaşıyorlar. Pervane Yazısı çok
güzel sebzeleri olan mümbit bir araziydi,
şimdi binalarla dolu. Yerleşimde bir çarpıklık
olduğu kanaatindeyim.
Kayseri büyüyor, gelişiyor ve göç alıyor. Bu
göç sağlıklı değil. Kentin planlaşmasını zorluyor.
Kayseri’nin doğal güzelliklerinin öne çıkartılması bakımından Erciyes Master Planı çok
önemli bir projedir. İnşallah hayata bir an
önce geçer.
İnsanlar Sizin Kayserili Olduğunuzu
Öğrenince Nasıl Davranıyorlar?
Benim Kayserili olduğuma kimse inanmak
istemez. Tanıştıktan sonra Kayserili olduğumu öğrenince, hâlâ inanmıyoruz derler.
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Bir gün Millet Caddesi’nde sabahleyin eczanemi açtıktan birkaç dakika sonra köyden bir vatandaşımız geldi.
Bunu bir tasnif yapmak için söylemiyorum kılığı kıyafeti ile kırsaldan geldiği belliydi. Uzunca boylu, ince,
yüzü kavruk bir adamdı. Sabah sabah Kayseri deyimiyle daha kırışığım açılmamıştı. Beş tane yumurta
verir misin dedi. Şöyle duraksadım şaşırmıştım, adamcağıza ne diyeceğimi bilemedim. Kafamdan bir sürü
düşünce geçti. Dalga mı geçiyor desem böyle bir hali
de yoktu, çok ciddiydi. Babacığım dükkâna girdin
etrafına bir bak burası ne dükkânı, tereklere bir bak
ilaç dolu burası herhalde bilerek girdin deyince tabi
bilerek girdim, burası bir eczane dedi. Peki babacığım
eczanede yumurta olur mu dedim. Niye olmasın, hem
de olursa tazesi olur dedi. Utanmıştım. Eczaneye çok
büyük bir itimadı vardı. Hemen karşıdaki Ankara
Bakkaliyesi’nden 5 tane yumurta getirtip verdim.
Parasını vermek üzere cebine davrandı kabul etmedim, gerçi kendi tavuğumuzdan değil ama ne olur bu
hediyemizi kabul et dedim. Bu olayı daha sonra birçok
defa mesleki büyük toplantılarda anlattım. Vatandaşımızın eczanelere çok büyük güvenleri var, aman ha
bu güvenleri boşa çıkarmayalım onlara layık olmaya
çalışalım dedim. Bu güven aslında sadece eczanelere
değildi, eskiden birçok müesseseye güven vardı. t

K AY S E R İ Ș U B E S İ

EMEKTARLARIMIZ

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

Y

S

E

R

İ

Ali Ekrem Baran
Sizi tanıyabilir miyiz?
1921 yılında Erzincan Kemah’ın Marit
Köyü’nde doğdum. İlkokulu Kemah’ta
bitirdim. Kemah’ta ortaokul olmadığı için,
Ankara’ya gittim. Ankara’da amcam vardı.
Tren yolu, o zaman Sivas’a kadardı. Otobüs
seferleri de yoktu. Kamyonla gittik. Ankara
Kurtuluş’ta Himaye Etfal {Çocuk Esirgeme
Kurumu}’in yanında bir ortaokulda okudum.
İsmet İnönü’nün çocuğu Ömer İnönü ortaokula başlayacağı için, Gazi Lisesi yapıldı, ben
de orayı bitirdim. Ankara’da liseyi bitirince,
İstanbul’da tıp fakültesine gittim. Ankara’da o

zaman ziraat fakültesi ve hukuk mektebi var.
Bir de Dil Tarih Coğrafya vardı. Tıp fakültesi
o zaman Türkiye’de yalnız İstanbul’da vardı.
1939 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdim.
1945 yılında mezun oldum. İstanbul yakınlarında tank savar alayında askerliğimi yaptım.
Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde 6 sene çalıştım. Orada doktorluk ve okul sağlık bilgisi
öğretmenliği yaptım. Enstitü’de öğretmenin
yanında, sağlık memurları da yetiştiriliyordu.
Onların hocası ve okulun doktoruydum.
Sonrasında Ankara Numune Hastanesi’nde
dâhiliye bölümünde ihtisas yaptım. Takiben Almanya Bavyera Bölgesi’nde Coburg
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1950 yılında Hüsnüye Ayten ile Ankara’da
evlendim. İstanbullu öğretmen kızıydı.
Cumhuriyet’in ilk yıllarını
değerlendirir misiniz?
Türkiye’nin nüfusu o zaman 13 milyondu.
Harpten çıkmış, fakir nüfusunun yüzde 80’i
köylerde yaşardı. Karasabanla ziraat yapılırdı. Köylerin yolları yoktu, elektrik yoktu.
Köylü, şekeri bilmez. Sabahları bulgur çorbası
içerdik, öğlen bulgur yemeği yerdik. Türkiye
dışarıya fındık, fıstık ve incir ihraç ederdi.
Bunun dışında her şeyi dışardan alırdı. O
zamanlarda herkes taze et yerdi. Herkes
tereyağı yerdi. Köydekiler yumurta ve etten
sıkıntı çekmezlerdi. Şehirdekiler de memuriyeti tercih ederlerdi. Çünkü Türkiye’de fabrika yok, iş sahası yok.

 Ben o zaman
İstanbul’a geldiğimde nüfusu 750
bindi. 300 bini gayrimüslimdi ve bunlar
adalarda yaşarlardı.
Ticaret onların
elindeydi. 

Bir gün hâkime yaş büyütülmesi için bir
çocuk gitmiş. Hâkim sormuş ne olacaksın
diye, çocuk da memur olacağını söylemiş.
Herkesin en büyük hayali memur olmaktı.
şehrine gittim. Asilzadeler ve Victoria’nın
kocası Albert de Coburg’tan. Coburg 2. Dünya
Savaşı’nda bombalanmayan tek Alman şehri.
İhtisasımı Ankara’da yapmam iyi oldu.
Çünkü okul Almancasıyla orada doktorluk
yapmak zor. Oradaki genç doktorlar bana
yardım ettiler. Ben de onlara ihtisasımı yaptığım için yardımcı oluyordum. Türkiye’deki
doktorlar tercih edilirdi. Çünkü Türkiye’de
çok vaka ile karşılaşıyorduk ve bu yüzden
tecrübeliydik. Altı sene orada bulundum.
Sonrasında Türkiye’ye döndüm ve Kayseri
Devlet Hastanesi’ne tayin edildim ve 11 sene
dâhiliye uzmanı olarak çalıştım. Vedat Ali
Özkan bey ben geldiğimde Ankara’ya milletvekili olarak gitmişti. 1982 yılında Kızılay’a
başladım ve bu zamana kadar Kızılay’dayım.
Ayhan beyler, o zamanlar doktor bulamıyorlardı. Çünkü fakir fukarayla uğraşıyorlardı.
Dolayısıyla fazla para veremeyeceklerdi. Ben
de yeni emekli olmuştum ve ağır bir iş ise
altından kalkamayacağımı söyledim. Baktım
iş kolay, ben de başladım ve devam ettim.
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Tıbbı nasıl tercih ettiniz?
Babamın sağlık memuru olması beni etkilemişti. Liseyi bitirirken fen bölümlerine arzu
çoktu. Fakat ben tıbbı seçtim.
Ben o zaman İstanbul’a geldiğimde nüfusu
750 bindi. 300 bini gayrimüslimdi ve bunlar
adalarda yaşarlardı. Ticaret onların elindeydi.
Atatürk’ün bile diş doktoru Ermeni’ymiş.
Abramaya isimli dünyaca ünlü çocuk doktoru
vardı. Atatürk ölmeden önce, tıp fakültesine
yabancı doktor kabul etti. Nazilerden kaçan
doktorlar, profesörler çoğunlukla Türkiye’ye
geldiler ve bizlere çok hizmet ettiler. İlmi,
irfanı bize tanıttılar. Onlardan çok istifade
ettik.
Hocalar Almanca anlatıyor, doçent tercüme
yapıyordu. Bir gün hoca geldi doçent gelmedi. Mazhar Osman’ın oğlu Lâhut kalktı,
tercüme yaptı. Lâhut, aynı babasına benzerdi.
Derste gayet ciddiydi. Ders bitince, biz gezer
dolaşırken, o hocaların yanında laboratuarda
çalışırdı. Sonra fakülteyi bitirince, Amerika’ya
gitti. Akıl hastalıklarının kimya ile ilgisi için
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klinik vermişler, fakat orada beyin tümörüne
yakalandı ve öldü. Yoksa babasının yolunda
devam ediyordu.
Mazhar Osman benim hocamdı. Çok güzel
konuşurdu. Akıl hastaları ile ilgili bize
hikâyeler anlatırdı. Biz dinlerken, halktan
da dinlemeye gelenler olurdu.
Bir gün hastaneye gelirken, birinci katta akıl
hastalarından birisi yakalamış onu, aşağıya
atacağını söylemiş. Mazhar Osman da, kendisini bu kattan attığı takdirde ölmeyeceğini,
daha yukarı katlardan atmasını söylemiş.
Yukarı çıktıklarında, tabi hastayı yakalayıp,
sakinleştirmişler. Hem hekimliği, hem insanlığı, hem de konuşması mükemmeldi. Başka
fakülteden ders dinlemeye gelenler olduğundan yer bulamazdık.
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400 sene evvel Avrupa’da tatbik edilmiş.
Öğretmen sabah okula başlardı ve akşam
beşe kadar okuldaydı. Hangi ara gidip traktörün başında duracak? Demircilik dersi vardı.
Dokumacılık, ziraat ve veterinerlik dersleri
vardı. Bir öğretmen eğer Türkçeyi öğretiyorsa, ahlak dersi veriyorsa köylüye ayıracak
fazla zamanı olmuyordu. Tatbiki bu yüzden
zor oldu.
Doktorluğa ilk başladığınızda neler
yaşadınız?
Türkiye’de vaka çok olduğundan, Avrupa’daki
doktorlara göre daha çabuk tecrübe sahibi
oluyorlar. Ultrasound, MR yoktu o zamanlar.
Sadece röntgen vardı. Dar imkânlarla hastalığı iyi anlamak için doktorun iyi yetişmesi
lazımdı.
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 İnsanlığa
hizmet etmiş olanları örnek alırım.
Her ırktan, dinden
iyilik ve kötülük
yapmış olanlar var.
Ben her zaman
iyilik yapanları
takdir ettim. 

Atatürk’ün doktoru Selanikli Neşet Ömer
vardı. Dâhiliyeciydi. Bir de Almanya’dan
gelmiş Frank vardı. Tıpta yenilikler bulmuş,
eserler yazmış birisi. Neşet Ömer kıskanıyor
Frank’ı. Frank’ın dershanesinde yer bulunmuyor, ama Neşet Ömer’in dershanesi tenha
oluyor. Bir gün bize, mecazi olarak her zaman
için cebimizde bir iki Frank bulunur demişti.
Bunun iki manası vardı. Neşet Ömer pratikti,
tam da Türkiye’nin istediği gibi. Frank ise,
hasta gelince teşhisi hemen koymaz araştırırdı.
Öğrenciliğimde Leyli Tıp Merkezi {Yatılı
Okul}’nde kaldım. Beyazıt meydanına yakın
bir sokakta kaldım. Üniversiteye yakındı.
Orada yerdik, yatardık. Devlet bize kıyafet
verirdi. Altı seneye mukabil 4 sene mecburi
hizmet vardı. O zaman Türkiye’de doktor
yoktu.
Hasan Oğlan Köy Enstitüsü’ne
gittiğinizde neler yaptınız?
Başlangıçta bekârdım. Sonradan evlendim,
bir çocuğum oldu. O da, maalesef 15 sene
evvel, aniden vefat etti. İzmir’de avukattı.
O zamanlar köye gidecek öğretmen ziraatı
öğretsin, sağlıkta faydalı olsun, umumi bilgiler versin diye düşünmüşler. Bu düşünce

Tıp alanındaki gelişmeyi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Her gelişme hangi sahada olursa olsun
insanların hizmetinedir. Bugünkü şartlarda
hastalığı tam olarak anlamak için imkânlar
çoğaldı. Şimdiki doktorlar daha iyi teşhisler
koyabiliyorlar ve daha iyi tedavi ediyorlar.
Eskiden ilaçlar da sınırlıydı.
Kayseri’de ne kadar zamanınız geçti?
Kayseri’yi nasıl buluyorsunuz?
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rili. Onlar Kayseri’ye pek fazla şeyler yapmamışlar, fakat ihtiyacı olan diğer illere yardım
etmişler.
Örnek aldığınız kişiler oldu mu?
İnsanlığa hizmet etmiş olanları örnek alırım.
Her ırktan, dinden iyilik ve kötülük yapmış
olanlar var. Ben her zaman iyilik yapanları
takdir ettim. Einstein mesela.
Sizin prensipleriz nelerdir?
Yaptığımı işi, dürüst yapmak isterim. Hastanın maddi durumu iyi değilse para almazdım. Maddi durumu iyi diye, fazla para da
almazdım.
Neleri sever, neleri sevmezsiniz?
40 senem geçti. Eskiden de memlekete giderken, tren Kayseri’den geçmekteydi. Ayriyeten
tıp fakültesinde okurken Kayserili arkadaşlarım vardı. Mustafa Fevzi Özbakır arkadaşım. Ya ders çalışırdı, ya da arkadaşlarımızın bozuk saatlerini ücretsiz tamir ederdi.
Kayseri’den bir istekleri olduğunda, atlar
gider alır getirirdi.
Kayseri gelecekte sağlık merkezi
olabilir mi?
Şimdiden bunu başardı. Şehir içinde en az
10 tane hastane var. Büyük ameliyatlar için
Ankara’ya gidilmemeye başlandı.
Kızılay’ı nasıl buluyorsunuz?
Ben Kızılay’a başladığımda Kızılay kapatılmak isteniyordu ve mahkemeye başvurulmuştu. Dar gelirliye yardım ediyorduk. Çok
iyi çalıştık ve Kızılay iyi örnek oldu. Hem
de Kayseri’de fiyatları aşağıya çekmiş olduk.
Ayhan bey arkadaşlarda çok çalıştılar. Yardımseverler de, çok yardımcı oldular.
Kayserili’nin hayırseverliğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Kayseri’de olan hayırseverlik başka illerde
yok. Yurtlar, okullar, hastaneler vs. hepsini
Kayserililer yaptırıyorlar. Sabancılar Kayse210

Hizmet eden kişileri severim. Biz okuldayken
Arapların kötü olduğunu, bizi arkadan vurduklarını öğrettiler. Emekli olduktan sonra
okumaya başladım. Aslında Araplar da iyi
yaşıyorlarmış. İslam dinini seçtikten sonra
muazzam gelişmişler. Avrupa’dan gelenler,
Araplar’dan çok şeyler öğrenmişler. Mesela
sıfır Avrupa’da yokmuş, Araplar’dan öğrenmişler. Müslümanlık medeniyeti de geliştirmiş. Avrupa da iyice araştırıp gelişimini
ilerletmiş.
Köyden gelen halkımız biraz cahil. Onların
cahilliklerinden faydalanılıp istismar edilmelerine karşıyım. Yanlış da konuşabilir,
ama önemli olan onu tedavi etmek lazım.
Almanya’da gördüm, hastayı annesi babası
gelmiş gibi karşılıyorlar.
Doktorlar grubu Konya’dan Afrika’ya gidiyorlar. Oradaki bütün bulaşıcı hastalıklara
rağmen gidip hizmet ediyorlar. Takdir etmemek ne mümkün. Maalesef bizler bunda
geciktik. Almanya’dan bazen haberler geliyor, Kongo’ya gideceğiz diye. Çok hoşuma
gidiyor. Hastalara, ihtiyaç sahiplerine nerede
olurlarsa olsunlar yardım etmek güzel duygu.
İnsanlığın gereği. t
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Aynur Kırk Antike
Sizi tanıyabilir miyiz?
1971 Yılının Ocak ayında Nevşehir’in Köşektaş Köyü’nde dünyaya geldim. Annemin,
babamın ve iki ağabeyimin sevgi deryasında galiba biraz şımarıkça büyüdüm. Bu
arada en zayıf olduğum yanlarımdan birisi
de ailemdir. Bütün kız çocuklarında olduğu
gibi, benim de babama karşı halen devam
eden zaafım vardır. Onlara buradan şükranlarımı sunuyorum. İlk ve orta öğretimimi
Köşektaş Köyü’nde tamamladım. Liseye Nevşehir Öğretmen Lisesi’nde başladım. Fakat
devamını getiremeden bugünkü mesleğime
olan ilgimden dolayı ailemi karşıma alarak
Sağlık Meslek Lisesi yatılı bölümünde öğre-

nime başladım. Benim dışımda hiç kimse
onaylamadığı gibi, bu mesleği yapacağıma
da kimse inanmadı. Evin küçük, şımarık,
çelimsiz minik kızı hastalarla ilgilenemezdi,
o hemen ağlar, kendisi de hasta olurdu,
bana hep buna benzer gerçekler sunuldu.
Çok düşünerek karar verdiğim bir meslek
değildi, ama o an istiyordum ve yapacağım
konusunda da inancım tamdı. Ben sadece
kendimi sorguladım, ailemi iknaya çalışmadım. Aileme benim kesin kararımı onaylamak
kaldı sadece. Benim için SML yatılı okumak
ayrı bir dünyaydı. Hep kalabalıkta iş yapıyorsunuz. En tenha yer odamız, odada altı
kişiyiz. Çocukluğumdan bu yana hiç değiş-

 Kızılay’da
16. yılımı çalışıyorum. Ve Kızılay’da
olmaktan gurur
duyuyorum. Kızılaya başladıktan
belli bir süre sonra
şunu anladım;
Kızılay’ın sadece
herhangi bir sağlık
kuruluşu olmadığını büyük bir
hayır kurumu.
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meyen, o zamanda da, bu zamanda da en çok
hoşuma giden, beni dinlendiren yalnız kalma,
kendinle kalma gibi bir lüksümün artık hiç
olmayacağını okula girdiğim ilk gün anladım. Yatılı okulun ilk yılında çok güçlükler
yaşadım. Okulum bana sadece mesleki bilgi–
beceri kazandırmakla kalmadı. Diyebilirim ki
okul kişiliğimin oturmasını ve kendi ayaklarımın üzerinde durmamı sağlayan büyük
bir aileydi.
Unutamadığınız öğretmenleriniz oldu
mu?
Okul müdürüm, manevi babam dediğim
merhum hocam sayın Ali Tekeli’yi rahmetle
anıyorum ve bize emeği geçen tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum.
Ne zaman mezun oldunuz?
1990’da mezun oldum. İlk görev yerim
Amasya’ydı. Fakat hiç başlamadan öğrenim
durumundan dolayı Haseki Eğitim Araştırma
Hastanesi Çocuk Beyin Cerrahi Servisi’nde
göreve başladım. Bir ay gibi kısa bir süre
çalıştıktan sonra, bir gece nöbetimde çalışma
hayatım tamamen değişti. Kısaca özetlemek
istiyorum: Aylardan kasım ve ben nöbetteyim. Çömez olduğum için yemeğe en son hep
ben giderim. Kıdemli hemşirem ve asistan
yemekteler. Ben on sekiz tedavilerini yapıyorum. Bir baktım, hemşire odasında iki kişi
var. “Biraz konuşabilir miyiz?” dedi. Ben de “
Şu an ziyaret yasak, ben tedavideyim, lütfen
çıkar mısınız?” dedim. Israr ediyor ve ismimi
soruyor. Tam ben gönderiyorken, doktor ve
hemşire yemekten geldiler ve benimle konuşmaya çalışan şahsa “müdürüm hoş geldiniz”
dediler. Ben şaşkınım. Meğerse gelen kişi İl
Sağlık Müdürü’müz Temel beymiş. O da “
kovulduğum yerde durmam, hemşire hanım
sizi yarın saat 10’da Sağlık Müdürlüğü’ne
bekliyorum” dedi ve gitti. Doktor ve hemşire
hanım bana “sürgünlerden sürgün beğen”
gibi laflar ettiler. Nöbeti, geceyi nasıl geçirdim bilemiyorum, kafamda sadece sürgün
kelimesi dolaşıyordu. Sabah doğru Sağlık
Müdürlüğü’nün yolunu tuttum. Ama dizle212
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rim titriyor, kalbim yerinden fırladı fırlayacak. Sekreter hanım “kim diyelim” deyince,
düşündüm ne diyeyim diye, biraz duraksadıktan sonra “Haseki Beyin Cerrahi Aynur Hemşire” dedim. İçeri girerken çarpıntılarım daha
da arttı. Kafamda sürgün kelimesi uğulduyor.
“Günaydın” dedim, ama telaffuzunu nasıl
ettim onu bilmiyorum. Temel bey “hemşire
hanım Sizi Çapa Genel Cerrahi’ye geçiriyorum” dedi. İstanbul’u bilmiyorum. Çapa’yı
bilmiyorum, kafamda tek bir şey var, sürgün
olacağım düşüncesi. Hala hastanede doğru
olanı yaptığımı düşünüyorum. Bütün heyecanımı, stresimi bir kenara bırakıp savunmaya geçtim: “Siz kendinizi tanıtmadınız,
ben İstanbul’a yeni geldim, yeni mezunum
ve üstelik ben oturmuyordum, işimi yapıyorken bilmediğim birisi benimle sohbet etmek
istiyor, tedavimi bırakıp sohbet mi etseydim,
üstelik bağırmadım, sırf işimi yaptığım için
sürgün mü oluyorum?” dedim. O da, “bana bir
özür borçlandın gibime geliyor” dedi. Ben yine
aynı ateşle özür dilenecek bir şey yaptığımı
düşünmediğimi söyledim. Artık Temel bey
bana tahammül edemedi ve “ben seni sürgün
etmiyorum, mükâfatlandırıyorum, seni kendi
hastaneme hem de kendi servisime alıyorum,
okuluna da yakın, maddi ve manevi olarak
sen kazanacaksın, sonunda da bana teşekkür edeceksin” dedi. Evet, zaman gösterdi
ki Temel hoca çok haklıymış. Ne zaman vizitede, koridorda, poliklinikte görsem ben ona
teşekkür ettim. Ve anladım ki mükâfatların
en güzeli ile mükâfatlandırılmışım. Çapa’da
geçirdiğim yıllar mesleğime çok şeyler kattı.
Çapa’daki başhemşiremin ana felsefesi
şuydu, “karşınızdaki insanı ancak bilginizle
alt edersiniz”. Bize de bu mantığı getirmişti.
Mesleğimi gerçekten seviyordum, ama daha
çok sevmeye, kendime daha çok güvenmeye,
haklı olduğum konuda asla ödün vermemeye,
kendime daha çok inanmaya, istediğim bir işi
kesinlikle başaracağıma kitlenmiştim. Çapa
bana apayrı bir nosyon katmıştı. Çok yoruluyordum, ama mutluydum.
Ne zaman evlendiniz?
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Hayatımda “keşke”lerin yeri çok yoktur.
Fakat o yılın sonunda üniversiteyi bırakma
kararı aldım ve okulu bıraktım. 1992 yılının
Eylül ayında dünyanın en sabırlı, en vefalı,
tertemiz kalbi olan Özcan’la evlendim. Verdiğim en doğru kararlardan birisi de buydu.
İstanbul’dan ayrılacağımı pek düşünmüyordum. Çünkü mesleğimin doyumuna ulaşmıştım ve devam etmek istiyordum. Fakat
1993 yılının sonuna doğru ayrılmak zorunda
213
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hep destek gördüm. Burada hepsine ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Başhekimim İrfan beyi
ifade edecek söz bulamıyorum ve elimde
olmadan duygusallaşıyorum. O kadar çok anı
var ki ama sözün bittiği yer bura olsa gerek.
2011 senesinde Ebeler Günü ve Hemşireler
Günü için yazmış olduğu tebrik mesajını da
sizinle paylaşmak isterim:
Yeni bir 12 Mayıs, yine bir 12 Mayıs ve bizler
bir aradayız.
Başkalarının gözleriyle görebilmek, kulaklarıyla duyabilmek ve kalbiyle hissetmek
zordur, hele ki bu bir meslek için olmazsa
olmazlar içindeyse.

kaldım. Çünkü hamileydim Bu mega şehirde
çocuğumu kimseye güvenemezdim. Bebeğim iki yaşına gelene kadar istifa etmeliydim, kızımın yanında olmalıydım”. Ve aynen
öyle oldu. 1995yılının Nisan ayında Kızılay
Dispanseri’ne başladım. Sadece poliklinik
hizmeti veriliyordu, maaşlar çok düşük.
Kurum hakkında çok fazla bilgiye de sahip
değilim. Ama kader mi kısmet mi bilmiyorum fakat daha o ilk aylarda bile Kızılay’ı çok
sevdim. Kızılay Dispanseri, Tıp Merkezi ve
arkasından 2007 yılının Nisan ayında Hastane olduk. Kızılay’da 16. yılımı çalışıyorum.
Ve Kızılay’da olmaktan gurur duyuyorum.
Kızılay’a başladıktan belli bir süre sonra şunu
anladım; Kızılay’ın sadece herhangi bir sağlık
kuruluşu olmadığını, büyük bir hayır kurumu
olduğunu. Başkan’ım Sayın Ayhan Uzandaç
başta olmak üzere bütün yöneticilerimden
214

Sabahı ateşler içinde bulan hastanın yalnızlığını paylaştık bazen. Ne kadar çabalasak
da kurtaramadık hastamızı diyerek ağladık
kimi zaman. Doğumlarında onlarla sevindik.
Yoğun bakımdaki hasta anamız, babamız
olabilirdi düşüncesiyle şefkatimizden bolca
verdik. Defibilatörün altında atmayı bekleyen
kalp bizim kalbimiz olabilir dedik, çabaladık.
Bir insanın derdine derman olmak, gözlerindeki gülümsemeyi görmek, yüzlerdeki buruk
tebessüme çare olmak uğrunaydı tüm uğraşlarımız. Gerçek mutluluk çaresiz birine çare
olmaktan geçiyor diyerek Mevlana’nın şu
güzel sözlerini mesleğimize hedef edindik
her zaman;
Kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde
Dikenin himayesi ancak gül sayesinde

Florance Nightingale’den bu yana hemşirelik mesleğinin sahip olduğu olumlu sıfatları
onurla ve gururla taşıyan tüm meslektaşlarımın 5 Mayıs Ebeler Günü’nü ve 12 Mayıs
Hemşireler Günü’nü kutlar, yaşattığınız ve
yaşatacağınız tüm mutluluklar için ihtiyacınız olan her şeyin yanı başınızda olması
dileklerimle… t
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Banu Aksoy Beğlen
Sizi tanıyabilir miyiz?
1978 Kayseri doğumluyum. İlkokulu Kayseri,
Adana ve İstanbul’da, ortaokulu Adana’da ve
liseyi Kayseri’de okudum. Çok gezdiğimiz
için, babamı hep memur zannederler. Okulu
bitirdikten sonra, amcam Eflatun Aksoy’un
çok iyi yapabileceğimi söyleyerek tavsiyesi
üzerine basınla uğraşmaya başladım. Yerel
radyolarda ve televizyonlarda programcılık,
sunuculuk, dublaj yaptım. 1996 senesinde
Radyo Mega’da programcı olarak çalıştım.
Televizyona 1987 ya da 88 senesinde, Başak
TV ile geçtim. Kız kardeşim orada program

yapıyordu, onu almaya gittiğimde genel yayın
yönetmeni Dilek hanımla sohbet ettik. İlhan
Birol’la tanıştırdı beni ve o gün kendimi Yayın
Yönetmeni asistanı olarak göreve başlamış
buldum. Sonra sırayla Deniz FM, Radyo
2000, Kayseri FM, Kay Radyo ve son olarak
Kay–Tv’de çalıştım. Kay Radyo’da programcı
arkadaşlarla kayıttayken Haber Müdürü
Ahmet Zorlu radyoya geldi, elinde haber
notları vardı, “şunları bir okuyun bakayım”
dedi ve beni radyodan alıp montaj odasına
götürdü. O gün haber dublajı yapmaya başladım.

 1999 depremine kadar Kızılay’ı
sadece kumbaraları olan, zarf
dağıtan, okullarda
kolu olan bir kuruluş olarak bildim.
1999 depreminde
Kızılay’ın sadece
almadığını, verdiğini öğrendim. 
215
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Kızılay’la ne zaman tanıştınız?
1999 depremine kadar Kızılay’ı sadece kumbaraları olan, zarf dağıtan, okullarda kolu
olan bir kuruluş olarak bildim. 1999 depreminde Kızılay’ın sadece almadığını, verdiğini
öğrendim. O dönemde Kayseri FM’de rahmetli Şemsettin Çetinsöz’ün hazırladığı Şehir
Hattı isimli haber programını iki kişi olarak
sunuyorduk. Programda Kızılay’ın ortaya
çıkan eksiklerinden bahseden bir habere
geldik. Çok eleştirdik inanın. Ve üç sene
sonra Kızılay’da çalışmaya başladım. On yıldır
Kızılay’da çalışıyorum ve artık şunu söyleyebilirim: İnsanlara sevgim ve yaklaşımım
koşulluydu, kazanılan bir sevgim vardı. Her
insanın bir hikâyesi olduğunu edebi terimlerle ifade eden ben onlardaki derinliği görür
hale geldim. Koşulsuz sevmeyi, daha önce
tanımadığım bir insanın derdini sahiplenip
çözüme kavuşturmayı, sabrı, güveni, dost216
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luğu, paylaşmayı, merhameti kısaca insanlığı
Kızılay’da kanıksayarak öğrendim. İnsanların
hep kan ya da sağlık olarak tanıdığı kurumun,
bir de şube hizmetleri olduğunu vurgulamak
istiyorum. Yardım çınarı olarak anlam yüklediğim bu dev çınarın gölgesinde milyonların
barındığını unutmamak lazım. Türk Kızılay’ı
Kayseri Şubesi’nde ilk senemden sonra yönetici asistanı olarak çalışmaya devam ettim.
Herkesin sandığı gibi bizler kurumumuzda
8–5 çalışmıyoruz. Nerde yardım edilmesi
gereken bir adres varsa, günün herhangi
bir saatinde oradayız. Bana bir arkadaşım
yıllar önce görevimle alakalı olarak, “bal tutan
parmağını yalar” demişti. Gelen yardımların
çalışanların menfaatine kullanıldığını, eş dost
ayrımı yaptığımızı, yakınlarımızı gözettiğimizi söylemişti. O zaman çok kızmıştım ona,
açıklamaya çalışmıştım toplu iğne ucu kadar
menfaat elde etmiyoruz diye. Bir alıyorsak
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2–3 olarak veriyoruz demiştim. O günden
sonra arkadaşlığımız bitmişti zaten, ama şuan
hata yaptığımı düşünüyorum. Onu da kazanmam gerekirdi, Kızılay’ımızı anlatamıyoruz.
O yüzden çoğu insan ne yaptığımızı, nasıl
yaptığımızı bilmiyor. Bu insanların sadece bir
gününü Kızılay’da yaşamasını isterim. Daha
fazla ne yapabiliriz diye çırpınıyoruz. Para
kazanmak, mal mülk sahibi olmaktan daha
önemli bir şey var; bir mazlumun gülebilmesi,
bir annenin, bir çocuğun, bir insanın yükünü
paylaşmak en büyük mutluluk, zenginlik bu
işte. İhtiyaç sahibi çok insan gelir şubemize.
Her zaman bir şeyler veremiyoruz onlara ne
yazık ki, ama mutlaka oturtur bir çay söylerim konuşuruz, onları dinlemek, anlamaya
çalışmak da yapabileceğimiz en büyük yardım
diye düşünürüm. Bazen zamanı paylaşmak
da mutlu eder insanı. Herkesle olmuyor bu
maalesef, dilim zor varıyor söylemeye, ama
sevgisiz diye adlandırdığım insanlar da geliyor. Ne alırsam kar diye düşünen, Kızılay’dan
çıkıp diğer hayır kurumlarına giden, aldığını
beğenmeyen sözde ihtiyaç sahipleri de var.
Başkasının hakkını yediğini düşünmeyen
insanlar onlar.

maya çalışan iki hanım içeri girdi ve müdür
beye çocuğu muayene ettireceklerini ama hiç
paraları olmadığını söylediler. Müdür bey
“hemen yardım edilsin” dedi tabi, ama ben
duramadım hanımlara “paranızı bozduramadınız mı” dedim. Şaşırdılar, birbirlerine
baktılar. Müdür bey bana “ne parası” diye
sordu. Ben de ”hanımların az önce vezneye
geldiklerini, 100 lira bozdurmak istediklerini,
paranın göğüs ceplerinde olduğunu” söyledim. Ve herkes sustu, kimse bir şey söylemedi, bayanlar çıktı gitti.

Kızılay’daki çalışmalarınızdan söz
eder misiniz?

Son olarak neler söylemek istersiniz?

2001 yılından bu yana Kızılay’da çalışıyorum. Yönetici asistanı olarak devraldığım
göreve halen devam etmekteyim. Karşılıksız iyiliği, koşulsuz sevgiyi, sonsuz sabrı bu
kurumda öğrendim. Sorumluluğumuzun
ağırlığını belirtmek için anlatıyorum. Tıp
Merkezi olduğumuz seneler başladım göreve,
insanlara ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti
verebiliyorduk. Bir gün veznede otururken iki
hanım geldi, birinin kucağında en fazla bir
yaşında olduğunu düşündüğüm kız çocuğu
vardı. Sabah 9 gibiydi. Göğüs cebinden yüz
lira çıkardı ve vezneye uzattı, “bunu bozun”
diye. Veznede görevli arkadaşım “bu saatte
o kadar parayı bozamamki hanımefendi, yok
maalesef” dedi. Bu esnada şube müdürümüz benden bir evrak istedi, evrağı aldım ve
yanına gittim. Az önce veznede para bozdur-

2005 senesinde şube başkanlığımızda
gönüllü çalışan Kadın Kolu oluşturuldu.
Onlar sayesinde başvuruları birebir görme
ve değerlendirme şansımız oldu. Daha seri
ve güvenilir bir işleyiş kazandık. O dönemde
burs verdiğimiz bir öğrencinin oturdukları üç
katlı apartmanın kendilerine ait olduğunu,
apartmanın altında bir dükkânları ve biri
ticari olmak üzere iki araçlarının bulunduğunu gönüllü hizmet edenlerimizin birebir
tetkiki ile öğrendik. Bu anlattıklarımdan
hep olumsuz şeylerin olduğu akla gelmesin.
Binlerce problemleri çözülen, mutlu olan ve
hayırlı dualarda bulunan insanlarla karşılaştık.
Kızılay’a yaptığınız her destek milyonlarca
kişinin vebalini yüklüyor hem size, hem bize.
Kul hakkı bu, hiçbirine benzemez. Kimin hakkını gasp ettiğini bilemediğinden de, helalleşebilmek diye bir şey yok bizim işimizde.
Bir oğlum var, altı yaşında. Anaokuluna gidiyor. Annen ne iş yapıyor diye sorduklarında,
“annemin mesleği insanları mutlu etmek,
ekmeği olmayanlara ekmek, giysisi olmayanlara giysi vermek” diyor. Hayat bunun
için yaşanır işte. O da minik Kızılay’cı, her
sabah evden çıkarken “bugün çok çalış, çok
insanı mutlu et, ama hızlı çalış, biran önce eve
gel” der. Benim yapamadığın bir şey olursa
kendisine iletmemi, kendisinin onlara yardım
edeceğini söyler. Şanslıyım harika bir oğlum
var. Mutluyum, insanlığa hizmet ediyorum.
Gururluyum, Kızılay gibi köklü bir kuruluşta
hayatı öğreniyorum. t

Y

S

E

R

İ

 Bir oğlum
var, altı yaşında.
Anaokuluna
gidiyor. Annen ne
iş yapıyor diye
sorduklarında,
“annemin mesleği
insanları mutlu
etmek, ekmeği
olmayanlara
ekmek, giysisi
olmayanlara giysi
vermek” diyor. 
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İrfan Görgülü
Sizi tanıyabilir miyiz?
 Türk sanat
müziği dinlemeyi
severim. Sanat
müziğinin güzelliğini ve kalitesini hissetmem
Mustafa Bozyel
sayesinde olmuştur. O üstadın
CD’sini bazen dinleyip, kulaklarını
çınlatıyorum.
218

1971 yılında Karabük’te dünyaya geldim.
Babam İskenderun demir–çelikte çalıştığından 1976 yılından itibaren çocukluğum ve
gençliğim orada geçti. Karayılan İlkokulu’nu,
İskenderun Demir Çelik Ortaokulu’nu ve
İskenderun Endüstri Meslek Lisesi’ni bitirdim. 1989 yılında Adana Çukurova Tıp
Fakültesi’ni kazandım. İki yıl rötarla 1997
yılında mezun oldum. Aynı yıl, Kayseri Kızılay Tıp Merkezi’nde danışman hekim olarak
göreve başladım. 1995 yılında öğrenciyken,
Kayserili olan Gülay hanımla evlendim.

Eşim bir yıl Eskişehir Sivrihisar’da, iki yıl
da İskenderun’da öğretmenlik yapmıştı.
Gıda mühendisi, ama öğretmenliği tercih
etti. Ben okulu bitirdiğimde, eşimin mecburi
hizmetinin çıkma durumu vardı ve hamileydi. O vesileyle, Kayseri’ye iş imkânı olur
mu diye görüşmeye gitmiştik. Başlangıçta
Tıp Merkezi’nde, danışman hekimlik diye bir
kadro yokmuş. Benim hakkımda, İrfan bey
bu işi kaldırabilirse devam eder, yapamazsa
Sağlık Müdürlüğü kabul etmiyor der İrfan
beyi göndeririz diye düşünmüşler. Tıp Merkezi’ndeki 6 ayımı henüz doldurmadan Ayhan
Uzandaç bey, Kızılay Genel Başkanı Kemal
Demir dahil olmak üzere herkese “gelecek-
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teki başhekimimiz” diye takdim ediyordu. Bu
kavram benim beynimde de yer etmeye başlamış olmalı ki, Mustafa Alemdar Güngör başkanımızın zamanında birinci yılın sonunda
Tıp Merkezi’nin başhekimi oldum ve aralıksız
13 yıl bu görevi sürdürdüm. Zaten danışman
hekim olarak hastaları dinliyor, belli başlı
tahlillerini yaptıktan sonra ilgili uzmana yönlendiriyordum. Başhekim olduktan sonra
hem danışman hekimliği, hem de idari işleri
birlikte yürütmeye başladım. Benim şansım
çok tecrübeli ve iyi niyetli başhemşire Aynur
Antike, Hilmi Önem gibi yöneticilerle ve iyi
ekip arkadaşları ile çalışmak oldu. Emekli
sandığıyla anlaşmalı olmamız, hastaların
sağlık karneleriyle herhangi bir ücret ödemeden muayene olabilmesi, yine o dönemlerde
Devlet Hastanesi’yle, SSK’nın ayrı olması
nedeniyle tercih sebebi olduk. İyi bir hizmet
anlayışı ile birlikte, çok güzel de bir kadro
oluştu. Başarılı ameliyatlar da yapılınca, hastalarda bayağı ilgi uyandırdı.
Bu arada yeni hastanenin temeli 2004
yılında atıldı. Bu, ufuk ve cesaret isteyen
bir durumdu. Bu da Kızılay yönetiminde
fazlasıyla vardı. Geleceği gördüler. Çok kısa
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bir sürede 2007 yılında faaliyete geçti. Ben, hastane yapımı sırasında Ayhan beyle birlikte İstanbul’daki hayırsever ziyaretlerinde de
bulundum. Hayırseverlerin, hayır konusunda yarıştıklarına bizzat
şahit oldum. Söylemeliyim ki, içlerinden bir tanesi hastane odasına
isim dahi verilmesini istemedi, “burayı yaptırandan Allah razı olsun
denilse” yeter dedi. Yine bir hayırseverimize isminizi nereye verelim
dediğimizde, “bize kim hizmet edecek?” doktorlar ve hemşireler değil
mi, birini doktor odasına, birini de hemşire odasına yazın, yalnız
“Kayseri’miz Türkiye’nin Houston’u olsun, siz bunun için çalışın
yeter” dedi. Ben Türkiye’deki birçok ili ziyaret ettim, ama Kayseri’nin
sağlık yönünden rolünün çok önemli olduğunu gördüm.
Daha önce Kayseri’de Tıp Merkezi’nde birlikte çalıştığımız Hakan
Nas’la Adana Ceyhan’daki hastanenin projesi üzerine konuşuyorduk. Ara sıra fikrimi alıyorlardı. Bir gün geldiler, bu projeyi hayata
geçiriyoruz, sana ihtiyacımız var dediler. 2010 yılının son günü istifa
dilekçemi verip, Ceyhan’a geldim. Son güne kadar hiçbir personelin
istifa edeceğimden haberi yoktu. Haber duyulduğunda tüm personel odama gelip, bana oldukça hüzünlü sahneler yaşattılar. Şu anda
Ceyhan’daki Çınar Hastanesi’nin başhekimiyim.
Prensiplerinizi öğrenmek isteriz.
Birincisi çalışmaktır. Ortaokul üçüncü sınıftan üniversiteye girene
kadar her yaz çalıştım. Dolayısıyla bir nevi Kayseri’nin Kazancılar’ında
yetişen esnaf gibi ben de çekirdekten çalışmaya başladım.
219
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İkincisi ise, insani değerleri baz almaktır.
İnsanın saygı gösterilecek en kıymetli varlık
olduğuna inanırım. “Yaratılanı Yaratan’dan
ötürü sevmek” yani. Bu anlayış, belki de
meslek tercihimde de etkili olmuştur. Kayseri
Kızılay’da idarecilik yaptığım dönemlerde de
rahmetli şair Ahmet Asma hocamızın bana
hitaben yazdığı şiirinde atfettiği özellikleri
de taşıyacak olmaktan gurur duyduğum
insancıl bir yapım olduğunu düşünüyorum.
İnsana hizmet etmeyi ön planda tutan bir
anlayıştır bu.
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Hobileriniz var mı?
Özellikle Türk sanat müziği dinlemeyi severim. Sanat müziğinin güzelliğini ve kalitesini hissetmem Mustafa Bozyel sayesinde
olmuştur. O üstadın CD’sini bazen dinleyip,
kulaklarını çınlatıyorum.
Fobiniz var mı?
Herhangi bir fobim olduğunu düşünmüyordum, ama bir gün MR’a girdiğimde kapalı
ortam fobim olduğunu anladım. Başkalarına “nasıl giremezler, ne var ki bunda”
diye şaşırırdım. Çocukluğumda geçirdiğim
bir boğulma tehlikesi var. Ondan kaldığını
sanıyorum.
Meslek lisesini seçmenizde babanızın
demir çelik fabrikasında çalışmasının
etkisi oldu mu?
Oldu. Açık söyleyeyim lise son sınıfa kadar
üniversite kavramını bilmiyordum. Fen lisesi
sınavlarını birinci basamaktan kazanmıştım ama babam demir çelikte çalıştığı için
benim en büyük hedefim de bu fabrikaya işçi
olarak girmekti. Bir gün lise üçte bir sınıfta
test çözüldüğünü duydum. 1–A, 2–B, 3–C
gibi cevaplar veriyorlar. Ne yapıyorlar, diye
sordum. Üniversiteye hazırlanıyorlar, dediler. Niye üniversiteye hazırlanıyorlar deyince
doktor, mühendis, öğretmen olmak için üniversite şart dediler. O an idrak ettim. Sınava
ondan sonra çalışmaya başladım. Her türlü
zor koşula rağmen, okul hayatımı birçok
öğrenciden daha rahat geçirmemi sağlayan
ve destekleyen aileme minnettarım.
Kendinize örnek aldığınız insanlar var
mı?
Üniversite öğrencisiyken iki sene kaybım
oldu. Bu kaybıma üzülüyordum. Hayatımdan önemli bir zaman dilimini tembellik edip
çaldığımı düşünüyordum. Kalp Cerrahisi
hocalarımızdan birisinin hayat öyküsünü
anlatırken okulu bitirip 4 yıl sahada çalıştığını, 2 yıl mecburi hizmet yaptığını, 2 yıl
askerlik yaptıktan sonra buna rağmen ihtisas
kazanıp hoca düzeyine geldiğini anlatması,
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kaybettiğim yılların nispeten kısa olduğunu
düşündürdü bana. Hocamızın, kayıplarını
sonradan bir profesör olacak kadar telafi edebilmiş olması, benim için pozitif bir etki oldu.
Kayseri’yi bir kent olarak nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Kayseri’yi yaşadığım şu olaya benzetiyorum:
Bizim mezuniyet törenimizde Rektörümüze
eğitimle ilgili bayağı bir eleştiri olmuştu.
Rektör bey de “bizim fakültenin öğrencileri
Tus sınavında iki ila beşinci derece arasında
yer alıyorlar, siz dışarı çıkıp sahaya gittiğinizde bu okulun verdiği eğitimin kıymetini
daha iyi anlayacaksınız” demişti. Kayseri’yi
de insanlar içerisinde yaşarken anlayamıyorlar, ama dışarı çıkınca nasıl bir şehir
olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bazen insanlar
bulundukları şehri eleştirirler. Ama, diğer
şehirleri görünce bu eleştirilerin ufak, aynı
zamanda kaliteyi artırıcı unsurlar olduğunu
görüyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ben şu anda
Adana’dayım. Ben öğrenciyken şehir neyse,
bugün de Adana’da aynı tablo var. Bir kere
Kayseri şehircilikte örnek bir şehir. Bunda
Mehmet Özhaseki Başkan’ın rolünün büyük
olduğunu biliyorum.
Kayseri’yi farklı kılan özelliklerden birisi de,
hayırseverlerin varlığıdır. Üçüncü olarak da,
geleneksel ve kendisini koruyan yapısıyla
Anadolu’nun önemli şehirlerinden birisidir.
Çocuklarımızın gelişiminde, ileriye dönük
hayat biçimlerinde etkili olan bir yapıdır.
Metropol şehirlerde bireyselleşme daha
etkin, daha ön planda. Kayseri’deki o çekirdek yapı hâlâ kendisini koruyor. Ayrıca, bağları da her zaman arayacağım, özleyeceğim
unsurlardan birisidir.
Unutamadığınız anılarınız var mı?
Bir tanesi çok iyi hatırlıyorum. 1999 depremi sonrasındaydı. Kızılay’ın çok eleştiri
aldığı bir dönemdi. Yaşlı bir teyzemiz ziyaretimize geldi. Eşinin çok kötü durumda hasta
olduğunu ve muayene ettirecek gücünün
olmadığını belirterek yardım istedi. Biz de
ambulansımızla hastayı evinden aldık, Tıp

Merkezi’mizde tedavisini yaptık. Hasta belirli bir rahatlığa kavuştu.
Teyzemizin üsten aşağı doğru inen bir tek dişi vardı. O dönem yardımlarımız büyük ölçüde sürüyordu. Özellikle diş konusunda da
destek oluyor, yaptırıyorduk. “Teyze senin de şu dişlerini yaptıralım
nasıl yemek yiyorsun” diye sorduğumda, “yok benim erimi iyi ettiniz,
o bana yeter, Allah razı olsun, benim için düşündüğünüz yardımı
depremde mağdur olan ve soğukta yatan insanlara harcayın, ben bu
teklifi kabul etmiyorum, teşekkür ederim” dedi. Çok duygulanmıştım.
Bu kadar ihtiyaç sahibi birisinin, böyle mağrur bir şekilde başkalarını
düşünmesi beni çok etkilemişti.
Son olarak şunları söyleyebilirim, Kayseri Kızılay yönetimi bugün
Adana’da beni ziyaret etmişse, bu benim için bir gururdur. Bundan
dolayı da şunları hissediyorum: Bir dostluk ve başarı olduğu için bu
münasebetleri kurduğumuzu düşünüyorum. Elbette ki, Ayhan bey
gibi hayırseverlerin güvendiği ve iş hayatında çok geniş bir yüreğe ve
ufka sahip olan bir insan olduktan sonra, Mustafa Alemdar Güngör
gibi hem eğitimci hem de avukat olup bu birikimlerini bize yansıtan
kişi olduktan sonra ve Asaf bey gibi “yere düştüğün zaman bile bir
avuç toprak almadan kalkma” deyip olumsuzluğu bile olumluluğa
çevirme becerisi olan insanlar varken, Zeki bey, Ziya bey ve Arif bey
ve diğer yöneticilerim gibi hayat tecrübesi zirveye ulaşmış kıymetli
insanlar varken bir şeyler yapılmışsa, ben bunu serilmiş bir halıda
yürümek olarak görüyorum. Benim önüme serdiler, ben de yürüdüm.
Bu şekilde bir başarı öyküsü olduğunu düşünüyorum. t
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Asuman {Akdamar} İçellioğlu

Meral {Uzandaç} Güngör

Şükriye {İmamoğlu} Uluhan

1950’de doğdu. İstiklal İlkokulu’nda
okudu, o zaman kız ortaokulu olan
Behice Yazgan Kız Lisesi’nden mezun
oldu. 1968 yılında Vahdi İçellioğlu ile
evlendi. 2005 yılında Kızılay’da gönüllü
olarak çalışmaya başladı. Kadın Kolu
başkanı. Ev hanımı ve 2 çocuk sahibi. t

1948’de doğdu. Salih Avgun Paşa
İlkokulu’na gitti. Kız Meslek Lisesi’nde
eğitimini tamamladı. 1970 yılında Ertuğrul Güngör ile evlendi. 2005 yılında
Kızılay’da gönüllü olarak çalışmaya
başladı. Kadın Kolu Yönetim Kurulu
üyesi. Ev hanımı ve 3 çocuk sahibi. t

1953’de doğdu. Ahmet Paşa İlkokulu’na
gitti. Kız Ortaokulu’nda ve Kız Lisesi’nde
okudu. Usta öğretici konfeksiyon kursu
işletti. 1985 yılında Abdullah Uluhan ile
evlendi. Bir süre işletmeciliğe ara verdi.
2005 yılında Kızılay’da gönüllü olarak
çalışmaya başladı. 2006 yılında Uluhan
Kültür Merkezi’nin kurucusu ve genel
sanat yönetmeni oldu. 2007’de milletvekilliğine adaydı. Halen tiyatro ve organizasyon işleriyle uğraşıyor. Okullarda
tiyatro ve drama dersleri veriyor. Kadın
Kolu Yönetim Kurulu üyesi. İki çocuk
sahibi. t

Nedime {Göle} Yücesan

Hörmet {Dağlı} Cenk

Nihal {Hasşerbetçi} Kevseroğlu

1961’de doğdu. Kayseri Ticaret Lisesi’ni
bitirdi. 1980 yılında Raşit Yücesan ile
evlendi. 2005 yılında Kızılay’da gönüllü
olarak çalışmaya başladı. Kadın Kolu
Yönetim Kurulu üyesi. Ev hanımı ve 2
çocuk sahibi. t

1963’de doğdu. Gazi Üniversitesi Maliye
Bölümü’nden mezun oldu. 1985 yılında
Ertuğrul Cenk ile evlendi. Uğraşı konusu
doğalgaz olan kendi işyerlerinde çalışıyor. 2005 yılında Kızılay’da gönüllü
olarak çalışmaya başladı. Kadın Kolu
Yönetim Kurulu üyesi. Evli ve 3 çocuk
sahibi. t

1960’da doğdu. Sümer Lisesi’nden
mezun oldu. 1981 yılında Ahmet Kevseroğlu ile evlendi. 2005 yılında Kızılay’da
gönüllü olarak çalışmaya başladı. Kadın
Kolu Yönetim Kurulu üyesi. Ev hanımı ve
2 çocuk sahibi. t
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Nedret {Hisarcıklıoğlu} Hasoğlu

Zekiye {Göksu} Tüzün

Sevil Meral {Özbakır} Erdinç

1955’de doğdu. 1972 yılında Behice
Yazgan Kız Lisesi’nde eğitimini
tamamladı. 1972 yılında Ali Hasoğlu
ile evlendi. Belediye’de 12 yıl resim
öğretmenliği yaptı. Daha sonra kendi
işyerinde ticaretle uğraştı. 2005
yılında Kızılay’da gönüllü olarak
çalışmaya başladı. Kadın Kolu
başkan yardımcısı. Ev hanımı ve 2
çocuk sahibi. t

1963’de doğdu. Urfa Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu. 1985 yılında
Nihat Tüzün ile evlendi. Dershanede
12 yıl muhasebe sorumlusu olarak
görev yaptı. 2005 yılında Kızılay’da
gönüllü olarak çalışmaya başladı.
Kadın Kolu Yönetim Kurulu üyesi. Ev
hanımı ve 2 çocuk sahibi. t

1951’de doğdu. Kayseri Lisesi’ni
bitirdi. 1975 yılında Zeki Erdinç
ile evlendi. 2005 yılında Kızılay’da
gönüllü olarak çalışmaya başladı.
Kadın Kolu Yönetim Kurulu üyesi. Ev
hanımı ve 3 çocuk sahibi. t
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GEÇMİŞTE KADIN KOLU

1914–1918 arası Kadın Kolu üyeleri savaştaki askerler için çamaşır dikerlerken

1920–1922 döneminde faaliyet gösteren Kadın Kolu aşağıda isimleri
geçen üyelerden oluşmuş:
Türkiye Kızılay Derneği Genel
Merkezi Müfettişi Nazmi beyin
09–12 Ağustos 1923 tarihli teftiş
raporundan anlaşıldığı üzere, 1920
senesinde Kayseri’de bir de Kadın
Kolu teşekkül ettirilmiş. Kadın Kolu
1920’den 1922 tarihine kadar faaliyet göstererek 1471 lira yardım
parası toplamış.

1. Başkan: Tüccardan Taşcızade Mehmet efendinin eşi Seniye hanım
2. Başkan: Çarşı yetkilisi {Çarşıağası} Kemal beyin eşi Meziyet hanım
Veznedar: Tüccardan Nevzat efendinin eşi Servet hanım
Katibe: Hayrullah efendinin eşi Firdevs hanım
Üye: Tekel müdürü Hüsnü beyin eşi Hediye hanım
Üye: Eski milletvekili Osman beyin eşi Vesile hanım
Üye: Yedekçizade Hüseyin beyin eşi Hikmet hanım
Üye: Şehzade Galip efendinin eşi Emine hanım
Üye: Mehterzade Yunus efendinin eşi Hatice hanım
Üye: Dırazzade Reşit efendinin eşi Safiye hanım
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KADIN KOLU ÇALIŞMALARI
Her dönem gerçekleştirilen Kadın Kolu faaliyetlerini tanıtım, toplantılar, bağış toplama ve dağıtım, afetzedelere
yardım, ziyaretler, sağlık taramaları, burslara aracılık,
kutlamalar, kütüphane hizmeti ve gençlik kampı hazırlıkları olarak gruplayabiliriz.
Kadın Kolu üyeleri ziyaretler kapsamında her yıl bağışçıları ziyaret ederek kendileriyle sohbette bulunulmakta,
Kızılay’da beklentileri öğrenilmeye ve karşılanmaya çalışılmaktadır. Bağış toplanması amacıyla işadamları ve
STK’lar ziyaret edilmektedir. Hastalara gidilmekte ve
ihtiyaçları sorulmakta, huzurevi ve resmi daireler ziyaret
edilmektedir. Ziyaretlerde karşılıklı görüş alış verişinde
bulunulmaktadır.
Kızılay’ı ve Kayseri’deki faaliyetlerini tanıtmak için Kadın
Kolu üyeleri televizyon programlarına katılmaktadırlar.
Tanıtım kapsamında okullarda yarışmalar düzenlenmekte; deprem, çocuk ve aile ilişkileri konularında konferanslar verilmekte ve stant açılmaktadır. Cumhuriyet
bayramı kortejlerine de iştirak ediliyor. Kutsal günlerde
ve Kızılay haftasında günün anlamına uygun tanıtım
etkinlikleri düzenleniyor.
Kızılay’ın afetzedelere yardım etmesi temel görevi olduğundan, evi yananlara barınak temin etmek, yoların
kapanması sebebiyle donmak üzere olan araç sürücülerine ve yolcularına sıcak yemek vermek gibi çalışmalar
da yapılıyor.
Hastalara yararlı olacağı düşünülerek Kadın Kolu, bağışlanan kitaplarla Kızılay Hastanesi’nde kütüphane oluşturmuştur. Kütüphane her geçen gün zenginleşmektedir.
Okullarda, özellikle köy okullarında sağlık taraması gerçekleştirilmiş, öğrencilerin kan gruplarının tespitleri
yapılmıştır. Ayrıca, köy okullarında sağlığa yönelik bina
onarımları da gerçekleştirilmiştir. Hastanede muhtaç
hastalara gönüllü bakıcılık hizmeti verilmiştir.
Kadın Kolu yıl içerisinde kullanılmış ve temizlenmiş,
kullanılmamış elbise, ayakkabı, gıda, kitap ve kırtasiye,
diş fırçası be benzeri ihtiyaç maddelerini bağışçılardan
alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Hayır sahibi
kumaş verdiğinde, terzilere diktirilerek ihtiyaç sahibine
verilmektedir. İhtiyaç sahipleri genelde çocuklar, öğrenciler, ihtiyarlar ve sakatlardır.
Gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarına işadamlarının burs vermesine aracılık da yapılmaktadır. İhtiyacı

olan yeni doğum yapmış annelere “sevgi bohçası” projesi
kapsamında annenin ve çocuğun ihtiyacını giderecek
ürünler verilmiştir. Hükümlü çocukları ile de ilgilenilmektedir. Ayrıca, gençlik kamplarına Kayseri’den öğrenci
gönderilmesi de organize edilmektedir.

MEKÂN VE TEMA OLARAK
KADIN KOLU ÇALIŞMALARI
YARDIM TOPLAMA FAALİYETLERİ
''Hayırsever işadamlarımız ziyaret edilmiştir.
''Başak Çocuk – Kızılay Kardeş Kulübü Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında okullara gidilerek öğrencilere
kumbara dağıtımı yapılmıştır.
''Şubemize gelir temini amacıyla Kadir Has Stadyumu
basketbol ve futbol müsabakalarının girişlerine kumbara konulması sağlanmıştır.
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Başakpınar İlköğretim Okulu, Boztepe İlköğretim
Okulu, Buğdaylı İlköğretim Okulu, Cengiz Tümüroğlu
İlköğretim Okulu, Dallı Kavak, Develi Epcek İlköğretim Okulu, Elagöz İlköğretim Okulu (İki kez), Erkilet
PİYO Okulu,Germir Nurullah&Pakize Narin İlköğretim Okulu, Gesi İlköğretim Okulu, Halil İlik Endüstri
Meslek Lisesi, Kayseri Lisesi, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, Mustafa Özdal İlköğretim Okulu, Sadiye
Nuhoğlu İlköğretim Okulu, Söğüt Çimen, Süleyman
Tarman İlköğretim Okulu (İki kez), Tevfik Kuşoğlu
İlköğretim Okulu, Turan İlköğretim Okulu, Ambar
İlköğretim Okulu.
Yardım Götürülen Köyler
''Avluağa Köyü, Ayranlık Köyü, Çavdar Uşağı Köyü, Dallı
Kavak Köyü, Darı Darende Köyü, Dayı Oluk Köyü,
Dayı Oluk Köyü, Himmetdede Kaş Köyü, Karakaya
Kasabası, Kardeşler Köyü, Ördekli Köyü, Söğüt Çimen
Köyü, Yeni Çubuk Harmanı Köyü, Yeşilkent Beldesi,
Yeşilkent Beldesi Köyü, Yüreğil Köyü.
Öğrencileri Sağlık Taramasından Geçirilen Ve
Sağlık Kiti Dağıtılan Köyler
Sunum Yapılan Ve Yardım Toplanan Okullar

''Karakaya Kasabası, Kardeşler Köyü.

''Ahmet Kirazgiller İlköğretim Okulu, Besime Özderici
İlköğretim Okulu, Develi Necmiye ve Mustafa Maşlak
Lisesi, Doğuş Koleji, Eras Koleji (DES-Deprem Eğitim
Seminerleri eğitmenleri Ertan Sülev, Hakan Sorgulu ve
Ahmet Bahadır Çekgeloğlu da katıldı), Gökkuşağı Anaokulu, Kayseri Sağlık Meslek Lisesi, Kilim Mobilya ve
Sosyal Bilimler Lisesi, Mehmet Alçı İlköğretim Okulu,
Miraboğlu İlköğretim Okulu, Özel ODTÜ İlköğretim
Okulu, Özel Tekden İlköğretim Okulu, Özel Tevfik
Kuşoğlu İlköğretim Okulu, Safa Koleji, Sağnak Koleji,
Şaşoğlu İlköğretim, TED Koleji (İki kez), Tekden İlköğretim Okulu (İki kez gidildi, sunumlardan birsini Prof.
Dr. Ahmet Mete Işıkara yaptı), Ticaret Lisesi.

Okulu Onarılan Köyler
''Yüreğil Köyü
Diğer Yardımlar
''Rize’de meydana gelen felaket dolayısıyla bölgeye 2
tır su gönderilmiştir.
''Pakistan için şubemiz kanallıyla 8 tır yardım(yatak,
yorgan, battaniye, yastık,su, gıda gibi) konvoyu bölgeye
Genel Merkezimiz aracılığı ile sevk edilmiştir. Şubemiz
Pakistana ayni ve nakdi yardımlar göndermiştir.
''Gazze’ye ilaç, gıda ve giysi yardımı yapılmıştır.

YARDIM FAALİYETLERİ

''Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yiyecek giyecek verilmiştir.

Yardım Götürülen Mahalleler

''İhtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapılmıştır.

''Köşk Mahallesi

''Doğum yapan ihtiyaç sahiplerine haftada ortalama
beş adet “Sevgi Bohçası” verilmiştir (Sevgi Bohçası,
TÜRK KIZILAYI’nın bir projesidir. Amaç, doğum yapan
ve ihtiyaç sahibi olanlara yardımcı olmaktır. Bohçanın içeriğinde bir adet polar battaniye, bir adet anne
geceliği, iki paket çocuk bezi, bir adet Islak Mendil, bir

Sunum Yapılan, Kitap Dağıtılan Ve Yardım
Götürülen Okullar
''Ahmet & Ayşe İnci İlköğretim Okulu, Alsancak İlköğretim Okulu, Baldöktü İlköğretim Okulu (İki kez),
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adet dış zıbın, bir adet sabun, bir adet iç zıbın, iki çift
çorap, bir adet eşarp, bir adet çocuk yeleği, bir adet
bebek bornozu, iç çamaşırı ve pijama bulunmaktadır).
''Huzurevi ve Yetiştirme Yurdu ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
''Bir tır elektrikli ev eşyası doğu illerine dağıtılmıştır.
''Kışın yolda kalan araçlardaki kişilere çorba ve yiyecek
götürülmüştür.
''Şubemize başvuruda bulunan engelliye engelli arabası
yardımı yapılmıştır.
''“Bu Benim Eserim” adlı okullar arası yapılan proje
yarışmasında Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği
yapılarak öğrencilere yemek ve hediye verilmiş, şehir
dışından gelen öğrencilere yolluk hazırlanmıştır.
''Hastalara bakılmış ve refakat edilmiştir.
''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında
hükümlü çocuklarına İl Koruma Kurulu işbirliği ile
piknik düzenlenmiştir.

ETKİNLİKLER
Düzenlenen Seminer, Konferans Ve Toplantılar
''Kızılay Haftası okullarla işbirliği içerisinde kutlanmıştır.
''Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak hareket edilerek il müftü ve din görevlilerine seminer verilmiştir
(Toplantıyı Yönetenler: Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara,
Türk Kızılayı Genel Merkez Eğitim Bölümü’nden Ercan
Geneci ve Vildan Erözmen).
''“Sınav, Çocuk ve Aile” konulu halka açık seminer
düzenlenmiştir (Psiko-Drama ve Grup Psikoterapisti
Şeref Algur ve Psikolojik Danışman Habib Hamurcu).
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Medya Yoluyla Tanıtım
''İlimizdeki televizyon ve gazetelerde Kızılay faaliyetleri
tanıtılmıştır.
Açılan Standlar
''Filistine Yardım Kampanyası “Gözyaşları Sel Olmasın”
için Kayseri Park AVM’de 8 gün stand açıldı. Üniversitede çadır kuruldu. Pankart ve afiş asıldı.
''Kurban Bayramı kapsamında kampanya dâhilinde
alışveriş merkezlerine, ana caddelere stant açıldı.
Diğer Etkinlikler
''Kan Merkezi açılışında şubemiz büyük rol oynamıştır.
''Çeşitli okulların Mevlana evlerine yardım amaçlı topladıkları nakit yardımlar Genel Merkezimize ulaştırılmıştır.
''DES Eğitimi almış üniversite öğrencileriyle irtibata
geçilerek;
''“Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” kitabı bastırıldı.
''Valilik, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlükleriyle görüşüldü.
''İlkokullarda DES’li çocuklarla Kızılay ve DES sunumu
yapıldı.
''Gidilen okullara kitap ve kırtasiye yardımı yapıldı.
''Resmi törenlere iştirak edildi.
''AB Kardelenlerin Bilgeliği projesine dahil olarak ev
hanımlarına yemekli seminerler düzenlendi. Katılımcılara iaşe ve temizlik malzemesi yardımında bulunuldu.
''Dini günlerde tamim gereği camilerde TÜRK KIZILAYI
lokumu dağıtıldı.

Ziyaretler

''Okul müdürleri ve öğretmenlere “Deprem Semineri”
verilmiştir (Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara).

''T.B.M.M. Başkanlığı ziyaret edildi.

''Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
İnşaat Bölümü öğrencilerine “Deprem Semineri”
verilmiştir(Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara).

''Şehit ve Gazi Dernekleri ziyaret edilerek onlarla işbirliği gerçekleştirildi.

''İlimizde yapılan Kızılay bölge toplantısı organize edilmiştir.

''Huzurevi ve Yetiştirme Yurdu ziyaretleri yapıldı.

''Gazeteciler Cemiyeti ziyaret edildi.
''Sağır ve Dilsiz okulları, Özürlü Okulları ziyaret edildi.
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Erkut Korkmaz

Kürşat Yücesan

Şener Şekerci

15.05.1978’de doğdu. Afyon Kocatepe
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden
mezun oldu.
2000 yılından beri Erkut Grup’un Yönetim Kurulu Üyesi. Son dört yıldır şirkette Genel Müdür olarak görev yapıyor. 2007 senesinde Kızılay’a üye oldu.
2009 senesinde oluşturulan Gençlik
Kolu’nda görev aldı. Gençlik Kolu Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Evli ve
iki kızı var.t

17.01.1981 tarihinde doğdu. 2005 yılında
Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyeti
takiben iki sene İstanbul’da özel bir şirketin dış ticaret departmanında sorumlu
olarak görev yaptı. 2008’de oradan ayrılarak Kayseri’de kendi sigorta acentesini
açtı. Sempati duyduğu için 2009 yılında
Gençlik Kolu’nda aktif olarak çalışmaya
başladı. Gençlik Kolu Yönetim Kurulu
Üyesi. Evli ve bir kızı var. t

28.04.1981’de doğdu. 2002 yılında
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik
Mühendisliği Bölümü’nden mezun
oldu. İstanbul Mareks Dış Ticaret Naﬅ
Makine’yle çalışmaya başladı. Bu şirkette ortaklığı halen devam ediyor.
Şuan da baba mesleği olan gıda işiyle
uğraşıyor. Kızılay’a ilgisi yıllar öncesine
dayanıyor. Başkan Ayhan Uzandaç vesilesiyle Kızılay’ı yakından tanıdı. 2009
yılında oluşturulan Gençlik Kolu’nda
arkadaşları gibi o da gönüllü olarak
çalışıyor. Gençlik Kolu Yönetim Kurulu
Üyesi. Evli. t

Meltem Erciyes

Berkhan Aksoy

17.01.1989 tarihinde doğdu. Erciyes
Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu.
Akademik kariyer yapmayı düşünüyor.
2009 senesinde üye oldu ve aynı sene
oluşturulan Gençlik Kolu’nda görev aldı.
Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Üyesi.
Bekâr. t

10.12.1976’de doğdu. Lisans eğitimini
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde
tamamladı.
2000 senesinden itibaren ağaç işleriyle
uğraşıyor. Kızılay’a 2001 senesinde üye
oldu ve 2009’da Gençlik Kolu’nda görev
aldı. Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Üyesi.
Evli. Bir kızı ve bir oğlu var.t

Ahmet Bahadır Çekgeloğlu
13.05.1986’da doğdu. Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik mezunuyum.
Okuldan mezun olduktan sonra kendi
işini kurdu. 2009 senesinde mesleği
dikkate alınarak Türk Kızılayı Genel
Merkezi’nin DES (Deprem Eğitim Seminerleri) Projesi’nde Koordinatör olarak
görevlendirildi. Ayrıca aynı yıl Gençlik
Kolu’nda görev aldı. Kayseri Şubesi
Afet, Hazırlık ve Müdahale Ekibi’nde de
faaliyet gösteriyor. Gençlik Kolu Yönetim
Kurulu Üyesi. Bekâr. t
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Yahya Onur Atmar

Ertan Sülev

Hakan Sorgulu

01.01.1981’de doğdu. Gençlik Kolu
Yönetim Kurulu Üyesi. Bekâr. t

15.02.1986 tarihinde doğdu. Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü mezunu. Bir mühendislik firmasında Ar-Ge Mühendisi olarak çalışıyor. 2009 senesinde inşaat mühendisi
olması sebebiyle, Türk Kızılayı Genel
Merkezi’nin DES (Deprem Eğitim Seminerleri) Projesi’nde Koordinatör olarak
görevlendirildi. Ayrıca, aynı yıl Gençlik
Kolu’nda görev aldı. Kayseri Şubesi
Afet, Hazırlık ve Müdahale Ekibi’nde de
bulnuyor. Gençlik Kolu Yönetim Kurulu
Üyesi. Bekâr. t

28.01.1987 tarihinde doğdu. Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu.
Bir çelik firmasında proje mühendisi
olarak görev yapıyor. İnşaat mühendisi
olduğundan 2009 senesinde Türk Kızılayı Genel Merkezi’nin DES (Deprem
Eğitim Seminerleri) Projesi’nde Koordinatör olarak görevlendirildi. Ayrıca aynı
yıl Gençlik Kolu’nda görev aldı. Gençlik
Kolu Yönetim Kurulu Üyesi. Bekâr. t

Zülfikar Ali Boztaş

Mehmet Sırsaklar

Mehmet Fatih Karamustafaoğlu

05.09.1980 tarihinde doğdu. Mersin
Üniversitesi İşletme mezunu. Okul sonrası muhasebeci olarak özel sektörde
göreve başladı. 2009 senesinde Kızılay’a
üye oldu ve aynı yıl oluşturulan Gençlik Kolu’nda görev aldı. Gençlik Kolu
Yönetim Kurulu Üyesi.t

31.07.1980’de doğdu. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu. Mezuniyet sonrası kendi
muayenehanesini açtı. 2009 senesinde
Kızılay’a üye oldu ve aynı yıl oluşturulan Gençlik Kolu’nda görev aldı. Gençlik
Kolu Yönetim Kurulu Üyesi. Evli. t

22.09.1985 tarihinde doğdu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi
olarak çalışıyor.
2011’de Kızılay’a üye olduktan sonra
Gençlik Kolu’nda görev aldı. Gençlik Kolu
Yönetim Kurulu Üyesi. t
231

K AY S E R İ Ș U B E S İ

HAYIRSEVERLERİMİZ

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

Y

S

E

R

İ

Ahmet Büyükyıldız
Yaşadıklarınızı bizimle paylaşır
mısınız?
1958 yılında, Kayseri’de Sahabiye Mahallesi'nde dünyaya geldim. Babam Matra
Mahallesi'ndendir. Bizlere Kavaf Sofu Mehmetler derler. Baba tarafımız sayacıdır. Ana
tarafımız tekstilcidir. Bize meslek olarak
tekstil nasip oldu. Çocukluğum Kayseri’de
geçti. Ahmet Paşa İlkokulu’nu bitirdim. Başkaca eğitim hayatım olmadı. Aslında zeki
bir öğrenciydim. Babamın hastalığı sebebiyle okuyamadım. Babam 15 gün çalışır
15 gününü hastanede geçirirdi. Fakirdik.
Çantamı birisi alır, kalemimi birisi alırdı.
Yedi yaşındayken büyüklerimiz bizi camiye

gönderirlerdi. Sabah Cürcür Camii'ne gider,
cemaatle birlikte namaz kıldıktan sonra bir
saat din eğitimi alırdık. Camiden sonra önlüğümüzü giyip okula giderdik. Dedemlerin
Vatan Caddesi'nde Özkan Manifatura diye
bir mağazaları vardı. Oraya gider, akşama
kadar dükkânın temizliğiyle uğraşırdık.
Akşam dönerken de Düvenönü’nden iki şinik
şemşamer alırdım. Kulakları çınlasın annem
bir şiniğini tuzlar bir şiniğini de kavururdu.
Taş, Çiçek ve Emek sinemalarının önünde
iki şinik şemşameri satar günlük 2–2,5 lira
para kazanırdık.
Manifaturacılıkta devam ettik. Dedemlerin
yanından sonra Hamurkârların damadı rah235
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metli Seyfi Tatlıoğlu’nun yanında çalışmaya
başladım. On iki–on üç yaşındaydım. İki–üç
yıl orada çalıştıktan sonra, İstanbul’dan iyi bir
teklif geldi. Hiç unutmam, rahmetli Tatlıoğlu
300 lira maaş veriyordu bana, çalışkan birisiydim. Sonra kulakları çınlasın Yılmaz Şenkaya
ağabeyimiz bana bir teklifte bulundu. Nuh
Mehmet Baldöktü amcayla kendisi görüşmüş,
Sofular’ın bir torunu var, zeki ve çalışkan bir
çocuk, amca bunu yanımıza alalım deyince;
Baldöktü amca da, tamam ben Sofu’yu tanıyorum benim arkadaşım olur, demiş. Bu
teklifi, annem ve babamla paylaştım, aman
oğlum kadanı alayım, İstanbul’u ne yapacaksın, oranın 500 lira haftalığından Kayseri’nin
300 lira maaşı daha iyidir, dediler. Bizim
ebeveynler 1950–55 yıllarında İstanbul’a
gelmişler. Hafız amcam, Mustafa amcam ve
enişteleri Mehmet Andaç İstanbul’a göçmüşler. Çocukluk işte, benim de içimde böyle bir
heves var. Teklif edilen para da bana cazip
geldi. Yılmaz ağabey, Baldöktü Amca sana
500 lira haftalık, yani aylık iki bin lira verecek, dedi. Ben 1975’de Kayseri’de 300 lira
aylık alıyordum. İstanbul’a geldim, Baldöktü
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amcanın yanında çalışmaya başladım. Hatta
bir sürprizle karşılaştım: 1975 yılı Nisan
ayında amcanın yanına girdim. Yılsonunda
bizim Kayseri’de pirim filan verilmezdi. Rahmetli Seyfi Tatlıoğlu’nu çok severim. Ahlak
olarak örnek aldığım tek insandır. Ama ben,
maaşıma zam yapılması konusunda ısrar
etmeyi bir tarafa bırakın, istemeye utanırdım.
Sadece bir defasında nasıl olduysa istedim,
o da bana, kaptan zaten balya yüzü çembere
çalışıyoruz, dedi. Kumaşlar eskiden sandıkla
gelirdi. Daha sonra balyayla gelmeye başladı.
Kumaşı çıkardıktan sonra geriye kalan balya
yüzünü ve çemberi satıyoruz o bize kâr kalıyor, demek istiyor. Meramını böyle anlatırdı.
Bu arada şunu da anlatayım Kayseri’de 300
liraya çalışırken, Karahançerler dolaylı olarak
bizde çalış aylık 500 lira verelim, dediler.
Anneme söyledim, aman oğlum yerinden
kıpırdama sana sebatsız derler, dedi. Söylediğim gibi, Sultan Hamam maceram böyle
başladı. Baldöktü amcanın yanında 1,5 yıl
çalıştım. Performansım iyi görüldü. İki bin
lira olan maaşımı 8 ay içerisinde beş bin liraya
çıkardılar. Kulakları çınlasın Nurullah Baldöktü ağabey 15 bin lira primin var, istersen
bizim yaptırdığımız yazlığın yanında 658 m2
arsa var orayı sana verelim deyince, ağabey
ben arsayı ne yapayım primimi alayım dedim.
15 bin lira o gün çok iyi paraydı. İstanbul’daki
çalışmamı görünce rahmetli dedem dayımlara, Ahmet’i teşvik edin hisse vereyim gelsin
burada çalışsın, demiş. Gençlik, ortaklık bana
cazip geldi. Tekrar Kayseri’ye döndüm. 1977
yılında Hatice ile evlendim. Askerliğimin
acemiliğini Gaziemir’de, usta birliğimi de
Tekirdağ’da tamamladım.
Askerden dönünce kayınım Muzaffer
Koçyiğit’le beraber, Sivas’ın Gürün ilçesinin
Gürpınar köyünde kömür işletmeciliğine
başladık. Yanımızda 400’e yakın insan çalışıyordu. 3 tane kiralık Caterpillar’ımız vardı.
İşimiz iyiydi. Devlet, M.K. Endüstrisi açık
sistemle değil, galeri sistemiyle yapacaksınız dediler. Önce imkân sahibi olduk, sonra
bazı siyasi oyunlar döndü, bizi bugün yarın
diyerek oyaladılar ve kazandığımız paraların
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tamamını orada batırdık. Ben ceketimi alıp,
Kayseri’ye döndüm. Bir ay kadar içime kapandım. Evden dışarıya çıkmadım. İmkânlarımız
bir anda yok olup gitmişti. Sorumluluklarım
var, evliydim. Çocuklarım var. Bunu kendime
zül gördüm. Kayseri’de artık yapamam deyip,
İstanbul’a geldim. Küçük kardeşim Bekir de
İstanbul’da askerdi. O askerden gelene kadar,
pazarcılık yaptım. Nurullah ağabey bana iş
teklif etti. 1981’in parasıyla 75 bin lira aylık,
15 gün seyahat et bir hafta mağazada bir
hafta da Kayseri’de dur, hemen evini getirme,
dedi. O günkü rakamla çok büyük paraydı.
Ağabey, beni mazur gör ay 29 maaş 30 olarak
el yanında çalışmak istemiyorum, diye cevap
verdim. Pazarcılık aslında benim de bildiğim
bir iş değildi, ama şartlar öyle getirdi. Parti
mallarını toplayıp, pazarlarda tezgâhlarda
satıyorduk. Hazır giyim mallar satarak o
günkü iaşemizi çıkarıyorduk.
Hoşlanmadığım bir işti, uzun sürmedi. Bir
yıl sonra Sultan Hamam’dan aşağıya doğru
inerken Cafer Ağa Mahallesi'ndeki bir handa
bodrum katı tuttum. Bir Facit makinem,
bir de çantam vardı. Orada işe başladım.
Ahmet’in, Mehmet’in malını alır, pazarlar,
üzerinden tüfek atardık. Rabbim işimizi rast
getirdi.
Büyüklerinizin Size tavsiyeleri olur
muydu?
Olmaz mı? Baba tarafından Sofu dedemi tanımam, genç yaşta hayatını kaybetmiş. Bekir
dedemin sohbetlerinde bulundum. Bana birebir bir şey söylemedi. Ama, çocuklarına ve
akrabalarına bulunduğu tavsiyelerden, kendi
payıma düşeni alırdım. İlkeli bir adamdı. Çok
gülmez, gereksiz konuşmaz, kimsenin işine
karışmaz bir yapısı vardı. Başarılı olmanın 3
tane şartı var derdi: Dürüst olmak, çalışkan
olmak bir de sabırlı olmak. En zoru da sabretmek, derdi. Bu ilkelere harfiyen uyduk.
Nuh Mehmet Baldöktü’nün yanında
çalıştınız, nasıl bir insandı?
Allah gani gani rahmet eylesin, mekânı
cennet olsun. İşveren olarak, örnek aldığım

bir insandır. İnsan psikolojisini çok iyi analiz
eden, bir malın alım ve satımını, ticaretini
en iyi şekilde yapan birisiydi. Talimatları
nefsi değil, hep akliydi. Görüşleri bana göre
çok isabetliydi. İşiyle ilgili görüşlerini oğlu
Nurullah bey ve bir de sağ kolu Burhan beyle
paylaşırdı. Ben vücut dilinden, telefon konuşmalarından ne demek istediğini anlardım.
Amcayı sadece ben değil, bütün tekstil âlemi
bilirdi. Amcanın iyi bir üniversite olduğunu,
çalışmaya başladıktan 3 ay sonra anladım.
Amca konuşmasını, oturmasını, kalkmasını,
kişiye göre davranmasını bilen bilinçli bir
insandı. Bir gün sohbetinde, çocuklar örnek
olsun diye rakam veriyorum 10 milyar lirayı
çalıştırmak kolaydır 100 milyar lirayı çalıştırmak zordur, demişti. İçimden, acaba amca
rakamları mı karıştırdı, büyük sermayesi olan
büyük ve daha rahat iş yapar diye düşünmüştüm. O gün için öyle algılamıştım. Ama
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iş adamı olduktan sonra, Baldöktü amcanın
ne kadar doğru söylediğini anladım.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Adı üstünde hayır sevgiyle yapılan bağış
demektir. İmkânı olup da, hayırsever olmayan bir insan bana göre ahmaktır. Ben hayır238
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severliğin çok ifşa edilmesinden yana değilim.
Ben ne yapıyorsam, Allah rızası için yapıyorum. Kulların teşekkürü önemlidir, ama
Allah’ın rızası ile mukayese kabul etmez. Gizli
yaparım. Şuna inanırım ve evlatlarıma da
söylerim, Allah veriyorsa vardır bir sebebi,
alıyorsa vardır bir hikmeti. Bu kesindir.
Akıllı bir mümin, Rabbinin vermiş olduğu
imkânları gerekli yerlere tasarruf ederse
fazlasıyla karşılık göreceğinin ben şahidiyim. Bu konuyla ilgili olarak yaşadığım bir
olayı sizle paylaşayım, 1985 senesiydi, biz
o güne kadar ancak gündelik ihtiyaçlarımızı
karşılayabiliyoruz. Moda İşhanı'nın bodrum
dükkânını tuttuktan sonra bir yıl içerisinde
yaptığımız işi ve kazandığımız parayı rüyamızda görsek inanmazdık. O sene zekât verecek konuma geldik. Bizim çocukluğumuzda
hocalarımızdan büyüklerimizden öğrendiğimiz zekât miktarı 40 da bir veya %2,5’du.
Ben de ön muhasebe yapıyorum. İlk defa
o sene zekât vereceğim. Ben nasıl olduysa
yanlışlık yapıp 40’da 5 vermişim. Bir hafta on
gün sonra kardeşim ortağım Bekir’e, birader
ben hesaplarda yanlışlık yapmışım 40’da bir
yerine 40’da 5 vermişim, dedim. Biraderim,
ağabey ben sana demiyor muyum sen iyi bir
tezgâhtarsın, neden kendi işini yapmıyorsun da muhasebe yapıyorsun, dedi. Oğlum,
verene değil de verdirene bak, dedim. Sadece
bu bölümü anlatıyorum. Bir yıl sonrasının
kazancı, vermiş olduklarımızın ve varlığımızın 26 katıydı. Böyle bir para kazanmıştık.
Dağıtma işi herhalde nasip işi, bana hiç zor
gelmedi. Kapımıza gelen hiçbir kimse boş
çıkmamıştır. Yok demeyi hiç beceremedim.
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Elhamdülillah, iyi ki becerememişim. O gün
benim için çok özel bir gündür. Ondan sonra
biraderlerim, ağabey tamam sen ne yapıyorsan yap, dediler. Kardeşlerim uyanıktır. En
büyük sorumluluğu bana attılar.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Üstadım, tercih ettiğim herhangi bir şey yok.
Kayseri’de bu iş için gönül vermiş, hizmet
etmiş kardeşlerimiz böyle bir talepte bulundular, biz de Allah rızası için taleplerine icabet
etmek istedik, bütün mesele bu. Kayseri’den
birçok kişi geliyor. Birinin selamıyla geliyor.
Herkes nasibini alıp gidiyor.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu
öğrenince nasıl davranıyorlar?
İnsanların, Kayserili denildiği zaman değerlendirmeleri var. Bu kanaat olumsuz değil.
Uyanık, kurnaz, çalışkan insanlar gözüyle
bakılıyor. Kayserililer'in birbirlerine bakışı
da çok önemlidir. Biz kırk kişiyiz, kırkımız da
birbirimizi biliriz, derler. Çocuktum, mevsim
kıştı. Şimdi o kışlar kalmadı. Diz boyu karın
yağdığı dönemlerde, Kayseri Kapalıçarşı'daydım Âlim Gerçel, Mustafa Gerçel, Hilmi
Gerçel ağabeylerimiz vardı. Karşısında da
Özkökler vardı. Bir mangal etrafında sabah
ayaküstü sohbet yapıyorlardı. Birbirlerine
imece usulü yardım ederlerdi. Bir ödeme söz
konusu olduğunda, birinci ve ikinci derece
akraba ve arkadaşları birbirlerine kefil olur
yardım ederlerdi. İş konusu olunca rekabet
ederler. Böyle bir yapıları vardır. Kayserili
olmaktan iftihar ediyorum. Allah’ıma hamd
ediyorum. Herkes Kayserili olamaz. Bir gün
Vatan Caddesi'nde Mustafa Özhamurkar ağabeyime rastladım. Burada çok az Kayseriliyle
karşılaştım deyince, tabi oğlum Kayseri’nin
akıllısı İstanbul’a, işgüzarı Mersin’e, zibidisi
Antalya’ya göç etti, dedi. Siz de göçerseniz
Kayseri’nin nüfusu azalır, dedi. Tabi Mustafa ağabey, kimseyi rencide etmek için değil,
genel bir tespit yapmak için böyle söylemişti.
Kendinize bakışınız nasıldır?
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1993’den 2006’ya kadar Sabancı’nın Sultan Hamam’daki
mağazası bendeydi. O caddelerin en iyi mağazasıydı. Sabahleyin vapurla gelip işlerine giden tanıdıklarımız kapıya vurur,
selam verir, Hacı Ahmet yine burada mı yattın derlerdi.
Bunu şunun için anlatıyorum. Eminönü, evin önü olmuştur.
İşime, sözüme bağlıyımdır. Kolay kolay söz vermem, verince
de şu ana kadar söylüyorum, dönmedim. Bir gün oturdum,
kendimi kaleme aldım. Nasıl bir insanım diye. Yarın çocuklarım, torunlarım okudukları zaman bilgi sahibi olsunlar
diye. İnsanlar birbirlerini tanıdıklarını söylerler. Arkadaşım,
dostum derler. Cemal olarak tanımak ayrı, insan olarak
tanımak, adam olarak tanımak ayrıdır. Cemal olarak birisini
tanımak, onu gerçek olarak tanımak anlamına gelmez. Ben
de kendimi şu şekilde anlatmaya çalıştım, bunlar Ahmet
Büyükyıldız’ın özellikleri:
1–Duygusal yapım inişli çıkışlıdır, ama belli etmem.
2–Çok zeki ve olayları çabuk hisseden birisiyim.
3–Bilgi sahibi olmadan asla fikir sahibi olmam.
4–Yenilikler ilgimi çekse de, alışkanlıklarımdan asla
vazgeçmem.
5–Çabuk duygulanan, sevgi dolu bir yüreğim var.
6–Sahip olduğum değerlerden vazgeçmem.
7–Yaşadığım anı çabuk kavrayan, işlek bir zekâya sahibim.
8–Durum değerlendirmesini çabuk yaparım.
9–Zihinsel enerjimi kullanamadığım zaman sinirli
olabilirim.
10–Oldukça sabırlıyımdır.
11–Sade ve sakinliği severim.
12–Duygularım yoğun, ama bastırmasını bilirim.
13–Kendi yanlışlarımı bile affetmem.
14–Hayallerimi yaşama geçirmedikçe huzurlu olamam.
15–Mücadeleciyim, mücadeleden asla vazgeçmem.
16–Adil ve adaletli olmak kimliğimdir.
17–Kötülüklere bile iyilikle karşılık veren birisiyim.
18–İnançlı, imanlı, muhafazakârım.
19–Güvendiğim insanla, namusum hariç her şeyi
paylaşırım. t
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Ahmet Hamdi Çeviker
Sizi tanıyabilir miyiz?
1933 yılında Kayseri Deliklitaş’ta dünyaya
geldim. Etiler İlkokulu’na gittim. Sonrasında Sümer Bez Fabrikası’na işçi oldum.
Babam berberdi, ben o işi hiç sevmezdim.
Sümer’deki usta arkadaşı Mehmet Şılgın
aracılığı ile Sümer’de işe girmiştim. Orada
masuracıydım. Dört yıl burada çalıştıktan
sonra, askere gittim. Önce İzmir’e, oradan
da Erzurum’a geçtim. Askerden gelince,
altı ay geçici işçi olarak Şeker Fabrikası’na
girdim. Altı ay sonra arkadaşım Abdullah
Ayşıkar ile su tesisatı işine ortak oldum.
Sümer’de öğrenmiştim, kendim yapayım
dedim. Eski Kızılay’ın yarı işini ben yaptım.
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Hasağlar’ın, Sarıyıldızlar’ın evlerini yaptım.
Sonrasında Devlet Hastanesi’nin ihalesine
girdim ve aldım. Burası bitmeden, Tarsus
Devlet Hastanesi’ni aldım. Çok azimli olduğumdan, şehir dışında da çalıştım. Tarsus’ta
müteahhit iflas edince hastane tamamlanamadan Kayseri’ye geldim. Kayseri
Devlet Hastanesi’ni tamamladım. Sigorta
Hastanesi’nin yarısını aldım. Hastaların yattığı bloğu tamamen yaptım. 60 ihtilalinde
hastaneyi yapıyordum. İhtilalden sonra
işler durdu. Sanayide arkadaşımla sondaj
kamyonu yaptık. Yassıada’dan mahkûmlar
Kayseri cezaevine geldiler. Onları yoklamak
için de, Konya Ereğli’den gelenler oldu. İdris
Maç ve Ali Maç gelenler arasındaydı. Buraya
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leri o zaman, sen bildiğin gibi yap dediler.
Bende onlara, 39 metre 2–3 parmak boru
getirin dedim. 38–39 metreye indirdim
boruyu, bir motor getirin dedim. Rus malı
bir motor geldi. Çalıştırdık 4 parmak su geliyor. Bu sırada patronlar başımızda, birazdan
su biter dediler. Suyun 10 dakika aktığını
görünce, bu su Erciyes’ten geliyor dedim. Çok
memnun oldular, fabrikanın önüne de vur
dediler. Belki oradan çıkmaz dedim. Onlar
da parasıyla değil mi, sen vur dediler. Oraya
vurdum, ama az bir su çıktı.

geldiklerinde tanıştık ve memleketlerinde iş
teklif ettiler. Biz de sondaja geçtik.
Nasıl yapabildiniz sondaj makinesini?
Şeker fabrikasının makinesine baka baka
kamyonun üstüne yaptık. Eski sanayide
dükkânımızın önünde iki metrelik bir yeri
deldik. Orayı delince, Yahyalılar bize müşteri oldu. Hafız Sali isimli bir arkadaş bizi
aldı götürdü, buraya kuyu vurun dedi. 8–10
metreden suyu aldık. Su püskürüyor. Ertesi
gün kurban bayramı olduğundan, geri geldik.
Bir sonraki gün Ereğli’den istediler. Yalnız
bizim işimizde 4–10 metre arasından birinci
su çıkar. Ereğli’de 100 metreyi buluyor. Bir
iki tane çıkardık.

Sonrasında Soyışık’ın bahçesine vurduk.
Oradan da su aldık. Fakat kumunun cıvık
olduğunu hacı babaya söyledim, Niğde Bor
ihalesini aldım oraya gideceğim, buraya 2800
motor koydur, 1800 koydurursan burası uçar
dedim. Niğde’de çalışırken sözü gelmeye başladı, kuyum kurudu, kavaklığım, patatesim
yandı diye. Ben o zaman hacı baba dua ederken, oğlu Haceli de suyu gösterirken, fotoğraf
çektirmiştim kuyu başında. Niğde’deki işim
bitince dükkânın önüne geldim, beni çağırdı.
Nasıl kuyu çıkardın diye kızıyor bana. Ben de
söylediklerimi tutsaydı bunların olmayacağını belittim. Yanında bir arkadaşı daha var,
ben cebimden fotoğrafı çıkardım gösterdim.
Yanındaki avukatmış bir şey yapılamayacağını söyledi. O zaman, hacı baba ben sana

Bizim ismimiz sondajcı olarak iyice duyuldu.
Sonrasında Orta Anadolu Fabrikası’nda 1–2
kuyu açtık. Bunların başında Cahit Aral vardı.
33 metreden verdiğim su gitti. 33–39 metreleri arası çakıl içinde hareket ettik. Cahit Aral
bize, daha önce buradan Şeker Fabrikası’nın
53 metreden su aldığını söyledi. Fakat biz
53 metreye geldik, su yok. Fabrika sahip241
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girdi yaptı. Oradan bana bir dükkân düştü.
Oraya taşındık ve işimize halen orada devam
etmekteyiz. Ben emekli oldum. Geziyorum.
1976 yılında Hicaz’a gittim. 1979 yılında
eşim vefat etti.
Ne zaman evlenmiştiniz?
1957 yılında Naciye hanımla evlendim. Kızım
Metiye’yi Eyüp Gümüşçü’yle evlendirdim.
1980 ihtilalinde küçük kızımı sanayide lastik
şişiren damadıma verdim. 1981 yılında hem
yeğenim hem de oğlum askerden geldi. Ben
oğlumu everdim. Ben de bu sırada evlendim. Bu evlilikten de bir kızım oldu. Onu da
Mehmet Badegül’e verdim.
Hayırseverlik denildiğinde aklınıza
neler geliyor?

dava açsam olur mu deyince, yok ağa barışalım dedi. Zaten ondan
alış veriş yapıyoruz. Kayseri’nin ilk tüccarlarından. Sonrasında
Bor’da 11 tane kuyuyu birinci aya teslim ettim. Ankara’dan
heyet geldi, kuyuları çalıştırdık, tamam olmuş dediler, biz de
Kayseri’ye geldik. Orada soğukta çok çalıştık. 1963 yılında ortağımdan ayrıldım. Ben de eski işime geri başladım. Eski müteahhitlerim Kemal İmamtorunu ve Seyfi Gözübüyük’e geldim ve
çalışmak istediğimi söyledim. Bunların işlerini aldım. Vakıfbank,
Halkbank ve sonrasında da Erkilet Hava Üssü’nü aldım. Sonrasında Hava İkmal içindeki lojman işleri vardı. Dört lojmanı ve
su deposunu ben yaptım. Çalık’ın güveyi müteahhit Nurettin
Özgen hamamı yapmamı istedi. Orayı da yaptım. İşlerim yoğun.
Yanımda fukara bir çocuk vardı. Usta Adana’daki işi al, beni de
ever dedi. Şalgamcı Oteli'ni aldık, bu çocuk orada çalışmaya başladı. Şanlıurfa Viranşehir’de ortaokul işi aldım. Mardin’e gazete
arabası dağıtıma giderken ben de giderdim. Deniz Gezmiş’i
yakaladıklarında, ben de yoldaydım. Çok sıkı aramalar olduğundan geç gidebilmiştik. Biraderim Şükrü Çeviker’le beraber
Somtaş sarrafın yanında 1972 yılında tesisat dükkânı açtım.
Eski müteahhitlerimize malzeme sattık o dükkânda. Sonrasında
dükkân sahibi dükkânı satacağını söyleyince biz çıktık. Atatürk
Evi'nin yakınlarında yeni dükkân açtık. Oğlumla çalışmaktayız. Belediyede bir ihale oldu. Şimdiki Karamete benzinliğinin
karşısındaki uzun binalar. Arkadaşım oraya kat karşılığında
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Küçüklüğümden beri camilere süpürge alırım.
Gümüşçüler Erkilet’e cami yaptırıyorlardı,
ben de çeşmenizi yaptırayım dedim. 2–3 sene
caminin yapılması sürünce, ben de unuttum
yaptırmayı. 1982 yılında bana hatırlatılınca,
bende hemen Kurşunlu Cami'nin çeşmesinin
aynısını oraya yaptırdım.
Belediye’de su işlerinde Tevfik Kürtüncü
vardı. Torun Tahtasakal benim Hicaz’dan
arkadaşımdı. Tevfik bir çeşme yaptırın diyor
dedim, 29 bin lira o çeşmeye para harcadım.
O sırada benim hanım da vefat etmişti.
Torun, bu kadar borcun var parayı ver dedim,
ama Torun da vefat etti, parayı veremedi.
Bir çeşme de oraya yaptırmış oldum. Halim
Hasbahçeci, diyabet hastanesini yapıyordu.
Şimdiki Rektör Fahrettin Keleştemur, hacı
babaya desen de bir oda donatsa demiş. Böylelikle bir oda daha yaptırdım.
Kızılay nereden aklınıza geldi?
Eski Kızılay’ın binasının yapımından beri
diyalogumuz vardı zaten. Ben emekli olunca,
oğluma Kızılay’dan bir oda donatsak dedim.
Emekli maaşımı biriktiriyorumdum, üstünü
de onun tamamlamasını istedim. Orayı da
öyle donatmış olduk. t
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Ahmet Hasşerbetçi
Sizi tanımak isteriz.
1953 yılında, yaz ayında bağda olduğumuz için
Kayseri’nin Talas ilçesinde doğmuşum. İlköğrenimime Ahmet Paşa İlkokulu’nda başlayıp
Cumhuriyet İlkokulu’nda bitirdim. Sonrasında,
babamın işini Adana’ya taşımasından dolayı
ortaokulu Adana’da kolejde okudum. Liseye,
İstanbul’da başladım. Fakat ben lisede birinci
yıl kalıp, diğer sene de zayıflar getirince babam
okuldan aldı. Eskiden Kayseri’de, akıllı olan
çocuklar erken yaşta ticarete başlar derlerdi.
Ben de öyle yaptım. Böylelikle, İstanbul yaşantımız 1969’un sonlarında başladı, bu zamana
kadar da devam etti.
Babam 1996 yılında rahmetli oldu. Babam
vefat edene kadar elimizi sıcak sudan soğuk

suya değdirmedi. Atıl bir vaziyette, büyüklerimizin de yönlendirmesiyle bekledik. Daha
sonrasında, ağabeyimle beraber omuz omuza
vererek çalıştık. İşimizi buralara kadar getirdik.
İçinde bulunduğumuz kriz ortamında geriye
gitmedik. Olanı koruduk.
Askerliği nerede yaptınız?
1974 yılında İzmir Bornova’da acemilik eğitimi
gördüm. Usta birliğimi de İstanbul Alemdar
Köyü’nde bitirerek 1975 yılında terhis oldum.
Ne zaman evlendiniz?
1984 yılında Kayseri kökenli, ama Mersin’e yerleşmiş olan Mahmut Torun beyin kızı Sermin
hanımla evlendim. İki oğlum var. Biri 1985,
diğeri 1990 doğumlu.
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Buradaki insanlar Sizin Kayserili
olduğunuzu öğrendiklerinde tepkileri
nedir?
Kayserili olduğumuzu duyanlar, bizlerden övgü
ile sitayişle bahsediyorlar. Kendilerini emniyete almaya çalışıyorlar. Biz ağabeyimle ticarete gittiğimizde, aman durun biz iki Kayserili
ile baş edemeyiz diyerek takılıyorlar. Hiçbir
zaman Kayserili olmanın zararını görmedim,
faydasını gördüm. Kayserili olmaktan da gurur
duyuyorum.
Kayseri’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Babanız Size neler tavsiye ederlerdi? Neleri yapın, neleri
yapmayın derlerdi?
Bize büyüklerimiz her zaman terbiyeli olmayı, yardımsever olmayı, iyilik
yapmayı öğrettiler. Sağlığımıza özen göstermemizi öğütlediler.
Kayseri’de eskiden çocuklar doğduklarında bağ zamanı, dut zamanı, erik
zamanı, güz zamanı şeklinde nüfusa kayıt olunuyordu. Bizim kayıtlarımız, zamanı zamanınadır. Rahmetli dedem okumuş birisiydi. Kur'an-ı
Kerim kabının içinde çocuklarının, torunlarının doğum tarihlerini saklardı. Biz ilk eğitimimizi dedemizden aldık. Ben de adını gururla taşıyorum. Okuldan çıktığımız zamanlarda onun yanına giderdik, bizim
eğitimimizle ilgilenirdi. O zamanlar farkında değilmişiz, ama onun
verdiği düsturlar halen devam ediyor.
Dedemle beraber yazın bağdan gelirken elindeki küçük sepetine mevsimine göre elma, armut doldururdu içerisine ve üstünü de bezle bağlardı, esnaf öğle yemeğinden sonra yesin diye. Dedem önde, ben arkada
esnafın arasından geçerken beni çekiştirir elmadan, armuttan almaya
çalışırlardı. O zamanlarda idrak edemiyoruz, ama şimdilerde anlıyoruz:
Meyve sebze dışarıda satılmıyor. Bağda, evde yetiştiriliyor. Sepetin
ağzının bağlanması alamayanlar, elinde olmayanlar varsa diye. Toplu
olarak öğle yemeğinin yenmesi, dedemin hep birlikte namaza gitmesi
bizlere örnek olmuştur. Sözle söylenmemiş, fakat yaşarken öğrenilmiş
güzel davranışları oldu.
Benim en büyük şansım 43 yaşıma kadar babamla yaşamış olmam.
İşimizi de birlikte yapmıştık. Üçüncü neslin işi zor. Kazanan, devam
ettiren ve bitiren nesil. Kayseri’de malı, mülkü, zenginliği olan kişilerin
şimdilerde başkalarının yanında çalıştığını duyuyoruz, biliyoruz. Allah
kimseyi gördüğünden geri bırakmasın.
Dedemin de, babamın da, aman oğlum devletle iş yapmayın, aman
oğlum çok işçi çalıştırılan işe girmeyin ikazlarını dikkate aldık. Yaptığın
işini iyi bileceksin, derlerdi.
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Kayseri Anadolu şehirleri arasında en çok gelişeni oldu. Belediye başkanların çok önemi var.
Rahmetli Çalık amcadan itibaren yapılan çalışmalar sayesinde oldu. Yılda bir iki defa gelirim,
Kayseri’ye. Bağcılığı unutamıyorum. Büyüklerimiz rahmetli olunca maalesef kimseler kalmadı.
Artık, Kayseri’ye gelince otellerde kalmamız
gerekecek. İster istemez de yabancılaşıyoruz.
Ticaret yaparken çok farklı illerde çalışma
imkânları bulduk. Kayseri’deki kadar birlik
beraberliği, başka yerlerde göremedik. Yardımlaşma yapılırken yarışmaları, her zaman
büyüleyici olmuştur. Yardım yapana da, yardım
alana da Allah kolaylıklar versin. Yaşımız ilerledikçe, Kayseri’yi, toprağımızı daha çok özledik.
Bağımızı 70’li yılarda satmıştık. En çok özlediğim şey bağcılık. Babamın bağında emeğimiz
çoktu. Özlüyoruz onları.
Hayırlarınızda neden Kızılay’ı tercih
ettiniz?
Hayır yaparken önemli olan, yerini bulduğuna
inanmak. Başındaki yöneticiler de güven veriyor. Verdiğiniz, yaptığınız hayrın yerini bulmasından şüphe etmediğimiz bir ekibi olduğu için
Kızılay’ı tercih ettik.
Gençlere neler tavsiye edersiniz, neler
önerirsiniz?
Yeni nesil televizyon ve bilgisayarın esiri olduğu
için, fazla söz dinlemiyor. Çalışkan, dürüst ve
sözlerine sadık olmalarını öneririm. Çocukların
iş yaşantılarında, hayır yapılmasında büyüklerini örnek alması lazım. t
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Ahmet Hilmi Tanver
Siz tanıyabilir miyiz?
 Talas Amerikan Koleji’nde
kısmen askeri,
kısmen Amerikan
tarzı disiplin vardı.
Medeni ilişkiler
çok ön planda
tutulurdu. Buna
uygun olarak yetiştirildik. 
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4 Temmuz 1948 yılında Kergah bağında
doğdum. Babam Kadir beydi. Çocukluğum
Kayseri’de geçti. Şehirdeki evimiz, Bozatlıpaşa Mahallesi'nde Çorakçılar ve Düvenönü arasındaydı. Şu olayı anlatırsam o
günkü Kayseri’nin sosyal durumu ve insanların sosyal bakışı da ortaya çıkar. Benim
Nuh dedemin babası Abdurrahman Efendi
müftü kâtibiymiş. Kızlarını evlendirmiş. İlk
kızını hemen bir üst sokağa, ikinci kızını
Düvenönü’ne gelin etmiş. Üçüncü kızını
da Tabaklarönü’ne vermiş. Bu o günkü eş
dost tarafından hayretle karşılanmış. Şu
hoca efendinin yaptığını görüyor musunuz?

Hoca yanlış yaptı, kızı uzağa verdi demişler.
Sanki Yemen’e gelin gitmiş gibi davranmışlar. Hâlbuki o mesafe en fazla 2–3 km’lik
mesafedeydi.
Hangi ilkokula gittiniz, ortaokulu ve
liseyi nerede okudunuz?
Ahmet Hilmi Güçlü bizim komşumuzdu ben
de bu yüzden Bozatlıpaşa İlkokulu’na gittim
ve 1959 yılında ilkokulu bitirdim. Hafta
sonlarında Talas’ta Amerikan Koleji’nden
gelenleri görürdük. Zümrüt, Divan pastanelerinde otururlardı. İletişim o zamanlar
bu kadar yaygın değildi, büyüklerimiz bize
orada kolej olduğunu söylediler. Annem ve
babam bana destek oldular. 300 küsur kişinin
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şehre inme yasağı verilirdi. Bahar da ise çok
geniş spor imkânı vardı.
1889 yılında açılan okul 1967 yılında
kapandı. 400 küsur kayıtlı öğrenci olduğunu
biliyoruz. Halen görüşürüz. İnternet üzerinden görüşmelerimiz devam ediyor. Senede iki
sefer grup halinde tur yaparız. Mardin, Urfa,
Gaziantep’i gezdik. Balkanlarda Osmanlı’nın
peşinde bütün Balkanlar’ı gezdik. 23 Nisan
2010’da Asur turu yapıldı, ama ona katılamadım. Halep, Şam, Amman, Kudüs,
Telaviv turu yaptılar. Balkanları görünce
Osmanlı’nın Bursa, Edirne ve İstanbul haricinde bütün yatırımları oralara yaptığını
gördük. Osmanlı’nın Kayseri’de Kurşunlu
Cami haricinde eseri yok. O da Mimarsinan
buralı olduğu için. Kayseri’de hiçbir şey yok.
Talas Amerikan Koleji hakkında
başkaca söyleyecekleriniz var mı?
katıldığı sınavdan sadece 30 kişiyi alıyorlardı. Sınava başka illerden gelenler de vardı.
Ben de onların arasındaydım. Orada hazırlık sınıfında lisan olarak İngilizce okuduk.
Talas, Kayseri’ye bakarak kışları daha haşindir. Birçok yerde Amerikan Lisesi olmasına
rağmen eğitimizi bu okulda aldık. Okul her
şeyimizle ilgilenirdi. Beslenmemize kadar
dikkat edilirdi. Kahvaltıda pekmez yerdik.
Aşçımız Ömer ustanın kuru fasulyesi meşhurdu. Burada ortaokulu bitirdikten sonra
lise olmadığı için Tarsus’a gittim. Talas Amerikan Koleji’nde kısmen askeri, kısmen Amerikan tarzı disiplin vardı. Medeni ilişkiler
çok ön planda tutulurdu. Buna uygun olarak
yetiştirildik. Bir sınıf üstümüze ağabey der
ve ne derlerse yapardık. Kışın yatakhanelerimizde soba, kalorifer yanmaz ve camlarımız el girecek şekilde açıktı. Ayaklarımız
yıkanmadan yatağa girilmezdi. Sabahları
okula giderken kış aylarında zor olurdu. Yolu
açmak gerekirdi. Yatakhanemiz şimdi Erciyes
Üniversitesi’nin sosyal tesisler olarak kullandığı yerdeydi. Okulumuz ise daha yukarıda
Beden Terbiyesi olarak kullanılan yerdeydi.
Gecikirsen, kahvaltı kaçar, hatta hafta sonu

Birkaç cümleyle Talas Amerikan Koleji'ni
anlatmak gerekirse okulun kapatılmasının
Kayseri ve ülke adına büyük kayıp olduğunu
düşünüyorum. Bu okuldan yetişen öğrenciler her ne iş yaptılarsa, hangi alanlarda
çalıştılarsa başarılı olmuşlardır. Bu başarının temelinde de oradan aldıkları eğitimin
faydası olmuştur. Sorumluluk duygusunu
aldım. 11 yaşında bir çocuk kendi ayakları
üstünde ya direnecek, ya pes edecek. Dayanışma, iletişim, saygı ve sevgi vardı. Yabancı
dil, bakışımızı geliştirdi. Yaşam tarzı ve ufuk
bize verilen en önemli şeylerdi. Her yerde
İngilizce konuşulurdu. Konuşulmazsa hafta
sonu çarşıya gidemezdik. Ayrıca bu okul
sanıldığı gibi Amerikan sempatizanı insanları
yetiştirmemiştir, öğrencilerin çok büyük bir
çoğunluğu Atatürkçü ve milliyetçidir.

 Birkaç
cümleyle Talas
Amerikan Koleji'ni
anlatmak gerekirse
okulun kapatılmasının Kayseri ve
ülke adına büyük
kayıp olduğunu
düşünüyorum. Bu
okuldan yetişen
öğrenciler her
ne iş yaptılarsa,
hangi alanlarda
çalıştılarsa başarılı
olmuşlardır. 

Tarsus Amerikan Koleji'nden sonra da İTÜ
Kimya Mühendisliği’nde 1968–1972 yılları
arasında 4 yıl okudum. Okulu bitirdiğim
sıralarda rahmetli ablamın rahatsızlığından dolayı Kayseri’ye geldim. O zamanlar
Kayseri’de çalışabileceğim, konumla ilgili
firmalar yoktu. Evin tek oğluydum. Ablamı,
dokuz ay Ankara’ya, İstanbul’a götürdüm,
247

T

Ü

R

 Ben şuna
inanırım. Çalıştırdığınız elemanlardan
o işi daha iyi bilmezseniz, başarılı
olma şansınız
zayıftır. 
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ama ömrü yetmedi. 1974 yılında kaybettik.
Ben de bunun üstüne geri dönmedim. 1976
yılında Burhan Tokgöz’ün kızı Güler hanımla
evlendim. Üç ay sonra askerliğimi İstanbul
Halıcıoğlu Levazım Okulu’nda kısa dönem
olarak 3,5 ay yaptım. 10 sefer Kayseri’ye izinli
olarak geldim.
Babanızı anlatır mısınız?
Babam Kadir Tanver 1938 yılında Sultan
Ahmet Sanat Enstitüsü’nü bitirmiş. Babam
dökümcü. Üç sene Konya’da okumuş, iki sene
de Sultan Ahmet’te okumuş. Konya’da Sanat
Enstitüsü olduğu için yatılı olarak oraya
gitmiş. Leyli meccani okumuş. Kayseri’de
Sümer Bez Fabrikası, Anatamir ve Hava İkmal
Fabrikaları sayesinde kalkınma olmuş. Buralardan ustalar, sanatkârlar yetişmiş. Babam
da bunlardan birisiydi. Hava İkmal’de belli
bir süre çalıştıktan sonra, sanayiye atılmış.
Babamın dükkânı, şimdi Eski Sanayi diyebile-
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ceğimiz bir yerdeydi. Yalnız, bu günkü gibi bir
halde değildi. Tabir yerindeyse yazı yabandı.
İnşaat döküntü ve artıkları hep oraya dökülürdü. Gece oralarda gezmek, her babayiğidin
harcı değildi. Babamın orada en çok 80–100
m2.’lik bir dükkânı ve yanında da hurda koyduğu küçük bir bahçesi vardı. O zamanlar
evden işe gelmeye korkardık. Babam orada
döküm yapardı. O zaman ulaşım ve iletişim
yok. Birçok şey İstanbul’da mevcut. Bir seferinde Kayseri’den Ankara’ya gittik. Koltuklar
o zaman ikili, üçlü. 9 saatte Ankara’ya indik.
İyi gelmişiz, demişti o zaman. Kapı kolları
dökerdi. Daha sonra düdüklü tencere yapmaya başladı. Benim amcam Hilmi Tanver
katran işi yaparlarmış. Çocuğu doğmadan bir
gün önce orada zehirlenmiş. Babam Termo
düdüklü tenceresini yaptı. İkinci el torna
tezgâhı aldı. Kurban kesti, üstüne ayetler
yazıldı. 1957 yılında Adnan Menderes atölyemize gelip ziyaret etmişti. Babam, iki adamıyla kuma döküm de yapıyor. Kayseri’de
taklit çoktu. Bir anda 8–10 tane düdüklü
tencere fabrikası açıldı. Babamın çok çırağı
oldu. Babamın farkı, mektepli bir dökümcü
olmasıydı.
İlk işiniz nedir?
Bir boş zamanımda Termo’nun aracıyla
Konya’ya gidiyorduk. Yanımda Termo’nun
satış sorumlusu olan eniştem Mahmut Özbek
vardı. Araç daha Konya’ya varmadan boşaldı.
Bir taraftan satıyor, bir taraftan da sipariş
topluyorduk. Eniştem, araba boşaldı hadi
Kayseri’ye dönelim dedi. Ben, gitmeyelim
araba gitsin, tekrar mal doldurup gelsin
dedim. Zar zor ikna ettim. Mal iyi satılıyor.
Babamdan dolayı çevremizin çok faydası oldu.
Onlardan alıp başkalarına sattım. Mayıs 1975
senesinde ilk 1000 tane telefon kumbarasını
İran’a ben gönderdim. O zaman tır falan yok.
Okuldan da arkadaşlarım sayesinde buluştuk. Mal buradan 15 günde trenle Van’a gidemezdi. Ancak ben Ahmet Köseoğlu ile Çiçek
Bakkaliyesi’nin kamyonuyla malı bir günde
Van’a götürdüm. Kamyonu oğlu kullanıyordu.
Muş’a vardık. Otel falan hak getire. Akşam

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

Y

S

E

R

İ

yattık ama korkuyoruz. Karakola çektik arabayı. Sabah 10.30’da Van’da gümrüğe girdik.
O zamana kadar canlı hayvan ve un haricinde
işlem yapmamış bir gümrük müdürü var.
Kendimi tanıttım. Şu eksik dedi, gittim yaptırdım. Geldim şu eksik dedi. Bu sırada müdürün eşi aradı 13.30’da çarşıya gideriz dedi.
Kamyoncu malları indireyim diyor. Sıkıntı
var yani. Gümrük müdürüne ben bir kilo
demiri 1,3 dolara satıyorum, aradaki bütün
fark Türk işçisinin emeği. Bize destek ver,
üretim olsun dedim. Ambarcıyı aradı. Saat
17.30’da malı indirdik. Ohh, dedim. Toplam
rakam 13 bin dolar. Ankara’ya geçtim. Ulus
şubesinde işlemleri yaptırdık. Köseoğlu o
zaman bana bu kadar nakit parayı bir arada
görmedim demişti.
1980’den sonra otomotiv işine girdim. Çok
bayilikler yaptım. Çok otomotiv, Yahyalı dağlarına çok kamyon sattım.
Hayırseverlik denildiğinde neler
anlıyorsunuz?
İmkân dâhilinde heyecan duyuyorum. Dünya
fani. Çocuklara en güzel verilecek şey eğitim
ve altyapının iyi olması. Hacı Kadir Tanver
Sağlık Merkezi’ni yaptırdım. Hayatta, kendi
açımdan çok önemli şeyler yaptığıma inanıyorum. Bu yaptıklarımdan hissettiklerimi toplasanız, sağlık merkezini yaptığım
zamanki hazzı tutmaz.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay başkanı Kemal Demir benim İstanbul’da kapı komşumdu. Fakat Ayhan beyin
yakın çalışması tercih sebebimiz oldu. Güven,
bu konularda şart. Yaptıklarımızın yerine
ulaştığından zerre kadar kuşkum yok.
Çocuklarınıza tavsiyeleriniz nelerdir?
Babamın anlattığı bir hikâye vardı. Gerçekte
yaşanıp yaşanmadığı bilmiyorum, ama verdiği mesaj çok önemliydi. Adamın biri çok
zenginmiş. Hayatı boyunca ne kendisi yemiş,
ne de başkalarına yedirmiş. Bir tek elbisesinden başka bir şey giymemiş. Tabi başkalarına
da giydirmemiş. Kısaca, hiç kimseye bir hayrı

dokunmamış. Ölünce mezar taşına “ne yedi, ne yedirdi, ne giydi,
ne giydirdi, öyle geldi, öyle gitti” diye yazmışlar. Babam, aman ha
oğlum siz bu adam gibi olmayın, çok çalışın bu memleket hepimizin,
memleket varsa biz de varız, topluma faydalı olmak bizim görevimizdir diye tavsiyelerde bulunurdu. Ben de bugün aynı tavsiyeleri,
çocuklarıma yapıyorum
Kahramanınız var mıdır?
Ben Vehbi Koç’u kendime örnek aldım. Kahramanım diyeceğim bir
insandır. Vehbi Koç “Memleketim varsa ben varım” der. Yetişmiş
insan faktörüne çok önem verir. Ayrıca kurumsalsallaştırdığı hayırları ülkemiz için çok önemli olmuştur. Dışarıdan bakıldığı zaman,
kendisine zor ulaşılan insanlar gibi görülürler. Ben, Vehbi beyle
çok yakın çalışma şansına sahip oldum. Birkaç şirketinin bayiliğini
yaptım. Oğlum da lise ve üniversiteyi Koç’un yaptırdığı okullarda
okudu. Yeri zor dolacak bir insan olduğu kanaatindeyim.
Felsefeniz nedir?
Ben şuna inanırım. Çalıştırdığınız elemanlardan o işi daha iyi bilmezseniz, başarılı olma şansınız zayıftır. Ben, yönetimin bilgiyle
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yapılacağı gibi bir kanaati taşıyorum. Büyüklerimizin
dediği gibi, çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapamazsın. Tabi bunları derken, profesyonellere güvenmek
gerektiğine de inanırım. Yoksa hep ben bilirim diyerek
bu işlerin içinden çıkılmaz. Hobilerim arasında müzik
dinlemeyi ve seyahati çok severim. Klasik Türk musikisini çok severim. İnsanların samimi ve içten olmalarını
isterim. Yalan ve riyadan nefret ederim.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu öğrenince
nasıl davranıyorlar?
Ben il dışına ve yurt dışına çok defalar çıktım. Kayserili
olduğumu söyleyince, hep ilgi ve alaka gördüm. Kayserilerin çok çalışkan ve gayretli insanlar olduğunu söylerler.
Kayseri’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Kayseri’ye birkaç yönden bakılabilir. Hem artıları, hem
de eksileri vardır. Kayseri son elli yılda çok şey kazandı.
Kayserinin artılarının çok fazla olduğunu düşünüyorum.
Göç almasının, bu yapıyı bozacağına inanıyorum. Arzu
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edilen kaynaşma tam olarak gerçekleşmedi.
Esas bir problem de, Kayseri’yi gerektiği
şekilde tanıtamadığımızı düşünüyorum.
Ben seyahati çok sevdiğimi söylemiştim. Bu
seyahatlere, ailecek gitmeyi tercih ederiz.
Mayorka’ya gittiğimizde Galatasaray’ın maçı
vardı ve Galatasaray 4–1 yenmişti. Alman
adasıymış burası. Almanya’da güneş olamadığı için Almanlar çoğunlukla buraya gelirlermiş. Mayorka bizim Akdeniz sahillerine
kurban olsun. Bir gerçek şu ki, adamlar tanıtım ve pazarlamayı iyi biliyorlar. Önemli yerlerini geziyoruz. Schopen 1,5 yıl orada kalmış
diye, paralar saçılıyor. Biz kültürel yönden
de oralardan fersah fersah öndeyiz. Gezilecek onlarca tarihi ve kültürel eserlerimiz
mevcut. Endürlük ve Germir’de daha güzel
yerlerimiz olduğu halde, kimsenin haberi
yok. Kayseri’nin iyi ve kapsamlı bir tanıtıma
ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. t
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Ahmet Kalıpcı
Sizi tanımak isteriz?
1956 Kayseri doğumluyum. Çocukluğum
Lale Paşa Mahallesi’nde geçti. Etiler İlkokulu, Kadı Burhanettin Ortaokulu ve Kayseri Lisesi’nden sonra İşletmecilik Yüksek
Okulu’nda okudum. Askerlik görevimi 1983
yılı sonunda Tokat’ta kısa dönem olarak
yaptım. 1984 yılında evlendim ve iki kızım
var.
Okulu bitirince ne yaptınız?
Okulu bitirmeden önce de meşgul olduğum
muhasebe işine devam ettim. Muhasebe
bürosunda çalışıyordum. Yanında çalıştığım

büro sahibi çok düzgün ve düzenli yaşayan
biriydi. Kendisini rahmetle ve hürmetle anıyorum. Halen kendi adıma serbest meslek
faaliyetini devam ettirmekteyim.
Muhasebecilik nereden aklınıza geldi?
Yakın akrabamın 1960’lı yıllarda muhasebe
ve mali müşavirlik bürosu vardı. Bu nedenle
henüz ortaokul döneminde böyle bir mesleğin varlığından haberdar olmuştum. İlerleyen yıllarda bu alanda çalışmak kısmet oldu.
Dışarıdan göründüğü gibi değil, bayağı sıkıntılı bir meslek. Bir ara başka işler yapmayı
düşündüğüm oldu. Ancak bildiğim işi yapmaya devam ettim.
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Sivil toplum kuruluşlarında hangi
görevlerde bulundunuz?
1990 yılında kurulan meslek kuruluşumuz Kayseri
SMMM Odası’nda 1992 yılında görev aldım. 2007
yılı sonunda istifa edip ayrılıncaya kadar yönetici
ve başkan olarak uzun yıllar hizmet ettim. Bu arada
Kızılay Derneği Kayseri Şubesi’nde bir dönem Şube
Kurulu Üyeliği ile bir dönem de Şube Denetçiliği
görevlerinde bulundum. Topluma yararlı olabilmek
için gayretlerimiz oldu.
Kızılay’a nasıl başladınız?
Kızılay çok önemli bir kurum. İnsanlık adına çok
ciddi misyonu olan bir yapı. Kurumun faaliyetlerini
yakından görünce bunu daha iyi anlıyoruz. Kızılay
Kayseri Şubesi olağan dernek faaliyetleri yanında,
sağlık hizmetleri alanında da faaliyet göstermekte
idi. O dönemde tıp merkezi olarak hizmet veriyor, bu arada hastane yapımını da sürdürüyordu.
Dönemin yöneticilerinin daveti ve ısrarı ile görev
aldım, elimden geldiğince üretilen hizmete katkı
yapmaya çalıştım.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Hayırseverlik hassas bir iş. Karşılıksız verme işi.
Dolayısıyla herkesin yapabileceği bir iş değil. Her
şeyden önce imkân sahibi olmak, sonra da bunu
başkalarının emrine, hizmetine terk etmek gerek.
Bizim insanlarımız bunu severek, isteyerek ve fazlasıyla yapabiliyor. Hatta birçok hayırsever yaptıklarının konuşulmasını, ya da bilinmesini de istemiyor.
Vicdani ve insani bir durum. İnsan yapılanları gördükçe imkânım olsa da, ben de yapsam diye istiyor.
Çok güzel bir haslet. Kayseri bu konuda bayağı aktif
ve öne çıkmış durumda. Son dönemlerde yürütülen
faaliyetler buna işaret ediyor.
Keşke hiç muhtaç kimse olmasa, ama var. Bunlara
karşı duyarlı, ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı
olmak gerekiyor. Hayırseverlerimizin, bilinenin
daha ilerisinde bu konularla ilgilendiğini düşünüyorum.
Kahramanınız var mı?
Hayır, olmadı diyebilirim. Okumuş-yazmış insanlar,
kılık kıyafeti ve yaşantısı düzgün insanlar ilgimi
çekmiş, bunlardan imrendiklerim olmuştur. Keşke
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yapsam veya yapsaydım diyeceğim konular
yok. Her şeyi kendi koşulları içinde düşünmek, ona göre değerlendirmek gerek. Yaşanılanların kader-kısmet olduğuna inanırım.
Bizim çocukluğumuzda yaşadığımız çevre ve
koşullar ile bugünkü arasında çok fark var.
Bizim dönemimizde çevre baskısı bir hayli
fazla idi. Hem ayıp, hem de günah vardı. Biz
bunları fazlasıyla hissederek büyüdük. Günümüzde birçok konuda olumsuz yönde değişiklik olduğunu düşünüyorum. Tabi nüfusun bu
kadar çok olmadığı, herkesin birbirini tanıdığı bir çevrede insanlar bir nevi oto kontrol
içinde bulunuyordu. Günümüzde çok daha
farklı bir durumda olduğu görülüyor.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu
öğrenince ne yapıyorlar?
Tabi, Kayseri dışında Kayseri ve Kayserili
hakkında bir imaj, bir kanaat oluşmuş. Kimi
zaman olumsuz, kimi zaman da olumlu olarak
karşımıza çıkıyor. Ama genellikle önyargı
şeklinde. Kayseri’yi hiç görmemiş, Kayserili
ile tanışmamış, alışveriş yapmamış birinin
kanaati ve düşünceleri, Kayseri ve Kayserili
hakkında bilgi sahibi olanların düşünceleri ile
farklı olabiliyor. Son dönemlerde şehrimizin
ve insanlarımızın tanıtımında yöneticilerimizin, işadamlarımızın, hayırseverlerimizin
başarılı olduklarını belirtmek gerekir.
Nasıl birisiniz, kendinizi nasıl
tanımlarsınız?
Hayatı sade ve düz yaşayan birisiyim. Hiç
uçlarda olmadım. Tanıyanları şaşırtmadan,
sürpriz yapmadan, doğru olduğuna inandığım yoldan sapmadan yaşamaya çalışıyorum.
Neleri seversiniz, neleri sevmezsiniz?
Maalesef çok özel zevklerim de, özel yeteneğim de yok. İnsanların genelde beğendiği
konular benim de hoşuma gider. Tabi, her
yaşın ve her dönemin kendine özgü merakları, heyecanları oluyor. Zamanla ilgi duyulan
konular da değişebiliyor. İnsanların birbirini
yanıltmamasını önemli bulurum ve olabildiğince buna dikkat ederim. t
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Ahmet Kamaşak
Sizi tanıyabilir miyiz?
15 Temmuz 1946 yılında Kayseri Cami-i
Kebir Mahallesi'nde doğdum. İlkokulu Cumhuriyet İlkokulu’nda, orta ve liseyi Kayseri
Lisesi’nde okudum. Sonrasında İstanbul’da
inşaat mühendisliği bölümünde okudum ve
1969 yılında mezun oldum. Hacı Hüseyin
Aksakal hocanın torunu Hüseyin Aksakal
benim okul arkadaşım ve dört yıl aynı evde
kaldık. Sürekli de görüşürüz. Serbest olarak
çalışmaya ve proje yapmaya başladım. İlk
projemde Sebat Alüminyum'un çatısını yapmıştım. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde üç katlı
projeler çizdim. Mimari ve sıhhi tesisatı da
biz çizerdik. Kayseri’de ilk banyolu ev olan

Haymanalı apartmanını ben yaptım. 1975
yılına kadar böyle çalıştım. İzmir’de ulaştırma okulunda, 6 ay sonrasında meslek
kurasıyla Gelibolu İnşaat Emlak’te bir yıl
yedek subay olarak askerliğimi yaptım. 1972
yılında askerliğimi tamamlayarak Kayseri’ye
döndüm. 1972 yılında Zeynep Haymanalı
hanımla evlendim.
1975 yılından itibaren müteahhitliğe başladım. Devlet ihalelerine, yap–satlara girdim.
Dedeman Grubu'nun devamlı işlerini ben
yapıyorum. Üniversite içerisindeki Onkoloji Hastanesi’ni ben yaptım. Dedeman’ın
Nevşehir’deki kongre merkezinin büyütmesini yaptım. Erciyes’teki otellerini yaptım.
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Kayseri Cumhuriyet Meydanı {1962}

Gelibolu İnşaat Emlak Müdürlüğü {25 Şubat 1972}

Kayseri Lisesi birinci sınıfta Erdal
Özhan, Veysel Köseler, Ahmet
Kamaşak {1963}

Pınarbaşı’nda çinko kurşun tesisini yaptım.
Yahyalı’daki tesislerini yaptım. Kayseri Şeker
Fabrikası'nın 1976 yılından bu zamana
devamlı müteahhidiyim. Şu anda da difüzyon
temelini yapıyorum. Fabrikanın kapasitesi
yüzde 30 artacak. Pancar kesildikten sonra
difüzyon dediğimiz yere gelir ve şerbeti geçer.
Buradaki amaç gündelik pancar kesimini artırabilmektir. Pancar kesimi günlük yedi bin
tondu. Şimdi on iki bin ton. Bizim yaptığımız
tesisle on altı bin tona çıkacak.
Babam Tahir Kamaşak halıcıydı. İstanbul’da
okurken halı depomuz vardı. Ağabeyim
Mehmet Kamaşak halıları getirirdi. Ben hafta
sonları tahsilâtları yapar, Kayseri’ye gönderirdim. Okul zamanında dört sene halıyla
uğraştım, ama esnaf tüccar tarafım olmadı.
Babanızın size tavsiyeleri nelerdi?
Babam çok otoriterdi. Düzgünlük, dürüstlük,
yalan söylememek çok önemliydi.
Örnek aldığınız kişiler var mıydı?
Çeşitli insanların özelliklerini benimsiyorum
ama tek bir kişi olarak örnek aldığım birisi
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yok. Fazla tantanayı sevmem. Kendim çalışırken özveriliyimdir.
Hayırseverlik denildiğinde aklınıza
neler gelmekte?
Hayrın düzgün yerlere gidecek şekilde yapılması esastır. Gerek dinimiz, gerekse insanlığımız hayrı ve paylaşmayı gerektirir.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Ayhan beyi çok eskiden beri tanırım. Çok
düzgün insanlar.
Kayseri’nin şehir olarak dününü
bugününü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hayatımız Kayseri’de geçti. Çok seviyorum.
Şu anda çok ileri seviyede gelişiyor. Bazen çok
acele karar veriliyor, bunlar da hatalara sebep
oluyor.
Gelecekte Kayseri nasıl bir şehir olur?
Orta Anadolu’nun cazibe şehri olur, kabiliyeti
var. Erciyes büyük potansiyel. Havaalanının
büyümesi çok önemli. t
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Ahmet Kamil Erciyas
Sizi tanıyabilir miyiz?
Ben 29 Ocak 1948’de İstanbul Üsküdar'da,
babam ise Kayseri’de dünyaya gelmişiz.
Babamın dedesi Harputlu Hacı Ömer efendi,
annesi ise Hacı Yusufoğulları ailesindenmiş.
O dönem kıtlık, yokluk dönemi. Babam üç
yaşında anne ve babasını kaybedince, İstanbul Bakırköy’e ablasının yanına gelmiş. Daha
sonra 4 yıllık uzun askerlik dönemini müteakip, terzi yanında çalışmaya başlamış. Sonraları Sirkeci’de zamanın iyi terzilerinden
birisi olmuş. Örneğin, İstanbul’daki bütün
Yapı Kredi Bankası’nın şubelerindeki personelin elbisesini dikerdi. O günkü şartlarda

konfeksiyon gibi imalat yapardı. 1960 ihtilali
ile birlikte işleri bozuldu ve dükkan kapandı.
Benim çocukluğum İstanbul’da geçti. İlkokulu Erenköy İlkokulu’nda, liseyi Kabataş
Erkek Lisesi’nde okudum. 1971 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Metalürji
Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum. O
tarihlerde ve o şartlarda okumak tabiî ki
zordu. İki erkek kardeştik ve o benden 4
yaş küçüktü. Öğrencilik yıllarında muhtelif
işler yaptım. Kuru temizlemeci yanında part–
time çalıştım. Daha sonra dersler ağırlaşınca
ansiklopedi, sigara ağızlığı vs. sattım. En son
olarak, satın aldığım bir fotoğraf makinesi

Babam askerde
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ile fotoğraflar çeker, tab etmesi dâhil her
şeyini yaparak para kazanırdım. O zamanlar
işe girmekte en büyük sorun askerlik yapmamış olmaktı. Askerlik yapmamış olmama
rağmen, İzmit’teki Mannesmann–Sümerbank boru fabrikasına iş için başvurdum.
Önce olamayacağını söylediler, ama Alman
müdürle Almanca konuşunca, beni hemen işe
başlattılar. İş yerinde tanıştığım eşimle 1974
yılında evlendim. Halen 36 yıllık evliyiz, biri
eğitimini tamamlayıp grubumuzda çalışan,
diğeri de halen orta öğrenimine devam eden
iki erkek çocuk sahibiyiz. Şansım yaver gitti
ve kısa dönem askerlik çıktı. Kütahya’da 1975
yılında kısa dönem askerliği tamamladıktan
sonra, tekrar eski işime döndüm. Almancam
ve iş heyecanım nedeniyle Alman yöneticiler
çelik boru üretiminin tekniğinden ticaretine kadar her türlü ayrıntıda bana büyük
sorumluluklar verdiler. İşi çok iyi öğrenmeme
rağmen o dönemde tüm iş yerlerini saran
sendikal rekabet, bizim iş yerine de sıçradı.
Çalışma ortamında başlayan huzursuzluk
üzerine, Mannesmann’dan ayrıldım. Takiben
Koç Holding’de Beldesan fabrikasında imalat
müdürü olarak çalıştım.
O dönemde iş dünyasında hâkim olan huzursuzluk, beni kendi işimi kurup tüm sorumluluğu alma kararına getirdi.1977 yılında iki
arkadaşımla birlikte İzmit’te ufak bir özel
boru üretim tesisi kurduk. Ancak ortaklıklar her zaman başladığı gibi sürmüyor. Hisselerimi arkadaşlarıma devredip, bir boru
pazarlama şirketi kurdum. Boru pazarlamada
geliştirdiğim yöntemle oldukça büyük işler
aldık. Büyük çaplı boru üretimi konusundaki
edindiğim piyasa ve tecrübeden sonra, Erciyas Endüstri ve Erciyas Çelik Boru şirketlerini
kurdum.
Zor şartlarda okudunuz galiba?

Üniversite yıllarında
annesi ve kardeşiyle
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Tabi, kısıtlı imkânlarla okuduk. Okuduğum
dönemde babamın işleri bozulduktan sonra,
rahmetli annem elbise diker, oradan aldığı
paralarla bize harçlık verirdi. Daha sonra, üniversite yıllarında bende bir fotoğraf merakı
oluştu. Bir Alman turistten fotoğraf makinesi
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liyor, Ortaköy’de film setinde, hemen oraya
gidin bir röportaj yapın” dedi. Tam çıkarken
bana “makinende film var mı?” dedi. “Yok,
ama hemen alır takarım” dedim. Laboratuarcısını çağırdı, “şu makineye hemen bir film
takın” dedi. Taktılar, Ortaköy’e gittik. Türkan
Şoray hanım deniz kenarında bol bol güzel
pozlar verdi. Döndük geldik. “Hayırlı olsun,
ver bakalım makineyi, içeride filmi çıkarsınlar, hazırlasınlar, kaç poz çektiysen bakalım”
dediler. Adam makineyi içeri götürdü geldi,
“bu film hiç sarmamış ki” dedi. Praktica’ya
diğer makinelerin tersine film takılıyor.
Alttan alıp geçiriyorsun, bunlar üstten
sarmış, ilk kurmada boşa çıkmış. Bende de
tecrübesizlik var, numeratöre bakmamışım.
Baksam filmin sarmadığını anlayacağım.
Dolayısı ile utancımdan oradan bir kaçışım
var ki sormayın. Fakat ısrar ederek sonradan
fotoğrafçılığı öğrendim. Ta ki, renkli fotoğraf
çıkana kadar yaptım. Çok güzel fotoğraflarım vardı, ama saklamasını beceremedim.
Negatifler çizildi vs. Şimdi emekli olunca,
düşündüğüm hobilerden biri de yine fotoğ-
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 Kayseri ülke
çapında kendine
özgü dinamikleri
olan bir kent.
Büyük bir özgüven
ve özyönetim ile
kendini yapılandırıyor. Buradan
yapacağım tek
önerme, bu
gelişmenin tarihi
doku bozulmadan
sağlanmasıdır. 

aldım ve fotoğraf çekmeye başladım. Çektiğim fotoğrafları tab edeceğim karanlık odayı
kurdum. Agrandizörüm dâhil bütün ekipmanım vardı. Daha sonra, büyük makaralar alır,
onlardan kasetlere sarardım. Ucuza getirmek
için tabii. Üniversite yıllarında on kuruşa mal
ettiğim resimleri bir liraya satardım. Profesyoneller iki buçuk liraya satıyorlardı. Arkadaşlar düğünlerine, nişanlarına beni çağırırlardı. Önce hobi olarak başlamıştım, daha
sonra ticarete döndürdüm. Hobi olarak başladığımda ilginç bir olayla karşılaştım. Moralim
çok bozulduysa da, daha sonra düzelttim.
Bir gün gazetelere bakarken ‘’fotoğrafçı aranıyor” ilanını gördüm. Atladım gittim Bab-ı
Ali’ye. Verilen adres bir ajansın adresiydi.
Ben “ilan için geldim” deyince, “fotoğraf
makinen var mı?” dediler. O zamanın en iyi
makinelerinden Doğu Alman malı Praktica’m
vardı. Makinemi beğendiler. “Hemen başla”
dediler, şaşırdım. “Ne yapacağız?” dedim.
Yanındaki bir adamına “Türkan Şoray bek259
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rafçılık. Verdiğim arayı yeni aldığım Nikon
makinemle telafi etmeye çalışıyorum.
Çelik boru sektörünü ve
sektördeki konumunuzu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Düzce–Kaynaşlı arasında bulunan fabrikamız, Avrupa’da tek çatı altında spiral boru
üretimi yapan en büyük üretim merkezi.
Ağırlıklı olarak ihracat yapıyoruz. 2009
yılında kendi sektörümüzde ihracat şampiyonu olduk. Bu fabrikayı tüm çalışanlarımızla
bu hâle getirdik. Güzel bir ekibimiz var. Türkiye, enerjide arz ve talebin kesiştiği bir coğrafyada bulunuyor. Ayrıca dünya nüfusunun
artması insanların yeni tatlı su kaynaklarına
ulaşmalarını zorunlu kılıyor. Bu yönüyle baktığımızda çelik boru sektörünün önü oldukça
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açık. Ancak bizim üretimimiz büyük projelere
bağlı, bu projelerinse sürekliliği her zaman
olamıyor. Örneğin Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan Nabucco
Boru Hattı Projesi'nin görüşmeleri neredeyse
yedi yıldır devam ediyor. Türk çelik boru sektörü ulaştığı teknik niteliklerle, rakipleriyle
eşit rekabet koşulları sağlandığında her ihaleyi kazanabilecek yeterliliğe ulaşmıştır.
Kayseri’yi takip ediyor musunuz?
Baba tarafım Kayserili olduğu için Kayseri’yi
doğal olarak takip ediyorum. İstanbul’da
doğup büyümeme rağmen, köklerimin Kayserili olması bana her zaman gurur vermiştir.
İş dünyasında çok başarılı olmuş o kadar çok
insan var ki, Kayserili olmakla başarı adeta
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özdeşleşiyor. Yaş belirli bir olgunluğa gelince,
insanın ata toprağına ilgisi daha da artıyor.
Kayseri ülke çapında kendine özgü dinamikleri olan bir kent. Büyük bir özgüven ve özyönetim ile kendini yapılandırıyor. Buradan
yapacağım tek önerme, bu gelişmenin tarihi
doku bozulmadan sağlanmasıdır.
Hayırseverlik deyince ne
anlıyorsunuz?
Sosyal adalete inanıyor ve uygulamaya çalışıyorum. Dünyada sosyal adaleti en iyi savunan
din bizim dinimizdir. Ancak dünyada herkesin eşit kazanıp, eşit tükettiği bir düzen
maalesef yok. O zaman daha fazla kazananın, toplumla daha fazla paylaşım içinde
bulunmasının bir sosyal sorumluluk olduğuna inanıyorum. Melikşah Üniversitesi’ne
mütevazı bir katkıda bulunduk. Projelendirilmiş ilk sosyal sorumluluk uygulamasını
ise, fabrikamızın bulunduğu bölgedeki Düzce
Üniversitesi’nde yapıyoruz. Bu üniversite
bünyesinde yapımını üstlendiğimiz Yabancı
Diller Yüksek Okulu’nu 2011 Eylül öğretim
yılına yetiştirmeye odaklandık. Düzce’de
böyle bir süreci başlatan ilk hayırseverin
benim gibi kökü dışarıda bir Kayserili olması
bana ayrı bir mutluluk veriyor. Bu başlangıç
diğer Düzceli hayırseverleri de harekete geçirmiş. Ayrıca inşallah, Kayseri’de kurulmasına
karar verilen Abdullah Gül Üniversitesi’ne de
katkımız olacak.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay’dan başka Kızılay’ımız yok ki. Sığınabileceğimiz başka kuruluş yok ki. Kızılay
gerçekten olması gereken bir kuruluş. Korunması gerekli bir kuruluş. Her hayırseverin
katkıda bulunması gereken bir kuruluş. O
anlamda bence rakibi yok.
Meslek teşekkürlerinde, sivil toplum
örgütlerinde de görev aldınız sanırım.
Aldım. Tüsiad, İşhad, Tuskon üyesiyim.
Aynı zamanda İhracatçılar Birliği yönetim
kurulu üyesiyim. Tim Meclis ve Karaköy
Rotary üyesiyim. İzmit’te olduğum dönemde,
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Kocaeli İş Adamları Derneği’nin kurucu üyesiydim. Yelken Kulübü’nün üyesiydim. Sosyal
hayatımız bu şekilde devam ediyor. İş adamı
olarak hiçbir siyasi partinin üyesi değilim.
Mücadeleyle dolu bir hayatınız
var. Bizimle paylaşmak istediğiniz
anılarınız var mı?
Var tabi. Eski deyimle henüz mürur-u zamana
uğramadı. Şimdiki ifadeyle daha zaman aşımına uğramadı. 2001 krizi. Sıfırdan başladık, bir tesis kurduk. Kazandığımız paralarla, kredi imkânını da kullanarak yaptık.
Derken, bizim elimizde olmayan nedenlerle
kendimizi 2001 krizinin içinde bulduk. Doğal
olarak banka borçlarım vardı, yatırım yapmıştım. Bugün şu andaki tesisin değerini
düşünürseniz, o an elimde olan işlerin sadece
kârı borcumu ödüyordu. Ama o dönemdeki
bankacı mantığını maalesef kimse anlamadı.
Anlamak da mümkün değildi. Yanlış davrandılar. Borçları bir an önce geri istediler
Teminat mektubu kullanmışım, akreditif
açmışım. Bunları nasıl geri istersiniz? Çalışan
bir sistem var, çark dönecek, ayrıca çalıştığım
11 bankadan 7’si battı, derken bir sıkıntıya
girdik. Allah’a şükür, o sıkıntılı dönemde hep
mücadeleyi düşündüm. Yalnız bir gün hariç.
O bir günde, içeride haciz memurları dolaşıyor. Odamdayım, pes edeyim batsın bu dünya
diye bir saniye düşündüm. Bu neye benziyor
biliyor musunuz? Denizde yüzüyorsunuz,
yoruluyorsunuz, artık kıyı görünüyor, ama
yüzecek haliniz yok. Batayım bakayım, ne
olacak diyorsunuz. Sonra can tatlı, yüzmeye
devam ediyorsunuz. Hemen kendimi toparladım, mücadeleye devam dedim. Ve bu mücadeleden başarıyla çıktım. Haklılığımızı ispat
ettik. O çarpık bankacılık düzeni, maalesef
daha sonra hatasını anladı, ama bu şirkete
bir şey olsaydı yazık olmuş olacaktı. Şu anda
Türkiye’nin ilk 100 firması arasına giren ve
Türkiye’nin 25. büyük ihracatçısı olmuş bir
şirketi batıracaklardı. t

 Kızılay
gerçekten olması
gereken bir kuruluş. Korunması
gerekli bir kuruluş.
Her hayırseverin
katkıda bulunması
gereken bir kuruluş.
O anlamda bence
rakibi yok. 
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Ahmet Koyuncu
Sizi tanıyabilir miyiz?
1941 yılında Yahyalı’da dünyaya geldim.
Çocukluğum Yahyalı’da geçti. İlkokulu
Yahyalı’da okudum. İlçemizde ortaokul, lise
yoktu. Biraz aklım başıma gelince, dışarıdan ortaokulu bitirdim. İmtihanları vererek liseye devam etmeyi düşünürken, bir iş
kazası nedeniyle babamın ayağı kesilince işi
artık o dönemde sırtlanmak zorunda kaldım.
Bu yüzden eğitim hayatımız olmadı. 1961
yılında ihtilalden sonra askere gittim. İlk
önce Isparta’ya gittik, iki aylık bir eğitimden sonra Konya’ya gönderildim. Bizi ulaştırmaya seçtiler İkinci bölüğün yazıcısının
terhisi yaklaşmış, ben de ortaokul mezunu
olunca, bu askeri bize verin dediler. Yazıcı
262

olarak da askerliğimi tamamlayıp, geldim.
Askere gitmeden önce evlenmiştim. Ben de
aynı babam gibi evlendirilmişim. Büyükannem bir torununa beşik kertmesi yapmış.
15–16 yaşına gelince askere gitmeden Emine
hanımla evlendirdiler. Allah rahmet eylesin,
onu 2001 yılında kaybettik.
Ticari hayata nasıl başladınız?
Asker dönüşü babamın işleri bozulmuştu.
Neler yaparız diye çırpınıyoruz. Babamın
askere giderken verdiği ve askerdeyken gönderdiği paralarla bir fotoğraf makinesi almıştım. Fotoğraf çekip satıyorum, 300 lirayla gitmiştim, 900 lirayla döndüm. Dönüşte doğru
kendime iş aramak için Ankara’ya gittim.
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Ahmet Koyuncu Sanayi Bakanı Nihat Ergün’ün elinden ödül alıyor

Hacı Mustafa Koyuncu

Yahyalı’ya bile uğramadan Ankara’daki tanıdıkların yanına gitmiştim. Biraz araştırma
yaptıktan sonra, Yahyalı’ya döndüm. Bu arada
babamın ilk çalıştırdığı kapalı olan madeni,
1964 yılında faaliyete geçirdik. Biraz da ortalık düzelmeye, ihtilalin tesiri azalmaya başlamıştı. Ereğli Demir Çelik Fabrikası yeni yeni
maden almaya başladı. Yeni yeni kuruluyor.
Bizden de maden almaya başladılar. Orada
yeniden madenciliğe başlamış olduk. İşletmenin her safhasında, çocukluğumdan beri
bulunmuştum. Tabi ki o zamanki şartlar daha
zordu. Ocaklara yaya gidip gelirdik. Özkoyuncu Madencilik Metalürji A.Ş. üzerindeki
madenleri çalıştırıyorum. Bunların bir kısmı
1950 yılından itibaren, esas büyük olanlarını da 1969 yılından itibaren çalıştırıyorum.
Çok büyük üretimler yaptık. Türkiye’nin en
büyük demir madencisi olduk. Tabi, rezervler
biraz azalmaya başlayınca kapasitemiz düştü,
ama hâlâ devletten özelleştirilen Erdemir’den
sonra, en büyük maden işleticisi bizim firmamızdır.

İş ve hayat felsefeniz nedir?
Biz mümkün olduğu kadar dürüst çalışmaya
gayret ettik. Karşımızdakinin de dürüst
olarak davranmasını bekleriz. Yani hiçbir
zaman karşı tarafı aldatalım düşüncemiz
olmaz. “Kazan, kazandır” prensibimiz vardır.
İnançlarımızın gereği neyse, onları yapmaya
gayret ederiz. Ben okuyamayınca çocuklarımın Allah’a şükür hepsini okuttum, ikisini
Amerika’ya gönderdim. Mastırlarını yaptılar.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
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Allah’u Teâlâ herkese aynı imkânı vermemiş,
herkese ayrı ayrı kabiliyetler vermiş. Ayrı
ayrı özellikler vermiş. Bizlere de biraz imkân
olarak, rızık olarak fazla şeyler vermiş. Bu
bizim ne çalışmamızdan, ne becerimizden
ne aklımızın fazla olmasındadır. Bunların
tamamı da Allah vergisidir. Bu verilen nimetleri paylaşmak gerektiğine inanıyoruz. O
sebeple de, imkânlar nispetinde gerek okullara, yurtlara, gerekse cami ve Kur’an kurslarına hayırlarda bulunuyoruz.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay’ın bizden bir talebi oldu. Düşündük,
Kızılay insanların en zor günlerinde yardıma
koşan bir kuruluş. Her ne kadar Türkiye’nin
bir kuruluşuysa da, beynelmilel bir kuruluş.
Çünkü sadece Türkiye’de zorda kalan insanlara değil, dünyanın her tarafına yardım eden
bir kuruluş. Ufak tefek olsa da bir yardım
yaptık. Bir tane babam adına, iki tane şirket
adına, bir de Ali Rıza bey adına oda alınmış
oldu.
Neleri seversiniz?
Gençliğimin askerlikten sonraki bölümü hep
çalışmakla geçtiği için, özel zevklerimiz hiç
olmadı.
Neleri sevmesiniz?
Nasıl anlatayım kötü olan, herkesin sevmediği neler varsa, onları ben de sevmiyorum.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Sanayi Odası ödül töreninde
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Ben Kayseri’nin merkezinde yaşamıyorum.
Bundan 10–15 yıl önceki 400 bin civarındaki nüfus, bugün 1.300.000’e yaklaşmış.
Bu nüfus çoğalması değildir. Demek ki büyük
göç almış, ilimizin yöneticileri üzerlerine
düşenleri hakkıyla, belki de fazlasıyla yerine
getiriyorlar. Benim çocukluğumda Kayseri,
ilk yedi vilayetten biriydi. Sonraları 10–11.
sıraya geriledi. Tahminim tekrar eski sırasına
gelecek gibi gözüküyor. t
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Ahmet Özger
Sizi tanıyabilir miyiz?

 Kızılay’ı
tercih etmemin
sebebi, herkesin
imdadına yetişmesindendir.
Allah kimseyi tabii
afetlerle baş başa
bırakmasın. 
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1953 yılında Atpazarı Mahallesi'nde dünyaya
gelmişim. Babamlar üç kardeşmişler. İkisi
oğlan, biri kız. Babam Hava İkmal’de dedemle
birlikte çalışıyorlarmış. Amcam Nejdet Özger
askerden geldiği gün, Hava İkmal’e yeni gelen
bir diesel monte edilirken kaymış, duvara
sıkıştırdığından babam vefat etmiş. Kartaldaki şehitliğe defnedilmiş. Ben o zaman
sekiz aylıkmışım. Babam öldükten sonra biz
annemin babası olan Abdullah Büyükince’nin
yanına gelmişiz. Dayım ve dedemlerle birlikte oturduk. İlkokulu Salih Avgun Paşa’da
okudum. Ortaokul birinci sınıftayken dedem
vefat edince, annem tekrar evlendi. Babalı-

ğım Nasuh Olgunharputlu çok iyi bir insandı.
Sanayide balata mesleği yapıyordu. Ben o
zaman ortaokul birinci sınıfı akşam Nazmi
Toker’de okumaya başladım. Gündüzleri
sanayide balata dükkânında çalışıyordum.
Amcam Nejdet Özger beni çok severdi.
Sürekli ziyaret eder, benimle ilgilenirdi. Ben
on sekiz yaşındayken, amcam İsviçre’de bir
beyin ameliyatından sonra vefat etti. Ben
daha sonra askere gittim. Acemiliğimi Tunceli
Hozat'da, usta birliğini ise Bursa’da bitirdim.
Askerden gelince babalığım Nasuh Olgunharputlu ortanca oğlu Kadir ile birlikte bana
kârdan yüzde 25’er hisse verdi. Bir yıl sonra
1976 yılında Güler hanımla evlendim. 1978
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yılında yeni sanayide yarım dükkân kiralayarak kendi işyerimi açtım. Param yetmediği için dükkânın arka tarafını ikiye bölerek
kiraladığım yarım dükkânın yarısını da ben
kiraya verdim. Bana dükkânın 1/4’ü kaldı. Bu
arada takım ve malzemeler için para gerekiyordu, bunlar için de bir tanıdığımı kefil göstererek takım ve malzeme aldım. Daha sonra
balatacılardan balata alıp sattım. Azmettim, gece gündüz çalıştım, bir şeyler sahibi
olmaya başladım. Daha sonra İstanbul’dan
mal almaya başladım ve oturduğum dükkânı
satın aldım. Şu anda toptan balata pazarlamasını Türkiye’nin her vilayetine gerçekleştiriyorum. Ayrıca, teknik hırdavat ve nalburiye
işi yapıyorum. Organize sanayi bölgesinde de
imalat ve yatırımlarım var. 57 yaşındayım ve
çalışkanım. İhtiyarlığı ve emekliliği kabullenmiyorum. Sıhhatim elverdiği müddetçe
işimde çalışmayı istiyorum.
Prensipleriniz var mıdır?
Prensiplerime gelince, dedem Tol Çarşısı'nda
bakkaliye işi yapardı. Yaz tatillerinde beni
de oraya çalışmaya götürürdü ve çarşıda bir
şeyler sattırırdı. Bana esnaflığı gösterirdi.
Dedemden çok şey öğrendim. Sonra geldim
balata işinde bir şeyler öğrendim. Şimdi,
oldukça çok farklı iş dallarında faaliyet
gösteriyoruz. Yaklaşık olarak mahiyetimde
çalışan kırk ikiye yakın elemanım var. Ben
elimden geldiği kadar, çalışan elemanlara
zaman zaman öğüt veriyorum. Satış yapan
insanların tatlı dilli, güler yüzlü ve gerçekçi
olmalarını, işlerini benimsemelerini, işlerini sevmelerini tavsiye olarak söylüyorum.
Yanımda çalışan insanların her zaman hak
ettiklerini zamanında eksiksiz vermeye çalıştım.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Biz büyüklerimizden gördüklerimizi yapıyoruz. Annem de her zaman öğüt verir, fakir
fukarayı boş çevirmeyeceksin der. Ben de
elimden geldiği kadar, fakir fukarayı boş yollamamaya gayret ediyorum. Kızılay’ı tercih
etmemin sebebi, herkesin imdadına yetişme-

Ahmet Özger ve ailesi

sindendir. Allah kimseyi tabii afetlerle baş
başa bırakmasın. İnsan başına gelince anlıyor. Devletin köklü bir kurumu Kızılay. Her
zaman ülkemize ve dünya ülkelerine faydalı
oluyor diye düşünerek, Kızılay’a elimden geldiği kadar bağış yaptım. Bu gün de düşününce
bağışlamış olduğum mülkü, doğru yaptığıma
inanıyorum.
Neleri seversiniz?
Tatile gitmeyi, yüzmeyi, bağda çalışmayı,
Kayserisporun maçlarına gitmeyi, sinemaya
gitmeyi, bina oturmalarına katılmayı severim.
Kayserinin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
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Kayseri devamlı gelişiyor. Kayseri eski Kayseri
değil. Bu gelişimde Organize Sanayi’nin büyük
rolü oluyor. Kayseri’de tarım ileri olmadığı
için, insanlar bir atılım yapmak için Organize
Sanayi Bölgesi’ni seçiyorlar. Ben çok müteşebbis biriyim. Birisi gelip de şöyle bir iş var dese,
hemen düşünür yaparım. Yapılmaz diye uğraşmam. Mesela kayınbiraderlerle birlikte, hiç
anlamadığımız bir işe başladık Organize Sanayi
Bölgesi’nde. Erciyes Çelik Halat diye çelik
halat imalatı yapmaya başladık. Tabii bizimle
birlikte mühendis arkadaşlar vardı. Onların
da katkısıyla Erciyes Çelik Halat Fabrikası’nı
kurduk. On yıl çalıştırdık, daha sonra kısmet
değilmiş fabrikayı sattık. Kayseri’deki esnafın çoğu müteşebbis insanlar. Esnaf insanın
biraz gözü kara olmalı. Kayseri’nin geleceğini
çok iyi görüyorum. Özhaseki Başkan şimdi bir
Erciyes projesi başlattı. Erciyes’i turizmle çok
daha ileriye götüreceğiz diyorlar. Kayseri bir
sanayi şehri olarak biliniyor. Eğer Erciyes’i de
tam olarak faaliyete geçirirsek Kayseri dünya
şehirlerinden birisi olur.
İnsanlar dışarıda Sizin Kayserili
olduğunuzu öğrenince nasıl davranıyor?

268

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

Dışarıda tanıştığımız insanlar Kayserili'yim
deyince, uyanık, işini bilen, çalışkan, esnaf
diyorlar. Kayseri geliştiği için böyle diyorlar.
Allah razı olsun fabrika kuran, Kayseri’ye
yatırım yapan iş adamlarından. Kayseri’ye
büyük puan kazandırdılar. Birçok ülke, şehir
gezdim Kayseri hakikaten çok güzel bir şehir.
Kendi memleketim diye söylemiyorum, dışarıdan kim gelirse gelsin Kayseri’yi beğenmemesi mümkün değil.
Bebekken kaybetmişsiniz, babanızla
ilgili olarak neler biliyorsunuz?
Babam musikiyi çok sever ve güzel ud çalarmış. Amcam Nejdet Özger çok çalışkan bir
insandı. Yakınlarımız benim çalışmamı ona
benzetirler.
Ya anneniz?
Annem 1938 doğumlu çok iyi bir insandır. İyi
bir Kayserili ev hanımıdır. Haftada bir veya
iki defa yanına uğrarım. Allah başımızdan
eksik etmesin. t
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Ahmet Rasim Aksoy
2 Temmuz 1972 yılında Kayseri’de dünyaya
geldi. Babası avukat Ferhat Aksoy, Sabancılar
ile akrabalığı dolayısı ile Adana’ya taşındığından çocukluğu Adana’da geçti. Üniversiteye
İstanbul Marmara İşletme Fakültesi’nde
devam etti. Bu arada uluslararası bir bilgisayar firmasında çalıştı. Büyük emelleri ve
hayalleri vardı. İş hayatına atılmak ve başarılı
olmak istiyordu. Kayseri’yi de çok seviyordu.
Dedesi ve dayısı gibi ticaret ruhu taşıyordu.
Ancak, 1999 yılı Ocak ayında bayram için
İstanbul’dan Adana’ya giderken elim bir
trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. t
269

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

Ahmet Seferoğlu
Sizi tanıyabilir miyiz?
1956 yılında Kayseri’nin Çifteönü Mahallesi'nde dünyaya geldim. Çocukluğum 1970
yılına kadar bu mahallede geçti. İlkokula Mustafa Özgür’de başladım, birinci sınıfı iki kere
okudum. Babam ve annem okuma yazma bilmediği için, beni mahallenin imamına teslim
ettiler. Hoca da mahalleden 3–4 kişi olmuştu,
bizi götürüp İmam Hatip Okulu’na kayıt
yaptırdı. Ortaokul ve liseyi burada okudum.
Ben dini bilgileri öğreneyim diye İmam Hatip
Okulu'na gönderilmiştim. Haziranda, İmam
Hatip Okulu'nu bitirdim. Temmuz ayında
da fark dersleri vererek Sümer Lisesi’nden
270

diploma aldım. Üniversite imtihanına Sümer
Lisesi diploması ile girerek, Gazi Üniversitesi
Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü kazandım.
1980 yılında da, elektrik mühendisi oldum.
Askerliğimi Ankara Mamak’ta 1985 yılında
yedi ay er olarak yaptım. 1986 yılında eşim
Hatice Kösehaliloğlu hanımefendi ile evlendim. Bir kız, bir erkek iki çocuğum var.
Babam halı tüccarıydı, halı imalatı ve ticareti
yapıyordu. Bana sen de kendi mesleğinde bir
iş kur dedi. Stajımı birlikte yaptığım bir iki
mühendis arkadaşımla, elektrik tesisi ihalelerine katıldık. 1981 yılında Adana Çukobirlik entegre tesislerinin elektrik ihalesine
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girdik. Bugünkü parayla çok büyük bir işti.
Üç arkadaş ortak girmiştik, ben de acemi bir
mühendistim. İhaleye bütün Türkiye’den üç
tane firma girmişti. Siemens, Gök Kollektif
ve bir de biz. Bize ihalede, siz nereden çıktınız dediler. Ortağım Çinkur’un inşaatında
elektrik kontrol mühendisi olarak çalışmış,
büyük bir iş bitirmesi vardı. Onun adına işe
girmiştik. Yüzde beş eksikle iş bizde kaldı.
Diğer firmalar +15 ve +20 vermişlerdi. İhale
komisyonu bizi yeterli bulmadığı için, sıfır
tenzilatla işi Siemens’e verdi. Aradan iki ay
geçti. İller Bankası’nın ilanlarını takip ediyorduk. İller Bankası’nın Kayseri Talas ilçesindeki ihalesine girdik. Bugünün parasıyla
60 milyon liralık ihale bedelli bir işti. 9,2
ile ihale yine bizde kaldı. Teminatı yatırdık,
sözleşmeyi yaptık. Her şey tamam, yer teslimi bekliyoruz. 12 Eylül 1980 ihtilalinden
sonra yapılan seçimde, rahmetli Özal iktidara
geldi. Planlamada parası ayrılmayan işi yaptırmam diye ihalemizi feshetti. Böylece bizim
iki tane mühendislik müracaatımız, olumsuz
olarak sonuçlanmış oldu. O zaman babam, gel
oğlum al şu tezgâhları halı dokut dedi. Babam
çekildi, iki tane ağabeyimle ortak olduk. Eniştem de halıcıydı. İstanbul’a taşınmıştı. Onun
yaklaşık 30 köydeki tezgâhlarını, malzemelerini satın aldık. Cumhuriyet Mahallesi'nde
borçlanarak bir iş hanının yarısını satın aldık.
Rahmetli eniştem Ahmet Eldem beni yanına
alarak Ankara ve İstanbul’daki büyük halıcılarla tanıştırdı. Bundan sonra, kayınbiraderim Ahmet’le iş yaparsınız dedi. İstanbul’da
merkezi Almanya’da olan Türkas A.G. diye
bir firmayla tanıştırdı. Bu firma dünyadaki
büyük halıcılardan, aynı zamanda Çin’in
dünya distribütörü. Türkiye’de de ciddi halı
dokutuyordu. Sahibi Josef isminde, Hataylı
bir Süryani’ydi. Josef ağabey beni kenara
çekip, “Seni sevdim, enişteni bilirim, ama sen
gençsin seni çalıştıracağım, ancak senden şu
hususlara dikkat etmeni istiyorum. Sözüne
sadık olacaksın, benimle yaptığın anlaşmaya
sadık olacaksın, doğruya bakacaksın, yalan
söylemeyeceksin, bu hususlara riayet edersen
seninle çok halı dokuturuz” dedi. Bu arada
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eniştemden dükkânları alırken borçlanmıştık. Eniştem bizim senetleri götürüp Josef
ağabeye vermiş. Josef ağabeye zaten borçluydum, senetlerlerle daha fazla borçlanmış
olduk. Kendisine 100 liralık halı götürünce
70 lira para verdi 30 lirayı da senet borcundan düştü. Biz enişteme iki yıl vadeli verdiğimiz senetleri Josef ağabey sayesinde 6 ayda
ödedik. Ben ticareti, dürüstlüğü, gelecekle
ilgili düşünceleri Josef ağabeyden öğrendim.
Kayseri’de halıcılık yeteri kadar destek görmeyen çok önemli bir meslek koluydu. Bunları neden söylüyorum. Kayseri ili Hereke,
Ladik, Bünyan halısını yün ve ipek olarak

Y

S

E

R

İ

Ahmet Seferoğlu
mehter kıyafetleriyle

 Beğenilmeyen İran’da Şah ve
ondan sonra gelen
yöneticiler toplamış halıcıları, kötü
halı dokuyanların
halılarını yakmış,
kötü halıyı ihraç
etmemiş. 
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gibi dikdörtgendir. En fazla yükseklik bizde
3 metredir. Yeni tezgâhla 11 metre uzunluğunda halı dokuttum, o zamanlar Kayseri
gazetelerine çıkmıştık. Şu anda kullanılıyor
mu bilmiyorum? Cumhurbaşkanlığı'nın elçi
kabul salonu, kokteyl salonu ve makam odasında bizim dokuttuğumuz Hereke yün halıları vardı. Ben o halıları teslim ettikten sonra
halıcılığa son noktayı koydum.

Hatice ve Ahmet
Seferoğlu

 Babam borçlanmamızı istemezdi.
Borçlandığımız
zaman da, onu hızlı
bir şekilde ödememizi isterdi. 
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dokuyan bir yerdi. Mesela gidin Develi’ye,
çok güzel ipek ve yün halı dokunur. Gidin
Felâhiye’ye Türkiye’nin en iyi ipek halısı
dokunur. Yahyalı tipi özel gerçekten, dünyada isim yapmış bir halı. Ama maalesef
Kayseri’de el dokuması halıyla ilgili olarak, bir
İran’ın yaptığını yapamadık. Beğenilmeyen
İran’da Şah ve ondan sonra gelen yöneticiler
toplamış halıcıları, kötü halı dokuyanların
halılarını yakmış, kötü halıyı ihraç etmemiş.
Şu anda Avrupa’da 100 balya halı satılıyorsa
95 balyası İran halısıdır. 1993 yılına kadar
halı işi yaptım, çok badireler atlattık. 1988
veya 1989 yılında Turgut Özal Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün halılarını değiştirecekmiş.
Sümerbank’ı aratmış, köşke üç bin m2 halı
lazım, bunu üretin dedirtmiş. Sümerbank da
Türkiye genelinde araştırma yapınca, bunu
Seferoğulları yapar demişler. Geldiler buraya,
Bünyan’da Sümerbank Genel Müdürü'yle
oturup konuştuk. Sekiz tane, toplam 320 m2
halı dokuttum. Bu halılar 60, 40 ve 36 m2 idi.
Yani 6 metreye 6 metre. Ben bu halılar için
özel tezgâh yaptırdım. Halı tezgâhı şu dolap

Mesleğim olan elektrik işlerine başladım.
Halıcılık yaparken komşuluk yaptığım arkadaşım Hakkı Çağlıergin ayıp oluyor, gel seni
bir yere götüreyim de mesleğinle ilgili bir iş
yap diye beni Köy Hizmetleri'ne götürdü.
Müdüre beni tanıdığını, kefil olduğunu, bana
elektrik işi vermesini söyledi. İhaleye girdim,
Alamettin Köyü'nün içme suyu trafosunu
aldım. Bir trafo ve dört direkli işti. Okul biteli
yedi yıl olmuştu ama meslekle ilgili hiçbir şey
yapmamıştım. Şu anda Elektrik Şirketi’nin
genel müdür yardımcısı olan Salih Hisarcıklıoğlu benim sınıf arkadaşım, onu aradım,
yardım istedim. Bir arkadaşı yönlendireyim, o
seni yönetsin dedi. Böylelikle başladık, elektrik işine. Kendi adıma Ahmet Seferoğlu diye
bir şirket kurdum. Proje yapmaya, resmi ihale
alıp yapmaya başladım. Elektrikte yenilik ne
olabilir diye araştırıyorum, baktım piyasa
güzel. Geldiğimiz noktada Türkiye’de aranılan bir firmayız. Şehir şebekesi, bina, ticari
alanlar ve organize sanayi bölgeleri konusunda ciddi proje sahibiyiz. Kayseri’nin çevre
yolundan Erkilet’e kadar olan bölümünün
projesini 1993 yılında ben yaptım. Melikgazi
Belediyesi’nden Germir’e kadar olan bölgenin
projesini biz yaptık. Yedi Nolu Gecekondu
Önleme Bölgesi'nin, Serbest Bölge'nin, Organize Sanayi Bölgesi'nin ve Hacılar Organize
Sanayi Bölgesi'nin projesini biz hayata geçirdik. Şu anda 15 tane mühendis çalıştırıyorum. Kayseri Hilton’un projesini, işçiliğini,
montajını anahtar teslimi biz yaptık. Kayseri
Park, Erciyes Üniversitesi’nin içerisindeki
onkoloji, kalp damar ve organ nakli hastanelerinin projeleri bize ait. Eski Kayseri stadının
yerine yapılan Forum Alışveriş Merkezi'nin
elektrik tesisatını hâlen biz yapıyoruz. Kay-
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seri dışında Boydak Holding’in Bursa’daki
Boyteks Fabrikası'nın komple elektrik işini,
Yimpaş’ın 7–8 mağazasını, 1–2 Migros
Mağazası'nı, Sivas’ta bir alışveriş merkezini,
Stronsyum Karborat’ın elektrik işlerini ben
yaptım. Dedeman Grubu'nun Pınarbaşı ve
Yeşilhisar’daki maden ocaklarının 20 yıldır
mühendisiyim. Ayrıca 1996 yılında, araştırmalarım devam ederken fuara gitmiştim.
Kayseri’de olmayan yenilikler görmüştüm.
Mesela elektrikte kaçak akım diye bir şey
var. Dokunduğun zaman eğer elektrik tarif
edilen yolun dışına çıkıyorsa devreyi kesiyor. Yani bu sistem insanı ve aleti koruyor.
Onu ilk defa Kayseri’ye getirdim. Panolarda
kullanmaya başladım. Daha sonra Schneider
Elektrik adı altında bir Fransız firmasıyla
anlaşma imzaladım. 1997 yılından bugüne
kadar o firmanın bayisi olarak çalışıyorum.
Organize'de yerim var, bir ürününü montaj
ediyorum. Yine 2008 yılında da aynı firmanın
ikinci bir ürününün üretim lisansını aldım.
Blokset Pano adı altında Türkiye’de sadece
ben lisanslı olarak imalatını yapıyorum. Bu
sistem özellikli bir pano. Fabrikalar, büyük
tesisler, oteller, şehir merkezlerinin bütün
elektrik sistemini açıp kapatan bir pano.
Babanız da ticaretle uğraşan bir
insandı, Size tavsiyeleri olur muydu?
Babam borçlanmamızı istemezdi. Borçlandığımız zaman da, onu hızlı bir şekilde ödememizi isterdi. Aldatan bir ticaret yapmamamızı söylerdi. Halıcılık yaparken genellikle
kadınlarla işimiz vardı. Kadınların okuma
yazmaları yoktu. Anadolu kadını karşısındaki
insana çok güvenir. Bir köye gidiyorsunuz
kadının kocası ya Almanya’da işçi olarak çalışıyor, ya da sıvacı olarak şehirde çalışıyor. Bizi
bir ağabeyi, babası gibi görürdü. Babam bize
devamlı olarak onların iyi niyetini, güvenini
hiçbir zaman suiistimal etmememizi söylerdi.
Örnek olsun diye söylüyorum, müşteri gelir
halıya 10 lira isteriz, hayır oğlum 10 değil 9
lira derdi. Havuzluhan’da dükkânımız vardı.
Ağabeylerim biz köy köy dolaşıyoruz yoruluyoruz, sen ucuza veriyorsun diye sitem
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ettiklerinde; eğer ucuz satmazsak bir daha
bizi tercih etmeyeceklerini anlatırdı. Ben
ondan çok etkilenmiştim. Demek ki bir malı
satarken karşı tarafı da düşünmek gerekirmiş, anlayışını kavradım. Bana para verirken
arkasını döner, cüzdanını bana göstermezdi
babam.
Babam Nuh Mehmet Seferoğlu 1911 doğumluydu. Okuma yazması yoktu. 1950 yılında
Ankara’ya gitmiş. 1955 yılına kadar hem
besicilik, hem pastırma–sucukçuluk yapmış.
Eryaman’da ve Ulus’ta dükkânı varmış.
Annem Havva Seferoğlu hanım, 52 yaşında
kanserden öldü. Ben 1980 yılında okulu
bitirince, hiçbir iş yapmadan annemle 2 yıl
ilgilendim. Annemin ölümü beni çok etkiledi.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Hayırseverlikten anladığım, elinizdeki imkânları
başkalarıyla paylaşacaksınız. Ben hayır yapmaktan çok büyük keyif alırım. Yalnız beni en çok
rahatsız eden şey, yapılan hayrın yerine ulaşıp
ulaşmadığıdır. Bizim esas görevimiz hayır
yapmak ve onun yerine gitmesini sağlamaktır.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu benim arkadaşım olur. Kızılay’ın yönetimindeydi. Hastane
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İki yıl önce yeni bir şirket daha kurduk. Enerji
verimliliği üzerine çalışıyoruz. Sanayicilere
ve elektriği evde kullanan insanlara enerjiyi
daha verimli kullanmanın yollarını öğretiyoruz. Devletin çıkardığı yasalara dayanarak
enerji verimliliği danışmanlık şirketi yetkisi
aldık. Türkiye’de yetki alan yedinci şirketiz.
Anadolu’da bizden başka yetki alan firma
yok. Bir fabrikaya veya binaya geliyoruz,
kullandığı enerjiyi ölçüyoruz, şu tedbirleri
alarak konforunuzdan herhangi bir şey kaybetmeden siz şu kadar verimlilik sağlayabilirsiniz diyoruz. 1 Ocak 2011 tarihinden
itibaren de, aynı insanlar gibi binalara da
enerji kimlik belgesi veriliyor. Enerjiyi nasıl
kullandıklarına dair, yalıtımı nedir, özelliği
nedir, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor mu gibi soruların cevabı irdeleniyor.
Devlet 2008 yılında enerjiye 48 milyar dolar
para vermiş. Bu petrole, doğalgaza, elektriğe
karşılık olarak dışarıya ödediğimiz para. Eğer
bu çalışmayla yüzde 10 tasarruf edebilirsek
yılda 5 milyar dolar tasarruf oluyor. Bunu
sağlamak için harcayacağımız para da yok.
Başta belki 1–2 milyar yatırım yapabiliriz.
Bazı ekipmanları değiştirebiliriz. İzolasyon
yapabiliriz. Ama her yıl 5 milyar dolar kazanacağız.
Kendinize örnek aldığınız insanlar
oldu mu?

yapımını ondan duydum ve bağışta bulundum.
Ahmet Seferoğlu nasıl bir insandır?
Bir defa çalışkanlığı seviyorum. Hem bilgi,
hem de yönetim şekli olsun paylaşmayı seviyorum. Dürüstlüğü, abartısız olmayı severim. Yedi senedir Organize Sanayi Bölgesi'nin
danışmanıyım. Ara ara Elektrik Mühendisleri
Odası'nda da yönetici oldum. O konularda
biraz pasifim, kendimi de eleştiriyorum.
Başka yatırımlarınız var mı?
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Josef Türker ağabeyi anlatmıştım. Lisedeki
Fransızca hocam Fikret Tüzüngüven’den,
Ankara’daki halıcı Hasan Aslan ağabeyden
çok etkilendim. Fransızca hocamı anlatmak
isterim: İmam Hatip Lisesi ikinci sınıftayım.
Yabancı dile merakım vardı. Fransızca kursu
alıyordum. Hacette Ansiklopedisi'ni getirtmiştim. Netice, Fransızca’dan imtihan oluyoruz. Hocam soru yöneltmişti. E’nin üzerinde
apostrof var mıydı, yok muydu, altında mıydı
bir türlü hatırlayamadım. Masanın gözünde
de defter duruyor. Defteri çıkarıp bakmak
için yazılı kâğıdının altına koydum, ama kıpkırmızı olmuşum. Yaşadığım bu andan sonra
da hiç kopya çekmedim. Yalnız defteri çıkarırken büyük ses olmuş. Hoca yanıma geldi.
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Ahmet ne yapıyorsun deyince, hocam bir
şey yok diye cevap verdim. O da, yüzümün
kızardığını ve hasta olup olmadığımı merak
ettiğini söyledikten sonra, kâğıdın altındakinin Fransızca defteri olup olmadığını sordu.
Hayır dedim, defteri istedi. Eline aldı açtı ki,
Fransızca defteri. “Bak yavrum, sen İmam
Hatip’te okuyorsun, ben sana sıfır vermeyeceğim, dövmeyeceğim, sövmeyeceğim, ama
yalan söylediğine çok üzüldüm”, demesi beni
çok üzmüş ve utandırmıştı, çok etkilendim.
Hayatımın dönüm noktası oldu.
İkinci olarak da şunu unutamam: Üniversitede öğrenciyken Necip Fazıl Kısakürek’in
Arı Sineması’ndaki bir konferansına gittim.
Konferansın konusu yobazlıktı. Yobazlığı
epeyce anlattı, hiçbir şey hatırımda kalmadı.
Ama unutmadığım bir şey var. Vedat Dalokay Ankara’da kavşakları yapmıştı. Necip
Fazıl, Kızılay kavşağını anlatarak, çocuklar
bu kavşakta bir direk var, orada bir kızla bir
oğlan oturmuş sarmaş dolaş olmuş sevişiyorlar görseniz ne yaparsınız dedi ve kendisi
cevapladı, “Ben size söyleyeyim, yobaz eline
değneği alır, vay burada bu yapılır mı diye
onları taciz eder, herkesin içinde rezil eder
gönderir. Müslüman veya yobaz olmayan
insan da paltosunu çıkarır, üstlerine örter
ki, nefisleri geçsin, başkaları görmesin diye
onları korur”. Bu örnekten de çok etkilenmiştim.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuz
öğrenince nasıl davranıyorlar?
Annem rahatsız Ankara'da hastanede yatırıyorum. Dr. Sami İpek hastanenin kadın
doğum uzmanını tanıyorum, seni tanıştırayım, yardımcı olsun dedi. Doktor Rukiye
Eryılmaz hanım anneme çok yardımcı oldu.
Dost olduk. Tarım Bakanlığı’nda Karamanlı
Ali Eryılmaz ağabeyle evlendi, biz aile dostu
olduk. Bana bir gün, “Ben Dikimevi'nde bir
Kayserili'nin evinde oturuyorum. Canciğer
Kayserili arkadaşlarım var. Ama seni bir yere
oturtamıyorum. Kayserili olup olmadığın
konusunda bir karar veremiyorum Çok olum-
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suz örnekler de var, ama siz çok iyi insanlarsınız”, demişti.
Sizin gözünüzde Kayserili nasıl
birisidir?
Hoşgörüsüz, paylaşmayı sevmiyor, çok iddiacı
insanlar. Birleşerek çok şeyler yapacağımız
yerde, birbirimizi zorlayarak daha az şeyler
yapıyoruz. Ben kendi mesleğimle ilgili söyleyeyim, 2000 yılında Enerji Piyasası Kanunu
değişince o kanunu okudum, buna göre
sanayiciyi yönlendirmek için Gaziantep’e,
Karaman’a, Uşak’a gittim. Teknoloji Kayseri’de
bir yılda, Gaziantep’te üç ayda, Denizli’de bir
ayda, Bursa’da hemen hissediliyor. Oralarda
insanlar bir araya gelmişler devletin çıkardığı yasadan istifade etmek için kojenerasyon
tesisi kurmuşlar. Bizde böyle bir örnek yok.
Yabancı lisanın önemli olduğunu vurgulamak
için şu anımı da anlatmak isterim. Ticaret
yaparken, Almanya’dan gelen bir işadamıyla
İstanbul’da yaşayan kardeşine Kayseri’den
satmak için halı götürdüm. Benden fiyat istediler, halıları açtım baktılar. Almanya’dan
gelen arkadaşla İstanbul’daki kardeşi aralarında Arapça konuştular. Daha sonra
Türkiye’de olan benimle pazarlığa başladı.
Metre karesine 40 lira istediğim fiyatı 30
liraya indirdi, kabul ettik, halıları verdik.
Faturalarken iş yerinde çalışan hoca denilen
bir arkadaş kulağıma eğildi, sen niye böyle
yaptın, Arapça bilmiyor musun, Almanya’dan
gelen Türkiye’dekine bu adamın halıları çok
güzel 50 liraya kadar al demişti dedi. Yabancı
dili bilmemem böyle bir ticari kayba da sebep
olmuştu. Ben çocuklarımı bir yabancı dil,
hatta ikinci bir dil öğrenmeleri için koleje
gönderdim. Eşim ve çocuklarım iyi derece
İngilizce biliyorlar, çok mutluyum. t
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Ahmet Ulucan
Sizi tanıyabilir miyiz?
1928 yılında Kayseri’nin Kızık Köyü'nde
doğdum. Çocukluğum Kızık’ta geçti. İlkokulun 5. sınıfında Ahmet Paşa İlkokulu’nda sınıf
açılmıştı oraya gittim. Ortaokul için Kayseri
Lisesi’ne kayıt yaptırdım. Fakat lisenin 5. sınıfında 1 yıl ikmale kaldım. İkinci yıl da kalacak
gibi olunca, İstanbul’da dayımın yanına gittim.
Dayım Ahmet Gelekli İstanbul’da mermer işiyle
uğraşmaktaydı. Dayım, Kızıltoprak’ta muazzam bir köşkte oturmaktaydı. Orada Haydar
Paşa’ya başvurduk, ama kabul edilmedi. 400
kişiye belge vermiş o sene. Bir de, benim adresim başka yerde olduğu için kabul edilmedim.
Bir şans eseri Kambiyo müdürü Lütfullah Bütün
ile Haydar Paşa’nın müdürü Bahaddin Örnekol
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yedek subaylığı birlikte yapmışlar. O aldı beni
götürdü, bu çocuğu imtihana al başaramazsa
hiçbir talebimiz yok, dedi. O da boynu bükük,
aldı beni sınava. Sınavı geçince Haydar Paşa’ya
kayıt yaptırdım ve oradan mezun oldum. Aksi
takdirde Kayseri Lisesi’nden atılacaktım. 1951
yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girdim.
Hazırda okurken, 1956 yılında İstanbul valisi
Fahrettin Kerim Gökay’ın hatırı için İstanbul
Belediyesi’nin iktisat işlerine murakıp oldum.
1958 yılında vapurla gidip gelirken öğretmen
Mesude hanımla tanıştık ve evlendik.
Hukuk Fakültesi ikinci sınıfta Kara Ticareti
Hukuku dersinden bütünlemeye kaldığım
zaman, lise mezunları için yedek subaylığın
kalkacağı konuşuluyordu. Ben de bunun üze-
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Eğlenmeyi ve grup olarak dolaşmayı çok severim. Seyahat etmeyi çok
severim. Çok da yerler gördüm. Uzun süreler olmak kaydıyla tam 11
kez Avrupa’ya gittim. Teşhirciliği sevmem. Şımarıklığı sevmem.
Hayatta örnek aldığınız kişiler var mı?

Mesude ve Ahmet Ulucan {10.05.1963}

Atatürk ve İnönü’ye hayranım. Babam Hacı Ali Çavuş, 11 yıl topçu
olarak askerlik yapmış. Osmanlı sınırları içerisinde her yerde görev
almış. Atatürk’ün Dersim Harbi'nde de yer almış. Bulgaristan taraflarında savaşmış. 70 milyonun yaşamasını önce Allah’a, sonra bu iki
büyük lidere borçluyuz.
Hayır ve hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Memleketin ihtiyaçlarına cevap vermektir, kültürüne değer vermektir.
Ben devlet memuruydum, dayım vefat edince bana miras kaldı. Ben de
müteahhitle anlaştım ve kat karşılığında 6 daire 1 yazıhane aldım. Bunların parası sayesinde Kayseri’de okul yaptırdım. Otuz beş derslik okul
oldu. İldem’e de kız öğrenci yurdu yaptırdım. Üç yüz kişiden daha fazla
öğrenci kalıyor. Kızılay’a da hanımım ve kendi adıma odalar yaptırdım.
Eşinizden bahseder misiniz?

Av. Ahmet Ulucan İlköğretim Okulu {31.12.2009}

Eşim Mesude Ulucan Ankara Kız Teknik’i bitirdi. 18 yaşında Kars’a
meslek okulu müdürü olarak atanmış. İki sene sonra Trabzon’a müdür
olmuş. Oradan Samsun’a, Afyon’a, Düzce’ye geçiyor. Orada da ben
yakaladım. 1952’de tanıştım, ama 5 yıl sonra evlenebildim. Üzerimde
subay üniformasını görünce beni subay zannetmiş.
Kızılay’ı tercih etme sebebiniz nedir?
Kızılay ülkenin hem sağlık, hem de kültür bakımından kimsesizlere,
zavallılara bakacak en büyük oluşum.

Kız Talebe Yurdu {31.12.2009}

rine, askere gittim. Gelibolu 40. Piyade Alayı
Emirtepe’de asker oldum. Oradan da bizi,
Çanakkale’ye gönderdiler. Okula da devam
ettik. Evlenmiştim de, para yetmiyordu. Ben
de bunu üstüne, belediyeden ikinci bir iş
daha aldım. Geceleri sokak lambaları yanıyor
mu, yanmıyor mu kontrol etmeye başladım.
Okulu 1968’de bitirdim. 1981 yılında da İktisat
Müdürlüğü’nden emekli oldum. 1983’e kadar
da iki yıl İstanbul’da avukatlığa devam ettim.
Hem paramı zamanında alamamam, hem de
çok yorucu olduğundan kaydımı sildirmemek
şartıyla avukatlık yapmadım.
Neleri sever, neleri sevmezsiniz?

Kayseri’yi nasıl buluyorsunuz?
Kayseri çok gelişmiş. Yollar bakımından Rusya’ya benziyor. Sanayi
bakımından birinci, kültürel olarak da üniversiteleri var. Kayseri’nin
geleceğini çok iyi görüyorum. Önceleri Kayserililer kaba ve hor görünürdü, ama şimdi tam tersi. Kayseri çok büyük adamlar yetiştirdi.
Unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız?
Babam Birinci Dünya Harbi'nde seferberlik zamanında Bulgaristan’daymış. Bulgarlar taarruza kalkıp ordumuza saldırıyor. Yağmurlu
bir günmüş. Gelen mermi bizim topun ayağına düşüyor. Top dikilip
katırlarla beraber asılı kalıyor. Düşman basmış geliyor topu düzeltip
geri çekme imkânı yok. Üç–dört saat sonra babam yüzbaşından topu
getirmek için izin istiyor. Ama komutan tehlikeli gördüğü için izin
vermiyor. Babam gizlice iki arkadaşıyla birlikte gidip topu geri getiriyor.
Türk askerinin vatan seferliğini göstermek bakımından bu hatıra çok
önemlidir. t
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Ahmet Uzandaç
Sizi tanıyabilir miyiz?
1921 yılında Bozatlıpaşa Mahallesi'nde
doğdum. İlk başta, İsmet Paşa İlkokulu’nda
eski yazı ile okudum. Yeni şube açıldı. 1928
yılında yeni alfabe ile tanıştık. Daha sonra üçe
kadar Bozatlıpaşa İlkokulu'nda okudum. Gazi
Paşa İlkokulu'na giderek 5. sınıfa kadar orada
öğrenim gördüm. İlkokuldan mezun oldum.
Kiçikapı’da Kayseri Ortaokulu ve Lisesi vardı.
Oraya yazılmaya gittim. 64. sıradaydım, fakat
kapasitesi dolduğu için 50. sıraya kadar alabildiler. O zamanlarda Sümer Bez Fabrikası
yapılmaktaydı. Buraya girenler Rusya’ya gidecek, dediler. O zamanlar komiser İbrahim bey
278

vardı. Bizim Ayhan’ların evlerinde oturuyorlardı. Ruslar da gelir, haftada bir tekmil verirlerdi. Onun ricası ile Sümer Bez Fabrikası'na
girdim. Üç ay bedava çalıştık. Makinelerin
yağlarını silerdim, montajlarına yardımcı
olurdum. Fabrikanın çırak okulu açıldı. Üç
ay kursa gittim. Üç aydan sonra 20 kuruş
yevmiye çıktı. 494 kuruş da aylık maaş aldık.
1937’ye kadar çalıştım. 1937’de Dalgıranın
Mustafa efendi sayesinde yaşımı da bir yaş
büyük göstererek Tayyare Fabrikası’nın Çırak
Okulu'na girdim. Okulda 30 kişi kadar vardı.
Çıraklık Okulu'nu birinci olarak bitirdim.
Müdür bana plaket verdi. Kuyruk kısmında
kaportacı olarak çalışmaya başladım. Müdür

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

Avni Okar bey beni çok severdi. Klişeci emekli
polis memuru Selahattin vardı. Müdür bey,
onun yaptığı işi öğrenmemi istedi. Çünkü
adam işi evde yapıyordu. Ondan sanatını
öğrenmemi istedi. Her gün adamın evine
giderek işi ve sanatını öğrendim. Klişeci
olarak işime devam ettim. Bu sırada diğer
arkadaşlarıma da yardımcı olurdum. 1942
yıllarında 2. Dünya Harbi vardı. Askerliğimi
41 ay 10 gün olarak Tayyare Fabrikası'nda
yaptım. PDF uçakları yapardık. İyice uçarlardı. Çok geliştirilmişti. 1952 yıllarında
Marshall yardımı adı altında o zaman ki
hükümetimize, “siz uçak yapmayın, biz size
para verelim, siz bizden uçak satın alırsınız
dediler” ve böylece uçak yapım işi bitti.
Bu sırada da evde, Erdal Yeğenağa’nın babası
Mehmet Yeğenağa’nın matbaasına da klişe
yapıyordum. Cumhuriyet Meydanı'nda üst
tarafı otel, alt tarafı da lokanta olan bir yerde
de Sunullah Hayri beylerle ortaklardı. Burayı
kiralamışlar. Mehmet Yeğenağa bana, gel
burada çalış deyince, Tayyare Fabrikası'ndan
ayrılarak orada çalışmaya başladım. Bu sırada
lokantadan bana %40 hisse verdiler. Başka
yerde bu tür iyi bir otel ve lokanta yoktu.
Ama, o zamanlar lokantada yemek yemek
lükse giriyordu. Lokanta zarar ediyordu.
Azmimle, çalışarak lokantanın karını arttırdım. Parti liderleri gelip otelde kalıyordu.
Zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar bile
benim yatağımda yattı. Soğuk bir gün, Recep
Peker lokantaya geldi. Vali beni çağırıp, oteli
sıcak tut, sen benim verdiğim kömürü yakacaksın, dedi. 8 ton yak, o zaman da benim
yanımda yat, dedi. Biz burayı 4 sene çalıştırdık. Otelin bahçesine de ortak oldum. Durak
çay bahçesi, derlerdi.
Hayri bey bir gün alkol almaktayken, beni
yanına çağırdı. Al, sen de bir kadeh iç, dedi.
Ben de içtim. Sonrasında işimin başına
dönmek için izin istedim ve kalkıp gittim.
Ertesi gün Hayri beyin yanına giderek bir
daha beni bu tür ortamlara çağırmamasını
istedim. Burası benim ekmek kapım dedim.
O da, tamam dedi.
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1950 yılında işten ayrılmak isteğimi söyledim. Beni bırakmak istemediler. Mehmet
Yeğenağa, beni o zamanki Kozan Oteli'ne
götürdü, vazgeçmem için ikna etmeye çalıştı.
Düvenönü’nde de Kediciler’le ortak bir benzinlikleri vardı ve ilk benzinlik de bunlarındı.
Mehmet Yeğenağa gönlümü alarak oraya da
ortak olmamı istedi. %40 ortaklık teklif etti.
Ben de ona, herkes %33 olmalı, eşit olmalı
dedim. Ondan sonra akaryakıt işine girdik
ve 57 sene ortaklık yaptık,. Çocuklarım da
baba mesleğini devam ettiriyorlar. 1970’li
yıllarda onlarla da ortaktım. O zaman gençler
saygıdan dolayı, her şeyi babam bilir diyorlardı. Fakat, saat üç olunca çekip gidiyorlardı.
İnisiyatif kullanmıyorlardı. Ben de ortaklıktan ayrılmalarını ve kendilerinin inisiyatif
kullanacağı işlerini kurmaları önerdim. İş
başlarına düşünce baktım ki, bunlar akşam
yemeğine bile gelemeyecek kadar çok çalışıyorlar. Allah yardımcıları olsun.
Kaç yılında evlendiniz?
1947’de evlendim.
Siyasetle uğraştınız mı?
Ben o zaman ki Demokrat Parti mensubu
idim. Zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar
ile görüşürdüm. Birçok milletvekili ve bakanlarla, belediye reisi Osman Kavuncu ile samimiyetim vardı.1960 ihtilalinden sonra yargılandıkları Yassıada’ya ziyaretlerine dahi
gittim. Sayın Celal Bayar’ın Kayseri hapishanesinde yattığında birçok defa ziyaret ettim,
yiyecek, içecek götürdüm. Ortaklarım Cumhuriyet Halk partiliydi, fakat kendi aramızda
siyaset konuşmazdık. Ama ben siyasete bir
türlü ısınamadım. Dolayısı ile siyasete girmedim.
Eski Kayseri’yi anlatır mısınız?
Ticari ahlak çok yüksekti. Birçok şey yoktu,
dayanışma, paylaşma vardı. Varlık gizlenirdi.
Herkes birbiriyle yardımlaşır ve dayanışma
içerisinde olurlardı. Övünmek ayıp sayılırdı.
Gösterişten ve israftan kaçınılırdı.
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bağımda en iyi şekilde ağırlardım. Çalıştığımız zamanda gerek çalıştığımız firmadan,
gerekse diğer rakip markalardan bize işimizle
ilgili övücü sözler gelir, o zamanın en büyük
bayilerden biri olduğumuz söylenirdi.
Konuşmamız öncesinde sık sık bir
isimden bahsettiniz, Şükrü Çetiner
kimdir?

Avcı Ahmet Uzandaç, eşi ve
iki torunu

Ticaret hayatınızda neler dikkat
ettiniz?
57 yıl akaryakıtçılık yaptım. Her işimi
düzgün yaptım, çocuklarıma iyi örnek olduğumu düşünüyorum. 14 saat mesaiden aşağı
çalışmadım. Eve gelirim ki, çocuklar uyumuş
olurlardı.
Neleri yapmazdınız, sevmezdiniz?
Haramı, hileyi sevmedim.

 60 yıl
boyunca ülkenin her
yerinde ava gittim.
Kızılören’in Sarıkök köyüne kadar
yürüyerek giderdik.
Vasıta yoktu, o
zamanlar. 

Çocuklarınıza ne öğütler verirsiniz?
Çocuklarım benden dürüstler.
Avcılıkla aranız nasıldı?
Kayseri’nin birincisiydim. 60 yıl boyunca
ülkenin her yerinde ava gittim. Kızılören’in
Sarıkök Köyü'ne kadar yürüyerek giderdik.
Vasıta yoktu, o zamanlar. Yanımızdaki köpek
bile bizim tempomuza ayak uyduramayıp
ölmüştü. Askeri kamuflajla giderdim 13–15
tane keklik vururdum. O zamanlar keklik
çoktu. Köylüler bizi davet ederlerdi.
Yabancılarla da çalışmışsınız.
Yabancılarla çalışırdık. O zamanki yabancılar
iyiydi, şimdikiler bozuldu. İngiltere’den misafir geldiğinde bana gönderirler, ben de onları
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Bacanağımdı. Herkesten dürüsttü. 1952
senesinde Antep’e arabayla gittik. O zaman
araba çok azdı. Antep’in garını Şükrü bey yapıyordu. Antep’de kaçakçılık çoktu. Suriye’den
lastik getiriyorlardı, bizim de lastiğe ihtiyacımız vardı. Kontrolör binalara numara
vermiş, Şükrü beyin yanına gitmiş, efendim
ben baktım işler yolunda dedi. Betonu falan
iyi dedi. Şükrü bey şöyle gitti geldi, düşünceli bir halde yok, dedi. Herhangi bir yeri
kastederek, ben orayı yıktıracağım dedi ve
yıktırdı. Kontrolün olumlu demesine rağmen
eksiklik gördüğü için orayı yıktırdı. İşini çok
düzgün yapardı.
Bir gün birileri bir yerde iş yapıyorlarmış.
Şükrü beye geldiler. Şükrü bey bize ortak ol,
buraya gelmene bile gerek yok, senin imza
atman yeterli olacak ve senin imzan olursa
kontrolörler onay verecekler, dediler. Şükrü
beye de imzasına karşılık o zamanın parasıyla 225 bin lira teklif ettiler. Ama Şükrü bey
kabul etmedi. Benim bir yere imza atmam
için, orada çalışmam lazım, ben ismimi lekeletmem, dedi.
Daha sonrasında eski belediye reisi Sicimoğlu
ile manifaturacılık yaptı.
Kızılay’a yardım yapmaktan mutlu
musunuz?
Evet mutluyum. Bu yardımı yapmamda
yeğenim Ayhan Uzandaç’ın rolü çok fazla.
Ayhan’ın ve yönetim kurulunun yaptığı işleri
çok takdir ediyorum. O yüzden Kızılay’a sanırım çok yardımcı oldum. Takdir beklemiyorum. Allah yardımcıları olsun. t
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Alaeddin Küçükçalık
Sizi tanımak isteriz?
1945 yılında Kayseri eski Bedesten Mahallesi'nde dünyaya geldim. İlk, orta ve lise tahsilimi Kayseri’de yaptım. Üniversite tahsilimi
İstanbul’da İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek
Okulu’nda yaptım. Askerliğimi yedek subay
olarak tamamladım. Askerlikten sonra,
İstanbul’da babamın yanında iş hayatına başladım. 1972 yılında Servet hanımla evlendim.
Bir çocuk ve bir torun sahibiyim.
Eski Kayseri nasıldı?
Okul çıkışlarında babamıza yardım etmek
için yanına giderdik. Babam manifaturacıydı.
Akşama kadar babamın yanında çalıştıktan

sonra, eve döner ödevlerimizi yapardık. Fırsat buldukça top oynardık,
maç yapardık mahallemizde.
Tekstil’in geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Ekonomik kriz işleri oldukça zora soktu. Tekstilin geleceği pek parlak
gözükmese de, tabi tekstil kapsam olarak çok geniş. İğnesi, ipliği vs.
Çin bizleri çok kötü etkiledi. Türkiye’deki fabrikaların büyük bir kısmı
zor durumda. Çoğu kapandı, işçi çıkardı. Türkiye’deki fabrikaların bir
kısmı yurtdışına yatırım yapmaya başladılar. Elektrik pahalı, işçilik
pahalı. Çin’le rekabet etmek zorlaştı.
Kayserili olduğunuzu öğrenince nasıl tepki veriyorlar?
Kayserili'yi tanımayanlar "eşeği boyar babasına satar" diye düşünürlerdi. Kayserili'yi tanıdıktan sonra, bunun böyle olmadığını anladılar. Kayserili'nin dürüst, çalışkan, sözüne sadık, güvenilir bir insan
olduğunu gördüler.
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Servet Küçükçalık, Ümit Küçükçalık ve Alaeddin Küçükçalık {soldan}

Kayseri’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Zaman zaman Kayseri’ye geldiğimizde bakıyoruz çok gelişmiş, büyümüş. Başka şehirlere örnek olacak düzeye gelmiş.
Kayseri’nin güçlü yanları, avantajları nelerdir?
Kayserili çalışkan olur. Çocukları genç yaşta işe verirler, bir şeyler
öğrenmesini sağlarlar, cana yakın olsunlar, pısırık olmasınlar, diye.
Biz de, aynı şekilde çocukken okuldan çıktıktan sonra dükkâna
uğrar ve çalışırdık. İhtiyacımız olmamasına rağmen, cep harçlığımızı
çıkarmak hoşumuza giderdi. Babam da, başkasının yanına verirdi
bizi. Çalışsın, kendini geliştirsin diyerek. El zulmü görsün, derdi.
Kayseri’nin gelişmeye muhtaç yanları nelerdir? Hangi
yanları gelişebilir Size göre?
1963 yılında Kayseri’den ayrıldım. Zaman zaman gidebiliyorum.
Çok da takip edemiyorum. Gördüğüm kadarıyla her bakımdan ileri
seviyeler gelmiş.
Alaeddin Küçükçalık'ın torunu Efe ve annesi Nimet Küçükçalık

Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Ayhan bey senelerdir candan arkadaşımız. 27 Mayıs Caddesi'ndeki
Kızılay ihtiyaçlara cevap veremiyordu. Daha geniş, daha büyük bir yer
gerekiyordu. Biz de Ayhan beyi teşvik ettik, yardımcı oluruz, dedik.
Ama inşaat yapılmaya başlanınca para yetmedi. Bunun üstüne Ayhan
bey, odaları satmaya başladı. Ben de İstanbul’da odaların satışı için
yardımda bulunabilecek kişilerle görüştüm. Benim yıllarca yönetiminde bulunduğum, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası’nda
Başkanımız Halit Narin’e rica ettik. İsminizi verelim, Kayseri Kızılay
Hastanesi’ne sponsor olun dedik. Götürdük, gezdirdik, ikna ettik.
Sağ olsun onların büyük destekleriyle Kayseri Kızılay Hastanesi’nin
yapımı gerçekleşti. t
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Ali Erkara
Sizi tanıyabilir miyiz?
1938 yılında doğmuş olmama rağmen, babam
askere bir yıl geç gideyim diye 1939 yazdırmış. Hacı Saki Mahallesi'nde dünyaya geldim.
Gazi Paşa İlkokulu’na gittim. Okulu bırakınca
marangoz çıraklığına gittim. Çocukken simit,
sebze sattım. Ticarete buradan başladık. Zenginde olsa çocukken işe alıştırırlardı. Çocuk
da kendini ufak yaşta kanıtlar, usta çırak
ilişkisini görürdü. Eski mahalleden Abdullah
Gül’ün dedesi Düvenönü’nde ondalıkçıydı.
Babamla sabah onun dükkânına giderdik.
Akşam da, heybelerimize yoğurt koyar,
eve gelirdik. Erzincan’a akrabamın yanına

gittim, orada 4 yıl kaldım. Orada mobilya
mağazasına ortak oldum. 1959 yılında askere
Isparta’ya, oradan da Ankara’ya geldim. 1963
yılında Hatice hanımla evlendim. Biraderim
birinin yanında çalışıyordu. Erzincan’a gitmemem için annem burada çalışmamı istedi.
Bende Kayseri’de oto camcılığına başladım.
Bombeli camı ilk yapanlardanım. Oto elektrik üstüne yedek parça işiyle başladım. Yeni
Sanayi'de çalıştık. Sonrasında Elmas Akü’yü
kurduk. 1982 yılında yedek parçaya başladım.
Yedek parçacılık yaparken Osman Kavuncu
Caddesi'nde bina yapmıştık. Alt dükkân
müsaitti. Burada araba satılır dedim ve Seat
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Türkiye genelinde bir sıkıntı olunca hemen
yardıma ilk olarak Kızılay koşuyor. Şimdi hastanesi de var. Hastane sıkıntılarını bilirim.
Babanız ne iş yapardı, tavsiyeleri
nelerdi?
Yemeniciydi. Şer işlerden kaçmamı isterdi.
Kendi mesleğinden pek memnun değildi.
Yanında çalışmama rağmen, beni uzak tuttu.
Kayseri’yi nasıl buluyorsunuz?
Kavuncu çok büyük hizmetler yaptı. Temeli
sağlam attı. Sonrasında gelen başkanlar onun
yolundan devam etti.
Eskiden bağlara merkeple giderdik. O zamanlar komşuluk daha samimiydi. Şimdi maddiyata önem verilmeye başlandı.
Çocuklarınıza tavsiyeleriniz nelerdir?

yeter
başladığında bu bana
 Para kazanmaya
e
rid kalırsın o
oloji gelişiyor sen ge
demeyeceksin. Tekn
caksın ve
rayla yatırımlar yapa
pa
n
ığı
nd
za
Ka
.
an
zam
nde olacaksın. 
teknolojiyle uyum içi

arabaların bayiliğini de yaptım. 10 yıl bu işle
uğraştık. İlk önceleri çok sattık. Ama ticari
araçları o zaman yoktu, fazla satış olamadı.
Sonraları Organize Sanayi Bölgesi’ne geçtik.
Elmas Akü’yü Türkiye geneline pazarladık.
Hayırseverlik denildiğinde neler
anlıyorsunuz?
Ahret ve ismimizin yaşaması için yapılan
yardımlar. Vatandaşa hizmet etmek güzel.
Eskiden yaşadığımız sıkıntıları, başkaları da
çekmesin diye paylaşıyoruz.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?

284

Dürüst olmalarını, müşteriye güler yüzlü davranmak gerektiğini, fiyat konusunda herkese
adaletli davranmalarını söylerim. Karaborsa
işine hiç girmedim, girmelerini istemem.
Bizden büyükler çocuklarına nasıl davranıyorsa, ben de çocuklarıma işleri o şekilde
teslim ettim. Ama onları geriden takip ettim.
Yoksa çocuklar hazırlıksız oluyor. Önlerinde
büyük ve akıl alacakları birileri varken, işleri
çocuklara teslim ettim.
Para kazanmaya başladığında bu bana yeter
demeyeceksin. Teknoloji gelişiyor sen geride
kalırsın o zaman. Kazandığın parayla yatırımlar yapacaksın ve teknolojiyle uyum içinde
olacaksın.
Kayserili olduğunuzu duyduklarında
neler söylüyorlar?
Olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmadık. Tanıdıklarında bizim iyi insanlar olduğumuzu
görüyorlar. t
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Ali Oğuzönder
Sizi tanıyabilir miyiz?
1963 yılında Kayseri’de Lale Mahallesi'nde
dünyaya geldim. Ailenin ikinci çocuğuyum.
Çocukluğum Lale ve Sahabiye mahallerinde
geçti. İnönü İlkokulu'nu, Fevzi Çakmak
Ortaokulu’nu ve daha sonra da F. Çakmak
Lisesi’ni bitirdim.
Babam Bozatlıpaşa Mahallesi'nden Süleyman
Oğuzönder, 1954 yılında Hava İkmal’den
ayrıldıktan sonra döküm işine girmiş. Kendi
işini kurmuş, fakat sonrasında kaza geçirmiş ve geri dönüşüm işine başlamış. Dört
amcamla, ortak olarak iş yapmışlar. Babam
1978 yılında bana 50.000 lira sermaye

vererek, iş hayatına atılmamı sağladı. 1983
yılında ağabeyim askerden gelince ağabeyimle ortak iş yapmaya başladık.
1989 yılında adi ortaklık olan işletmemizi
daha sonra Çavuşoğlu Demir Çelik San. ve
Tic. A.Ş. olarak yeni kimliğine kavuşturmuş
olduk.
İlk profesyonel vincimizi aldık. O zamanda
Erbosan’ın hem defolu, hem hurda mallarını alıyorduk. 1994 yılında ilk profesyonel
presimizi edindik. İtalya’dan getirtmiştik.
O tarihlerde geri dönüşüm işini Kayseri’de
en iyi şekilde tanıttık. 2001’de Almanya’dan
daha büyük bir makine getirdik. Yeni bir tesis
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kurduk. 2002’de 3.K Demir Çelik’i Mehmet Oktay Püsküllü
ile birlikte kurduk. 2002’den bu yana hem Çavuşoğlu’nda
hem de 3.K Demir Çelik’te görevimi sürdürüyorum. Erbosan ve Boyçelik bayisi olarak işimize devam ediyoruz.
Hayır ile ilgili görüşleriniz nedir?
Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, ülkeme verginin dışında
da kalkınmayla ilgili borcumuzun olduğunu düşünüyorum. Özellikle ekonomik krizlerde, insanların zor şartlar
altında yaşadıklarını görerek onların acılarını paylaşmak
adına yardım yapmaktayım.
Hayır müessesiyle ne zaman tanıştım derseniz, işlerim
açıldı, hayır hasenata bakış açım değişti diye cevaplayabilirim.
İnsanların gözlerindeki umut ışığını görmek lazım. İlla
maddi olmasına da gerek yok.
Onun acısını paylaşmam, o an için yanında olmam çok
farklı bir duygu. Hayır işlerinde Kayseri’de örnek olmuş
ağabeylerimiz de çok. Mesela Özbıyık ailesi ve Boydak
grubunu örnek alıyorum.
Kayınpederim Zeki Soygüllüce hayattayken adına bir
cami yaptırmayı istedi. Bu projeyi tam gerçekleştirecekken, kendisini kaybettik. Aile büyükleri bu görevi bana
devretti ve ben ilk hayır işine girmiş oldum. İldem’de bir
cami temeli atılmış, imkânsızlıklardan yapılamıyordu.
Dernek başkanıyla anlaşıp avukata gittik, biz bu camiyi
tamamlamak istiyoruz dedik. 2002’nin Mayıs ayında
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camiyi teslim aldık, Kasım başında bitirdik,
açmak kısmet oldu.
Kızılay’la nasıl tanıştınız?
Bir gün iş için Erbosan’a gittiğimde, genel
müdür İbrahim Yardımcı bey bana Kızılay’la
ilgili bir hastane projesinden söz etti. Ben
de böyle bir hayır işine dahil olmak istediğimi söyledim. Böylelikle Kızılay’la tanışmış
oldum.
Hayatta örnek aldığınız kişiler var mı?
Evet, tabii ki var. Çok konuşmayan, övünmeden hayır yapan, yaptığı işleri gizliden yapan
kişileri kendime örnek alıyorum. Zaman hızla
geçmekte çocuklarıma da bu yönde örnek
olmaya çalışıyorum.
Kayseri ile ilgili neler
düşünüyorsunuz?
Kayseri hayır işlerinde, yardım severlikte
öncelikli bir şehir. Üniversitelerde, okullarda, hastanelerde, hemen her yerde hayır
yapan kişilerin isimlerini görmekteyiz. Bu da,
Kayseri’yi Kayseri yapan önemli unsurlardan
birisi. Kayseri gerçekten huzur şehri.
Biz ve bizden sonraki nesillere de bu manevi
bilinci aktarıp, insanları sevgi ile kucaklamamız gerektiğine inanıyorum. t
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Ali Rıza Özderici
Sizi tanımak isteriz?
Ben esas olarak Kayseri’nin yerlisi bir ailenin çocuğuyum. Baba tarafım Çadırcızadeler’den Hacı Hasan bey, ana tarafım da
Seyidağaoğulları’ndan Mustafa beydir. Ben
doğmadan evvel babamlar deri işi yaparlarmış. Eskiden Kayseri civarının derisi tamamen toplanır, İstanbul’a gönderilir, oradan
da ihraç edilirdi. Bu sırada Kayseri’nin
yakınlarındaki en gelişmiş kaza Ürgüp’tü.
Ürgüp o zaman Kayseri’ye bağlıymış. Babam
Ürgüp’e gittiğinde, birkaç gün kalıyormuş.
Sebebine gelince Develi’den, Nevşehir’den,
Avanos’tan gelen deriler Ürgüp’te toplanırdı.

Orada imalat da yapılırdı. Deriler sevke hazır
hale getirilirdi. Babam bu işler için Ürgüp’e
gittiğinde, anam ben de geleyim demiş, birlikte gitmişler. Ürgüp’ü anam da sevmiş.
Hakikaten o günlerde Ürgüp, İstanbullular'ın
bilhassa Rumlar'ın sayfiyesi, yazlığı durumundaydı. Orada İstanbul terbiyesi vardı.
Annem, Kayseri’de görmediği adab–ı muaşeret kurallarını orada görünce, babama Çavuş
niye gidip gelelim, buradan bir ev tutalım,
buraya yerleşelim demiş. Babam, topçu
çavuşuymuş. Çanakkale’de filan harpleri var.
Oraya yerleşince 35 sene kalmışlar. Ben de
1926 yılında Ürgüp’te doğdum. Çocukluğum
orada geçti. İlkokulu İnkılâp İlkokulu’nda
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Ali Rıza Özderici babası ve
annesi ile

 Babam
bana ortaokuldayken bir bisiklet
almıştı. Mahallede
kimsenin bisikleti
yok. Ben dışarı
çıkınca herkes
ben de bineyim,
diyor. Çocuğun
biri, bana parayla
bisiklet öğretir
misin demez mi?
Kafamda hemen
bir şimşek çaktı.
Oğlum sen işini
buldun, dedim. 
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bitirdim. Ortaokul yoktu. Ortaokulu okumak
için Kayseri Lisesi’ne geldim. Ortaokul lise
bir aradaydı. Bir sene okudum, iki dersten
ikmale kaldım. Ağabeyim Mustafa Adnan
İstanbul’da Askeri Tıbbiye’yi kazanmış, ben
de Kayseri’ye geldim, diğer kardeşim küçük.
Babamla annem oturup konuşmuşlar, Ali
Rıza’yı okutmayalım, zaten de okumaya yüzü
yok, demişler. Dayımların evinde kalıyordum.
Onların da işleri hafif bozuk vaziyetteydi.
Böylelikle okul hayatım sona erdi. İlkokul
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çağında ben hep çırak oldum. Babam beni
önce kunduracıya, arkasından terziye, en
sonunda da bakkala çırak verdi. Biraz büyümüştüm, torbaları indirip kaldırabiliyordum.
Ustam Kayserili Hacı Mehmet ağaydı. Benim
çıraklığım adamcağızın hoşuna gitti. Çok
çalışırdım. Her yaptığım işi tam yapardım.
Ustam babama, bu oğlanı bana ortak verir
misin, ben de ihtiyarladım, çoluğum çocuğum yok zaten demiş. Ben de o sırada 17
yaşında evlendim. Hem de ne evleniş. Ne
ben onu, ne de o beni gördü. Babamla amcam
kendi aralarında konuşmuşlar. Babam benim
için amcam Cafer Pazarbaşı’nın kızına talip
olmuş. Verelim, ama o daha çocuk, 15 yaşında
demişler. Babam da, Fadime anamız da o
yaşta evlenmiş demiş. Ve bu durumu bana
söyleyince gülmüşüm, yok filan demişim,
ama gülmüşüm. Oğlan gülüyor, gönlü var
demişler. Biz Ürgüp’te, onlar Kayseri’de kızı
hiç görmemişim. Derken bizi nişanladılar.
Nişanın arkasından biz Kayseri’ye geldik.
O zaman da kafamda kasket, zayıf çelimsiz
biriyim. Küçükken ilkokuldayken bir hastalık geçirmişim. Veremden şüphelenmişler. Hatta o zaman hükümet tabibi, benim
İstanbul’da Mim Kemal adında bir hocam
var, bu çocuğu ona götürmezseniz kaybedersiniz demiş. Anam ağladı, ben bir çocuğumu
7 yaşında kaybettim, zaten ciğerim delik,
bu da ölürse ben dayanamam demiş. Beni
İstanbul’a götürdüler. Mim Kemal hocada
20 gün kadar tedavi gördüm, ilaçlar verdi.
Buna iyi bakarsanız düzelir, demiş. Düzelmeye de başladım. Bizim evde öğlenleri
yemek yenmezdi. Sadece akşamları yemek
olurdu. Sabahları da çorba içilirdi. Doğru
dürüst kahvaltı da olmazdı. Herhalde görenek öyleydi. Anam bana özel öğle yemeği
yapardı. Hiç bir şey yapamazsa, sadeyağda
2 yumurta kırar onu yedirirdi. Anam bana
çok esaslı baktı. O hastalığı atlattım. Ama
sümüklüydüm. Hatta mahallede çocuklar
benden adımla değil de sümüklü diye bahsederlermiş. Ben de kızardım, ama gerçek de
böyleydi. Cebimde iki tane mendil taşırdım.
Biri temiz mendil olarak dururdu. Diğeriyle
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devamlı burnumu silerdim. O kirli mendil her
gün değişirdi. Sümüklü aşağı, sümüklü yukarı
derken beni bu halimle nişanladılar. Az önce
söylediğim gibi kafamda kasket, bacağımda
kadife pantolon ve pejmürde bir vaziyette
Kayseri’ye gelmiştim. Ben farkında değilim,
ama evlerinde çay servisi yaparken, odaya
bir defa girmiş çıkmış, beni görünce babasına ağlayarak, beni bu sümüklü oğlana mı
vereceksin demiş. Ben evde hem burnumu,
aynı mendille de sıkıntıdan terlediğim için
terimi siliyormuşum. Biz Ürgüp’e döndük.
Aradan bir iki ay geçti, amcam Ürgüp’e çıkıp
geldi. Anneme, amcam ne için gelmiş dediğimde, bilmiyorum herhalde gezmeye gelmiş
dedi. Üç–dört gün kaldıktan sonra Kayseri’ye
döndü. Amcam aslında nişanı bozmaya gelmişmiş. Bakmış ki, ben işimde gücümdeyim,
abdestli namazlıyım, sağlığım da düzelmiş,
nişanı bozmadan geri dönmüş. Kızıyla konuşmuş. Sen benim en çok sevdiğim kızımsın,
ben seni ateşlere atar mıyım, oğlanı gittim
gördüm, aslan gibi, benim gözüm tuttu, sen
de bana inanıyorsan gel bu işi bozmayalım
demiş. Nişanlım da, olur baba sen bilirsin
demiş. Besime hanım 15, ben 17 yaşındayken
evlendik.
Hacı Mehmet ağa bakkala ortak istemişti ya,
ben evlenirken geline takılan epeyce altın var,
onları bozduralım sermaye olsun, bakkala
ortak olsun, dediler. Bana bu kararlarını açtılar. Siz bilirsiniz dedim ama, aslında gönlüm
de vardı. Ortak oldum. Bundan önceki ilk
işim başkaydı. Babam bana ortaokuldayken
bir bisiklet almıştı. Mahallede kimsenin
bisikleti yok. Ben dışarı çıkınca herkes ben
de bineyim, diyor. Çocuğun biri, bana parayla
bisiklet öğretir misin demez mi? Kafamda
hemen bir şimşek çaktı. Oğlum sen işini
buldun, dedim. Öğleye kadar bakkalda çalışır,
biraz işim var diye öğleden sonra çıkardım.
Doğru bisikleti alır, top sahasına inerdim.
Çocuklar saati bilir, orada beklerlerdi. Ben
çocukları sırayla bisiklete bindirir paralarını
alırdım. Bu parayla, eve hanıma çikolata, bisküvi filan alırdım. Daha önce hiç ilgilenmeyen annem, ben hanıma çikolata götürünce

o da beklemeye başladı. Ben hanıma gizli
gizli götürürdüm. İlk işimden böylece para
kazanmıştım. İkinci işim bakkallıktı, oraya
ortak oldum. Ürgüp’ün sayılı bir bakkalıydı.
Hacı Mehmet ağa ne alırsa alsın hep esas
yerinden alırdı. Bana onu öğretti. Devamlı,
para satarken değil alırken kazanılır, derdi.
Urgan, ip, kendir, kınnap dediğimiz malzemeyi ta yerinden Tire’den alırdık. Beni Tire’ye
götürür, oranın esnafından değil pazardan,
imalatçısından satın alırdık. Erzurum’a
beni ilk götürdüğünde, yanımızda epeyce
paramız vardı. Pazarını bekledik. Üreticiden aldık. Alıyor, hâlâ alıyor, paramız bitti.

Ali Rıza Özderici ve eşi
Besime Özderici

 Ben farkında
değilim, ama
evlerinde çay servisi
yaparken, odaya bir
defa girmiş çıkmış,
beni görünce babasına ağlayarak, beni
bu sümüklü oğlana
mı vereceksin
demiş. 
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Taşçıoğlu Hafız Okulu Yardım Derneği

Ali Rıza Özderici Yılın Ahi’si
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Yağları, büyük eritme kazanlarının olduğu
yer vardı oraya sevk ediyor, yağlar gıcır gıcır
yeni yapılmış tenekelere doldurulup, ağızları
lehimleniyordu. Ağa, biz bunları satamayız,
önümüz yaz, soğuk hava depoları yok, bunları ne yapacağız, dedim. Ohooooo bunlar
kalmaz, kapışırlar, korkma sen, dedi. Biraz da
borçlandık. Kayserili olduğumuzu anlayınca,
bir ay sonra parayı gönderirsiniz diye itimat
ettiler. İki yüzün üzerinde teneke külliyatlı
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miktarda erimiş tereyağı aldık. Beş–altı tenekesini yanımıza aldık, gerisini trene verdik.
Gelir gelmez tenekelerin birini açtı, pırıl pırıl
bir alüminyum kaşığı vardı, onunla karıştırıp
vitrine koydu. O gün tenekenin biri satıldı.
İkinci, üçüncü gün birer teneke derken,
daha Erzurum’dan gelmeden yağ bitti. Öyle
tutuldu ki, mis gibi kokuyor, diş diş tereyağıydı. O sene çok büyük para kazandık.
Esas olarak alırken kazanmıştık. Bir müşteri geldiğinde aradığı mal bizde yoksa, sen
otur komşuda filancada herhalde var, sana
getireyim derdim. Birinde yoksa birinden
alırdım. Ve aldığım fiyata verirdim. Üstüne
kâr koymadan. Bu da hacı emminin bana
öğütlerindendi. Beni öyle yetiştirdi. Bundan
dolayı öyle bir ünümüz oldu ki, en iyi ve en
ucuz mal, Hacı Mehmet ağanın bakkalında
bulunur derlerdi. Ürgüp’ten sonra etrafa
mal satmaya başladık. Derken, orada Japon
Mehmet adında bir şoför vardı. Merakımı
bildiğinden, bana şoförlüğü öğretti. Yaşım
dolmadığı için ehliyetim yoktu, ama şoförlüğü öğrenmiştim. Japon Mehmet araba,
gazocağı vs. tamir eder elinden her iş gelirdi.
Çoğundan da para almazdı. Bana bir gün,
arabayı benden iyi kullanıyorsun, para da var,
bir araba al. Bak burada benzinlik yok, bir
bayilik al, çok para kazanırsın, hem de araba
alırsan nakliyesinden de kazanırsın dedi. O
zaman depo İskenderun’du. Kafamda yine
bir şimşek çaktı. Babama müsaade edersen
bir araba alacağım, peşinatını da bakkal hacı
emmiden alacağım dedim. Oğlum oradan
peşinat alma ben vereyim, sen taksitini kazan
öde dedi. O da hoşuma gitti. Gittim Bedford
marka 2,5 ton götürür bir kamyon aldım. O
zaman kamyonlar fazla yük götürmezlerdi.
Petrol Ofisi'ne başvurdum. Şu şartları yerine
getir, verelim dediler. Bayiliği aldım. Benzin,
mazot ve madeni yağdan çok para kazanıyoruz. Buraya daha fazla ağırlık vermeye başladım. Hacı Mehmet ağa o ara vefat etti. Çoluk
çocuk yok, bir hanımı var. Saydık sayıştırdık,
hanımına senin hakkın şu dedik. Hanım da
ben zaten Kayseri’ye döneceğim ortak olmam
deyince, parasını verdik öylece bakkal bizim
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 Yükleyicilere,
orada çalışanlara
hediyesiz gitmezdim. Bundan
dolayı bana tuzun
daha beyazını
verirlerdi. Parayı
yatırır kenara
otururdum. Benim
tuzum diğer kamyonculardan daha
iyi olurdu. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile

oldu. Başına adam koydum. Ama başında
benim olduğum gibi kâr olmuyordu. Bu arada
Kayseri’nin tuz ihtiyacını hemen hemen ben
sağlıyordum. Nevşehir’in Tuz Köyü var. O
köyün yeraltından kaya tuzu çıkar. Onu da
tekel işletirdi. Tekele parayı yatırır bana 8
ton tuz ver derdim, aşağıdan ocaktan tartılır asansörle çıkartılır, arabana yükleyip
getirirsin. Yükleyicilere, orada çalışanlara
hediyesiz gitmezdim. Bundan dolayı bana
tuzun daha beyazını verirlerdi. Parayı yatırır kenara otururdum. Benim tuzum diğer
kamyonculardan daha iyi olurdu. Onun için
de Kayseri’deki, Yahyalı ve Develi’deki esnaf
tuzu benden alırlardı.
Bir Cuma günü Yahyalı’ya tuz götürmüştüm.
O gün çok iyi bir aile olan Koyuncu ailesinden
Hafız Mehmet Koyuncu diye biriyle tanıştık.
Bana orada yardımcı oluyor. Koyuncu ailesi
zaten çok köklü ve hanedan sahibi bir ailedir. Hafız Mehmet ağayla derenin yanında
kahvede oturuyoruz. Tuzlar da boşalıyor.
Bana Ali Rıza efendi senin paran var, benim
de aşağı yukarı 45–50 tane koyunum kaldı.

Benim işim bozuldu, param da yok, fazla sürü
yapamıyorum, gel seninle ortak olalım, bu
kadar koyunu da sen al dedi. Mehmet Ağa,
ben koyunu ne bilirim, ne anlarım deyince,
bu dağda alınır dağda satılır, hiç tasa etme,

Ali Rıza Özderici
Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel ile
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alıcısı gelir taa dağda alırlar dedi. Beni kandırdı. Hele bir Cuma’ya gidelim de ondan
sonra bakarız dedim, ama aklıma yatmadı.
Namazı nasıl kıldığımı da bilemedim. Hanım
ilk çocuğumuza hamile. Yarabbi hayırlıysa
bunu bana kısmet et evet diyeyim, hayırsızsa
nasip etme dedim. Biraz da Cuma namazı
fesada gitti. Huşu içerisinde kılamadım.
Sanki birisi bana ilham etmiş gibi bir duygu
içerisinde karar verdim. Baktım Hacı Mehmet
ağa da rahatlamış. Güldü, karar verdiğini
anlıyorum dedi. Nereden anlıyorsun deyince,
içime doğdu dedi. Yani ona da malum olmuş.
Yahyalı’nın halısı meşhur, yanımda para
götürdüm. O gün pazar, biraz imalatçıdan
halı alıp İstanbul’a göndereyim, üzerinden
3–5 kuruş kazanayım diyordum. Mehmet
ağa benim yanımda biraz para var, ama halı
alacağım deyince, yok halıda pek para yok
boş ver, sen on parayı bana ver, şu tuz para-
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sını da ver bakalım yetiyor mu, dedi. Paraları
verdim. Eksik kaldı. Sen kalanını yarın bir
gün gönderirsin dedi, böylece ortak olduk.
Yeni işimiz süreklilik kazandı. O sene hemen
hemen bir misli para kazandık. İkimiz de
memnunuz, devam dedik, sürüleri büyüttük.
Üçüncü işim de bu oldu. Eve geldim kucağıma
bir kız çocuğu verdiler. Adını Necmiye Sabahat koyduk. Yahyalı’ya tuz götürmeye devam
ediyorum. Özellikle Cuma günleri giderdim.
Tuzu alan adam kesekli alırdı. Hemen orada
pazara hayvan getirenlere yalama tuzu
satardı. Adam kamyonun yarısını hemen
böylece satar, para kazanırdı. Aradan bir yıl
geçti. Yine bir Cuma günü Mehmet ağayla
derenin kenarında çay içiyoruz. Sana güzel
bir iş daha getirdim, maden işi dedi. Madencilikten anlamadığımı söyledim. Bu işte ortak
olmadığını, sadece sürekçiliğe ortak olduğunu, son derecede temiz olduğunu bildiği
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Mustafa Koyuncu’nun madeni olduğunu,
elinde avucunda ne varsa harcadığını, ruhsatını aldığını, ama elinde çalıştırmaya para
olmadığını, satacağı bir tüfeği kaldığını,
ocağın çalıştığı köyün Karamazı Köyü olduğunu, Sindelhöyük Köyü'nde aynı demirden
bulunduğunu ve istasyon şefinin memuriyetten istifa ederek o madeni çalıştırarak
para da kazandığını uzun uzun anlattı. Gel
bunlar çok iyi insanlar seni tanıştırayım dedi.
Gittik, Koyuncu’nun nur yüzlü bir anası var.
Babaları ölmüş. Mustafa Koyuncu’nun babasından sürüleri kalmış. İyi insanlara denk
gelmemiş, veresiye verdiklerinden paralarını
alamamış, batmış vaziyette. Maden şurada
yakında gidip bakalım dediler, gittik. Önce
tarlanın içerisinde parçalar, daha yukarı, en
yukarı çıkıldığında kütle halinde kayalar var.
İki tane daha ortakları çıktı. Birisi madeni
bulup Koyuncu’ya getiren adam, diğeri de
bir gazocağı tamircisi. Bir gün berberde tıraş
olurken tamirci Koyuncu’ya çocuklar evde
aç yiyecek bir şey yok, şu madeni bulunca
bana da bir hisse verir misin deyince, ağa
olarak o da, seni düşünürüm bir hisse verdim
gitti demiş. Sonra bizim ortaklık söz konusu
olunca, aman bu adam da ortak, biz ona söz
verdik dediler. Yahyalı’da noter yoktu, çünkü
Yahyalı o zaman nahiyeydi. Develi’ye geldik ve
ortak olduk. Aynı madende de halen devam
ediyoruz. Yönlendirilmeden kendi kendime
5 şirket daha kurdum, hepsini de batırdım
Askerliği Adana’da topçu alayında yaptım.
Alay Erzurum’a taşınınca son iki ayı orada
tamamladık. Yeni bir kanun çıktı. O zaman
3,5 yıl yapılırdı. 2 yıl 2 ayda tamamladık. Bize
güle güle dediler.
Hayırseverlik denilince ne
anlıyorsunuz?
Hayırseverlik bir şiar meselesi. Ben bunu
babamdan öğrendim. Babam kendisine
yardım için gelen hiçbir kimseyi boş çevirmezdi. Az verirdi, çok verirdi, ama mutlaka
verirdi. Bana da, sana geleni sakın ha boş
çevirme, hiçbir şey yapamıyorsan gönlünü
hoş et, en azından fikren yardım et derdi.
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Babam hayattayken hayırları benim elimle yaptırırdı. Son zamanlarda felç geçirmişti. Hunat
Camii'ne götürürdüm. Hep fakir fukaraya benim
elimle kendi parasından yardım ederdi. Okul,
cami, Kur'an kursu, yurt, darülaceze, sosyal
tesisler vb. gibi hayırların yapılmasında öncü ve
kurucu hizmetler yapmaya çalıştım.
Kayseri Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip
Lisesi, Kayseri Besime Özderici İlköğretim Okulu,
İstanbul Kemerburgaz Ali Rıza Özderici Lisesi,
Kayseri Eskişehir Bağları Gecekondu Önleme
Bölgesi’nde Ali Rıza Özderici Cami ve Kur'an
Kursu, Kayseri Nazımbey Mahallesi Ahmet
Özderici Kur'an Kursu ve Cami, Kayseri Cırgalan Beyazşehir Ahmet Özderici Cami ve Kur'an
Kursu, Kayseri Fuar Besime Özderici Mescidi,
Kayseri Anbar Özkoyuncu Kur'an Kursu, Nazımbey Mahallesi Besime Özderici Kur'an Kursu,
Alpaslan Mahallesi Besime Özderici Kur'an Kursu,
Taşçıoğlu Kur'an Kursu, Uhud Kur'an Kursu, Kayseri Darul Aceze Vakfı Binaları–Huzurevi, Bünyan
Pazarı Necmiye Özderici Çeşmesi, Sivas Caddesi
Besime Özderici Çeşmesi, Elif Televizyonu kuruculuğu yaptığım hayırlardır.
Kızılay çok nadide bir kuruluşumuzdur. Herkesin yardımına koşar. Onun için Kızılay’a katkıda
bulunduk.
Meslek kuruluşlarında görev aldınız
sanırım.
Ben Ticaret Odası’na kaydoldum. Baktım Cemal
Bilgin de orada kayıtlı. O da cevval, benim gibi
yerinde durmayan bir insan. Cemal ağayla tanışınca kafa kafaya verip, bu memlekete nasıl
hizmet edebiliriz diye düşündük. Esnaf Kefaleti kuralım, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ayıralım,
Sanayi Odası’nı kuralım, ondan sonra da bir organize sanayi kuralım deyip, bu üç şeyin kararını
verip çalışmalara başladık. Esnaf Kefalet ilk önce
kuruldu. Cemal ağa oranın başkanı oldu. Başkan
olunca daha da kuvvetlendik. Bana sorarsan esas
lokomotif Cemal ağa, ben yardımcısıydım. Arkasından Sanayi Odası’nı kurduk. Cemal ağa Organize Sanayi Bölgesi’ni kurmak için sanayicileri bir
araya getirdi, büyük bir para toplandı. 933 sayılı
bir kanun vardı. Danıştay onu reddetti. Herkesin
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 En büyük
eserimiz de,
Kayserililer olarak
Aspilsan’ı kurup
anahtar teslimi
olarak ordumuza
teslim etmemiz
oldu. Türkiye’de,
dünyada eşi yok.
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parası iade edildi. Ondan sonra Cahit Aral
çok uğraştı, yine kurulamadı. Arkasından
Ahmet Postgil Sanayi Odası Başkanı oldu.
Ambar’ın oraya Necmettin Erbakan geldi.
Bir temel attık. Para pul gelmedi. O levha
da orada öldü gitti. Ama ben Sanayi Odası
Başkanı olunca o günkü yönetim kurulunu
topladım, bunu hemen kurmamız lazım, başlamak kurmak demek dedim. O gün başladık.
Özel İdare’yi temsilen valiyi, Sanayi Odası’nı
temsilen ben, bir derneği temsilen Abdullah
Satoğlu’nu aldık. Üç kişi kurucu, karar verici
oldu. 18 tane kuruluşu topladık. Nerede kuralım, nasıl kuralım diye yer tespiti yaptık. 3
tane yer belirledik. Biri Bünyan tarafında,
birisi de şimdiki Organize'nin kurulu olduğu
yerdi. Benim Sanayi Odası Başkanlı’ğımda
Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesini dördüncü olarak biz kurduk. İstanbul,
Ankara ve İzmir’den sonra biz kurduk. Adana
filan bizden sonra kuruldu. Ayrıca, mevcut
Sanayi Odası’nın yeri için 39 bin m2 arsanın
temininde ve Türk Standartları Enstitüsü
Bölge Müdürlüğü’nün Kayseri’ye getirilmesinde öncülük yaptık.
En büyük eserimiz de, Kayserililer olarak
Aspilsan’ı kurup anahtar teslimi olarak ordumuza teslim etmemiz oldu. Türkiye’de, dünyada eşi yok.
Ayrıca; 2008’de TBMM’nin Üstün Hizmet
Ödülü’ne layık görüldüm. Birçok yıl Kayseri
Vergi Rekortmenleri Listesi'nin ilk onu içerinde yer aldım. 2009 yılında da Kayseri’de
Yılın Ahisi seçildim.
Bizimle bir anınızı paylaşır mısınız?
Biz Organize Sanayi'yi kurduk. 345 tane
parsel oldu. 28’ini sattık. Gerisini satamıyoruz. Turgut Özal Başbakan, o bu işi çok
iyi bilir, haydi gidip ona bir akıl danışalım
dedik. İdris Demirel ve Genel Sekreter'le birlikte gittik. Özal, Bakanlar Kurulu'na girmiş.
Özel Kalem bugün yoğunluk çok, siz yarın
gelin dedi. Özal bizi Çinkur’un kuruluşundan
beri tanır. Özel Kalem'de çay içerken aklıma
bir şey geldi. Özel Kalem yeni binada, tam
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Bakanlar Kurulu'nun karşısındaydı. İdris
Demirel bizim Meclis Başkanı'mız. Başkanım şu özel kalemi biraz buradan uzaklaştırabilir misin, ben Bakanlar Kurulu'na
gireceğim dedim. İdris Demirel şu anda
hayatta, sorabilirsiniz. Denemememi, bizi
hapse atabileceklerini söyledi. Sen karışma,
daha esas toplantıya başlamadılar, gündeme
girmediler dedim. İdris bey, Özel Kalem'i
konuşarak meşgul etti, uzaklaştırdı. Ben
Bakanlar Kurulu'nun kapısını tak diye açıp
içeriye girdim. Bir soğuk hava, hiç kimsede tıs
yok. Bu kim, nasıl girer diye bakıyorlar. Ben
sıkıldığım zaman adını sen getir, adını sen
getir diye konuşurum. Bu sözü tekrarlayıp
duruyorum. Özal bana, Kayserili adını ben
getiririm, neye geldin çabuk söyle dedi. Bir
kahkaha tufanı koptu. Hava ısındı. Başbakanım Organize'ye dünya bir para harcandı.
28 parsel sattık, başka satamadık, buna bir
çare için geldim efendim dedim. Elim ayağım
titriyor. Biraz da kızgın bir şekilde bir önerin
var mı deyince, var efendim dedim. Nedir
deyince, bütün Türkiye’deki organizeler arsa
satamıyor, eğer bütün organizelere ait bir
düzenleme getirirseniz herkes arsa satar
dedim. Nasıl bir düzenleme düşündüğümü
sordu. Buraları birinci derecede gerice yöre
sayılsın dedim. Gerice yöre sayılan yerlerde
teşvikler vardı, vergi muafiyeti vs.’ler vardı.
İzmir’in bakanı efendim biz de satamıyoruz
dedi. Bazı bakanlar da destekledi. Sert bir
tavırla başka bir husus olup olmadığını sordu.
Yok, efendim sağlığınız deyince, o zaman
çık dışarı dedi. Beni kovdu. Oradan çıktım,
ama alım al, morum mor. İdris beye hemen
kaçalım, bize arkadan güzel bir papara geliyor
dedim. Kayseri’ye döndük. O günkü yapılan
toplantıda birinci derece değil, ama ikinci
derece yöre sayıldı. O da ne fayda sağladı
biliyor musun? Devlet 1 milyar lira yatırım
yapana al sana 400 milyon lira diye iade etti.
Ve böylece o sene yüzün üzerinde arsa sattık.
Bana göre Kayseri’ye yaptığım hizmetlerin
en başında bu gelir. t
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Ayşe ve Bekir Hasoğlu
Ölmeden Önce Ayşe Hasoğlu ile Yapılan Röportaj {2010}
Sizi tanıyabilir miyiz?
1938 yılında Kayseri’de Cumhuriyet Mahallesi'nde doğdum. Çocukluğum bu mahallede
geçti. Ahmet Paşa İlkokulu'nda okudum. 1949
yılında ilkokulu bitirdim. Sonra, Akşam Sanat
Kız Enstitüsü’ne gittim. İki yıl okuduktan sonra
evlendim. O zamanlar dışarı çıkmak istemezdim. Çünkü akşamında görücü gelirdi. Sanat
okulunda dikiş nakış öğrenirdik. Dikiş makineleri yeni çıkmıştı. Nakış yapmayı daha çok
sevdiğimden, onu daha fazla öğrendim. 1955
yılında evlendim. Hasoğlu ailesine, Adana’ya

gelin gittim. Kızılay’ın yöneticilerinden Enver
Kırker görümcemin eşiydi. Adana’da sekiz yıl
oturduktan sonra, Antakya’ya geçtik. Sekiz
yıl da Antakya’da oturduk. O zamanlar eşim
Coca–Cola bayiliğini almıştı. 1968 yılında iş
nedeniyle Kayseri’ye yerleştik.
3 kızım var. Fikriye Merdan, Ferhan Baştuğ,
Rezan.
Eski Kayseri nasıldı?
Çok küçüktü. Akrabalarımıza yürüyerek giderdik. Akşam oturmalarımıza yürüyerek gidi295
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Ayşe Hasoğlu, kızı Fikriye ve torunu Ümit ile bağ evinde

Bekir ve Ayşe Hasoğlu kızları Fikriye ve Rezan ile

Bekir ve Ayşe Hasoğlu

Ayşe Hasoğlu torunları
Başak ve Ümit ile üniversite
mezuniyet töreninde

lirdi. Kimsede araba yoktu. Otobüs işlemezdi.
Osman Kavuncu otobüs getirmiş, kullanacak şoför bile yoktu. Osman Kavuncu benim
halamın kayınbiraderiydi. Ben o zamanlar
küçüktüm, ama çok muhterem bir insandı.
İyiliklerini duyardım çocukluğumda. Nuri Has
da babamın amcası olur. Bizim genlerimizde
var cemiyetin içinde olmak.
Örnek aldığınız kişiler var mıydı?
Zarife Çellioğlu ve Ferhunde Kavuncu halalarım vardı. Annemizden ayırmazdık. Çok
hanımefendilerdi. Onlar gibi olmak isterdim.

Bekir Hasoğlu
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Eşi Ayşe Hasoğlu’nun Gözünde
BEKİR HASOĞLU

1931 yılında Kayseri’de Bahçebaşı’nda doğmuş. Beş altı yaşlarındayken Adana’ya taşınmışlar. Sakıp Sabancı ile aynı sınıfta okumuşlar. İlkokul, ortaokul ve liseyi Adana’da
okumuş. Liseyi bitirmemiş. Ankara’da askerliğini yapmış. Askerden gelince hemen nişan
ve arkasından düğün yapıldı. Kayınpederim
Mehmet Hasoğlu’nun karo fabrikası vardı.
Eşim tek erkek çocuktu. Beraber çalıştılar ve
beraber otururduk. Sonra, babasından ayrılarak Emel Manifatura adında dükkân açtı.
Babası vefat edince orayı kapattı ve tekrardan
karo fabrikasına gitti. Antakya’ya yerleştiğimizde çırçır fabrikasını yönetti ve amcasının
torunu Mete Has’la ortak olup petrol işi yaptılar. Coca–Cola Kayseri Bölge Bayiliği aldı.
Ferhan Gazozları'nı üretti. Ferhan küçük kızımızın ismi. 1986 yılı yılbaşı gecesi kalp krizi
geçirerek vefat etti. O zaman oğlum Mehmet
Nuri Hasoğlu askerdeydi. Eşim vefat edince
oğlum gelene kadar işe ben baktım. Ticaret
Odası’nda da Ayşe Hasoğlu Coca–Cola bayi
olarak kayıtlıyım. Oğlum askerden gelince de
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BEN BİR HALI DOKUDUM, 66 YILLIK ÖMRÜMDE...
Bir bahar günü cennette gülüm açmış
17 yaşında evlendim beyaz duvaklı telli
Al bebek gül bebek çok sevilen
Bir gelin oldum…
Aileye bir de erkek evlat!
Değerime değer kattı mini mini Mehmet
Fakat onu bir gün yüzünde beyaz tülbent
Cansız görünce hayat çok acımasızdı elbet.
Ben bir halı dokudum, siyah ilmekle
Eşimin o çok sevdiğim babası, BEY BABAM
Doymadan nasılda acısını unutamadım,
Bu gün de hala unutmadım bey babamı.
Ticaret Odası’na kayıtlı ilk işkadını Ayşe Hasoğlu Dünya
Kadınlar Günününde plaket alıyor {08.03.1996}

İstanbul’a iş için gitti. O zamandan beri
bayilik benim üstümde.
Hayırseverlikten ne
anlamaktasınız?
Hayır yapmaktan çok mutlu olurum.
Kızılay her yere yetişir. Bu yüzden de
Kızılay’ı tercih ettim.
Kayseri’nin geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
İnşallah iyi olur. Son olarak şunu söyleyebilirim. Çok sık kullandığım bir söz
vardır. Ümit ve unut. İnsanı ayakta tutacak iki kelime.

Kızı Rezan Hasoğlu’dan
Annesi AYŞE HASOĞLU

Sonra hanımannemi kaybettim, hiç Aralık'ta çiçek açar mı?
Bir gün Aralık ayında çiçek açtı evimizde
Fikriye dünyaya geldi artık halıya renk verdim, desen verdim, emek verdim.
Bir çiçek daha açtı Şubat'ta Rezan dünyaya geldi
Eşimle mutluyduk…
Sonra bir de erkek evlat. EMANET OLDUĞUNU BİLMİYORDUK…
Ferhanı bulduk…
Adana’dan Antakya Kayseri’de durduk
Çocuklarımızı büyüttük, iki kızımızı gelin ettik
Oğlumuzu askere gönderdik. Beraber yürüdük yollarda
Ev sahibi bağ sahibi olduk. Bir de iş sahibi
Yılbaşında eşiktaşı başıma düştü, Ağustos'ta kar yağdı.
Ben yine halıma siyah ilmekler dokudum
İki böbrekten, bir de gözümden oldum, o halı bitti.
Şimdi ben teselli arıyorum her yerde
Halımın çiçekli renkli yerinde oturuyorum

Sevgisiyle, saygısıyla, yardımseverliğiyle
ve hayata bağlılığı ile 7’den 70’e herkese
örnek olmuştur. Böylesi bir annenin evladı
olduğum için çok şanslıyım.

Görmeyen gözüm siyahı zaten görmüyor ki
Hayat yine de GÜZEL.
GÜZEL ALLAHIM şükür edecek nimet vermiş
Ecrini de verir İNŞALLAH…

Canım annem, babam ve kardeşim nur
içinde yatsınlar, mekânları cennet olsun. t

Ayşe Hasoğlu / 30 Nisan 2004
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Ayşe Öztürk
Sizi tanıyabilir miyiz?
1934 yılında Kalkancık Köyü'nde dünyaya
geldim. İlkokulu köyümde okudum. O
zamanlar okul üç seneydi. Eğitmenimiz Sait
Akbaş’ta okudum. Köyde iş bitmezdi. Koyun,
kuzu, bağ bahçe vardı. Okula bir gün gider, iki
gün gitmezdik. İş var diye göndermezlerdi.
Babamın kapısı mahkeme kapısı gibi çalışırdı.
Köyde odamız vardı. Bütün cemaat bizde
toplanırdı. Babam Mahmut efendi çevresinde
çok sevilirdi, sayılırdı. Rençberlik yapardı. İlk
döver biçeri, ilk traktörü babam almıştı. İleri
görüşlü bir insandı. İlk televizyonu, radyoyu
babam almıştı. Kuyudan su çekerdik. Odaya
298

destilerle su taşımaktan yorulurduk. 1952
yılında Avanos’un Karacauşağı Köyü'ne gelin
gittim. Şevket Öztürk’le evlendim. Kars’a
askere gitmişti. İki yıl nişanlı kalmıştık.
5 yıl köyde kaldıktan sonra, 1957 yılında
Eskişehir’e gittik. Eşim veteriner müdürlüğünde memurdu. Köye Eskişehir’den bir
baytar gelmiş, kayınvalidem benim bir oğlum
var, çok zayıf rençberlik yapamaz, keşke onu
da götürsen demiş. Böylece Eskişehir yolculuğu başladı. Trenle gittik. Eskişehir’i ben çok
sevdim. 50 yıl kaldık. Şimdi genç olsam, yine
orada yaşamak isterim. Eşim 1986 yılında
emekli oldu. 2005 yılında Kayseri’ye geldik.
Çoluğumuz çocuğumuz olmamıştı. Eşim de
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hastalanmıştı. Aynı yıl vefat etti. O benim her
şeyimdi. Anam, babam, bacım, kardeşimdi.
Ölünce benim bir tarafım gitti. Erciyes dağı
gelip üzerime oturdu.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Bu dünya benim neme lazım, esas öbür dünya
lazım. Oraya da hazırlık, burada yapılır. "Ne
verirsen elinle, o gider seninle" diye bir söz
vardır. Aynen böyle olur. Rahmetli eşim de
çok hayırsever bir insandı. Yaşarken camilere
çok yardım etti. Şimdi benim yaptığım hayırlar da, onun koyup gittiği paralarla oluyor.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Çoluğum çocuğum yok. Ben, nereye ne yapayım diye çok düşündüm. Eskişehir deprem
bölgesi, biz çok deprem yaşadık. Bize de
Kızılay tarafından yardım edildi. Her afetten sonra Kızılay hızır gibi yetişiyor. Belsin
Beyazşehir’deki dairemi Kızılay’a bağışladım.
Eskişehirliler Sizin Kayserili
olduğunuzu öğrenince nasıl
davranıyorlardı?
Biz çok sayılan, sevilen aileydik. Kayserili
olduğumuzu öğrenince hep ilgi gösterirlerdi.
Kayserililer çalışkan, kimseye zararı olmayan
insanlardır.
Neler yapardınız?
Çoluğum, çocuğum olmadığı için vaktimi el
işi yaparak geçirirdim. Ev işleriyle uğraşır,
yemek yapardım. Eskişehir’de yaşadığımız
için orada bizim Kayseri gibi hamur işleri
pek yapılmazdı. Sebze yemekleri daha çok
sevilirdi. Misafirimiz çok gelirdi. Şimdi onları
nasıl yaptım diye hayret ediyorum. Evde on
yıl boyunca mukabele okuttum. Hoca tutardım. Evin bütün odaları dolardı. Komşularım
hâlâ tadı damağımızda kaldı, senin mukabelen gibi hiç görmedik derler.

Necmettin Köyönü Onu Anlattı
Ayşe Öztürk baldızım olur. Biz yıllık iznimizi
alınca Eskişehir’e gider, tatili orada geçirirdik.
Benim ağabeyim yok. Şevket Öztürk yalan

dünyada benim gerçek bir ağabeyim oldu.
2004 yılında beyin kanaması geçirdi. Ayşe
Ablam aradı. O sırada Malatya’da oğlumun
yanındaydım. Hemen Eskişehir’e gittim.
Fakültede bacanağımın yanında 35 gün refakatçi kaldım. 2–3 kez eve götürdük, tekrar
ambulansla hastaneye taşıdık. Kimseleri yok.
Biz ise çalışıyoruz, her zaman gitme gelme
imkânımız yok. Biraz da düzelmişti. Mahzun
kalmasınlar diye, Eskişehir’deki evinizi satıp
sizi Kayseri’ye götürelim dedim, olumlu karşıladılar. Kayseri’ye getirdik. Eşim Hatice hanım
ablasını çok, sever sık sık görüşürler. Bana bir
hayır yapmak istediklerini söyleyince araştırdım. Çocuk Esirgeme Kurumu, Mehmetçik
Vakfı filan derken en uygun Kızılay’ı gördük.
Baldızım Ayşe Öztürk dokuz kardeşler. Bacanağımın bankadaki parasını alacağız, otuz
üç tane verasetçi var. Yurt dışında, il dışında
çalışanlar var. Birisine vekâlet vermeleri gerekiyordu. Vekâletlerini bana verdiler, bu süreç
zahmetli oldu. Ama helal olsun yerini buldu.
Başkan Ayhan Uzandaç’la konuşup bu fikrimizi söyleyince, hay hay dedi gerekli işlemleri
yaptılar. Tapu süreci biraz uzadı, ama sonu
hayırlı oldu. Benim de üzerimden bir yük
kalktı, çok rahatladım.
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Bu ailenin hayırseverliği babalarından gelir.
Kayınpederim Mahmut Mutlu gerçekten çok
iyi bir insandır. Ben SSK’dan emekli oldum.
Himmetdede’nin 11 pare köyü var. Hepsini
bilirim. Onlar da beni tanır. Bana kimin
nesisin dediklerinde, Durmuş Köyönü’nün
oğluyum dediğimde bilmezler. Mahmut efendinin damadıyım dediğimde hemen tanırlar.
Kayınvalidem de çok iyi bir insandı. Perşembe
günleri adettendir köydeki öğretmenlere,
imamlara ve istasyondaki hareket memuru,
istasyon şefi, on iki tane makasçıya peynirlerini, yoğurtlarını, pekmezlerini, soğanlarını
dağıtırlardı.
Eskiden çok kar yağardı. Altı ay kalkmazdı.
Ankara asfaltı üzerinde olmamız hesabiyle
atlı gelenler, yolda kalanlar çok olurdu. Tanrı
misafiriyiz diye gelirler, bir hafta 10 gün
yollar açılana kadar kalırlardı. Hayvanlarına
da bakılırdı. Hatta şöyle bir olay yaşadım hiç
unutmuyorum: 1979 yılında Sosyal Sigorta300
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lar Hastanesi’nde göz doktoru yoktu. Ankara’ya Dışkapı Hastanesi’ne
sevk yaptırırdım. Kayınvalidem Münife Mutlu, evladım kızımın
yanına Eskişehir’e gideceğim, Ankara’dan oraya geçebilir miyiz dedi.
14 Şubat’ta biz buradan otobüsle Ankara’ya gittik. Dayımın kızında
kalacağız. Çok soğuk bir gün bodrum katında kalıyor. Yanımızda
yüklüce hediye götürüyoruz. Evde yoklarmış, bir arkadaşlarına oturmaya gitmişler, gece döneceklermiş. Yan kapıyı çaldık. Muzaffer
bey ismindeki komşu kapıyı açtı. Durumu anlatıp teyzemin kızını
sorunca biz ihtiyat ettik, ama o bizim eşyalarımızı zorla alıp kendi
evine götürdü. Misafir olduğumuz eve, Muzaffer beyin kız kardeşiyle
eniştesi geldi. Bizi sorunca Kalkancıklı olduğumuzu söyledik. Adam
kayınvalideme bakıp, teyze yoksa sen Münife hanım mısın diye sordu.
Zamanında Kalkancık’ta hareket memurluğu yapmış. Sofrasında çok
bulunduğunu söyledi. Tabi herkes iyilik yapamaz, içinden gelmez,
eli uzanmaz. Bu ailenin kadını, erkeği hepsi sahavetli insanlar. Biçer
döverleri olduğu için, yaz dönemlerinde mayıstan itibaren ekim ayına
kadar Adıyaman’a, Kahta’ya, Çukurova’ya daha sonra da Pınarbaşı
Uzunyayla’ya ekin işlemeye gidilirdi. On dört tane çoban vardı. Ayrıca
150–200 baş kendi sürüleri vardı. Gelinler, kızlar durmadan yufka
yaparlardı. Daha sonra eniştemin oğlu muhtar oldu. Onların da kapısı
herkese açık insanlardı. Hayırseverlik bu ailenin genlerinde var. t

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

Y

S

E

R

İ

Bekir Güldüoğlu
Bekir Güldüoğlu kimdir?
Ben, 1958 Kayseri doğumluyum. Kayseri
merkez Çifteönü Çakaloz’da dünyaya gelmişim. İlkokul birinci ve ikinci sınıfı Mehmet
Karamancı’da, daha sonra üçüncü ve dördüncü sınıfı şu anda yıkılmış olan Cumhuriyet İlkokulu’nda, beşinci sınıfı da Hacı Ali
Karamercan İlkokulu’nda okudum. Cumhuriyet, Hacı Ali Karamercan’a taşınmıştı. Zaten
o zaman da Cami-i Kebir’in oraya taşınmıştık.
Yaklaşık on yaşından kırk yaşına kadar hayatımız Cami-i Kebir civarında geçti. Ortaokulu şimdi kalmadı, ama Kadı Burhaneddin
Ortaokulu’nda, liseyi de Kayseri Lisesi’nde
okudum. İş hayatı bizim okulla beraber gitti.

Babam Kapalıçarşı’nın etrafında şekerleme
satışı yapar, Eski Sanayi'de imali yapılan
ürünler Kapalıçarşı’nın ön tarafındaki, şimdi
zabıta olan yerde küçük dükkânda satılırdı.
Ben de okula giderken, gelirken, okul çıkışı,
tatil günleri, hafta sonları, yılsonu tatillerinde hep babama yardım ederdim. Hem
okul, hem ticaret birlikte devam etti.
Babanız nelere dikkat ederdi, Size ne
gibi tavsiyelerde bulunurdu?
Babam Osman Güldüoğlu’nun en çok üstüne
titrediği durum arkadaş seçimi, işe bağılık
ve iş ahlakıydı. Bu konularda çok titiz davranırdı. Her zaman için hak, hukuk ve ada301
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lete çok dikkat ettirirdi. Kimsenin bir kuruş
hakkının kalmaması için uğraşırdı. Biz de
kendisinden bu şekilde gördük. Bu aileden
gelen bir şey. Devamlı üzerimize titremiş
olduğu şey dürüstlüktü.
İş hayatına nasıl atıldınız?
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1978 senesinde askere, önce Ankara’ya, oradan
da Kütahya’ya gittim. 1980’de geldim. Geldikten bir müddet sonra da, Cami-i Kebir’in
orada toptan bakkaliye işi yapmaya başladık.
Aşağı yukarı yedi yıl bu işi yaptım. Öncesinde
amcamlarla ortaktık, bakkaliye işi yaptığımız
sırada ortaklık bitmişti. Ailemle birlikte bu
toptan bakkaliye işine girdik, ama bizzat ben
kendim de toptan bakkaliyede bulundum.
1987 yılında dedik ki, toptan bakkaliye ve
şekerleme imalatı, iki iş bir arada gitmiyor
o zaman bakkaliye işini bıraktık, şekerleme
işine yoğunlaştık. 1985 yılında da adi ortaklığımızı, aile ortaklığımızı şirket haline getirdik. O zaman, eski mensucatın yan tarafında
şimdiki otelin olduğu yeri satın alıp şekerleme
imalatımızı da oraya getirmiştik. Orada reçel
ve helva imalatına da başladık. 1990 yılında
da Organize Sanayi Bölgesi’nde yerimizi
yaptırdık ve taşındık. Taşındığımızda daha
önceden lokum yapıyorduk lokumu bıraktık,
kâğıtlı şeker yapıyorduk onu bıraktık, reçelimize, meyvemize yoğunlaştık. 1997 yılında,
Almanya’dan bir soğuk hava tesisi satın aldık
ve onu Kayseri’ye taşıdık, 1998’de meyve
işimize daha da yoğunlaşmak amacıyla. Daha
sonra 1999’da Nevşehir’deki Nevbağ diye
sirke ve pekmez yapılan tesisi satın aldık,
bünyemize kattık. Orada şu anda üzüm sirkesi, şalgam, pekmez yapıyoruz. 2000 yılında
Meysu’yla tanıştık. Meysu’nun makinelerinin
bir kısmını satın alarak, ismini kiralayarak
Organize Sanayi Bölgesi'nde meyve suyu üretimine başladık. Daha sonra 2003 yılında
Meybuz’u özelleştirmeden satın aldık, 2005
yılında Meysu’nun arazisini satın aldık. 2007
yılında Meysu’nun isim hakkını satın aldık ve
meyve suyu işini, bu arada konsantre başta
olmak üzere geliştirerek devam ettik ve bu
günlere geldik. Meyve suyu, reçel, helva, tahin,
pekmez üretiyoruz.
İhracat yapıyor musunuz?
Üretimimizin takribi yüzde 15’ini ihraç ediyoruz. Dünyada yaklaşık 30’un üzerinde ülkeye
ihracatımız var. AB ülkelerinin hepsine ihra-
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catımız var. Amerika, Japonya, Afrika’da pek
çok ülkeye ihracat yapıyoruz.
Bünyenizde ne kadar kişi istihdam
ediliyor?
Normal zamanlarda takriben 300 kişi civarında, ama yaz meyve sezonunda meyvenin
durumuna göre 700–800'ü buluyor.
Bayilikleriniz var mı?
60 civarında bayi ile Türkiye çapında hizmet
veriyoruz, dağıtım yapıyoruz. Ulusal markaların pek çoğuna kendi adlarıyla üretim yapıyoruz, gene pek çoğuna kendi markamızla
veriyoruz. Migros, Tansaş, Dia, Carerfour
markaları adına üretim yapıyoruz.
Sonra süt sektörüne girdiniz sanırım.
Geçtiğimiz yıl üretimimize sütü ekledik.
Türkiye’de paket süt anlayışı geride olup,
her geçen gün gelişmektedir. Süt insan sağlığı
için çok önemlidir. Biz sütün önemini daha
kavrayamamışız, kalitesini de kavrayamamışız. Pek çok kişi süt diye beyaz bir sıvı içiyor.
Paket ve kalite bilinci oluştukça, paket süt
kullanıldıkça değeri daha iyi anlaşılacaktır.
Tarım Kredi’yle bir çalışmanız var,
değil mi?
Tarım Kredi’nin üretmiş olduğu sütleri biz
alıyoruz. Boğazlıyan’da var, Bünyan’da var.
Boğazlıyan’da çok güzel bir üretimleri var,
onu biz alıyoruz, sütleri çok kaliteli.
Meyve ağacı dikimini
özendiriyorsunuz. Bunun hem
üretime, hem çevreye katkısı oluyor.
Tedarik sorunu da ortadan kalkıyor.
Bu çalışmadan bahseder misiniz?
Maalesef Meysu’nun ilk zamanlarında biraz
fidancılığa önem verilmiş, onun meyveleri de
zaman içinde ölmüş. Bazı bölgelerde, özellikle Yahyalı ve Yeşilhisar’da bugün meyvenin
olması, Meysu’nun zamanında gidip fidanlığı
o bölgede kurmasından, oradaki insanlara
göstermelerinden kaynaklanıyor. Şimdi müstahsil ürettiğinde bunu nasıl satacağını düşü-

nüyor, satış kaygısı olmadığında üretmek
daha kolay oluyor. Şimdi bizim bölgemizde
de, diğer bölgelerde de meyveler az miktarda
üretiliyor, az miktarda ve kalitesiz üretilince
de pazar sorunu başlıyor. Çünkü münasip
pazar olmuyor. Bizim katkımız bölgemizin
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faydasına, uzun vadede de bizim faydamıza.
Hem etrafımız yeşillik olacak, insanlara gelir
kaynağı olacak, bize de daha uygun şartlarda,
daha uygun şekilde bir ürün temini olmuş
olacak. Pek çok kayısı, şeftali, vişne fidanı
dağıttık, dağıtımdan sonraki ilk mahsullerden numune göndermişler, buna da mutlu
ve memnun olduk. Bunu bir iki yıl gözlemleyelim dedik, nasıl gelişecek? Bu gözleme
göre, başarısına göre artı ve eksilerini tespit
edip, ona göre yeniden fidan dağıtımına
başlayacağız. Çünkü bu fidan manevi yanı
çok olan bir iş, bir kişi kalkıp da beş bin, altı
bin, yedi bin lira bir fidana verecek, yıllarca
gözü gibi bekleyecek, ondan sonra da toplayıp
satacak, ona sabredecek zamanı yok. Onun
için biz böyle bir şey yaptık. İnşallah iki üç
yıl içerisinde neticesini alacağız. Yaptığımız
işin ne kadar faydası olduğunu ölçümlemiş
olacağız. Ona göre bu işi devam ettireceğiz,
ya da ettirmeyeceğiz.
Bu diğer sektörleri de etkileyecektir,
nakliye gibi, iş potansiyeli artacak.
Tabii ki, bir meyve suyu demek, bizim ürünümüz % 100 o bölgeye giren para demek ve
bu dolaşıma giren bir paradır. Yani, bizden
para dağıtıldığı gün, meyve alındığı zaman
o bölgedeki insanın refah düzeyi artacaktır.
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Meyvenin olması veya olmaması insanların
planlarını, projelerini değiştirecek olaydır.
Geçtiğimiz sene içerisinde üzüm yoktu, “ne
yapacaksın?” diye sordum “, “ne yapayım”
dedi. “Çocuğu nişanladık, düğünü yapacaktık,
günü aldık, şimdi bir sene erteledim” dedi.
Bir sene ertelemek demek, oradaki o düğün
için harcayacağı paradan oradaki insanların
nasiplenmemesi demek. Onun için buradaki
paranın artışı nakliyesini yapan, orada toplamasını yapan, komisyonculuğunu yapan
herkes için gelirdir.
Kayseri’nin gelişimini, dününü,
bugününü, geleceğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Kayseri’nin gelişimi diğer bölgelere, Türkiye’nin
diğer yerlerine bakıldığında ortalamanın çok
üzerindedir. Bazen gezmek için geliyorlar, geçen
bir bölge müdürü teftiş için gelmişti, “doğuda
on bir ili gezdim, tespit yaptık ve aklı başında
tornacıları da bu işin içine dahil ettik, 300
tane işletme tespit edebildik” dedi, bu on bir
vilayette. Kayseri’ye yıllardır gelmemiş insanın Kayseri’ye gelince düşüncesi değişiyor.
Kayseri, şükürler olsun, bazı şeyleri yakaladı,
iyi gidiyor. Bugün sağlık merkezi oldu. Ben
2001 yılında ameliyat olurken burada bir
tane kalp hastanesi vardı, şimdi kaç tane kalp
hastanesi oldu. Kayseri’deki sağlık merkezleri
bugün Türkiye’deki pek çok yerin sağlık merkezlerinin önünde. Önceden herkes tedavi
olmak için Ankara’ya giderdi, şimdi Ankara
değil, Türkiye’nin her tarafından Kayseri’ye
hasta geliyor. Kayseri sağlıkta da, ticarette
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de önde. Bunların hepsi birbirini destekliyor.
Eğitim de o şekilde, başka üniversitelerin açılması, vakıf üniversitelerinin açılması, bunlar
hep ihtiyaç. Bir yılda üniversite kuruluyor,
ertesi sene 3–4 fakülteyle açılıyor, bu basit,
kendinden olan bir olay değil. Pek çok oteller de olacak, yeni oteller yapılıyor, dahası
da yapılacak. Geçen bir arkadaş anlatıyor:
Basketbol için yurtdışından gelmişler buralara, gezmişler ve hayretler içinde kalmışlar.
Kaç kişi diyor, “Kayseri’ye gelip statta maç
izlemek istiyoruz”. Yani insanlar merak ediyorlar, Kayseri stadyumunu. Bizim şimdiki
evin yanında, geçip gidiyoruz da normal
gibi geliyor. Geçen İstanbul’dan biri diyor ki
“Kayseri’ye tramvay yapılmış, çayırın, çimenin içinden gidip geliyormuş, öyle mi?” dedi.
“Düşündüm, evet öyle.” Yanından gidip geliyorum, ama bizim hiç dikkatimizi çekmedi,
çimenin üzerinden gidip gelmesi, demek ki
dışarıdan gelen insan daha iyi gözlemliyor.

Sosyal sorumluluk veya hayırseverlik
deyince, Sizde nasıl bir çağrışım yapıyor?

Bir kahramanınız, örnek aldığınız
birisi var mı?

Neden Kızılay’ı tercih ettiniz?

Her branşta, her sektörde, her pozisyonda
dinleyip de bir şeyler almak istediğim, öğrenmek istediğim, öğrendiğim, canı gönülden
dinlediğim kişiler olmuştur.
Bekir bey neleri sever?
Çalışmayı sever.
Neleri sevmez?
Tembelliği sevmez.
Sivil toplum örgütleri ve meslek
teşkilatlarında da görev aldınız
sanırım, doğru mu?
Evet. Şu anda Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi'yim. 23 yıldır da Meclis
Üyesi'yim, gıda ürünlerinde. Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi’nde de beşinci yılımız, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı'yım. Ondan önce
beş yıl da Mimarsinan OSB’de yönetim kurulundaydım. Daha öncesinde de Kayseri Organize Sanayi Camii’nin kuruluşundan tamamlanana kadar dernek yönetiminde bulundum.
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Küçüklüğümüzden beri bu hayır işleri, sadaka işleri
babam tarafından bizzat bizim elimizden verdirilerek dağıtım işleri olurdu. Bizim kendi çapımızda
ufak tefek hayırlarımız olurdu, ama ilk 1996 yılında
babam adına babam tarafından yaptırdığımız Altınoluk semtindeki Osman Güldüoğlu İlköğretim
Okulu'dur. On beş dersliği vardır. O zaman etrafında
fazla apartman yoktu, ama şimdi oldukça yoğunlaştı.
O zaman müteahhitliğini de biz yaptık, 96'da başladık 98'de öğretime açtık. İyi, güzel, sağlam bir okul
oldu. Öğrencilere de artık yetişmiyormuş önce tek
öğretim yapıyorlardı, şimdi çift öğretim yapıyorlar,
orasını yaptık. Daha sonra yapılan çeşitli yerlere
yardımlar şeklinde, işte Kayseri’ye nereler yapılıyorsa
karınca kararınca katkımız oluyor. Kendi adımıza
Gülük Camii çeşmesi, tuvaleti ve şadırvanını yaptırdık.

Kızılay’la bizim gönül bağımız var. Kızılay’a her
zaman dağıtımlarda yardımda bulunurduk. 2001
yılıydı bu yardım için geldiklerinde, “bir ara gelin
sağlık kontrolünüzü yapalım” dediler. Biz de yoğunluktan, iş telaşından kendimize zaman ayıramıyoruz. Hafta sonu gittik. Cumartesi günü ağabeyimle
birlikte Kızılay Hastanesi'ne gidip erkenden kan
tahlili yaptırdık. Rahmetli Abdullah Delice “ bir
tane de EKG’nizi çekeceğim” dedi. EKG sonucunu
görünce pazartesi günü de efor testi yapacağını
söyledi. Pazartesi günü vardık. Sana anjiyo yapalım deyince, aman doktorum benim işim gücüm,
randevularım var dedim. Sağlıktan daha önemli hiç
bir şey olmaz diyerek beni ikna etti ve anjiyo yaptılar. Anjiyo sonucunda senin acilen kalp ameliyatı
olman lazım dediler. Ve bir hafta içerisinde de kalp
ameliyatı oldum. Dört damar da baypas oldu. Eğer
Kızılay’ın o ısrarı olmasaydı, biz o telaşta sağlığımızın
hiç farkında değildik. Ya ani bir kalp kriziyle gitmiş,
ya da sakat kalmış olacaktık. Bundan dolayı her
zaman için Kızılay’a ve rahmetli Abdullah Delice’ye
minnet duyuyoruz. Daima Kızılay’a sıcak bakıyor ve
üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. t
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Bekir Özbıyık
Sizi tanıyabilir miyiz?

 Ortakçılıkta
için bozulmazsa
işin bozulmaz,
derim. İlk defa
adamın içi bozulur,
ondan sonra işi
bozulur. Aman
yavrum içinizi bozmayın, derim. 

1939 doğumluyum, Adana doğumlu bir
Kayserili'yim. Babam ve amcam kunduracılık yaparmış. Amcam Kayseri’deki dükkânın
başında, babam da Adana’daki dükkânın
başında durmuş. Ben, Adana doğum evinde
dünyaya gelmişim. Üç–dört yıl sonra, babam
Kayseri’ye dönmüş. Ben, 6 yaşındayken
babamı kaybettim. Ağabeyim de, 8 yaşındaydı. Annem bir daha evlenmedi, bizim
başımızda durdu, bize hem analık hem de
babalık yaptı.
İlkokula Safa Mektebi'nde başladım, birinci
sınıfı orada okudum. Oradan Mustafa Özgür
İlkokulu’na geçtim. Dördüncü sınıfa kadar
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orada okudum. Beşinci sınıfta talebe azlığından bizi Cumhuriyet İlkokulu’na gönderdiler. Diplomamı oradan aldım. Ben ortaokula
gittim. Annem okumamı istemiyordu. Okula
iki–üç yıl gittim, defter kitap yok. Ahmet
Kaşıkçı isimli arkadaşımdan ödünç matematik kitabı aldım. İngilizce dersinde ödev
yapıyordum. İngilizce öğretmenimiz Gönül
hanımdı. Yanıma geldi defteri, kitabı yırttı.
Kız Ortaokulu’nda müdürümüz Refik Göçmengil beydi, onu da çağırıp beni bir güzel
dövdürttü. Böylece mektep hayatımız sona
erdi.
İş hayatına nasıl başladınız?
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Okul hayatım bitince çerçiliğe başladım. Kayseri çevresine gidiyordum. Bir zamanlar el
arabasıyla yaptım. Bir zamanlar da eşek aldım,
onunla dolaştım. Yazma, tülbent, iğne, iplik,
ibrişim, küken, kanaviçe gibi şeyler satıyordum. Çerçiliği bitirdim, dayımla beraber fırıncılığa başladım. Erciyes fırınını çalıştırdık.
Askere gittim. 1959–1960 yıllarında önce
Isparta’da, daha sonra İzmir’de askerliğimi
tamamladım. Askerden gelince Katrancılar’ın
içerisinde amcam Mustafa Özbıyık’la beraber
hırdavatçılığa başladık. Bir iki sene çalıştıktan sonra Düvenönü’nde Arı Fırını'nı aldık.
Fırıncılık yaptık. Bu arada ağabeyim İbrahim
Özbıyık fakülteyi bitirip makine mühendisi
oldu. Onunla beraber Eski Sanayi’de kazan
atölyesi açtık. Orada 4 sene kirada çalıştık.
Kalorifer kazanları, buhar kazanları, eşenjör, boyler, akaryakıt tankları yapıyorduk.
Ağabeyim Erzincan’dan bir iş aldı. Orada
600 tonluk 4 tane akaryakıt tankı yapacaktık. Allah yardım etti. Yoksa yapılacak bir
yer değildi. Dağın arasında bir yer, iki üç
müteahhit almış yapamamış, yarım bırakmış. Hatta, İbrahim ağabeyim bana kıyamadı, biz de teminatı yakalım, dedi. Böyle
bir ortamda başladık, işi bitirdik. Cereyan
bile yoktu, jeneratör götürdük. İşi bitirdik.
Çok memnun oldular. Hatta bir gün İnşaat
Emlak'taki bir yarbay geldi, oğlum biraz
yavaş mı gidiyorsunuz, diye sordu. Efendim
bundan sonra hızlı ilerlerim, dedim. Komutanlar Erzurum’a gittiler. Erzincan, Erzurum
arasında Surperen diye bir yerde çalışıyorduk. Dönüşte uğradılar. Bizim tankın birisi
yükselmişti, birisi de yarım olmuştu. Oğlum
biz giderken şu tankın birisi yoktu dedi, sırtımı tapıkladı. Aferin deyince, Teğmen Vehbi
bey komutana hitaben, efendim müteahhide
böyle söylenir mi, dedi. O zaman yarbay teğmene hitaben, bana bak Vehbi, eğer şu adam
Allah’la pazarlık yapabilse gece ile gündüzü
25 saat yapacak, dedi. Kendimizi işe vermiştik, saç sakal birbirine karışmıştı. Çok
şükür Allah muvaffak etti. Yarbay iş bitince
çok ısrar etti, oğlum buradan gitme, sen
böyle çalıştıkça ben sana çok iş bulurum,
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dedi. Teşekkür edip ayrıldık. Eski Sanayi’deki
atölyemizi Sağıroğulları’ndan kiralamıştık.
Şimdiki Anatamir’in karşısında eski bisikletçilerin içindeki 4.000 m2 yeri Hacı Mehmet
Çalık’ın zamanında belediyeden alıp, yaptırdık. Bir müddet çalıştıktan sonra, Ömer
Lütfi Göknar beyle ortak olduk. Ağabeyimle
tanışırlardı. Beraberce bugünlere getirdik.
Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi’nden
yer alarak oraya geçtik. İş büyüdü, gelişti.
LPG tankları, oksijen depoları, eşanjör ve
benzeri şeyler üretmeye başladık. Şimdi,
oğlum Mahmut’la Ömer beyin oğlu birlikte
yürütüyorlar. Ürettiklerinin yüzde 40’ından

fazlasını ihraç ediyorlar. Almanya’ya ve Suudi
Arabistan’a irtibat bürosu açtılar.
Sanırım halı üretimi de yapıyorsunuz?
Evet Organize Sanayi’nde bulunan Atlantik
Halı Fabrikası'na ortak olduk.
Mobilyacılık?
Kelebek’i satın aldık. Düzce’de olan fabrikanın bir kısmını buraya getiriyoruz.
Un işi nasıl başladı?
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günkü İstanbul gibiydi. Yapana yaptırana her
zaman dua ediyorum. Çivi çakandan Allah
razı olsun. Gelmiş geçmiş belediye başkanlarımızın ve devlet adamlarımızın, ecdadımızın
yattığı yer nur olsun. Ne kadar şükretsek,
ne kadar rahmet okusak azdır. Ben çocuklarıma hep söylüyorum. Debdebeye kendinizi
alıştırmayın, ilerde ne olacağınız hiç belli
olmaz. Buradan bağa giderken yemeniyi elimize alırdık, eskimesin diye. Kendinizi lükse
alıştırmayın, derim. Çocuklarıma bir şey daha
söylerim: Ortakçılıkta için bozulmazsa işin
bozulmaz, derim. İlk defa adamın içi bozulur,
ondan sonra işi bozulur. Aman yavrum içinizi
bozmayın, derim. Ayrılmanız gerekirse, ayrılın. Onun da yolu yordamı var. Ortakçılıkta
insana çok sorumluluk düşer. Kendinizi ona
göre ayarlayın, derim.
Büyüklerinizden ne gibi tavsiyeler
aldınız?
Babamı küçükken kaybettiğim için bir hatıram yok. Ancak; annem, baban şöyle derdi
diye anlatırdı. Bu sözlerden birisi: Sen dosta
muhtaç olma kalırsa düşmana kalsın, dermiş.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?

Değirmencilik Un Fabrikası'nı tuttuk. Bir
sene sonra baktık, çok bakımsızdı, çalışılacak gibi değildi. Burasını isterseniz bırakalım, isterseniz bize verin, dedik. Adamlar
da makul davrandılar, bize verdiler. Bu hale
getirdik. Burada un ve yem üretiyoruz. Bir
bulgur fabrikası da kurmak istiyoruz.
Kayseri’nin geçmişini ve bugününü
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kayseri çağ atladı. Ben çerçilik yaparken, ağırlıklı olarak tuhafiye malı satıyordum. Burada
toptancısı yoktu. İstanbul’a talebe biletiyle
indirimli olarak mal almaya gittim. Tren bileti
20 lira 50 kuruştu. Talebeye 10 lira 25 kuruşa
verirlerdi. Kayseri’nin bugünkü durumu, o
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Peygamberimiz diyor ki; “İnsanların en hayırlısı insanlara en hayırlı olandır”. Felsefe bu.
Bir insana, bir topluma karınca kararınca
faydalı olabilmek çok önemlidir. Bir başbakan
da hizmet verir, bir çöpçü de hizmet verir.
Onun mesleği o, diğerinin mesleği o, hiçbir
şey fark etmez. Hangi mevkide olursan ol,
işini iyi yapacaksın.
Kişisel hayırların dışında kurumsal
hayırlar da yaptınız, bu konuyla ilgili
bilgi verir misiniz?
İdare heyetindeyken Erbosan İlköğretim
Okulu’nu yaptırdık. Ondan sonra, Erciyes
Üniversitesi’ne Özbıyık–Göknar Hukuk
Fakültesi’ni yaptırdık. Zihinsel Engelliler
Okulu’nu yaptırdık. Şimdi de Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi’ne bir fakülte yaptırıyoruz.
Kızılay’a da yardım da bulundunuz.
Neden Kızılay’ı tercih ettiniz?
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Kızılay’ın da bazı katlarını yaptık. Kızılay’ın
başında bulunan Ayhan Uzandaç, İrfan ağabeyim ile görüştü. O gün, 200 milyar lira
katkıda bulunduk. Hatta; Ayhan Uzandaç,
paranızdan daha büyük katkıda bulundunuz, sizin isminizi kullandık, sizi gören diğer
hemşerilerimiz de sahip çıktı, dedi. Şimdi, o
eseri tamamlayıp Kayseri’nin hizmetine sundular. O günlerde bazı konuşmalar oluyordu,
çok büyük başladılar, altından kalkamazlar
diyorlardı. O gün ben de, bu arkadaşlar küçük
başladılar, daha büyük başlayacaklardı dedim.
Önemli olan inanmak. Bir şeye inandın mı,
başarıya gitmemek mümkün değil. İnanıp
yapacaksın. Cenabı Allah önünü açar.
Ticari kurallarınız nelerdir?
İrfan bey size şunu söyleyeyim. Hayatta
çok kazanayım diye bir hırsım hiçbir zaman
olmadı. Bir işi iyi yapmak için aklımın, gücümün yettiği kadar çalışırım, uğraşırım.
Unutamadığınız bir anınız var mı?
Öğrenciliğimi sorduğunuzda İngilizce öğretmenim Gönül hanımdan bahsetmiştim.
Onun dayağı yüzünden okuldan ayrılmıştım.
Bir gün ekmek dağıtırken İngilizce öğretmenim Gönül hanım beni gördü. Hatasını
anlamış olacak ki, seni okutayım, dedi. Benim
yaşım büyüdü, dedim. Seni çalıştıracağım,
ortaokulun imtihanını verdireceğim, dedi.
Ama; iş işten geçmişti. Fakat; içimde bir
uhde olarak kaldı. Okumaya ve okutmaya çok
meraklıyım. 2 oğlum ve bir kızım var. Üçünü
de okuttum. Bir oğlum makine mühendisi
oldu. Bir oğlum ve kızım işletme fakültesini
bitirdi. Oğlum Mahmut Isısan’la, Erbosan’a
bakıyor. Mehmet Atlantik’le, Kelebek’e
bakıyor. Kızım da Kelebek’in işleriyle ilgileniyor. Biz de burada vakti dolduruyoruz.
İstanbul’a gitmiştim. İstanbul’da Ensarioğulları var. Şerif Ensari diye muhterem bir
babaları vardı. Oğlu Eyüp var. Mal alıyorum,
bana gösterdikleri mala tevatır demişim. Bu
kelime onlara tabi çok değişik geldi. Benim
ismimi bilmezler, onların yanında benim
ismim Tevatır’dır. O zaman 14–15 yaşların-

dayım, sana İstanbul’da iş açalım, dükkân
açalım, dediler. Benim Kayseri’ye gitmem
lazım, dedim.
1962 yılında, evlendim. Ben 1960 ihtilalinde
askerdim. İhtilalde, sabah saat 4’de bizi kaldırdılar. Sabah yemeğini yedik. Başımızda
Cengiz yüzbaşı vardı. Kıdemli, ciddi çok muhterem bir adamdı. Ben de onun şoförüydüm.
Yanımıza da bir muhbir bindi, silah aramaya
gidiyoruz. Bir köye vardık, beşiklere kadar
silah aradık. Bir ağa evine gittik. Evin etrafını çevirdik. Cengiz yüzbaşı evin sahibine,
sende makineli tüfek varmış onu teslim et,
dedi. Ev sahibi madem gelmişsiniz varsa
arayın bulun, dedi. Kendisinden çok emin.
Bir otomatik av tüfeğim var, dedi. Otomatik av tüfeğini ilk defa orada görmüştüm.
Geri döndük merkeze geldik. O muhbir adam
ben ineyim, dedi. Komutan hayır inme içeri
gel, dedi. Adama “utanmıyor musun yalan
söylemeye, bu askerleri 4’de kaldırmaya, o
adamcağızları rahatsız etmeye utanmıyor
musun”, diye kızdı. Belki sohbeti şu sözümle
bitirirsek daha anlamlı olur diye düşünüyorum: “Küçükken düşünebilsem, büyüyünce
de çalışabilsem”, der insan. t
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Cavit Yücel
Kendinizden bahseder misiniz?
Kayserili bir aileyiz. Babam Süheyla annemle
1974 yılında evlenmiş. Annem de Kayserilidir. Ben 1976 yılında İstanbul’da dünyaya
geldim. Babam Gökşen Mustafa Yücel 1946
Kayseri doğumludur. Küçük yaşta Karabük’e
gitmişler. Dedem Osman Yücel, Karabük
Demir Çelik Fabrikası'nda ustabaşıymış.
Dedem oradan ayrıldıktan sonra Karabük’te
kendi haddanesini kurmuş. İki kardeşiyle
beraber çalışmışlar. 1955 yılında kurdukları
haddaneyi 1965 yılına kadar işletmişler. 1965
yılında İstanbul’a gelmişler. 1967 yılında
Yücel Boru’yu kurmuşlar. Bu fabrikayla büyümeye başlamışlar. Dedem 1980 yılında vefat
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edince, yerine babam geçmiş. Çayırova Boru
Fabrikası'nı kurmuşlar. 1984 yılında Kroman
Çelik’i satın alarak bünyemize katmışlar.
Yücel Boru’da inşaat için boru ve profil üretiyoruz. Sacı işleyip mamul hale getiriyoruz. Çayırova Boru’da doğalgaz, su ve petrol
borularını, yani daha büyük çaptaki boruları üretiyoruz. Kroman Çelik’te ise hurdayı
eritip kütük döküyoruz. Kütükten de inşaat
demiri, köşebent, lama türü hadde ürünleri
üretiyoruz.
Eğitim hayatınız nasıldı?
Moda İlkokul’unda okula başladım. Ortaokul ve liseyi Bostancı’da özel Yunus Emre
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Lisesi’nde okudum. Üniversiteye Kıbrıs’ta
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde başladım.
Bir sene Kıbrıs’ta okuduktan sonra Yeditepe
Üniversitesi’ne geçiş yaparak uluslar arası
taşımacılık yönetiminden mezun oldum.
2005 yılında askere gittim. Havacı olarak
Kütahya’dan sonra, Bursa’da askerliğimi
tamamladım.
Babanız nasıl bir insandı, Size tavsiyeleri olur muydu?
Babam da babasını genç yaşta kaybetmiş.
İki şirket varmış, onların başına geçmiş,
büyük zorluklarla karşılaşmış. 1980 yılındaki
darbeyi yaşamış. Çektiği sıkıntılar, babamı
daha otoriter yapmış. Ölmeden beş altı yıl
önce bana şunları söyledi: Ben yüzüme bir
maske taktım. Sert bir maske. O şartlarda
bu maskeyle gezmek zorundaydım. Bundan
dolayı da gerçek yüzümü, sevgi dolu yanımı
pek gösteremedim. Ben babamın o gerçek
iç dünyasını geç de olsa fark ettim. Bir şeye
kızar, yarım saat geçmeden gelir espri yapar
ve o davranışının nedenini, gerekçesini söylerdi. Herkes çekindiği kadar da, severdi. Bazı
korktuğunuz insanlardan nefret edersiniz,
babamdan çekinmemiz nefrete değil sevgiye
dönüşmüştür. Bu sadece benim değil, bütün
çevresindeki insanların hissettikleridir. Adil
olmamızı, kul hakkı yemememizi ve insancıl olmamızı isterdi. Hiçbir zaman insanları
ezmememizi, herkesin kendim gibi bir insan
olduğunu unutmamamı tembih ederdi.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Allah’a şükürler olsun, ailemiz varlığı yerinde
olan bir ailedir. Bunun kıymetini bilip şükretmek ve insanlarla paylaşmak lazımdır diye
düşünüyorum. Bir cümleyle hayırseverlik
paylaşmaktır. Gebze Kroman Çelik İlkokulu,
Darıca Gökşen Mustafa Yücel Lisesi, Karabük
Yücel Huzurevi, yine Darıca Hastanesi Yanık
Ünitesi, Kayseri Nadire Yücel Sağlık Ocağı
yaptığımız başlıca hayırlardır.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
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Kızılay ülkemizin en eski yardım kurumlarından birisidir. Herkesin imdadına koşar.
Bu yüzden tercih ettik.
İnsanlar ailenizin Kayserili olduğunu
öğrenince nasıl davranıyorlar?
İlk karşılaştıklarında Kayserililer'i parayı çok
seven, para harcamayı pek sevmeyen cimri
olarak değerlendiriyorlar. Hatta bunlarla ilgili
espri yapıp, fıkralar anlatıyorlar. Bu değerlendirmeler bizleri tanıdıkça, yerini başka
değerlendirmelere bırakıyor. Kalıcı dostluklar
oluşuyor. Gerçeğine bakılacak olursak Kayserililer çalışkandır. Sakıp Sabancı, Kadir Has
gibi büyük işadamları Kayseri’den çıkmıştır.
Bizleri tanıdıkça ön yargıları yok oluyor, bir
saygı ve sevgi çemberi oluşuyor.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
Eğitimimiz ve işlerimiz nedeniyle pek gidip
gelemiyoruz. On iki yaşındayken gitmiştim.
Son alarak da 2005 yılında askerlik için sülüsümü almak üzere gittiğimde gördüm. Bu iki
gidişim arasında büyük fark var. Caddelerin
genişliği, rahatlığı, ferahlığı çok güzeldi. Gelecekte daha da güzel olacağına inanıyorum.
Nasıl bir insansınız, prensipleriniz
nedir, neleri sever neleri sevmezsiniz?
Önce sevmediklerimi söyleyeyim. Yalanı ve
riyakârlığı hiç sevmem. Haksızlık yapılması,
beni en çok sinirlendiren şeydir. Çok otoriter
biri değilim, ikna ederek yönetmeye çalışırım.
Belki de bu durum, biraz da eğitimle ilgili.
Bu sadece kendimizle ilgili değil, karşımızdaki insanlarla da ilgilidir. Bizim şirketlerdeki çalışan insanlarımızın eğitim seviyeleri
yüksektir. Bu insanları yönlendirmek daha
kolay oluyor. Çok çabuk kavrıyorlar.

 İlk karşılaştıklarında
Kayserililer'i parayı
çok seven, para
harcamayı pek
sevmeyen cimri
olarak değerlendiriyorlar. Hatta
bunlarla ilgili espri
yapıp, fıkralar
anlatıyorlar. Bu
değerlendirmeler
bizleri tanıdıkça,
yerini başka
değerlendirmelere
bırakıyor.

Hobileriniz var mı?
Açıkçası pek hobim yok. Spor, yürüyüş yaparım. Tenis oynarım.
Örnek aldığınız insanlar var mı?
İş hayatında babamı örnek alırım.
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Yurtdışı piyasanız da olduğunu söylediniz, nerelere ihracat
yapıyorsunuz?
Avrupa ülkelerine ve Amerika’ya ihracat yapıyoruz. Bazılarını söyleyecek olursak Almanya, Belçika, Fransa, Amerika’nın doğu sahilleri,
Yunanistan. Bu krizden sonra işler biraz düştü, özellikle Avrupa
bölgesinde. Biz de Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yöneldik. Mısır,
Dubai, Katar’a ve ayrıca Türk Cumhuriyetleri'ne mal satarak bu
daralmayı aştık.
İşleri babanızdan devraldıktan sonra neler yaptınız?
Kroman’a ikinci bir çelikhane kuruldu. Yaklaşık bir milyon kapasite
ilave yapılarak, üretim iki milyon tona çıkarıldı. Yücel Boru 6 tane
yeni hol yaptı. Hâlâ da yapılmaya devam ediyor. Çayırova Boru’ya
da 6 tane yeni makine alarak yıllık kapasitemizi 500 bin tondan
650 bin tona çıkartacağız, bu sene sonunda. İskenderun’da da bir
fabrikamız vardı. Yeni bir yer satın aldık. 160 dönüm. Oraya da yeni
bir fabrika kurarak kapasitemizi artıracağız. Bu sene Nisan–Mayıs
ayı gibi başlarız. 2012’nin ilk çeyreğinde de bitirmeyi düşünüyoruz.
Yeni yatırım olarak da sac üretimine girmeyi düşünüyoruz. Şu anda
araştırma ve fizibilitesi yapılıyor, en kısa zamanda başlayacağız.
Üç kuşaktır bu işleri yapıyorsunuz, neler değişti?
1969 yılında ilk defa kurulduğunda topu topu iki fabrika varmış.
Birisi Borusan, birisi de Yücel Boru’ymuş. Tabi o zamanın koşullarına göre sac getirmek çok zor. Şu anki gibi değil yokluk zamanları,
ulaşım çok zor, banka yok. Akreditif açma imkânı yok. Karşılıklı
güvenle iş yapılıyor. O zaman saclar Japonya’dan alınıyormuş. Siz
parayı yurtdışına gönderiyorsunuz, o firma da parayı alınca size malı
gönderiyor. İnşallah gönderir diye dua etmekten başka çareniz yok.
Türkiye’de şu anda yaklaşık 200 tane boru fabrikası var. Ve herkes
sac getirebiliyor. Sac üreticisi de çoğaldı. İşler daha kolaylaştı, ama
kâr marjları düştü. Sac fiyatı artışından yararlanıp kâr edemezsen,
normalde üretimden yapacağınız kâr yüzde 4–5’i geçmez. Burada
bence yapılması gereken özel mallara girmek, harcıâlem inşaat ve boru
profilinden çıkmak. Ya da, bunlara ilave olarak otomotive yönelerek
otobüslerin karoserine ait ürünlere, yine otobüslerde kullanılan egzoz
borularına ve benzerlerine girmek. Çünkü boyandığı için, çiziksiz mal
ister. Böyle katma değeri kârı yüksek işlere girmek gerekir. Çünkü
rakiplerimiz artık sadece kendi şehrimizde kendi ülkemizde değil,
dünyanın diğer ucunda olabiliyor. Babam, “eskiden müşteri bizim
kapımızda beklerdi, artık asaleti alıp buzdolabına koyacaksınız,
öyle bir zaman geldi ki siz müşterinin kapısında bekleyeceksiniz”
derdi. Bizim en küçük müşterimizin bile Avrupa ve dünyadaki sac
fiyatlarından haberi var. Anında internet veya diğer iletişim yoluyla
öğrenebiliyor. Dolayısıyla kaliteyi artırmamız gerekiyor. Boru fabrikası kurmak zor değil. On beş–yirmi milyon doları olan dört beş
makinelik fabrika kurabilir. t
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Celal Hasnalçacı
 Eğer,
Kayseri’ye dışarıdan bakacak
olursak bir
üstünlüğü var mı,
yok. Denizi yok.
Mümbit arazileri
yok. Sosyal hayatı
yok. İnsanlara,
ancak insanlığımızı
gösterebilir, verebiliriz. Bunun için
Kayseri’yi tercih
ettirebiliriz. 
314

Kendinizi anlatmanızı istesek, neler
söylerdiniz?
Nüfus cüzdanımda doğumum 5 Aralık 1954
olarak yazılıdır. Ancak rahmetli annem,
oğlum sen çiçeklerin açtığı zaman doğdun
derdi. Mayıs ayının 7’siydi diye söylerdi.
Babama sorduğumda, şu çocukların nüfus
cüzdanını çıkart diye birine veriyor, aman
ceza da verilmesin diye belirtiyor ve doğumdan çok sonraki tarihler yazdırılıyor, dedi.
Hunat Mahallesi'nde dünyaya gelmişim.
Eski belediye başkanlarımızdan Necmettin
Feyzioğlu ile komşuyduk. Rahmetliyi de
küçüklüğümden hatırlarım. Evlerine de girip

çıkmışlığımız vardı. O mahalle çok estetik
bir mahalleydi. Sonradan yıkıldı sadece Necmettin Bey’in evi kaldı. Yan tarafımızda da
Sait Doğaner’lerin evi vardı. Yıkılmaması
gerekirken, maalesef orası da yıkıldı. Benim
doğduğum ev yıkıldı, şimdi orası araba parkı
oldu.
1968 yılına kadar çocukluğum bu mahallede geçti. Namık Kemal’de ilkokulu, TED
Koleji'nde ortaokul ve liseyi okudum. TED’in
ilk öğrencilerindenim. Koleji, ilk beş öğrenci
içerisinde bitirmiştim. Arkadaşlarımızdan
Dr. Haluk Özcan, Sanayi ve Ticaret E. Bakanı
Cahit Aral’ın oğlu Zafer Aral, Torun eczanesi
sahibi Şükran hanım, Açıkalınlar’ın Şaban
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bey, Gürbazlar’dan İbrahim bey ve Molu ailesinden Emin bey vardı. Bizim zamanımızda
üniversitede ÖSYM yoktu. Birçok şehri dolaştım. Şu şehirde puanlar şuna düştü diyorlardı, oraya gidiyorduk. İstanbul, Ankara ve
Bursa’da okullara kaydımı yaptırdım. İzmir’de
de Ege Üniversitesi Diş Hekimliği'ne kaydımı
yaptırdım. Orada 15 gün okudum. Amacım
oradan tıbba geçmekti. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği açık verince diş hekimliğinden kaydımı aldım tekstile geçtim. Beş yıl
okudum, mezun oldum. Okul bitince ilk iş
yerim Develi’deki Saray Halı oldu. Bu arada
Günseli hanımla evlendim. Babaannelerimiz kız kardeşti. Eşimin doğduğu sene 1962
yılında Günseli Başaran Türkiye güzeli olmuş,
onun adını koymuşlar. İstanbul Tuzla’da 1980
yılının Kasım ayında kısa dönem askerliğimi
yaptım.
Ben Kayseri’ye geldiğimde, Atlas Halı’nın
sahibi Çetinkaya ve Mustafa Derin’le irtibata geçtim. Mustafa Derin akrabamız olur.
Teyzem onların gelinidir. Mustafa Derin sevdiğimiz bir ağabeyimizdi, yakın ilişkilerimiz
vardı. Çok iyi ve çok birikimli bir insandı.
Lütfi Özden amcanın oğlu Adil Özden’le
aynı sınıfta okumuştuk. Lütfi amca sahasında bir numaralı bir beyindi. Çok girişimci
ruhu vardı. Halı teknolojisindeki görgüsü,
renk duygusu, renk yerleştirme bilgisi çok
az insanda vardı. Ankara Kocatepe Camii'nin
halılarını o dokutturup yerleştirmişti. Bu
isimlerin referansıyla Saray Halı’ya gitmiştim.
Orada boya işletme şefliği boştu. Fahrettin
Arar bey vardı, çok değerli bir insan. Kayseri
Tekstil’in kurucularındandı. Saray Halı’nın
büyümesinde etkisi olan birkaç isimden birisi
de oydu. Ev Kayseri’deydi. Develi’ye gelip gidiyordum. Askerlik dönüşü Orta Anadolu’nun
eleman aradığını öğrendim. terbiye işletme
mühendisi olarak başladım. Orada dolu dolu
17 yılımı geçirdim. Bizim başladığımızda
Orta Anadolu kriz geçiriyordu. O zaman
Birlik Mensucat muhteşem bir fabrikaydı.
Orta Anadolu’da çalışanlarda keşke Birlik
Mensucat’ta çalışsam özlemi vardı. Onların
maaşları gününde ödenirdi. Erzakları daha

zengin olurdu. Orta Anadolu’ya başladığımda
çok ortaklı bir şirketti. 1983 yılında banka
borçları olduğundan Orta Anadolu’nun yeni
bir sahibe ihtiyacı vardı. Gazioğlu–Karamancı
Grubu o hisseleri topladılar. Hatta, o günlerde bu hisselerin bir holdinge satılmak
üzere toplandığı söyleniyordu. Gazioğlu’nun
damadı Mehmet Ali Babaoğlu vardı. Genç,
yağız bir delikanlı. Almanya’da okumuş, Enka
şirketinde çalışmış Güney Sanayi'deki bir
arkadaşı kendisine tekstilden bahsediyor.
Tekstilin çok iyi olduğunu anlatınca, Babaoğlu da bizim kayınpederin bir tekstil fabri315
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 Amerika’da
onlarca farklı etnik
ve inançtan insan
bir arada bugünkü
teknolojiyi meydana getirip sahip
oluyorsa, biz
ayrılıp parçalanıp
da o teknolojilere
sahip olmamak
gibi bir pozisyona
düşersek herhalde
bu bizim en büyük
ayıbımız olur. 
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kası var, ama satıyorlar diyor. Mehmet Ali
Babaoğlu kayınpederlerine gidip, bana bir
şans verin fabrikayı ayağa kaldırayım diyor.
Kısa sürede orayı ihracat firmasına dönüştürdü. Amerika’yla diyalogu vardı. Önce
dokuma makinaları aldı. Ham dokuma bezleri, Amerika’ya ihraç edildi. Daha sonra, bu
Amerika ilişkisi sırasında Türkiye’de denim
hayatı başladı. Bunu ilk başlatanlar da
Akfil’di. Onlar indigo boyamaya geçince, biz
de Akfil’den bir makine satın aldık. Gazioğlu
ve Mehmet Ali Babaoğlu Akfil’in başarılarını
görünce bu durumu Amerika Levis’e taşıdılar. Onlarla bir proje anlaşması yaptılar. Ben
daha sonra bu firmaya gidip, kurs gördüm.
Kayseri Orta Anadolu’yu bir blucin kumaşı
dokuma fabrikası haline getirmeyi kararlaştırmışlar. Levis Amerika’dan mühendislerin
gelmesi pahalı olur, siz mühendisinizi bize
gönderin eğitelim daha rantabl olur deyince
buradan beni gönderdiler. Amerika’ya gittim,
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bir aydan fazla kaldım. Hem indigo boyama
üzerine, hem de üretim tesislerinde eğitim
aldım. Sonra, onlar buraya gelip üretimin
startını verdiler. Orta Anadolu o gün yıldızı
parlayan, bugün de dünyanın ilk üç firması
arasında yer alma özelliğini koruyan bir firma
oldu. 1981 yılında girdiğim Orta Anadolu’da
1997 yılının Ocak ayında ayrıldım. Daha önce
firmada beraber olduğumuz Mustafa Burhaniyeli bey 1990 yılında emekli olmuştu. Bizim
teknisyenimizdi. 27 yıl orada çalışmıştı. Diğer
ortak arkadaşlar 1992 yılında İstanbul’da
tekstil üretimine başlamışlardı. Orada imalat
yapıp Kayseri’ye gönderiyorlar, Mustafa bey
de burada satıyordu. Bize, ortak olun bu işi
büyütelim diye teklifte bulundular. Biz de
ortak olduk. Ortaklığımız bu şekilde 1996
yılının ortalarına kadar devam etti. Siz bu şirketi alın, yeni bir yerde üretime geçin dediler.
Biz de yer arayışına başladık. Çorlu’yu filan
araştırırken Kayseri Organize Sanayi arsa
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satışına çıktı. Evimiz barkımız buradaydı,
burası memleketimizdi. Kayseri’ye karar
verdik. İhaleye girip, şu anki fabrika yerini
aldık. Ağustos ayında ihale olmuştu. Biz Eylül
ayında fabrikaya başlayacağız dediğimizde,
daha orayı imara açmadık su, elektrik yok
dediler. Biz de, depo yanımızda oradan suyumuzu alırız, siz elektriği verirseniz hemen
başlayacağız dedik. Sağ olsunlar Organize
Sanayi yönetimi gereken desteği verdi. Biz,
1997 yılının Ocak ayında fabrikamızı Gürkar
Tekstil olarak açtık. Mesleğimiz olarak Orta
Anadolu’da indigo kumaş üretimi yaptığımız için, bu işte gençlerin tercih ettiği ve
giyimi kolay ve rahat olan blujinin konfeksiyon imalatına başladık. Zaten İstanbul’da
bir markamız vardı. Onu iptal ederek Kepout
markasına geçtik. Genel anlamda şöyle anlatabilirim: Biz iki bacaklı bir şirketiz. Hem
kendimize, hem de talep halinde başkalarına
üretim yapıyoruz. Başka markaların burada

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

üretimini yapıyoruz. Yerli markalardan LC
Waikiki, Coton’u yaptık. Akın Tekstil’le çalıştık. İhracat yaptık. Bizden talepte bulunurlar.
Şu kadar üretim istiyoruz derler, biz de o
üretimi yapar göndeririz. Kuzey Avrupa’da
hâkim olan Hümor diye bir marka var. Erkek
giyimi. Pek Türkiye’de bulunmayan, ama
hızla geldiğini hissettiğim, böyle futbolcu
bacağı gibi çap bacaklı ağı düşük şalvarlı bir
pantolon tipi. Avrupa gençliği, artık bu tür
şeyler giyiyor, birazda kalın giyiyor. Çünkü
oralar daha soğuk ülkeler. Bu tür giyecekler
üretiyoruz.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Tabii, hayrın açıktan yapılanı olur, gizlisi
olur. Açıktan yapılanın gösterişe girilmeden
yapılanı, daha güzel olur. Hayrın gizli olarak
yapılması, Allan indinde daha makbuldür.
İnsanları hayra çağırmak için, bu hayır işi de
iyi işmiş dedirtebilmek için, yapmayanları da
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 Kendi
hatalarımızı
Kayserililik olarak
sunarsak, insanlar Kayserili'den
korkar. Ama biz
kendi iyilerimizi
Kayserililik olarak
sunarsak, Kayserililer iyiymiş
dedirtebilirsek bir
sıkıntı olmaz diye
düşünüyorum. 
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teşvik edebilmek için açık yapılan hayırseverlikler de
vardır. Dinimizce caiz olan fazla mübalağaya kaçmadan
yapılanlar üniversite yatırımlarımız, okullarda öğrenci
okutmamız, zekât müessesesinin dışında yapılan hayır
işlerini kabulleniriz. Dernekler, şahıslar, vakıflar,
kurumlar kendi ölçülerinde örnek işler yapmaktadırlar. Biz de bu kurumların içerisinde bulunduğumuz
müddetçe öncülük yapmaya çalışıyoruz.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Biraderim İhsan Hasnalçacı’nın hanımı Nevin Hasnalçacı vardı. Rahmetli yengemiz çok sıkıntılar çekti.
Şeker hastasıydı. Ölümünden önceki dört yılında bu
şekerin getirdiği vücuttaki yıpratmalardan dolayı çok
muzdarip oldu. Biz de gözümüzün önünde erimesine çok üzüldük. Ağabeyim rahmetli eşinin adına ve
annemiz Hatice Hasnalçacı’nın adına Kızılay’ı tercih
etti. Kızılay belki de rahmetli Turgut Özal’la birlikte
toplumla daha iç içe oldu. Ben, Kızılay denilince Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yerinde güzel hizmetler veren,
özel seçilmiş doktorlarının halkla olan ilişkisinde, “işte
Kızılay budur dedirten” çalışmalarını hatırlıyorum.
27 Mayıs bir doktorlar caddesiyken, insanları üzen
uzaklaştıran bir caddeydi. İnsanlara para makinası
gibi bakılırdı. Hatta, aman 27 Mayıs’tan geçme, oradan
geçen sineği bile ameliyat ediyorlar diye konuşulurdu.
Böyle bir yerde, Kızılay bir cazibe merkezi oldu. Sevgi
halesi oluşturdu. İnsanların gönlünü kazandı. Ve çok
hastası oldu. Rahmetli annem 1983–84’de pankreastan
ameliyat oldu. Pankreastan ameliyat olanların dünyada
hayatta kalma şansı binde yediydi. Türkiye’de ise yüzde
sıfırdı. Annem ilk defa yaşayanlardan birisi oldu. Bir
yıl yaşadı. Annemin ameliyata gireceği gece kan lazım
oldu. Kan arıyoruz bulamıyoruz. Gece saat 2’de arabamla Kızılay’a gittim. Kapıda bir telefon ve adres var.
Telefon ettim. Fuarın orada oturan Kızılay’ın bekçisi
çıktı. Çetin bir kış günüydü. Arabamın aküsü bitti.
Arabayı ittiriyorum çalışıyor, tekrar stop ediyor. Bin
bir zorlukla gece bekçisiyle birlikte Kızılay’a geldik. Ben
Kızılay’ı o gün daha çok anladım. Kızılay’ı ilkokuldan
itibaren rozet ve kumbaralarıyla biliyordum.
Meslek teşekkülleri ve sivil toplum
örgütlerinde görev yaptığınızı biliyoruz. Bu
konuda görüşlerinizi almak isteriz.
Hayatımın 1978’den 1997’ye kadar olan bölümünde
bir kurumda mühendislik yaptım. 1997 yılından sonra
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iş hayatına geçtik. Şu andaki iş hayatımdan
önce, 1993 yılında on mühendis bir araya
gelerek şirket kurduk, konfeksiyon alanında
üretim yaptırdık. Kocasinan Mahallesi'nde
15 işçinin çalıştığı bir atölye kurmuştuk. Bu
şirket Müsiad’ın 99. üyesi oldu. Daha sonra
bu şirketimiz fesih oldu. Gürkar Tekstil kurulunca, eski şirketimizin yerini alarak Müsiad
üyeliğine devam ettik. 2002 yılında Müsiad
başkanlığını sen yapacaksın dediler, böylece
4 yıl Müsiad Kayseri Şubesi’nin başkanlığını
yaptım. Kayseri TED Koleji Derneği’nin kuruluşuna katkılarımız oldu, halen de üyesiyim.
Sanayi Odası’nın ve Ticaret Odası’nın üyesiyim, Organize Sanayi’nin üst kurul yönetimindeyim. Ayrıca 2009–2014 dönemi Melikgazi İl Genel Meclisi Üyesi ve şu an meclis
başkan vekilliği görevim var.
Neleri seversiniz?
Bende, sevgi çok yoğundur. İnsanları severim, ayırt etmem. Hiçbir yemeği ayırt etmem,
acılısını da tatlılısını da severim. Doğayı bir
bütün olarak severim. Yazını da, kışını da,
baharını da severim. İnsanı sevmemiz lazım.
Resulallah Efendimiz kavmiyetçilik yapmayın
dediği için, kavmiyetçilik yapmayız. Milletimizle öğünürüz, coşarız, ama başka milletleri
de hor görmeyiz. Böyle bir anlayışı korumaya çalışan bir kişiliğim var. Amerika’da
onlarca farklı etnik ve inançtan insan bir
arada bugünkü teknolojiyi meydana getirip
sahip oluyorsa, biz ayrılıp parçalanıp da o
teknolojilere sahip olmamak gibi bir pozisyona düşersek herhalde bu bizim en büyük
ayıbımız olur. Müslümanlığımıza yakışmaz.
Dışarıdaki insanlar Sizin Kayserili
olduğunuzu anlayınca nasıl
davranıyorlar?
Almanya’da Bayer firmasında staj yaptığım
sıralarda, bir hafta sonu yemekli toplantıda
bir Alman bana enteresan bir şey söyledi.
Bak seninle çok iyi anlaşıyoruz. Ama buradaki diğer Türklerle anlaşamıyoruz, bunda
bir terslik var dedi. Hanginiz Türksünüz,
dedi. Türkiye’ye geliyoruz. İstanbul’da bir
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sanayiciyle konuşurken o da Kayseri'yle ilgili
aynı soruyu soruyor. İnsanlara kendi bencilliğinizi kimlik olarak göstermemek gerekir. Kendi hatalarımızı Kayserililik olarak
sunarsak, insanlar Kayserili'den korkar.
Ama biz kendi iyilerimizi Kayserililik olarak
sunarsak, Kayserililer iyiymiş dedirtebilirsek
bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Kayseri atılgan, girişimci, çalışkan, işini seven,
ailesine bağlı, sadık, gelişmesini sağlayan
insanlardan oluşan bir bölgedir. Bu bölgeden tezatlar çıkarsa, bunu kişinin şahsına
bağlamak gerekir. Esasına bakarsanız, bu
bölge tezat insanlar çıkarmıyor. Ama henüz
Türkiye’nin daha çok gelişmemiş olduğu yıllarına bakarsak, Kayseri’nin bilinmeyenleri
çok fazlaymış. Bilinenlerimizi anlattığımız
zaman, bilinmeyenlerimiz unutuluyor. Ben
bunu iş hayatımda çok yaşadım. İstanbul’dan
Kayseri’ye çok misafirimiz geliyor. Onlara
önce Kayseri’yi gezdiriyoruz. Tarihini ve
bugününü anlatıyoruz. Bir gün, bu misafirlerimizden birisi geldi, İstanbul’da yaşayan
bir Trabzonlu'ydu. “Eğer denizsiz bir yerde
yaşayacaksınız derlerse Kayseri’de yaşayacağım”, derdi. Bu insana tersini de söyletmek,
hayatımda bir daha Kayseri’ye gelmeyeceğim
dedirtmekte mümkün. Eğer, Kayseri’ye dışarıdan bakacak olursak bir üstünlüğü var mı,
yok. Denizi yok. Mümbit arazileri yok. Sosyal
hayatı yok. İnsanlara, ancak insanlığımızı
gösterebilir, verebiliriz. Bunun için Kayseri’yi
tercih ettirebiliriz.
Unutamadığınız olaylar var mı?
Rahmetli babam aydın bir insandı. Ağabeyimi
Talas Amerikan Koleji'nin sınavlarına sokmuştu. Orasını kazanamamıştı. TED Koleji
kurulunca bana, ağabeyini Talas Koleji'nin
imtihanına sokmuştum, senin de böyle bir
hakkın var, TED’in imtihanına gir, kazanırsan okutacağım dedi. Şimdi düşünüyorum,
o günlerde koleje bin altı yüz lira para ödüyorduk. Babam bu parayı kolay kazanmıyordu. Ama geleceği görebiliyordu. Babam
Vezirhanı’nda dericilik yapardı. Kayseri ve
çevre köylerden derileri toplayıp İstanbul’da,
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Gebze’de tüccara satıyordu. Kayseri’nin yaptığı sıradan bir işti. Maharet istemiyordu. Alırken ucuza alır,
satarken pahalıya satarsanız para kazanıyorsunuz.
Bu doğru bir şey mi derseniz, bazı yerlerde yanlış
yapıldığını ben hissediyorum. Alırken ucuza almak
ne demek, bir insanın hakkına tecavüz ediyorsunuz. 10
liralık malını 8’e alıyorsun. Tamam, adam razı olmuş,
ama bilmediği için veriyor, mecburen veriyor. Ben
o zaman Vezirhanı’nda şunu gördüm. Babam hanın
içerisindeydi. Orada komisyoncular vardı. Muteber
insanlardı. Köylerden gelen insanlar komisyoncuya
yükünü yıkarlardı. O komisyoncu hanın içerisinde en
az 8–10 tüccara malı gösterirdi. Onlarla sanki kendi
malıymış gibi pazarlık yapardı. O zaman dedim ki, işte
doğru sistem budur. İnsan aldatılmıyor. Komisyoncunun da belli bir komisyon hakkı vardı, onu alırdı. O
malı en değerli, en yüksek rayiçle satardı. Söz kolejden
açılmıştı. O gün okula 40 ya da 50 kişi almışlardı. Bu
kadar nüfus içerisinden, o kadar çocuk okula alınmıştı.
Belki orada çok zengin insanların çocukları vardı. Doktorların çocukları varken, babam esnaf bir insandı. Kıt
imkânlarına rağmen burada iyi bir eğitim aldırtmıştı.
Hakikaten de çok iyi bir eğitim almıştık. İngiltere’den
profesör seviyesinde dil öğretmenleri gelmişti. Okul
çıkışı Vezirhan’a giderdim. Babam arkadaşlarıyla otururken, büyük bir keyif içerisinde haydi oğlum bir İngilizce konuş derdi. Baba ne konuşayım deyince, gözünü
gösterir ben İngilizcesini söylerdim. Gülüşürlerdi.
Bir başka unutamadığım olay da, özellikle ağabeyime
hoca tutar dükkânda dini bilgiler verdirtirdi. Kur’an’ı
Kerim öğretirdi.
Bizim hayatımızın kilometre taşlarından birisi de
annemdi. Annem rahmetli Atatürk öldüğünde 1938
yılında 11 yaşındaymış. O zaman terzilik diploması
almış. Terzilik diploması veren hocamız Ermeni'ydi,
der. O gün kurs veren hocamız, Atatürk öldü diye
ağlıyordu derdi. Rahmetli annem ilkokul 3. sınıftan
alınmış, terziliğe gönderilmiş. Annem, aynı zamanda
çok iyi Kur’an okurdu. Etrafına, komşularına ya Kur’an
ya da terzilik ve çiçekçilik öğretirdi. Babam, Kurşunlu
Camii'nin karşısında bakkallık yapardı. Babam, eve
dükkânı kapatıp geç gelirdi. Biz tahtanın üzerinde
akşam yemeğini yedikten sonra, annem sofrayı kaldırır, o tahtanın üzerine gazete kâğıtları ve çiriş dediğimiz yapıştırıcı gelir, biz babama kese kâğıdı yapardık.
Babam da bize esnaflığı öğretti. t
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Dursun Sarıpolat
 Argıncık'taki
evimi Kızılay’a
bağışladım. Allah,
işlerini güçlerini
rast getirsin. Hastanede bizimle çok
ilgileniyorlar. Telefon
ediyorum, hemen
araba gönderip
beni aldırıyorlar.
Doktorlar, hemşireler bizi el üstünde
tutuyorlar. 
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Sizi tanımak isteriz?
1927 yılında Bünyan Taçın Köyü'nde dünyaya
geldim. Çocukluğum köyde geçti. İlkokulu
köyümde okudum. Öğretmenimiz Osman
beydi. Köyde rençberlik yaptım. 1946
yılında askere gittim. Önce Ankara’ya, sonra
Polatlı’ya, daha sonra da tekrar Ankara’ya
geldim ve askerliğimi tamamladım. 36 ay
askerlik yaptım. 1950 yılında askerden
döndüm. Ayşe hanımla evlendim. 1951
yılında köyden çıkarak Kayseri’ye geldim.
Sümer Bez Fabrikası’na girdim. Ambarda,
tam 25 yıl 6 ay çalıştım. Fabrika çok iyiydi,
önemliydi. Dünya bir insan, oradan ekmek

yedi. Ben devamlı sabah gider, akşam gelirdim. Oradan emekli oldum. Bana 1 milyon
liradan iki yüz lira kestiler 800 lira para verdiler. Bu parayla da Umre ve Hacca gittim.
Bazen iki–üç ay kaldım. İlk Hacc'ıma 1970
yılında tek bir lirayla gittim. Otobüsle kafile
halinde gittik. Sekiz–on otobüs birlikte gidip
geldik. Sekiz günde vardık. Çok güzel yol
arkadaşlıklarımız oldu. Herkesin yanında
ikram edecekleri lokum ve bisküvileri olurdu.
Bana verirler, ben herkese dağıtırdım. İkinci
Hacc'ıma uçakla gittim. Uçak yolculuğu
rahattı, üç saatte varıyorduk.
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Hayırseverlik denilince ne
anlıyorsunuz?
Allah rızası için vermek demektir. Olanın
olmayana vermesi gerekir. Sen verdikçe, Allah
daha çok veriyor.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Argıncık'taki evimi Kızılay’a bağışladım.
Allah, işlerini güçlerini rast getirsin. Hastanede bizimle çok ilgileniyorlar. Telefon
ediyorum, hemen araba gönderip beni aldırıyorlar. Doktorlar, hemşireler bizi el üstünde
tutuyorlar. Bizi çok güzel muayene ediyorlar.
İlaçlarımızı verip, tekrar eve bırakıyorlar.
Hele Müdür bey var ki, Ünal Yüksel bey, onun
hakkını nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Onun
yaptıklarını evladımız yapmaz.
Kayseri’yi nasıl buluyorsunuz?
Ne bileyim oğlum, evden pek çıkmam. Sadece
camiye gidip geliyorum. Eskiden yürüyünce
yer sallanırdı. Şimdi dizlerimin dermanı
kesildi. Ancak Cuma'ya gidip geliyorum. Bu
sene Allah razı olsun, komşum teravihe de
götürdü. Eskiye bakarak Kayseri güzelleşti.
Yollar, parklar yapıldı.
Çoluk çocuk ne var?
Sekiz çocuk babasıyım. Bir tanesi öldü. Yedi
tanesi hayatta. Üç oğlan dört kız. Kızın biri
İstanbul’da, biri Ankara’da, biri yanımda,
birisi de uzakta. Oğlumun biri sık sık yanıma
gelir gider, hal hatırımı sorar.
Askerlik anılarınız var mı?
Askerlik, eskiden hem çok uzun, hem de
zordu. Naci Osman adında bir komutanımız
vardı. Çok iyi bir adamdı, ama çok disiplinliydi. Adeta nefes aldırmazdı. Hiç uyumazdık.
Sabah üçte kalkar hayvanları tımar etmeye
gelirdik. Veteriner gelirdi. Kontrol ederdi.
Top koşumu denilen hayvanın önünde adı
yazılı olurdu. Bakardı, bu hiç temizlenmemiş
derdi. Akşama kadar katırları temizlerdik.
Hayvan kimseyi yanına yaklaştırmazdı. Ben
yanına varınca hiç sesini çıkarmazdı. t
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Elçin ve Recep Mustafa Ayan
 Elçin, kısacık
yaşamına çok
şeyler sığdırabilen,
yardımı seven, mensubu bulunduğu
sosyal kulüplerle
okullara yardımlar yapan, yaşlı
ve huzur evlerine
giderek oradaki
büyükleri ile her
zaman ilgilenen ve
arkadaşları arasında sevilen bir
insan olmuştur. 
322

Sizi tanıyabilir miyiz?
1950’de Ankara Polatlı’da doğdum. Şu anda
Anadolu Üniversitesi bünyesinde olan
Eczacılık Yüksek Okulu’nu bitirdim. 1987
genel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı
Parti’den üçüncü sıra Kayseri milletvekili
adayı oldum. 1989/1997 yılları arasında
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde iki dönem
belediye başkanlığı yaptım. Kızım Elçin’i
kaybettikten sonra, iki yılım daha olmasına
rağmen belediye başkanlığından istifa ederek
ayrıldım. Siyaseti bıraktım.
1975 yılı Haziran ayında öğretmen Filiz Karagöz hanımla evlendim. Rahmetli kızım Elçin
ve oğlum Emre doğdular. Emre Ayan halen

Kayseri’de serbest avukatlık yapmaktadır.
Mustafa ve Berke adında iki erkek torunum
var.
Elçin 3 Ağustos 1976’ doğmuştu. İlk, orta ve
liseyi TED Koleji'nde Ceylan Yeğenağa ile birlikte okudular. Bir yıl Bilkent Üniversitesi’nde
İngiliz dili ve edebiyatı okuduktan sonra,
Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde aynı bölüm
açılınca yeniden sınava girerek Erciyes Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde
öğrenimine devam etmişti.
Kısacık yaşamına çok şeyler sığdırabilen,
yardımı seven, mensubu bulunduğu sosyal
kulüplerle okullara yardımlar yapan, yaşlı
ve huzur evlerine giderek oradaki büyükleri
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ile her zaman ilgilenen ve arkadaşları arasında sevilen bir insan olmuştur. Rahmetle
ve sevgiyle andığım Ceylan Yeğenağa ile
birlikte çok iyi iki arkadaş olarak, ihtiyacı
olan her insana yardıma koşmuşlardır. Ve
yine iki iyi arkadaş olarak aynı kazada birlikte bir Ramazan günü hakkın rahmetine
kavuşmuşlardır.
Kızılay ciddi bir kurum. Tüm dünyada ihtiyacı olan yerlere ve bütün insanlığa yardımları ile ulaşan Kızılay’ımıza da yaşamış
olsalardı, yardım edeceklerini biliyordum.
Bu nedenle Ceylan’ın babası sayın Mustafa Yeğenağa ve annesi Şaziye Yeğenağa
tarafından, Elçin ve Ceylan adına yapılan yardımlarla, hem onların ruhları şad
olmuş, hem de isimlerinin Kızılay’ımızla
birlikte anılmasına ve unutulmamasına
neden olmuştur.
Yaptığı yardımla Ceylan ve Elçin’in isimlerinin ölümsüzleşmesine neden olan sayın
Mustafa Yeğenağa beyefendiye çok teşekkür ederim. Türk Kızılay’ımıza insanlığa
yardım yolunda başarılar dilerken, yardım
severlerin isimlerinin unutulmaması adına
bu eserin oluşmasında katkıları bulunan
saygın yöneticilere bu nazik davranışları
nedeniyle de ayrıca teşekkür eder ve saygılarımızı sunarız. t
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Fatma Yardımcı
1953 yılında Kayseri’de doğdu. İlkokulu Ahmet Paşa İlkokulu’nda yaptı. Ortaokul ve lise tahsilini Kayseri Lisesi’nde tamamladı. Kayseri Lisesi fen şubesinden
1969–1970 döneminde mezun oldu. Üniversite eğitimi almayı çok istemesine
rağmen, eğitimine devam edemedi.
Arkadaşlarının hemen hepsinin meslek sahibi olmasından gurur duyuyor.
1972 yılında İbrahim Yardımcı ile evlendi. İki kız annesi ve 4 torun sahibi.
Onlarla vakit geçirmek, insanlara ve çevresine faydalı olmak en büyük amacı.
Kızılay’ın en eski hayır kurumu olması, güvenilirliği ile insanları hayır yapmaya
teşvik etmesi, yöneticilerin doğru insanlar olması kendisinin hayır yapmasında
çok etkili olmuştur. Kızılay’la, şimdiye kadar yaptığı ve yapacağı hizmetler için
gurur duyuyor. t
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Ferhunde Kavuncu
SEYYİDE KAVUNCU
Sizi tanıyabilir miyiz?
1941 yılında Kayseri’nin Cumhuriyet
Mahallesi'nde doğdum. İlkokulu Mimarsinan İlkokulu’nda okudum. Kız Ortaokulu’nu
bitirdim ve Kayseri Lisesi’ne gittim. Kayseri
Lisesi’ndeyken ihtilal olmuştu. Bazı hocalarımız çok sıkıntı verdiler. Sınıfı geçmemem
için astronomiden ikmale bırakmışlardı. Fizik
hocası imtihana gireceğimiz zaman sınıftan
çıktı ve ben bu sınıfa girersem bu çocuğu
bırakırım demişti. Bu sıkıntılar amcamdan
dolayı oldu. Okumak istiyordum. Annem
ve babam da okumamı istiyorlar. En çok da
amcam istiyordu. Ağabeyimi de aynı şekilde
326

okutmak istiyorlardı, fakat o anne ve babama
çok düşkündü. Arkadaşlarıyla kuş uçurtmayı
da çok seviyordu. Güvercin beslemeyi çok
severdi. Bu arzusunu da dayımdan almış
olmalı. Dayımla çok şakalaşırlardı. Hangi eve
geçersek geçelim güvercinleri için ekstra bir
yer yapıyordu. Ben liseden mezun olduktan
sonra, İstanbul İktisat Fakültesi’ni kazandım.
İhtilalde yaşanan üzüntüler nedeniyle beni
İstanbul’a göndermek istemediler. Amcam
okumak istediğimi bildiği için öğrenim için
yurt dışına gönderilmemi teklif etti. Annem
ve babam amcama karşı çok saygılılardı.
Amcamın isteği doğrultusunda karar verdiler. 1962 yılında Almanya Münih’e gittim. İlk
önce lisan öğrenmek için altı ay yatılı okulda
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kaldım. Amcamın oradaki tanıdıkları bana
yol gösterdiler. Amcam seni zor şartlarda
oraya gönderiyorum üniversiteyi bitirdikten sonra orada kalmak yok, Kayseri’ye gelip
benim bıraktığım işleri yapacaksın, Kayseri’ye
faydalı insan olacaksın derdi. Tahsilimi üst
düzeyde yaptım, ama Kayseri’ye dönmem
gecikti. Babam Osman Nis Kavuncu vefat
edince geldim. Ağabeyim bana hayret ederdi,
kendilerinden ve annemden ayrı dışarıda
kalabildiğime. Amcam defterin içerisine talimatlar yazmıştı ve ben o talimatlara göre
hareket ediyordum. Yurtdışını bilemiyoruz
tabi. Şartlar çok zor. İstanbul’a bile yalnız
gitmişliğimiz yoktu. Hatta babam beni birkaç
kez Sirkeci’den geri çevirmek istedi, ama ben
hayır dedim ve devam ettim. Yurtdışına ilk
gidişim trenle olmuştu ve 36 saat sürmüştü.
Orada beni amcamın milletvekili arkadaşının
kardeşi karşıladı. Altı aylık lisan kursundan
sonra üniversiteye kayıt oldum. Üniversite
hayatım başlayıncaya kadar da çalışma hayatına girdim. O zamanlar çalışma hayatının
aktüel olmaması ve tasdik görmemesi nedeniyle sadece amcama yazdım. Günde üç defa
amcama mektup yazardım. Amcam bundan
çok mutluluk duyardı. İki sene Türkiye’ye
gelmemi istemedi amcam. Gelirsem ailemden ayrılamayacağımı söylerdi. Amcam ben
üniversiteye giderken Kayseri cezaevindeydi.
Celal Bayar da oradaydı ve beni tebrik etti,
çalışmalarımdan dolayı. Kimseyi cezaevinden
dışarıya çıkarmazken, amcam beni hapishanenin dış bahçesine kadar yolcu etmişti. İki
sene sonra Türkiye’ye kısa süreliğine geldim,
ondan sonra üniversite hayatım başladı.
Avusturya’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne
gittim. Daha da öncesinde amcamın vefatından sonra işlerin bozulmasıyla Ankara’ya
geldim. Bir süre amcamın sigorta şirketinde
çalıştım. O zaman İdris Demirel Kayseri’de
uğraşıyordu. Onunla destekleşerek o işe bir
süre devam ettim. İmtihanlarım yüzünden
geri döndüm. Üniversite bittikten sonra doktora yaptım. İdari Hukuk doktorası yaptım.
Sonrasında Almanya’ya dönerek iş hayatına
başladım. Özel bir firmada uzun süre çalış-
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Osman Kavuncu ve Ferhunde Kavuncu Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde

Ferhunde Kavuncu’nun

eşi Leysi Kavuncu

tım. O firma kapanınca bulunduğum eyaletin
İçişleri Bakanlığı’nda memuriyete başladım.
Oradan da emekli oldum. Babam vefat edince
kardeşlerimin ve annemin yanında olmak
için Kayseri’ye geldim. Sık sık da yurtdışına
gidiyorum. Oradaki ilişiğimi de kesmiyorum.
Anneniz Ferhunde Kavuncu nasıl bir
insandı?
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Oturanlar sol baştan:
Ferhunde Kavuncu, Hatice
Kavuncu, Ecz. Mustafa
Kılıçer’in eşi Hadiye Kılıçer,
Emin beyin eşi.
Ayaktakiler sol baştan:
Osman Kavuncu, Leysi
Kavuncu, Ecz. Mustafa
Kılıçer, Emin bey

 Annem kardeşlerimin vefatından sonra siyahtan
başka renk giymedi
ve hiç dışarı çıkmadı. 
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Çok fedakârdı. İki kardeşim vefat etmesine
rağmen üzüntüsünü bize hiçbir zaman belli
etmemeye çalıştı. 25 gün yoğun bakımda
kalmasına rağmen hep bizimle beraber olmak
için mücadele verdi. Annem kardeşlerimin
vefatından sonra siyahtan başka renk giymedi ve hiç dışarı çıkmadı. O üzüntülerle
hep yalnız mücadele etti. Ne başkasıyla
uğraştı, nede kötü bir söz söyledi. Yardım
etmeyi çok severdi. Komşularına çok destek
olurdu. Amcama bir evladı gibi baktı. Amcamın belediye başkanlığı sırasında çok çalışkan
olduğu herkes tarafından biliniyor. Eve çok
geç gelirdi. Çok zayıf bünyesi olduğundan
gelince soğukta yatmasın diye evimiz kaloriferli olmasına rağmen o günün şartlarında
yatağını ütüyle ısıtırdı. Evimizde kalabalıkla
büyüdük. Saygısızlık, gürültü, patırtı görmedik.
Amcanız Osman Kavuncu’yu anlatır
mısınız?

varmış. Dul ve çocuğu da olmazmış. Amcam
ve babam çok küçük yaşta annesiz kalınca
ona rica etmişler, bu çocuklara ancak sen
bakabilirsin diye. Dedem ona nikâh yapmış.
Babamı ve amcamı o büyütmüş. Bizim tanıdığımız babaannemiz aslında teyze oluyor.
Kiçikapı’daki belediyeden amcamın çıkışıyla
benim liseden çıkışım bazen aynı olurdu.
Biz eve doğru beraber yürüdük. Bizim öyle
korumamız falan olmazdı. Öğlenleri eve gelir
yemek yerdi. Dışarıda yemek yemeği pek sevmezdi. Annem ona güzel yemekler yapardı.
Bayramlarda sıraya girer, elini öperdik amcamızın. Bize bir lira verir gibi yapar, kolunda
saklamaya çalışırdı. Biz biraz uğraşır parayı
alırdık. Bağı çok severdi. O istediği için erken
gidilirdi. Bayramlar bağlarda olurdu. Dutu
çok severdi. O akşam gelmeden önce, dutları
toplar ona hazırlardık. Yazları balkona özel
döşeme yapardık, o akşamları orada uyur
kalırdı. Babaannem ona seslenir yatağına
gönderirdi. Çocukluğumuz çok güzel geçti.

Amcam bizleri evladı gibi görürdü. Rahatsızlandığında hep başında annem vardı. Amcam
doğumunda annesini kaybetmiş. Doğal
olarak süte ihtiyacı var. Babamın teyzesi

Amcam vefat etikten sonra, aile zorluklarla
karşılaştı. Ailemiz her zorluğa göğüs gerdi
ve ayakta kaldık. Ben kız kardeşlerimin en
büyüğüydüm. Ağabeyim ihtilalde askerdi.
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Amcam mektup göndermişti. Annem ve
babam amcamı görmek için İstanbul’a gitmişlerdi. Onların düşüncesi amcamı bir celsede bırakacaklar yönündeydi. Yassıada’dan
bizlere mektup yazdı ve hep beraber fotoğrafımızı istedi. Geldiği zaman da geçmişten
hiç bahsetmezmiş.
Amcamı bazen ziyaret etmek için birileri
gelirdi, fakat o evinde görüşmek istemezdi.
Partiler arasında bir fark gözetmiyordu.
Âdem Türker amcayla falan otururlar sohbetler ederdi. Amcam Yassıada’da ilk günlerinde
Kaleiçi’ndeki bir yumurtacının ölümünü
amcama benzetmişler. Bizim evin önünde
tanımadığımız kişiler gazete dağıtıp Osman
Kavuncu öldü demişler. Âdem Çilsal amcamızın evleri Düvenönü’ndeydi. Bunu duyunca
gazeteyi dağıtan çocuğu çağırıyor ve tokat
atıyor. Bir daha burada böyle bağırıp durma
diyor ve gazetenin hepsini satın alıyor.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay’da Ayhan ağabeyin, İrfan Görgülü ve
ekibinin çalışmaları sonucunda güzel faaliyetlerin oluşuna hayran olduk. Kızılay’ın
bütün dünya ile ilişkisi var. Sınırsız ve sıfatsız
olarak destek veriyorlar. Kızılay’da bulunan
ekibin hiçbir menfaat gözetmeden çalışmasından kaynaklanıyor. Annem babasından
kalan imkânlarıyla bir oda parası ayırdı. Kardeşlerimin ölümleri arasında dört yıl olunca
annem bir oda daha ekledi.

Hatice Kavuncu {Osman Kavuncu’nun annesi}

saiden çıkrikası’nda çalışırken gece me
 Bir gün Sümer Bez Fab
da ufak tefek
ündeki çöp varillerinin arasın
ön
ın
an
rik
fab
ra,
son
tan
tık
ak diye
r bakalım bu çocuk ne çalac
Du
üş.
rm
gö
ı
tığ
laş
do
n
ğu
bir çocu
lları bile yerinde
Osman Kavuncu. Atılan ma
bakıyorlarmış. Bakmışlar ki
denetliyormuş.

Amcanız Osman Kavuncu’yla ilgili
başka anılarınız var mı?
Cumhuriyet Mahallesi'nde soyadı Çeviker
olan bir vatandaş anlattı. Bir gün Sümer
Bez Fabrikası’nda çalışırken gece mesaiden
çıktıktan sonra, fabrikanın önündeki çöp
varillerinin arasında ufak tefek bir çocuğun
dolaştığı görmüş. Dur bakalım bu çocuk ne
çalacak diye bakıyorlarmış. Bakmışlar ki
Osman Kavuncu. Atılan malları bile yerinde
denetliyormuş.
Yaz günü okula kayıt için geliyordum. Sabah
ve akşam yalnızca iki seferi olan bağın oto-

büsü vardı. Ben de otobüsü kaçırmıştım.
Babaannem amcama, çocuk otobüsü kaçırdı
bir başka otobüs istesen de çocuk okula
gitse demişti, amcam da kaçırmasalarmış
diye cevaplamıştı. Ben ağabeyimle yürüyerek okula geldik ve akşam da otobüsle eve
dönmüştük.
Annemin dişi çok ağrıyormuş. Amcama dişçiye gidelim arabayla demiş. Amcam da bu
aracı vermem demiş ve annem dişçiye ağabeyimle gitmiş. t
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Fevzi Mercan
Sizi tanıyabilir miyiz?
1943 yılında Hacılar’da dünyaya geldim.
Çocukluğum orada geçti. İlkokulu Hacılar’da
okudum. Bir sene de Kayseri Lisesi’nin orta
kısmına devam ettim. Ondan sonra okumadım.
Hacılar’dan gidip gelmesi zordu. Sabah 6–7
de bir kamyon geliyordu. Ona binip 8.30’da
derse giriyorduk. Akşam 5’te ders bitiyordu.
Ya 3–5 arkadaş dolmuşa binip gideceğiz, yoksa
Kayseri’de kalırdık. 16.30’da Hacılar’ın arabası
kalmazdı. Aklım ticaretteydi. Okumakta da pek
gözüm yoktu. Marul sattım. Büyük cerekler
vardı. Ona çiviyi takıp asardık. Arkadaşım bir
tarafından, ben de bir ucundan tutar, “Hasbahçenin marulu, sürahi marul” diye bağırarak
satardık. Bir ara gazoz sattım. Ondan sonra
330

işportacılık yaptım. Babam Hüseyin Mercan
Kapalıçarşı’da küçük bir manifatura dükkânı
açtı. Babam pazarlara giderdi. Biz yetişince, ağabeyimle beni yanına çırak tezgâhtar olarak aldı.
6 m2lik dükkânda 6–7 yıl çalıştık. Su getirdik,
temizliği yaptık, istenilen malı indirir, açardık.
Allah rahmet eylesin babamın disiplini iyiydi.
İşi iyi kavradık. 1963’te askere gittim. Burdur,
Adana ve Antep’te askerliğimi tamamladım.
Askerden dönünce, yıkıntı işine girdim. O
zaman eski mahalleler yıkılıyordu. Taşı, toprağı
direkleri, kapı ve pencereleri satılıyordu. İhaleye
girdim, 30 bin liraya aldım. Malzemesini 50 bin
liraya sattım. Bir müddet bu işi yaptım. Babam
ağabeyimle beraber manifaturaya devam ediyordu. Oğlum gel, ayrı işi ne yapacaksın, ağabeyinle bu işi devam ettir dedi. Ağabeyim Feyyaz
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Mercan’la bu işi 10 yıl yaptım. Kendi başıma
iş yapmayı çok severdim. Ağabeyimle ayrıldık. Sonra Hes’te Mustafa Derin’le, Sadettin
Erkan vardı. Beni Hes’e ortak ettiler. Orada
ticaretin daha büyüğünü öğrenmeye başladım.
Bilfiil 8 yıl Hes’in satın almasındaydım. Bakırı
ben temin ederdim. Orada tüccarlığı, ataklığı,
gözü karalığı öğrendik. Hes’ten sonra çocuklarım zaten işimizi devam ettiriyordu. Ana
işimize döndük. Düvenönü’nde tuhafiyecilik
yaptık. Ben müşterilerime devamlı söylerdim,
Düvenönü’nde kar sattım, keven sattım, şimdi
burada dükkânım var diye. Tekstilde ikinciye
gelirdim. Para kazandık, yatırımlar yaptık. 1960
yılında amcamın torunu Naciye hanımla evlendim.
Babanızın tavsiyeleri olur muydu?
Babam ilk önce doğru olun, ikinci olarak yalan
söylemeyin, üçüncü olarak da alacaklıya boyun
eğmeyin derdi. Çok yalvarmamızı, az vermemizi tembihlerdi. Söylediğimiz tarihte borcumuzu mutlaka vermemizi isterdi. Hiç unutmam
biz ağabeyimle beraberken babamın bir kemeri
vardı, kemerinde on bin lirası hiç eksik olmazdı.
Senedimizin olduğu, daraldığımız zaman o gün
ne lazımsa 5 bin–8 bin lira verir hafta sonunda
alırdı. Vakti gelince bizde olsun veya olmasın
parasını isterdi. O para sigortaydı. Bizi de böylelikle terbiye ederdi. Babamla ilişkimiz iyiydi.
Bir arkadaş gibi davranırdı. Tatlı–sertti. Biraz
laubalilik yaptık mı, sertleşirdi. Ondan sonra
severek, okşaya okşaya iş öğretirdi.
Sizin iş prensipleriniz nelerdir, neler
tavsiye edersiniz?
Babamdan vasiyet gibi kalan tavsiyelerini ben
de yapıyorum. Yukarıda söyledim. Babam
doğru olun, yalan söylemeyin, borcunuzun
kölesi olun, gözünüz kara olsun derdi. Borçtan insan korkmaz. Kumar oynamadım. İşret
hayatım olmadı. Ben bir malı aldıysam, o borcu
ödemeye ant içmişim demektir. Biz babamızı
takip ettik, çocuklar da herhalde bizi takip edecektir. Hiç unutmam, Gaziantep’te alışveriş
ettiğim bir adam vardı. Babam bu adamdan
mal almış, biz de aldık. Çocuğumu mal almaya

götürdüğümde oğluma hitaben, dedeniz dürüst insandı, babanızda
öyleydi, siz de doğruluktan ayrılmayın demişti.
Belediye meclis üyeliği yaptınız, değil mi?
1993 yılında Kocasinan’da Belediye Meclis Üyeliği yaptım. Bekir Yıldız’la
beraberdim. Orada da doğruluktan ayrılmadım. Aklımın basmadığı şeylere imza atmadım. Orada Müteferrika Komisyonu üyesiydim. Kanuna
aykırıysa, gereğini yapacağız derdim.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Bir kere hayırseverlikten büyük zevk alıyorum. Bütün samimiyetimle
söylüyorum, benim babam da böyleydi. Oğlum, ver ki versin, sen ver
Allah’tan iste, mutlaka verir derdi. Erciyes Üniversitesi’ne çocuk hastanesi
yaptım. Adımı verdim. Bu hastanenin de ayrı bir hikâyesi var. Hacılar’da
bağdayız. Damda oturuyor sohbet ediyoruz. Tansiyonum düştü mü, yükseldi mi bilmiyorum. Damdan düştüm. Kontrolsüz düşünce omuriliğim
kırıldı. Allah’tan umut kesilmez dedik. Kesilmedi de, Kayseri–Ankara
derken beni ayağa kaldırdılar. Ankara’da iki ay Mehmetçik Vakfı’nda
yattım, tedavi gördüm. Bu hastalığımdan dolayı Erciyes Üniversitesi’ne
gittim. Doktorlar amca şu parmağını bir oynat dediler oynatamadım.
Doktor Suat beye, şu parmağımı bir oynattır servisi döşeyeyim dedim,
peki dediler. Ankara’ya gittim, gelmeye servis döşenmiş. Bazı doktorlar,
bir şey yapacaksan beyin cerrahi yapmamı, buna ihtiyaçları olduğunu
söylediler. Param yetmiyor ama bazı gayrı menkullerim var, onları satar
bu işin altından kalkarım diye düşündüm. Eski rektör Cengiz Utaş bey
de bizim aile doktorumuz gibi. Birkaç hoca geldi. Beyin cerrahide iyi
kötü idare ettiklerini, ama mutlaka bir çocuk hastanesi lazım olduğunu
söylediler. 150 yataklı 8500 m2 inşaat sahası olan bir hastane yaptırdım.
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Yedi Mescit {1989}

onları işaret ederek “Hacı emmiye bu kadar
yüklenmeyin biraz da bunlar yaptırsın” dedi.
Öyle bir espri oldu gülüştüler. Bir gün sonra
hocalar geldi. Böbrek taşı kırma makinemiz
yok dediler, onu da aldım.
Başka hastanelere de yaptım. Devlet Hastanesi’ne
de cihaz aldım. Oda döşettim.
Kızılay nereden aklınıza geldi?
Kızılay’ın yöneticileri hayır için dolaşıyorlardı.
Hacı emmi binayı yaptırdık, bir oda döşetirsen
memnun oluruz dediler. Peki dedim. Onu da
hanımın adına yaptırdım.
Eşinizden bahseder misiniz?

Mescid–i Kuba {1989}
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Bu hayrımızdan dolayı Cumhurbaşkanımız
Abdullah Gül bana altın madalya veriyordu.
Şimdiki Rektörümüz Fahrettin Keleştimur,
“Sayın Cumhurbaşkanım Cenabı Allah Hacı
emmiyi hayır için yaratmış. Üniversite için
ne dediysek yaptırdı. İki tane cihaza ihtiyacımız vardı. 50 bin 100 bin ne dediysek verdi”,
deyince toplantıda Vali Bilici beyle, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de vardı,

Eşim amcamın torunu olur. Ev hanımıydı.
Hacılarlı'yız. Orada evlendik. Evlendikten sonra
Kayseri’ye geldik. Çok iyi bir insandı. Evine ve
ailesine çok sahip olurdu. Çok iyi halı dokurdu.
Nelerden hoşlanırsınız?
Ticareti çok severim. Hastalanana kadar seyahate gitmekten de çok hoşlanırdım. Konuşmayı,
sohbet etmeyi severim. Ancak boş konuşanlarla
haşır neşir olmayı sevmem.
Kayseri’nin gelişmesini nasıl
buluyorsunuz?
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Çok iyi buluyorum. Ben şimdi diyorum ki, bizim
Hacılar durağı şimdiki Sıtma Mücadele’nin oradaydı. Uzaktı. Şimdi caddeler açılınca yakınlaştı.
Bundan daha iyi olabilir mi, olur. İnsanoğlu
yapar. Yerel yönetimler iyi çalışıyor. Akıllılar.
Akıllılık şu, arsa üretiyorlar. Ben Hacılar’ın o
zaman ki belediye başkanına çok yalvardım.
Başkanım arsa üretmezsen olmaz. Şu tarlanın içerisinden yol gireceksin. Uygulama
yapacaksın. Belediyeye oradan iki arsa kalırsa
yeter derdim. Tabi Hacılar’ın büyük arazileri
de yoktu. Kayseri gelecekte çok daha iyi olur.
Başkan akşam televizyonda Erciyes projesini
anlatıyordu memnun oldum.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu
anlayınca nasıl davranıyorlar?
Her şeye peki diyorlar. Hatta bir gün bir gayrimüslimden mal alıyorum, dönüp geleceğim.
Yalvarıp duruyorum. Gencim, satıcının babası
yukarıda duruyor. Yalvardığıma bakınca, “sen
Kayserili misin? Sana üç kişi soracağım tanırsan
sana bu malı verdireceğim” dedi. Sene 1971–72.
Ben de, “amca sen Kayseri’yi köy mü zannediyorsun, Kayseri koca bir vilayet” diye cevap
verdim. Kayseriliysem ve esnafsam tanıyacağımı söyledi. Söyle bakalım dedim. İsmail Erbil’i
tanıyıp tanımadığımı sordu. Kapalıçarşı'da
komşumuzdu. Kara Halilleri tanıyıp tanımadığımı sordu. Ayakkabıcıların içinde en büyük
manifaturacılar onlardı. Uzun Halilleri sordu.
Onu da bildim. Sağlama almak için İsmail beyin
kaç tane oğlu olduğunu sordu. Üç, dedim. Kız
var mı deyince, bir tane de kızı var, pastırmacı
Zeki ile evli dedim. Oğlu itiraz ettiyse de, yukarıda durduğu yerden bu çocuğa istediği malı
verin, bu çocuğun geleceği parlak, eğer İsmail
Erbil İstanbul’u isteseydi, ben malı yükler gönderirdim dedi. Bundan daha büyük itibar, daha
büyük imaj olur mu?
Anılarınız var mı?
İstanbul’dan alışveriş yapar, her seferinde bir
araba alır gelirdim. Arabayı cuma günü aldık,
cumadan sonra satıcı beni buldu. Arabayı 30
bin liralık 3 taksitle aldım, 90 bin lira etti. İsmi
lazım değil Kayserili bir hemşehrimizdi ödeye-
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mem galiba filan diyor. Bu senetleri 10’ar bin lira yapalım diyor. Arkadaş
ben öderim, otuz otuz imzaladım, merak etme sen ağabey filan dediysem
de laf anlamıyor. Yanımızda hanın hamalbaşı oturuyor. Bak ağabey sen
İstanbul’u bana 6 ay vadeyle sat, almayanın şurasını buradan getireyim
dedikten sonra, hamalbaşı ağabey sen ne diyorsun İstanbul bu nasıl alacaksın diye seslendi. Misal olarak söylediğimi, hemen parsellettireceğimi,
15–20 tane adam bulacağımı, teker teker satacağımı söyledim. İstanbul’a
ne zaman varsam, adam gel ağa şu İstanbul’u bir daha satın al derdi.
Hes Kablo’ya bakır alıyorum, Erşan Nakliyat Şirketi’nden. 50 ton bakır
bulduk, ama verecek paramız yok. Erdoğan beye vardım Baldöktü’yü,
Küçükçalık’ı, Çetinkaya’yı sana kefil vereyim dedim. Manifaturacılıktan
geliyoruz ya onlar da bizi çok severler. İstanbul onlardan soruluyor.
Erdoğan bey, bu dev gibi adamları tanıyordun da neden paran yok,
paran yoksa bu işadamlarıyla ne ilgin var dedi. Sürekli yalvarıyorum.
Bu arada Allah razı olsun şu gazeteci Güneri Civaoğlu var ya, onun
arkadaşıymış. Ve oradaydı. Gel bakalım senin kayınço ne diyor dedi.
Civaoğlu da, Baldöktü ve Küçükçalığı tanırmış. Eşi de Kayserili'ymiş.
200–300 metrelik ofis var. Ofiste de odalar var. Güneri bey gitti, geri
geldi. Feyyaz Mercan’ın neyi olursun diye sordu. Kardeşi olduğumu,
ağabeyim olduğunu söyledim. Erdoğan beye döndü Küçükçalık, eğer
Feyyaz Mercan’ın kardeşiyse verin diyor dedi. Sormuş, çekleri imzaladım.
Malı getirdim. Fabrikayı ayağa kaldırdık.
Vaziyeti düzelttik, ama mal bulmada, satın almada çok sıkıntı çektik.
İstanbul’da iki tane bakır fabrikası vardı. İkisi de gayrimüslimlerin elindeydi. Allah biliyor çantayla param yanımda, bakır vermiyorlar. Yalvarıyorum. Hepsi 5 ton bir bakır lazım, Kayseri’ye fabrika kurduk boş duruyor
deyince, ne yani bize danıştın da mı kurdun fabrikayı dedikten sonra;
Simens’le, Surtel’in bize mal vermek istemediğini söylediler. Sağdan,
soldan, karaborsacıdan, işportacıdan bakır toplaya toplaya çarkı döndürdük. Onun için Sadettin Erkan beyi çok çok taktir ederim. Bana 10
metre kabloyu bul getir, ben onu bakır yaparım derdi.
Hes ilerledi gelişti. Fabrika kuracağız. Sadettin Erkan’a fabrika kurmak
çocuk oyuncağı gibiydi. Çok mükemmel bir adamdı. Mükemmel yabancı
dili vardı. Amerika’ya gitti, florasan gibi bir cam getirdi. Yönetimi topladı. Bu cama fiber optik derler, bunun içerisinden bin tane telefon
konuşması yapılacak dedi. Hacı Mustafa Boydak, “etme Sadettin, yalan
söylüyorsan da biraz usturuplu söyle” demişti. Sadettin bey geniş bir
insandı. On beş gün sonra, bir daha gündeme getirdi. Yine yok denildi.
Bir sonraki toplantıda da yok denilince Mehmet Büyükmıhçı, Özbek
amca ve benimle fiber optiği kuracağını, isterlerse yüzde 30’unu kendilerine verebileceğini, istemiyorlarsa tamamını kendilerinin kuracağını
açıkladı. Böylece ortak olduk.
Rahmetli Turgut Özal oraya açılışa geldi. Özal yaptığı konuşmada, “Bu
dağın başında fiber optik yapılıyorsa, Türkiye’de her şey yapılır. Bu
Türkiye’nin ilerlememesi mümkün değil” demişti. t
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Fuat Ayrancıoğlu
Sizi tanımak isteriz.

 Babam bize
insanlara güvenin,
çeke ve senede
değil, insanların
karakterine ve
sözüne güvenin
derdi. 
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1950 yılında Kayseri’de Kaleönü’nde dünyaya
geldim. Dolayısıyla, gerçek bir Kayserili'yim.
Zaman içerisinde doğduğumuz yer değişti,
ama halen Kayserili'yim. Ben üç yaşındayken, babam Ankara’ya gelmiş. Babam dededen beri tacir bir insan. Kayseri’de geliri mi
daraldı nedir, kendisini dışarıya atmış. Biz
hep takılırdık madem dışarıya çıktın, neden
İstanbul’a gitmedin de Ankara’ya geldin diye.
Üç yüz küsur km. gelmişsin dört yüz km.
daha gitseydin de ticaretin merkezi olan
İstanbul’a yerleşseydik dediğimizde, “ben
ailemi kaybetmek istemezdim. Çünkü İstanbul bir kuyu, umman, sizi zapt edemeyebi-

lirdim” diye cevap vermişti. Çünkü ben üç
yaşında, ortanca ağabeyim beş yaşında, en
büyük ağabeyim 8 yaşındaydı. Kendi dünyasınca, böyle bir önlem almış. Eskiden özel
okullar olmadığı için, çocuklar en yakın okula
gönderilirmiş. İlkokul bir ve ikiyi Ulus’ta
Necatibey İlkokulu’nda okudum. En yakın
lise Ankara Atatürk Lisesi olduğundan liseyi
orada bitirdim. Üniversiteyi de ODTÜ Makine
Mühendisliği’nde okudum. Meşhur Kayseri
hikâyesi vardır. Tacirliğe aklı ermeyeni memur
yaparlarmış. Sekiz–dokuz yaşındayken, yazları rahmetli dedemin yanına giderdim, bana
marul sattırırdı. Eski Asri Mezarlık'ın orada
marul tarlası vardı. Marul oradan alınırdı.
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Ben de Kazancılar’ın orada satardım. Eğer
ben, 10 liralık marul sattıysam 7 lirasını alır
3 lirasını verirdi. Bu yedi lira sermaye derdi.
Herhalde performansım yeterli görülmedi
ki, okutuldum. Üstüne üstlük bir de memur
yapıldım. Mühendis olanlar mesleklerini icra
etmek için hemen bir resmi daireye girerler,
ben de Zirai Donatım Kurumu’na girdim.
Kulakları çınlasın Mehmet Akyurt hoca vardı,
Kayserili'ydi. Bizim hocamızdı. Hocamızın
tavsiyesiyle Kurum'a 1974 yılında girdim
ve 1978 yılına kadar imalat müdürlüğünde
çalıştım. Bilgi birikimimizi artırdık. Doğal
olarak, okulda öğrendiklerimizi uygulamaya
başladık. Çok iyi bir genel müdürümüz vardı.
Her türlü olanağı sağladı bize. O zamanlarda
Zirai Donatım Kurumu kamu kuruluşlarının
en iyi olanlarından birisiydi. 1978 yılında
evlendim. Görücü usulüyle evlendim. Eşim
de Kayserili'dir. Haskınacılar’dan Yasemin
hanımla evlendim. Babam rahmetli olmuştu.
Annem ve ağabeylerim kız istemeye gidince,
ne iş yapar diye sormuşlar. Bizimkiler Zirai
Donatım Kurumu'nda Makine Mühendisi
deyince, kusura bakmayın memura kız vermeyiz demişler. Onun üzerine memuriyetten ayrılıp iş hayatına atıldım. Ben şanslı
gruptanım, askerliğimi kısa dönem ilk çıktığı zamanda Ankara–Mamak Muhabere
Okulu’nda yaptım. Ağabeyimler Kayseri’ye
bağa giderken teslim ettiler, bağ dönüşü
de eşyalarımla birlikte beni aldılar. Serbest çalışmaya başlayınca, 1978 yılında
Aymaş Makine'yi kurduk. Ankara Demirciler Sitesi’nde küçük bir yerimiz vardı. İki
sene sonra daha büyük bir yere taşındık.
En sonunda 1987 yılında havaalanı yolu
üzerinde, Çubuk İlçesi'nde geniş bir araziye
taşındık.
Aymaş Makine’de neler yapıyorsunuz?
Makine mühendisi olmam ve okuldan sonra
ilk çalışmayı da makine üzerine yapmam
hasabiyle makine üzerine hep bir sempatim
ve zevkim vardı. Bizim kuruluşumuzun amacı
da, endüstriyel tesisler kurmak ve işletmek.
Genellikle yabancı firmaların Türkiye’deki
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tesislerini kurduk. Teslimatçılık dediğimiz
bir iş. Projeyi onlar veriyor, biz ise fabrikayı
kurup teslim ediyorduk.1995 yılından sonra
da çimento fabrikaları ağırlıklı çalıştık. Epey
çimento fabrikasında hizmetimiz vardır. Hep
yatırım bazlı üretimler yaptık.
Makinenin dışında uğraştığınız
alanlarınız var mı?
Tabi, ağabeylerimin başında bulunduğu
inşaat şirketimiz var. 1968–69 yılından itibaren inşaatın içerisindeyiz. Zaten daha önce
de, babadan kalma demir çimento ticareti
vardı. 1980 yılında onu bıraktık. Müteahhitliğe ve makineye ağırlık verdik. Medikal
kökenli üretimlere başladık. 2008’de Aytaş
Alçı Firması'nı, alçı ve alçı levha üretim
tesislerini kurduk. Medikal’de, Türkiye’de
üretilmeyen çok miktarda ithal edilen kalp
damar cerrahisinde ve yoğun bakımda kullanılan tek kullanımlık plastik kökenli ürünleri
yapıyoruz, bir Amerikan firmasının teknik
işbirliğiyle.
Babanızın Size tavsiyeleri olur muydu?
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Dedenin dedesi tacir olunca tabii ki, bir
kültür aktarılması söz konusu oluyor. Eskiden televizyon yok CD, DVD yok, oturup
babayla muhabbet ediyormuşuz. Sadece
radyo dinleniyor. Baba radyoyu dinleyip, evladına anlatıyormuş. Şimdi hangi evlat, babayı
dinliyor. Elektronik, baş döndürücü hızla
gelişti. Filmler, diziler var. Babam bize insanlara güvenin, çeke ve senede değil, insanların karakterine ve sözüne güvenin derdi.
Ben şu yaşıma kadar da, babamın haklılığını
defalarca gördüm. Çek ve senet, hukuki bir
süreç içerisinde ortadan kaldırılabiliyor veya
tahsili çok uzun süreler alabiliyor. İnsanın
özünde doğruluk varsa onu hissediyor ve
daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Babam,
büyük paralara tamah etmeyin, işin bereketi
küçük paralardadır, çünkü büyük paralar gelir
sel gibi yıkar gider, küçük paralar yağmur
gibi birikir barajı doldurur, size faydası olur
derdi. Babam sürekli gayrimenkule yatırım
yapmamızı da isterdi. Bir gün darda kalındığında gayrimenkulün sorunun çözümünde
yardımcı olacağını söylerdi.
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Kendinize örnek aldığınız insanlar
oldu mu?

itici geliyor. Bir daha da böyle yerlerde görev
almadım.

Muhakkak, özellikle insanların okul bitip
de hayata atıldığı zaman, belirli bir dünya
görüşü oluyor. Bu çerçevede kendinize örnek
aldığınız insanlar olmak zorunda. Bunlardan
birincisi, okuldaki hocam Mehmet Akyurt
beydir. Gazanfer Harzadan vardı. Zirai
Donatım Kurumu’nda genel müdürümüzdü.
Gazanfer hoca, benim üretimde çalışmamın
tek sebebidir. Türkiye’nin üretime ihtiyacı
var. Üretin de, ne üretirseniz üretin derdi.
Emekli oldu, şu anda 75 yaşında ve hâlâ üretimde çalışır. Kitap yazanla örnek aldığım
insanlar arasında, dağlar kadar fark oluyor.

Hobileriniz var mı?

Fuat beyin prensipleri nelerdir?
Benim hedefim pozitif düşünen, analitik
düşünen insanlardır. Onun için ben mühendis
grubunu çok severim. Sosyal bilimler okuyan
insanlarla pek anlaşamam. Anlaşamam sözü
biraz katı oldu. Anlaşmak zorundayım. Daha
doğrusu bir tarafta mühendisler, bir tarafta
da sosyal bilimciler varsa ayağım doğruca
mühendislere gider. Çünkü mühendiste analitik düşünce vardır. Kademe kademe ilerleyen bir düşünce tarzı vardır. Şirkette çalışan
arkadaşlarıma da bunu öneririm. Lütfen analitik düşünün, kademe kademe düşünün. Bir
bina üst üste koyarak yapılır. Binayı tepeden
aşağı yapamazsınız.
Meslek teşekküllerinde, sivil toplum
örgütlerinde görev aldınız mı?
Bir ara Makine Mühendisleri Odası’nda
görev almıştım. Tabi, bu durum Türkiye’nin
bir sıkıntısıdır. Bu kuruluşlar meslek ağırlıklı değil de, siyaset ağırlıklı olduğu için
kısa sürede ayrıldım. Bir müddet ODTÜ
Mezunları Derneği’nde görev aldım. Baktım
orada da siyaset yapılıyor, ayrıldım. Meslek
kuruluşu mesleğe hizmet etmeli. Dünyanın
her yerinde böyledir. Meslek kuruluşları, o
meslekle ilgili kuralları koyar. Hiçbir zaman
siyasi kurallar koyamaz. Siyasi kurallar koyan
yerler ayrıdır. Meclistir, siyasi partilerdir.
Meslek kuruluşları siyasetle ilgilenince, bana
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Bulmaca çözmeyi çok severim. Kelime bulmacalarını değil de, sudoku gibi matematiksel
bilmece ve problemleri çözmeyi çok severim.
Yürümeyi çok severim. Yalnız boş zamanda
aylak aylak yürümeyi, hafif de yağmur çiselerse yağmurluğu giyip gezmeyi severim.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu
öğrenince nasıl davranıyorlar?
Kayseri’yi sadece Türkiye’de değil yurt dışında
da bilenler çok. Dünyada bir Yahudi imajı
oluşmuştur. İşlerimiz gereği yurtdışına çok
gidiyoruz. Kayserili olduğumuzu söyleyince,
Yahudi’yle özdeştiriyorlar. Yalnız şu ayrımı
yapıyorlar. Kayseri uyanık, yalnız aldatıcı
değil. Uyanıklık başka, aldatmak başka. Uyanıklık ne demek? Hakkını ve menfaatlerini
karşıya zarar vermeden korumak demek.
Yahudi, karşıya zarar vererek hakkını korur.
Kayserili olarak, hep takdir edilmişimdir. Kayseri hem kazanır, hem de kazandırır. Kayserili deyince, insanlar daha sıcak bakıyor.
Ticareti bilen, hukukunu koruyan, zararsız
insanlar olarak görüyorlar. Kayseri’den kötü
insan hemen hemen çıkmamıştır. Sabancı
çıkmıştır, Türkiye’ye sanayiciliği öğretmiştir.
Kadir Has çıkmıştır hayırseverliğin simgesi,
şampiyonu olmuştur.
Hayırseverlik denilince ne
anlıyorsunuz?
Allahü Teâlâ bizi belli bir varlığa eriştirmiş.
Bizden daha çok çalışanlar vardır, ama bu bir
takdirdir. Kime ne vereceğini kendisi bilir.
Babamın şu sözü çok önemlidir: Bu paranın
hepsi sizin değil, bunun içinde işçinin de,
aşçının da, bekçinin de diyerek birçok insanın ismini sayar, hatta kötü kadınların da
hakkı var diye ekler. Son söylediğini teşvik
için değil, başkalarının haklarını vurgulamak
için söylerdi. Kazanılan parada, etrafınızda
size faydalı olan insanların hakkı bulunmaktadır derdi.

 Kayseri’den
kötü insan hemen
hemen çıkmamıştır. Sabancı çıkmıştır, Türkiye’ye sanayiciliği öğretmiştir.
Kadir Has çıkmıştır
hayırseverliğin
simgesi, şampiyonu olmuştur.
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Unutamadığınız anılarınız var mı?
21 yaşındayım. Babam Mehmet Ayrancı’nın Mercedes'i vardı.
1971 yılında Mercedes'inizin olması çok önemliydi. Hamdi
ağabeyim kullanıyordu. Bir de Anadol’umuz vardı. İhsan
ağabeyimle birlikte kullanıyoruz. Kız arkadaşlarla dışarı çıkacağız. Benim gönlüm mercedesi istiyor. Ağabeyimle anahtarları değiştirelim, Mercedes'i ben alayım diye konuşuyoruz.
Babam, gelin bakalım ne konuşuyorsunuz dedi. O zaman
kızlarla gezmeye gideceğimizi babaya söylemek zor. Kem
küm edince, anlat anlat dedi. Konuyu anlatmak zorunda
kaldık. Hamdi ağabeyime arabanın anahtarını vermesini
istedi. Hamdi ağabeyim de zaten verecekti, ama muhabbet
ediyoruz olayı biraz tatlandırıyor. Anahtarı alınca, babam
bana döndü, “21 yaşındasın, talebesin, cebinde paran yok,
şimdi düşün babasının parasıyla gelmiş şımarık biri derler,
Anadol’la gidersen bilirler ki bu senin araban” dedi. Ben
bunu hiç unutmam. Çocuklarıma da, olduğunuzdan büyük
gözükmeyin derim, on iseniz on bir gözükün, ama on iseniz
kırk gözükmeyin, çünkü geri dönüşünüz zor olur, insanoğlunun fıtratında büyük gözükmek vardır, çok büyük gözüküp
de balon gibi patlamayın, o zaman ortaklıkta hiçbir şeyiniz
kalmaz derim. Sonuçta mercedesi aldım, ama bu olay kulağıma küpe oldu.
Sizin çocuklarınıza başka tavsiyeleriniz olur mu?

Kızılay’ı Neden Tercih Ettiniz?
Kökleri ta Osmanlılar'a dayanan bir kuruluş, çok
ciddi bir kuruluş, en ciddi ve en köklü yapılanmış
bir kurum. Verilen paranın yanlış bir yere gitmeyeceğini biliyorsunuz. Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de zaten Konya, Gaziantep, Kayseri var.
Bunlar çok takdir edilen üç ildir. Yaratıcı ve halkın
kazandığını kendi şehrine yatırdığı üç ildir. Bu şehirlerin geleceği çok iyi. Dede ve baba, kazandığını kendi
şehrine yatırıyor. Bu gençlere örnek oluyor. Gençlerin
gözü hiçbir zaman dışarıda olmuyor. Babam bunu
yapmış, ben de üstüne bir tuğla koymam gerekir
diyor. Kayseri’de gerçekten değişik kanallarda, çok
üretim yapılıyor. Bu gurur verici bir durum.
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Kendinize zarar verin, ama başkalarına zarar vermeyin, başkasına zarar vermek insana güç ve mutluluk verebilir, kendinize
zarar verin canınız yanar, bir dahaki sefere kendinize zarar
vermezsiniz derim. Bir kaza kaçınılmazsa, arabayı insana
vurmak yerine ağaca vurup parçalayın tavsiyesinde bulunurum. İnsan bir topluma gösterişle girermiş, zekâ ve dünya
görüşüyle uğurlanırmış, mütevazı olmalarını isterim.
İşe başladığınız zamanlar üretmek daha mı zordu?
Evet, çok zordu. Bugünle o günlerin arasında dağlar kadar fark
var. Özal’dan önce Türkiye’de birçok şeyi bulmanın imkânı
yoktu. Bizim kullandığımız bazı emtialar vardır, elmas dediğimiz kesici uçlar, taşlar matkaplar. Bir iki arkadaş İstanbul’a
giderdik, İstanbul’da kaçak Bulgar pazarı vardı, oradan arabayla malzemeyi alıp Ankara’ya gelirdik. Ama o zaman bazı
şeyleri becermenin mutluluğu vardı. Zaten o mutluluk olmasaydı, bugün insanlar o kadar müreffeh olmazdı. Teknoloji
bu kadar gelişmezdi. Şimdi de daha teknolojik ve daha büyük
boyutta iş yapmanın mutluluğu var. Daha doğrusu hangi
zamanda olursa olsun bir şeyler üretmek çok büyük zevktir. t
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Gönül Uzandaç
Sizi tanımak isteriz.
1959 yılında Kayseri merkezde dünyaya
geldim. İlkokula İnönü İlkokulu’nda başladım
1. ve 2. sınıfı Kayseri’de okuduktan sonra,
babamın işi nedeniyle Adana’ya taşındık. 3.
ve 4. sınıfı Hayriye Kemal Kusun İlkokulu’nda
okudum. 5. sınıfta İstanbul’a taşındık. İlhami
Ahmet Örnekal İlkokulu’ndan mezun oldum.
Kadıköy Kız Koleji'nde ortaokulu ve liseyi
okudum. Sonra Edebiyat Fakültesi’nde Klasik
Filoloji'ye bir yıl devam ettim, nişanlanınca
okulu bıraktım. 11 Haziran 1980 yılında Mustafa Şadan Uzandaç’la evlendim.
Neden okula devam etmediniz ve
kariyer yapmadınız?

Hayatta tek pişmanlığım çalışma hayatına atılmamaktır. O konuda
ailemden de pek destek görmedim. Babam, hanımın yeri eşinin ailesinin yanı diye düşünüyordu. Ataerkil bir ailedendik, ihtiyacımız mı
var ki çalışacaksın diye düşünüyorlardı. Bundan dolayı iş hayatındaki
hanımlara gıpta ederim.
Örnek aldığınız insanlar oldu mu?
Olmadı. Ben de yetişirken hırslı, tuttuğunu koparan biriydim. Yapmak
istediğim şeyleri yapabilirdim. Anadolu ailesiydik. Babam okul hayatında biraz köstek oldu, ama onun dışında çok ileri görüşlü bir insandı.
Üniversite okutmamasının bir gerekçesi de, o yıllarda çok büyük öğrenci
olaylarının olmasıydı.
Babanız sıra dışı bir insandı. Size önerileri olur muydu?
Dostunuzu bilin, herkesle arkadaş olun, ama kimin ne olduğunu ayırt
edin, boş şeylerle uğraşmayın, derdi. O günlerde hanımlar arasında
iskambil oyunları revaçtaydı. Bunlara çok kızardı. Çok saygılı bir iliş339
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Gönül Uzandaç'ın babası ve annesi İhsan Hasşerbetçi ve Nadiye Hasşerbetçi

Kızılay’ı Ayhan Uzandaç ağabey orada olduğu için tercih ettik.
Kızılay’ı çocukluğumuzdan beri bilirdik. Ama gerçek anlamda
Ayhan ağabey vasıtasıyla tanıdık. Yaptığı işleri çok beğenir, saygı
duyardık. Elimizden geldiği kadar, birer gönüllü Kızılay elçisi
olduk. Üzerimize düşenleri yapmaya çalıştık.
Sizin Kayserili olduğunuzu öğrenince insanların
davranışı nasıl oluyor?
Kayserililer'i, bilhassa Kayserili hanımları çok takdir ediyorlar.
Erkeklerinin de eşlerine, ailelerine bağlı olmalarını çok beğeniyorlar. Bencil olarak görmüyorlar. Ben Kayseri’den küçükken ayrıldığım için, Kayserili olmayan çok arkadaşım var. Ve
Kayserililer'e gıpta ile bakıyorlar.
Kayseri’nin gelişimini nasıl görüyorsunuz?
Kayseri, bir kere bizim yaşadığımız dönemlerde de oldukça
modern bir şehirdi. Ben annemlerden bilirim. Hanımları biraz
çekingendi. Çarşı pazara pek çıkmazlar. Evin ihtiyaçlarını beylerden talep ederlerdi. Sonra çok değişmiş buldum. Şimdi daha
da modernleşti. Güzelleşti.
kimiz vardı. Hiç azar işitmedik, ama yine de
çekinirdik. Bizi, çok ama çok severdi.
Hayırseverlik denilince aklınız ne
geliyor?
Hayırseverlik, insanlara etrafınıza faydalı
olmak demektir. Yardıma ihtiyacı olanlara
yardım etmektir. Hastaysa ona refakat etmek,
yalnız bir şey yapamıyorsa ona destek olmak,
eğer maddi imkânınız varsa insanları bundan
faydalandırmaktır diye düşünüyorum.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
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Neleri seversiniz?
Aileme, çocuklarıma çok düşkünüm. Zamanımın çoğunu kızlarımın eğitimleri ve öğretimleri için harcadım. İnci ve Pınar
adında iki kızım var. İnci, Marmara Hukuk Fakültesi, Pınar ise
Koç Üniversite’si İşletme mezunudur. Ayrıca, aile hayatımın
yanı sıra, seyahat etmeyi, yeni kültürleri tanımayı çok severim.
Neleri sevmezsiniz?
Yalancıları, riyakârları sevmem. Kendinden çok bahsedenleri,
övünenleri, böbürlenenleri pek sevmem.
Unutamadığınız olaylar oldu mu?
Annemle, babamı genç yaşta kaybettim. Onları özlüyorum.
Aklıma geldikçe burnumun direği sızlar, gözlerim buğulanır. t
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Güler Hasşerbetçi
Kendinizden bahseder misiniz?
1939 yılında Kayseri Kiçikapı Mahallesi'nde
dünyaya geldim. Çocukluğum, gençliğim
orada geçti. Orada evlendim. Cumhuriyet
İlkokulu’na gittim. O günkü şartlarda kızlar
için okumak zordu. Sınıflarımız çok kalabalıktı. Babam Halil Cıngıllıoğlu okul aile birliğindeydi. Kardeşim de orada okuyordu, beraber gidip gelirdik. Oradan sonra Enstitü’nün
Akşam Sanat’ına gidip 2 yıl okudum. Okul
bittikten sonra görücü usulüyle evlendik.
Meslek okulu çok güzeldi. Şimdiki gibi
değildi. Branşlar ayrıydı. Ev İdaresi, dikiş,
nakış, çamaşır gibi bölümler vardı. Ben bunlara 1 yıl devam ettiysem de, çok yararını

gördüm. Evlenince de, çok faydası oldu.
Çamaşır hocamız Bedia hanım vardı. Cumhuriyet İlkokulu’nda da birden beşe kadar
Türken Sağlam’da okudum. İkisi de çok iyi
insanlardı. 1958’de Neşet Hasşerbetçi’yle
evlendim. 4 çocuğum var. Torunlarım tahsillerini yapıyorlar. Bir torunumu evlendirdim.
Hayırseverlik denilince aklınıza ne
geliyor?
Benim hastanelerde çok işim oldu. Elimde
olsaydı bir hastane yaptırmayı çok isterdim,
ama olmadı. Kardeşlerimin rahatsızlığı, beyimin hastalığı nedeniyle hastaneye bir şeyler
yapayım dedim. Kızım Nihal de Kızılay’da
çalışmaya başlayınca, Kızılay’la daha içli dışlı

 Eskiden
yardımlaşma,
dayanışma vardı.
Ben sokağa
çıkınca, benim kim
olduğumu biliyorlardı. Ben de karşılaştığım insanları
tanıyordum. Şimdi
bırakın mahalleyi,
semti, bir apartmanın içinde bile o
tanıdıklık, tanışıklık
yok.
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Elişini çok severim. Artık gözlerim iyi görmüyor, pek yapamıyorum. Örgüyü severim.
Günlük gazete okurum, bulmacalar çözerim.
En büyük hobim de çocuklarım, torunlarımla
ilgilenmek.
Çocukluğunuzdaki Kayseri nasıldı?
Evde babaannemin sözü geçerdi. En büyük
merkez Kazancılar Çarşısı'ydı. Eskiden
evlerdeki hayat güzeldi. Ben mutluydum.
Oturmalar, düğün, nişan derken insanlar
sık sık görüşürlerdi. Hatta, o kadar ki dışarıdan su getirmeye gittiğimizde, damda oyun
oynamaya dalar eve geç kalırdık. O zamanlar damdan dama geçilirdi. Bütün çocuklar damda oynardık. Eve geç döndüğümüz
zamanlar büyüklerden azar işitirdik. Evlendiğim zamanki Kayseri’nin sosyal hayatı
daha güzeldi. Mesela Büyük Sinema yapıldı,
rahmetli Mustafa Germirli babama davetiye
göndermişti. Babamla birlikte gittik. O topluluk gözümün önüne gelir. Şimdi öyle bir şey
hiç yok. Sinemanın açılışında kent yöneticileri ve belli başlı Kayserililer hep oradaydı.
Güzide bir topluluktu. Amcalarım pek razı
olmadı. Ama babamla gidince seslerini çıkarmadılar. Ben genç kızdım. Bu o zamanlar pek
görülmedik bir şeydi. Eskiden yardımlaşma,
dayanışma vardı. Ben sokağa çıkınca, benim
kim olduğumu biliyorlardı. Ben de karşılaştığım insanları tanıyordum. Şimdi bırakın
mahalleyi, semti, bir apartmanın içinde bile
o tanıdıklık, tanışıklık yok. Kayseri göç aldı,
göç verdi. Bundan da etkilendi.
olduk. Rahmetli eşim de Kızılay’ı çok severdi.
O Kızılay’a para bağışında bulunmuştu. Ben
de bir oda döşeteyim dedim. Böylece yapmış
olduk. Bu hayırseverlik aileden gelen bir şey,
insan gördüğü şekilde yaşıyor. Biz ailece sık
sık kan veririz. Kan vermenin çok kutsal bir
görev olduğuna inanırız. Bundan dolayı da
oğlum İlhan Hasşerbetçi’nin, Kızılay’dan
bronz madalyası var. Yaptığı hayırlardan
dolayı da eşim Neşet Hasşerbetçi altın
madalya almıştı.
Hobileriniz var mı?
342

Tabi Kayseri şimdi şehir olarak çok güzel
oldu. Başkan güzel çalışıyor. Kayseri gelecekte inşallah daha güzel olur.
Babam tüccardı. Kazancılar’da mağazası vardı.
İsmail Cıngıllıoğlu ve oğulları diye. Amcamlarla birlikte çalışırlardı. Bisiklet, daktilo, radyo
vs. satarlardı. Babamın bir de sandalye atölyesi
vardı. Zamanında bir yangın geçirdi. O gün
üretim çok daha zordu. Babam çok yatırım
yapmıştı. Araba almıştı. Yüklüce de kereste
almıştı. Yangın geçirince, babam makineleri
sattı, atölyeyi dağıttı. Babam ondan sonra,
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amcamlardan ayrılarak mobilya mağazası açtı, kardeşlerimle birlikte. Daha sonra o mağazayı kardeşlerim
beyaz eşyaya çevirdi. Şimdi orada hâlâ çalışıyorlar.
Babanızın Size tavsiyeleri olur muydu?
Babamın tavsiyesi, hep dürüstlüktü. İyiliği severdi.
Çocuklarının ölümü onu çok etkiledi. Çok sıkıntılandığı
zaman seyahate çıkar, bir dolaşır gelirdi. Can sıkıntısını
etrafına hiç yansıtmazdı. Çok ileri görüşlü bir insandı.
Unutamadığınız anılarınız oldu mu?
Çok acı şeyler de yaşadım, onları hatırlamak bile istemem. Ama çocukluğumu unutamam. Çok güzel günlerdi. Dedem İsmail Cıngıllıoğlu’nun yanında büyüdüm. Yarı felçli bir insandı. Dedem, ikindi namazından
gelince mangaldaki ateşte kahve pişirirdi. Ayaklı bir
mangal vardı, bütün kahve takımı yanında olurdu. Ben
de yanında olurdum. Dede, bu ateşte kahve pişmez
derdim. Oda, yok kızım bu ateşte kuzu bile pişer derdi.
Ben evlendikten sonra, aileyi sık sık vesilelerle bir
araya topladım. Pazar günleri mangal filan yaparız.
Mangal bitince ateşe bakar ve hep dedemin sözlerini
hatırlarım. Ve daima dedem haklı çıkar, o mangalda
o ateşte o kahve pişerdi. Ayrı bir güzellikti. Dedemi,
namaz dönüşü karşılardım. Bir tarafı felçli olduğu için,
kapıyı açar yardım ederdim. Bastonla gelirdi. Ne aldıysa
elindekileri bana verirdi. Ya da, mağazaya git senin için
şunu aldım derdi. Ben de mağazaya gittiğimde kimin
kızısın denilince, ben de İsmail Cıngıllıoğlu’nun kızıyım dermişim. O ihtiyar, onun böyle bir kızı olamaz
demişlerdi. Ona ağladığımı hatırlıyorum.
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Babaannem
Bizde kuşak çatışması kesinlikle olmaz. Ara ara tatlı atışmalarımız
olur. Bundan ikimiz de büyük zevk alırız. Bağda hep birlikte oluruz.
İkimiz birbirimize çok alışkınız. Arkadaş gibi, abla kardeş gibi bir
ilişkimiz var. Bulmaca çözme yarışı yaparız. Hep babaannem birinci
olur. Diğer babaannelerden çok farklıdır. Nerde nasıl davranacağını
iyi bildiği için herkesle, her ortamda ilişki kurar. Dayatmacı değildir.
Son olarak şunu söyleye bilirim: Merhum eşim Neşet Hasşerbetçi
mükemmel bir insandı. Her pazarını, işi de gücü de olsa Talas’ta
bağda geçirirdi. Bütün aileyi eksiksiz orada toplardı. Herkes de
icabet ederdi. Sobayı yakar, bütün hazırlıkları yapardı. Yenilip içildikten sonra, dertleşme başlar, herkes birbiriyle sohbet ederdi. Bize
çok sürprizler yapardı. Çok ağır ve sıkıntılı günlerimizi dayanışmayla
geçirdik. Bizim yaşadıklarımızı yaşayan birçok aile dağılırken, biz
hep ayakta kaldık. Nur içinde yatsın.
Bir de şu komik olayı hiç unutamam, eşimin dayısı Ahmet Kösehalioğlu vardı. Hastane Caddesi'nde 3 katlı bir binada otururlardı. O binanın orta katında Kayseri’de görevli bir albay ikamet
ederdi. Ahmet dayının işe gitme saatlerinde, albayın emireri evin
ihtiyaçlarını almak üzere albayın eşinin yanına gelirdi. Kayseri’de
o günlerde adetti; erkekler gelince, hanımların haberi olsun diye
destur anlamında öksürürlerdi. Yani, öksürünce hanımlar evlerine
çekilirlerdi. Bu adetten haberi olmayan komşumuz albayın eşi,
elinde öksürük şurubuyla yukarıya dayının evine gelmiş. Aman şu
öksürük şurubunu Ahmet beye verin, çok öksürüyor demiş.
Esra Hasşerbetçi

Biraz kahve takımından bahseder misiniz?
Öncelikle mangal bakırdandı. Kahve değirmenimiz,
dibek de vardı. İnce uzun bir değirmen, kolla çeviriyorsunuz. Kahve tavası vardı. Babaannem onda kavururdu. Kardeşlerim o mangalı hatıra olarak saklıyorlar.
Nasıl bir kişiliğiniz var?
Çok sakin bir insanım. Kavgacı değilim. Evlendikten sonra 2–3 sene kayınpederimle beraber oturduk.
Kayınbiraderim evlenecek olunca, biz ayrıldık. Eskiden öyle olurdu. Evin bütün yükü, büyüklerde olurdu.
Bizi korur, gözetirlerdi. Ben de çok verici bir insanım. Büyüklerimizden gördüklerimizi devam ettirdik.
Bugün moda olan bir şey var, buna kuşak çatışması
diyorlar, bu bizde hiç olmadı. t
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Eși Nursel Gürkan Anlatıyor

Gültekin Gürkan
Sizi ve eşinizi tanımak isteriz?
Ben Gültekin Gürkan’ın eşi Nursel Gürkan.
1944’de Bulgaristan’da dünyaya geldim. Altı
yaşındayken Kayseri’ye geldik. Bulgaristan’dan
Türkiye’ye geldiğimizde Kayseri, Yozgat ve
Sivas’a yerleşeceğimizi söylemişler. Bulgaristan’da dağlar ormanlıktır. Dedem dağ var mı
deyince evet Erciyes dağı var demişler. Dedem
Kayseri’ye gelince bakmış ki ormandan eser
yok. Şaşırıp kalıyor. Buraya uyum sağlamakta
hiçbir zorluluğumuz olmadı. Biz de Türkçe
konuşuyorduk. Deliorman bölgesinden gelmiştik. Türklerin en yoğun olduğu yerdir.
Bulgarlar bizimle Türkçe konuşuyordu. Biz
Bulgarca bilmezdik. Babam–annem çok
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güzel yazar, ama konuşamazlardı. Çocukluğum Sümer semti Plevne Mahallesi'nde
geçti. Sümer İlkokulu’nu, Kız Ortaokulu'nu,
Kayseri Lisesi’ni bitirdim. 1981’de Gültekin
beyle evlendim.
Gültekin 1940 Germir doğumlu. Kayınpederim Sümer’de çalıştığı için oraya yerleşmişler. Çocukluğu Sümer’de geçmiş. Yapı–Sanat
Lisesi’ni bitirmiş. Yıldız Teknik’e gitmiş.
Askerlik nedeniyle ayrılmak zorunda kalmış.
Müteahhitlik yapmış. Aydın–Kuyucak’ta
öğretmen olarak askerliğini tamamlamış.
Eşim Gültekin Gürkan, 1985 yılının son günü
bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Gültekin girişimci, çok atak, iyi niyetli ve
yardımsever bir insandı. Çocuklarına çok
düşkündü. Aile ve akrabalık ilişkilerine çok
önem verirdi. Çocuklarına çok iyi eğitim
aldırmak istiyordu. En azından bir kısmını
da olsa gördü.
Kızılay neden tercih edildi?
Kızılay yardım yapılabilecek dünyanın en
büyük hayır kuruluşlarından birisiydi. Belki
sizlerin zamanında yoktur, görmemişsinizdir. Bayramlarda çocukların boynuna kumbara asılır, Kızılay’a para toplanırdı. Kızılay’ın
başkan ve yöneticileri dostlarıydı, arkadaşlarıydı. Bunun da mutlaka etkisi olmuştur.

Hakan Gürkan, Gültekin
Gürkan’ı Anlatıyor
1974 Kayseri doğumluyum. Sümer İlkokulu’nu,
Ortaokulu’nu ve Lisesi’ni bitirdim. Konya
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden
mezun oldum. Mesleğimi yapamadım. Şu
anda ticaretle uğraşıyorum. Askerliğimi
1998 yılında Çanakkale’de kısa dönem olarak
yaptım. Babam Mustafa Gürkan, Gültekin
Gürkan’ın yeğeniyim. Rahmetli dedem genç
yaşta hayatını kaybedince aralarında ikişer yaş
bulunan üç çocuk kalmış. Tabi İkinci Dünya
Savaşı’nın denk geldiği zor yıllar. Babam da
Sümer Bez Fabrikası’nda sıhhi tesisat işleri
yapmış. Daha sonra kendisi aynı işi serbest
olarak yapmaya başlamış. Üçkardeş dayanışma
halinde büyümüşler.
Babamın ve amcamın yaptıkları şeylerin doğruluğunu daha yeni yeni anlamaya başlıyorum. Kendi çoluğumuz çocuğumuz olduğu
için farkına varıyoruz. Büyükler bize şunu
yap şunu yapma deyince, o an pek doğru gibi
gelmiyor belki. Kaybedince, ne kadar haklı
olduklarını anlıyoruz. Amcam daha yumuşak,
babam daha otoriter bir insandı. Babam vur
elli bir insan değildi. Tokat yediğimi hatırlamıyorum. Çok şımartılarak sevildiğimi de
hatırlamıyorum. İkisinin ortasında bir hayat
tarzı vardı.
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Allah rahmet eylesin babamın da, amcamın da benim
üzerimde çok büyük hakları vardır. Doğruluğun, dürüstlüğün ne demek olduğunu gösterdiler ki, o da zaten
dünyaya değer.
Büyüklerim hayırseverlik denilince, şimdi anlaşılanın
dışında bir şey anlarlardı. Şu anki gibi bir şey anlamadıklarını biliyorum. Hayatta olsalardı kendileriyle ilgili
yaptığımız şu konuşmalara bile müdahale ederlerdi.
İstemezlerdi. Bir elin verdiğini diğer el bilmeyecek anlayışına riayet ederlerdi. Ben babamın nereye yardım ettiğini bilmezdim. Dışardan duyardım. Birine rastlarsınız,
baban bana şunları yaptı diye anlatırdı. Şimdiki gibi
davulla–zurnayla kameralar önünde yardım yapmazdı.
Kızılay’a yardım yapmasının da Ayhan Uzandaç amcanın, İrfan Aksoy amcanın etkileri büyüktür. İrfan amca,
amcam Gültekin Gürkan’ın ortağıydı.
Babama ve amcama bugün bile arkadaşları “adam gibi
adamdı” derler. Zik zak yapmazlardı. Kendi doğruları
vardı. Yanlış bile olsa o yoldan doğru giderlerdi. Büyüklerim her şeyin kıymetini bilirlerdi. O kuşak bilirdi. Bizim
kuşağımız öyle değil. Belki bu konuda bizim çocuklarımız
bizden daha kötü olacaklar. Babam ve amcam maddi
olarak da, manevi olarak da o değerlerin kıymetini biliyorlardı. En küçük bir şeyle mutlu olabiliyorlardı.
Amcamla ilgili halamdan duyduğum şu olayı unutamam:
Amcam okumak için Yıldız Teknik Üniversitesi’ne gidiyor. Ama nasıl oluyorsa asker kaçağı konumuna düşüyor.
Askere almak için arıyorlar. Yaz tatilinde amcam evdeyken jandarmalar geliyor. Kapıyı amcam açıyor. Ne için
gelindiğini anlıyor. Gültekin Gürkan var mı deyince, o
da yok diyor. Bir komşuya soruyorlar, evde deyince gelip
apar topar götürüyorlar. Her Türk vatandaşı gibi o da
askerliğini elbette yapacaktı. Ama herhalde eğitim hayatım yarıda kalmasın diye düşündü. Böylece de üniversite
hayatı son bulmuş oldu.
Gültekin Gürkan’ın hayrıyla ilgili Şube Başkanı Ayhan
Uzandaç’ın söylediği şu sözler oldukça anlamlıydı: “Rahmetli başkanımız Emin Hisarcıklıoğlu’nun zamanında
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kızılay Tıp Merkezi’nin açılışında orada kurdele kesimi yapılırken, Gültekin Gürkan
adına eşi Nursel Gürkan tarafından 500 bin lira bağışlandı. Bu bize yapılan ilk bağıştı. Çok heyecanlandık. Bir
de eşi tarafından yapılması her şeye değerdi. Bu bağışın
manevi değeri maddi değerinden kat kat fazlaydı. Çünkü
bu bağış herhangi bir talep olmadan yapılmıştı”. t
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Güner – Dündar Poyraz
Sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Dündar Poyraz. 1931 yılında Kayseri’nin
Hunat Mahallesi'nde doğdum. Çocukluğum
orada geçti. Cumhuriyet İlkokulu’na gittim.
Ağabeyim Mükremin Poyraz benimle çok
ilgilenirdi. Derslerime çalıştırırdı. O hukuk
fakültesini kazandı, ben de ilkokulu bitirdim
ortaokula devam etmedim. Şimdiki Melikgazi Hastanesi'nin olduğu yerlerin tamamı
bizimdi. Çiftliğimiz vardı. Babam da okumadığım için beni çiftliğe getirdi. 1952 yılında
askere alındım, Erzurum’a gittim. Askerden
gelince beni ortanca ağabeyim Hacı Hasan’ın
yanına verdiler. Onun da Karpuzatan’da işliği
vardı. Köylünün yapağısını, yağını, peynirini
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dükkâna getirirlerdi. Akşama kadar esnafa
oradan satardık. Üç sene kadar birlikte çalıştık. Koyun kuzu alıp satmaya başladım. Kuzu
iken aldım, yetiştirdim, koyun olunca sattım.
Kuzulu koyun aldım, anasını sattım kuzusu
bana kar kaldı. Babam 1958 yılında vefat
ettiğinde, ben de Atpazarı’ndaydım. Ahmet
Özbahar ile ortaktım. Kars’ta pazarlara
giderdik. Birkaç yıl pastırma sucuk işiyle de
uğraştım. 1973 yılında Ecevit başbakanken
mazot sıkıntısı vardı. Askeri kışlalardan kum
alır, şehre getirir, satardım. Talas yolunda
kum ocağım vardı. 15–20 yıl da bu işle uğraştım. Karayollarının işini aldığımızda, devlet
mazot veriyordu. Mazot bulamayınca, kum
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Ambar’da lokantanın yanında camim
var. Cuma günleri gözlerim buğulanıyor. Tıklım tıklım doluyor.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
En iyi orayı gördük. Dündar ve Güner
Poyraz diye eşim ve benim adıma oda
yapıldı.

işinden vazgeçtik. Sonrasında taş kırma işine
girdim. Niğde–Ulukışla arasında, Yozgat–
Sorgun arasında çalıştım, Sivas Kangal’da
çalıştım. Şimdiki gibi bu işleri yapmak kolay
değildi. Siirt’te çalıştım. 1983 yılında Siirt’te
çalışırken dağda yatardık. Kimseler gelip, sen
ne yapıyorsun burada demiyordu. Kepçem,
kompresör, kamyonum vardı. Marabalarım
vardı. 1985 yılına kadar da bu işle uğraştım.
Petrol işine nasıl girdiniz?
Ulukışla’da onuncu ayda işimizi aldık.
Onuncu ayın yirmisinde kar, fırtına çıktı.
Göçebe gibi çadırda yatıyorduk. E–5 karayoluna kantar kuruyordum. Bir adam yanımıza
geldi. Hoş beşe başladık. Kozaklılı'ymış. Bu
tesis, petrol benim, üstü otel altı lokanta
dedi. Kantarı kurduktan sonra, hava da kötü
olunca adamın yanına gittik. Sonrasında
havanın kötü olmasından dolayı otelinde
yattık, lokantasında yedik. Çok ilgilendi
benimle. İçeriye bir yazıhane yaptı bana. Soba
kurdu evinden yatak getirdi. Baktım bu işte
iyi iş, 1985 yılında Kayseri’de petrolcülüğe
başladım. Çocuklar da büyüdüler, bu işlerle
onlar ilgileniyorlar.
Babanız ne iş yapardı? Size tavsiyeleri
nelerdi?
Babamın adı Hüsref Poyraz’dı. Çok cesur
bir adamdı. Esnaftı. Alır satardı. İhalelere
girerdi. Hırsızlık yapma, dürüst ol derdi. Ben
de çocuklarıma bunları tavsiye ediyorum.
Keşke herkes böyle olsa.
Hayırseverlik denilince ne
anlıyorsunuz?

Evliliğinizi, eşinizi anlatır
mısınız?
1955’te evlendim. 2008’de eşim
vefat etti. Eşim Germirli'ydi. İyi bir
hanımdı. Geçinip giderdik. Ortanca
ağabeyim Germir’de inlerde koyun
beslerdi, onları alır satardı. Ben de
askerden gelince, oradan evlendirdi.
Eşimim dayıları İstanbul’da mermerci Akeller.
Kayseri’de benzin istasyonu kurmaya
karar vermiştim. İlk aldığımda burası
bomboş bir yerdi. Toprak geliyor, ben
de kepçe gibi çalışıyorum, toprağı
düzeltiyorum Abdullah beyle. Polisler geldi. İzlemişler beni, yorulmadan
çalıştığıma hayret etmişler. Oğlum
iki tane emanet var, babaları öldü,
para da yok, mecbur çalışıyorum
dedim. Buraya ne yapacağımı sordular. Söyleyemeyeceğimi, bitince
görebileceklerini söyledim. Burayı
yapınca o polis geldi ve tesisin çok
güzel olmuş dedi.
Kayseri’yi nasıl biliyorsunuz?
Dedem de hocaydı, Seyit Burhanettin
gibi. Kayseri’nin ahlakını sevmem. Ya
seninle, ya da işinle uğraşırlar. Acık
bir şey olsa hemen dedikodusu olur,
burnu büyüdü derler.
Hayatta nelere dikkat edersin?
Haram yemedim, yedirmedim. Fukaranın kursağına haram girmedi, o
yüzden beni çok severler. Haset
etmedim. Çalışmayı çok sevdim. t
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Hacı Bekir ve Ayşe Cavcav
 Hisarcık’ın
eski sakinlerinden olduğunu,
Hisarcık’ta emlak
ve temettüatı
bulunanların
kaydedildiği 1861
tarihli Hulasa
Defteri’nden
anlıyoruz. Burada;
“Kayserili Cavcavlar” ve “Kayserili
Cavcavoğlu Bekir”
kayıtlarını görmekteyiz. 
348

K

ayseri’de doğdu. Babasının adı
Bekir ve annesinin adı Elmas.
Babası, bugün yok olan, Tacettin
Veli Mahallesi içerisinde yer alan Hacıvelet
Mahallesi'nden. Babadan, dededen gelen
halıcılık mesleğini devam ettirdi. Bir dönem
Kayseri’nin önemli halıcılarındandı. Pınarbaşı, Bünyan, Hisarcık gibi yerlerde işlikleri
vardı. Ölümünden sonra mesleği oğlu Ömer
yürüttü.
Anne tarafından Talaslı Erselçuklar’dan.
İktisatçı Prof. Dr. Muzaffer Erselçuk dayısının oğlu olur. Teyzesi Ayşe hanım, Hekimbaşıoğlu olarak bilinen, Deliküçük lakaplı
Mehmet Timuçin’in hanımı. Hayırsever işa-

damı Kemal Timuçin, hem kuzeni ve hem
de damadı olur.
Eşi merhum Kayseri’nin eski ailelerinden
Attarzade Kamil efendinin kızı Ayşe hanım.
1935 senesinde, bağa göçüm zamanında
evlendiler. Beşi kız, altı çocukları oldu.
Cavcav, doğudan batıya, kuzeyden güneye
Anadolu’nun çok yerinde kullanılan bir
sözcük. Hüseyin Cömert’in ifadesine göre, 19.
yüzyıl Kayseri’sinde {1872} Gebeilyas–Tahirağa, Eski Bedesten ve Gülük mahallelerinde
birer Cavcav Sokağı'na rastlamaktayız. Yine
Cömert’ten alınan bilgiye göre Cavcav’ın, bir
Türk aşiretinin adı olma ihtimali yüksekmiş.
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Aydınlıkevler İlkokulu’nun yapımında
katkıda bulunanların başındaydı. Okul
yaptırma derneğinin hem kurucusu ve
hem de yönetim kurulu üyesiydi. Şimdi
olmayan, halı yün ipi yapan Yümaş’ın
on kurucusundan birisiydi.
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 Ayşe Cavcav,
eşi Bekir Cavcav gibi
yedirmeyi içirmeyi
severdi, sofrası her
zaman açıktı, insan
eksik olmazdı.

Kayseri Halit Narin Kızılay Hastanesi’ne,
damadı Kemal Timuçin tarafından bir
oda döşendi.
Hisarcık’ın eski sakinlerinden olduğunu, Hisarcık’ta emlak ve temettüatı
bulunanların kaydedildiği 1861 tarihli
Hulasa Defteri’nden anlıyoruz. Burada;
“Kayserili Cavcavlar” ve “Kayserili Cavcavoğlu Bekir” kayıtlarını görmekteyiz.
1967 yılının bir yaz günü, Haziran
ayında 52 yaşında kaybettiğimiz H.
Bekir Cavcav, Kayseri Büyükşehir
Mezarlığında bulunan aile kabristanına
defnedildi.
HACI AYŞE CAVCAV
Şimdi Gülük Mahallesi içerisinde yer
alan Eski Bedesten Mahallesi'nde 1915
tarihinde doğdu. Celep, Attarzade
Kamil efendinin kızı, merhum avukat
Muzaffer Attaroğlu’nun amesi olur.
“Kahve telvesi” ve “boş konuşan” anlamına
da geliyor.
Cavcav, Kayseri’nin köklü ailelerinden. Eli
açık yedirmeyi, içirmeyi seven, keyf ehli;
mürüvvetli bir insan. Annesi Elmas hanım
da öyleymiş. Hisarcık Ketenlik’teki bahçesi
halen durur. Kızı Kamuran tarafından kullanılmaktadır. Vefatı üzerinden neredeyse
yarım asır geçmesine rağmen, Hisarcıklılar
halen hayırla anarlar. Menekşe toplayan
çocuklara verdiği harçlık –ki, menekşeleri
tekrar yola atarmış, bir daha getirip para
alabilmeleri için– , buzdolabının olmadığı
dönemde kasapta arta kalan eti alıp evine
götürdüğü, komşularına bahçesinden verdiği
yol, mahallesine getirilen elektrik ve içme
suyuna katkısı hep söylenir.

Annesi Fatma hanım, Şileli Mehmet
efendinin kızı. Besceliler ve şair Ayşe
Feyzioğlu tarafından Feyzioğulları ile
akrabalığı var. Çağşak’da bağları vardı.
Eski Türkçe okuma ve yazma bilirdi.
Bugün elimizde olmayan, kaybedilmiş
şiirleri olduğunu kızları söyledi.
Çok hamarat, iyiliksever, çalışkan,
sevilen, sessiz, sakin bir kadındı. Eşi
Bekir Cavcav gibi o da yedirmeyi içirmeyi sever, sofrası her zaman açıktı,
insan eksik olmazdı. Hisarcık’taki bahçelerinde, ziyafet verilmeyen gün yok
gibiydi. 1983’te hacca gitti. 1995’de
hayata veda etti. Büyükşehir Belediyesi
şehir mezarlığındaki aile kabristanına
defnedildi. t
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H. Ahmet – Muhabbet ve
Şahin Arslangiray
Sizi Tanıyabilir miyiz?
Adım Şahin Arslangiray 1957’de Kayseri Gülük Camii'nin arkasındaki
mahallede doğdum. Aydınlıkevler İlkokulu’na yazıldığımda, Hürriyet Mahallesi'ne geldik. Ortaokulu Aydınlıkevler Ortaokulu’nda
okudum. Kayseri Lisesi’ni bitirdim. Babam benden önceki iki ağabeyimi kaybettiği için, benim üstüme çok düşerdi. Oğlum çorbanı
burada iç, okulunu burada oku dedi. Ben de iki yıllık Kayseri Meslek
Yüksek Okulu elektrik bölümüne gittim ve bitirdim. Babam Ahmet
Arslangiray. Orta Anadolu Fabrikası’nda çalıştı. Yurtdışına gitti.
Kendisi işçi emeklisi.
1981 yılı Mart ayında askerlik için Tokat’a gittim. Haziran ayında
teskere alıp geldim. 1979 yılında amcamın kızı Sebahat hanımla
evlendim.
Ben okulu bitirdiğimde babamın Cami-i Kebir’de zücaciye dükkânı
vardı ve birlikte çalışmaya başladık. 1983 yılında babam işi bıraktı,
350

biz devam ettirdik. Ama babama her zaman
işte neler oluyor anlattık. Daha sonra toptan
işine döndük. Asya Plastik’in enjeksiyon
makinelerini getirdik ve Argıncık Keresteciler
Sitesi’nde mutfak eşyaları üretmeye başladık.
Hayırseverlik denildiğinde neler
anlıyorsunuz?
Hayırseverlik cömertliktir. İnsan bir şeyler
verdikçe haz duyuyor.
Kızılay’ı neden tercih etiniz?
Ünal beyle tanışıklığımız vardı. Hastane inşaatı yapılırken, bize yer ayır demiştik. Babam
her zaman elimizdeki mallar gider, ama hayır
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yaptığımız şeyler kalır derdi. Biz de orada bir
oda yaptırdık ve babam da sağken gitti gördü.
Babanızın Size tavsiyeleri nelerdi?
Babam her zaman dürüst olmamızı söylerdi.
Suç işlemişseniz dahi doğruyu söyleyin derdi.
Yalan hiç söylemedik babama. Babamdan
habersiz araba aldım. 1956 model Chevrolet almıştım. Tüm ekonomik işler benden
geçmekteydi. Babam duyar diye korktuğumdan geri sattım. Tabi sonradan haberi oldu.
Oğlum neden sattın, ben sana neden kızayım
demişti.
Beni hayatta en çok üzen şey babamı kaybetmemdi.
Babam H. Ahmet Arslangiray
Babam Kayseri’nin Ekrek nahiyesinden olur.
1929 yılında doğmuş. Yedi yaşında öksüz
kalmış. Çok da zayıfmış. Askerlik şubesine
gidince bakmışlar çok çelimsiz, o zaman babamın doğum tarihini 1933 yapmışlar. Babam
7 yaşından beri çalışırmış. Bizim aile hayvanlarla köylere çerçiliğe giderlerken, babamı da
götürürlermiş. Babam da orada hayvanları
güdermiş. Ağabeyleri okula göndermemişler.
İlkokulu sonradan dışarıdan bitirmiş. Bana
alfabeyi okula gitmeden öğretmişti.
Bizim kök soyadımız Altan’dır. Bize "Yeni
Oğlangil" derler. Sonradan soyadımız Arslangiray olmuş. Babam çok faal birisiydi. Çerçilik
ve bakkallık yapmış. Sümer Fabrikası’nda
çalışmış. Çocuk yaşta girmiş oraya. Boyu lavaboya bile yetişmezmiş. Fabrikada üstü başı
tüy olduğundan yıkayamaz, oradaki mahkûm
kadınlar yardım ederlermiş. Sigorta falan
da o zamanlar başlamamış daha. Sümer’den
çıktıktan sonra Erzurum Ilıca’da askerliğini
bitirince Orta Anadolu Fabrikası’na girmiş.
Fabrikadan çıkınca da boş zamanlarında mevsimde satılacak neler varsa onları satarmış.
Babam kalifiye iplik ustasıydı. 1965 yılında
seçme eleman olarak Hollanda’ya gönderdiler. Tüm masraflarını Hollanda karşılamış. On dört ay çalıştı orada. Yavrularımın
yanına döneyim diye Cami-i Kebir’de çeyiz

dükkânı açtı. Babam dükkâna ortak aldı. Orta Anadolu Fabrikası’na
Belçika’dan yeni makineler gelmiş, babamı çağırıyorlar. Babam geri
girdi, biraz daha çalıştı. 1974 yılında emekliliği doldu. Amcam Mustafa Arslangiray keresteciye ortak olmuştu, babamı da çağırdı. Sanayi
sitesinde kereste dükkânı açtılar. Fabrikaların odunlarını biz verirdik.
Ortaklık bitince, Cami-i Kebir’deki dükkan devren satılıyormuş, orayı
aldı. 2008 yılında vefat etti.
Annem Muhabbet Arslangiray
Annemin aslı Kayserili, ama anne tarafı Erkiletli. Akrabalıkları vardı.
1932 doğumlu. Annem ilkokulu bitirmiş. 1951 yılında evlenmişler. İki
ağabeyimi kaybetmişler. Annem, halen hayatta. Benim de öleceğimi
düşünüp, çok üzülürlermiş.
Babam fabrikada hiçbir pazar günü iznini kullanmamış. O gün çalıştıklarında paraları akşama verilir ve bu para bizim bir haftalık mutfak
masrafımızı karşılarmış.
Ben Erkiletliyim, ama doğma büyüme Kayse-rili'yim. Babam o zaman
Erkilet’in durumuna bakmış ve geleceğimizin iyi olması için Kayseri’ye
gelmiş. Erkilet’te bu çocuklar olsa olsa çoban olurlar demiş. t
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Hacı Boydak
Sizi tanıyabilir miyiz?
1960 yılında Hacılar’da dünyaya geldim.
Ben doğduktan sonra şehre gelmişiz.
Çorakçılar'da, Atpazarı’nda, Şiremenli’de ve
Çifteönü’nde kirada oturduk. Şiremenli’de
otururken, İstiklal İlkokulu’na gittim, sen
küçüksün, seneye gel dediler. Çiftönü’ne
göçtük, ilkokula orada Mustafa Özgür’de
başladım. İki yıl liseye devam ettim ise de
mezun olamadan ayrılıp, babamın yanında
iş hayatına atıldım.
Eski Sanayi’de ve Osman Kavuncu Caddesi'nde hem imalat yerimiz, hem mağazamız vardı. Okuldan sonra babamın yanına
giderdim. Babam şahısları iyi bilirdi, iyi
352

tezgâhtardı. Onun yanında çay, kahve söyler,
kıymalı attırırdık. Babamın yanında çok
çalışanlar oldu. Ömer Narin, Ahmet Özen,
Ahmet Ataç, Mahmut Özen, Ahmet Ayvaz
vardı. Daha birçok kişi çalışmıştı. Lise mezunu,
ortaokul mezunu, eli kalem tutan oldu mu
onlara kâtip denirdi. Babalarımızın okuma
yazması olmadığından, hesap kitap, senet işlerini onlar yapıyordu. Ancak yetişen askere
gidip geliyor, sonra da kendi işyerini açıyordu.
Bana soruyorlardı sen ne olacaksın diye, ben
de kâtip olacağım diyordum. Aydınlıkevler
Ortaokulu’nu bitirdikten sonra babamın
yanına kâtip olarak girdim. İş hayatım da
böylece başlamış oldu. Niye okumadım diye
pişman oldum, hemen gidip akşam lisesine
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yazıldım, ama Doğu’ya, Karadeniz’e uzun iş
seyahatlerimiz oluyordu, devam edemedim.
Ama hala pişmanım, okuyanla okumayan
bir olmuyor.
Holdinginizin temelleri ne zaman
atılmıştı?
Boydak Holding’in temeli, sanayide küçük
bir dükkânda doğramacılık yapan babam
ve amcam tarafından 1957 yılında atılmış.
Bunun çok etkileyici bir de hikâyesi var.
Dedem zenginlerin bağ işlerini yaparmış.
1952 yılında, bir gün Bahçecilerin Kergah’taki
bağlarına çalışmaya gidiyor. Giderken de
amcamı yanında götürüyor. Bağ sahibine,
“Bu benim oğlum olur, iyi çalışır, çalışsın
diye getirdim” deyince, bağ sahibi “Adamın
babayiğidi iyi olur, bunun çalışmasından ne
olacak, devem büyük olsun da ot yemezse
yemesin” diyor. Dedem “Boyuna bakma, iyi
çalışır” falan diye ısrar ediyorsa da, adam
yok deyince amcamın gururu inciniyor, bağ
bellemek için yanında götürdüğü beli dizine
vurup ikiye bölüyor ve dedemin önüne atıp
“Ben sanata gideceğim, öldürsen de bir daha
ameleliğe gelmeyeceğim” diyor. Sanayide bir
doğramacının yanına giriyor, işi öğrenmeye
başlıyor. Bir kaç ay sonra adam lazım olunca,
babamı da götürüyor. Birlikte çalışıp, doğramacı oluyorlar. Kapı, pencere, çerçeve yapıyorlar. Sanatı öğrenince Hacılar’da 25 m2
küçük bir dükkân açıyorlar.
Yaşadığımız şu olayı da unutmam asla
mümkün değil. Ben askerden geldim. Şükrü
ağabeyim daha önce askerliğini yapıp gelmişti. Babamla amcam her yılsonu hesap
görürlerdi. Ona göre paylaşım yapılırdı. 1981
yılının başında hesap yaparken lafları karşılaştı, tartıştılar. Ortaklıktan ayrılmaya karar
verdiler. Hatta ayrılmalarına aracılık edecek
insanları da belirlediler. Necmettin Baktır’ın
babası Şükrü Baktır ile kayınpederim Şükrü
Gürman’ı hesapları görmek üzere çağırmaya
karar verdiler. Biz de Şükrü ağabeyim, ben,
Yusuf ağabeyim kapının dışındayız, içeri
girmeye korkuyoruz. Ama ayrılmalarını da
istemiyoruz. Kendi aramızda konuştuk,

babalarımıza söyleyelim, işi biz devralalım,
ortaklıktan ayrılmayalım dedik. Kendi aramızda karar verince, içeri girdik, düşüncelerimizi söyledik. Amcam da babam da tamam
dediler, anahtarı önümüze atıp, alın, ne ederseniz edin dediler. Sarmaş dolaş olduk, sanki
ölü evi düğün evine döndü.
Büyüklerimizden işi devraldıktan sonra,
amcamın çocukları Şükrü Boydak, Yusuf
Boydak ve kardeşlerimle birlikte el ele vererek
gece gündüz demeden çalıştık. 1983’te Özal
başa geçince toplu konut projeleri ile konutta
patlama oldu. O sıralar çelik eşya, mobilya,
büro malzemeleri üretiyorduk. Kahve malzemeleri, okey masaları, sandalyeleri ve daha
bir sürü çeşit yapıyorduk. Baktık, dünya
bir konut yapılıyor, her birine iki kanepe
satsak yeter dedik. Çelik eşya ve büro malzemelerinin tamamını bıraktık. Mobilya ve
kanepeye yöneldik. O zamanki kanepeler
sandıklı ve kütüphaneliydi. Hemen üretime
geçtik. Günde 8–10 tane üretiyoruz. Yaylı
kanepe yapmaya da başladık. Adana, Bursa ve
İstanbul’da üç firma bizden önce yapıyordu.
İyi kanepe yapıyoruz, ama mobilya kanepe
bir arada zor gidiyor. Eğer kanepeye odaklanırsak daha iyi olur, dedik. Mobilyayı da
devre dışı bıraktık. Günlük 200–300 kanepe
derken yerimiz dar gelmeye başladı. Fabrikayı
büyüttük. Günlük üretim o küçük fabrikada
1.500–2.000’e yükseldi.

 Televizyonun
başına oturup,
öylece bekliyorduk, bizim reklam
çıkacak diye. İlk
defa sektörde
reklamı biz verdik.
Satışlarımızda
bir patlama
oldu. 11.000 m2
arsamızın 10.000
metre karesini
kapattık. Mal
yetiştiremiyoruz.
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Sürekli büyümeye ne zaman başladınız?
Kırıkkale’den öteye malımız gitmiyor.
İstanbul’da bir yer açalım diye düşündük.
Bayrampaşa’da dükkân tuttuk. Henüz bir aylık
evli olan Memduh Boydak fedakârlık ederek,
İstanbul şubesinin başına gitti. İstanbul’da
yüksek öğrenimini sürdüren küçüğümüz
Bekir’le birlikte çalışmaya başladılar. Fakat
İstanbul bizi, biz de İstanbul’u tanımıyoruz.
İstanbul bizi ihya etti. Her şeyin iyisini orada
tanıdık. Tabi reklamı da orada öğrendik.
Memduh, “Şükrü ağabeyimle birlikte İstanbul’a
gelin, sizinle konuşacaklarım var” dedi. Gittik,
oturduk. “Ben bir reklam ajansı buldum, siz
bir görüşün” dedi. Reklam ajansının adamına,
“Arkadaş reklam nasıl oluyor?” dedim. “Önce
bir hikâye yazılacak, film falan çekilecek” dedi.
“Peki, bu iş nasıl yapılacak?” dediğimde, “Önce
malı, yaylı kanepeyi tanıtmamız lazım, sonra
da istikbal diyeceğiz” dedi. “Ne lazım” dedik,
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“Bir sinema kiralayacağız, perde açılacak, gür
bir ses bağıracak ve ‘teknoloji yaylı kanepeyi
yarattı”, diyecek. Ondan sonra herkül gibi bir
adam kanepenin üzerinde zıplayacak. Ondan
sonra da sağlamlığını, kullanım kolaylığını
vurgulayacağız ve arkasından İstikbal gelecek
dedi. “Tamam, yapalım. Maliyeti ne olur”
dedik. “500 milyona olur” dedi. Yıl 1992.
Düşünün, bir kanepeyi 300 liraya satıyoruz. “Hiç kolayı yok mu?”, dedik. “Bu tekel.
Sadece TRT ve bir de Magic–Box var. Bunlara
parayı vereceksin, sıraya gireceksin” dedi.
“Peki, nasıl yayınlanacak?” dediğimde, “Siz
garibansınız, Off Prime Time’da yayınlarsak
daha hesaplı olur. Bir kaç tane de Prime–
Time koyarız.” dedi. “Daha nasıl olur?” diye
sorduk. “Mariana diye bir dizi var, insanlar
onu izlemek için dükkânını kilitliyor. Yalancı
Dünya vs. Brezilya dizileri var. Birkaç tane de
onlara koyarız. Ayrıca 32. Gün, Arena yeni
çıktı. O programlarda da gösterimini sağlarız.
Bir de Türk halkı Türk filmlerini çok sever,
bir iki tane de onların arasında olsun” dedi.
On beş gün bir kampanya yaptık. Bize liste
veriyordu “Şu programın arasında, şu saatte
çıkacak” diye. Televizyonun başına oturup,
öylece bekliyorduk, bizim reklam çıkacak
diye. İlk defa sektörde reklamı biz verdik.
Satışlarımızda bir patlama oldu. 11.000 m2
arsamızın 10.000 metre karesini kapattık.
Mal yetiştiremiyoruz.
Grubunuzun kaç firması var?
1999 yılında Hes Grubu dağılınca Hes Kablo
ve Anadolu Finans bizde kaldı ve grup 3
Temmuz 2003 tarihinden itibaren Boydak
Holding adını aldı. Azimli bir çalışma sistemi ve çağdaş bir iş yönetimi anlayışıyla yeni
yatırımlar ve fabrikalarla üretimi çeşitlendirip artırarak, yurt içinde ve dışında bayiler,
ortaklıklar ve üretim tesisleri kurarak hızla
gelişen grup Boypaş, Hukla, Bepaş, Bimeks,
İstikbal, Bellona, Boytrans, Hes, Mondi,
Anadolu Finans ve diğer bağlı şirketlerle
Türkiye’nin en büyük kuruluşlarının arasına
katıldı. Bu gün uluslararası kalite standartları ile donatılmış fabrikaları, bünyesindeki
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16 şirket ve finans kurumu ile Türkiye’nin
mobilya sektöründeki dev kuruluşlarının
başında gelen Boydak Holding fabrikalarında; oturma grupları, koltuk, kanepe, panel
mobilya, yatak ve yatak bazaları, süngerler,
elyaf ve ev tekstil ürünleri, metal yay, pvc
granül ve emaye bobin teli, fiber optik kablolar, landata kabloları, orta gerilim enerji kabloları ve bakır iletkenli haberleşme kabloları
üretilmekte iç ve dış piyasaya sunulmaktadır. İstikbal olarak 1000, Bellona olarak 800,
Kablo ile ilgili 250 bayimiz var. Finans’ın ise
110 şubesi var. 12.000 çalışanımız bulunuyor. Bunlar artarak devam edecek.
Grubumuz stratejik bir karar alarak, ülkemizin güzide grubu Ülker’le finans kuruluşlarını birleştirme kararı aldı. Anadolu
Finans’la, Family Finans’ı birleştirip, yüzde
50–50 ortaklıkla Türkiye Katılım Bankası’nı
kurduk. Avrupa ve Amerika’da firmalar güçlerini birleştirirken biz neden yapmayalım?
Yerli iki firma bu konuda örnek teşkil ettik.
Spor kulüplerinde yöneticilik
yaptınız? Bahseder misiniz?
Kayserispor yönetimindeyken, Erciyesspor içimde hep bir ukdeydi. Bir gün Haseki
Başkan “Hacı bey, bu çocukların çok önemli
bir maçları var. Gidelim de moral verelim”
dedi. Gittik. Oraya varıp da çocukların durumunu görünce çok üzüldüm, çok duygulandım. Kaldıkları yer rezalet, bir ufak piknik
tüpü, üzerinde alüminyum tava, sucuk kızartıyorlar. Halleri perişan. Buna rağmen takım
çok başarılı, sıralamada ilk beş içindeler. Kayserispor her maçta 3–5 milyar prim alırken,
bu çocuklar bedavaya maç oynuyorlar. Ayrıca
hepsi de Kayseri ve ilçelerinden olan çocuklar.
Memduh Büyükkılıç birkaç sefer “Bekir Yıldız
ağabey Kocasinan Belediyespor’u Elektrik
Şirketi’ne devretti, rahatladı. Ben yeni başkan
oldum, takım bize ağır geliyor, Melikgazi
Erciyesspor’u da siz alın, diğer takımın adı
Elektrikspor oldu, siz de bu takımı Hacılar
Elektrik Spor yapın” dedi. Israr edince, “Peki,
Erciyesspor’un adını değiştirmeyelim, başına

Hacılar ismini getirelim, hem ilçemizin adı yaşasın
hem de ilçemize bir sportif etkinlik olsun” dedik.
İleride problem olacağını hiç düşünmemiştik.
Önce pırıl pırıl bir tesis yaptık, ilave saha yaptık.
Çocuklar da gayret etti, şampiyon olup, 2. lige
çıktık. Enver Kemaloğlu ile birlikte federasyonun
toplantısına gitmiştik. Haluk Ulusoy’la da dostluğumuz vardı. “Bizi aynı gruba verin, biz kardeş
takımız, bunlar bizim büyüğümüz, ağabeyimiz”
dedik. Haluk Ulusoy “İleride aranızda sorunlar
çıkar, gelin aynı grupta olmayın” dedi. “Biz haddimizi biliyoruz. Kayserispor her yıl şampiyonluğa oynar, biz de ona destek oluruz” dedik. Aynı
grupta başladık. Biz sezona çok iyi bir başlangıç
yaptık. İlk maçımızı aldık. İkinci maçta berabere
kaldık. Üçüncü maçta Kayserispor’la karşılaştık
ve yendik. Rövanşta da biz kazandık ve ‘play of’a
yükseldik. Biz o yıl yeni konmuş olan 2. lig A kategorisine çıktık, Kayserispor çıkamadı. Bu sefer iş
başka mecralara çekildi. Köylü–şehirli, Kayserili–
Hacılarlı gibi. Bunun üzerine, hiç kimsenin tesirinde kalmadan, kendi isteğimizle Haseki başkanı
arayarak kulübü bıraktık. Futbol maceramız da
böylelikle sona ermiş oldu.
Esas önemli olan bu 11 kişilik takımın 10 kişisi
Kayseriliydi. Hepsi genç çocuklar, kanları dikine
akıyor, gazeteyi açıp ya spor sayfasına ya maga355
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 İstanbul’dan
bizim şirketlere
seminerler vermek
üzere gelen bay,
bayan profesörleri de takıma
götürdük. Onlar
da takım oyunu
ve motivasyon
konularında seminerler veriyorlardı.
Bu çalışmalar
kendisini gösterdi.
Futbolcular kendilerine değer verildiğini görünce canla
başla oynamaya
başladılar. 
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zin sayfasına bakıyorlar. Bir kısmı üniversite mezunu, bir kısmı lise mezunu, bir
kısmı liseye, üniversiteye gidiyorlar. 3–5
gün kampta kalıyorlar. İlk işimiz spor, ekonomi, dini ve her türlü yayının bulunduğu
bir kütüphane kurmak oldu. İl müftümüz
Necmeddin Nursaçan hocayı davet edip, spor
ahlakı konusunda seminerler verdiriyorduk.
Hocam “Bir futbolcunun diğer futbolcuya
kasti olarak faul yapmasının, sakatlamasının kul hakkı olacağını, yine hakeme tükürmenin ahlaki olmayacağını” anlatıyordu.
İstanbul’dan bizim şirketlere seminerler
vermek üzere gelen bay, bayan profesörleri
de takıma götürdük. Onlar da takım oyunu
ve motivasyon konularında seminerler veriyorlardı. Bu çalışmalar kendisini gösterdi.
Futbolcular kendilerine değer verildiğini
görünce canla başla oynamaya başladılar.
Seyirciyi tahrik etmeme konusunda, kart
görmeme konusunda tavsiyelerim oluyordu.
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İki sefer maç konuşması yaptım. İkisi de
Kayserispor’la olan maç öncesiydi. İyi oynayın, centilmen olun, isterseniz yenilin, benim
için efendilik, galibiyetten önemlidir dedim.
İkisinde de yendiler.
Unutamadığınız anılarınız var mı?
Nüfusta 1958 yazılı, ama aslında 1960
doğumluyum. Yaşımı büyütmek için mahkemeye verdim. Avukatım falan yok, arzuhalcide dilekçe yazdırıp başvurdum. Mahkemeye
çağırdılar. Şahit olarak dayımı götürdüm.
Dayım CHP’liydi. CHP’nin il başkanı Mustafa Kulkuloğlu mahkemede dayımı görünce
“Hafız ağabey, seninle bir şahitlik işimiz var”
dedi. Dayım duruşma salonuna girip şahitlik
yaptı. Dayım aynı zamanda hafızdı. Hemen
arkasından bizim duruşmaya girdik. Hâkim,
şahit olarak yine dayımı görünce bizi mahkemeden kovdu. Kemikleri ölçülsün diye hastaneye sevk etti. Hastaneye gitmedim, tekrar

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

bir dilekçe verip, dava açtım. Bu sefer şahit
olarak küçük amcam Mehmet Boydak’ı götürdüm. Hâkim sordu “Bu gencin 1958 doğumlu
olduğunu nerden biliyorsun?” Amcam anlatmaya başladı, “Ağabeyimin 3 tane peş peşe
kızı olmuştu, sonradan bu oğlan çocuğu
olunca, ben Hacılar’da arkadaşlarımla aşık
oynarken, aşığı bıraktım, ağabeyime müjde
vermek için köyün otobüsüne bindim, otobüsün adı demokrat, şehre gittim, sanayiye
vardım, müjdeyi ağabeyime verdim, ağabeyim bir kurban alıp kesti, herkese dağıttı”
deyince, hâkim “Tamam oğlum, yeter yeter”
dedi. Bizim yaşımızı büyüttü. Ben 18 yaşında
askere gittim. 17 yaşını yeni bitirmiştim ki,
babam “seni evlendiriyoruz” dedi. Büyüklere
karşı çıkmak haddimize mi? Nişanladılar.
Ama ben düşündüm, daha askere gitmeme
2,5 sene var. İşim, gücüm yok. İyisi mi yaşımı
büyütüp askere gideyim, gelince de evleneyim dedim. 18 yaşında askere gidip, yirmisinde geldim. Tesadüfe bakın ki, askerliğimi
babamın da askerliğini yaptığı Davutpaşa’da
yaptım. Levazım çavuşuydum. Yiyecek, içecek
işiyle uğraşırdım.
1994 krizi oldu. Devalüasyon oldu. Satışlar
bıçak gibi kesildi. Aylarca mal satamadık.
İşçilere yıllık izinlerini kullandırdık, yine satış
yok. Altı gün olan üretimi beş güne, üç vardiyayı tek vardiyaya indirdik, yine satış yok.
Fabrikayı üç gün çalıştırıyoruz. Bizim dışımızdaki arkadaşlar harıl harıl işçi çıkartıyorlar.
İşçi kıyımı var. Bir Cumartesi günü toplantı
yapıyoruz; işçilerden bize müracaat geldi,
“ne olur bizi işten çıkarmayın da yarım maaş
alalım, her yolu denediniz yine mal gitmiyor,
biz tek çalışalım, aldığımız maaşın yarısını
almaya hazırız, fabrikaya destek olsun” dediler. Biz o gün bir karar aldık. “Siz maaşınızı
tam alın. Çalışmadığınız günleri ileride işler
açılınca mesai yaparak, Cumartesi, Pazar çalışarak kapatırsınız” dedik. Çok memnun oldular. Bu kararın akşamı önemli bir olay oldu.
Hamdi Beğendik’in bağında oturma vardı. Bir
arkadaş boş zannettiği silaha bakarken, silah
ateş alıyor, çıkan kurşun Şükrü ağabeyimin
kafasına isabet etti. Hastaneye kaldırmış-

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

lar. Ankara’da ameliyat oldu. Doktorlar, eğer
kurşun 1 mm. daha aşağıdan geçseydi, anında
ölürdü dediler. Beş altı ay sıkıntısını çekti.
Hala izi vardır. Biz Şükrü ağabeyimin böyle
kurtulmasını, o gün işçilerimizle ilgili aldığımız karara bağlıyoruz. Allah korudu. Aynı
yıl, güz mevsiminde işler fevkalade açıldı.
Mal yetiştiremedik. İşçi çıkartanlar pişman
oldu. İşçi bulamadılar. Yaşadığımız bu olayı
unutamam.
Bir başka anım da yurt dışı fuarlara katılmamızla ilgili.1984 yılında Almanya’ya, dünyanın en büyük fuarına gittik. Hiç Türk bayrağı dalgalanmıyordu. 56 ülkenin de bayrağı
vardı, ama hiç Türk firması olmadığı için Türk
bayrağı yoktu. Bir iki sene sonra fuara katılmak için müracaat ettik, yer yok dediler. Dört
yıl böyle sürdü, dördüncü yılın sonunda pes
ettiler. Tamam, size 35 m2 yer veriyoruz dediler. En kötü yer, tuvaletin yanında. Sonunda
oraya katıldık ve bayrağımızı dalgalandırdık.
Geçen sene Köln fuarına gittik. Türkiye’den
40 küsur firma vardı. Şimdi oraya 1000 m2’lik
yerle katılıyoruz. Ülkenin kurtuluşu burada,
Imf’ye, Ahmed’e, Mehmed’e el açmadan yaşamanın yolu bu.
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 Gerek yurt
içinde gerekse
yurt dışında her
zaman için zor
durumda kalan
insanların yanında
olan Kızılay’a her
zaman yardımcı
olmaya hazırız.
Zaten ihtiyaçları
olduğu zamanlarda üzerimize
düşeni yapıyoruz.
Kızılay’a destek
olmak biz sanayicilerin görevidir diye
düşünüyoruz.
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 İki buçuk
yıl önce Kayseri
Organize’de
Orman Genel
Müdürlüğü’nden
bir milyon yüz
bin m2 bir arazi
aldık. Buraya
iki yüz bin ağaç
diktik. Tabi bunu
yaparken tüm alt
yapı sistemini
de beraberinde
gerçekleştirdik.
Boydak Ormanı’nın
ileride organizenin
akciğeri olacağını
düşünüyoruz. 
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İlginç bir olay daha anlatmak istiyorum. Kayseri Meşhurları eserini hazırlarken gazeteci
İrfan Birol 2005 yılında benimle söyleşi yapmıştı. Abdullah Gül’le ilgili kanaatimi sorduğunda aynen şunları söylemiştim: Abdullah
beyi çok başarılı buluyorum. Abdullah bey
Türkiye için de, dünya için de çok önemli bir
insan. Kayseri için yaptıklarına minnettarız,
yüz yılda iki yüz yılda böyle bir insan zor
gelir. Dünya barışına katkıda bulunacak bir
insan. Dünyada da çok sevilen bir insan. Açık
söyleyeyim benim gönlüm, Abdullah beyin
Cumhurbaşkanı olmasından yana. Abdullah
bey Cumhurbaşkanı olursa askeri de, polisi
de, iş dünyası da, dış dünya da, CHP’lisi de
ister bunu. Abdullah bey gülen bir insan,
güzel bir insan. Cumhurbaşkanı olursa hem
Türkiye’mize, hem dünyamıza katkıları olur
İnşallah. 2007 yılında Abdullah bey Cumhurbaşkanımız olunca, birçok basın yayın
kuruluşundan ve tanıdıklarımdan nereden
bildiniz gibi bir soruya muhatap olmuştum.
Hayırseverlik denilince ne
anlıyorsunuz?
Varlıklı insanların kazandıklarını, sadece
kendi nefisleri için harcamamaları gerektiğini düşünüyorum. Halkıyla, vatandaşıyla
paylaşması lazım. Hayırseverlik bize büyük-
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lerimizden gelen bir haslet. Biliyorsunuz
Kayserililer hayırseverliğiyle ünlüdür. Biz
büyüklerimizi rahmetle, minnetle, şükranla
anıyoruz. Rahmetli Hacı Ömer Sabancı, rahmetli Kadir Has, Baldöktü Hacı Baba, Nuh
Mehmet Küçükçalık, Refik Bürüngüz, Asım
Kibar, Sakıp Sabancı gibi daha sayamadığımız
birçok hayırseverimiz var. Necmettin Nursaçan hocamız, rahmetli Nuh Naci Yazgan’ın
yaptıklarını anlatır. Talebe yurdu yaptırma
hikâyesi oldukça anlamlıdır. Ben Mustafa
Özgür İlkokulu’nda iki yıl okudum. Bir vefa
borcu olarak üç dört yıl önce o okulun restorasyonunu yaptırdık. Açılışa Kayseri Büyükşehir Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki de
katılmıştı. Açılış konuşmasında okul müdürü
şimdiye kadar 14 bin mezun verdiklerinden
bahsetti. Şimdi belki o sayı 16 bin olmuştur.
O öğrencilerin içinden sanayiciler, belediye
başkanı, siyasetçiler çıkıyor ve şehre çok güzel
hizmetler yapıyorlar.
Siz Boydak Grubu olarak sosyal
sorumluluk çerçevesinde neler
yaptınız?
İlk defa Yüksel Çavuşoğlu’nun valiliği zamanında Hacılar’da bir sağlık ocağı yaptırmıştık.
Alt kat sağlık ocağı, üst katlar da lojman.
Bundan sonra birbiri ardı sıra birçok uygulama yaptırdık. On kadar ilkokulumuz var.
Erzurum’a Anadolu Lisesi yaptırdık. 75. Yıl
Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Okulu'nu
açtık. Depremden sonra Adapazarı’nda Kayseri Mahallesi yapılmıştı. Zannedersem o
konutların dörtte birini biz yaptırmıştık.
Geçtiğimiz yıllarda eğitim hayatına başlayan
Melikşah Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi’ni ve Hukuk Fakültesi’ni
de öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Yine
Melikşah Üniversitesi’ne öğrencilerimizin
barınma ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile
iki tane erkek ve kız öğrenci yurdu yaptırıyoruz. Çifteönü’ndeki eskiden oturduğumuz
evin yerini yüksek öğrenim öğrencileri için
on iki katlı öğrenci yurdu yaptık. Hacılar’da
da orta öğrenim öğrencileri için bir yurdumuz var. Erciyesspor tesislerini yaptırmıştık.
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Beş tane farklı yerde de cami yaptırdık. Yine
Hacılar Emniyet Müdürlüğü binası ve dokuz
adet lojmanı ile Hacılar Müftülük binasını
yaptırdık.
İki buçuk yıl önce Kayseri Organize’de Orman
Genel Müdürlüğü’nden bir milyon yüz bin
m2 bir arazi aldık. Buraya iki yüz bin ağaç
diktik. Tabi bunu yaparken tüm alt yapı sistemini de beraberinde gerçekleştirdik. Boydak
Ormanı’nın ileride Organize'nin akciğeri olacağını düşünüyoruz.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay dil, din, ırk ayrımı yapmadan dünyanın her tarafındaki insanların ilk olarak
yardımına koşan Türkiye’mizin medarı
iftiharı bir kuruluşumuz. Geçtiğimiz günlerde Kızılay Başkanı Sayın Tekin Küçükali
Kayseri’ye geldiğinde İstanbul Pendik’e ve
Trabzon’a aşevi yaptırmak için bir sözleşme
imzaladık. Memleketimiz Kayseri olmadan
olmaz dedik. Hemen Kayseri’yi de projeye
dâhil ettik. Gerek yurt içinde gerekse yurt
dışında her zaman için zor durumda kalan
insanların yanında olan Kızılay’a her zaman
yardımcı olmaya hazırız. Zaten ihtiyaçları
olduğu zamanlarda üzerimize düşeni yapıyoruz. Kızılay’a destek olmak biz sanayicilerin
görevidir diye düşünüyoruz.
Kayserili nasıl bir insandır?
Kayserili öncelikle dürüst insandır. Alacağını
vereceğini dört dörtlük takip eden bir insandır. Çalışkandır. Kayseri’de artık hepimiz eğitimin önemine inanıp bu doğrultuda hareket
ediyoruz. Çevremizi öncelikli olarak daha
fazla eğitimli olmaya yönlendiriyoruz. Hepimizin önce okuması, sonra Kayserili olmamız
lazım. Babalarımız hep söylerdi, Kayserili, iki
adamın ayıplayacağı işi yapmayan insandır.
Her şeyden önce hayırseverdir. Kazandığını
milletiyle bölüşür. Rahmetli Kadir Has’ın çok
güzel bir sözü vardır, toprağımla ödeşmeye
geldim der. Kayserili il dışına, yurt dışına
gitse de memleketini unutmuyor.
Babanızın tavsiyeleri olur muydu?
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Aman ha çocuklar iki adamın ayıplayacağı işi
yapmayın, alacağınızı zamanında alın, borcunuzu zamanında ödeyin derdi. Ayıplı mal
satmamamızı, sattığımız malın arkasında
olmamızı isterdi.
Farkındaysanız 1991 yılında İstanbul’a açıldığımızda kanepede satış sonrası servis hizmetini ilk defa biz getirdik. Nasıl bir şey bu?
İstanbul’a mal satıyorsun, adamın evi 18.
katta kanepeyi oraya çıkarıyorsun, ama mal
arızalı. Ya tüketicinin kullanım hatasından,
ya benim üretim hatamdan, ya da nakliyeden
dolayı satılan malın bir problemi var. Ama biz
yine de ürünümüzün arkasında durduk. Bu
bize çok olumlu olarak ilerleyen zamanlarda
döndü tabii. Bunun yanında bizim yaptığımız
iş itibariyle modayı da takip etmemiz, modayı
oluşturmamız gerekiyor. Bunu sağlamak için
sürekli fuarları takip ediyoruz. Teknolojiyi,
makine fuarlarında gördüğümüz yenilikleri
bizler kendimize entegre ediyoruz.
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 Yönetimde
benden ziyade, biz
anlayışı ile hareket
ediyoruz. Ortada
bir başarı varsa bu
hepimizin başarısıdır. Yönetimde ailemizin söz sahibi
olduğu kadar,
şirketimizde görev
yapan profesyonel
ekibimizin de söz
hakkı oluyor.

Yönetim anlayışınız nedir? Neleri
seversiniz?
Yönetimde benden ziyade, biz anlayışı ile
hareket ediyoruz. Ortada bir başarı varsa bu
hepimizin başarısıdır. Yönetimde ailemizin
söz sahibi olduğu kadar, şirketimizde görev
yapan profesyonel ekibimizin de söz hakkı
oluyor. Şirketimizde üst kademelerde görev
yapan arkadaşlarımızın birçoğu, yola beraber
çıktığımız arkadaşlarımız. Dolayısı ile kendi
içimizden yetiştirdiğimiz arkadaşlarımızın
bu görevlerde yer almaları hem diğer arkadaşlarımız için motive oluyor, hem de farklı
görüşleri dinleme imkânına kavuşuyoruz.
Hobileriniz var mı?
Özel zevklerim arasında sabah erken saatlerde yürümek var. Arkadaş grubumuzla haftada üç dört gün yapıyoruz. Holding binamızda da çok güzel bir spor salonumuz var.
Fırsat buldukça orada da spor yapıyorum.
Yazın ailemle birlikte deniz tatilini seviyoruz.
Bunun yanında kültür turizmini de seviyoruz. Yeni ülkeleri ve yeni kültürleri tanımak
bizim için eğlenceli oluyor. t
359

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

Kızı Seher Babasını Anlattı

Hacı Mehmet Felekoğlu
Bize babanızın yaşamını anlatır
mısınız?

Mensucat’ta ve Orta Anadolu’da çalıştı. Tayyare Fabrikasında da çalışmış.

Babam 1922 yılında Hunat Mahallesi'nde
dünyaya gelmiş. Babam çok küçükken, 3
yaşındayken babasını kaybetmiş. Babam bir
süre babaannemle birlikte babaannemin kardeşlerinin yanında kalmışlar.

Meliha annemle evlenmiş. Üç kardeşiz. 2010
yılında vefat etti.

Kayseri Lisesi’nin mezunlarından. Ankara
Hukuk Fakültesi’ne yazılmış. Ancak yoksulluktan gidememiş. Askerliğini Siirt’te yapmış.
Babam çok işte çalışmış. Benim çocukluğumda İşçi Kredi Bankas’ının müdürüydü.
Vergi Dairesi’nin müdürlüğünü yaptı. Birlik
360

Babanızı daha yakından tanımak
isteriz.
Babamı ifade etmekte zorlanıyorum, muhteşem bir insandı. Çok olgundu. İnanılmaz
bir hafızası vardı. Yeri geldiğinde otoriter,
yeri geldiğinde de gayet yumuşak huylu bir
insandı.
Vergi dairesinde çalışırken orayla ilgili problemi olan her insan Mehmet ağabeye gide-
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lim derlerdi. Onlara hakkaniyet
çerçevesinde yardımcı olurdu. İşçi
Kredi Bankası’nda çalışırken herkese
destek olur, yol gösterirdi. Müthiş
bir insandı.
Büyük sanayici ve işadamı Mustafa
Nevzat Özhamurkar H. Mehmet
Felekoğlu’yla ilgili şunları söylerdi:
“Çok namuslu ve dürüst bir insandı.
Biz birlikte çalıştık. Koca fabrikanın
kasası, hesabı, kitabı onun elindeydi.
Ben bugün bile beş vakit namazda
hep Mehmet ağabeye dua ederim.”
Hayırsever bir insan olduğunu
görüyoruz.
Çok hayırsever bir insandı. İyilik
yapmaktan hoşlanırdı. Herkesin iyi
olmasını isterdi.
Kızılay’ı neden seçmişti?
Babam bir süredir hayırda bulunmak
istiyordu. Ayhan Uzandaç ağabey
Kızılay’ın başkanı olunca, burasını
tercih etti. Çünkü Babam Ayhan ağabeyle İşçi Kredi Bankası’nda birlikte
çalışmıştı. Eskiden beri tanışıyorlardı. Yardım yaptığı gün, Kızılay’a
benimle beraber gitmişti.

MELİHA FELEKOĞLU
Sizi tanıyabilir miyiz?
1931 yılında Kayseri’de Kurşunlu
Camii'nin yanındaki evde dünyaya
geldim. Çocukluğum, gençliğim ve
evliliğim burada geçti. Teyzemin
oğlu Hacı Mehmet Felekoğlu ile
evlendim.
Kayseri’yi nasıl buluyorsunuz?
Eski Kayseri daha güzeldi. Şimdi
çok kötü oldu. Eskiden komşuluk,
gidip gelmeler olurdu. Herkes birbirinin acısıyla, sıkıntısıyla uğraşırdı.
Bunlar şimdi kalmadı. t
361

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

Hacı Yusuf Ünal

H

acı Yusuf Ünal Efendi, 1879
yılında Pınarbaşı ilçesi Aşağı
Karagöz Köyü'nde dünyaya gelmiş.
İlçede son yüz yıl içerisinde yetişmiş olan
İslâm âlimleri içinde en önde gelenlerden
birisidir.
Toplum içerisine pek çıkmaz, az uyur, çok
okur, kendisini ziyarete gelenlerle yeterince
sohbet eder, hediye kabul etmezmiş. Misafirlerine kendi eli ile pişirdiği kahveden ikram
edermiş. Cumhuriyet dönemi öncesinde
Sivas iline bağlı Aziziye olarak bilinen Pınarbaşı Kazası'ndan bir grup akranı ile Kahire
El–Ezher’de öğrenim görmüştür. Mısır’da 7
yıldan fazla kalmıştır. Köye geri döndüğünde
hoca olarak namaz kıldırmaya başlamıştır.
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Evlenmemiştir. Son zamanlarını kendi gibi
din âlimlerinin yanında geçirmek istediği
için 90 yaşlarında Konya’ya gitmiş, burada
hastalanmış ve vefat etmiştir. Konya Üçler
mezarlığına defnedilmiştir.
Orta boylu imiş. Erkenden sabah gezintisine çıkarmış. Köy içerisinde sürekli dolaşırmış. Yaz günlerinde dahi Çerkez milli
kıyafetlerinden olan şapkayı başından hiç
çıkarmazmış. Bunun yanında daima vücudunun her yanını kapatan bir palto giyermiş.
Elini hayatı boyunca kimseye öptürmemiş.
Annesi sağlığında yanında kalmış. Kayseri,
Ankara, Konya gibi yerlere sürekli gider
gelirmiş. Sadece amcasının oğlunu bir süre
okuttuğu nakledilmektedir. İki kişi okutmak
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istemiş ama onlar da sigara tiryakisi oldukları
için yanaşmamışlar. Ancak bunun yanında
Konya’da öğrencileri olduğu, onlara ders verdiği aktarılmakladır. Anlaşıldığı kadarıyla
ilmi çalışmalarını daha çok Konya’da sürdürmüştür.
Zaman zaman köyde camide vaaz edermiş.
İlçede kalması ve vaaz etmesi için çok rica
edilmiş, ancak bunu kabul etmemiştir. Bunun
yanında, kısa süre için de olsa Pınarbaşı İlçesinde bir süre imamlık yapmıştır.
Yanına bir çocuk çağıracağında, “ooukh”
dermiş. Bir gün aynı köyden babası bakkal
olan Zülfettin Nart dolaşırken onu çağırmış
ve babana selamlarımı ilet ve şu listedeki
ihtiyaçlarımı getiriver demiş. O dönemde de
şeker Turhal yöresinden kasalarla gelirmiş.
Zülfettin’in babası Yusuf Efendi’ye hürmetinden ötürü içinde ufalanmışlar bulunan
sandıktan iri yapıdaki, ufalanmamış şekerleri seçmiş ve paketleyip göndermiş. Yusuf
Ünal, Zülfettin kapıdan girer girmez, henüz
paketlere bakmadan “Şeker fabrikadan çıktığı gibi satılır, baban bana büyükleri seçip
yollamış” demiş.
Habib adında onun ufak tefek işlerini, hizmetini gören bir hizmetçisi ve çok sevdiği
bir köpeği varmış. O dönemde de bölgeden
sürülerle kervanlar geçermiş, Adana yöresine
doğru. Sürüler geçerken bir şahıs, Yusuf efendinin köpeğini çok beğenmiş, etrafta sahibini
de görmeyince köpeği alıp sürüyle beraber
götürmüş. Habib, köpeği 1–2 gün boyunca
aramış bulamamış. Üçüncü gün Habib köpeği
ararken, birden gaipten bir ses işitmiş:
“Habib, köpek gidiyor”. İrkilip baktığında,
köpek cami duvarının yanında geçip gidiyormuş. Hemen koşmuş ve köpeği çalanları
yakalayarak köpeği geri almış Ölümünden
sonra, vasiyetiyle büyük kısmı verimli sulak
arazi olmak üzere sahip olduğu 225.000 m2
arsayı Kayseri Kızılay’a bağışlamıştır.

Aşağı Karagöz Köyü
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büyük sevgi, saygı görürdü. Tarımla uğraşırdı.
Meyve ağaçları vardı. Daha ziyade, ortağı
icara verirdi. Yusuf Hoca ufak boylu, buğday
tenli bir insandı. Çerkezlerin elden örme bir
başlıkları vardı. Yaz kış onu takar, dışarıya
çıktığında, yüzünü kimseye göstermezdi.
Gözü dışında, her tarafı kapalıydı. Kahve
tiryakisiydi, çok içerdi, gelene gidene ikram
ederdi.

Azmi Ünal, Hidayet Ünal

Tahsin Nart Nasıl Bağış Yaptığını Anlatıyor
Hoca efendi Konya’da Mevlana’nın yakınında ikamet etmektedir. Bir gün, Konya Sokağı'ndan evine gider iken:
“Hacı Efendi mallarını Kızılay’a bağışla”, diye bir ses işitir.
Döner arkasına bakar. Kimsenin olmadığını görerek yoluna
devam eder. Bir kaç dakika sonra yeniden aynı şekilde “Hacı,
mallarını Kızılay’a bağışla”, diye yine ses duyar. Arkasına bakar,
kimsenin olmadığını, pencerelerde sokaklarda her hangi bir
başın veya kişinin bulunmadığını görünce heyecanlanır. Bu
sesin kendisine gaipten geldiği duygusu ile derhal geri döner,
Mevlana Dergâhı’nın yakınında bulunan eski Kızılay Şube
binasına gider.
Mallarını Kızılay’a bağışlamak istediğini söyler. Oradaki ilgililerin, nüfusunun ve taşınmazların Kayseri’de olması sebebiyle
bağışın Kayseri’ye yapılması gerektiğini söylemeleri üzerine,
derhal Kayseri’ye gelir. Tüm mal varlığını, evini, arsasını, tarlalarını ve çayırlığını Kayseri Kızılay Şubesi’ne bağışlar.

Azmi Ünal’ın Bir Anısı
Babamla Yusuf Hoca amca çocuklarıydı. Evlerimiz bitişikti.
Biz Kabardey Çerkezleri'ndeniz. Köyümüzden Hızır Orhan
isimli arkadaşıyla tahsil için Mısır ve Hicaz’a gitmişler. Bizim
tanıdığımız zamanlarda, her sene kurban bayramında Konya’ya
Mevlana’ya gider, birkaç ay orada kalırdı. Her kurbanda deve
kesermiş. Mevlana aşığıydı. Köyümüzde kaldığı sürede çok
364

Ben hatırlıyorum. Bir gün Kayseri’den bir
heyet geldi, Yusuf hocayı ziyaret ettiler.
Babam da yanlarındaydı. Heyette bulunanlar, Kayseri’de nasihat konuşması yapmanızı
talep ettiklerinden, Sizi davet etmek için gönderildik, dediler. Yusuf hoca bu tür taleplere karşılık olarak, fırsat bulursam gelirim
derdi, ama gitmezdi. Babam, Ünal hocam
gelirim diyorsun, ama gitmiyorsun deyince,
“bir araba tuz götürüp okyanusu tuzlaya bilir
misin? Şimdi gidip ben onlara faiz haram
dersem, benim dediğimi yaparlar mı” dedi.
Yusuf hoca her zaman doğruyu söylerdi.
Köyde bize hep nasihat ederdi. Arapçası çok
güzeldi. Ürdün’den gelenler oldu. Camide çok
güzel sohbetler olurdu. Sesi de çok güzeldi.
Çocuklara büyük ilgi gösterir, bize harçlık
verirdi.
Bir gün ağabeyim Avni Ünal’la iddiaya girmiştik. O günün behrinde elektrik yok, sadece
gaz lambası kullanılıyordu. Bizim eve bitişik
samanlığımız vardı. Yalnız gidip oradan patates alıp gelecekti. Hemen gitti, geldi. Geceydi.
Sabah olunca kafasını ikide bir sallar hale
geldi. Ne oluyor dediysek de, sürekli aynı
hareketi yapıyordu. Babam ağabeyimi aldı,
Hacı Yusuf Ünal’a götürdü. Yusuf Hoca bir
okuyup üfledi, burnuna da bir koku verdi.
Ağabeyim hapşıra hapşıra eve geldi. Ve o
durumu geçti, kafasını bir daha sallamaz
oldu. Dışarıya okuduğunu ve muska yazdığında ne gördük, ne de duyduk. Köyde herkes
ona el pençe divan dururdu.
Babam anlatmıştı: Konya’da kütüphaneden
bir kitap almış okuyormuş. Bir albay gelip
aynı kitabı sorunca, onu göstererek şu küçük
hocada, o okuyor demişler. Asker, Yusuf hoca-
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nın yanına gelip selam kelamdan sonra, bu
kitaptan bir şey anlıyor musun diye sormuş.
Anladığım kadarıyla bakıyorum, demiş. Oturmuşlar biraz sohbet etmişler. Namaz vakti
yaklaşmış kalkmışlar, önce Mevlana hazretlerine gidip bir dua edelim, oradan da camiye
gidelim demişler. Mevlana hazretlerine gitmişler, o iri yarı albay öyle güzel bir dua etmiş
ki, dev gibi adam o kadar küçülmüş ki Yusuf
hocadan daha küçük olmuş. O adamdan korktuğum kadar, başka bir şeyden korkmadım,
diye anlatmıştı.

Hidayet Ünal Yusuf
Hoca’yı Anlatıyor
Bu köyde Yusuf hocanın en yakınları Azmi
Ünal ağabeyimle benim. Yusuf hocayı hayal
meyal hatırlıyorum. Kapısının önünde meyve
ağaçları vardı. Çocuktuk, aklımız pek ermiyor.
Elma filan almaya giderdik. Tabi vakti gelmeden, olgunlaşmadan alırdık. Dallara zarar
verirdik. Bize kızardı. Büyüklerimizden dinlemiştik: Hoca efendiye bir şey almaya gidildi
mi, ne istediğini sormadan ne için geldiğini
anlar, sen bunun için geldin der ve çıkarır
verirmiş. Eğer istenilen şey hocada yoksa,
senin istediğin, aradığın şey bende yok dermiş.
Köyde herkes Hoca efendinin dört dörtlük bir
insan olduğunu söylerler. Rahmetli Zihni Nart
dayım, köyde muhtarlık yapmıştı. Yusuf Hoca
ona Kur'an–ı Kerim okuturdu. Kafasını sallar,
hüngür hüngür ağlarmış.

Kızılay Pınarbaşı İlçesi Şube
Başkanı Ahmet Aslan’ın
Gözüyle Hacı Yusuf Ünal
Bu havalide Hacı Yusuf Ünal’ın adını duymayan yoktur. Çok hayırseverdi. Çoğu su altı olan
kıymetli 225 bin metrekare arazisini Kızılay’a
bağışladı. Nadir görülen örnek bir insandı. t
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Derûni bir visal aş
kıyle
Gel zâir bu dergâh
a
Büyük arif bu ye
rden
Nur olup yükseldi
Allah’a
Ölümsüz yadı bu
ikidir
Yaşar her an gönü
llerde
Mübarek tallı sim
ası
Gülümser sanki
her yerde
Gönüller fetheden
ulvî mücahit
Burada medhund
ur
İlah bin tecellini
n temaşasıyla m
emnudur
Zekâullah’a erm
iş kudb–u Rabbân
î
Hacı Yusuf Efendi
Hoca
Bütün envâra m
ustarak
Kesapetlerden âz
âde
Ezher mezunu ul
emâ–i amil
Kayseri Pınarbaş
ı Karagöz Köyünd
en
H. Esad oğlu Ha
cı Yusuf Efendi 13
00 H–27.1.1

970

Yusuf Ünal’ın meza

r taşındaki yazı
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Halil Zikbaş
Sizi tanımak isteriz.

 Büyüklerimiz, aman oğlum
dürüst ol, ticaret
hümayuna benzer
leke götürmez,
sözünde duracaksın, sözünde
durdun mu herkesin malı senin
derlerdi. 
366

1946 tarihinde Taşçıoğlu Kur'an Kursu'nun
yanındaki evde dünyaya geldim. Çocukluğum
orada geçti. Etiler İlkokulu, Kadı Burhanettin Ortaokulu ve Kayseri Lisesi’ni bitirdim.
Babam Hacı Mehmet Zikbaş, toptan bakkaliye şeker işi yapardı. Okumayacaksın
dedi. Gelip dükkânda çalışmaya başladım.
Bir müddet sonra, babamın yanından ayrılıp
büyük gazeteci Mustafa Gümüşkaynak’ın
yanında 4 ay çalıştım. Ondan sonra Cami-i
Kebir’de babamın karşısında toptan bakkaliyeci Mustafa Afyon vardı. Onun oğlu vefat
etmişti. Adam arıyoruz denince bir yakını-

mız, karşınızdaki Hacı Mehmet ağanın oğlu
Halil var, babası da okutmayınca gazeteciliğe
başladı demiş. Mustafa Gümüşkaynak’tan
izin alındı, bu toptan bakkaliye işine başladım. İmtihan zamanı geldi. Ben hukuk fakültesini kazandım. Nihat Kirişçi geldi, puanı
benden 19 puan daha düşüktü, kardeşim
ben tıbba girdim dedi. Üç gün ağladım. O
zaman her okulu ayrı ayrı takip etmeniz gerekiyordu. O, takip edip kaydını yaptırmıştı.
Ertesi yıl tekrar sınava girdim. Yine, hukuk
fakültesi. Akademiye telefon açtım, puanımı
sordular. Gerekli puandan 30–35 puan daha
fazlam vardı. Dosyamı alıp otobüse bindim,
kaydımı yaptırdım. Şimdi Gazi Üniversitesi
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olan, o zamanki İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi’ne kaydımı yaptırıp çalıştığım yere
gelerek, amca ben çalışmaya devam edeceğim
dedim. Hem çalıştım, hem okudum. Devam
mecburiyeti yoktu. Bir ay sınav zamanı gelir,
sabah namazında kalkar ders çalışırdım. Okul
bitince, Balıkesir’e oradan da Muş’a gidip,
askerliğimi yaptım. Bizim dükkânda beraber çalıştığımız muhasebecimiz Yüksel Ateş
vardı. O bana mektup yazmış, eğer askerlik
bitince Renault'da çalışmak istersen sana
uygun bir pozisyon ayarlayayım diyordu.
Yüksel Ateş, 1968’de Renault'ya girdi. Muhasebeden sorumlu genel müdür yardımcısıydı.
Askerlik dönüşü çalıştığım dükkâna uğradım, dükkân sahibi Mustafa amca ölmüştü,
dükkânda oğlu vardı. Buradaki işime başlayabileceğimi söyleyince, otomobil fabrikasında işimin hazır olduğunu söyledim. Hisse
vereyim dedi, kabul etmedim. Son olarak,
fabrikada alacağın parayı verirsem kalır mısın
deyince, neden olmasın cevabını verdim.
Yüksel abiye telefon açtı, 1971 yılıydı. Halil’e
ne vereceksiniz diye sordu, 4 bin lira denince
ben o parayı veriyorum burada kalacak dedi.
Dükkânda kaldım. Bir yıl sonra, 1972 yılında
Hatice hanımla evlendim. Hanımın dedesi
Soyışıklar’dan. Maaşı bırak, sana hisse verelim birlikte çalışalım dediler. Israrcı oldular.
Zeki ağabeyden izin istedim. Sıhhi tesisat
işi yapıyorduk. Dört yıl iyiydik, beşinci yıl
korktuk. Ben ayrılacağım deyince, rahmetli
dedem ağladı. Geldim, Eski Sanayi’de 10.5
metre bir dükkân buldum. Üçe üç buçuk
metre. Hele burada bir yazıhane gibi duralım derken, rahmetli eniştem bu dükkânda
sac satmamı istedi. İstanbul’a gittim, eniştemin biri de orada. Yüz ton bir sac aldık.
Büyük sinemanın orada Rifat Güpgüp var,
ondülün vereyim dükkânda sat dedi. 10,5
metrelik dükkâna 100 ton sac, 600 tane de
ondülün koydum, onun üstünü de yazıhane
yaptım. İki yıl öyle idare ettim. Üçüncü yıl
dükkân sahibi yan tarafı da kiraya veriyordu.
İstanbul’a gitmiştim, geldim ki komşular bu
yan tarafı da sana tuttuk dediler. Dükkânı
büyüttük. İstanbul’daki eniştem, Kayseri’ye
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dükkân yaptırdı. Gel kendi mülkün gibi
burada otur dedi. Oraya taşındım. Biz koştuk,
çalıştık, Allah da bize verdi. Bu Eski Sanayi’deki yerimizi aldık. Ambar’daki depoyu
yaptık.
Ortaokuldan beri çalışırım. Okul çıkışı babamın dükkânına giderdim. Cumartesi günü
atölyeye gider, şeker makinesinin kolunu
çevirirdim. Otuz üç yıldır da bu sac işini yapıyorum. Siyah sac satıyorduk. O dönemde,
çelik eşyacı furyası var. Sanayi’de belki de 150
tane çelik eşyacı vardı. Onların problemlileri
de hep beni bulmuş. İçlerine bir daldık, bir

yılda zor temizledik. Ondan sonra, galvaniz
sac satayım dedim. Çatı malzemesi. Burada
satılmaz, bunun merkezi Cami-i Kebir dediler ve biz satmaya başladık. Müşteri hep bu
tarafa geldi. Piyasa bura oldu.

1987 yılı gelir vergisi
üçüncülük ödülü alırken

Hayırseverlik deyince aklınıza ne
geliyor?
Vallaha Allah versin, biz de verelim. Çok
şükür veriyor da, bizim de vermemiz lazım.
Hep bana, demek olmaz. Senin malında herkesin hakkı var. Kazandığımın hepsini ben
yiyeceğim dersen, bu işin içinden çıkamazsın.
Babam rahmetlik, oğlum zekâtını vereceksin, hayrını yapacaksın ve kesinlikle zeka367
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 Kayseri'yle
ilgili iki kanaat var.
Birincisi bunlar
çok kurnaz, uzak
durmak lazım
diyor. İkincisi
bunlar çok dürüst
insanlar, korkmamak lazım,
sözünü yerine
getirir, istediği
kadar mal ver
diyorlar. 
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tını eksik vermeyeceksin derdi. Bizim dededen
babadan gördüğümüz bu.

ilk koşan Kızılay oluyor. Onun için Kızılay’ı
tercih ettim.

Büyükleriniz başkaca neler tavsiye
ederlerdi?

Neleri seversiniz?

Aman oğlum dürüst ol, ticaret hümayuna benzer
leke götürmez, sözünde duracaksın, sözünde
durdun mu herkesin malı senin derlerdi. Ben
İstanbul’a ilk defa sac almaya gittiğimde, sac aldığım Sayer firması Kayseri’den İstanbul’a gitmiş
bir Ermeni'ydi. Beş yıl, param kadar aldım. Ne
kadar param varsa, o kadar mal veriyordu. Beşinci
yılın sonunda Ermeni vatandaşımız, şuraya otur
bakalım, sen mal almak için her hafta gelme,
istediğin kadar malı göndersinler, sen yirmi–otuz
günde bir gel hesabı kapat dedi. Beş yıl İstanbul’a
yatmadan gidip geldim. Buradan akşam dokuzda
otobüse biner, sabah İstanbul’a inerdim. Fabrikanın yakınında bir berberde tıraşımı olur,
paramı verir malımı alırdım. Bazen yemeğimi
fabrikada yerdim, sonra onlar beni Topkapı’ya
terminale bırakırlardı. Oradan otobüse biner
sabah Kayseri’de işimin başında olurdum.

Neleri sevmesiniz?

Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Yıllardır, küçüklüğümüzden beri Kızılay’ı biliriz.
Kızılay, çok büyük bir kuruluş. Dünyanın her
tarafına yardım götürüyor. Yaptığı yardımlar göz
önünde. Allah göstermesin, bir felaket olduğunda
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Çalışmayı severim, toprakla uğraşmayı severim.
Yalanı, tembelliği hiç sevmem.
Kayserinin gelişimini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Kayseri hamdolsun çok iyi yolda. Dışarıya
çıkınca, Kayseri’nin ne durumda olduğunu
daha iyi anlıyorsunuz. Hele, Orta Anadolu’da
ticaret merkezi olarak tekden. Bugün Nevşehir,
Kırşehir, Sivas ve Yozgat’ın bütün malzemesini ben veriyorum. Sadece etrafımıza değil.
Ağrı’dan, Antalya’ya, oradan İstanbul’a kadar
ben veriyorum. Kayseri’nin geleceği çok parlak.
İnsanlar Kayserili olduğunuzu
öğrenince nasıl davranıyorlar?
Bizimle ilgili iki kanaat var. Birincisi bunlar
çok kurnaz, uzak durmak lazım diyor. İkincisi bunlar çok dürüst insanlar, korkmamak
lazım, sözünü yerine getirir, istediği kadar
mal ver diyorlar. Şimdilerde olumlu düşünenler oldukça ağır basıyor. t
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Halit Narin
Kökler
Halit Narin’in hem baba hem anne tarafından
ataları, Malazgirt Savaşı ile Anadolu topraklarının açılması üzerine Asya’dan göç eden
Türklerden. Yedi nesildir Kayseri’deler.
İmamzade veya Germirli Ali Efendi, anne
tarafından bilinen en eski aile reisi. Tüm
yakınlarıyla birlikte gelip Kayseri’nin Germir
köyüne yerleşmişler. Bu köy o zamanlar,
Anadolu’nun birçok bölgesinde rastlanan,
ayrı ırkların ve dinlerin, beraber ve dostça
yaşadıkları yerlerden birisi.
Narin’in anne tarafından dedeleri böyle bir
köyde büyümüşler. Zengin bir köy. Zama-

nında Germir’e “Doğu’nun Paris’i” derlermiş.
Bölgenin zengin aileleri Kayseri’de değil de,
Germir veya Talas’da otururlarmış.
Halit Narin’in, anne ve baba tarafından
iki büyük dedesi de ticaretle uğraşırlardı.
Erzurum’dan tarımsal ürünler ve hayvan,
İstanbul’dan da manifatura malları alıp Kayseri ve çevre illerde satarlarmış.
Narin’in dedelerinden Hacı Bey sert mizaçlıymış. Bir rivayete göre, bu sertliği, ismini Narinzade Hacı Bey yaparak gidermeye çalışmış.
Narinzade Hacı beyin dört çocuğu oluyor.
Nadiye, Kadriye, Mehmet ve Nurullah. Nurullah Bey, 1920’lerde Germirli Ali Efendi’nin
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kızı Pakize Hanım’la evleniyor. Zaman içerisinde bu evlilikten
Zekiye, Ulviye, Hikmet ve Halit isimli dört çocukları oluyor.

Kayseri’den İstanbul’a
Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve etkilerinin Anadolu’nun
her yerinde olduğu gibi Kayseri ve çevresine de yayılması üzerine hali vakti yerinde olan aileler, yanlarına alabildikleri zaruri
eşyaları ve paraları ile daha güvenli bir yere yerleşmek üzere
evlerini, ocaklarını terk ediyorlardı.
Yunan askerleri Ankara yakınlarına kadar gelmiş, Ankara’nın
boşaltılması ve Meclis’in Kayseri’ye taşınmasının düşünüldüğü
günlerde, Halit Narin’in dedeleri, amca ve dayıları, daha emniyetli olduklarına inandıkları İstanbul’a gitme kararı alıyorlar.
Kayseri’den yola çıkılıyor. Önce Samsun. Oradan bir vapurla
doğruca İstanbul. Ailenin geçim kaynağı İstanbul’da da ticaret
olacaktır.
Şehire ve ticaret ortamına yabancı oldukları için, aile İstanbul’da
ilk yıllar çok sıkıntı çeker. İşgal sonrası İstanbul tam bir karışıklık
içerisindedir. Irkların ve dinlerin birlikte veya kendi dünyaları
içinde huzurlu ve güvenli yaşadıkları İstanbul gitmiş, ırk ve din
ayrımcılığının insanları birbirinden uzaklaştırdığı karmaşa içinde
bir şehir gelmiştir. Ama İstanbul, her şeye rağmen sığınılacak
bir limandır, onlar için.
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Çocukluktan Gençliğe
Kayseri’den İstanbul’a yerleşen aile Beşiktaş’ta konak dedikleri yıllanmış ahşap bir
evde birlikte yaşıyorlar. Halit Narin 1930
yılında bu evde doğuyor. Dört yaşına kadar
çocukluğunun ilk yılları bu evde geçiyor.
Konak daha sonra içerisindeki eşyalarla birlikte satılıyor. Aile, Çemberlitaş’a taşınıyor.
Halit Narin’in çocukluğu, ilkokula başlaması
ve ilk haylazlıkları bu evde ve bu semttedir.
Çemberlitaş İlkokulu’na kaydediliyor. Birkaç
sene sonra, Çemberlitaş’tan Soğanağa’ya
taşınıyorlar. Beyazıt’la Laleli arasında ve
Kadırga’ya yakın bu semtteki ilkokula kaydı
yaptırılıyor. Boş zamanlarında mahallenin
çocuklarıyla Aksaray, Beyazıt, Çemberlitaş,
Kapalıçarşı ve Nuriosmaniye arasında koşuşturup durur.
Onun parayla tanışması 7–8 yaşlarında.
Fırsat buldukça da babasının işyerine gidiyor, halıları kaldırıyor, bir yerden bir yere
taşıyordu. İşyerine gittiği günlerde babası
günde 2,5 {yüz para} kuruş verirdi. Harçlığı
sonraları 5 kuruşa yükseltildi. Ayrıca, 1938’de
halası ona bazı işler yaptırıyor ve karşılığında
da günde 8 kuruş veriyordu.
Halit Narin, ilkokulun üçüncü sınıfındayken
Galatasaray’a veriliyor. Daha okula ısınamadan hastalanıyor. Doktorlar kalp romatizması
olduğunu söylüyorlar. Sekiz ay hiç kalkmadan
yatıyor. Bu hastalık, onun okul hayatında bir yıl
kaybetmesine sebep oluyor. Galatasaray’dan
alınıyor ve ilkokulu Cağaloğlu’nda bitiriyor.
Babası onu İstanbul Erkek Lisesi’ne kaydettiriyor. Halit Narin, İkinci Dünya Savaşı’nın en
hareketli yılları ile savaş sonrasının tüm dünyayı etkileyen yeniden yapılanma dönemini,
Türkiye’nin de ekonomik ve siyasi açıdan
olumsuz olaylarla geçen çok kritik yıllarını
İstanbul Erkek Lisesi’nin başarılı öğrencilerinden biri olarak geçirir. Genç Narin, ortaokulu ve liseyi burada okur. İstanbul Erkek
Lisesi’ni 1948 yılında bitirir.

Dayısını örnek aldığından, inşaat mühendisi
olmak ister. Fakat hayat onu ekonomi dünyasına sürükler, İktisat Fakültesi’ni seçer.
Fakülteye devam ederken, kalan zamanlarında da Mahmutpaşa’daki işyerlerine, yeni
açtıkları tekstil fabrikasına uğruyor, kendisine verilen işleri yapıyordu. Narinler’in o
fabrikası, İstanbul’un yedinci büyük fabrikasıydı.
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dört çocukları olacaktır: Mine, Oya, İnci ve
Emre.
1965’de boyalı kadife üretimine de geçen
şirket, Avrupa’ya da ihracat yapmaktadır.
İş hayatına başladıktan 21 yıl sonra, sağlam
temeller üzerinde dimdik ayakta duran bir
Halit Narin vardır artık. O, içindeki girişimci
gücün de etkisiyle, işlerini daha da ileriye
götürecek Narin Mensucat’ın ilk temellerini
1972 yılında Çerkezköy’de atacaktır. 1988’de
Bakırköy’deki tesisleri de Çerkezköy’e taşır.
Çerkezköy tesisleri, Avrupa’nın en büyük üç
tesisinden birisi olmuştur.
İleri görüşlülüğüyle tekstil sektöründe
başarılara imza atacaktır. Zaman içerisinde
turizm sektörü de ilgi alanına girecek, yatırımlar yapacaktır.

 Hakiki Kayserili para kazanırken
para kazandırmayı
prensip etmiştir. Karşıdakinin
parasını ütmez.
Kazan kazandır
sistemi Kayseri’ye
hastır. Hem kendi
büyümüştür, hem de
ticaret yaptığı kişileri
büyütmüştür. 

Baba Narin, gençliğinin verdiği heyecanlarla
biraz haylazlığa meyyal oğlunu İstanbul’dan
uzaklaştırmak için İngiltere’ye öğrenime
göndermeye karar verir. Halit Narin, İktisat
Fakültesi’ndeki eğitimini yarım bırakarak
İngiltere’ye gider. Mevzuat zorunlu tuttuğundan Halit Narin, Mr. Champsen’in fabrikasında 6–8 ay çalıştıktan sonra Bolton
College of Technology’ye kaydını yaptırır.
1951’de tekstil mühendisi olarak Türkiye’ye
döner. Artık onun 60 yılı aşan iş hayatı başlamak üzeredir.

Teoriden Pratiğe
1951 yılında Halit Narin, babasıyla birlikte
Bakırköy’de Narin Tekstil İşletmeleri A.Ş.’yi
kurar. Aile, 1934’lerde Sultanhamam Abud
Efendi Hanı’ndaki yünlü üretiminden pamuk
ipliği ve pamuklu dokuma üretimine geçmiştir.
1948’den itibaren şirkette fiilen çalışan ve
önemli görevler üstlenen Halit Narin, 1955
yılında aktif olarak şirketin başına geçer.
Bu arada, 13 Ocak 1955’de mutlu bir ailenin
temeli atılır, Özden Hanım’la evlenir. İleride
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Halit Narin halen, Marmaris’te Martı Otel
İşletmeleri A.Ş.’ye ait 816 yatak kapasiteli
Martı Resort Otel, 420 yatak kapasiteli
Martı La Perla Otel ve Antalya/Tekirova’da
1264 yatak kapasiteli Martı Myra Tatilköyü,
Marmaris Orhaniye Keçibükü Mevkii Hisarönü Koyu’nda 340 adet denizde ve 100
adet karada motor yat bağlama kapasiteli
Martı Marina, Çerkezköy’de kurulu bulunan
entegre tekstil tesisi Narin Tekstil Endüstrisi
A.Ş. ve Narin Tekstil A.Ş. gibi kuruluşların
sahibidir ve yönetim kurulu başkanlığını
yürütmektedir.

Toplumsal Bir Lider
Olarak Halit Narin
Sektör hakkındaki bilgisi, vizyonu ve yetenekleri onu meslek örgütlerinde liderliğe
sürükler.
Halit Narin, 1964 yılında Türkiye Tekstil
Sanayii İşverenleri Sendikası’nın II. Başkanı
olarak seçilir. İşveren camiasındaki resmi
sendikacılık hayatı da böyle başlamış olur.
Onun işçi–işveren ilişkilerindeki teşhis ve
tespitleri, sadece bir camianın çıkarları noktasında değil, ülkenin politik ve sosyal şart-
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ları, çalışanların yararı ve geleceği açısından
da önemli görülmektedir.
Halit Narin 1966, 1968, 1970 yıllarındaki
olağan genel kurullarda Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nın Yönetim Kurulu
seçimlerinde yine ikinci başkanlık görevini
üstlenir. 1972 yılında yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantısı’nda ise sendikanın Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na seçilir. Türkiye Tekstil
Sanayii İşverenleri Sendikası’nın başkanlık
görevi halen devam etmektedir.
Aynı yıl Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu {TİSK} Başkan Yardımcısı olur.
Yapılan seçim sonucunda 1974’de konfederasyonun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gelir.
1989’a kadar bu görevi sürdürür. 2001 yılında
TİSK Onursal Başkanlığı’na seçilir.
Ülkenin büyümesinde esas gücün ihracat
olduğunu düşünen Halit Narin, ihracatçıları tek çatı altında toplamayı hedefler ve bu
amaçla Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları
Birliği’nin kurulmasına öncülük eder. Narin,
1975–1978 ve 1987–1988 yılları arasında da
bu kuruluşun başkanlığını yapar.
2008’de Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu {ITMF}’nun başkanlığına getirilir.
Çok az kişiye nasip olacak dünya tekstil sektörü liderlik ve yönetimini, iki yıl sürdürür.
Sayılanların dışında, birçok meslek örgütünde görev üstlenmiştir. AB Pamuklu ve
Benzeri Tekstil Sanayileri Komitesi {EUROCOTON}, Hür Teşebbüs Konseyi, İstanbul
Sanayi Odası, Türkiye Turizm Yatırımcıları
Derneği {TYD}, Çerkezköy Sanayiciler Derneği, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Türk
Tekstil Vakfı, Galatasaray Spor Kulübü gibi
kuruluşların başkanı, ikinci başkanı, üyesi
olup, gelişmelerine katkıda bulunmuştur.

Hayırseverlik ve O
Halit Narin, ülke için çok önemli olduğuna
inandığı konularda gerek kişisel, gerekse
yöneticisi olduğu kurumlar vasıtasıyla
hayırlara vesile olmuştur. Seçtiği alanlar

büyük yoğunlukla eğitim, daha sonra sağlık,
barınma ve güvenliktir.
Nurullah Narin İlköğretim Okulu, Pakize
Narin Lisesi, İnci Narin Yerlici İlköğretim
Okulu, Halit Narin İlköğretim Okulu, İnci
Narin İlköğretim Okulu, Halit Narin Çok
Programlı Lisesi, Halit Narin Anadolu Turizm
Meslek Yüksek Okulu, Nurullah–Pakize {Germirli} Narin İlköğretim Okulu onun Türk
Milli Eğitimi’ne kazandırdığı eserlerdir.
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 Halit Narin
kendisini, Anadolulu Türk çocuğu
olarak tanımlıyor ve
en başta Atatürk ve
bütün silah arkadaşları olmak üzere
Barbaros Hayrettin
Paşa, Turgut Reis
ve Yavuz Sultan
Selim’i sevdiğini
belirtiyor. 
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Halit Narin Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Türk Tekstil Vakfı İlköğretim Okulu,
TTSİS Halit Narin İlköğretim Okulu, Yalova
Meslek Yüksek Okulu ise yöneticisi olduğu
kurumlar aracılığı ile yaptırdığı eğitim
kurumlarıdır. Ayrıca; okullara elli dört bin
bilgisayar verilmesini sağlamıştır.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Kızılay Kayseri Hastanesi ve GATA’ya
kazandırdığı on milyon dolarlık tıbbi cihazlar sağlık, depremzedeler için Adapazarı ve
Kocaeli’nde inşa edilen 500 konut ve Emniyet Teşkilatı’na verilmesini sağladığı 162
mobese, 200 el bilgisayarı barınma ve güvenlik alanında yaptırdığı kurumsal hayırlardır.
Hayırları, kendisine iki büyük ödül kazandırmıştır. 17 Haziran 2008’de eğitime yaptığı katkılar sebebiyle Uludağ Üniversitesi
Senatosu kararıyla “Fahri Doktor” unvanı
verilmiştir. Bundan bir ay sonra 10 Temmuz
2008’de, “T.B.M.M. Üstün Hizmet Ödülü”ne
layık görülmüştür.

Kayseri, Kayserili ve
Hayırsever Olmak
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Halit Narin’in birinci ayrıcalığı Kayserililiğidir. Kendi ifadesiyle, “su katıksız bir Kayserilidir”.
Ona göre, “Hakiki Kayserili para kazanırken
para kazandırmayı prensip etmiştir. Karşıdakinin parasını ütmez. Kazan kazandır sistemi
Kayseri’ye hastır. Hem kendi büyümüştür,
hem de ticaret yaptığı kişileri büyütmüştür.
Başkasının servetini ben kazanayım, onun
serveti benim olsun gibi düşünceleri yoktur.
Onunki ile benimki birleşsin, zekâ birleşsin, mantık birleşsin hep beraber kazanalım
mantığı vardır. Rahmetli büyüklerimizden
aldığımız öğütler de hep bu yönde olmuştur.
Kayserili'nin eli bereketlidir. Kayserili ile iş
yapan her zaman kazanır”.
Bir konuşmasında, “Kayserili'yim dediğimde
önce duruyorlar. Namımız her yere yayılmış. Bizim Yahudi, İsrailli arkadaşlarımız
var. Onlar çok zekidir. Bakın, bir Kayseri’ye
yerleşmemişler. Neden? Çünkü Kayserili
onlardan daha zeki. Kayserili akıllı ve zekidir” demektedir.
Konu Kayseri olunca söyleyeceği çok şey
vardır: “Rahmetli Atatürk bile zamanında
başkent olarak Kayseri’yi seçmiştir, mesafe
uzak diye sonradan düşünüp Ankara’yı baş-
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kent yapmış. Kimse kusura bakmasın hem
mantık olarak, hem zekâ, hem üretim olarak
Kayseri Anadolu’nun lider şehridir. Ve bu
liderliğini koruyacaktır. Komşu olduğu iller
de dahi bütün illerden gelişmiştir. Bu gelişmişlik de içindeki insanlardan kaynaklanmaktadır. Kayserili toprağına bağlıdır. Dışarıda bile parasını kazansa Kayseri’ye hayrını,
yatırımını yapmaktadır. Ben İstanbul’da doğmuşum, ama her zaman Kayserili olduğumu
söylerim”.
“Kayseri’nin köyleri zengindir, şehri zengin
değildir. Kayseri’nin tüccar kişileri Germir
gibi, Talas gibi yerlerde otururlar, ticareti
şehirde yaparlardı. Germir’e bakıyorum
cami, kilise, konakları çok. Çünkü yaşam
yerleri köyleri, çalışma yerleri şehirmiş. Rum,
Ermeni hep bir arada oturmuşlar, kaynaşmaları yüksek. Bu da, Kayseri’nin gelişmesini
olumlu yönde etkilemiştir”.
“Toprağına bağlı olması Kayserili'nin en güçlü
özelliğidir. Başka vilayetler gibi değiliz, biz
Kayserili'yiz. Kayseri’nin yolu, yapısı, mantığı, dayanışması, zenginliği, inancıyla her
şeyi tamamdır. Eksik gördüğümüm bir tarafı
yok. Kayseri’nin en büyük sıkıntısı bir New
York, Washington, Londra olamadığıdır.
Allah da Kayseri’ye Erciyes’i vermiş, dünyanın her yerinden görünsün diye”.
Hayırseverliğin, daha çok Kayserili'ye özgü
bir davranış biçimi olduğu görüşündedir:
“Türkiye’nin sıkıntılı olduğu 1948–1950
yıllarında bile Kayseri’de talebe yurdu kurulmuştur. Öğrencilerin yemekleri verilmiştir,
ceplerine harçlıkları konulmuştur, kıyafetleri,
ayakkabıları alınmıştır. Kimse Kayseri ile bu
konuda baş edemez. Kayseri’de hayır, yaşamın bir parçasıdır. Parası olan herkes katkıda
bulunur. Kayseri’de hayır gösteriş için olmaz”.
“İnsana yapılan hayır, esas hayırdır. İnsan
yaşamını, geleceğini, çoluğunu çocuğunu
rahatlatacak olan hayır, hayırdır. Hayrın
sürekliliği de önemlidir. Hayratların temelinde de süreklilik vardır. Kayserililer de hayır

konusunda sürekliliği sağlamışlardır. Bakın
tarihe, vakıfları görülecektir”.
“Paraya hükmetmeyi, ona hâkim olmayı
anlarım. Ama paraya insana hizmet etmek
için hükmetmek istemiyorsan, işte bunu
anlamam”.
“Ben insana hizmeti daha fazla yapacak ve
yaptıracak şekilde yetiştim. Bu kültürü, bu
terbiyeyi ailemden aldım. İnsana hizmet ettiğimizde bir anlamda kendimize de hizmet
ediyoruz”.
“Eğitim konusunda çok hassasız. Dedelerimiz de Germir’e zamanında okul yaptırdılar.
O zamanlardan iki tane padişah beratları
var. Padişah bile, bir köydeki okul için berat
göndermiş. Hz. Muhammed, bir okutan bin
sevap alır, demiş. Her dinde var, eğitime
destek. Okumanın ve okutmanın sonu yok”.

Kişiliği

 Eğer şanslıysan hayatta
belki bir dostun
olur. İki dost çok
nadirdir. Onun
için çok dostum
var, deme. Senin
o dost dediklerin,
dost gibi görünenlerdir. Hakiki dost
insana hayatta ya
bir tane nasip olur,
ya olmaz.

Tek düze bir hayatı hiçbir zaman istememiştir. Her gününün ve her saatinin değişik
geçmesini istemiştir. Her zaman heyecanlı
ve her zaman hareket halindedir. Ortaya bir
şeyler koyan, üreten, tartışan, kabul ettiren,
yeri geldiğinde kabul etmeyi bilen birisidir.
Paylaşmayı seçmiştir. Çalışan, kazanan ve
paylaşan oldu hep.
375
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kişiler. Cengâverlik ve dürüstlük bakımından padişahlar arasında Yavuz Sultan Selim’e
hayran. “Atatürk’ü sevmeyen ölsün”, diyor.

Duygusal Yönleri
O, “Önce bayrağını, sonra çocuklarını, daha
sonra da vatanını sever”. Vatanını sevmeyene, bu memlekette kazanıp bu memlekete
karşı olanlara, nankör insanlara kızar. Ancak;
kötü insana kızmaz, çünkü onun içinde kötülük vardır. Bayrağına saygılı olmayan insana
ise tahammül edemez. Atatürk’e karşı olandan nefret ettiğini her fırsatta dile getirir.
İdealleri vardır, ama kırılma noktası yoktur.
Şansların insanları daha ileriye ittiğine,
bunun da sonu olmadığına inanır. “Allah yürü
ya kulum dese bile, yürüyen kişinin kendisidir. Yaradan insanoğluna ayak vermiş, bunu
da dur, saksı gibi otur, diye vermemiş. Şans,
Allah’ın vermiş olduğu çizgide olunduğu
sürece mümkündür”, demektedir.

Hayali
“Yapacak gücüm olsa, Türkiye’yi 24 saat, 48
saat bana teslim etseler. Bu ülkenin parasını,
malını çalıp çırpanları, hırsızlarını, soysuzlarını şöyle kökünden temizlesem, memleketimi huzurlu bir hale getirsem. Kısa bir süre
için çok güçlü olsam da Türkiye’yi, Avrupa’nın
da gıpta ettiği hem ekonomik hem sosyal ve
politik açılardan büyük bir hale getirsem.
Bütün insanlarımızı iş ve ev sahibi yapsam.”

Dünya ve Türkiye
Üzerine Tezleri
Küreselleşme

Kahramanları
Her insanın çocukluğundan beri hayalinde
canlandırdığı bir kahramanı vardır. Halit
Narin kendisini, Anadolulu Türk çocuğu
olarak tanımlıyor ve en başta Atatürk ve
bütün silah arkadaşları olmak üzere Barbaros
Hayrettin Paşa, Turgut Reis ve Yavuz Sultan
Selim’i sevdiğini belirtiyor. Kahramanları, bu
376

Küreselleşmeye eleştirel yaklaşır. “Küreselleşme, yalandır. Küreselleşme dünyada insanların kendi mantığı içinde düşünüp de çıkışını
bulamadığı siyasi bir yalandır. İnsanlaşma
dersek daha doğru olur. İnsanlığa önem
vermeyen küreselleşmenin kime ne faydası
var? Açlıktan ölenler, parayı ne yapacağını
bilmeyen insanlar var, iktidara geldiğinde
ne yapacağını bilmeyenler var, silahlanma
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ile silahsızlanma arasında münakaşa yapıp
silahlanmaya ağırlık veren ülkeler var. Küreselleşme bunun neresinde? İnsanlaşmayı öne
almak lazım. İnsana saygı varsa, her insana
saygı olmalıdır. İnsanlara değil, güçlü olanlara saygı var. Zengine daha çok itibar var.
Küreselleşmede sosyal dengenin kurulması
lazım. Öyle bir mantık yok.”
Avrupa Birliği
“Avrupa Birliği’ne üye olmak istiyoruz.
Avrupa Birliği, eğer, seni almayacağım
derse Türkiye’nin alternatifleri her zaman
var. Türkiye tek başına kalabilir. Rusya ile
entegrasyona girebilir. Türkiye–Rusya ve
Türk Cumhuriyetleri ile bir entegrasyona
girebilir. Arap ülkelerini de içine alacak daha
büyük bir entegrasyona girebilir. Yani Türkiye, dinamik nüfusu ve geleceğe olan güveni
ile hiçbir zaman Avrupa’dan geri değildir.
Avrupa, dünyanın merkezi olmaktan çıkmıştır. Çin geliyor, Rusya geliyor, Türk devletleri
geliyor. İran dâhil, Arap ülkeleri büyük bir
potansiyeldir.”
Türkiye’nin Geleceği
Halit Narin, Cumhuriyet’in ebediyen payidar
olacağı görüşündedir. “Türkiye’nin konumu
çok iyi. Erciyes gibi dimdik görüyorum. Hiçbir
şey olmaz Türkiye’ye, aslan gibi maşallah.
Günlük siyasi hayat Türkiye’yi etkilemez.
Siyasetçileri etkiler. Siyasetçilerin de geleceğine bakın; ister padişahlara, ister halifelere, ister imparatorlara bakın her siyasetçi
gelmişse mutlaka gider. Demek ki, devam
eden millettir. Türkiye devleti iyi veya kötü
siyasetçilerin fazla tesirinde kalmadan daima
ileri gidecektir. Biz becerikli, yapıcı, asil milletiz. Kanımız temiz.”
Türkiye’de Politika
“Ben hiçbir zaman politikacı olmak istemedim. Çünkü erişilecek makamların hepsi gelip
geçici. İnsanları memnun etmek için söyledikleri sözlerin çoğu doğru değil. Politikacı
daima karşısındakinin üstüne basarak yükseliyor. Politikanın yükselme kuralı budur.
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Politikada tek bir kural vardır, bir başkasının
üzerine basarak daha yukarı çıkmak. Başkasını ezip geçerek ilerleyen, doğru olmayanı
konuşan, hem de rahat söyleyebilen bir insan
benim aklıma, anlayışıma ters geliyor. Halkına doğruyu söylemeyen bir insan olmak,
üretici, yatırımcı ve memleket sevgisi olan
bir insana elbette ters gelir. Yanlış söyleyerek
doğru yoldan gitmek mümkün değil. Siyasetçi arkadaşlarımı severim. Ama siyaseti
sevemem.”
“Türkiye’de politika açıkça söylemek gerekirse, düşünceleri hiçbir kayda tabi olmadan
cesaretle ortaya atıp savunmaya, onlar için
kavga etmeye elverişli değildir. İster partilerdeki lider disiplini ve baskısı deyiniz, ister
politikacının devamlı politikada kalmak için
tüm şartları gözetir biçimde hareket etmesi
deyiniz, işinizi dürüstçe yapmaya izin vermiyor. Doğruyu bir kere haykırabilir, inancınızı
bir kere savunabilirsiniz. Eğer bu, alışılmış
politik dengelere uygun değilse, ikinci defa
söyleme şansınız kalmıyor. Türkiye’de politika halkın önünde ayrı, parti ve Ankara
zemininde ayrı yapılıyor. Parlamento ne yazık
ki, sadece parti yönetimlerinin, liderlerin ve
onların yakın kadrolarının politika yaptığı bir
yer olarak kalıyor. Düşüncelerin samimiyetle,
cesaretle ve inançla savunulacağı bir yer olamadı bir türlü.”

 Gençler
olgunluk yaşlarına
kadar yüzde 70–80
dinlemeliler, yüzde
20–30 konuşmalılar. Bu ilkelere
uymazlarsa bir
yerlere gelmelerini
mümkün görmüyorum. 

Hayata Dair Düşünceleri
Gerçek Dost
“Dostum çok, diye övünmek kadar yanlış
bir şey olamaz. Bana bir bilge adam, Musevi
kökenli, çok akıllı, çok tecrübeli, çok yaşlı,
ama hayatta başından çok şey geçmiş bir
adam bu konuda nasihat etmişti. Ticaret
hayatında pişmiş, cin gibi olan bu ihtiyarla
seneler önce bir gün konuşuyoruz, benim
çok dostum var, o işte bana çok yardımcı
olurlar filan diyorum, sözümü kesti ve ‘eğer
şanslıysan hayatta belki bir dostun olur. İki
dost çok nadirdir. Onun için çok dostum var,
deme. Senin o dost dediklerin, dost gibi görü377
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nenlerdir. Hakiki dost insana hayatta ya bir
tane nasip olur, ya olmaz’, demişti.”
“Benim başımdan iki hadise geçti. Birinci
hadisenin kahramanı rahmetli oldu. Benim
bir sıkıntım vardı. Duymuş. Kalktı geldi. Şu
kadar param var, hepsi senindir, istediğin
gibi kullan, dedi. İkincisi de bir başka arkadaş. O da aynı şeyi yaptı. Kayserili. ‘Ağam,
bir sıkıntın varmış, duydum, ihtiyaç yoktur
ama olsun. Al, işine geldiği gibi kullan’, dedi.”
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için yaşaması lazım. İnancı, gösteriş için
olmamalı. İnsan yaşayarak yaşatır. Başkasının değil Allah’ın takdirini bekleyen kişi,
hakiki Müslüman’dır. Allah için çalışan insan,
Allah’ın vermiş olduğu canı iyi şeylerde kullanmalıdır.”
“Gençler olgunluk yaşlarına kadar yüzde
70–80 dinlemeliler, yüzde 20–30 konuşmalılar. Bu ilkelere uymazlarsa bir yerlere gelmelerini mümkün görmüyorum.”

“İlki hiç kimsenin bir dost olarak düşünemeyeceği bir tipti. Herkesin uzağından geçtiği, herkesin kaçtığı bir insandı. İkincisi de
benim canciğer bir arkadaşım. Bu ikisinin
dışında, hiçbir arkadaşım veya dost bildiğim
hiç kimse elini cebime sokmadı. Benim kötü
zamanımda yanıma gelen, hatta telefonla
olsun durumumu sorup ilgi gösteren kimse
olmadı.”

“Üniversitedeki bir konferans sonrası öğrenciler Einstein’a övgüler yağdırıyorlar. O da,
‘bakınız sevgili gençler, övgüleriniz için teşekkür ederim ama beni olağanüstü bir adam
olarak bellemeyin, ben sadece çok meraklı
birisiyim, her şeyi merak ederim ve bu merak
ettiklerimin gerisindeki sırrı çözmek isterim’
diyor.”

“Ne çocuklarım, ne ben, bu ikisinin dışında,
hatta en yakınlarımızdan bile dostluk göremedik.”

Geleneksel Değerlere
Bağlı Olmak

“Ama kimseye küstük mü, darıldık mı? Asla.
Niye küselim ki, bu tavır insan tabiatında var.
İnsanları oldukları gibi kabul etmek lazım.
Yani insan budur. Yakınlaşırsın, çok samimi
olursun, dost olabilir misiniz, o ayrı hikâye.”

Sabır
“Eski insanlar sabrı, sabretmeyi çok önemserlerdi. Sabırlıydılar. Sabrın, öfkeyi ve kızmayı önlediğini bilirlerdi. Peygamberimizin
de sabrı telkin eden, sabrı yücelten pek çok
hadisi vardır.”
“Filozof Sokrat’ın eşi çirkin ve geçimsiz bir
kadınmış. Talebeleri, Siz bu kadar akıllısınız, niye bu kadar çirkin, nemrut tabiatlı bir
kadınla evlendiniz, diye sormuşlar. Sokrat,
bu kadın bana sabrı öğretiyor, biliyorsunuz
sabır da bir erdemdir demiştir.”

Gençlere Tavsiyeleri
“Yaşamasını bilmeyen adamdan hayır
gelmez. İnsanın kendisine saygısı olması
378
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“Anne ve babaların, evlatlarını eğitmedeki
ortak ilkelerinin, bir örf ve adet gereği olduğunu, insanlar arasındaki ahengi sağlamak,
onları iyi, doğru ve güzele şartlandırmak
ve belirli bir düzen içerisinde yetiştirmek
olduğunu öğrendim. Ve anladım ki bunlar,
insanların daha çocukken zihni gelişmelerini
sağlamaya yardımcı olmaktadır. Bizim milli
örfümüz böyledir. Bu örf anne ve babaya
saygılı olmak, aileye bağlı olmak, yuvana,
köyüne, kentine, arkadaşlarına, vatanına,
milletine gönülden bağlı ve bir olmaktır. Bu
milli örf, özellikle son yıllarda, bayrağa ve
vatana duyulan büyük bir sevgi ve bağlılıkla,
askere giden ve dönmeyen vatan evlatlarının
ana ve babalarının ağzından, yürek titretecek
davranış ve sözlerle bir kere daha taçlandırılmaktadır. Bu örf, kendini eleştirmenin,
daha iyi insan olmaya çalışmanın, memleketinin maddi ve manevi zenginliklerine katkıda bulunma heyecanının da kaynağıdır. Ve
bu örf ve gelenekler, çağdaş insan olmaya,
gelişmelere açık insan olmaya da asla engel
değildir”. t

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

Y

S

E

R

İ

Hamdi Ayrancıoğlu
Sizi tanıyabilir miyiz?
1945 yılında Kayseri’de Millet Caddesi'nde
Sultanhamam’daki evimizde dünyaya
geldim. 1953 yılında babamın işleri nedeniyle Ankara’ya taşındık. O tarihten bugüne
kadar da, Ankara’da yaşamaktayım. Şimdiki
Sanayi Caddesi'nde Modern Çarşı’da Devrim
İlkokulu’nda, Necatibey Ortaokulu’nda
okudum ve 1962 yılında Ankara Atatürk
Lisesi’nden mezun oldum. 15 yaşından beri
çalışma hayatının içerisindeyim. Babamın
yanında bulunmam gerekiyordu, o nedenle
yüksek okula gitme şansım olmadı. Aslına
bakarsanız hayat üniversitesini bitirdim.

Bugün edindiğim tecrübe ve bilgi birikimini,
iş hayatına erken atılmama borçluyum. 1965
yılında Ankara’da 26 ay olarak askerliğimi
yaptım. 1967 yılında teyzemin kızıyla evlendim. İki çocuğum ve dört torunum var.
İş hayatına nasıl atıldınız?
Biz ticaret yapan bir aileden gelmekteyiz.
Dedeme Mutafın Hamdi ağa derlerdi. Semer
işleri yapardı. Babam Mehmet Ayrancı rençberlik ve besicilikle uğraşırdı. Babamlar daha
sonraları canlı hayvan getirip satmaya başlamışlar. Aynı zamanda Karpuzatan’da sucuk
ve pastırma yaparlarmış. Amcazadeler büyü-

 Bana göre
Türkiye’yi tarım
kurtaracak. Dünya
nüfusu her gün
artıyor. Bütün bu
insanlara yiyecek
içecek lazım. Bu
avantajlı konumumuzu iyi değerlendirmeliyiz. 
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müş, aile kalabalıklaşmış. Babam Ankara’da
demir ve çimento işi yapmaya başlamış. Ben
okul dışındaki zamanımı iş yerinde geçirirdim. Liseyi bitirince işin başına ben geçtim.
Kardeşlerim İhsan ve Fuat okuyorlardı. İhsan
okulu bitirince inşaat işine, Fuat makine
mühendisi olunca da makine işine girdik.
Şu anda Ayrancıoğlu Grubu'nun yönetim
kurulu başkanlığını yürütmekteyim. Grubumuz Aykon İnşaat, Aypan Alçı Sanayi, Ayra
Medikal dışında turizm, bağcılık, mimarlık
ve tekstil sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Medikal üzerine kalp naklinde kullanılan
stant aletlerini yapıyoruz. İsrail’le çalışıyorduk. Şimdi Amerikalılar'la çalışıyoruz. Alçının
merkezi Türkiye’de Bala’dır. Yılda 500 bin ton
kapasitesi var. Üretimimizin dörtte birini
yurt dışına ihraç ediyoruz. Çorlu’da tekstil
işimiz var. Tül ve perde üretiyoruz. Bunları
da komşu ülkelere gönderiyoruz. Kalecik’te
bağcılık yapıyoruz. Kaleciğin nüfusu boşalmış, sadece yaşlı nüfus kalmış. 700 hektar
bağ aldık. Yüz binin üzerinde üzüm fidemiz var. Meyveciliğe de başladık. Bana göre
Türkiye’yi tarım kurtaracak. Dünya nüfusu
her gün artıyor. Bütün bu insanlara yiyecek
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içecek lazım. Bu avantajlı konumumuzu iyi
değerlendirmeliyiz.
İnşaat işimizi anlatmaya gerek yok. Zaten
Ankara’nın her tarafında görülüyor. Büyük
işlere imza attık. İnşaat işlerini yürüttüğümüz Ayken firması, aranılan bir marka
olmuştur. Ayrıca sosyal konutlar da yaptık.
Kooperatif işleri yaptık. Rifat bey başkan, ben
de yardımcısıydım. Rifat bey TOBB başkanı
olunca, ben kooperatif başkanı oldum. Rifat
bey benimle istişare etmeyi severdi.
Hayırseverlik denilince ne
anlıyorsunuz?
Hayır yapmak toplumsal bir sorumluluktur. Toplumun refahı bireysel refahı sağlar.
Kazancın belli bir bölümünü, mümkün olduğunca topluma hayır olarak yapmak gerektiğini düşünüyorum. Toplum belli bir oranda
mutlu olmazsa, kişiler de mutlu olmaz diye
düşünüyorum. Hayırseverlik aslında bizim
genlerimizde var. 1973 yılında memleketimiz
Kayseri’de, Mehmet Soysaraç İlkokulu’nu
öğrenime açtık. 1994 yılında da, aynı okulun
ilave kısmını faaliyete geçirdik. Elimizden
geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine destek
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olmaya çalışıyorum. Öğrencilere burs veriyorum. Ayrıca Kayseri İli Yardım Derneği’nin
genel başkan yardımcılığı görevini de yürütüyorum. Bu dernek, Türkiye’de çok özel bir
dernektir. Burası bir yardımlaşma derneği
değil, adından da anlaşılacağı gibi yardım
derneğidir. Kamu yararına bir dernektir.
Hemşerilerimizi bir araya getiren, çok güzel
geceler tertipledik. İş dünyasını, siyasetçilerimizi, bürokratlarımızı bir araya getirerek
bundan Kayseri’nin ve Kayserililer'in fayda
temin etmesine çalıştık. Hemşerilerimizin
dayanışma içerisinde olabilecekleri ortamları
hazırladık. Daha da önemlisi, sayısı binlerle
ifade edilen öğrencilerimize burs verdik. Hala
da veriyoruz. Öğrencilerimizin sosyal hayatlarıyla ilgileniyor, iş dünyasına atılmalarında
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu gençlerin
kaynaşmalarını sağlamak amacıyla bütün bir
Ramazan ayı boyunca hepsini iftar yemeklerinde buluşturuyoruz, ayrıca gençlik geceleri
tertipliyoruz, dolayısıyla onların memleketleri dışında kendilerini yalnız hissetmemeleri
için elimizden geleni yapıyoruz. Kayseri’yi ve
Kayserili'yi en iyi şekilde temsil etmeye ve
tanıtmaya çalışıyoruz. Hemşerilerimizden
oluşan çok güzel müzik koromuz var. Kapanışta, Gesi Bağları türküsünü hep birlikte
söylüyoruz. Bu arada şunu da söylemek isterim, derneğimizden burs alarak hayata atılan
gençlerimizden ahde vefa göstermelerini,
derneğimizle daha sıcak temas kurmalarını
beklemekteyiz.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Türk Kızılay’ı güvenilir, kendini toplumda
ispatlamış bir kurumdur. Çoğu zaman iş
dünyasının yoğun temposunda, yeni oluşan
yardım kuruluşlarını araştırmaya vakit olmuyor. Kızılay Derneği hep vardı ve olmaya da
devam edecek. Güvendiğim için Kızılay’ı
tercih ediyorum. Başkan ve yöneticileri
yakından tanıdığımız insanlar. Bizi teşvik
ettiler, 20 bin liraya gümüş, 40 bin liraya
altın madalya vereceğiz dediler. Biz de, altın
iyidir, hatta verdiğimiz paranın bir kısmını
da geri alırız dedik.
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Kendinize örnek aldığınız insanlar oldu mu?
Osman Yücel ve Osman Düşüngel’i kendime örnek aldım. Ticareti
ve kurallarını onlardan öğrendim. Ticareti, akrabalığı ve sohbeti
birbirinden ayırır, hiç karıştırmazdı. Bu iki isim de, Kayseri’ye hayır
yapmış insanlardır.
Babanızın Size tavsiyeleri olur muydu?
Oğlum, servetini üçe böl birini ticarete ayır derdi, ticareti de üçe böl,
birini elinde stok olarak tut, birini veresiyede tut, geri kalan birini
de nakit parada tut derdi. Malın tamamının veresiyeye verilmemesini, batarsa ortalıkta kalınacağını, veresiye verilmezse bu sefer iş
yapılamayacağını, nakit para elde olursa cazip mal bulununca hemen
alınabileceğini söylerdi. Asım Kibar, İstanbul’da demir bağlantısı
yapmış. Demir o zaman 5 kuruş kârla satılıyordu. Size, 200 ton mal
vereyim, peşin olursa cazip bir fiyatla veririm dedi. Babam da, yüz
tonu gelsin ödeyeyim, diğer yarısı da gelince kalanı öderim dedi,
anlaştılar. Elinde para olmazsa bu malı alma şansı yok. Babam bize,
çocuklar gayrimenkul sizin sigortanız malınızın üçte birini gayrimenkul olarak değerlendirin derdi. En büyük lafı da, sabaha kadar
gezebilirsiniz ama sabah sekizde dükkânı açmak mecburiyetinizdesiniz cümlesidir. 18 yaşına geldiğimde bir araba aldı ve çekmecenin
anahtarını verdi. Ben de çocuklarıma aynı tavsiyeleri yapıyor, ilave
olarak evliliklerinizde hoşgörülü olun ve birbirinize güvenin, bu ikisi
bir arada olursa mutlu bir yuva olur diyorum. Çocuklarım Amerika’da
okudular. Gelince ticarete atıldılar. Aradan 6 ay geçti. Baba ben
bankaya gidince, mal almaya gidince Ayrancılar’dan olduğumu söylediğimde ilk önce duruyorlar ve yardım ediyorlar dedi. İşte hayat
bu oğlum dedim. Çocuklara, bunun için iyi insan olacaksın ve çok
çalışacaksın, itibar parayla elde edilebilecek bir şey değildir, insan
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rinden dönmezler. Kayserililer'in hakkında
kötü bir söz duymadım. Kayseri’ye gelince,
Kayserililer yüzde 8’e düşmüşler. Bu nüfusla
da ancak bu kadar olur. Rahmetli Kavuncu,
rahmetli Çalık nur içinde yatsınlar. Kayseri’yi
geliştirdiler. İlk nesil bundan istifade etti.
İkinci nesle bir şey kalmadı. Onlar da Kayseri
dışına çıktılar. Şimdiki nesiller de çocuklarını
Avrupa’ya gönderdiler. Mevcut başkanların
da iyi çalıştıklarını görüyoruz.
Anılarınızı bizimle paylaşır mısınız?
Mehmet Soysaraç İlkokulu’nu öğrenime
açtıktan sonra, Kayseri’den Ankara’ya dönerken çok feci bir kaza geçirdik. Otomobilimiz
dört takla attı. Ve arabadan nasıl canlı çıktık,
hâlâ aklım almaz. Ben o gün o kazadan canlı
kurtulmamı, yaptığım hayra bağlıyorum.
ölünce cami ve mezarlıktaki kalabalık insanın gerçek zenginliğini
gösterir diyorum.
Hayatla ilgili prensipleriniz nelerdir?
Çalışmayı çok seviyorum. Allah’ın bize verdiği ve bizi diğer canlılardan
ayırt eden aklı kullanmayı ve kullanandan zarar gelmeyeceğini çok iyi
bilirim. Küçük yaşlarda ticarete başladığımı söylemiştim. O zaman
Milli Koruma Kanunu vardı. Bana seni hiç kızgın görmedik derler,
uzlaştırıcı olduğumun söylerler. İki yıl önce kalp ameliyatı oldum.
Aradan dört ay geçti, prostat kanseri vücuda yayılmış. Kanseri de
yendik. Daha sonra ciğerimin sol tarafına amboli attı. Gördüm ki
her şeyin bir bedeli oluyor.
Neleri seversiniz?
Bilgi birikimini paylaşmak, insanları yetiştirmek ve yetişen insanların
başarılarıyla gurur duymak çok hoşuma gider. Ekip çalışmasını, özü
sözü doğru, göründüğü gibi olan insanları çok severim. Kimsenin
kusursuz olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Ben insanların bu kusurları
söylediğinde eleştirilere açık olanları daha başka severim.
Neleri sevmezsiniz?
Yalan söylenmesinden, ekip çalışmasında biz yerine ben denmesinden
ve iyi niyetlerin suiistimal edilmesinden hiç hoşlanmam.
Kayseri ve Kayserililerle ilgili neler söylersiniz?
Kayserililer çok iyi ve akıllı insanlardır. Birinin gözlerindeki ışıktan,
Kayserili olduğunu anlarım. Cimri diye adımız çıkmış, ama nerede
para harcanması gerektiğini iyi biliriz. Ticaret erbabıdırlar. Sözle382

Şu anımı da hiç unutmam. Rahmetli Turgut
Özal okul yaptırana şilt veriyor. Mehmet
Soysaraç İlkokulu’nu yaptırdığımız için biz
de şilt alıyoruz. Törende, benim okumama
engel olduğunu düşündüğüm Almanca
hocasını gördüm. Hemen sitem etmek için
yanına varıp, hocam beni tanıdınız mı dedim.
Yabancı gelmiyorsun deyince, Sizin dersinizden geçemedim, ben de okulu bırakmak
zorunda kalmıştım dedim. O da, “iyi olmuş
oğlum, bak işadamı olmuşsun, okul yaptırmışsın, Özal’ın elinden şilt alıyorsun, daha ne
olsun” diye cevap verdi. Bu cümlesi üzerine
eridim, mahcup oldum, elini öpüp ayrıldım.
Son söz olarak da şunları söylemek isterim:
Güven zor oluşur, ama oluştu mu da zor kopar.
Biz toplum olarak beraber çalışmalı ve birbirimize güvenmeliyiz. Ülkemizi daha iyi temsil
etmek için çok çalışmalıyız. Yapıcı tenkitler
olmalı sağır, kör ve dilsizleri oynamamalıyız. Toplumsal değerlerimiz bozulmamalıdır.
Değerlerimiz dönüşebilir, ama dönüşürken
ana temelleri değişmemelidir. Tıpkı binaların
içinde tadilat yapabileceği, ancak ana taşıyıcısını değiştiremeyeceğiniz gibi. Bu değerler,
bizi biz yapan özelliklerdir. t

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

Y

S

E

R

İ

Hasan Hüseyin Sarıkaya
Sizi tanıyabilir miyiz?
1955 yılında Kayseri Çandır Mahallesi'nde
dünyaya geldim. Eğitim hayatıma Salih
Avgun Paşa İlkokulu’nda başlayarak sırasıyla Sümer Ortaokulu ve Kayseri Lisesi’ni
bitirdikten sonra, Ankara Devlet Mimarlık
ve Mühendislik Akademisi’ni kazandım
ve 1979 yılında elektrik mühendisi olarak
mezun oldum. Mezuniyet sonrası mühendislik bürosu açtım ve ayrıca Kayseri Lisesi’nde
öğretmenlik yapmaya başladım. 1981 yılında
Denizli’de kısa dönem askerlik yaptım. 1983
yılında evlendim ve üç kızım var. 1983 yılından itibaren ayakkabı sektörüne girdim. Yaklaşık 30 yıldır bu işle uğraşmaktayım.

Babam rahmetli Ali Sarıkaya da ayakkabıcılık mesleği ile iştigal etmekteydi. Hatta
daha evvel ayakkabı imalatı ile uğraşıyordu.
Vezirhanı ve Kapalıçarşı’da imalatçılık yaptı.
Rahmetli babamın da çocukluğu Çandır
Mahallesi'nde geçmiş. Kayseri’nin gelişmesi
ve kentleşmesi sonucu yıkılan bu eski mahallelerden sonra, kurşunlu camii tarafına,
oradan da Sivas Caddesi tarafına taşındık.
Babanızın Size tavsiyeleri nelerdir?
Eski ticaret adamları biz gençlere doğru ve
dürüst olmamızı, ticareti düzgün yapmamızı ve ancak böylelikle başarılı olabileceğimizi öğütlerlerdi. Bizler de büyüklerimi-

 Siyasetle çok
uğraştık. Bugün
baktığımızda o işlerin
aslında önemli olmadığını, asıl önemli
olanın partiler değil,
entelektüel birikim
olduğunu anladık. 
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Hayırseverlik denilince neler anlıyorsunuz?
Bizler bu dünyada gelip geçiciyiz. Helalinden
kazanmaya çalışıyoruz. İnsanoğlu yapmış
olduğu hayırlar ile anılır. Bizler de elimizden
geldiği kadar hayır dualarıyla anılmak isteriz.
Kızılay hastanesi yapılırken yakın arkadaşım
Asaf Mehmetbeyoğlu’nun da teşvikiyle, rahmetli babam Ali Sarıkaya ve kardeşim Abidin
Sarıkaya’nın isimlerinin yaşaması adına böyle
bir girişimde bulunduk. Böyle bir oluşumun
içerisinde bulunmak, bizleri çok memnun
etmiştir.
Sivil toplum örgütlerinde görev alıyor
musunuz?
zin öğütlerini tutarak bu günlere geldik.
Eskiden Kayserili olmanın bir özelliği vardı.
Kayserililer güvenilir insan olduklarından,
İstanbul’dan mal alırken sadece itibarımız
ile parasız pulsuz mal alabilirdik. Kayserili
olmamız ve insanlara göstermiş olduğumuz
güvenilirliğimiz, bizlerin ticaret hayatında
diğer şehirlerden bir adım ileride olmamızı
sağlamıştır.
384

1970–80 yılları arasında üniversite tahsilimiz zamanında siyasetle olan ilişkimiz
halen devam etmektedir. Siyaset bizlerin
içine işlemiştir. 1990 yılından bu zamana
kadar üç dönemdir Ticaret Odası Meclis
Üyesi'yim.1995–1999 yılları arasında Belediye Meclis Üyeliği yaptım.
Örnek aldığınız kişiler var mı?
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23 yaşındayken Erciyes Üniversitesi İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdiği sene kaybettik. O sene çıkan yıllıkta arkadaşı Can
Şenel, kardeşimi şöyle anlatmıştı:

İnsanlardan çok, onların yaptıklarını örnek
aldık. Doğru ve dürüstlüklerinden, hayata
bakışlarından esinlendik. Onların başarılarını örnek aldık. Bu yüzden kişiler değil,
davranışlar bizler için esas olmuştur.
Siyasetle çok uğraştık. Bugün baktığımızda o
işlerin aslında önemli olmadığını, asıl önemli
olanın partiler değil, entelektüel birikim
olduğunu anladık.
Kayserinin bugününü ve geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
Kayseri çok hızlı büyüyor ve büyüdükçe
de bir şeyler kaybediyor. Kozmopolit hale
geldik. Sadece Kayseri için söylemiyorum,
ama ahlaki olarak iyi yerlere gittiğimiz söylenemez.
Kardeşiniz Abidin Sarıkaya’yı çok genç
yaşta kaybettiniz. Abidin Sarıkaya’dan
bahseder misiniz?
Allah kimseye böyle bir acı göstermesin.
Yunus Emre’nin dediği gibi genç ölümü yaş
ağaç kesmeye benziyor. 1985 yılında daha

“Düşüncesi kanayan bir arkadaşımızdır
Abidin. Umutsuzluğun simgesi olarak anılırsa
da, gerçekte o umutsuzluğu aşmayı denemiş
ve başarmış bir insandır. Bu yüzyılda dünya
sevgisi, yiğitlik cömertlik ve insan sıcaklığının bulunduğu ender kişilerden biridir. 'İnsan
büyüklüğünü, bir uca giderek değil, her iki
uca dokunarak gösterir' deyişi onun özünü
oluşturur. Eski ile yeninin, fikirleri ile her
zaman yapımıza en uygun sentezini oluşturmaya çalışan arkadaşımızın örf ve adetlerine
bağlı, okuyan ve yanı zamanda okuduğunun
sorumluluğunu da taşıyan, çarpıcı düşünceleriyle bunu somut bir biçimde ortaya koymaktan da korkmayan sınırsız bir cesarete sahip
oluşu, belki de onun matematik zekâsının
bir belirtisi olsa gerek. İmtihan öncesi çalışmaları, muziplikleri, hele hele 'İstanbul’un
işgalinin birinci yıldönümü', Dumlupınar’a
'Kırkpınar' yaklaşımı ile ulaşması, imtihan
kâğıdının arkasındaki soruyu heyecandan
fark edememesi, güzel kızlara olan düşkünlüğü, Elvis Presley tutkusu, zamana karşı
araba kullanımı ve birazcık da annesinden
korkması… Abidin’imizi unutulmayanlar
arasına koymanın zamanı artık geldi. Tuvaldeki bunca anlatım, söz, biçim, renk, desen,
ahenk ve üsluptan sonra Abidin’i unutmak
mümkün mü? Her zaman kalbimizdesin,
başarılı olman dileğiyle”.
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 Kayseri çok
hızlı büyüyor ve
büyüdükçe de bir
şeyler kaybediyor.
Kozmopolit hale
geldik. Sadece
Kayseri için söylemiyorum, ama
ahlaki olarak iyi
yerlere gittiğimiz
söylenemez. 

Abidin Sarıkaya

“Birlikte başladığımız, ancak üçüncü sınıfta
bizi terk edip alt sınıflarla olan ilişkilerini
daha çok geliştiren arkadaşımız, Kayserili'ye
has kıvrak zekâsını nedense yalnızca dersleri
için kullanamamıştır. Abidin’i görmek ancak
sınav günleri mümkün olmuşsa da sınıfımızdaki arkadaşlardan topladığı fotokopilerle oldukça büyük bir kütüphaneye sahip
olmuştur. Arkadaşımıza mutluklar dileriz”,
cümleleri ise Yıllık Tertip Komitesi’ne ait. t
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Hasan Karaman
Sizi tanımak isteriz.
1955 yılında Kayseri’de dünyaya geldim. İlkokulu Mustafa Özgür İlkokulu’nda, ortaokulu
Aydınlıkevler’de, liseyi ise Kayseri Lisesi’nde
okudum. Üniversite eğitimimi, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik
Bölü’münde tamamladım. Askerliğimi ise
Erkilet Hava Alanı'nda yedek subay olarak
yaptım. 1980 yılında Mualla Elitaş hanımefendi ile evlendim.
Ticarete halıcılık alanında öğrencilik yıllarımda başladım. Sonra halıcılığı geliştirerek,
turizm halıcılığı ile uğraştım. 1990 yılında
386

kısa bir dönem teknik öğretmenlik yaptım.
Ardından istifa ederek Kayseri’de Organize
Sanayi'de bulunan Has Plast A.Ş.’ye ortak
olarak plastik ve ambalaj alanında çalışmaya
başladım.
STK’larda görev alıyor musunuz?
2003–2004 yıllarında Organize Sanayi Bölgesi Denetim Kurulu Üyeliği ve İl Genel
Meclis Üyeliği, daha sonra Sanayi Odası
Meclis Başkan Vekilliği yaptım. Şu anda ise
Kayseri Sanayi Odası Başkan Yardımcısı,
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma
Kurulu üyesiyim. Ayrıca, Üniversite Sanayi
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ve İşbirliği Vakfı, Tekmer–Teknolojik Eğitim
Merkezi’nde aktif görev yapmaktayım.
Hasan Kahraman’ın prensipleri
nelerdir?
Her şeyden önce çalışmayı çok severim. İş alanımda ise oldukça prensipli, sistemli olarak
çalışırım. Düzenli bir çalışmanın rahatlığını
kullanmayı çok seviyorum. Aileme, çalışanlarıma, şirketimize karşı sorumluluk duygusu ile çalışırım. Vicdan sahibi bir insanım.
İnsanlara ve topluma faydalı işler yapmaktan
zevk alırım.
Bir sanayici olarak neler
yapıyorsunuz?
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik ve ambalaj alanında üretim yapıyoruz.
Ayrıca, sanayicilerimizin dertleriyle ilgilenmek, sorunlarını çözebilmek için yukarda
belirttiğim gibi meslek örgütlerinde aktif
olarak görev alıyorum. Ülkemizin kalkınmasına faydalı olmaya çalışıyorum.
Hayırseverlik denilince ne
anlıyorsunuz?
İnsanlara yardım etmenin büyük bir erdem
olduğunu düşünüyorum. Toplumsallaşmanın
burada başladığına inanıyorum. Kayseri bu
alanda başka şehirlere örnek olacak bir şehir.
Her okulun, sağlık ocağının, yurdun, caminin, üstünde hayırseverin adı var.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay’a çok saygı duyuyorum. Çocukluğumuzdan beri Kızılay’ın faaliyetlerini biliyorum ve çok takdir ediyorum. Kızılay’a güvenimiz tam, bağışlarımızın da yerine ulaşacağından hiç şüphe duymuyorum.
Babanızın tavsiyeleri olur muydu?
Oğlum, dürüst olacaksın derdi. Sen dürüst
olursan emeğin yerde kalmaz, eninde
sonunda hak yerini bulur, zaman alsa da bu
emeklerinin karşılığını alırsın derdi.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?

Kayseri her şeyden önce bir ticaret şehridir.
Türkiye’de ticaret ve üretim alanında örnek
olacak bir şehir. Fakat, tarım ve hayvancılık
alanında güçlü bir ivme yakalayamamıştır.
Turizm alanında ise büyük projeleri olan ve
gelecek vadeden bir şehir olarak görüyorum.
Ayrıca ihracat alanında Türkiye genelindeki
firmalar arasında ilk 500 ve ikinci 500 arasında epeyce Kayseri firması var ve bundan
Kayserili olarak gurur duyuyorum. Tabi ki,
Kayseri sanayisi gelişimini tam anlamıyla
tamamlamadı. Ama yabancı ve yerli yatırımcı
için çok gelecek vadeden bir şehir.
İnsanlar Kayserili olduğunuzu
anlayınca nasıl davranıyorlar?
İş alanında genel bir kanı olarak Kayserili
işini bilir diyorlar. Fakat iş yaptığımızda
iş disiplinimizden, çalışkanlığımızdan çok
etkileniyorlar. Hele Kayseri’ye geldiklerinde,
tahmin ettiğimizin çok üstünde bir şehir
diyorlar.
Unutamadığınız anılarınız var mı?
1975 yılında Kayseri’den dört arkadaş
İstanbul’a dershaneye gitmek için ayrıldık.
387
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Dördümüz beraber kalıyoruz. Hiç unutmuyorum, İstanbul’a giderken
kuralları, kaideleri yazdık. Hep birlikte hareket edeceğiz, hafta sonları
ders çalışacağız dedik. Programımızı yaptık. Belli bir zamandan sonra
paramız bitti. O zamanlar Sümer Plastik vardı. Kayseri’den İstanbul’a
giderek plastik işi yapan hemşerilerimizdendi. Değerli bir ağabeyimiz her zaman ders olur mu, hem dersinize çalışırsınız hem de para
kazanırsınız dedi ve plastik masa örtülerini getirdi. Biraz çekindik,
tereddüt ettik, ama sonunda olur dedik. Pazar günü 4 koli plastik
masa örtüsünü kısa sürede pazarda sattık. Çok iyi para da kazandık.
Kursa verdiğimiz paranın üçte birini bir pazarda geri almış olduk. Bu
da, bize yetti. Ondan sonra deliler gibi ders çalışmaya başladık. Çünkü
hepimiz de, eğitimin öneminin farkındaydık. Şimdi o arkadaşlarımın
biri doktor, ikisi mühendis. Benim ise, kafamın bir köşesine yer etmişti
plastik alanında ticaret yapmak.
Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Teknik resim dersinde
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Dünyada plastiğin kullanımı gitgide artıyor. Gelişmiş ülkelerin yüzde
80’i plastiği her alanda kullanıyor. Mevsimsel olmaması ve birçok
sektöre hitap ediyor olması plastik sektörünün avantajıdır. Pazarın
durumu oldukça iyi. Petkim’in özelleştirilmesi ve yeni petro–kimya
tesislerinin kurulmasının plastik sanayii için iyi bir açılım olacağını
düşünüyorum. t
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Hatice Fişekçioğlu
Babanız ve aileniz hakkında bilgi verir
misiniz?
1942 yılında Kayseri’de dünyaya geldim.
Bozaltıpaşa İlkokulu’nu bitirdim. Ailemiz,
babam ve amcamlarım çok bilgili, kültürlü
insanlardı. Babam H. Hafız Hulusi Satoğlu
1907 doğumludur. Satoğlu Mehmet Ali
Efendi Hoca’nın oğludur. İptidaî’den sonra
dini tahsilini babasından, sonra da zamanın ileri gelen âlimlerinden özellikle, Hunat
Camii İmamı Kurra Mahmud Hafız’dan
almıştır.
Genç yaşta Kur’anı–ı Kerim’i ezberleyerek Hafız olan babam uzun süre Hasbekçi
Mescidi’nde imamlık yapmış, gençlere

Kur’an–ı Kerim ve dini bilgiler öğretmiştir.
Geçimini o zaman H. Halil Kaşıkçı firmasının
muhasebe işlerini yürüterek sağladığı için
Kaşıkçılar’ın Kâtibi diye tanınıyordu.
Babam bir din adamı olmakla beraber geniş
bir kültüre sahipti. Arapça ve Farsça’ya
vakıflığı nedeniyle divan ve halk edebiyatımızı derinliğine inceleme imkânı bulmuştu.
Bundan dolayı Ziya Paşa ve Seyrani’nin tesiri
altında kalarak sanat değeri üstün şiirler yazmıştır. Başlangıçta genellikle sosyal konuları
içeren ve destan tarzında yazdığı şiirlerini tek
yaprak kâğıtlara bastırıp öyle yayınlıyordu.
Bu şiirler Kazım Yedekçioğlu hocanın başında
bulunduğu Erciyes Dergisi, Hâkimiyet ve Ter-

 O günlerde insanlar
pek mahkemeye
gitmezlerdi. Bir
anlaşmazlık olduğunda mahallenin
büyükleri devreye
girerlerdi. Eşim de
bu insanlardan
biriydi. Kimsenin
birbiriyle kırgın
olmasını istemezdi. 
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cüman gazetelerinde yayınlanıyordu. Babam
1990 yılında rahmetli olmuştur.
Eşiniz Mustafa Fişekçioğlu’nu anlatır
mısınız?

 Hayırların
daha etkin ve
verimli kullanılabilmesi için Kızılay’a
çok büyük ihtiyaç
var. Yapılan hayırların yerli yerine
gittiğini tespit
etmem zor olduğundan Kızılay’ı
tercih ettim. Allah
işlerini güçlerini
rast getirsin.

1957 yılında Mustafa Fişekçioğlu ile evlendim. Eşim demir ticaretiyle uğraşırdı. Evlenince iki yıl kadar Gülük Mahallesi'nde oturduk. 1960 yılından sonra Emek Mahallesi'ne
taşındık. Eşim etrafında çok sevilen, saygı
duyulan bir insandı. Bencil değildi. İnsanlara yardım etmekten büyük haz alırdı. 2002
yılında kaybettik. İkisi kız ikisi erkek olmak
üzere dört çocuğumuz oldu. Hepsi de yurt
yuva sahibi. On bir torunum var. Çocuklarım
ne kadar büyürlerse büyüsünler annelerinin gözünde hâlâ çocuklar. Çocuklarımla çok
yakından ilgilendim. Her anne çocuklarıyla
ilgilenir ama ben daha mükemmeliyetçi davrandım.
Eşim her bayram öncesi Merkez Bankası’na
giderek hiç katlanmamış pırıl pırıl banknotlardan yeteri kadar alır ve bayramlaşmak için
eve gelen çocuklara dağıtırdı. Çocukların
o gıcır paraları alınca gösterdikleri sevinç
hâlâ bugün gibi gözümün önündedir. Bugün
bile yolda belde karşılaştığımız insanlar bizi
durdurarak çocukluklarının karşılaştıkları o
güzellikleri anlatırlar.
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Bir de şu husus çok önemliydi. O günlerde
insanlar pek mahkemeye gitmezlerdi. Bir
anlaşmazlık olduğunda mahallenin büyükleri
devreye girerlerdi. Eşim de bu insanlardan
biriydi. Kimsenin birbiriyle kırgın olmasını
istemezdi.
İnsanın içi dışı bir olmalıdır. Tabiatın güzelliklerini severim. İmanda babamı, itaatte
annemi, doğrulukta eşimi örnek aldım.
2002 yılında Eskişehir Bağları'ndaki Mustafa
Fişekçioğlu Camii’ni yaptırdık. Birçok vakfa
da elimizden geldiği kadar destek oluyoruz.
Hayır yapmak çok güzel bir olaydır. Bir Kayserili olarak hayır yapan Kayseriler'le gurur
duyuyorum.
Neden Kızılay’ı tercih ettiniz?
Kızılay’ın yaptığı hizmetler sadece Türkiye’de
değil bütün dünyada örnek teşkil ediyor.
Özellikle yoksul insanların en çok ihtiyaç
duyduğu sağlık hizmetlerini karşılayacak
böyle bir hastanenin yapılmasında benim
de katkımın olması gerektiğini düşündüm.
Şu hususun da önemli olduğuna inanıyorum:
Hayırların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için Kızılay’a çok büyük ihtiyaç var.
Yapılan hayırların yerli yerine gittiğini tespit
etmem zor olduğundan Kızılay’ı tercih ettim.
Allah işlerini güçlerini rast getirsin. t
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Hatice Turgut
Sizi tanımak isteriz.

 Hayırseverlik, ihtiyaç sahibi
insanların yerine
kendimizi koyarak,
onların durumlarını
düşünerek empati
yapmaktır. 
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1963 yılında Kayseri’de Merkez İmam Hatip
Lisesi'nin bulunduğu semt olan Aydınlıkevler
Mahallesi'nde dünyaya geldim. Üçü kız, biri
erkek dört kardeştik. İlk eğitimimi üçüncü
sınıfa kadar Gazi Paşa İlköğretim Okulu'nda
devam ettim ve daha sonra dördüncü ve
beşinci sınıfları Ahmet Baldöktü İlköğretim
Okulu'nda okudum, birincilikle bitirdim.
Orta öğretimimi ise Fevzi Çakmak Lisesi’nde
okudum ve ikincilikle mezun oldum. Lise eğitimimi ise ilimizin güzide okullarından olan
tarihi Kayseri Lisesi’nde örnek öğrenciler
arasında yer alarak başarı ile bitirdim. Yüksek

öğrenim eğitimi almayı çok istiyor olmam,
bana Ankara Hukuk Fakültesi'ni kazandırdı.
Lakin babamın Almanya’da çalışıyor olması
ve yanımda bulunamayacaklarından beni,
tek başıma o zamanki şartlar nedeniyle
Ankara’ya okumaya göndermediler. Babam
bunun üzerine beni ve ailemizi 24.01.1981
tarihinde Almanya’ya götürdü ve tahsilimi
orda yapmamı istedi. Belirli bir zaman sonra,
babamın maddi sıkıntıları nedeni ile eğitimime devam edemedim. Bu durum beni çok
üzmüştü, ama yapacak bir şey de yoktu. Yapılabilecek en güzel şey, iş hayatına atılmaktı ve
ben de öyle yaptım. Çalışma hayatıma orada,
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yani Almanya'da başladım, İnşaat restorasyonu üzerine çalıştım. İşlerimin sorumluluğunu layıkıyla yerine getirdim.
Bunun devamı olan kendime ve aileme de
karşı olan sorumluluklarımı da en güzel
şekilde taşıdığıma ve yerine getirdiğime inanıyorum ve bunun ürünü olarak da, ailem her
zaman benimle gurur duymuştur.
1997 yılında Türkiye’ye tatile geldiğimde
güzel bir tesadüf sonucunda belki ikinci kez
hayatımın değişmesine neden olacak olan
sevgili eşim Gani Turgut beyle tanıştım. Birbirimizin dürüstlük, güven, saygı, sevgi vb.
diğer ortak yönlerimizin olduğuna kanaat
getirerek evlendik ve şuan bu evliliğimizin
mutluluğuna da ortak olan oğlumuz Mert
Turgut dünyaya geldi. Evliliğimizin temel
taşlarını saygı, sevgi, dürüstlük, hoşgörü, iyi
niyet ve şefkat oluşturmaktadır, bu konuda
kendimi çok şanslı görüyorum.
Babanızdan bahseder misiniz?
Rahmetli babacığım Ömer Beyan, Kayseri
Erkilet’e bağlı Kemer Köyü'nde doğmuş,
şartların el verdiği kadar ilkokul üçüncü
sınıfa kadar okuyabilmiş ve bitirmiş, daha
sonra askerlik dönemi gelince 1956 yılında
Erzurum’da topçu taburunda askerliğini
yapmış. Tam emin olmamakla beraber,
askerliğini iki–üç yılda tamamladığını tahmin
ediyorum. Babam oldukça mütevazi, merhametli, hoşgörülü, paylaşmayı seven ve bir o
kadar da ailesini ve ülkesini çok seven, bu
dünyada her şeyin fani olduğunu söyleyen,
doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınmasını
düşünen ve bunu her seferinde bize ve çevresindeki kişilere de empoze eden güzel ve
nadir bir insandı. Sevgili babam Ömer Beyan
2004 yılında vefat etti. Kendisinin köyümüzün toprağına defnedilmesini vasiyet etmişti.
Annenizi de tanımak isteriz.
Annem ise 72 yaşında ve halen hayatta. Bana
göre, tüm anneler gibi dünyanın en fedakâr,
en sevecen ve en şefkatli annesidir. Yeniliklere açık, çocuklarının dertleriyle dertlenen

ve çözmeye çalışan, çocuklarının
sevinçleriyle sevinen ve tüm bu
sorunları çözmeye çalışan ve
kendi derdini unutan, kendi
sevinçlerini unutan ve hisleriyle
hareket eden birisidir. Çünkü
hisleri kuvvetlidir annemin. Yardımı seven, paylaşmayı seven,
yüzünden gülücükler eksik olmayan müstesna annelerden biridir,
benim annem. Onları çok seviyorum. Annem bizlere her zaman,
“gönlünüzü hep zengin tutun,
insanlara gönlünüzü açın, maddi
gücünüz varsa kararınca insanlara destek olun, yoksa gücünüz
manevi desteğinizi esirgemeyin,
Allah insanlara gönül zenginliği
versin”, der.
Hayırseverlik denilince
neler anlıyorsunuz?
İnsanın ruhunda saklı olan
güzellikler vardır ve bunları
imkânları nispetinde gerçekleştirmek isterler. Hayırseverlik
denince ilk aklıma gelen benim,
insanın ruhundaki güzellikleri
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İkinci hayalim ise şöyleydi: Huzurlu, şefkatli ellerin ve yüzlerin hizmet verdiği huzur dolu doktor ve hemşiresi bulunan,
içinde her türlü sağlık araç ve gereçlerinin bulunduğu, adı
gibi huzurlu olabilecek bir huzur evi açmak ve yine sokakta
kalmış, kimsesiz sahipsiz olan, dertlerine çare arayan yaşlı
insanlarımızı bir çatı altında toplamak ve hoşça vakit geçirmelerini sağlamak, o insanların bedenen ve ruhen yıpranmış
olan durumlarını bir nebze de olsa hafifletmek isterdim. Hep
bu fikir ve düşünceler içerisindeyken, o dönemlerde Kızılay’ın
genel koordinatörü İrfan beyle aile dostuyduk. Söz açıldığında,
hayalimdeki şeylerden bahsetmiştim kendisine. Kendisi de bana
ve eşime, yeni bir Kızılay Hastanesi'nin yapılmakta olduğunu
ve yapılacak olan hastaneye hasta odası bağışı yapabileceğimizi
önerdi. Elimizdeki olanaklar dâhilinde ben de, vefat eden babam
Ömer Beyan ve hayatta olan annem Duriye Beyan adına bir oda
bağışında bulunabileceğimi söyledim. İrfan beyin bu konudaki
aydınlatıcı bilgileri neticesinde düşüncelerimle ilgili olarak
Kızılay’a müracaatımı yaptım. İki oda bağışında bulundum ve
çok mutlu oldum. Belki hayallerimi süsleyen işleri tam anlamıyla
tamamlamayacak, ama sonuçta da böyle bir hayırlı işe el atmış
olamam ve burada kalacak hastalarımızın da sağlıkla bizleri
anacağından emin olarak bu işi yapmış olduk.
başkalarıyla paylaşmasıdır diye düşünüyorum.
Hayırseverlik, ihtiyaç sahibi insanların yerine kendimizi koyarak, onların durumlarını düşünerek
empati yapmaktır. Aynı zamanda hayırseverliği,
hayırlı bir iş yaparak sevdiğimiz ve değer verdiğimiz
insanların ismini yaşatmaktır diye düşünüyorum.
Hayırseverlik için Kızılay nereden aklınıza
geldi?
Çocuklukta hayallerimi hep iki şey süslerdi: Bir
gün ekonomik anlamda iyi bir durumda olursam
ve düşündüğüm işleri yapabilecek durumda bulunursam kimsesiz, sahipsiz, anne şefkatine ihtiyaç
duyan ve hayatında görmediği, yemediği, giymediği
şeylere ihtiyaç duyan kişilere tertemiz çarşaflarda
yatabilme, sevdiği yemekleri yiyebilme, sevdiği
kıyafetleri giyebilme ve aynı zamanda sağlık problemleri olduğunda başucunda doktoru ve hemşiresi
ve anne şefkatini sağlayacak bakıcıları bulunan,
onların dertlerine, sevinçlerine ortak olan, başlarını okşayıp, sevebilen, öpüp koklayabilen insanların hizmet verdiği güzel bir yuva kurabilmek ve
o yuva içerisinde onları koruyup, kollamak.
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İrfan bey, anneme ve bizlere hasta odaları bittiğinde gösterdi.
Annem bu durum karşısında, gözyaşlarını tutamayarak ağladı,
eşim ve benle gurur duyduğunu söyledi. O an, benim için unutulmaz bir andı. Eşimle dileğimiz, oğlumuz Mert Turgut’un
da hayırlı bir evlat olarak hayırsever bir durumda olması ve
varlığını ihtiyaç sahibi kişilerle paylaşmasıdır.
Babanızın Size tavsiyeleri var mı, varsa bunlar
nelerdir?
Elbette ki, var. Babamın bana ve kardeşlerime tavsiyeleri vardı,
bunları sıralamak gerekirse babam bana ve kardeşlerime;
1–Hayırlı evlat olmamızı,
2–Dürüst, azimli ve çalışkan olmamızı,
3–Ahlaklı olmamızı ve ahlaki davranmamızı,
4–Adaletli olmamızı ve kul hakkı yemememizi,
5–Geçmişimizi unutmamamızı ve vatanımızı sevmemizi,
öğütlerdi.
Son olarak ne söylemek istersiniz?
Hayat çok kısa. Bu zamanı en güzel şekilde değerlendirmemiz
gerekir. Çok şeyi paylaşıp, o mutluluk ifadesini taşıyan yüzleri
görüp, daha da mutlu olabiliriz. t
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Hediye Malaz
Sizi tanıyabilir miyiz?
1939 yılında Kayseri’de Gülük Mahallesi'nde
dünyaya geldim. Çocukluğum burada geçti.
İlkokulu Safa Okulu'nda okudum. Ben
okumak istiyordum. Maalesef büyük ağabeyim okumamı istemedi. Biliyorsunuz Kayseri
muhafazakâr bir şehir, yaşım şu anda 70’in
üzerinde, o zamanlar kızlar pek okutulmazdı.
Her türlü yazıyı okurum. Kendimi yetiştirmeye de gayret ederim. Küçük yaşta evlendim. Biz kardeş çocuklarıydık. 1955 yılında
dayımın oğlu Sani Malaz’la evlendim. On
yaşındayken nişanlandım. Askerlik dönüşü
evlendik. İstanbul’a geldik. İki oğlumuz var.

Büyük oğlum Tekirova’da otelle uğraşıyor.
Küçük oğlum otelcilik okudu, ama amcalarıyla beraber kibrit fabrikasıyla ilgileniyor.
Eşim üç kardeştiler. Babalarıyla beraber birlikte çalıştılar. Kartopu yünleriyle ilgilendiler.
Sonra da Malazlar Kibrit Sanayi’ni kurdular.
Eşim de çok uzun tahsil yapmadı. Ama kendini yetiştirmiş, işine âşık bir adamdı. İyi bir
aile babası, iyi bir eşti. Maalesef on yıl önce
kaybettik.
İş hayatım olmadı, ama ev kadını olarak her
şeyin en güzelini yapmaya çalıştım.

 Büyüklerin
dediği gibi “akgün
ağarıp kalmaz,
karagün kararıp
kalmaz”. Hayat
iyisiyle, kötüsüyle
geçip gidiyor. 

İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu
öğrenince nasıl davranıyorlar?
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İnsanlara her şekilde yardımda bulunmak,
ama gösterişten uzak olarak yardım etmek
olarak anlıyorum. Daha çok kapalı, gizli olmasını tercih ederim.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Çocukluğumuzdan beri Kızılay’a sonsuz
güvenimiz var. Bizim için Asker bir, Kızılay
ikidir.
Neleri seversiniz?
Güzelin her türlüsünü severim. Hava güzel
olunca severim. Yağmuru, kar manzarasını
severim. İnsanları ve hayvanları severim. Ben
ailede en küçüktüm. Sevgiyle büyüdüğüm için
çok sevgi aldım herhalde, bu yüzden sevmeyi
de biliyorum. Kısaca Allah’ın yarattığı her
şeyi seviyorum.
Ailenizden bahseder misiniz?
Beni pek Kayserili olarak görmüyorlar. İnançlarına bağlı bir insanım,
eşimle birlikte dört beş defa umre ziyaretine gittik. Son defa 1996
yılında hac vazifemizi de yaptık. Allah’ın affına sığınıyorum, ben
başımı devamlı olarak kapatmıyorum. Ama dinimiz konusunda,
sonuna kadar öğrenmek çabasındayım. Kayserililer'i çok beğeniyorlar. Beni çok sevdiklerinden midir, nedir? Her Kayserili böyle mi
diyorlar. Kayseri’yi görenler sitayişle bahsediyor. Memleketimizi
umduklarından daha iyi bulduklarını söylüyorlar. Özellikle bizim
çok sevdiğimiz bir oğlumuz var. Yirmi iki senedir yanımızda. Her
sene birlikte Kayseri’ye gideriz. Emekli olunca yerleşeceğim yer
Kayseri, Kayseri’de bir defasında sinemaya gittim, konuşmalarını çok
beğendim, üst düzeyde konuşuyorlar, her şeylerini güzel buluyorum
dedi. Bu evladımız İstanbul’da doğmuş, büyümüş bir insan. Tabi, bu
durum bizi gururlandırıyor.
Hayırseverlik denilince ne anlıyorsunuz?
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Üçü kız, ikisi erkek olmak üzere beşkardeştik. Babam jandarma yüzbaşısıymış. Mide
rahatsızlığından dolayı erken emekliliğini
istemiş. Emekli olduktan sonra Kayseri’de
Merkez Bakkaliyesi’ni açmış. Yeğeni de Mustafa Bakkalbaşı’ydı, onu da yanına almıştı.
Beraberce uzun seneler yapmışlardı. O günkü
bakkallar şimdiki marketler gibiydiler. Herhalde sinek girmesin diyeydi, dükkânın
kapısında boncuklar vardı. Tam Atatürk
heykeline karşıydı. Bağlarımız da Erciyes’e
yakın Belbaşı’ndadır. Kayseri’de şehir sıcak
olduğu için bağlara göçerdik. Büyük Ablam
Kayseri’de, yeğenlerim var. Her sene yazın
Kayseri’ye, kışın Adana’ya gidiyorum. Eşimin
annesi Adana Ceyhan’da doğmuş büyümüş,
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Babanızın, annenizin tavsiyeleri olur muydu?

ağabeylerim de bir zamanlar Adana’da yerleşmişlerdi. Onun için Adana bize yakın gelir.
Unutamadığınız anılarınız var mı?
Benim için önemli olan husus, çok düşüklerim
oldu. Akraba evliliğine verildi. Hamileyim,
bebeğim olacak ümidindeyken onları kaybettim. Bu durum bana hep üzüntü verir. Tabi
o günlerde tedavi ve sağlık bugünkü kadar
gelişmemişti. Nurda yatsın Ertuğrul Yenem
vardı. O bir tedavi uygulamıştı. Akraba evliliği
yaptık, ama çok şükür çocuklarımda hiçbir
kusur oluşmadı. Zaten şimdi şimdi sakıncalı
deniyor. Peygamberimiz zamanında akraba
evliliği varmış.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
Kayseri’yi çok beğeniyorum. Geleceğini de
çok parlak görüyorum. İnsanlarını çok beğeniyorum. Hayırsever yanları çok büyük. Akıllı
insanlar. Aile babası olarak örnek alınacak
kişiler. Komşuluk ilişkileri iyi, misafir perverler. Güvenilir insanlar.

Her zaman ve her şartta doğruluktan yana olun, doğru söyleyin
yalan her kötülüğün babası derlerdi. Annem de tutumlu olmamızı
söylerdi. Çarşının iyisinin bitmeyeceğini, almanın sonunun olmadığını söylerdi. O benim kulağımda iyi kalmış. Ben mevsim başında
neye ihtiyacım varsa alırım. Arkadaşlarım sonradan şurada burada
ucuzluk var derler, gidip bakmam bile. Sadece lazım olanı alırım.
Babam asker olduğu için kuralcı bir insandı. Aynı zamanda hafızdı.
Çok şefkatliydi. Doğruları konuşurdu. Yanlış bir şey yapmazdı.
Annem çok akıllıydı. Bütün mahalle oğlunu ve kızını evlendirirken,
gelir annemden akıl alırlardı. Babam Mehmet Asil Cavcav, annem
ise Nazire hanımdı. Annemin esas ismi Akkadın’dı. Babam bu ismi
sevmediği için Nazire koymuş.
Sizin çocuklarınıza tavsiyeleriniz oluyor mu?
Ben çocuklarıma tavsiyede bulunmuyorum, gördüklerini yapsınlar
istiyorum. Onlar da ailede gördüklerini yapıyorlar. Yanlışlarını gördüğüm zamanda hiç lafımı esirgemeden söylüyorum. Hatta küçük
oğlum anne sinirin geçti mi, beni epeyce fırçaladın dedi iki gün
önce. Allah herkese böyle çocuklar versin, saygıda ve sevgide kusur
etmezler. Eşim Sani Malaz da otoriterdi. Osmanlı tarafı vardı. Tam
bir aile babasıydı. Her şeyin güzelini severdi. Büyükle büyük, küçükle
küçük olurdu. Hiç kibri olmayan mütevazı bir insandı.
Son olarak belki şunu söyleyebilirim, büyüklerin dediği gibi “akgün
ağarıp kalmaz, karagün kararıp kalmaz”. Hayat iyisiyle, kötüsüyle
geçip gidiyor. Her şeyin bir sonu var.
Eşimi çok seviyordum. Onu kaybedince dünyanın sonu gibi geldi
bana. Sonra kendimi şöyle teselli ettim, ölüm güzel olmasa peygamberler ölmezdi. t
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Hikmet ve Mustafa Gülbudak
Hikmet Gülbudak’ı tanımak isteriz.
1941 yılında Kayseri’de Hacı Kılıç Mahallesi'nde
dünyaya geldim. Çocukluğum orada geçti.
Hacı Kılıç’tan Bahçebaşı’na geçtik. İstiklal
İlkokulu’nu bitirdim. Mustafa Gülbudak’la
evlendim. 5 çocuğum var, hepsini evlendirdim, yuva sahibi oldular. Çocuklardan on dört
torunum var. Eşim Mustafa Gülbudak 1930
doğumludur. İlkokulu bitirdikten sonra Hava
İkmal’e girerek orada sanat öğrenmiş, tornacıydı. Evlenmeden önce Erzurum’da askerliğini
yaptı. Biz evlendikten sonra Termo tencere
fabrikasında işine başladı. Hâlâ devam ediyor.
Siz neler yaparsınız?
Ev işi ve el işi yaparım. Hisarcık’ta bağımız
var, orasıyla uğraşmayı severim. Herkesten
398

önce, komşumuz Perihan hanımla biz bağa
göçeriz. Bağ komşularımdan çok memnunum. Yanımızda görümcelerim var. Mustafa bey var, Yelkenoğulları, Uzandaçlar var.
Dört kız annesi olunca el işini çok yaptım,
onların çeyizlerini hazırladım. Çin iğnesini
çok güzel yaparım. Kasnakta işler, masa ve
sehpa örtüleri yapardım. O zamanlar, şimdiki
gibi hazır şeyler pek yoktu. Örgü yapardım.
Kazak, patik örerdim. Yorganların başındaki
dantelleri işlerdim.
Ailenizden bahseder misiniz?
Babam Mustafa Yurttaş, annem Fatma
Yurttaş’tır. Babam Kayseri’de pastırmacılık
yapardı. Ben evlendikten sonra Adana’ya yerleştiler. Adana’da bir hayli pastırmacılık yaptı.
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Annem Kayseri’ye Adana’dan gelin gelmiş.
Dedeme Yağlıcı Mehmet bey derler. Askerden
gelince evlenip, ilk önce o Adana’ya gidip yerleşmiş. Sakıp Ağa ile yakın dostluğu varmış.
Nuh Naci Yazgan’la, Mustafa Özgür’le canciğerlerdi. Mustafa Özgür’ler annemin karşı
komşusuydu. Seyit Tekin de anneannemin
karşı komşusuydu. Anneannemin olduğu
zamanlarda, yazın Kayseri’de kalır, kışın
Adana’ya giderdik. Biz dedemize, efendibaba derdik. Efendibabam çok akıllı, ileriyi
düşünen bir adamdı. Pastırmacılık yaparken,
büyük amcam Erzurum’a gider, mal alırdı.
Burada da, babamla küçük amcam Karpuzatan’daki işlikte pastırma sucuk yaparlardı. Ermeni vatandaşlarımız da çuvallarla
sarımsak hazırlarlardı. Babamlar, buradan
Adana’ya gider gelirlerdi. İmamoğulları’nın
Osman amca "Yiğit" lakabıyla anılırdı. Camızın Osman ağa Bahçebaşı’ndan komşularımızdı. Babam evlik sucuk yapardı. İki tane
iğneli kalın yonu vardı. Denge koyardı. Rahmetli babam, sadece evimize değil konuya
komşuya da çok yapardı. Onlara yapmadan
yemek içine sinmezdi.
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Ev işleri yaparım dediniz, neler
yaparsınız?
Mantıyı, su böreğini güzel yaparım. Erişteyi
filan kesemem, onları da kız kardeşlerim
güzel yapıyor. Misafirlere yağlama yaparım.
Yaprak sararım. Övünmek gibi görmezseniz,
güzel yaparım. Bu konuda şahitlerim çoktur.
Büyüklerinizin tavsiyeleri olur
muydu?
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Bize ilk tavsiyeleri, aman kayınvalidenizle iyi geçinin, kayın atanıza hürmet edin derlerdi. Eşimin
babaannesi bir nenemiz vardı. Çok tatlı dilliydi. Yaşlı
bir hanımdı. Ona iyi bak derdi. Anne tabi bakıyorum,
ben pişiriyorum, hep birlikte yiyoruz dediğimde,
sadece yemeğiyle değil her şeyiyle ilgilen derdi.
Annem bunları söylerken şuna inanırdı: Kızım gelin
gittiği evin bir parçası olursa, evde huzur olur, dolayısıyla kızım rahat eder. Biz efendi babam, nenem,
kayınvalidem, kayınbiraderim hep bir horanta olarak
aynı evde yaşadık.
Kayseri’yi nasıl buluyorsunuz?
Çok güzel, parkları bahçeleri yerinde. Hemen yanımızda Emirgan Parkı var, ama dizlerim ağrıyor, pek
inemiyorum. Ara sıra Hacı beyle iniyoruz.
Eskiden ulaşım zordu, ama buna rağmen insanlar, akrabalar birbirlerine sık gidip gelirlerdi. Şimdi
ulaşım rahat, gitme gelme kalmadı. Komşuluk ilişkileri çok iyiydi.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Allah vere, verdire. Çok sevap, en güzel bir şey. Hayır
yapmak da bir nasip işi. Paylaşmak çok güzel bir olay.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay’ı çocukluğumuzdan biliriz. Çok iyi bir hayır
kurumudur. Ayhan bey komşumuz olduğu için, faa400
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liyetlerinden de hep haberimiz oluyordu. Bir
hastane yaptıracaklarını öğrenince damadım
Mustafa Yücel, bizim adımıza bir odaya girdi.
Damadım demir–çelik işiyle uğraşır. Eşim şu
anda rahatsız, Kızılay Hastanesi bizimle çok
ilgilenir. Doktor Kürşat bey bizim oğlumuz
gibidir. Allah, işlerini güçlerini rast getirsin.
Nasıl evlendiniz?
Eşimle komşuyduk. Yine de, görücü usulüyle
evlendik. Çocuklar bize takılırlar, cevizin
tepesine çıkıp babama baktın derler. Öyle
bir şey olmadı. Komşuluk ilişkisi akrabalıktan
önemliydi. Erkek kadın ilişkisi de, bugünkü
gibi değildi. Görümcem arkadaşımdı. Annem
bize devamlı, oğlanlı evde çok oturulmaz diye
tembih ederdi. Beni isteyene kadar, aklımızdan böyle bir şey geçmezdi. Babam kuşağımızı bağlarken ne söylediyse kulağımızda
hep onlar durdu. Ona riayet ettik. Babam
bize bir fiske bile vurmadı. Eskiden saygı,
sevgi vardı. Eskiden zil yoktu, kapı vurulunca
hemen baba karşılanırdı. Babam bağa gelince,
bağımız uzundu hemen koşup elindekileri biz
alırdık. Babam bunları getirirken çok yoruldu
diye düşünürdük. t
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Hilmi Demirtaş
Sizi tanıyabilir miyiz?
1946 yılında Kayseri’nin Bozatlı Hasan Bey
Mahallesi’nde Hakkı ve Şerife Demirtaş’ın
oğlu olarak doğdum. Çocukluğum burada
geçti. İlkokula Bozatlı İlkokulu’nda gittim.
1957 yılında Ticaret Lisesi’ne kayıt oldum.
Halk arsında kömürlük okulu diye tabir
edilen okulda, hem çalıştım hem de okudum.
Muhasebe hocamız Tahsin Erdoğan’ın Emlak
Kredi’nin üst tarafında yazıhanesi vardı. O
zamanlar memlekette muhasebeci kıttı.
Bürosunda defterler tutulurdu ben ve arkadaşımla beraber yardım ederdik. Ticaret

Lisesi’nden mezun olunca tek bir okul seçebiliyorduk. Ben de Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ne kayıt oldum. Dört senede
okuyup 1969 yılında bitirdim. O zamanlar
devam mecburiyetimiz yoktu. 1–2 ay okula
devam ettim. Biz Ticaret Lisesi’nde çok pişmiştik. Hem nazari, hem pratikte piştik.
Babamın Kazancılar Caddesi’nde kumaşçı
dükkânı vardı. Kumaş ve terzi malzemeleri
satardı. Babamla beraber o işi devam ettirdik. İmtihandan imtihana Ankara’ya gittim
ve dört sene içerisinde mezun oldum. Sınav
sonuç listeleri asıldığında geçenlerin sayısı
yüzde 5–7 gibiydi. Kayseri Ticaret Lisesi’nden
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Mustafa Kürşat Demirtaş

giden arkadaşlarımla benim notlarımız hep
9–10’du. Normal liselerden gelen arkadaşlar
pek beceremezler ve zayıf alırlardı. Ticaret
Lisesi’ndeki hocalarımızdan Allah razı olsun,
bizi çok iyi yetiştirmişlerdi. Müdürümüz Kurt
Mehmet vardı. Çok babacandı, tatlı sert bir
adamdı. O zamanlar öğretmen öğrenci ilişkileri bugünkünden farklıydı. Biz öğretmeni
evinde, çarşıda, pazarda görürdük. Baba–
oğul, anne evlat gibiydik. Ticaret Lisesi’nde
son sınıf 7 kişiydik. Okulun mevcudu 200
kişi. Sınıflarda yoğunluk yoktu. İngilizce ve
Fransızca iki lisan vardı. 15 kişi İngilizce, 15
kişi Fransızca seçerdi biz dolayısıyla 15 kişiyle
ders yapardık.
Okulu bitirince babamın işine devam ettim.
Yıllarca o işi yaptım.
1970–71 yılları arasında askerliğimi yaptım.
6 aylık yedek subaylık dönemim Ankara
Etimesgut’ta geçti. Kurayı takiben Gaziantep
5. Zırhlı Tugay’da askerliğimi tamamladım.
1974 yılında evlendim.
Babanızın Size tavsiyeleri nelerdi?
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Dedemi ve babamı çok iyi tanıdım ve onların
yolundan gitmeye çalıştım. Babam hep, bir
vakit namazını geç bırakana kadar dünya
işine karışma derdi. Müşteriye doğruları
anlatmamızı, yalan söylemememizi, borcumuza sadık olmamızı, ödeyebileceğimiz
kadar borçlanmamızı tavsiye ederdi. Biz onun
çizgisinde yıllarca devam ettik. Rahmetli
dedem Mehmet Demirtaş hem esnaftı, hem
de hocaydı. Hem mahallenin cami cemaatinin namazını kıldırırdı, hem de Uzunçarşı’da
manifatura dükkânı vardı. Öğlen ve ikindi
namazını da Bedesten’in kapısının ağzında
küçük bir mescit olan Hilmi Paşa Mescidi’nde
kıldırırdı. Fahri olarak yaptı. Medresede yetişmiş, ama maaş almazdı. Babamı da çocukluğunda terziliğe vermiş dedem. Babam 25–30
sene terzilik yapmış. Kayseri’nin o zaman
tanınmış terzilerinden. 1952 yılında arkadaşları ile birlikte Terziler Mağazası diye terzi
ve kumaş malzemeleri satan yer açmışlar. O
şirket 1962 yılına kadar on yıl devam etmiş.
Ortaklar babama devretmişler. 1962 yılından
bu zamana kadar devam ediyor. Babamla
beraber yıllarca çalıştım. Çocuklarımla beraber çalıştım ve artık çocuklara devrettim.
Dört kuşaktır çalışıyoruz.
Örnek aldığınız kişiler oldu mu?
Bizim çarşımızda rahmetlik Mustafa Kınaş
vardı. Çok hayırsever bir adamdı. Yaptığı
hayırları ifşa etmezdi. Çok hayırları vardı.
Cami yaptırır, ihtiyaç sahiplerine yardım
eder, öksüz kızları gelin ederdi. İmrenirdik.
Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık.
Neleri sever, neleri sevmezsiniz?
Doğayı severim. 1996 yılından bu yana yürüyüş ekibimiz var. Başta rahmetli Ömer Lütfü
Göknar vardı. Tanıyanlar bilir, müthiş bir
insandı. Onunla beraber dağlarda yürüyüşlere gittik. Bana doğayı sevdiren insandır.
Onun arkadaşları haftada dört gün yürüyüşe
giderler. Gezerek Kayseri ve civarının doğasını öğrendim.
Yalan, riya, ikiyüzlülüğü hiç sevmem. İçi, dışı,
ağzı bir olmalı.
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Hayırseverlik konusunda neler
düşünüyorsunuz?
Genlerimizde var. Dedem fakirmiş. Babam
çok çalışkandı. 94 yaşında vefat etti. 90
yaşına kadar eşine, dostuna cübbe dikerdi.
Hocalara cübbe dikerdi. Hayır yapmayı
severdi. Eli açıktı. Yardım yapmayı severdi.
İki tane cami yaptırdı. Ağabeyim Mehmet
Demirtaş inşaat mühendisi. Birinin başında
o durdu. Bağış yapanı geri çevirmeyin, birilerinden de para istemeyin derdi. Ben de onları
örnek almaya çalışıyorum.
Neden Kızılay’ı tercih ettiniz?
Ayhan ağabey bizim yakın dostumuz. Ayhan
ağabeyin amcası Ahmet Uzandaç eski mahallede bitişik komşumuzdu. Aile gibiyiz. Küçük
kardeşi de İstanbul’da kumaşçı. Hastane çalışmalarını duyunca, beni de yaz dedim. Biz de
hayır yapmış olduk.
Kayseri’nin bugünü ve geleceğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Kayseri son yıllarda imarına çok önem verdi.
Eskileri düşünürsek çok iyi yerlere geldik,
ama ödünler de verdik. Sadece Kayseri olarak
değil, Türkiye olarak. Kayseri mimari, ekonomik, kültürel olarak bir yerlere geldi. Çocukluğumda hatırlarım tuvaletler pislikten geçilmezdi. Şimdi pırıl pırıl. Dışarıdan gelen para
verecek yer arıyor, parasız olduğunu duyunca
şaşırıyor, ağzı açık kalıyor. Antep’te askerken
bulvar diye bir şey yoktu. Kayseri’de ise çok
fazla vardı. Kayseri başka illere bakarak dört
dörtlük bir şehir. İçinde yaşadığımız şehrin
güzelliklerini bilemiyoruz. İlla başka yerlere
de bakmak gerekir.
Babam 1952 yılında ortaklarıyla beraber
dükkâna ve eve telefona yazılmış. İkisi de
çıkmış. Kayseri’nin 84. telefonunu dükkâna
çekmişler. Eve ne yapayım kimle konuşulacak ki demiş. Kimselerde telefon yok. Eve
telefona gerek yok demiş, fakat dilekçesi
PTT’de olduğu için tekrar gelmiş. Telefon
da kıymetli. Eşine dostuna haber salmış. Bir
arkadaşına vermiş. Biz 1967 yılında Bozatlı
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Mahallesi’nden Cami-i Kebir Mahallesi’ne
taşınınca telefon çektirmişiz. 1952’den
1967’ye kadar telefona ihtiyaç olmamış.
Şimdi her yerde birkaç tane telefon var.
Bütün çocuklarda telefon var.
Kayseri yerli eşrafının bağları vardır ve bağa
göçülürdü. Neyle gidilecek. Ya yaya, ya da
merkep alacaksın, onunla gideceksin. Bizim
evimizde iki tekerlekli at arabası vardı. Rahmetli dedem at beslerdi. Biz o atı yıllarca
besledik. Çok da uysal bir hayvandı, ben de
çok severdim.
At kışın devamlı ahırda kalırdı. Çünkü yazın
bağa giderken kullanılırdı. Rahmetli dedem
üçüncü ay olunca bağa gitme mevsimi gelince,
atın gözünü bağlar sokakta gezdirirdi. Yavaş
yavaş sokağa alıştırınca pazar günü bağa
gideceğiz derdi. Ahırda birikmiş fışkılar
var tabi. Onlar bağa gidecek, gübre olacak.
Rahmetli dedem ve babam koltuğa oturur
ağabeyim ve ben de atın arkasındaki küçük
oturaklara otururduk. Tıpır tıpır bağa giderdik. Kamçı vuruldu mu, at kuyruğunu sallar
başıma gelirdi. At bağa varınca terin suyun
içinde kalırdı, onun terini soğutmak da bana
düşerdi. Hayvanın üstüne kötü bir battaniye
atar, üzengisini çıkarır, gezdirirdim. Terini
soğutmazsam, hayvan hasta olurdu. Sonraları bağa gidip gelmek için dolmuşlar çıktı,
kamyonlar çıktı. Biz de atı arabayı sattık. Şimdilerde ise bu işi arabalarımızla yapıyoruz.
Kayseri’de aileler tutumluyduk. Büyük masraflarımız yoktu. Daha mazbut, daha makuldük. Çok kazananla, az kazanan arasında
yaşayış farkı yoktu. Dayanışma çok daha
fazlaydı. Son yıllarda lüks yaşamaya başladık. Bu yaşam tarzı vatandaşları ekonomik
olarak zorluyor ve zorlayacak. Alışılmış hayat
tarzından fedakârlık yapmak çok zor. t
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Hüsnü Demir
Sizi tanıyabilir miyiz?
1923 yılında Gesi Nahiyesi Vekse Köyü’nde
dünyaya geldim. 1961’de adını değiştirip
Özlüce yaptılar, tekrar 2009’da Vekse oldu.
On altı yaşına kadar çocukluğum köyde geçti.
Ondan sonra gurbete çıktım. İlkokulu Gesi’de
okudum. Babam çırak olarak Ankara’da tornacı yanına verdi. Kıbrıslı Kambur Hüseyin
Usta’nın yanında iki yıl çalıştım. Bir lira haftalıkla bir sene devam ettim. Babama, ustama
söyle de haftalığımı artırsın sana yük oluyorum deyince, oğlum sanat öğreniyorsun, para
çok önemli değil, dedi. Ben ısrar edince gidip
ustama durumu anlatmış. O da benim için,
404

kendini usta mı zannediyor, demiş. Neyse,
yine de haftalığımı iki lira yaptı. Oradan sonra
Sivas Devlet Demiryolları Cer Atölyesi’ne
dilekçe verdim, ikinci sınıf ustalığı kazanarak
oraya girdim. Elime ayda 100–105 lira maaş
geçiyordu. Bizim için iyi para, iki sene orada
çalıştım. Oradan İzmit’e askere gittim. Alman
Harbi’nde 36 ay askerlik yaptım. Askerlikten
dönünce o mesleği dürdüm büktüm bir tarafa
bıraktım.
Askerdeyken beni,“Çanakkale’den–Hicaz’a
Harp Hatıraları” adlı kitabın yazarı ve kahramanı, anamın halasının oğlu Hidayet Çavuş’un
{Özkök} kızına nişanlamışlardı. Şimdiki gibi
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değil, hiç haberim yoktu. Gezme, tozma yok.
Mektupla haber verdiler. Peki, dedik. Askerlik
bitince köye gelemedim. Düğün masrafları
için Ankara’da çalıştım. Babam, amcam ve
ben üçümüz beraber çalıştık. Hasanoğlan Köy
Enstitüsü’nü yaptık. Sonra Kayseri’ye geldik.
On ikinci ayın sonuna doğru beni Hatice
hanımla evlendirdiler. 1948 yılı baharı gelene
kadar, köyde kah takunya {nali} yapıp satmakla, kah ava gitmekle zamanımızı geçirdik.
Nisan ayı olunca tekrar iş başı yapma zamanı
geldi, babam Ankara’ya döndü. Ben de eski
işime, Sivas Cer Atölyesi’ne, gitmekle gitmemek arasında kararsız kaldım. Mayıs ayında,
yatağımı sırtlayıp Ankara’ya babamların
yanına gittim. Atpazarı Pilavoğlu Hanı’nda
yatan babamların yanına vardım. Babam o
günlerde iş bulamamış, arayış içerisinde idi.
Elimizde ne ekmeğimizi alacak harçlığımız,
ne de köye yollayacak paramız vardı. Babama
benim de yanında çalışacağımı eş, dost, tanıdık kim varsa fiyatına bakmadan iş bulmasını
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söyledim. O da arayışlardan sonra, Ulus’ta
bir tanıdığının evinin yanına ilave iki katlı
ufak bir ev yaptıracağını duymuş. Ben yapıyım diye yanına vardığında, sıvanın metresine 65 kuruş fiyat verdiklerini öğrenmiş.
Yanıma geldi, oğlum o fiyata çıkmaz dediyse
de, baba biz hem amele hem usta oluruz, hiç
kimseyi yanımıza almadan ikimiz işin içinden çıkarız, sen git 60 kuruş teklif et ve işi al
dedim. Babam adamla görüşmüş ve metresi
60 kuruşa işi almış. Babam ustalık, ben de
ameleliğini yaparak işe başladık. Ben bu arada
babama harcı getirip de teknesine koyarken,
sürekli babamı izliyor ve onun nasıl yaptığını
öğrenmeye çalışıyordum. Bu şekilde birkaç
gün amelelik yaptıktan sonra bir gün, baba
ver bir de ben deneyim şunu diyerek mala ve
küreğini elinden aldım, ilk denemem olmasına
rağmen elimin de uz oluşu nedeniyle nerdeyse
babam gibi yapınca babam hayretle, “aman
oğlum gadanı alıyım sen çoğu ustadan iyisin”
diyerek yaptığımı beğendi ve ondan sonra
babam duvarın analarını oluşturdu, ben de
içlerini doldurmaya başladım. Duvarlar ve
tavanların kabası bitip de sıra inceye gelince,
tavan iskelesine çıktım ve yine küreği elime
alıp bu sefer de ince çektim. Babam onu da
beğenince, babama bir tane amele alalım, ben
de ustalık yaparak işi bitirelim dedim. Bunun
üzerine ertesi gün amele getirdik ve adamın
işini kısa sürede bitirerek hem biz para kazan405
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dık ve kıtlığı kovduk, hem köye para yolladık,
hem de ameleliği ve ustalığı öğrenmiş oldum.
1949 yılında evimizin yanındaki hanın üzerini
300 liraya satın aldık ve bir senetle imza altına
alarak muhtara mühürlettik. Elimizdeki az
parayla buraya bir oda yaptırmaya başladık.
Duvarları örüp de pencere seviyesine çıkınca
malzeme alacak, ustaya, ameleye verecek
paramız kalmadı. Ne yapak, ne etsek diye
düşünürken, babama sen ustaların başında
dur işi yürüt, ben Ankara’ya para kazanmaya
gideyim diyerek yola koyuldum. Ankara’da iş
ararken, mutfak ocaklarının üstündeki alçı
davlumbazların yapım işi olduğunu duydum
ve birkaç gün çalıştıktan sonra kazandığım
paranın 25 lirasını köye yolladım. Para babam-

ların eline varınca çok sevinmişler ve hemen
ustanın, işçinin parasını dağıtarak odanın
üstünü kapatmış. Babam, akabinde çalışmak
için Ankara’ya geldi. O yaz Ankara belediyesi
binasının tadilat işlerinde beraber çalıştık ve
iyi para kazandık. Yanımda Çorum amelelerini
çalıştırdım. Benden aldıkları parayla, kendilerine kötünün iyisi bir kıyafet almışlar, onu da
giyip işe geliyorlardı. Çalışırken sürekli yanımdan kaybolurlar, “lan Ahmet, Mehmet nereye
kayboldunuz lan” diye seslensem de ses vermezler, aradan biraz geçince çıkar gelirlerdi.
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Usta kızar diye, nereye gittiklerini de sorduğum halde söylemezlerdi. Sonradan anladım
ki, aldığımız giysiler soyunduğumuz yerde
duruyor mu, yoksa çalındı mı diye kontrole
giderlermiş. Yine böyle bir gün çalışırlarken,
harç getirmeye gidiyoruz usta diyerek gittiler,
ama gidiş o gidiş. Sağa sola çağırıyorum, yine
yoklar. Aranmaya dışarıya çıktım ki, birini ta
bent deresinde yakaladım. Meğer elbiselerini
çaldırmışlar, aramaya çıkmışlar. Yaz mevsimi
bitip de kış ayları gelene kadar belediye işinde
çalıştık ve işi bitirdik. Kasım ayında anam
köyden bir mektup göndermiş. Mektupda
“kızın oldu Hüsnü” diyordu. Aradan kırk
gün geçtikten sonra bir mektup daha geldi,
“kızın öldü Hüsnü” diye yazmışlar. Karların
çoğalmasıyla birlikte yılbaşından bir iki gün
evvel köye geldik. O zamanlarda adet olarak
yılbaşı geceleri öyle görkemli kutlanırdı ki,
bizde de baklavalar, börekler her türlü yiyecek
ve içeceklerle sazlı sözlü meclis kurulur o gece
kutlanırdı.
İnşaatçılığa amele olarak başladım, müteahhit olarak noktaladım. Hayat beni çalışmaya mecbur etti. Baba mesleğine sarıldım. Babam iyi bir sıvacıydı. Ben de sıvacı
oldum. Sonra taşeronluk yaptım. 1951’de
taşeronluğu bıraktım. Yap–sat müteahhitliğine başladım. Taşeronluk zamanında para
kazandım. Sahabiye’den bir arsa aldım. Önce
oraya inşaat yapıp sattım. Ankara’ya gittim.
Aydınlıkevler’den bir arsa aldım. Onu yaptım,
sattım derken Ankara’da işleri ilerlettik. 1968
senesinde Mamak bölgesinden bir tarla aldım.
Orayı tavuk çiftliği yapıp 5–6 sene oyalandım.
Tarla imar gördü. 78 yılının son aylarında,
İstanbul yolu üzerindeki Kazan Köyü’nde
yem fabrikası yapım işi olduğunu duymuştum. Yanıma aldığım ortakla ihaleye girdik
ve işi aldık. Ben Hac’da olduğum süre içinde
fabrika inşaatını ortağımla beraber oğlum
Ahmet devam ettirdiler. Ağustos ayında
fabrika inşaatı tamamlanıp üretime başladı.
Üretim işini de bir iki hissedarla beraber aldık
ve iki sene kadar ortaklığa devam ettik. Daha
sonra, ortaklarımın, yem üretim nizamnamesine uymamalarından ve düşük kalite yem

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

Y

S

E

R

İ

imalatında ısrar etmelerinden dolayı, hakkını
aramaktan aciz tavukların rızkından çalmayı
nefsime yediremedim, fabrikadan şapkamı
aldım çıktım. Daha sonra hissemi ortaklarım
8.000 liraya satın aldılar.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Ben hayırseverliğe susuzum. İstiyorum ki,
her an bir şey yapayım. Allah’tan korkmasam
malımın mülkümün hepsini hayra veririm.
Ama, inancımız gereği ailemin geleceğinin
devam etmesi lazım. Ben de, gücümün yettiği
kadar hayır yapayım diyorum. Köyüme köprü,
yol, çeşme yaptırdım. Bazı yerleri 1834 yılında
yapılmış olan köyümün sokak ve caddelerinin
eskimiş–yıpranmış kaldırımlarını söktürüp
1985 yılında “paket taşı” döşeterek bir kısmını yeniledim. 1987 kışında bir ay kadar
Ankara’ya varıp tekrar köye döndük ve kalan
yolların yapımına başladım. Cami önünden
han önüne kadar olan yolları yaptırdım. Kaldırımları yenilerken, kanalizasyon borularını
döşettim ve dere kenarına da bir mekanik
arıtma deposu yaptırdım. Böylece çevre köyler
içerisinde ilk kanalizasyon tesisatını kuran köy
olduk. Yine köyümüzün hemen güneyinde
bulunan “Ellerböğrü” tepesinin ağaçlandırılmasında bedenen çalıştım ve maddi katkı sağladım. Köyümüzün alt kısmından akıp giden
dere üzerine köprü yaptırdım. Böylece eşekle
gidilen bahçelere taksilerle gidilmesini sağladım. Köyün hayvanlarının temiz ve sağlıklı
su içmelerini temin için, parası amcamın oğlu
merhum Ahmet Demir tarafından karşılanan bir çeşme ve beton su hatları yaptırdık.
1992 yılı bahar aylarında deredeki çeşmeyi
yaptırdım. Derenin üzerindeki köprüyü de
o sene inşa ettirdim. Otuz yaş genç olsam,
yanımda da iş bilen gençler bulunsa, neler
yapmazdım ki, bu yaptıklarım nedir ki? Yine,
köyde cami imamı için lojman yaptırdım. Hoca
efendi oturuyor. Ankara’da aldığım arsanın
imar gördüğünü anlatmıştım. O arsadan, 1200
m2 bir cami arsası ayırdım. Camiye başladım.
Bir kat çıkınca Mamak Belediyesi el koydu.
Yaptırmamak istedi. Anlatsam hikâye olur.
Sonunda yaptırdım. 12–13 sene o şekliyle

Ankara Gülhane Hastanesi babamın ameliyatından sonra {1956}

namaz kılındı. 2005 yılında caminin üstünü tamamladık. 1300 kişilik bir cami oldu. Açılışını yaptık. Açılışına Kayseri’den Necmettin
Nursaçan hoca da geldi.
Kızılay nereden aklınıza geldi?
Memlekette çok doğal afet oluyor. Kızılay her zaman yanımızda.
Oradan daha iyi, daha sağlam bir yer düşünemiyorum. Dünya çapında
bilinen bir yardım müessesesi. 2004 yılında Sivas Caddesi’nden bir
daire bağışladım. Yine 9 dönüm bir tarlam var. Kızılay’la görüştüm
orasını da bağışlayacağım.
Babanızın tavsiyeleri olur muydu?
Babam çok takvalı bir adamdı. Çalışmamızı, doğru olmamızı hep söylerdi. Babam eski yazıyı, Kur’an okumayı öğretti. Babam benim ticari
kabiliyetimi gördüğü için, beni bu yöne yöneltti. Ustalığımı da çok
beğenirdi. Beni geçtin dedi. Babamdan ve hayattan çok şey öğrendim.
İki şeye dikkat ederim: Söz verdim mi sözümün arkasında dururum,
vaat ettim mi vadimi yerine getiririm. Hayat prensibim budur.
Kayseri’nin gelişimini nasıl görüyorsunuz?
Çok güzel maşallah. Allah çalışanlardan razı olsun. Memleketimiz
Türkiye’de önde gelen vilayetlerden bir tanesi. İftihar diyoruz.
Sizin Kayserili olduğunuzu öğrenince insanlar nasıl
davranıyorlar?
Kayserili denilince bitti, açıkgöz tanınıyor. Oraya imzayı koyuyorlar.
Kayserili her bir şeyi bilir, yapar diyorlar. Askerde de, sanatta da her
şeyde de Kayserili’ye öncelik tanıyorlar. t
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İbrahim Özbıyık
Sizi tanıyabilir miyiz?
Nüfus kayıtlarına göre 1935 yılında Kayseri
Danacılar Mahallesi Tosun Sokak’ta dünyaya
gelmiş görünüyorum. Aslında bizde aş yarı,
kış yarı derler, herhalde Ocak ayı filan oluyor,
1936’da dünyaya gelmişim. İlkokul dördüncü
sınıfa kadar Kayseri Safa İlkokulu’nda, 5.
sınıfı Mustafa Özgür İlkokulu’nda okudum.
Orta ve lise eğitimimi Kayseri Lisesi’nde
tamamladım.
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine
Fakültesi’nden 1962 yılında mezun oldum.
1964 yılında askere gittim. Balıkesir Ordonat
Yedek Subay Okulu’nda okudum ve dağıtım
yapıldı. Meslek kurası çektim, Afyon İstihkâm
408

Anatamir Fabrikası çıktı, orada askerliğimi
tamamladım. 1968 yılında evlendim
İş hayatınız nasıl başladı, nasıl devam
etti?
Ben babamı sekiz yaşında kaybettim. Kardeşim Bekir Özbıyık da altı yaşındaydı.
Simit de sattık, patlıcan da sattık, sabun da
sattık. Eskiden Kayseri’de çocuklar ticarete
alışsın diye, küçük yaşlarda teşvik edilirdi.
Üniversiteden mezun olunca bir süre devlet
su işleri 12. Bölge’de çalıştım. Askere gittim,
geldiğimde Kayseri Belediyesi’nde Makine
Mühendisi olarak çalıştım. Belediye Başkanı
rahmetli Mehmet Çalık’tı. 1967 yılında belediyeden ayrıldım ve özel olarak çalışmaya
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başladım. İlk işim, Devlet Hastanesi’nin
kazan dairesi bölümü şantiye şefliğiydi.
Daha sonra Yurttaşlar’ın Niğde’de turistik
otel inşaatı işinin tesisat yönünden şantiye
şefi olarak çalıştım. Proje çiziyordum, Kayseri
Sanayi Odası müşavir mühendisliğini de yapmaktaydım. Ekspertiz ve kapasite raporları
hazırlıyordum. Kardeşimle birlikte kalorifer
kazanları imal işine girdik, kalorifer kazanı,
ısıtma işleri yaptık. Anatamir Fabrikası’nın
karşısında, şimdiki Orta Sanayi’de Isısan’ı
kurduk. Ömer Lütfü Göknar bey Ankara
Belediyesi Fenişleri Müdürü’ydü, Kayseri’ye
geldi ortak aldık. Bu şirket, yüksek basınçlı
buhar ve kalorifer kazanları, boyler, akaryakıt
tankı, hidrofor imalatı yapmaktaydı. Şirket
bilahare lpg tankları imalatına ve taahhüt
işleri de yapmaya başladı. Bu arada kalorifer tesisatı ve kazan imalatında kullanılan
borular piyasada kıymetliydi.
Bu düşünceyle, boru imalatı için öncülük
ettim. 1974 yılında Yalçın Besceli, İbrahim
Yardımcı, Naci Gavremoğlu ve rahmetliler
Seyit Mehmet Sin, İsmail Kevseroğlu, Kuddusi Dengiz ile birlikte Erbosan Erciyas Boru
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni devraldık. Şirket, o yılların büyük döviz krizlerinin
etkisiyle, ancak 6 nisan 1979 yılında üretime
başlayabildi. Erbosan, bugün yetmişin üzerinde ülkeye ihracat yapmakta olup, 2004
yılında Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında
334. sırada yer almıştır.
Kuruluşundan bugüne kadar 400 milyon
dolarlık ihracat yapmış olan Erbosan’ın, yıllık
ihracatı 40 milyon dolara ulaşmıştır. Daha
sonra, Hüsamettin Çetinbulut grubu, Hasan
Çelebi grubu ve Konya Ereğli’den Mustafa
Maç grubu ile Mitsan Anonim Şirketi’ni
kurduk.
Eskişehir’de inşaatlar, Karayolları ve Köy Hizmetleri yollarında asfaltlama işleri yaptık.
Kırıkkale Hanefeli asfaltlamasını, Kayseri’de
köy yolları sathi kaplaması işlerini yaptık.
Mitsan şirketi daha sonra devam etti, sünger
işine girdi. Biz bu şirketi Hüsamettin Çetinbulut grubuna devrettik. Isısan’ı daha sonra
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Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıdık. Isısan
büyüdü. Bu gün birçok dış ülkede temsilcilikleri bulunmaktadır.
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Erbosan A.Ş.’nin işletmeye alınış
toplantısı {6 Nisan 1979}

Milletvekilliğinizden bahseder
misiniz?
1983 yılında rahmetli Ömer Lütfi Göknar ile
Anavatan Partisi Kayseri Teşkilatı’nı kurdum.
Kayseri’den Turgut Özal’a yakın olanlar,
benim ismimi vermişler. Rahmetli Turgut
bey beni aradı, ben işlerimin çokluğundan
bahsettim, o da bana, ben Amerika’daki işleri
bıraktım geldim, bu ülkeye hizmet etmeliyiz
dedi. 1983–1987 yıllarında 4 sene milletvekilliği yaptım, ondan sonraki dönemlerde
adaylığımı koymadım, çünkü politikaya pek
ısınamadım.
Özal’ın yanında bulundunuz, nasıl
birisiydi, Sizce?
Rahmetli Özal kibar, babacan, herkesle konuşabilen, saygılı, birikim dolu bir insandı.

 Hayırseverlik için, anadan
babadan etraftan
belirli bir terbiye
almak lazım. Kayseri’deki hayırseverliğin yolunu eski
büyükler açmıştır.
Bunların en saygı
değerlerinden
birisi, rahmetli Nuh
Naci Yazgan’dır. 

Annenizi tanımak isteriz.
Annem Nazife Özbıyık, çok disiplinli bir
insandı. Bizi çok kontrol altında büyüttü.
Lisede okuduğum zamanlar Tan Sineması
için karaborsa biletler satılıyordu, karaborsa
bilet alıp, ben de sattım ve o zamanın parası
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millete hizmet eden bir kurum. Kayseri
Şubesi’nin başında Sayın Ayhan Uzandaç
vardı. Ayhan beyi tanıyoruz, dürüstlüğüne
ve çalışkanlığına inanıyoruz. Bize müracaat
ettiğinde, zamanın imkânlarına göre Kızılay
Hastanesi kat ilavesine Bekir Özbıyık’la birlikte yardımcı olduk. Bu işi Ayhan Uzandaç
kardeşimiz becerdi, tebrik ediyoruz.
Sahip olduğunuz şirketleri kimler
yönetiyor?

ile 25 kuruş para kazandım. Eve de geç gelmiştim. Annem hemen sordu nerde kaldın
diye, ben de öğünerek 25 kuruşu nasıl kazandığımı anlattım. Annem, ben sizi bu tür işler
yapasınız diye mi büyütüyorum diyerek beni
dövdü.
Hayırseverlik için neler söylersiniz?
Hayırseverlik için, anadan babadan etraftan
belirli bir terbiye almak lazım. Kayseri’deki
hayırseverliğin yolunu eski büyükler açmıştır. Bunların en saygı değerlerinden birisi,
rahmetli Nuh Naci Yazgan’dır. Onlar örnek
olunca, varlıklı insanlar hayır yapabilmek için
ellerinden geleni yapıyorlar. Bu dinimizce de
teşvik ediliyor, verenin malı eksilmez artar
deniyor.
İlk yaptığımız Erbosan İlköğretim Okulu’nu,
Erbosan Şirketi olarak yaptık. 2010 senesinde Erbosan İlköğretim Okulu’nun doğal
gazını bağlattık. Erciyes Üniversitesi’ne Özbıyık ve Göknar Hukuk Fakültesi’ni yaptık.
Sayın avukat Süleyman Sağlam’ın yaptırdığı
kısa adı Ziçev olan Zihinsel Yetersiz Çocuklar
Vakfı’nın eksikleri vardı, onları tamamladık.
İlave binasının yapılmasına katkıda bulunduk. Erciyes Üniversitesi Yanık Merkezi’ni,
Isısan olarak yaptırdık. Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Mühendislik Fakültesini Isısan
Anonim Şirketi olarak yaptırdık. Kızılay bu
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Isısan ve Erbosan’dan bahsetmiştim, daha
sonra bünyemize Atlantik Halı ve Kelebek
Mobilya’yı da dâhil ettik. Atlantik Halı ve
Kelebek Mobilya ile yeğenim Mehmet Özbıyık, Isısan ve Erbosan’la yeğenim Mahmut
Özbıyık, Değirmencilik A.Ş. ile de kardeşim
Bekir Özbıyık ilgileniyor. Ben de, Erbosan’ın
başındayım.
Hobileriniz var mı?
Güzel olan her şeyi severim. Sevgi çok güzel
bir şey, keşke her yere ve her şeye sevgi dağıtabilsek.
Çalışmaktan başka bir şeye hem zaman, hem
de zemin bulamadım.
Kayseri’yi nasıl buluyorsunuz?
Kayseri bir dünya şehri oldu. Bir çivi bile
çakandan Allah razı olsun. Kayseri şanslı bir
belde. Bu beldeyi idare edenler kadar, hemşerilerimizin de büyük katkısı olmuştur. İdarecileri teşvik etmiş, yanlarında olmuşlardır.
Kayseri’nin geleceğiyle ilgili çok iyimserim.
Kayserili olduğunuzu öğrendiklerinde,
insanların tavırları değişiyor mu?
Kayserili’yi her zaman takdir ediyorlar çalışkan ve zeki olarak kabul ediyorlar, bazen de
çekiniyorlar.
Sivil toplum örgütlerinde görev aldınız
mı?
Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nda birden
fazla görev aldım. t
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İbrahim Yardımcı
Sizi tanıyabilir miyiz?
1941 yılında Kayseri’de doğdum. Babam
Ethem Yardımcı Rize’nin geniş bir ailesine
mensup olup, 1910 doğumluydu. 1930’lu
yılların başında Kayseri’ye gelerek, yeni
kurulmuş bulunan Tayyare Fabrikası’nda
çalışmaya başlamış. Babam, İstanbul Tophane
Askeri Sanat Enstitüsü Tesviye Bölümü’nden
mezun olmuş. Kayseri’de Bahçebaşı’nda bir
ev kiralıyor ve çalışmasına devam ediyor. Bu
arada, annem ile evleniyor. Ailenin üç çocuğundan ikincisiyim. İlkokula önce Bozatlıpaşa
İlkokulu’nda başladım, Erciyes İlkokulu’ndan
mezun oldum. Annem Fatma Yardımcı anne

tarafından Saraçoğlu, baba tarafından Bozbay
ailelerinin kızıdır. Orta ve lise öğrenimimi
Kayseri Lisesi’nde tamamladım. 1959 yılında
mezun oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi
Makine Fakültesi’ni kazandım ve 1966 yılında
mezun oldum. İlk iş hayatıma Kayseri Şeker
Fabrikası’nda başladım. İki yıl sonra yedek
subay statüsünde askere gittim. İzmir Ulaştırma Okulu’ndan sonra Afyon Anatamir
Fabrikası’nda görev yaparak iki yıllık askerlik görevimi tamamladım. Bu arada sık sık
Ankara’ya Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na
görevli olarak çağırıldım. 1970 yılında askerlik görevim bitince Kayseri’ye geldim, Birlik

 Müziğin
evrenselliğinden
etkilenmiş olacağım ki, klasik batı
müziğine de ilgi
duydum ve klasik
Türk müziği gibi
batı müziğinde
de bir hayli arşiv
sahibi oldum. 
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Mensucat Fabrikası’nda çalışmaya başladım.
Burada çalıştığım sırada rahmetli Fahrettin
Arar, Atlas Halı’nın müdürlüğünü teklif etti.
Fakat burası daha küçük bir müessese olduğu
için, teklifini kabul etmedim. 1973 yılında
Kayseri Tekstil Fabrikası kuruluyordu. Fahrettin Arar bey de kurucular arasında idi. Bu
sefer Kayseri Tekstil için teklifte bulundu
ve Kayseri Tekstil’e geçmeye karar verdim.
Firmanın ilk 12.500 iğlik makine parkının
kuruluş ve montajını yöneterek tamamladım ve 2 yıllık mukavelem tamamlandığı için
1975 yılında ayrıldım, serbest çalışmaya karar
verdim. O yıllar, Türkiye genelinde olduğu
gibi Kayseri’de de pek çok özel teşebbüsün
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parkı ile ilgili yurtdışı firmalar ile temas ve
makine parkı seçiminde görev yaptım. 1976
yılı Mayıs ayında yönetim kurulunun kararlaştırmış olduğu bugünkü fabrika arazisinde
inşaata başladık.
1977 yılında yönetimin teklifi üzerine fabrika müdürü olarak fiilen görevime başladım. Şirket büyüyünce organizasyonu genel
müdürlük ve bağlı şube müdürleri olarak
değiştirdik ve genel müdür olarak görevime
devam ettim. O yıllar, Türkiye’nin döviz
yönünden problemli yılları idi. Meşhur, “70
cente muhtacız” denilen yıllardı, fakat çok
şükür yönetim ile birlikte iyi niyetle çalışıp
epey sıkıntılı günler geçirdikten sonra, fabrikada 6 Nisan 1979 tarihinde üretime başlayabildik. O zamandan beri Erbosan’dayım.
Annemi 1985, babamı ise 1988 yılında kaybettim.
1972 yılında Kayseri’nin tüccarlarından
şekerci Rasim Çalıkoğlu’nun kızı Fatma
hanım ile evlendim. İki kızımız, dört torunumuz oldu.
Hayatınızda örnek aldığınız insanlar
var mı?
Liseyi bitirip üniversiteye gittiğimde, ailemde
ve çevremde yüksek tahsil yapan kimse yoktu.
Dolayısı ile bana yol gösterecek veya örnek
olabilecek kimse olmadı. Fakat hayatımda
kırılma noktası diyebileceğim bir hadise var:

başlangıç yılları idi. Nitekim 1974 yılı nisan
ayında Erbosan’ın kurulması gündeme gelmişti. O zamanlar bir boru fabrikasının bayisi
olan rahmetli Ahmet Şenkalp, hayırlı bir iş var
mutlaka gel diyerek İbrahim Özbıyık beyin
mağazasında yapılan 22 kişilik toplantıya
katılmamı istedi ve katıldım. Orada yapılan toplantıda kararlaştırılan Erbosan Boru
Sanayi’nin bilahare yapılan genel kurulunda
yönetim kuruluna seçildim ve yönetim kurulu
görevimi yaparken kurulacak olan makine
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Orta ikinci sınıfta idim, çocukluk işte, oyunlara fazla dalar, dersleri ihmal ederdim. O
dönemde bir yıl içinde üç karne alınırdı.
Birinci karnede 9 zayıfım vardı. Babamın işi
müsait olmadığı için okul velim annemdi.
Yakın görüştüğüm bir komşu arkadaşım
vardı. Bir gün ailesi ona İbrahim’le arkadaşlık etme, onun 9 zayıfı varmış, senin de
başarısızlığına sebep olur demişler. Bu çok
zoruma gitti ve beni tahrik etti, o gayret
ile yılı zayıfsız bitirdim. O yıldan sonraki
yıllarda, lise son sınıfa kadar, hiçbir dersten zayıf almadım. Liseden mezuniyetimin
peşinden, hemen üniversite imtihanlarına
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ve bazı üniversitelerin burslu okutmak üzere
Avrupa’ ya göndermek için açtıkları sınavlara hazırlandım. Üniversite sınavları şimdiki
gibi merkezi olmayıp, her okul sınavı kendisi
yapıyordu. Dolayısı ile her okulun sınavına
ayrı ayrı katılmak gerekiyordu. Ben sadece
İTÜ’ye, Maçka Teknik Okulu’na ve İÜ’de fizik
bölümüne müracaat ettim. Fizik Bölümü’nü,
imtihana girmeden kazandım. Maçka Teknik
Okulu’nda İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü,
İTÜ’de ise Makine Fakültesi’ni kazandım.
Çocukluktan beri dedem ve babamın mesleğine olan ilgim dolayısı ile İTÜ Makine
Fakültesi’ne kaydoldum. Liseden mezuniyet
yılındaki sınıf arkadaşlarımız hakikaten çalışkandılar. Sınıf öğretmenlerimizin de belirttiği üzere çok başarılıydık. Bir kısmı yurtdışı
burs imtihanlarını kazanarak yurtdışında,
diğerleri de yurtiçindeki birçok üniversite ve
fakültelerde yüksek tahsillerini tamamladılar.
İş hayatımın dışında değişik sosyal faaliyetlerim oldu. Nitekim TED Kayseri Şube Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası Meslek Komitesi,
Meclis ve Yönetim Kurulu üyelikleri yaptım.
TED Kayseri Koleji Vakıf Yönetim Kurulu
Üyeliği, ayrıca kurduğumuz Kayseri Koleji
Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı yaptım. Bütün bu yılların bana
kazandırdığı bilgi ve tecrübelerimi, çevreme
özellikle gençlere aktarmaya gayret ettim
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dışında, futbol ve siyaset ile hep gözlemci
olarak ilgilendim. Gerek klasik batı müziği
bilgim, gerekse dünya futbolu hakkındaki
bilgim uluslararası iş ilişkilerimin gelişmesine
hayli faydalı oldu. Üniversite yıllarında iki yıl
amatör olarak basketbol oynadım.
Neleri sevmezsiniz?
Herhangi bir muhatabım karşısında her
zaman şunu düşünürüm, karşımdaki kişi
en az benim kadar akıllıdır, dolayısı ile karşımdakini aldatmaya hiç teşebbüs etmedim.
Muhatabımın beni aldatmaya çalışması, beni
o kişiden soğutur. Bu sebeple, dürüst davranmayan insanları bir türlü sevemedim.

Neleri seversiniz, hobileriniz var mı?
Türk sanat musikisini çok severim, rahmetli
babamın sesi de güzeldi. Küçük yaşta dayımın
taş plaklarını dinleyerek Türk sanat musikisine olan ilgim arttı. Lise döneminde seçmeli
ders olarak müziği seçmiştim. Müzik öğretmenimiz, benim sesimin devlet operası için
çok aranan tenor olduğunu, mezun olunca
konservatuara gitmemi tavsiye ediyordu.
Ancak ben orta halli bir ailenin çocuğu idim,
dolayısı ile opera sanatçısı olmak ilgimi çekmiyordu.
Müziğin evrenselliğinden etkilenmiş olacağım ki, klasik batı müziğine de ilgi duydum
ve klasik Türk müziği gibi batı müziğinde
de bir hayli arşiv sahibi oldum. Bunun

Makam ve mevkii farkı gözetmeden, herkese insanca davranmaya
gayret ederim. Görevlerim dolayısıyla çok çeşitli insanlar ile tanıştım,
dürüst ve dost insanların yanında, menfaat ve ikbal için riyakâr davranan kimseleri de gördüm. Gerek çocuklarıma ve torunlarıma, gerekse
çevremdeki gençlere hep dürüst olmayı, kısa dönemlik menfaatler için
insanları aldatmamalarını, paranın ve mevkiinin kaybedilebileceğini,
ancak tekrar kazanılabileceğini, fakat itibarın kaybedildiği zaman
bunun tekrar geri kazanılmasının çok zor olacağının tembih ve tavsiyesinde bulunurum. Nitekim büyüklerimiz, Allah itibar bozukluğu
vermesin derlerdi.
Hayırseverlik konusunda neler düşünüyorsunuz?
İstanbul’da Kayseri Yüksek Öğrenim Vakfı Yurdu’nda kaldım. Eğer o
yurt olmasaydı birçok arkadaşım yüksek tahsilini yapamayacaklardı.
Sosyal sorumluluk açısından o yurda emeği geçen herkese rahmet
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ve minnet borçluyuz. İnsanlara yardım etmekten mutlu oluyorum.
Bunun illa ki, maddi yardım olması şart değil. Kimi zaman manevi
destek ve yardım da, maddi yardımdan daha önemli olabiliyor.
Zaten soyadım “Yardımcı” olduğu için bir yerde mecburum! Tabii ki,
benim maddi yardımlarım kendi imkânlarım çerçevesinde olmuştur.
Rahmetli babam ömrünün son yıllarında bir hayır yapmak istiyordu,
ömrü vefa etmedi, daha sonra zamanın Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Başhekimi Murat Molu sayesinde babam için bir oda tefrişi yapmak
kısmet oldu. Yine o hastanede yakınlarım da başka odaları tefriş
ettiler. Gelin görün ki, bir yıl evvel ilk defa bir sağlık kontrolü için
göğüs hastanesine gittiğimde, bizlerin tefriş ettiği odalardaki isimlerin
sökülerek, başka isimlerin verildiğini gördüm. Sorduğumda yeni gelen
başhekimin bu değişikliği yaptığını öğrendim. Ben yaptığım bu cüzi
yardımı reklam için yapmamıştım, ama o muhterem başhekimin ahde
vefasına {!} da üzüldüm. Daha sonra da, annem adına Arif Eminoğlu
Diyabet Hastanesi’nde {şimdiki Sevgi Hastanesi} bir oda tefriş etmek
kısmet oldu. En son olarak da, Kızılay Hastanesi’nde Ayhan Uzandaç
beyin teşviki ile eşim ve kendim adına oda yaptırmak kısmet oldu.
Malumunuz hayır yapabilmek de kısmet işi.
Kayseri ve Kayserili için neler söylemek istersiniz?
Kayseri milattan evvel 2500’lü yıllardan itibaren genellikle ticaret ile
tanınan bir şehir. Hatta o dönemlerde, Asurlular’ın Kayseri’de bayileri
varmış. Ve o bayiler, çevre yerleşim birimlerinde de tali bayilikler ihdas
etmişler. Bu bakımdan, Kayseri’nin ticari geleneği 4.500 yıl öncesine
dayanıyor. Bilindiği gibi Kayserinin ne yer altı, ne de yer üstü zenginliği
var. Bu bakımdan kazanç, ancak ticaret ile sağlama yoluna gidilmiş ve
güvence olmadığı için de daima tasarruf alışkanlıkları gelişmiştir. Biz
de tasarruf ederek büyüdük ve daima kazanmak adına gayret sarfettik. Bu çerçevede yaz tatillerinde bir şeyler alıp satarak {simit, gazete,
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marul vs.} para biriktirmeye gayret ettik.
Normal ders kitaplarımızın dışında, kültürümüzü arttırmak için gerekli olan kitapları
almaya paramız olmuyordu. Şimdiki Kayseri
Lisesi’nin karşısında, geceliği 3 kuruşa kitap
kiralayan bir kitapçımız vardı. Ben ortaokul
ve lise döneminde Batı ve Rus klasiklerini
ve kendi yazarlarımızın kitaplarını büyük
oranda bu kiralık kitaplardan okudum. Şimdi
bir hayli kitap arşivimiz var, eşim de okumayı çok sever. 200’e yakın kitabı fabrikaya
getirip, personelin okumasına tahsis ettim.
Ancak maalesef kira olmadığı halde, ilgi bizim
gençliğimiz gibi değil. Yurtdışına seyahatlerimde, her ortamda başkalarında gördüğüm
kitap okuma alışanlığını hayranlıkla izliyorum. Maalesef 1950’li yıllardan itibaren takip
edilen eğitim politikalarının, tek tip insan
yetiştirilmesine hizmet ettiği kanaatindeyim
ve hayatta nadiren ihtiyaç duyulabilecek pek
çok gereksiz bilginin çocuklarımıza öğretildiğini düşünüyorum.
Kayseri’nin geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
Kayseri, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren sosyal yönden gelişmeye imkân veren
pek çok tesisin inşasına sahip olmuş, eski
fotoğraflardan ve bilgilerden öğrendiğime
göre giderek modernleşen bir gelişime sahne
olmuştur. Fakat son yıllarda, bu hayatının
daha bir kapalı yapıya dönüşmeye başladığını düşünüyorum ve bazı yönlerden giderek
bağnaz ve hoşgörüsüz tavırların arttığına
şahit oluyorum. Bunun yanında, yeni neslin
teknolojik gelişmelerin etkisinde kalarak
asosyal bir yaşama yöneldiği kanaatindeyim.
Ben mizaç olarak genelde sakin biriyim. Ailemin, özellikle rahmetli babamın tavsiyeleri
hep bu yönde idi. Sabırlı olmamızı, ani kararlar vermememizi öğütlerdi. Bu öğütlerin iş
hayatımda çok faydasını gördüm.
Hayır severlerimize ve bunlara vesile olanlara
minnet ve şükranlarımı arz eder, vefat edenlere rahmet dilerim. t

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

Y

S

E

R

İ

İrfan, Ayşe ve Yavuz Dursun
İrfan Dursun
Sizi tanıyabilir miyiz?
Adım İrfan Dursun. 1962 yılında Kayseri’de
doğdum. Sırasıyla Ahmet Paşa, Nazmi Toker,
Endüstri Meslek Lisesi ve İktisat Fakültesi’ni
bitirdim.
1983 yılında Sivas’ta askerliğimi yaptım.
1978–2003 yılları arasında Maksim Plak ve
Kasetçilik adı altında Yeraltı Çarşısı, Sivas
Caddesi ve Gazioğlu Çarşısı’nda plak ve kaset
işine başladık. Sonra kardeşim Yavuz’la birlikte hem Kayseri, hem de bütün İç Anadolu’ya
bayilikler verdik, aynı zamanda Organize

Sanayi Bölgesi’nde ocak–fırın fabrikası açtık. 2003
yılında kaset işini bitirdik. Şu an Maksim İnşaat San.
Tic. ve Ltd Şti. bünyesinde faaliyetlerimize devam
ediyoruz.
1992 yılında evlendim, 3 çocuk babasıyım. 1998 ve
2002 yılında hacca gittim.
Babanızın Size tavsiyeleri nelerdi?
Babam o zamanlar halde toptancıydı. Bize en büyük
öğüdü yaptığımız işlerde hem ticarette hem de gündelik yaşamımızda dürüst olmamızı isterdi.
Hayırseverlikten neler anlamaktasınız?
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Mehmet Dursun

Kayseri Ticaret Odası meclisinde görevliyim.
TOBB Üst Kurul Delegesi’yim. Siyasi faaliyetlerim de var aynı zamanda.
Dinimizin üstümüze emrettiği görevler var.
Biz de bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Ülkemizin köklü yardım kuruluşlarından biri
olduğu için Kızılay’ı tercih ettim.

YAVUZ DURSUN
Sizi tanıyabilir miyiz?
1963 yılında Kayseri’de doğdum. İlkokul
öğrenimimi Ahmet Paşa’da, ortaokulu Nazmi
Toker ve Dedeman’da tamamladım. Liseyi
Fevzi Çakmak Lisesi’nde bitirerek iş hayatına atıldım. 1983 yılında askerlik görevimi
Ankara’da tamamladım. Yıllarca kaset–plak
sektöründe büyük firmaların dağıtılıcılığını
yaptık ve bayilikler verdik.
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Örnek aldığınız kişiler var mıdır?
Tabi ki, peygamberimiz efendimiz. Siyasette
de örnek aldığım kişiler oldu. Önce Atatürk,
sonra Alparslan Türkeş.
Hayırseverlikten neler anlıyorsunuz?
Allah herkesi veren el yapsın. Zekâtı, fitreyi
gerektiği yere zamanında ulaştırmak çok
önemli. Biz de, elimizden geldiğince bir şeyler
yapmaya çalışıyoruz.
Kızılay’ı tercih sebebiniz nedir?
Kızılay’da delegeyim. Çok önemli bir kurum.
Diğer vakıflara da yardımlarımız devam
etmektedir.
Kayseri’nin gelişimi ve geleceğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Şu an Maksim İnşaat San. Tic. ve Ltd Şti.
bünyesinde faaliyetimizi sürdürüyoruz.

Kayseri çok hızlı gelişiyor ve büyüyor. Ülkemizin güzide şehirlerinden birisi ve aynı
zamanda çok hayırsever bir şehir.

1985 yılında evlendim, 3 evladım var.

Prensipleriniz nelerdir?

Sivil toplum örgütlerinde de görev
yapıyorsunuz sanırım.

Doğruluk ve dürüstlük benim için en önemli
şeyler. t
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Kasım Gözüakça
Sizi tanıyabilir miyiz?
1936 doğumlu olmama rağmen, beni
1938 yazdırmışlar. Çocukluğum Düvenönü Mahallesi’nde geçti. İlkokulu Bozatlı
İlkokulu’nda okudum. Ahmet Hilmi Güçlü
başöğretmenimizdi. Ahmet Hulusi Köker’in
babası Şevki Köker benim öğretmenimdi.
Babam Kapalıçarşı’da manifaturacıydı. Ağabeyim askere gidince babam yalnız kaldı. Bu
yüzden okuyamadım. Babamın yanında 13
yaşında iken çalışmaya başladım. İki tane ineğimiz vardı. Babam yoksul bir adam değildi,
ama benim 13 yaşına kadar ayağımda ayakkabım yoktu. O zaman bana padişahın deve-

leri de yalın ayak geziyor derdi. 1959 yılında
Manisa’da 45 gün eğitim gördük. Daha öncesinde ben 6 ay daktilo kursuna gitmiştim. O
da askerde işime yaradı. Askeri mahkemede
yazıcı oldum. İstanbul’da askerliğimi bitirdim. Askerden sonra amemin oğluyla yün
işi yapıp, İtimat Mağazası’na ortak oldum.
Daha sonra konfeksiyona girdik. İstanbul’da
trikoda Sedef, Neyir ve ben vardım. 1985
yılına kadar devam ettirdim ve mağazayı
kardeşime devrettim. Ben de inşaat işine
girdim. O zamanlar inşaat enflasyonu vardı.
İlk olarak Taşucu’nda, yazlığımın orada inşaata başladım. Toplam 10–15 inşaat yaptım.
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5–6 yıl önce kendimi emekli ettim. Mersin
Susanoğlu’nda ve Talas’ta yazlığım var. Altı
ay orada, altı ay burada kalıyorum.
Hayatta örnek aldığınız kişiler oldu
mu?
Atatürk’ü bizim sevdiğimiz gibi, bütün dünya
seviyor. Muvaffak olan herkesi izler, örnek
alırım. Nuh Mehmet Baldöktü’yü örnek
alırım. Kapalıçarşı’da komşuluk da yapmıştık. Ticaretin Atatürk’üydü.
Neleri sever, neleri sevmezsiniz?
Ben dostluk ve arkadaşlığa çok önem veririm.
Eski mahalle arkadaşlarından 20 kişilik grubumuz var. 20 yıldır Ağustos ayında birlikte
takılırız. Pişman olduğum şey, sigarayı bırakamamak. Şikâyet, ihbar hiç hoşuma gitmez.
Herkesin sevmediği gibi ben de sevmem.
Sizi en çok üzen olay neydi?
Çok genç oğlumu kaybettim. Ali Fuat’tı ismi.
Babanız Size neler tavsiye ederdi?
Babam geçmişlerden bize örnekler anlatırdı.
Onu hiç üzmedim. Babam bize daima doğruyu gösterdi. Bir gün daha kapımıza alacaklıyı getirmedik. Babam yokluğu görmüş. Bize
hep iyi örnek oldu.
418

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

Hayırseverlik denilince neler
anlıyorsunuz?
Hayrın sonu yok. Hayvana, börtü
böceğe bile yardım edersin, başkası
da hanlar hamamlar yaptırır. Allah’ın
takdiri. Sevabını O bilir. Allah vere,
verdire. Ağalık elinin cebine yakın
olmasıyla olur.
Kızılay’a neler yaptırdınız?
Bir oda teşrif ettik. Rahmetli ağabeyim İsmail Gözüakça ile Kayseri’ye
bağlı kazalarda ufak tefek okul,
hayır işleri yaptık. Babam ve ağabeyim adına okul yaptık. Gözüakçalar
Okulu. Aileden gelenler sonrasında
okula yine yardım etsinler diye adını
böyle koyduk. Okullara katkılarımız
oldu.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Aydınlıkevler’de cirit oynanırdı. Daha
ileriler harman yeriydi. Türkiye’nin
her yeri gibi Kayseri de gelişti.
Son olarak şunu söyleyebilirim. İçinde
bulunduğun anı en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Hayat çok tatlı. t
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Kemal Timuçin
Bize kendinizden söz eder misiniz?
1930 yılında Talas Derevenk Çiftliği’nde
doğdum. 1937’de Talas İlkokulu’na gittim.
1942 yılında ilkokulu bitirip, Talas Amerikan
Koleji’ne kayıt oldum. Okul ve çalışanları çok
hoşuma gitti. Müdür Nilson’du. O yıllarda
Babam Mehmet Timuçin Kayseri’de Sanat
Okulu’nun yapımına katkıda bulunmuş.
O zaman hatırlı adam. Lakabı Hekimbaşıoğlu Deliküçük. Kayserililer Sanat Okulu’na
çocuklarını vermiyorlar. Buradan çıkınca
yedek subay olacak mı, maaş alacak mı, yok.
Burada şu kadar yıl okuyana kadar Tayyare
Fabrikası’na gider hem maaş alır, hem sanat

öğrenir, hem de askerliğini burada yapar derlerdi. Babama, hem okulun yapılmasına yardımcı oldun, hem de senin iki çocuk burada
neden okumuyor denince, babam da kardeşim Recai ile beni Kolej’den aldı, Sanat
Okulu’na yazdırdı. Ben bir yıl okumuştum
kolejde.
Kemal bey, okulla ilgili bir anınız var
mı?
Olmaz mı? Sanat okulunda üç yıl okudum.
Sanatım marangozluk. Öğlene kadar sınıfta,
öğleden sonraları marangozhanede çalışırız.
Sınıfı geçmem için bana ödev olarak iskemle
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aldığımı söyledim. İşkenceyi sökmemi söyledi. Çünkü izin almadan getirmiştim. Peki,
efendim, dedim. Daha sonra işkenceyi alırken Size haber vereyim mi, dedim. Hayır,
başka yerden işkence almayacaksın, dedi.
Ben de durumu izah ettim. İskemlenin tutkalının tutması için, başka işkenceye ihtiyacım olduğu anlattım. Yok deyince, götürdüm
işkenceyi verdim. Ama baktım ki belli bir süre
sonra iskemle açılmaya başladı. Ben de gittim
tekrar işkenceyi aldım getirdim. Hoca geldi,
vay sen bunu nasıl getirirsin diye işkenceyi
söktü. Sökünce iskemle ayrıldı. Ben de iskemleyi yere çaldım. Hoca da, sopayı aldı beni
kovalamaya başladı. Ben kaçıyorum, hoca
kovalıyor. Bana attığı sopa başka bir çocuğun
ayağına geldi. Kaçtım gittim. Hemen muavine haber vermişler. Beni çağırdı ve hemen
avucunu aç bakalım deyince, ben olayı izah

yapmamı söylediler. İskemleyi yaptım, sıcak
tutkalla yapıştırdım, işkence yapacağım.
Fakat benim bir tane işkencem var. Üst sınıftaki arkadaşlarıma gittim, onlardan işkence
aldım getirdim, taktım, kurumaya bıraktım.
Atölye hocası yanıma geldi ve işkenceyi nereden aldın diye sordu. Ben de üst sınıflardan
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etmek istedim. İfademi al dedim ama sonuç
vermedi. Ellerime vurmaya başladı, ellerim
patladı. Yüzüme, kafama vurmaya başladı.
Her tarafım kan oldu. Ben de bunu üstüne
kapıyı açtım, doğruca müdür yardımcısı
Talaslı Mehmet Kara’ya vardım. Kara’da velim
olurdu. Bir şey çıkmadı...
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Uzun hikâye. Emniyete gittim, onlar savcılığa gönderdi. Savcı beni görünce, yavrum
bu ne halin dedi. Ben de durumu anlattım,
hocanın beni dövdüğünü söyledim. Nasıl
olur hoca seni dövemez, dedi. Oturmamı
söyledi. Biz o zaman çocuğuz, savcı nedir
bilmiyoruz. Ben şimdi polis yollar, hocayı
aldırır, buraya getirtirim, şimdilik sen git
falan dedi. Çeşmede elimi yüzümü yıkadım,
kanları temizledim. Akşamüzeri teyzemlere
gittim, onlarda kalıyorum. Akşam eve gidince
tabi ne oldu dediler, ben de durumu anlattım.
Onlar bana arsızlık yaptığımı söylediler, ama
ben durumu iyice izah ettim.
Ertesi gün okulda, öğlen vakti içeriden
gürültü, patırdı geldi. Dediler ki, Deliküçük
gelmiş. Talaslı çocuklar babama, hoca oğlunu
dövdü, öldürme noktasına getirdi demişler.
Babam da ata biner, okula gelir, atı bekçiye
bırakır, okula girer. Babam bağırıp duruyor.
Aman baba burası Derevenk Çiftliği değil,
burada bağırılmaz dedim. Müdür, babamı
odasına aldı. Babam dedi ki, tamam talebe
dövülür, ancak hırsızlık yaparsa, başka bir
suç işlerse dövülür. Bu suçları işlediyse ben
de döveyim, ama yoksa suçu, neden bu kadar
dövdünüz dedi. Neyse, beni dışarı çıkardılar, babamı yağladılar, yolladılar. Ben sınıfta
kaldım. Artık okula gitmem, aman hocası,
okulu batsın dedim. Okuldan ayrıldım.
Böylece ticari hayatınız başladı,
diyebilir miyiz?
Evet. Bunun üzerine, sonradan kayınpederim olan teyzemin oğlu Bekir Cavcav bana
dedi ki, “o zaman seni Turhal’a gönderelim.
Benim Turhal’da halı ortaklığım var, git onu
da denetlemiş olursun, orada da bir iki ay
kalırsın”. Ben de, peki dedim, 1948 yılında
gittim. Turhal’da halıcılığı az çok öğrendim.
Orada küçük masa kadar, seccade kadar
halıyı 300 liraya aldım. Ben de kayınpederime getirdim bu halıyı, çok kıymetli bunu
iyi paraya sat dedim. Birkaç gün sonra 500
liraya satmış halıyı. Sinirlendim, bu halı çok
kıymetliydi, neden bu kadar ucuza verdin
dedim. Bana daha öğrenmem gereken çok

Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demirel Köşkte plaket veriyor

şey olduğunu, halıyı ters çevirince yırtılacak
durumda bulunduğunu, halını çürüdüğünü
söyledi. Alan adam da bana gösterdi çürük
olduğunu, hem yeter 200 lira kazandın dedi.
Okuldan ayrılıp iş hayatına atılmam böyle
başlamış oldu.
Müstakbel kayınpederimin yanında bu
vesile ile halıcılığa başladım. Köylerde,
Hisarcık’ta, Bünyan’da halı dokutturuyor;
Uşak’ta ip yaptırıyor, orada boyatıyordum.
Zenginlere bakıyorum ya müteahhit, ya da
keresteci. Ben halıcılığı sevmedim, keresteci olacağım dedim. Kayınpederim bana,
oğlum sana keresteci dükkânı açmaya gücümüz yetmez, ama seni iki kapılı cami yanında
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Çok önceleri babam bir gün, Derevenk’in yarısını bana, diğer yarısını da ikinci eşinden olan
merhum kardeşim Lütfü’nün üstüne yürüteceğini söyledi ve tapu masrafları için beş bin
lira istedi. Bu arada babamın zaman zaman
bize, bakın ben iki evliyim sakın, ama sakın
iki evlenmeyin dediğini hatırlıyorum. Ben de
beş bin lira karşılığında bana ne vereceksin
demem üzerine, sözünü ettiğim beş dönüm
yeri üstüme yürüttü. Ben de burayı bahçe
yapmıştım. Ağaçları dikmiştim. Sanırım o
zamanın parasıyla yetmiş bin lira istedim,
ama Şükrü bey elli bin verdi. Ben de, sattım
gitti.
Sanırım bu parayla artık müteahhitlik
dönemi başladı.

Fatma ve Kemal Timuçin
Talas Devlet Hastanesi açılışı

Feyzioğlu’nun arsasındaki oduncunun yanına
verelim, dedi. Kayınvalidem iki tane burma
bilezik verdi. Onları üç bin liraya sattım,
oduncu Salih Kabaklıoğlu’na ortak oldum.
Böylece üç dört yıl süren keresteciliğe başladım. Uzun hikâye Ortak 65, ben 25 yaşında
olunca anlaşamıyoruz. Biz de ortaklıktan
ayrıldık, tekrar halıcılığa döndüm.
27 Mayıs Caddesi’nde Cemal Ünlü’nün dükkânını
tuttum. Al sat yapıyorum. İstanbul’ da tanıdığım
dükkânlar var, benden kayınpederin hatırına
piyasanın biraz üstünde fiyatla halı alıyorlar.
Derken, mühendis rahmetli Şükrü Çetiner bir
gün, Yukarı Talas’a çıkarken Derevenk yoluna
girişteki 5 dönüm bahçeni satar mısın dedi.
Kime, dedim. Doktor Kadir Akkan’a, dedi.
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Hem de nasıl. Uzun bir yolculuk başladı artık.
O parayla, Kadir Has’ın kardeşinden iki tane
Henschel kamyon aldım. Elli bini de peşinat
vermiştim, gerisini iki yılda ödeyecektim.
Birini babamın ikinci eşinden olma kardeşim
Muammer’e, diğerini de başkasına verdim.
Bunlara yol işi aldım. Karayolları’nın Van
tarafında köprü işi vardı. Bunları saldım,
iki aylık işi üç ayda bitiremediler, ben de
bunun üstüne oraya gittim, bitirmeleri için
başlarında durdum, zarar ettik ama işi bitirip geldik. Anladım ki, işin başında bulunmazsan kesinle menfaat beklenmemeli.
Karayolları’ndan, stabilize ve yol işleri almaya
başladım. Adana’da Karataş yolu ihaleye çıktı,
merhum ambarcı Hayri Gürpınar ile ortak
olduk. Karne lazım, ihaleye girebilmek için.
Kime dediysek, karne vermediler. Netice de
bir arkadaşın karnesi ile ihaleye girdik. İhaleyi aldım. Altı ayda bitmesi gerekiyor. Zarar
edersiniz, bu fiyatla bu iş yapılmaz dediler.
Hayrullah, bunun üstüne ben ortak değilim
dedi. Zaten teminatı da ben vermiştim. O da,
çıktı gitti. Karataş yolunu yaptım ve üç yüz
bin lira zarar edersin dedikleri yerden elli bin
lira para kazandım. Böylece, müteahhitlik
serüvenim başlamış oldu.
Anladığım kadarıyla artık yavaş yavaş
Adana’ya yerleşiyorsunuz.
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Doğru. Adana’da Karayolları Müdürü, sen
işin başında oturuyorsun, toprağın üstünde
peynir ekmek yiyorsun, üstün başın tozun
toprağın içerisinde, işine çok düşkünsün,
bu sebeple seni çok sevdim, eğer devamlı
çalışacaksan sana devamlı iş vereceğim, ama
evini de getirmelisin dedi. Neden Müdür bey
deyince, ben seni görüyorum akşamları sağda
solda geziyorsun, bara–pavyona gidiyorsun,
evin burada olursa bunları yapmazsın falan
dedi. Müdür doğru söylüyordu. 1966 yılında
evimi Adana’ya getirdim.
1965 yılında bir gün, Mersin Karayolları
Müdürü seni istiyor dediler, vardım. Ankara
senden çok memnun kalmış, Yüksekova’da
Zap Suyu’ndan ayrılan 82 km’lik İran hududuna kadar olan kısmını Kemal Timuçin
yapsın demişler. Önceki müteahhitlerden
biri kendini asmış, diğeri de yarım bırakıp
kaçmış. İşi, gittim aldım. İşi bitirdim, ama
yüzeli bin lira da zarar ettim. Çünkü, yedek
parça, işten anlayan adam filan bulmak çok
zor oralarda. Hem, bunlar benim için büyük
paralar. Eski Kayseri evlerinin damı toprak
olurdu ya, Yüksekova’da da hepsi öyle. İki
katlı bir evde oturdum banyo, tuvalet yok.
Tahtadan dışarı tuvalet yaptırıyorum, sabah

kalıyorum ki çalmışlar. Birkaç kez yaptık,
ama fayda etmedi çalındı. 1965 yılında
köydü oralar. Adana’daki Müdür bana Maraş,
Göksun, Elbistan baraj yollarını yaptırdı.
Antep köy yollarını, İskenderun, Antakya,
Osmaniye yollarını yaptım. Kardeşlerimi de
çağırdım. Çünkü iyi para kazanmaktaydım,
artık. Çalışıyoruz, ama paramızı alamıyoruz

Kültür Bakanı İstemihan Talay
şükran plaketi sunuyor
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Karayolları’ndan. Devletten istihkak almakta
zorlanınca, bu sefer özel sektöre ağırlık vermeye başladık. Çukobirlik binası yapılırken
müteahhit Kadirbeyoğluları, burada bize hafriyat, kum, çakılı kim getirir dediklerinde,
sosyete müteahhidi var diyorlar. Kimdir,
neden sosyete müteahhidi denilir diye sorduklarında, işini zamanında ama pahalı yapar
diye beni söylemişler. Onlar da, mikâpta iki
lira fazla vereceğiz gel bizim işi yap dediler.
Dört sene Çukobirlik’in hafriyatında çalıştık.
Kemal bey, Sabancılar’la çalışmaya
nasıl başladınız?

Talas Anadolu Lisesi açılışı

Talas’ta Kütüphane açılışı

En küçük baldızımın düğünlerini yapıyoruz,
Adana’da. Sabancıları da çağırdık. Rahmetli
Hacı Sabancı da geldi, gel biraz konuşalım
dedi. Müsait bir yere çekildik, Çimento
fabrikamız Çimsa’nın ham maddesini sen
getir, teklifini yaptı. O sırada, Mersin–Tarsus
yolunu yapıyorum, çift yol. Karayolları’ndan
ayrılmış bir mühendisle onun karnesini kullanarak işi aldım. Burada da Karayolları’ndan
paramızı zamanında alamıyoruz. Ödenekte
sıkıntı çekiliyor, falan. Sabancılar, bana fabrikayı gezdirdiler. Mühendis arkadaşa sordum:
Ben, Karayolları işinden ayrılsam sen yapabilir misin? O da memnun olacağını, söyledi.
Ben de çimento fabrikasına başladım. Hacı
Sabancı, kayınbiraderi ile bacanağını çimento
fabrikasına ortak etmiş. Kayınbiraderi nakliyecilerle anlaşamamış. Tek taraflı anlaşmalar
bozulmuş. Şartlarda anlaşamamışlar, ondan
da diğer ekip bırakmış. Neyse, benim tabi
bunlardan haberim yok. Gittim, tamam işi
yaparım, ama kaç lira vereceksiniz dediğimde,
on lira veririz dediler. Biz tabi önceki fiyatları
bilmiyoruz, tamam dedik ve başladık. Otuz
üç yıl sürdü bu iş. Bu vesile ile Hacı beyi rahmetle anmak isterim. Bana çok yardımcı oldu,
kardeşi gibi davranırdı bana.
Hayır yatırımlarınızı anlatır mısınız?
Hacı Sabancı ile çalışmaya başlayınca, yaptırmış olduğu hayır işlerinden de haberdar
oluyordum. Tabii, yaptıklarına da gıpta ile
bakıyordum. Her akşam yatarken dua ederim
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Allah’ım bana sağlık sıhhat ver, hayır hasenat
yapmama yardım et derim. Duam kabul oldu
ve Allah da verdi.
Aradan yıllar geçti, bizim çocuğumuz olmadı,
kısmet değilmiş. “Elkızı” aldık, elimizle
büyüttük. Onun da düğününü yapıyoruz,
Adana’da. Adana Valisi de davetli. O sırada
Kayseri Valisi de Adana’ya gelmiş. Adana valisiyle birlikte düğüne geldiler. Düğünde, Vali
Rıdvan Yenişen Talas’a bir Anadolu Lisesi
yaptırt hayrına dedi. Ben burada çalışıyorum,
Talas’a nasıl gidip geleyim dedim. Ama Hacı
Sabancı, Kemal ağa sen de bir okul yaptır
artık deyince, zorda kaldım ve tamam dedim.
Üç gün sonra Kayseri Valisi’nin arabasıyla
özel kalemi gelmişler, aman günü geçiyor
bir imza at dediler, imzayı at da istersen bir
sene sonra yap dediler. İmzayı attık, sonunda
Anadolu Lisesi’ni tamamladık.
Okulu bitirdikten sonra, Kiçiköy Camii’nin
çatısı akıyor, yaptırsan da namazımızı rahat
kılsak dediler. Ben de çatıyı kaldırdım,
direkleri söktüm, betonu döktüm, çatısını
kapattım. Harman Mahallesi’nde 600 senelik cami var. Bunun da çatısı akıyor, duvarlar çürümüş, bir de burayı onar dediler, ben
de tamam dedim. Yanında Rüştiye Mektebi
varmış buraya da kütüphane yapar mısın
dediler, tamam dedim. Eski hali nasılsa taşını,
yapısını bozmadan yaptım. Şurada betonu
yarım dökülmüş bir ev var, burayı hastane
yapar mısın, dediler. Oraya da hastane yapmaya başladım. Cami yanında bir kahve var,
oranın da tavanı akıyor, burayı da yap dediler.
Camekân istediler. Ben kahveyi yaptırmak
istemedim. Ne yapayım, kahveden bana
ne dedim. Oradan birisi, kahve olmazsa bu
camiye gelen fazla olmaz, dedi. Biz sabahtan
gelip burada okeyimizi oynuyoruz, namaz
zamanlarında camiye gidiyoruz, bu kahve
olmazsa kim gelecek camiye, dedi. Tamam
dedim, ama burası sit alanıymış, elletmiyorlar. Güzel Sanatlar’ın dekanı Kayserili,
bu sit alanlarından o sorumluymuş. Ona
gittim. Sen başla, damını aktar, camekânı
yaptır, sana kimse bir şey demez, ama ne
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ben duyacağım, ne de başkası duyacak dedi.
Orayı da yaptım. Neyse, meydanı da düzenlememi istediler. Meydanda eski bir ev var,
içindeki kişi boşaltmıyor. Karşıda bir yere
ev yapın, çıkayım demiş belediyeye. Ben de,
yerini gösterin evini hemen yapayım, dedim.
Oturduğu ev, kötü taştan tek oda bir yer.
Neyse, adamın evini yaptırdım, yeni evine
geçti. Aradan zaman geçti, adam beni arıyor:
Vay benim eski evdeki telefonum yeni evime
çekilmemiş, bunu hallet, dedi. İyi halledeyim dedim. Meydanı da öylelikle temizledim. Belediye Başkanı Orhan Say sağ olsun,
Harman Meydanı’na adımı vermiş, Kemal
Timuçin meydanı diye. Bakalım ne zaman
kaldıracaklar. Öyle ya, zaman geçince unutuluyoruz!
Ben bunları yaparken aşevinden geldiler,
aşevinde yemekleri herkes gelip alamıyor,
uzaktakiler kalıyor, bize bir Renault araba
dediler. Ben de, o işinizi görmez, size Pickup
minibüs alayım dedim ve aldım. Adana’dan
yağ, bulgur, mercimek de göndereyim dedim,
ama gelen giden olmadı. Aradan bir yıl geçtikten sonra, minibüs ne âlemde deyince,
kaymakamın minibüsü aldığını, söylediler.
Yaptığınız hayırların kendi
masraflarını çıkarmasını
planlıyorsunuz, anlatır mısınız?
Yaşlandım, 80 yaşına geldim. Nefes darlığım var. Doktorum bana, deniz seviyesi
haricinde bir yerde yaşayamayacağımı söylüyor. Mersin’de, Gözne yaylasında bahçeli
evim var. Oraya bile gidemiyorum, hastalanıyorum. Dolayısıyla yaptığımız hayırlarla
ilgilenemiyorum. Valimize rica ettim, bana
500 metrekarelik bir arsa verin, ben oraya
dükkânlar yapayım, Talas Belediyesi’ne veya
Kaymakamlığı’na vereyim dedim. Kiralarını
bu kişiler toplasın, bir dernek olsun istedim.
İlin bütün yöneticilerine söyledim. Ama 3–4
yıldır arayan soran yok, dolayısıyla yapamadım. İnanın ilgilenmediler bile. Oysa kendi
akarlarını kendileri temin etsin istiyordum.
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 Esas önemli
şeyleri yapmayı,
planlamayı,
çalışmayı Hacı
Sabancı’dan öğrendim. İşe, 10 dakika
bile gecikmezlerdi.
Yurtdışılarına giderdik bayramlarda,
bayram kaç günse
o kadar dururlardı, ondan sonra
hemen işlerinin
başlarına koşarak
gelirlerdi. Yahu, bir
gün daha gezelim
demezlerdi. 
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Siz Derevenk’te Erciyes Üniversitesi
öğrencileri ile karşılaşmışsınız. Olayı
anlatır mısınız?
Deverenk’te çocuklar yürüyüş yapmış geliyorlar. Karşılaştık. Beni tanımıyorlar. Konuşurken, buranın sahibi neden buralara gelmiyor,
Kemal Timuçin diye bir akılsız adam var,
buraları bırakmış Adana’ya gitmiş dediler.
O adam benim dedim. Tabi o zaman biraz
utandılar. Ama ayaküstü sohbet ettik.
Peki, Adana tarafına da hayırlarınız
oldu mu?
Hacı Sabancı gibi ben de parayı Adana’da
kazandım. Dolayısıyla oraya da hayır yapmak
istedim, valiliğe müracaat ettim. Onlar da
bana bir klinik yap dediler. Peki dedik,
arsayı sordum. Turgut Özal Bulvarı’nda bir
yer gösterdiler, ama arsa bir parsel. Küçük.
Yanında bir parsel daha var. Valiye gittim
bana o parseli de ver, ben hastane yapayım
dedim. Vali oranın öğretmenlere ait olduğunu söyledi. Ben de Vali’ye, Cumhurbaşkanı Demirel’e gidelim belki sorunu çözeriz
dedim. Birlikte gittik. Hem daha öncesinde
de Talas’ta hayır yapanlara Cumhurbaşkanı
plaket yollamış benimki gelmemişti, onu da
alacaktık. Cumhurbaşkanı’na olayı anlatınca,
Vali’ye döndü ve bu adam klinik yerine hastane yapacak, yardımcı olun o arsayı verin
dedi. Vali de orasının öğretmenler ait olduğunu söyleyince, parasını ben veriyorum al
o arsayı ve Kemal Timuçin’e ver dedi. Neyse
arsayı bana verdiler. Sağlık Bakanlığı bana
bir proje göndermedi, ben de Kayseri’deki
bir mühendise çizimi yaptırdım ve hastaneyi tamamladım. Ama bir morg yapmayı
unutmuşuz. Hemen tuvaletin birini bozduk
ve morg yaptık. Hastaneyi teslim edeceğiz,
Ankara’dan heyet istedik, hastaneyi gezip
baksınlar ve daha sonra açılışını yapalım diye.
Adana Ankara ile yazıştı, heyet uçakla geldi.
Sabah gezecekler akşam gidecekler. Heyet üç
gün kaldı. Giderken de, bu hastane açılamaz
dediler. Neye uğradığımızı şaşırdık. Heyet
Adana’ya gelince Adana’daki hastane sahipleri bunları ağırlamış, aman buraya hastane
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açtırmayın demişler. Hastanenin bir kat daha
olmasını istediler. İnşaat bitmiş, asansörler
takılmış, kazanlar ona göre. O zaman üst
tarafı çelik konstrüksiyon yapayım dedim.
Kazanı söktürdüm büyük olanını taktırdım.
Borular kaldırmaz dediler, onları da söktürdüm, değiştirdim. Asansör halatları değişecek
dediler, onu da değiştirdim. İnanın tam altı
sene sürdü. Canımdan bezdirdiler. Hastaneyi
teslim ettik, hastane çalışıyor. Kalp hastanesi
olarak kullanılıyor. Ama asıl sinirlendiğim
şey de, bu zamana kadar ne Belediye’den, ne
de Sağlık Bakanlığı’ndan gelip de, arkadaş
ne yapıyorsun demediler. Biz kendi bilgimiz
dâhilinde yaptık.
Hayır mı yaptık, bürokratlarla kavga mı
ettik, bir türlü anlayamadım. Mesela Talas’ta
liseyi tamamladık. Nevzat Ayaz Milli Eğitim
Bakanı. Hacı Sabancı ve Kayseri Valisi de
var. Onlara döndüm ve şuradaki arsayı bana
verin, ben istediğim zaman çok para istiyorlar. Paramız yok derseniz, onu da ben vereyim
dedim. Ben buraya okul, yemekhane, spor
kompleksi, yatakhane yapayım ve öğrenciler rahatça okusun, dinlensin, çalışsınlar,
ilkokuldan başlasın liseden mezun olsunlar,
hatta belki ileriki zamanlarda üniversitesini
de yaparım dedim. Nevzat Ayaz beni ve eşimi
çok samimi buldu ve elini omzuma attı, bakın
bu gençler ne güzel şeyler söylüyorlar, bunları
deftere yazın dedi. Aradan 20 sene geçti, ne
gelen var ne de giden. Etrafı da satıldı. Bizim
gibi hayırseverler de para çok, ama teşvik
eden, ilgilenen, başında duran yok.
Askerliği nerde yaptınız?
1950–1952 yılları arasında bir sene Erzurum, bir sene de Elazığ’da askerliğimi yaptım.
İkisinde de Ağır Bakım Fabrikası’nda kendi
paramla kantin açtım, işlettim, iyi mi? Düşünebiliyor musunuz? Askerlerin ihtiyacını
giderecek kantin yoktu. Komutanın isteği
üzerine açtım. Ayda 200 lira kadar kazanırdım. 100 lirası fabrikaya 100 lirası da bana
kalırdı.
Hangi tarihte evlendiniz?
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1954’ün 11. ayında evlendim. Kuzenim
merhum Bekir Cavcav’ın kızı Fatma’yla.
Fatma, bir hayat boyu bana destek oldu, iyi
günümüzde de kötü günümüzde de yanımdan ayrılmadı. Bu hale gelmemde çok büyük
payı var. O da yedirmeyi içirmeyi, hayır ve
hasenatı sever. Zaten tüm hayırlarımızı da
ortak yaptık. Bu vesile ile rahmetli kayınvalidem Ayşe anneyi de saygı ile anıyorum.
Çok iyi kadındı, ben de çok emeği var. Elinde
büyüdüm diyebilirim.
Kayseri’nin geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
Kayseri, şu anda şahane bir şehir. Geleceği
çok iyi. İyi yöneticileri var. Umarım bu tempo
ile devam eder, gelişmeler.
Kayseri Kızılay’ını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Kızılay yapılırken bana da geldiler, bir iki oda
da Siz yaptırsanız dediler. Ben dört tane sözü
verdim. Daha önce de dediğim gibi, bizde
para var ve etraftan bizlere haber verilince
hayır işlerinin içine girmekteyiz. Çevremiz
bizlere haber verdi, biz de yardım ettik. Kendi
annem, babam, kayın validem ve kayın pederim adına dört oda yaptırdım.
Mesela, Adana Tarsus’ta bir köyden çimento
fabrikasına taş götürüyorum. Köyde ufak
bir cami var, okul yok. Köylüye gittim, ben
size okul yapayım dedim. Köylüler yok, sen
bize cami yap dediler. Yahu, sizin okulunuz
yok okul yapayım dedim, illa cami istediler. Camiyi yapacağım zaman, bana altta
dükkân, üstünde hocanın evi, onun üstüde
de cami olsun dediler. Alttaki dükkânı kiraya
veririz, caminin masrafları çıkar. Hocanın
da evi olursa, kira derdi de olmaz dediler.
Ben de, onların istediği şekilde yaptım. O
camiye de hem annemin hem de kayınvalidemin ismi olan Ayşe ismini verdiler. “Ayşe
Analar Camisi” oldu adı. O caminin bakımını
da halen yapmaktayım.
Peki, son sözlerinizi alayım.

45 yıl sigara içtim, şimdi de yürümekte zorlanıyorum. Sakın, ama sakın sigarayı içmeyin. Amerika’ya
üç defa doktora gittim. Doktorlar bana, sigara içme
yoksa ileride seni tekerlekli sandalyeye ve solunum cihazına bağlarız dediler. Yok, benim arkadaşım günde iki paket filtresiz sigara içiyor, hem de
merdivenleri çifter çifter çıkıyor dedim. Aman sen
yapma, bu sigara sana çok dokunuyor deseler de,
dinlemedim. Bir kat aşağı iniyorum, şimdi tekrar
yukarı çıkamıyorum. Nefesim daralıyor. Gece oksijen makinesi kullanıyorum. Her tarafta makine var,
kullanabilmem için.
Allah’ım derdim, benim kulübümle sigaramı elimden alma. Paran olacak kulübe gideceksin, sıhhatin
olacak sigara içeceksin. Hacı Sabancı, ne güzel bu
dua diyerek takılırdı. Bunların ne kadar yanlış olduğunu yaşayarak öğrendim, ama iş işten geçti artık.
Babamdan öyle fazla bir şey öğrenemedim. Kayınpederim ticareti öğretti. Rahmetlinin bana çok desteği
oldu. Hakkını inkâr edemem. Esas önemli şeyleri
yapmayı, planlamayı, çalışmayı Hacı Sabancı’dan
öğrendim. İşe, 10 dakika bile gecikmezlerdi. Yurtdışılarına giderdik bayramlarda, bayram kaç günse
o kadar dururlardı, ondan sonra hemen işlerinin
başlarına koşarak gelirlerdi. Yahu, bir gün daha
gezelim demezlerdi. Müdürleri bile işte olsa, yok
illa onlar da işlerinin başlarında olacaklardı. Çok iyi
şeyler öğrendim onlardan. Saygıyla anıyorum. t
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Mehmet ve Yıldız Gülbudak
Sizi tanıyabilir miyiz?
1935 yılında Kayseri’de Karaimam
Mahallesi’nde dünyaya geldim. Çocukluğum bu mahallede geçti. İlkokulu okudum.
İlkokuldan sonra tornacı yanında çalışmaya
başladım. 1953 yılında ağabeyim Mustafa
Gülbudak’la birlikte eski halin yanındaki
belediye garajında dükkân açtık. Orada,
Termo Düdüklü Tencere’ye başladık. Günde
10–15 tane düdüklüyü zor yapıyorduk. Arkadaşım Kadir Tanver’le ortak olduk. Üretimi
artırdık. Aşağı yukarı Türkiye’nin her tarafına satardık. Servis aracımız vardı. Onunla
pazarlama yapardık. 1955–1957 yılları
428

arasında Sivas’ta askerliğimi yaptım. 1963
yılında Yıldız hanımla evlendim.
Babam bakkallık yapardı. Benim tornacılık yapmamı istemezdi. Terzilik, şekercilik
gibi bir şeyler yap dedi. 1957 yılında Eski
Sanayi’ye geldik. Tencere, tavanın yanında
dikiş makinesi yapmaya başladık, Silver’le
beraber ortak olarak 2–3 bin tane de süt
sağma makinası yaptık. Bizim sanayicilik
yaptığımız zamanlarda imkânlar kıt, bu işler
çok zordu. O zamanlar döküm tencere yapardık. 1957’den sonra preste yapmaya başlayınca döküm işini bıraktık. Saf alüminyum
değildi. Önce ithal olarak Yunanistan’dan
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gelirdi. Sonra Seydişehir’de yapılmaya başlandı. Oradan almaya başladık. Allah Organize Sanayi’ye sebep olanlardan razı olsun.
Yol açtılar. Diğerleri de onları takip etti. Bizim
ortağımız çoktu, onun için organizeye giremedik.
Bu tecrübelerinizi çocuklarınızla
paylaşıyor musunuz?
Çocuklara çok karışmam. Bazen tavsiyelerde bulunurum. Borçlanmayın, bankalara
girmeyin, çok çalışın derim. Kimseye kefil
olmamalarını, kimseyi de kefil almamalarını tavsiye ederim. Ben çok çalıştım. Gece
yarılarına kadar çalışırdım. Bir torna, bir
matkap, bir zımpara motorumuz vardı. O
zamanda muamele vergisi vardı. Fazla adette
motor kullanamazsın, aldığın zaman muamele vergisine tabi tutulurduk. Sanayinin
kalkınması için değil de, sanki çalışmaması
için çaba sarf edilirdi. Tornaya cumartesi
günü motorun büyüğünü takardım. Pazartesi
günü küçüğünü takardım. Hafta sonu denetlemeye gelen olmazdı. Eskiden 150–200 kişi
çalıştırırdım. O zamanlar ücret sendikacılığı
yapılır, işveren düşman gibi görülürdü. Şimdi
öyle değil, çok şey değişti. O zaman sendikalar işçiye, patron da kim buralar hep sizin
derlerdi. Demiryolu Köprüsü’nün altında
gençlere böyle nasihat ederlerdi.
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Hayırseverlik denilince neler
anlıyorsunuz?

Hayırseverlik denilince Siz neler
düşünüyorsunuz?

Paran olunca hayır yapacaksın. Öyle az değil,
çok yapacaksın. Çok çok iyi bir şey. Üç tane
oğlum var. Büyüttük, evlendirdik, işleri devrettim gücüm yettiğince hayır yapmaya çalışıyorum.

Allah verse de, daha çok yapsak. İnsana başka
hiçbir şey hayır kadar mutluluk vermez.
Vesile Karakimseli hanım, Kızılay’a oda döşemişti. Bize de tavsiye etti. Biz de, Kızılay’a
oda döşettik. Kızılay’ı zaten küçüklükten
beri biliyorduk. Tabi afetlerde her zaman
yanımızda yer alıyor. Çocuklarıma da her
zaman insanlara iyi davranmalarını, iyilik
yapmalarını söylerim.

Kızılay nereden aklınıza geldi?
Bir hayır yapmak istiyorduk. Nereye yapalım
diye düşünürken, komşumuz Vesile Karakimseli hanım ben Kızılay’a yardımda bulundum,
siz de oraya hayırda bulunabilirsiniz dedi.
Ayhan Uzandaç beyle de ta küçüklükten beri
tanışıyorduk. Mustafa ağabeyimle de komşuydular. Bu nedenle Kızılay’ı tercih ettik.

YILDIZ GÜLBUDAK
Sizi tanıyabilir miyiz?
1943 yılında Kayseri’de dünyaya geldim.
Çocukluğum ve gençliğim Ankara’da geçti.
Babam ayakkabıcıydı. Ailece Ankara’ya göçmüştük. Namık Kemal İlkokulu’nu bitirdim.
1963 yılında Mehmet Gülbudak’la evlendim.
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Kayseri’yi nasıl buluyorsunuz?
Kayseri’miz eskiye göre çok gelişti.
Hobileriniz nelerdir?
Eskiden elişi ve ev işini çok yapardım. Kazak
ve dantel örerdim. Çok güzel yemekler yapardım. Bunlar bizden geçti artık. t
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Mehmet Gürgü
Hayatı
1914 Kayseri Gömeç doğumludur. Medrese
eğitimi almıştır. Hayatını çiftçilik ve rençberlikle geçirmiştir. Konuşmasını güzel sözlerle süsleyen, esprili ve hazırcevap birisiydi.
Çocuğu yoktur.

Hayırseverliğe Bakışı
Sohbetlerinde, “Hayır paylaşmak demektir
ve insanlara faydalı olduğunuz her şey hayırdır, hayır için illa bir bina dikilmesine gerek
yoktur. Öyle olsaydı sadece zenginler hayır
sahibi olurlardı. Hazreti Ali boşuna mı demiş,
bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum

diye konuşurdu. Ağaçları ve fidanları evladı
olarak görmüştür. O sebeple, “bir ağaca verilen suyu da, kediye köpeğe verilen yiyeceği
de hayır” olarak görmektedir.
İlk hayrı, Güneşli Kasabası’na su getirilmesi
oldu. Daha sonra Hasırlı Camii’nin tadilatına
katkıda bulundu.

Kızılay’ı Tercih Sebebi
Kızılay’ı neden tercih ettiğini şöyle anlatırdı:
“Kızılay bizim gözbebeğimiz. Allah afet göstermesin, başımıza gelince ne yaman bir şey
olduğunu anlıyoruz. Başındaki yöneticiler de
çok iyi insanlar. Her şeyi yerli yerinde har431
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cıyorlar. Onun için bağımı Kızılay’a bağışladım. Kızılay
Kan Merkezi’ne kan alım salonu yaptırdım”.

Kayseri’yi Değerlendirmesi
Mehmet Gürgü, iki Kayseri’den söz ederdi. Biri mamur
edilmiş, diğeri mağdur edilmiş “Kayseri denilince sadece
merkezi zannediyorlar. Hâlbuki Kayseri’nin birçok ilçesi
ve köyünün, Doğu ve Güneydoğu’dan ne farkı var. Belki
oradakiler daha iyidir. Erciyes’in bile sadece Kayseri’ye
bakan yüzüyle ilgileniyorlar. Öbür tarafta yaşayanlar
insan değil mi? Kayseri’yi bir bütün olarak düşünmezsek
bu işlerin içinden çıkamayız”, cümleleri ona ait.

Mehmet Gürgü’yle ilgili anılar
Kızılay Şube Başkanı Ayhan Uzandaç:
Mehmet Gürgü, Eşek Meydanı’ndan bağ komşumdur.
Kendi halinde çok iyi bir insandı. İmkânları iyi olmadığından, bağının su abonmanlığını Eşek Meydanı Güzelleştirme Derneği’nden verdik. Su bağlandıktan bir süre
sonra, kullandığı fazla da olmayan su faturası gönderilmiş. Mehmet ağa, ben bu parayı ödeyemem, benim
suyumu iptal edin diye geldi. Peki, öyleyse ne yapalım,
madem öyle istiyorsun iptal edelim dedim. Yanımda
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kardeşim Mustafa Şadan Uzandaç da vardı, ağabey böyle
şey olur mu gerçekten suyu kesecek misin diye sordu. Ne
yapalım kural böyle deyince kardeşim, Mehmet amcanın
su parasını her faturasında kendisi ödeyeceğini söyledi.
Su parasız oldu diye, her yerde kullanmamak için tek bir
musluk taktırdı.
Günün birinde sohbet ederken, Mehmet ağa kimin kimsen
yok bağını Güzelleştirme Derneği’ne bağışlar mısın
deyince, hayır diye cevap verdi. Kızılay’a olabilir mi diye
sorunca, hay hay diyerek bağını Kızılay’a bağışladı. Nur
içinde yatsın mükemmel bir insandı
Kızılay Hastanesi Müdürü Ünal Yüksel:
Kızılay Hastanesi’nde ameliyat oldu. Ameliyatı yapan
doktorla birlikte ziyaretine gittik. Odadan çıkınca doktor
bey kanser olduğunu, 6 ay bir ömrü kaldığını söyledi. Açık
kalan kapıdan sözleri duyan Mehmet amca, doktor bey
sen boşuna söylersin, ne kadar ömrümün kaldığını ancak
Allah bilir dedi. 3 yıl sonra, aynı doktora elinde bir paketle
kontrole geldi. Doktorun gözleri yuvasından fırlamıştı.
Yahu Mehmet amca sen nasıl sağlığına kavuştun dedi.
O da, evladım önce Allah’ın, sonra da o çok sevdiğim
bağımın sayesinde cevabını vermişti. t
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Mehmet Hüseyin Bayram
Sizi tanıyabilir miyiz?
1935 yılında Kayseri Yalman Mahallesi’nde
dünyaya geldim. Çocukluğum orada geçti.
Ahmet Paşa İlkokulu’nda okudum. Kayseri
Lisesi’nin orta kısmına gittim. İkinci sınıfta
terk ettim. Eniştem Hacı Togan sucuydu.
Tesisat işiyle uğraşırdı. Babam onun yanına
verdi. İki sene oraya gittim. Ondan sonra
askere gitmeden önce kendi işimi kurdum.
Eniştem İstanbul’dan soğuk demirci ustası
getirmişti. Ondan sanatı öğrendim. Şimdiki Amelepazarı’nda 17 yaşında kendi
işimi kurdum. O zamanlar Halkevi’nin ihata
duvarlarının demirini yaptım. Orduevinin

demirlerini de ben yaptım. Büyük işler bana
gelirdi. Emek’teki Feridun Cıngıllı Okulu’nun
kapısının demirini ben yaptım, daha duruyor. Büyük sinemanın ihata demirlerini, gişe
önündeki insanların sinemaya girme yerlerini ben yaptım. 1954 yılında askere gitmeden önce Yüksel hanımla evlendim. Askere
Manisa’ya gittim. Babam Adliye Başkâtibi’ydi.
Nüfuzlu bir insandı, sevilirdi, sayılırdı.
Babama, aman beni buradan kurtar diye
mektup yazdım. İki kızın üzerine, tek oğlandım. Babam da lazım geleni yaptı, Birinci
Ordu’dan İkinci Ordu’ya Ankara’ya aldırdı.
Askerliğimi 1956–1957’de Ordonat olarak

 Kayseri’nin
gelişimi çok güzel
iyi ama sanayii gelişmiyor.
İmkânsızlıklar var.
Teknolojiye yatırım
yapılmıyor. Kendi
komşusunun yaptığı ürünü kopya
ediyor. Kardeşim,
bir adım at başka
bir şey yap.
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tamamladım. Rahmetli Osman Kavuncu Eski
Sanayi’yi yeni yaptırmıştı. Askere gitmeden
önce kura çektim. 24 numaralı dükkân bana
çıkmıştı. Takımımı eve kilitledim. Babam
orayı da kiraya verdi. Askerden gelince oraya
oturdum. Orada kaynak üzerine bir sene
kadar çalıştım. Ondan sonra İstanbul’a gidip
ikinci el torna aldım. Bu arada 1960 ihtilali
oldu. Tayyare Fabrikası’nın ustası tornacı
Hafız’ı Demokrat Partili diye işten çıkardılar.
Ben ona hisse verip, tornacı olarak aldım.
Torna, kaynak ve tamir işi yapıyoruz. O
zaman döver–biçerler Çukurova’ya giderlerdi.
Yola çıkmadan önce lazım gelen bakımını,
revizyonunu yaptırırlardı. Bunlarla ilgili o
zaman bayağı iş yapardık. Bu arada düdüklü
tencere yapılmaya başladı. Müthiş bir talep
var. Rahmetli Mustafa Ulubaş’ın düdüklü
tencerelerinin kalıplarını yapmaya başladım. Tornam var, frezem var, Mustafa’yla
çok samimi, sıkı fıkı olduk. Bir iki sene öyle
çalıştık. Diğer firmaların kalıplarını da yapıyordum. Ulubaş’a ben artık kendim düdüklü
tencere yapmaya başlayacağım dedim. Sen
yap ben de yardımcı olurum, ama pazarlaması zor dedi. Öylece döküm düdüklüye
başladım. Hammaddeyi de düşmüş tayyarelerin hurdalarını alarak sağlıyorduk. Külçe
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olarak alıyoruz, karıştırıp alaşım yapıyoruz. Günde 30 tane düdüklü yapıyordum.
1963’te başladık 1975’e kadar devam ettim.
Kedici’nin benzinliğinin arkasında on tane
dükkân kiralamıştım. Ora küçük gelmeye
başlayınca 1972’de Kumalı’dan yer aldım.
Mücavir sahanın dışındaydı. Orayı yaptım.
Bu arada ortağım Hafız rahmetli olunca,
damadını ortak olarak aldım. Kırk metre
boyunda on altı metre derinliğinde karkas,
beşer metre aralıklı işyeri yaptık. Ortaklık
sona ererse paylaşmamız kolay olsun diye.
1985 yılına kadar çalıştık. Ayrıldık. Ben soba,
fırın yapmaya başladım. Piyasa beni tanıyor. Saray Madeni Eşya olarak çalışıyorduk.
Oğlum Bilkent Endüstri Bölümü’nü bitirdi.
2003 yılında Organize Sanayi’ye taşındık.
Biraz daha kapsamlı olarak beyaz eşya üretmeye başladık. Ankastre ocak, davlumbaz,
aspiratör şimdi de quartz soba üretiyoruz.
Uzun boylu para kazanmıyoruz. Ama yaptığımız işlerde iddialıyız.
Hayırseverlik denilince aklınıza ne
gelir?
İmkânsızlara yardımcı olmak, benim anladığım bu.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay’ın hastanesine hep imkânları olmayan insanlar gidiyordu. Bu nedenle çorbada
tuzum olsun diye yardım ettim. Çok da iyi
hizmet ediyorlar.
Babanızın tavsiyeleri olur muydu?
Evimiz Adliye gibiydi. Davalı olanlar, davacı
olanlar, boşanmak isteyenler gelirlerdi.
Babam kadınlara kocanız gelir de, kavakta
nar biter mi derse kafam gibi biter diyeceksiniz, geçim için bu şart derdi. Aşk için bade,
geçim için dravacılık {tatavacılık} yapacaksın,
haydi bakayım evinize derdi. Babam istikametin düzgün olursa, hırsızlık yapmazsan,
ümmeti Muhammed’in malında gözün
olmazsa Cenabı Allah her şeyi verir derdi.
Doğru konuşunca başka hiçbir şeye gerek
olmadığını söylerdi. Ara sıra Adliye’ye baba-
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mın yanına giderdim. Kimi dövüşmüş, kimi
çalmış çırpmış. Aman oğlum, doğruluktan
ayrılma derdi. Babam Haşim Bayram çok
örflü bir adamdı. Ayhan Uzandaç ağa da tanır.
Hayat prensipleriniz nedir?
Yaptığım işin en iyisini yapmaya uğraşırım.
Parasını düşünmezdim. Aklımın erdiği,
gücümün yettiği en güzeli yapmaya çalışırdım. Eskiden imkânsızdık. Biz platin
demiri Ankara’dan almaya giderdik. Makine
Kimya’nın hurdalığından Ford, Chevrolet arabaların jantlarını alırdım. Kullanılmış ikinci
el bijonun tuttuğu halka yerleri laçka olmuş,
onları güzelce kaynatır işler, yeniye yakım
yapardım. Sattığım insanlar çok beğenirlerdi.
Çok bozulmuş olan göbeklerini oksijenle
keserdim. Oraya yenisini takardım. Balansını alırdım. Balans filan almak her ustanın
harcı değildi. Bir defa gelen müşteri, daha
sonraları da bana gelirdi. Piyasada yapılamayan işleri yapardım. Pullukların bıçaklarının
delik kısımları aşınır, bilmeyenler orayı kaynatırlar. Çeliğe elektrotu vurduğun zaman
cam gibi olur, ama hiçbir şeyi kesmez. Adamcağızın pulluğu bozulur. Bazen yapan usta
hak edemedim der getirir, bazen de vatandaş getirirdi. Pulluğun o kısmını ısıtırdım, o
zaman hava çeliği matkap da yoktu. Sıradan
matkaplar vardı. Matkabın ağzına bezinen
suyu verirdim. Sıcak sıcak matkabınan basar
onu deler çıkarırdım.
Unutamadığınız anınız var mı?
Askere gitmeden önce piyasada elektrik kaynağı büyük jeneratörler Amerikan malıydı,
onu herkes alamazdı. Ondan benim de vardı.
Askerden döndüğümde transformatörlü
kaynaklar çıkmış. Herkes kaynakçı, herkes
demirci olmuş. Bize bu işten ekmek kalmamış
biz artık tornaya, frezeye, matkaba, giyotine
hız vereceğiz dedim. Yerel gazetelerde bir
ilan gördüm. Hapishanenin kalorifer kazanının boruları patlamış değişecekmiş. Her bir
şeyi var. Hiç unutmam 57 mm çapında çelik
borular kesilmiş kazana göre hazırlanmış,
ama onu değiştirecek usta yok. Bu borular

şimdiki gibi değil. Şimdiki borular kalorifer
kazanının ağzına kaynatılıyor. O zaman bu
borular kalorifer kazanının içerisine girer,
suyu filan kaçırmasınlar diye şişirilirdi. Ben
gittim. Baktım, kontrol ettim. Sanayiye
dükkâna geldim. Ocak yaktım. Hurdacıdan
o borunun aynısından buldum. Mengeneye
bağladım. Ama nasıl şişecek. Çakmayınan
olsa şişer geri kapanır. Gerdirerek sıkışarak
şişmesi lazım. Gara gittim. Şimendiferleri
falan tamir ediyorlar. Lokomotifler buharla
çalışıyor. Siz bunları nasıl şişiriyorsunuz,
nasıl bağlıyorsunuz diye sordum. Adamlar
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rolik krikoyla ittiririm, o kolay dedim. Araba
krikosuyla boruları çıkaracağım. Boruların
içerisinde su kaynadığı için kireçlenir çıkmaz
artık. Zaten onlar delinmiş, borulardan su
akıyor. Kazana ihaleye girdim. Söylenen gün
ve saatte vardım. 50 lira mı, 500 lira mı da bir
teminat var. Bankada param vardı. İstenilen
parayı da aldım, gittim. Mübaşirler ihale için
gelenler gelsin diye çağırdı. Girdim. Savcı
bey senden başka kimse yok mu dedi. Bir
tek ben vardım. Zaten 3 aydır ihaledeymiş.
Evladım nerelisin, yapabilecek misin dedi.
Kayserili’yim, yapamasam gelmezdim dedim.
Peki diyerek ne kadar kıracağımı sordu. İlana
çıktıkları fiyattan yapabileceğimi belirttim. Mutlaka bir şey kırmamı, kırmazsam
sorumlu tutulabileceklerini söyledi. Geçmiş
gün bir miktar kırdım. Sözleşme yaptık. Birer
nüsha aldık. Bismillah deyip Pazartesi gün
başladım. Başladım, ama yanımda kimsem,
adamım yok. İyi iki eleman buldum. Birisi
daha sonra Zafer Fırınları’nın sahibi oldu.
Sonuç olarak yaptım teslim ettim. Teşekkür
ettiler. Ben de büyük para kazanmış oldum.
O parayla hanıma inci aldım. Evlendiğimizde
istediydi de, alamadıydım.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu
anlayınca nasıl davranıyorlar?
Çok ilgi görüyorum. Kayserililer akıllı olur
diyorlar. Ben de Kayserililer akıllı değil ahmak
olurlar diyorum. Baksanıza size karşılıksız
sermaye dağıtıyorlar, adamın dükkânına
gidiyor bakıyorsun hepsini kendisinin zannediyoruz. O da bizim malımızı satıp para
kazanıyor.
bunu Ankara yapıyor, biz yapmıyoruz dediler.
Ama ben gördüm şöyle şöyle bir makinesi var
dedi. Tarifine göre yaklaşık aparat yaptım.
Tornada yaptırdım 57 mm.’lik bir boruyu
62mm.’ye şişirdim, yarım santim şişirmiştim. Çok sevindim. Ortalıkta iş güç yok. Her
şey onlardan, ben sadece 2 metre 70 cm.
boyundaki boruyu kazana yerleştirecektim.
Bir tarafı bacaya giriyor. 75–80 cm.’lik ocağın
içerisinden girilecek, sürünerek girilecek,
bacaya çıkıp oradan boruyu ittireceğim. Hid436

Kayseri’nin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
Kayseri’nin gelişimi çok güzel iyi, ama sanayii
gelişmiyor. İmkânsızlıklar var. Teknolojiye
yatırım yapılmıyor. Kendi komşusunun yaptığı ürünü kopya ediyor. Kardeşim, bir adım
at başka bir şey yap. Rekabet çoğalıyor. Pazar
daralıyor. Bundan da zarar görüyor. t
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Mehmet Nail İncetan
Sizi tanıyabilir miyiz?

Askerliğinizi ne zaman yaptınız?

1923 yılında Kayseri Hacıkılıç Mahallesi’nde
doğdum. Çocukluğum orada geçti. Gazipaşa
İlkokulu’na gittim. Babam Osman İncetan
bakkaliye işi yapardı. Ben de ilkokuldan
sonra onunla çalışmaya başladım. Sigara 6,5
kuruştu, herkes paketle alamazdı. Tanesi 20
paradan satılırdı. Enala sigarası vardı. Tekel
maddeleri, kuruyemiş, sebze satardık. 20
sene bu işle uğraştım. Pamuk ve manifatura
işiyle uğraştım. Sümerbank ihalelerine girerdim. Dükkânım Kapalıçarşı’daydı, sonrasında
İnönü Bulvarı’na geçtik. 15–20 yıl da bununla
ilgilendim.

1943 yılında İstanbul Yalova’da yaptım. Orada
kantin açtım. Babam rahmetlik, “bu çocuk
kötü işlerle uğraşıyor” diye Adana’ya getirdi.
Adana sıcaktı. Ben de ilçesi Saimbeyli’de dört
yıl askerlik yaptım. Adana’da kasap arkadaşım vardı. Dana alır satardık. Bin lira para
verdim, o da bir sürü inek aldı. Babam o
zaman eşek üstünde parayı getirmişti. Kasap
arkadaşım babamı akşam evinde misafir etti.
Babam sabah bana, “adamın tutumunu sevmediğini” söyledi. Ben de birlikte iş yapmaya
söz verdiğimi söyledim. Parayı gönüllü vermedi, ama sonunda bu işi yaptık. İzinle çar437
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şıya indim, adamı arayıp soruyorum, Kozan’a
gitti dediler. Askeriz, Kozan’a gitmem zor.
Sordum araştırdım, adamı bulamadım. Para
da öylelikle gitti, babam haklı çıktı. 1949
yılında evlendim.
Babanızın Size tavsiyeleri nelerdi?
Kötülükten uzak durmamı isterdi. Ticaretimi severdi. Osman Kavuncu zamanında
istimlâk geldi, elimize biraz para geçti. Babam
İstanbul’a gitmemi, ticaretin orada daha iyi
olacağını söyledi. Fakat anacığım, “oralarda
ekmek karneyle veriliyormuş gitme” dedi.
Ben de anamın sözünü dinledim, gitmedim.
İstimlâk gelince beraber üç katlı yer yaptım.
O zaman, apartman hiçbir yerde yoktu. İstasyon Caddesi’ne apartman yapılmış diye gelir
bakarlardı. 7.500 lira o zaman belediyeye para
vermiştim. Bakkalbaşı belediyede azaydı.
Onlara rica ettim. Babamın sattığından iki
bin lira fazla verdim. Ben aldım, üstünü de
yaptırdım.
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Osman Kavuncu nasıl bir adamdı?
Çok muhterem adamdı. Ben apartmanı
yaptırırken, bana akıl da verdi. O zamanlar mühendisler yoktu. Bir tane mühendis
Karakimseli vardı.
Hayırseverlik denilince neler
anlıyorsunuz?
Fakir fukaraya yapılmasını anlıyorum.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay bu memleket için faydalı bir kurum.
Her yere koşuyorlar, yardım ediyorlar. Oğlum
Mustafa ve Rahmi, benim ve eşim adına Kızılay Hastanesi’nde oda yaptırdılar.
Ben keşke genç olsam da çalışsam. İzmir’e
ihalelere giderdim. İhaleye katırla Malatya’ya
geçerdim. Uykuyu aramam, çalışırdım. t
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Kardeși Fikriye Merdan Anlattı

Mehmet Nuri Hasoğlu

1

966 yılında Antakya’da doğdu. İlkokulu Baldöktü’de okudu. Kadı Burhaneddin Ortaokulu’nda ve Kayseri
Lisesi’nde okudu. Çok zekiydi ve başarılıydı.
Öğretmeni koleje vermedi kaybımız olur
diye. O zamanlar öğrenci olayları vardı, pencere önünde beklerdik. Askerliğine Mardin
Midyat’ta başladı, oradan Eskişehir’e geçti.
Şoför kursuna katıldı. Askerliğini İstanbul
Kemerburgaz’da tamamladı. 5 Mayıs’ta
askerden geldi. Askerden gelince Coca–Cola
Bayiliği’ne bakıyordu. 20 Temmuz 1986
yılında toplantı için İstanbul’a giderken
İstanbul Güzelyalı’da kaza geçirdi ve vefat
etti. Bekârdı.

Annem Ayşe Hasoğlu o acı dolu günümüzün öncesi ve sonrasını şöyle anlatır: “Coca–
Cola fabrikası Ankara’da olması ve kızımın
da orada ikamet etmesi sebebiyle çok sık
gider gelirdim. Oğlum o gün beni Ankara’ya
yolcu etti. Sonrasında o da Ankara’ya yanıma
geldi. ‘Annecim neden kendini böyle bıraktın’
diyerek beni kuaföre götürmek istedi. Orada
oturduk sohbet ettik. Daha sonra ben onu
İstanbul’a yolcu ettim. Kendi özel arabasıyla
gitti, gece kaza haberi geldi. Hemen uçakla
hastaneye yetiştim. Yoğun bakımdaydı.
Yirmi gün hastanede yattı. Yoğun bakımda
olduğundan konuşamadık. Ama bir gün o
yemyeşil gözlerini açmıştı. O gün çok ümitlenmiştim. Mehmet Nuri Hasoğlu’nun ismini
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yaşatmak için Kızılay’da oda yaptırdık. Bir gün kızımla
Kızılay’a gitmiştim. Gel sana odayı göstereyim dedi ve
odaya doğru yürümeye başladık. Köşeye geldik baktım bir
çiçek var. O çiçek beni çok mutlu etti. Genç bir çocuğun
odasında çiçeğin olması beni çok memnun etti”.

FİKRİYE MERDAN
Sizi tanıyabilir miyiz?
1961 yılında Kayseri’de doğdum. Hacı Ali Karamercan
İlkokulu’nu tamamladım. Fevziçakmak’ın orta ve lise
bölümünü bitirdim. 1978 yılında mezun oldum. Üniversite hem benim hem de ailemin hayalleriydi, fakat
o tarihlerde anarşi olayları üniversiteye gitmeme engel
oldu. Cemiyetlerin içinde yer aldık.
Babam çok demokrat bir adamdı. Bizlere çok düşkündü.
Ama aynı derecede sinirliydi. İş hayatı çok yoğun geçti.
Konuşmamıza izin beklerdik. Ailemiz, muhafazakârlığı
muhafaza ederdi.
Kardeşim çok mükemmel bir insandı. İş hayatında da çok
başarılıydı. Ama ömrü yetmedi, düşündüklerini gerçekleştiremedi. Bunun üstüne sekiz dokuz yıl yönetimi ben

1960’larda Mobil Mutfak
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devraldım. 2000 yılında fabrikanın Amerikalılar’a geçmesi
ve bayiliklerin çoğalmasıyla bayiliği bıraktık.
Kardeşim Mehmet Nuri Hasoğlu müziğe çok yatkındı.
Flüt, mandolin, daha sonra da akordiyon çalardı. Okulda,
dost meclislerinde çalardı. Babam da eğlenceyi çok
severdi. Çalışma da, eğlenme de güzel yakışırdı. Hayat
adamıydı.
Hayır yapmak için annemle birlikte hep arayış içindeydik.
Üniversite mi olsun diye de düşünmekteydik. O sırada
Ayhan ağabeyle karşılaştık. Kızılay’ı büyütüyoruz, büyük
hastane yapıyoruz, hastane teşekküllü, çok modern bir
yer olacak dedi. Bağış yapıp yapamayacağımızı sorduğumuzda, evet dedi. O da çok memnun oldu. Biz de bu
sayede katkıda bulunmuş olduk.
Babanızın Size tavsiyeleri nelerdi?
Dürüst olmayı aşılamıştı bize. Yalan söylemeyi hiç affetmezdi. Hem işine, hem de bize karşı çok dürüsttü. Memleketine ve büyüklerine karşı iyi bir vatansever milliyetçiydi. Bize en büyük vermiş olduğu şey dürüstlük ve
vatan sevgisidir. t
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Mehmet Özhaseki
Sizi tanımak isteriz.
1957 yılında Kayseri’de, Çiftönü Mahallesi’nde doğdum. Küçük çapta ticaretle
uğraşan, orta halli bir ailenin çocuğuyum.
İlkokulu mahallemdeki Mustafa Özgür
İlkokulu’nda bitirdikten sonra, orta öğrenimimi İmam Hatip Lisesi’nde tamamladım.
Çalışkan ve zeki bir öğrenciydim. Son iki
sınıfın derslerini aynı sene içerisinde vererek
İmam Hatip Lisesi’ni, akranlarımdan bir yıl
evvel bitirdim.
Bu arada sosyal fikir cemiyetlerine de
devam ediyordum. Hüseyin Cömert hocanın
Medrese içindeki Büyük Ülkü Derneği’ne,

Muzaffer Tok ağabeyin iş hanındaki Türk
Kültürü’ne gidip geldim.
Sümer Lisesi’nde girdiğim sınavlarla fark
derslerini vererek, İmam Hatip diploması
yanında, ikinci bir diploma daha aldım.
1975 yılında lise hayatından sonra, yüksek
öğrenimimi tamamlamak üzere, Hacettepe
Üniversitesi Elektronik Bölümü’ne kaydoldum. Ülkücü olduğum için, göze batıp hedef
haline gelmiştim. Sol grupların elinde olan
Hacettepe’den ayrılmak zorunda kaldım.
Üç yıllık emek ve çabadan sonra, yeniden
üniversite sınavlarına katıldım ve İstanbul
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süpürülmesine kadar, bütün iş bize bakıyor.
Dükkânın önü açık, kış ayaz, ellerim çatlıyor.
Hayal kırıklığı içinde, biraz da mecburen
başladığım ve nefsime ağır gelen bu psikolojiyi çabuk atlattım ve kendimi tamamen
ticarete verdim. Kısa zamanda işleri geliştirerek, ağabeyimle birlikte perakende yaptığımız bez işinde toptancılığına başladık.
Artık Sümerbank’ın ihalelerini takip ediyor
Eskişehir, Nazilli, İzmir, İstanbul, Maraş’ta
ihalelere gidiyor, Sümerbank’ın sattığı 2–A
malları toptan alıp, esnafa satıyorduk. Ancak,
gelişen teknoloji ve tekstil sanayi karşısında
manifaturacılık sürekli geriliyor, konfeksiyon
ve ev tekstili ilgi ve talep görüyordu. Bu gelişmeler içinde, önümüzü görmeye, geleceği
planlamaya çalışıyorduk.

Hukuk Fakültesi’ne kaydımı yaptırarak buradan mezun oldum.
Okul bitince ne iş yaptınız?
Hukuk Fakültesi’nden tanıdığım Neşe hanımla
evlendim, Kayseri’ye gelip yerleştim. İster istemez babamın dükkânında ticarete başladım.
Dükkânda kiloluk parça bez alıp, satıyoruz. Biraz, nefsimize ağır gelmedi değil.
Hukuku bitirmişim, eşim avukat. Kaymakamlık, savcılık hayali kurarken, kiloluk bez
satıyor, tezgâhtarlık yapıyoruz. Dükkânın
442

Sözüne güvendiğimiz ağabeylerimize sorduk.
Onların tavsiyesi üzerine konfeksiyon ve ev
tekstiline döndük.
Siyasete nasıl atıldınız?
Memduh Büyükkılıç Refah Partisi Kayseri
İl Başkanı’ydı. Seçimler yaklaşıyordu ve
kazanabilmek için, siyaset alanında yıpranmamış, halkın beğendiği ve güven uyduğu,
çevrede sevilen adaylara ihtiyaç duyuyorlardı. Abdullah Gül ile birlikte bu adayları
belirlemeye, Kayseri’nin itibar edeceği isimler bulmaya çalışıyorlar. Bu vasıflara en çok
uyanlar kişiler olarak da beni, Bekir Yıldız’ı ve
Şükrü Karatepe’yi düşünmüşler. Bu üçlüyle
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seçime girerlerse, kazanma ihtimallerinin
daha da yükseleceği kanaatine varmışlar.
İsimler belirlendikten sonra, bizleri ikna
etmek için epeyce uğraştılar. Her birimizin
işi–gücü vardı ve hiç birimiz de siyasete sıcak
bakmıyorduk. Uzun uğraşlardan sonra bizi
ikna ettiler ve kamu oyuna adaylıklarımız
duyuruldu.
27 Mart 1994 tarihinde Melikgazi Belediye
Başkanı olarak göreve başladım. Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe’nin
görevinden ayrılmasından sonra, 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye
Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildim. Yapılan seçimlerle 18 Nisan 1999’da ikinci, 18 Mart 2004
üçüncü ve 29 Mart 2009 tarihinde dördüncü
kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim.
Göreve geldiğiniz zamanki Kayseri’yle
şimdiki Kayseri’yi kıyaslar mısınız?
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Çocukluğum hep Kayseri’de geçti. Hem
eski mahallemizi, hem de çarşı içerisindeki dükkânımızın bulunduğu yerleri çok
iyi hatırlıyorum. 1994 yılına kadar da, bu
ortamda yaşadım. 1994 yılı seçim sürecinde
Kayseri için neler söylediğimi, hangi projeleri hayata geçireceğimi bugün gibi hatırlıyorum. Dükkânımız İnönü Bulvarı’nda,
dükkânımızın önü amele pazarıydı. Atların,
eşeklerin, hayvanların satıldığı, köy pazarının
kurulduğu, amelelerin biriktiği bir yerdi. Bu
anlattıklarımı bir gözünüzün önüne getirin.
Kayseri’nin en merkezi caddesinin olduğu
bir yerde, kocaman bir köy pazarı var. 50’ye
yakın mahallede gece kondu, kaçak yapı var.
Bunların, hiçbirisin kanalı yok. Kanal suları
Gaziosman’dan, Yavuzların arka tarafından
Sarımsaklı çayına doğru açıktan akıyor. Ara
ara, çocukların bu dereye düşüp boğulduğu
oluyor, böyle bir ortam. Birkaç tane yeşil alan
var. Bu alanlar da işgalli. Şehrin en merkezi
yerindeki yeşil alanlar işgal edilmiş aile gire-
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 Gelinen
noktada, bazı
büyük projelerimizi
hayata geçiriyoruz.
Bunların başında
Erciyes Projesi
var. Kayseri’ye
ekonomik olarak
çok büyük katkıları olacak.
Sadece Kayseri
ekonomisine mi
katkısı olacak?
Sosyal hayatını
da değiştirecek.
Kayseri’ye turist
akınını başlatacak
bir proje olarak
gözüküyor.
443
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maçlar oynanmasın, biz bunu kaldıramayacağız, gücümüz yetmiyor diye dilekçe vermiş.
Strazburg, Avrupa Birliği’nin iki başkentinden birisi. Avrupa Birliği’nin başkenti bir
şehir, Kayseri’ye geliyor. Biz sizinle kardeş
şehir olmak istiyoruz, sizi seçtik diyor. Sonra
gezerken, raylı sisteme olan hayranlığını
belirtiyor. Stadyuma bakıyor, hayranlığını
belirtiyor. Böyle bir formülle, acaba biz de
Kayseri’deki gibi bir formülle, stad yapabilir miyiz diye düşünüyor. Yapamayız deyip,
vazgeçiyor. Kayseri, Strazburg’la eş bir şehir
olarak gözüküyorsa, 15–17 yıllık bir çalışmanın neticesinde geldiğimiz yeri en iyi anlatacak örnek bu derim. Allah utandırmasın.
Dün gittiğim Avrupa şehirlerinde imrenerek
baktığım ne varsa, şehrime taşımanın, bize
uygun şekilde o projeleri hayata geçirmenin
keyfini yaşıyorum.
Hayata geçirmek istediğiniz büyük
projeleriniz nelerdir?

miyor. Tabi, bunları anlatırken şöyle bir niyetim asla yok: Eskiden
başkanlık ve yöneticilik yapanlar çalışmamışlar, iş yapmamışlar, kötü
çalışmışlar demiyorum. Bu çok büyük haksızlık olur. Öyle bir anlam,
asla çıkmasın. Belki de, Türkiye’nin genel hali böyleydi. Üç aşağı beş
yukarı bütün şehirler bu haldeydi. Eskiden bir sürü hizmet etmiş
belediye başkanlarımız, kamu görevlilerimiz var. Allah hepsinden
razı olsun. Ölenlere, Allah rahmet etsin. Fakat; başlangıç noktası
buydu. İlk seçildikten birkaç ay sonra, üç belediye başkanı Almanya’ya
gittiğimizde, birçok yere imrenerek bakmıştık. Niye bunlar bizde yok,
diye hayıflanmıştık. Yurt dışında maçlara gittiğimde, onların stadlarına hayranlıkla bakmıştım. Raylı sistemlerine, bakıp imrenmiştim.
Altyapılarını sorduğumuzda, yeraltında dehlizlerde box sistemiylee
kutu içerisine alınmış hizmet kanallarını görünce, imrenmiştim. Bu
şartlarda işe başladık. Aradan 17 yıl geçti. Şu geldiğimiz noktada,
Allah’a şükür batı standartlarını yakalamış bir şehirde yaşıyoruz. Biraz
önce saydığım hiçbir sorun, bana göre kalmadı. Yani, Kayseri’nin alt
yapı sorunu kalmadı. Ne su kanalları, ne de arıtma ile ilgili sorun
kalmadı. Uzun boylu park, otopark, alt geçit, üst geçit, cadde, sokak
kaldırım gibi bir sorunumuz da kalmadı. 5–8 tane parktan, şimdi 600
parka ulaştık. Geleceğin projelerini hayata geçirmeye çalışıyoruz.
Strazburg Belediye Başkanı Kayseri’ye gelmişti. Sohbet ederken
Avrupa Şampiyonası’ndan dolayı, stad yapmak zorunda olduklarını
söyledi. Sonra da, biz bu stadı yapamayacağız, bizim şehrimizde bu
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Gelinen noktada, bazı büyük projelerimizi
hayata geçiriyoruz. Bunların başında Erciyes
Projesi var. Kayseri’ye ekonomik olarak çok
büyük katkıları olacak. Sadece Kayseri ekonomisine mi katkısı olacak? Sosyal hayatını
da değiştirecek. Kayseri’ye turist akınını başlatacak bir proje olarak gözüküyor.
Bunun yanı sıra, alt yapısı bitmiş üst yapısı
az çok tamamlanmış şehirde kültür sanat
faaliyetlerinin de çok yoğun olarak yaşanması gerekir diye düşünüyorum. Belli merkezlerde bunları yapıyoruz, ama bunun için
esas olarak seçtiğimiz mahal Kale’nin içi.
Yarışma projesi bitti. Orada, birçok işlerin
yapımına da başlıyoruz. Bodrum katı Arkeoloji Müzesi olan, üst katı da hem görsel,
hem de işitsel bazı sanatların icra edildiği
bir yer olarak ortaya çıkacak, o benim hayal
projelerimden birisi.
Bir de, Kumalı civarında “Harikalar Diyarı”
olarak tarif edilen, bazı yerlerde Walt Disney
veya Gardenland diye isimlendirilmiş olan
oyun alanlarının, buz patenlerinin, akvaryumların, hayvanat bahçelerinin, spor mer-
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kezlerinin olduğu bir yer, hayalimizde var.
İnşallah buna da başlayacağız. O zaman, Kayseri dört başı mamur, yaşanabilir bir şehir
olarak ortaya çıkacak diye ümit ediyorum.
Sorunuzun başına dönecek olursak bir
yerden bir yere gelişin hikâyesidir bu. Avrupa
Birliği’nin başkenti olan bir şehir gelip, sizle
kardeş şehir olalım, hatta sizden öğreneceğimiz epeyce şey var dediği bir şehir haline
gelmenin doğrusu keyfini yaşıyorum ben.
Bütün belediyeler aynı yasalara tabi,
Sizin farkınız nedir?
Tabi, başlı başına iyi niyet. İşinizi sevmek,
sonra o işe sahip çıkmak, sonra modern
işletmecilik mantığını orada hâkim kılmak
esas. Bu söyleyeceğim ilk şeyler, ama şunu
özellikle söylemem lazım: Seçimle gelen ilk
belediye başkanı Osman Kavuncu’ysa, sonra
Mehmet Çalık’la devam ettiyse, orada hep
Kayseri insanının çalışkanlığını, pratikliğini,
gayretini, alın teriyle iş yapma becerisini hep
görürüz. Özel sektör mantığını hâkim kılmanın avantajlarını ben yaşadım. İlk oturduğumda kasasında 700 lira parası olan, ama
15 bin lira maaş ödemek zorunda olan bir
belediyeyle başladık. Şimdi maaş ve ikramiye
ödemeleri sorun olmaktan çıktığı gibi, devasa
projelere imza atıyoruz. Bu beceri, geçmişte
gerek Kavuncu’yla başlayan başkanlarımızda,
gerekse ondan önceki seçimle gelmemiş olan
belediye başkanlarımızda da aynı şekilde var.
Bakın 1926 yılında Kayseri’de İbrahim Safa
isminde bir zat belediye başkanı. Bu başkanımız 18 tane işadamıyla içinde Cıngıllızadeler,
Taşçızadeler var, hükümete başvuruyorlar. O
yıllar Kayseri’nin perişanlık yılları, yol yok, iz
yok. En zor zamanlar. Evlerde su yok. Kayseri elektrik üretmek istiyor. Gazi Mustafa
Kemal imzasıyla Bakanlar Kurulu 50 yıllığına
Bünyan’dan, elektrik üretme hakkını veriyor.
İlk ürettikleri elektrik 5 milyon kW/h, ama
dışarı çıktıklarında bu elektriği satacak yer
bulamıyorlar. 1930’lu yıllarda, Kayseri’de
450–500 civarında abone var. Elektrik tüketilemiyor. Bir kampanya başlatıp, elektrikli ütü
dağıtıyorlar ki sarfiyat artsın. Bakın bu çok

önemlidir. Pratik bir yaklaşımdır. Daha sonraki yıllarda, o elektrik de yetmiyor. Sonra,
Kavuncu sineği gramıyla satın alıp, ortalıktaki sineği temizletiyor. Çalık, çöple suyu
buluyor bu memlekette. Kızılırmak’ın mecrasına bakıp, doğudan batıya aktığına bakıp,
bu şehirde kot farkı var, kanal yapabilirim
arkadaş deyip, taş kanallar yaptığında birçok
insan onunla alay ediyor. Bir sürü adamını
zengin etti diye, dedikodu yapıyorlar. Ama,
o bu dedikodulardan yılmıyor. Şehrin kotu
batıya doğru, Boğazköprü’ye doğru diye taş
kanallar döşüyor. Bunlar ilk aklıma gelip,
söylediğim şeyler. Bunlar gibi yüzlerce örnek

 Ben belediyeye ilk başladığımda Kayseri’nin
nüfusu 420 bindi.
Şimdi bir milyona
vurdu. Bu ilerde
2,5–3 milyonlara
kadar artar. Ama,
çok daha büyük,
devasa bir metropol olacağını ben
tahmin edemiyorum. 
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 Sonuç olarak
ben, Kayseri’nin
gelecekte alt yapısı
bitmiş, üst yapısıyla insanların
yaşamaktan keyif
aldığı, tarihiyle ve
geleceğini inşa
etmesiyle iyi bir
sentez yakalayabilen bir şehir
olacağına inanıyorum. 
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verebilirim. Bakın bütün bunların altında
Kayseri pratikliği var. Çok şükür, ben de
özel sektörden geliyorum. Belediye’ye gelir
gelmez, özel sektör mantığını hayata geçirmeye çalıştım. İçeriye, işçi memur vs. alarak,
yandaş politikası izleyerek, Belediye’yi binlerce insanla doldurup kaynaklarımızı o tür
işlerde çar çur etmedim. Ufak tefek kaçaklar
olsa da, bunu önleyerek eldekiyle bir şeyler
yapmaya çalıştım.
Büyük projelerde, hep Kayseri pratikliğini
kullanarak iş yaptım. İşte, Yamula Barajı. 70
km. uzunluğunda bir baraj. Ama kamuyuz
biz. Cebimizden para çıkmadı. İşte, İzmit’e bir
baraj yapıldı. Söylenen rakamlara bakılırsa,
üç milyar dolar orada belediye borçlandı.
Belediyenin borçlanması demek, Türkiye’nin
borçlanması demek! Bu manada beni ilgilendiriyor. Yoksa, çok rahat bundan banane,
İzmit borçlanırsa borçlansın diyebilirim.
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İşte stadyum yapıldı. Eski stadyumun yerini
değerlendirerek, 10 tane tesisle beraber
yaptık. Kongre merkezi gibi… Cebimizden
bir lira çıkmadı yine. Hem de 30 milyon gibi
bir rakama, hem de 33 bin kişilik bir stadyum
yaptık, Kayseri’de. Sonra herkes Kayseri’ye
gelip, bunu nasıl yaptınız, bize de anlatın
dediler. Sonra Sayın Başbakan’ımız ve bakanlarımız, bunu Kayseri modeli olarak nitelendirdiler. Herkes şimdi, bu modeli almaya
çalışıyor. Raylı sistem başladı bu memlekette.
Yirmi iki araçlı, 17 km’lik hattı 99,5 milyon
avroya yaptık, her yerde örnek olarak gösteriliyor. Dün Kayseri’de EGO’nun Genel
Müdürü vardı. Ankara’dan gelmiş. Onlarca
km. metro hattını, raylı sistem hattını, otobüsleri filan inşa etmiş birisi olarak, “ne kadar
övünseniz yeridir, Kayseri bu işi en ucuza
mal eden vilayettir”, dedi. Komşu vilayetlerimize baktığımız zaman, dört–beş misli fiyata
mal edecekler, daha hayata geçiremediler.
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Çok şükür, bütün projelere baktığımızda bir
Kayseri pratikliği var. Bu benim şahsımla da
çok ilgili değil. Benim yerime özel sektörden
gelen bir arkadaş oturmuş olsaydı, üç aşağı
beş yukarı o da yapacaktı bu işleri zaten.
Ama, şunu da söylemek lazım: Ben Cami-i
Kebir’de babamın dükkânında akşama kadar
önce yerleri süpürerek, su taşıyarak, sonra
tezgâhtarlık yaparak, sonra biraz yanımızda
insan çalıştırarak, sonra toptancılık yaparak, sonra imalata geçerek, onlarca insanı
yanımızda çalıştırarak yetişmiş, Cami-i Kebir
esnafının kültürünü almış birisiyim nihayetinde. Bir taraftan bu işin edebi, ahlaki
tarafını aldık. Müşterinin kandırılmayacağı;
güven telkin edilmesi, doğru olunması, yalan
söylenmemesi, sermayede asla yalan söylenmemesi gerektiği kültürünü, Ahi kültürünü
alarak büyüdük. Bir taraftan da müşteriye
nasıl davranılır, nasıl mal satılır, mal alırken nasıl kazanılır, ucuza mal nasıl temin
edilir, maliyetlerde tasarruf nasıl sağlanır
bütün bunları, pratikliği çarşı içerisinde
birebir yaşayarak geldik. İstanbul Hukuk’ta
okurken hocamız çekleri bilmiyordu, benim
cebim çek doluydu. Çıkardım gösterdim, Kara
Ticareti Hukuku’nda. Hocam, arkadaşlarıma
o dersi benim anlatmamı istedi. Hoca, bir
Kayserili olarak arkadaşınız bu dersi anlatacak dedi. Çıktım kürsüye utana sıkıla arkadaşlarıma çeklerin, bonoların ne olduğunu
ve bazı pratik bilgiler aktardım. O yüzden
sınıfta biraz şöhret olmuştum. Bu, Kayseri
ortamında yetişmenin getirdiği bir avantaj.
Ben başka bir yolda olsaydım, memur bir
ailenin çocuğu olsaydım, sadece okula gidip
gelseydim, bu pratikliği elde edemezdim, alamazdım. Çaresi yok, başka yerdeki arkadaşlarımızı küçümsemiyoruz, ama bizim genlerimizde olan bir ticari bakış, bir pratiklik var.
Bugünkü tecrübelerinizle belediye
başkanlığına başlamış olsaydınız,
neleri yapmazdınız veya yapmadığınız
neleri yapardınız?
Bazen eleştiri olsun diye Özhaseki, oturma
arkadaşlarıyla karar veriyor, şehri onlarla
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yönetiyor diye söylüyorlar. Ben oturma arkadaşlarımı dinlerim tabi.
Kayseri’de, oturmalara da giderim. Kırk–elli oturmaya katılırım.
Oradan çıkacak fikirlere değer veririm, o ayrı bir şey. Yapacağımız işi,
önce kendi içimizde tartışıyoruz biz. Elemanlarımızla, ekiplerimizle,
danışmanlarımızla tartışıyoruz. Oradan uygun görüşler çıkarsa, onu
program haline getirmeye çalışıyoruz. Ama, bunun öncesinde benim
ilk beş yıllık Melikgazi ve sonrasında Büyükşehir dönemlerimde
masamın üzerinde hedef diye bir şey vardır. Varmak istediğim bir
hedef, yapmak istediğim bir düşünce vardır. İşte bu hedefe ulaşmak
istiyorum. Uzun istişarelerle, uzun çalışmalarla ortaya çıkan projeler
üzerinde çalışıyoruz. Kendimi zorluyorum ki, yahu şunu yapmasaydım
diyeceğim bir şey olsa da olumlu cevap versem diye, ama çıkmıyor.
447

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Ben, yaptığım her şeyi istişareyle yapıyorum. Bilenlerle, uzmanlarla
istişare ediyorum. Daha sonra proje safhasına gelindiğinde de, en iyi
eksperlerle ortaya çıkarak yapıyorum. Doğrusu, şunu yapmasaydım
diyeceğim hiçbir proje yok. Gücüm neye yettiyse, sonuna kadar
zorlayarak yaptım. Hatta, bazılarında bu kaynağı temin edebilir
miyiz, projeyi acaba programa almasak mı diye düşündüğümüz de
oldu. Ama, Allah beni mahcup etmedi, hepsine bir kaynak bularak
gerçekleştirme imkânı bulduk. Yani, şu anda geçmişe doğru baktığımda, vicdanımı sızlatacak bir eylemim, projem yok diyebilirim. Çok
rahatım. Şunları da yapsaydım diyeceğim bir şey kalmıyor. Hepsini
hayata geçiriyorum.
Kayseri gelecekte nasıl bir kent olur?
Kayseri gelecekte bir İstanbul olmayacak. Veya, dünyanın on–yirmi
milyon nüfuslu metropol illerinden birisi de olmayacak. Ama, Kayseri
gelecekte ilk 10–20–30 yıllık perspektiflerle bakıldığında, durmadan büyüyecek, gelişecek, çevresinin cazibe merkezi olacak. Nüfus
hesaplamaları var tabi. Bu hesaplamalar tutmayabilir. Ben belediyeye
ilk başladığımda Kayseri’nin nüfusu 420 bindi. Şimdi bir milyona
vurdu. Bu ilerde 2,5–3 milyonlara kadar artar. Ama, çok daha büyük,
devasa bir metropol olacağını ben tahmin edemiyorum. Olursa da
itirazımız olmaz, ama onu ben tahmin edemiyorum. Çünkü tarihi,
coğrafi, siyasi bir merkez olan şehirler, ancak bu tür metropol şehirler
olabiliyor. Bu şehir Türkiye’de sadece İstanbul’dur. İkinci bir şehrin
çıkması çok zordur. Ankara’nın bile dediğim ölçekte bir metropol
şehir olması çok zor.
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Siyasi bir merkez olduğu halde bunu çok
rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bunu hak edip
devam ettirecek tek şehir İstanbul’dur. Bazı
avantajlı şehirler var. İzmir, Antalya, Ankara
gibi vs. ama onların da hiç biri metropol
şehir sıfatını kazanmayacaklardır. Kayseri’ye
döndüğümüzde iki yıl önce hesapladığımız,
hedefleyerek açıldığımız bir program vardı.
Kayseri eğitim, turizm, sağlık, ticaret, sanayi,
spor, kültür, sanat, hayvancılıkta nerede
olacak diye bir hedef koyduğumuzda, Kayseri bu başlıkların her birisinde Anadolu’nun
merkezi olarak bundan sonra hayatını sürdürecektir. Anadolu’nun cazibe merkezi
olarak hayatiyetini devam ettirecektir. İşte,
bununla da ilgili bir takım programlar var.
Eğitim alanı dediğimizde, biz hep üniversite
sayısının beşe çıkmasını hedefledik. İkinci
devlet üniversitesini adeta biz üstlendik. Biz
takip ediyoruz. Yeri hazır, inşallah fakülte
binalarının temelleri bu sene atılacak. Şunu
söyleyebilirim, diğer vakıf üniversitelerimizle birlikte Türkiye’de dört üniversitesi olan 4. şehir biziz. Yakında, TOBB’un
da burada birimler açmasıyla bu sayı beşe
çıkacak. Bu çok önemli bir şey. Önemli bir
gösterge. Bölge hastanesinin yapılmasıyla
birlikte sağlık merkezi de oluyoruz. Erciyes
projesinin hayata geçmesiyle, gerek bizdeki,
gerekse Kapadokya bölgesindeki tarihi eserler bir üçgen şeklinde hesap edilip, bu turizm
potansiyelinden istifade edilebilecek bir şehir
haline de geliyoruz. Spor tesislerinin yapılmasıyla ki, şimdi Türkiye şampiyonasının
Kayseri’de yapılacağı söylendi. Basketbol
şampiyonasının son ayağı Kayseri’de yapılacak dendi. Bizim tesislerimize milli maçlar
veriliyor. Artık bundan sonra spor anlamında
da Kayseri, alt yapısının hazır olması nedeniyle bir merkez olmaya aday gözüküyor.
Bütün bunları değerlendirdiğimizde Kayseri,
herhalde Anadolu’nun bir başkenti olarak
parlayacak bir yıldızdır. Belediye başkanları,
milletvekilleri, sivil toplum örgütleri, kamu
yöneticileri ve bu şehrin sahipleri ile birlikte
yapacağımız projelerle bu şehir büyüyerek
gelişecektir. Bunun alt yapısını hazırlamak,
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planlamasını, programlamasını yapmak da
belediyelere düşüyor. Su konusu, başlı başına
bir sorundu. Siz diğer bütün hesapları yapın,
ama o şehirde su kaynakları bitmişse, tükenmişse o şehir yavaş yavaş göç vermeye, terk
edilmeye mahkûmdur. Bu anlamda, bizi uzun
yıllardan beri bir korku sarmıştı. Devlet Su
İşleri hesaplamalarının üzerine araştırmalar
yapıldı. Kayseri’nin 50–60 yılına hitap edecek
su kaynaklarını bulmak, bize çocuk sevincini
yaşattı. Bu kaynaklar olmasaydı bile Yamula
Barajı’ndan, Kızılırmak üzerinden arıtma
tesisi kurarak Kayseri’ye su getirme fikri
vardı. Su hayat olduğu, can damarı olduğu
için, işte onu da besleyen bir kaynağı bulmak
da doğrusu Kayseri’nin geleceğine umutla
bakmamızı sağlayan önemli nedenlerden
birisi oldu. Sonuç olarak ben, Kayseri’nin
gelecekte alt yapısı bitmiş, üst yapısıyla
insanların yaşamaktan keyif aldığı, tarihiyle
ve geleceğini inşa etmesiyle iyi bir sentez
yakalayabilen bir şehir olacağına inanıyorum.
Hayırseverlik denilince ne
anlıyorsunuz, günümüzde
hayırseverlik nasıl olmalıdır?
Hayırseverlikte de bu şehir öncü bir şehir.
Tarihe baktığımızda, Cami-i Kebir’in yapılışındaki tuğla hikâyesi çok enteresandır. O
günden bugüne kadar da, ahilik kültürüyle
yoğrulmuş bu toplumda, hayır işlemek adeta
birinci hedef gibidir. İnsanlar para kazanmayı hedefleseler de, ufak tefek lükslerini
artırsalar da hayır işlemeyi hep ön planda
tutmuşlardır. Geçtiğimiz 10–15 yıl içerisinde,
Kayseri’de işlenen hayırların toplamı eğer
600 milyon doları aşmışsa, büyük hayır yapan
insan sayısı da 500’ü aşmışsa, bu konuda
bizim bunları söylemeye hakkımız var diye
düşünüyorum. Sümerbank’ın ilk yapılışında
Cumhuriyet hükümeti Kayseri’de mi olsun
başka şehirde mi olsun diye hesap yaparken, Arjantin’e hamallık yapmak için gitmiş
birisinin büyük paralar kazanarak Maliye
Bakanı’na çantayla para teslim etmesi ve
eğer fabrikayı şehrimize yaparsanız bu para
size helal olsun demesi takdire şayandır. Deli
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Ahmet lakaplı birisinin yaptığı hayır nelere mal olmuştur. Günümüzde de devam ediyor. Allah hepsinden razı
olsun, keselerine bereket versin. Hayır severlerimizin
tuttukları altın olsun. İkinci üniversite Kayseri’ye verilirken, birçok şehrin milletvekili biz de isteriz dediler. Ama
biz öyle bir formülle gittik ki, hiçbir milletvekilinin ağzı
açılamaz oldu. Arsası hazır, 50–60 trilyonluk alt yapısını
büyükşehir belediyesi yapmaya hazır, üstünün bütün
binalarını hayırseverler yapıyor, öğretim üyesi olarak
da Erciyes Üniversitesi kendi elemanlarının bir kısmını
aktarmaya hazır. Hükümete, gelip kurdele kesmek kalıyor.
Eğer, başka şehirler de bu şekilde taahhüt ediyorlarsa
her şehre verin dedik. Tabi, başka şehirler bizim gibi bu
şekilde taahhüt edemediler. Bunun üzerine, ikinci devlet
üniversitesi Kayseri’ye verildi. İnşallah orada sırf İngilizce,
yabancı dille eğitim yapan, teknik ağırlıklı, Ortadoğu’ya
açılmış bir üniversitenin, Kayseri’yi nereye götüreceğini
doğrusunu isterseniz hayal bile edemiyorum. İnşallah,
bu hayırseverlik önümüzdeki günlerde katmerlenerek
devam edecek, bundan çok ümit varım. Çünkü, yaptığımız gecelere Kayserili işadamları torunlarını getiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir iş adamımız annemin adına,
babamın adına ve kendi adıma yaptım, şimdi de eşimin ve
çocuklarımın adına hayır yapacağım diyordu. Dua edelim,
Allah bize de nasip etsin, hepimiz yapalım. Yapanların
ismini zikredeyim istiyorum. Ama ihtiyatlanıyorum. Bir
kısmını sayarsak, büyük kısmını sayamayacağız, onların
haklarını yemiş olacağız. Onlar bir şey demezler, ama biz
vicdanen rahatsız olacağız.
Kızılay’ı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hani acı gün, zor gün dostu derler ya, o işte Kızılay’dır.
Bir de düşenin dostu olmaz derler ya, tam tersi Kızılay
düşenin dostu oluyor. Türkiye’nin çok ciddi kurumlarından birisidir. Ara ara zafiyet geçirse de, son geldiği
noktada, Tekin Küçükali beyin başkanlığındaki ekiple
şaha kalkmış bir durumda. Sadece Türkiye içerisindeki
afetlerde, zor anlarda insanların yardımına koşan bir
kurum değil, dünyanın dört bir tarafında nerede sıkıntı
varsa, inancının gereği oraya koşan bir kurum olarak
karşımızda duruyor. Kayseri’mizde de müthiş bir faaliyet
var. Ayhan Uzandaç başkanlığındaki ekip, gayet güzel işler
yapıyor. Bizim de, ufak tefek çorbada tuzumuz bulunuyor.
Bundan da mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki günlerde,
faaliyetlerini daha sıkı bir şekilde devam ettireceklerine
inanıyorum. Keşke ülkemizde Kızılay gibi birkaç tane
kuruluş daha olsa. Allah işlerini rast getirsin. Onların bir
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arsalarını daha değerlendireceğim. Daha müjdeyi veremedim,
ama sonuçlansın da o zaman söyleyeceğim.

geldiğimizin keyfini yaşadığımı söylesem,
herhalde büyük bir laf etmiş olmam.

Hilton Oteli’nin olduğu bölgede bir planlama vardı. Kızılay’ın
orada küçük bir arsası bulunuyordu. Akıbetinden dolayı tedirginlerdi. Nihayetinde küçük de bir para ediyordu. O zaman
para olarak verseydik günlük işlerde, cari işlerde harcanıp gidecekti. Nihayetinde eski evlerin bedeli belli. Yöneticilere, gelin
büyük düşünün, bu küçük arsa karşılığında size bir hastane yeri
vereyim dedim. Büyük düşünür, büyük adım atarsınız bunun
altından kalkarsınız, ben de size yardımcı olurum dedim. Önce
şaşırdılar, bir iki arkadaş hariç tamamı inandılar. O bir iki kişi,
başkan sizi kandırıyor dediler. Tabi, bunların hepsini unuttuk.
Çok şükür, sonra sözümü yerine getirdim. Öyle bir arsayı temin
edince, kendi imkânlarıyla başladılar. Hayırseverlerin desteğiyle
de yaptılar. Bugün çok büyük bir merkez haline geldi. Binlerce
fakirin, fukaranın tedavi olduğu, dua ettiği bir hastane oldu.
Herhalde biraz tuzumuz var orada.

Unutamadığınız anınızı bizimle
paylaşır mısınız?

İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu öğrenince nasıl
davranıyorlar?
Ticaret yaparken Kayserili’yiz dediğimizde, insanlar hafif gardını alarak bakıyorlardı. Niye? Kayserililer gözü açık insanlar, uyanık insanlar, ticarette kandırılmayayım, kamuda bir
iş yapıyorsanız aman bana yanlışlık yapılmasın diye düşünülüyordu. Tanıdıkça, bu fikirleri elbette değişiyor. Özellikle,
son 4–5 yılda gittiğim her yerde, bir Kayserili olarak rağbet
görüyorum. Önümüzden, arkamızdan müthiş işler yaptığımıza dair sözler duyuyorum. Şu anda, Kayseri Türkiye’deki
hemen her vilayetin konuştuğu, kendisi için örnek aldığı bir
şehir olarak duruyor. Geçtiğimiz günlerde, Kayserili bir kamu
görevlisi Artvin’e çocuğu için gittiğinde, Kayseri için neler
konuşulduğunu anlattı. Erzurum’daki, Sivas’taki dostlarımızın,
etrafımızdaki illerin neler söylediğini biliyorum. Başbakanımız ve Bakanlar Kurulu’nun bütün üyeleri gittikleri her yerde
Kayseri örneğini veriyorlar. Mesela, Hüseyin Çelik bey Milli
Eğitim Bakanı’yken Giresun’da üniversiteyle ilgili bir toplantı
yapmış. Tesadüfen orada bulunan Kayserili bir arkadaşımız telefonda dinletti, başkanım bak şu anda Kayserililer için ne diyor
diyordu. Konuşmasında Hüseyin Çelik bey, gidin de Kayseri’den
örnek alın, ben size üniversite getirmeye çalışıyorum, siz bana
neler söylüyorsunuz diye sitemkâr sözler sarf ediyordu. Gerek
belediyecilik alanında, gerekse sanayi, ticaret, spor alanında
gıpta edilen parmakla gösterilen, o işler nasıl yapılıyor gidip
bir yerinde görelim denilen şehir haline geldik.
Eskiden insanların biraz tereddüt ettiği, hafif istihza ile baktığı bir ortamdan örnek alınan, model alınan bir şehir haline
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Refah Partisi’ne gitmiştim. Memduh bey
aradı. Erbakan hoca geliyor, yönetimi tek
tek sayar, sorar, bulunmazsan benim için
eksiklik olur, hemen gel dedi. Gittim. Hoca
imtihan eder, dediler. Havayı sevmedim.
Hoca beni kaldırmasın diye, arama birkaç
kişi alıp oturdum. Önümdekiler kalkınca,
hocayla karşı karşıya kaldık. Sırayla imtihan ediyor ya. “Siz buyurun”, dedi. Kalktık.
“Kayseri’nin kaç ilçesi var”, dedi. Bilmiyorum,
dedim. Arkadan, 16 diye fısıldadılar. 16’ymış
hocam, dedim. “Kayseri’nin nüfusu kaç”, diye
sordu. Onu da bilmiyordum. Bu sefer arka
taraftan, bir milyon dediler. Bir milyonmuş,
dedim. “Size göre kaç”, dedi. Bana göre de
öyle, arkadaşlar yalan söyleyecek değiller ya
dedim. “Hangi ilçeden sorumlusun”, dedi.
Onu da sonradan öğrendim, herkes bir ilçeden sorumluymuş. Memduh bey, hocanın
kulağına eğilip bir şeyler söyledi. İmtihandan
böylece kurtulduk.
Dedeme, Haseki’nin Mehmet ağa derlerdi.
Kime bağlıydı, ihvanları kimdi bilmem. Kendi
çok bahsetmezdi, ama ahir ömründe birçok
kerametini biz gördük. Aile içinde ağrısı,
sızısı olanlar için ipliğe okuyarak düğümler,
bağlardı. Ben, dedemin şifa amacıyla okuyup
da deva bulmayan bir yakınımı görmedim.
Dedem babası için şehit, derdi. Bir keresinde,
babasını rüyada görmek için epeyce dua eder
ve “Allah’ım, babamı bu dünya gözü ile göremedim, hiç değilse rüyamda görmek istiyorum, duamı kabul et”, diye yalvarır. Dedem
“naz makamı”nda bir adamdı. Rüyasında,
“işte, baban” demişler. Babasını, bir kaya
kovuğunda karların üzerinde tüfeğine sarılıp
yatmış, yattığı yerdeki karları da kıpkırmızı
kana bulanmış olarak bana gösterdiler, diye
anlatırdı. t
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Mehmet Uzandaç
Mehmet Uzandaç kimdir?
Kayseri, 1950 doğumluyum. Bozatlıpaşa
Mahallesi’nde dünyaya geldim. Çocukluğum, yedi yaşına kadar orada geçti. Daha
sonra, İnönü İlkokulu’na başladım. Dolayısıyla, Sahabiye Mahallesi’ne göçtük. İlkokulu
İnönü’de bitirdim. Ortaokulu Nazmi Toker
Ortaokulu’nda, liseyi de Kayseri Lisesi’nde
okudum. 1967–1968 mezunuyum. 1968
yılında, Ankara’da kimya mühendisliğine
başladım. Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Okulu Kimya Mühendisliği’ni bitirdim.
Petrol kimya üzerine tez yazdım. İş kolumuz
petroldü. Sonra, 1973 yılında Ankara İşletme

Yönetimi Enstitüsü’nde 2 yıllık işletme
mastırımı tamamlayarak, tekrar Kayseri’ye
döndüm ve iş hayatına geçtim.
İş hayatına nasıl atıldınız?
Öğrencilik yıllarında babamız bizleri yazları
benzinliğe getirirdi ve benzinlikte işçi gibi
çalışırdık. Babam, benim titiz ve iyi giyimli
olmama kızardı. Çok şık giyinirdim. Babam,
“en kötü işi siz yapacaksınız, çünkü buradaki
çalışan insanlar yaptıkları işten dolayı gocunmayacaklar, bundan dolayı kendilerini aşağıda görmeyecekler, eğer sen yaparsan onlar
da bunları yaparlar”, derdi. Bir gün, kendisinin tuvalet temizlediğini gördüm. Belki
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Mehmet Uzandaç ve eşi
Monte Carlo gezisi sırasında

 Ben ilkokuldayken, Kızılay kolunda
bulundum. Fakat tabi
o zaman, çocuksu
duygularla bir şeyler
yapılıyordu. Zaman
geçtikçe, aklımız
yetmeye başlayınca,
insanların birçok
şeye ihtiyaçları olduğunu gördüm. Kızılay,
bu görevleri yerine
getiriyordu, 
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de, hayatımın dönüm noktası oydu. Bize ve
işçilere, “siz bekleyin ben temizleyeceğim ve
kendi nefsimi kontrol etmeyi öğreneyim”
dedi. Belki de bana göstermek için yaptığı bir
olaydı, bu yüzden o günü milad olarak görürüm. Sonra işletme yönetiminde bir derste
bize şu öğretildi: “kişiye yaptığı işin anlamını anlatırsan verimi daha fazla alırsın”. O
zaman, babamın bu lafını hatırladım. Babam
ilkokul mezunuydu, ama hayat tecrübesi
vardı. İş hayatına böyle ucundan başladık.
1969–1970 yılında ablamın evlenmesi dolayısıyla ben Ankara’da okurken, Maltepe’de
bir benzinlik aldı. Talebeliğim sırasında, o
benzinliği 3 yıl kadar işlettim. Sonra, çok
geniş bir muhiti olan British Petrol’de, onlarla
yurt dışında bulundum. Onların Londra’daki
araştırma merkezlerinde staj yaptım. Böylece iş hayatımız başladı. Fakat ben mastırımı tamamlayıp Kayseriye geldikten sonra,
bu işin rutin bir iş olduğunu, herhangi bir
yaratıcılığının olmadığını düşündüm ve sıkıcı
gelmeye başladı bana. Babamın amcasının
oğlu Zekeriya Evirgen, Bulgarların ve Yugoslavların ferromangan ve plastik üzerine iş
kollarında bazı firmalarının iş temsilcisiydi.

Bana bir iş teklif etmişti, yüzde 40 hisse ile
birlikte çalışmamızı istemişti. Beni de oğlu
gibi severdi, Ayhan Uzandaç’ı da çok severdi.
Babamın rızasını alarak Erzurum’a gittim.
1976 yılında, yeni evlenmiştim. Aşkale’de
maden ocağı vardı, Bu iş, her yıl Bakanlar
Kurulu’ndan bir karar çıkartılarak yapılıyordu. Bunun devamlılığını görmedim.
Fakat, sonradan petrole olan ilgimi tekrar
fark ettim, Tekrar Kayseri’ye döndüm. O
tarihten itibaren de, petrol işinde faaliyet
gösteriyoruz, akaryakıt istasyonculuğu yapıyoruz. Fakat, 1979–80 deki kara borsa olayı
beni petrolden soğuttu. Biz karaborsa yapmadık, yani gerek inançlarımız yönünden,
gerekse sosyal statümüz itibariyle böyle bir
işi yapmadık. 1986 yılında Turgut Özal’ın
Bakanlar Kurulu Kararı ile petrole yarı liberalizasyon geldi. Petrol dağıtım şirketi kuralım
dedim. Petrol dağıtım şirketine, babamız ve
ortağı Erdal Yeğenağa pek rıza göstermediler.
Onun üzerine ben, bu sektörde küçülmeye
gidilmesinin gerektiğini, gelecekte bu işin
çok karlı ve verimli olmayacağı yönünde bir
görüş bildirdim. Dolayısıyla, ondan sonra
yağlama ürünleri ilgi odağımız oldu. 1976
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yılı sonlarında kardeşim Mustafa ile Mapa
Petrol Anonim Şirketi’ni kurduk. 8–9 adet
şirketin ki, bunların dördü uluslararası şirketler, onların distribütörleri olduk. Şu anda,
2001 yılından itibaren de Exxon Mobil’in
Kayseri dahil 23 ilinde yetkili bölge distribütörü olarak faaliyet gösteriyoruz. Exxon
Mobil, yurt dışında Azerbeycan, Gürcistan,
Türkmenistan ve Kuzey Irak’ta olan ticari
faaliyetlerini kendisi yapmıyor, bizim üzerimizden yapıyor. İki oğlum var. Biri babam
Ahmet Uzandaç’ın ismini, diğeri de rahmetli
kayınpederim Şükrü Çetiner’in ismini taşıyor. İkisi de mastırlarını tamamladılar. Şu
anda işin başındalar.
Ben sosyal yapıda bir insanım. İki dönem
Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanlığı
yaptım. Ticaret Odası’ndan ayrıldıktan sonra,
96 yıllarında Kayseri Serbest Bölge kurucu
işletici firması kuruldu. Biz de yönetiminde
bulunduk. Halen yönetimde devam ediyorum.
Hayatınızda örnek aldığınız insanlar,
kahramanlarınız var mıdır?
Hayatımda örnek aldığım birçok insan var.
Bir kere, Kayseri’de bolca var. Birçok insan,
tahsilli olmamasına rağmen birçok şeyi becerebilmiş, bunlardan bir tanesi benim babam,
Ahmet Uzandaç. Çünkü ilkokul mezunu
olmasına rağmen, oldukça başarılı, düzgün
ve iyi ahlaklıdır. Show tarafı yoktur. Yaptığı işleri ve ibadetleri gizli yapardı. İkincisi,
teyzemin kocasıydı, sonradan kayınpederim
oldu, Şükrü Çetiner. Sabancı ailesiyle çok
yakın ilişkisi vardı. O da, Kayseri’de önemli
yatırımlarda, faydalı sosyal işlerde bulunmuştur. Yüksek Öğrenim Vakfı’nın kuruluşunda bulunmuştur, Erciyes Üniversitesi’nin
kuruluşunda çok büyük faydaları olmuştur.
Dolayısıyla, bu ikisinden de işin sosyal
taraflarını ve iş ahlakını öğrendim. Rahmetli Kemal Dedeman’ı çok beğenir, takdir
ederim. Çünkü kararlı bir tutumla ne yapacağını bilirdi, sosyal faaliyetlere ağırlık verirdi.
Tabi, toplum açısından baktığınızda Mustafa
Kemal Atatürk. Çok var. Nuh Naci Yazgan’lar

Mehmet Uzandaç oğulları Ahmet ve Şükrü ile

var. Çok seviniyorum, yeni kurulacak üniversiteye adı verilecek diye. Bunlar örnek
aldığımız kimseler.
Mehmet Uzandaç neleri sever?
Mehmet Uzandaç, güzel olan her şeyi sever.
Mehmet Uzandaç, sistemi sever çünkü, başarıya giden yol tamamen sistemden geçer.
Gerçekten üzülüyorum, iş hayatında bugün
sistem maalesef kısır döngüye dönüştü.
Zaten, sistemli ve kurumsal iş kuranlar çok
başarılı olmuşlardır. Onlar da, Kayseri’de
durmamış İstanbul’a göçmüşlerdir.
Hobileri var mı?
Gizli gizli hayır yapmak.
Peki, neleri sevmez?
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Dediğim gibi, sistemsizliği çok sevmez. Toplumda, sokakta zayıf insanları, yoksulları
görmeyi sevmez. Bir şeyi çok tekrar etmeyi
sevmez. Karşısındakine çok inanır. Herkesi
kendi gibi bilir, belki orada yanılıyordur. Yani
sevmediği şey ihanettir, ihaneti sevmez.
Hayırseverlik dediğimiz zaman,
Mehmet Uzandaç ne anlıyor
bunlardan?
Mehmet Uzandaç’ın ana fikri, felsefesi
iş adamlarının veya kişilerin servetlerinin sadece kendilerine ait olmadığıdır. Bu
emanetin esas sahibinin önce Allah, sonra
toplum olduğuna inanır. Dolayısıyla Mehmet
Uzandaç’ın ana felsefesi, toplumdan aldığını toplumla paylaşmaktır. Onun için, vergi
veren müesseselerden birisi oldu. Vergi ve
zekât müessesini çok sever. Çünkü, verdiği
verginin topluma döndüğüne inanır. Toplumu bir arada tutan bir bütün vardır. Vergi,
zekat ve fitre, yardım müesseselerinin harcıdır.
Kayseri Yüksek Öğrenim Vakfı
yöneticilerinden de etkilendiğinizi
daha önce bahsetmiştiniz. Onlarla
nasıl tanıştınız, nasıl etkilendiniz?
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Büyüklerim, beni Yüksek Öğrenim Vakfı’nın
bazı ön toplantılarına götürdüler. O toplantılarda özellikle İstanbul, Ankara ve Kayseri’de
olanların gerçek bir toplum severlikle, servetlerinin sadece kendilerine ait olmadığını
düşünerek bir kısmının topluma dönmesi
gerektiğine inananların Kayseri’ye bir çok
eseri kazandırmalarına şahit oldum. Orada
gözlerimin önünde yüzde 80’ini hayırseverlerin yaptığı ve Türkiye’de bu açıdan tek olan
bir üniversite doğdu. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde, toplantılarda meslek arkadaşlarımla
konuşurken başka şehirlerde bunun olmadığını gördüm. Kayseri, bu açıdan baktığınızda
Türkiye’de bu işin harcını başlatan, startını
veren ildir. Şu anda bu vakıf, Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi’nin temellerini atmıştır. İnşallah, bu işi de başarıyla bitireceklerdir. İnşallah, bu üniversiteye ailemiz, babamız adına
bir bölüm yaptırmayı düşünüyoruz.
Hayırseverlik çerçevesinde
gelecekte örnek olması bakımından,
düşüncelerinizi anlatır mısınız?
Biz, yapılan hayrın gizli olacağı yönündeki
telkinlerle büyüdük. Bu sadaka olarak doğruydu. İnsanlar bu dünyada hayatlarını sürdürürken, geleceğe de kendilerini hazırlamak
durumundadırlar. Bir muhasebesi vardır,
inanç muhasebesi yönünden de öbür tarafa
hazırlık yapılması lazım. Nedir bunlar, bazı
şeyler gizli yapılmalıdır ve kalbinin burada
gerçek bir dürüstlükte olması lazımdır. Yani
kişi kendine şunu sormalı, “ben bunu toplum
için ve insanların faydası için mi yapıyorum?
Cevabı “evet” ise, korkmasın yerine ulaşmıştır.
Kızılay’la ilişkiniz nedir, neden
Kızılay’ı tercih ettiniz?
İlkokulda iken, Kızılay Haftası, Yerli Malı
Haftası gibi haftalar düzenlenirdi. Ayrıca,
Kızılay kolu, Yeşilay kolu gibi eğitsel kollar
da vardı. Ben ilkokuldayken, Kızılay kolunda
bulundum. Fakat tabi o zaman, çocuksu duygularla bir şeyler yapılıyordu. Zaman geçtikçe,
aklımız yetmeye başlayınca, insanların birçok
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şeye ihtiyaçları olduğunu gördüm. Kızılay, bu
görevleri yerine getiriyordu. Yurt dışındaki
depremlerde veya başka ihtiyaçlarda, diğer
afetlerde baktık ki, ortada sadece Kızılay var.
Bilahare, ileri zamanlarda Kızılay’a seçilen
amcamın oğlu Ayhan Uzandaç’ın etkisi oldu.
Ayhan ağabeylerin, o zamanki yönetimde
bulunan herkesin, bir yardım yapıldığında
gözlerinin dolduğunu ve ağladıklarını hissettim. Herhangi bir ücret almadan çalışıyorlardı ve insanlara gidip yardım topluyorlardı.
Ayhan Uzandaç’la beraber ve çevresindekilerle bulunurken, zekâtımızdan şu kadar
bütçe ayırıyoruz, ihtiyacı olanlar geldiği
zaman, siz yönetim olarak ihtiyaç sahiplerine zekâtlarımızın oluşturduğu bütçeden
kullanın diyerek bu işin içerisine fahri olarak
girdik. Sonra hastanenin yapılışı sırasında,
aynı Yüksek Öğrenim Vakfı Üniversitesi’nin
kurulması aşamasında yapılan modele benzer
bir uygulama ile Ayhan ağabey ve yönetimdekiler oda oda belli yerlerin yapılması, katların şahıslara verilmesi yönünde uygulama
yaptılar. Kızılay Hastanesi çok ucuza bitirildi,
örnek bir hastane oldu. Dolayısıyla Kızılay’la
ilgimiz böyle başladı.
Kayseri’yi, gelişimini ve geleceğini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kayseri önemli oranda vizyonerliğini kaybetti. Kayseri eskiden sahip olduğu geleceği
tahmin kabiliyetleriyle, iş hayatında yaptıklarıyla, sosyal faaliyetlerdeki ve bunların
insanlara verdiği haz ve duygulardaki enerjiyi kaybettiler. Dünyayı iyi takip edemediler. Birçok üretim alanlarında bulundular,
fakat bulundukları işte çok ortaklı bir sisteme geçemediler, aile şirketi olarak kaldılar.
Dolayısıyla, aile şirketleri de kendi içlerinde
miraslarla, şunlarla bunlarla bölünerek küçüldüler. Yani, büyümeyi hedefleyemediler.
Tecrübe ve ilimi birleştiren yeni nesillerin
oluşturulması lazımdı. Ama, Kayseri bunu
başaramadı. Belki de, bu hata babalardan
kaynaklanıyordu. Babalar çocuklarına inisiyatif vermedi. Kendi hayatları boyunca söz
sahibi oldular dolayısıyla, o dönemlerde iş
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hayatını geleceğe taşıyacak yeterlilikte bir
nesil yetiştirilemedi. Bu da, Kayseri’de etkili
olmuş olabilir, fakat bana bunlardan hangisi
diye soracak olursanız, büyüklerimizin Birlik
Mensucat’daki veya Orta Anadolu’daki çok
ortaklılığı, Çinkur’da, Kayseri Tekstil’de, Yem
Sanayi’nde ve yeni alanlarda çoğaltıp genişletemedi. Sermaye, tabana yayılamadı, herkes
kendini koruma duygusu içine girdi. Kayseri,
bu işte ekonomik olarak çok şey kaybetti.
Kayseri de, kendini arar hale geldi. Halbuki,
Kayseri örnek şehirdi. Son zamanlarda,
Kayseri’de tekrar yeni müteşebbisler oluştuğu ve kurulan yeni müesseselerin Kayserimizi eski gücüne, misyonuna yakışır noktaya
taşındığına dair işaretler oluşmaktadır.
Bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?
İlkokul öğretmenim Kahraman Dinçer, başarısız bir sınav sonrası beni sınıfın içinde
azarlamıştı. Bunun üzerine ağlarken sessizce olumsuz laflar da söylemişim. Yanımdaki arkadaşım da, bunu duyunca gitmiş
öğretmene ağzımdan çıkanları anlatmış.
Öğretmenim beni çağırdı, konuştuk. Onun,
hiç bir şey olmamış gibi beni affetmesi, bir
hafta dinlendirmesi, o arada bu işin muhasebesini yapmam, hayatımda hakikaten
insanlığa, doğruluğa, dürüstlüğe doğru ilk
adımı atmama sebep oldu. O dönemde hal
ve gidiş notu pekiyi olmazsa sınıfta kalıyordunuz. Karneyi aldığımızda, babam ve ben
ilk ona bakmıştık, pekiyi vermişti. O benim
için hayatta unutamayacağım bir anıdır. O
günden itibaren ben, kültürün ne demek
olduğunun önemini öğrendim. Bana göre,
bir insanın parası olmayabilir, çok da önemli
değil, ancak bir insanın kültürü yoksa, o insan
boş bir insandır. Bana bunu öğretmişti, hiç
unutmam. t
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 Kayseri
önemli oranda
vizyonerliğini kaybetti. Kayseri eskiden sahip olduğu
geleceği tahmin
kabiliyetleriyle, iş
hayatında yaptıklarıyla, sosyal
faaliyetlerdeki ve
bunların insanlara
verdiği haz ve duygulardaki enerjiyi
kaybettiler. 
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Mehmet Ünal
Sizi tanımak isteriz.
1932 yılında Sivas Şarkışla Elmalı Köyü’nde
dünyaya geldim. Çocukluğum ve gençliğim
köyde geçti. Rençberlik yaptım, çift sürdüm,
harman kaldırdım. Yalınayak çok mal yaydım.
İlkokulu köyde okudum. Babamın 400 uruplalık arazisi vardı. O yükün altına girdim. İstanbul Davutpaşa’da askerliğimi yaptım. Kore
Harbi sırasındaydı, eğitimi ona göre yaptırıyorlardı. Muhabereciydim. Sıra bize gelince,
muhaberecilere göre orada iş yok dediler, bizi
Kore’ye götürmediler. Askerden sonra tekrar
köye babamın işine döndüm. Her şey kol
gücüyle yapılıyordu. Sürmesi, ekmesi, biçmesi,
savrulması hepsi ayrı bir dert. Yelin gözüne
456

bakardık. Hafif bir yel çıktığında yabayı alır
yalınayak harmana kopardık.
Askerden dönüşü, babam beni yanından
ayırdı. Ben de, köyü bırakıp İstanbul’a gittim.
İstanbul’da 4 sene çalıştım. Bahçeköy’de
Orman İşletmesi’nde çalıştım. Hızarcıydım.
Ama bana usta demişlerdi. Ne olursa yapıyordum. Duvar yapıyordum, sıva yapıyordum.
Memurlara odun kesiyordum. Beni çok seviyorlardı, altı lira yevmiyeyle girdim, 26 lira yevmiyeyle çıktım. Çok para kazandım. Gitme de,
senin için şuraya bir ev yapalım dediler. Durmadım, memlekete döndüm. Trenden indim,
hemen pazartesi günü Şarkışla’nın pazarına
gittim. Baktım, pazarın köşesinde 40–50 tane
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karakeçi var. Ağaya bunlara ne istiyorsun dediğimde, git işine bunları alacak para sende ne
gezer deyince, sen söyle bakalım belki para
bulunur dedim. Neyse keçilerin sahibi geldi.
Otuz beş tane karakeçi aldım ki, tay gibiler.
Allah Kayserililer’den razı olsun çok ekmeklerini yedim. Keçiler oğlakladılar. 25–30 liraya
aldığım keçileri, yaza kadar yayıp 230 liraya
sattım. Dağlarda kuşkonmaz çalıları olurdu.
Onları keser, bağ yapıp sırtımda köye getirir, kapının önüne yığardım. Yağmur yağınca
yumuşardı. Dağa gitmedikleri zamanlarda,
yemlerini dökene kadar yedirirdim. Epeyce
hayvancılık yaptım. Kangal’dan Yıldızeli’nden
mal toplardım, dana toplardım. Gece sabaha
kadar köye getirirdim. Köyün altında bir
çayırımız vardı. Orada yayardım. Kayserililer gelince onlara satardım. Kâr edince, yenilerini getirir satardım. Köyde beni muhtar
seçtiler, on sene muhtarlık yaptıktan sonra
mührü götürüp kaymakama teslim ettim.
Köyümüzün adamları hep Almanya’ya gitti.
Biz emmimin oğlu Mustafa Ünal’la köyde kalmıştık. Bizde gidelim dedim. Nereye gidelim
diye düşünürken, Türklerin olmadığı bir yer
olsun, Kanada’ya gidelim dedim. Yabaaltınlı
Hacı Ağa vardı. Muhtardı, onu milletvekili
seçtirmiştik. Onu bulduk, bize çok ilgi gösterdi. Kanada’ya gideceğimizi, ama havaalanlarının bize çıkış vermediğini söyledik. Bir
kartını verdi. İstanbul’a, ilgili müdüre gittik.
Müdür bize, Kanada’ya gitmememizi, gidersek geri döneceğimizi söyledim. Neyse inat
ettik 18 saat uçakla gittik. Havaalanına indik,
dil bilmiyoruz. Türk Konsolosluğu’na telefon
açıp bir tercüman istediler. Güzin isminde bir
hanım “selamünaleyküm” diyerek geldi. Biz
canlandık. Çocuklar, buraları nereden buldunuz dedi. İş bulmak için geldiğimizi söyleyince şaşırdılar, tatil için geldik zannetmişler.
Elimizde bir çantamız var. Çantanın içinde
bir battaniye var. Soğukta kalırsak üzerimize
örteceğiz. Penisilin var. Onu uyuşturucu
sanmışlar. Bir doktor getirdiler, hayır bu ilaç
dedi. Ben askerde iğne vurmayı da öğrenmiştim, hastalanırsak iğne vurunacaktık. Güzin
hanım Sivaslı, hemşerimiz çıktı. Babası ölmüş,
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anası okutmuş, oraya tayin olmuş. Allah’ın
işine bak, kader yüzümüze güldü. Bizi alıp
bir ucuz otele götürdü. Karnımızı doyurup,
yatsı namazımızı kılıp yattık. Sabah olunca
başkonsolos otele geldi. Bizi arabasına aldı,
misafirhaneye götürdü, yerleştirdi. Onların
çocuklarına biz Türkçe belletirdik, çocuklar da
bize ingilizce belletirlerdi. Hemşehrimiz Güzin
hanım kocasına, böyle olur mu bu insanlara
bir iş bul demiş, kocası da bizi götürüp bir
inşaata yerleştirdi. Sekiz–on katlı bir bina.
Kepçe gelirken binanın sorumlusu bize çekilin
demiş, biz dil bilmiyoruz aval aval bakıyoruz. Hemen talimat vermiş bu adamları işten
çıkartın, bunların başına bir iş gelir, hesabını
veremem demiş. Bizi işten çıkardılar. Güzin
hanım bizi arabasına bindirip, ne kadar firma
varsa gezdirdi. Lisan bilmiyorlar diye, kimse
işe almadı. Türkçe bilen bir yer olursa oturum
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alabiliriz diye, bizi Çingenelerin oraya götürdüler. Tamam, bizim
her dediğimizi yaparlarsa bunlara iş buluruz dediler. Güzin hanım
bana inanırsanız, bu işler sizin için değil, burada kalmayın, iki–üç
ay kadar Kanada’da kaldıktan sonra nereye isterseniz oraya gönderelim deyince, Almanya’ya gitmek istiyoruz dedik. Frankfurt’a
gönderdiler. İki polis geldi gideceğiniz yer var mı deyince, halamın
uşakları var, Stutgart’ta dedim. Polisler onlardan imza alarak bizi
teslim ettiler. İstasyon orada Türklerin mekânı, hepsi orada toplanıyorlar. İş arıyoruz, nerede bulabiliriz diye soruyoruz. Maraşlı İsmail
efendi var, ona git dediler. Yanında 300–400 kişi çalışıyor. Onun
yanında iş bulamazsanız bırakın Danimarka’ya, Hollanda’ya gidin
dediler. İsmail efendiye varıp iş istediğimizi söyleyince, bekleyen
kalabalığı gösterdi. Bunların hepsi iş istiyor, size iş nerden bulayım
dedi. Emmioğlu bana ismimle değil de, muhtar diye hitap ederdi.
Muhtar işimiz yine olmadı haydi gidelim deyince İsmail efendi, sen
muhtar mısın diye sordu. Evet dedim. Hangi partiden seçildin dedi,
Demokrat Parti’den dedim. Oturun dedi ve bir adamını çağırarak
bizi Nürnberg’deki inşaatına yolladı. Ne iş yaparsınız diye sordular,
ben duvarcıyım bu da kalıpçı diye cevapladım. Yer verdiler. Sabah
kalkınca hangi malzemeler gerekiyorsa alın, işinizi başına geçin
dediler. 2–3 tane Arap çalışıyor, gerisi hep Yugoslavyalı. Hangi işi
göreceksek onun için lazım olan hacetleri alıyoruz. Malzeme odasına
varıyoruz ki, bizim hacetler yok. Gidin depodan alın diyorlar. Depo
uzak bir yerde. Bir gün ben de varıp Yugoslav’ın çekicini aldım.
Arkadan yetişti çekicimi ver dedi. Sen de benimkini ver dedim.
Nizah başladı. Çekicinen vurup boynuna çöktüm. Bütün Yugoslavlar etrafımı çevirdi. Elimde çekiç olduğu için yaklaşamıyorlar.
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Görevliler gelip bizi yakaladılar. Yugoslav’ın
yediği haltı biliyorlar, onu alıp götürdüler. Bizi
de Mustafa’yla birlikte Ausburg’daki inşaatlarına gönderdiler. Orada çalışıyoruz. Onlar
bizden, biz de onlardan memnunuz. Bir adam
geldi, biner lira verirseniz size oturum alırım
dedi. Mustafa da başka bir tercüman bulmuş.
O tercüman parayı alıp Türkiye’ye kaçmış.
Benim bulduğuma tekrar gittik. Soyulup
soğana çevrilince bana geldiniz dedi. Ondan
önce, halamın oğlu Zeki ağa gel seninle Türk
Konsolosluğu’na gidip, pasaportları değiştirelim dedi. Onu tanıyorlar. Benimkine işçi
yazıp 3 ay oturum verdiler. İş ararken Good–
Year firmasına gittim. Pasaportuma baktılar, süre bitimine 2 gün kalmış, hemen bunu
uzat gel, seni işe alalım dediler. Ramazandı,
oruçluydum. Münih’e gidip bizim konsolosluğu buldum. Bana 3 ay daha oturum verdiler. Üç ay sonra yine gel, ama buraya gelme
Ausburg’a git burası oraya taşınacak dediler.
Üç ay sonra Ausburg’a gittim 1 yıl oturum
verdiler. Mustafa’ya senin pasaportun eski
diye oturum vermediler. Uzun hikâye, ama
Good–Year macerası böyle başladı. Tam 20
yıl orada çalıştım. Oradan emekli oldum. Ben
orada lastiğin ilaçlarını tartardım. Tarttıklarımı torbalara koyardım. Emekli olunca köye
döndüm.
Kızılay nereden aklınıza geldi?
Çoluk çocuk yok bütün mallarımı, arazilerimi,
bağlarımı, bahçelerimi kardeşime 35 bin lira
gibi küçük bir fiyatla verdim. Şarkışla’daki iki
katlı evimi de Kızılay’a bağışladım. Gardaş
bundan daha iyisi var mı? Televizyonda seyrediyoruz. Fakire fukaraya yardım ediyorlar.
Nerde bir afet var, zelzele var, sel var hemen
yetişiyorlar. Şarkışla’daki Kızılay Başkanı bize
ver dedi. Kayseri sağ sola çok yardım yapıyor,
hayırsever çok, oraya vereceğimi söyledim.
Bindim Kayseri’ye gittim. Ünal Yüksel beyle
görüştüm, şu vekâlet senin, gidin tapuyu
Kızılay’a alın dedim. Daha sonra, birkaç defa
Kızılay Hastanesi’ne de gittim. Çok güzel muayene ettiler. Başım dönüyordu, beni makineye
soktular, işte kabir bu dedim.
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Başka hayırlarınız var mı?
Köyümüzün camii yanmıştı. Süleyman hoca
bin bir zorlukla camiyi yaptırmış. Bir gün bana
geldi. Camiyi yaptırdık ama içi boş dedi. Ben
de hutbe, kürsü, minber yaptırdım. Sivas’ta
bu işleri yapan biri varmış, gidip onu buldum.
Adam daha önce bu işleri 25 liraya yapıyormuş, 50–60 lira verdim yine yapmıyor. Masanın üstüne bıraktığım parayı aldım. Kayseri’de
daha iyisini, daha ucuza yaptırırım diye kalktım Kayseri’de tanıdığım bir polis memuru
vardı, onu alıp inşaatları gezdik. Meğer inşaatçılar değil, mermerciler yaparlarmış. Bir mermerciye gittik. Çok güzel yaptığı numuneler
var. Biz istediğimizi söyledik, 40 liraya yaparım dedi. Yaptırdım, çok güzel oldu. Baktım
minaresi eksik, bir de minare yaptırdım. Bu
arada hac görevimi yaptım.
Şarkışla’daki Merkez Büyük Cami’nin kapıları
gıcır gıcır ötüyor. Hocam şurayı bir değiştirelim deyince, daha büyük eksiği var lambaları
yok dedi. Sivas’a gidip 8 tane avize yaptırıp
geldim. Akşam da ilk teravih namazını kılacaktık. Avizeleri yaktılar, cami ışıldadı. Kapının ağzına oturup ağladım. İçeri giremedim,
namazı gidip başka bir camide kıldım.
Sanayi Camii’nin halıları parça parça, ala
bulaydı. Niyazi hocaya şunları yenileyelim
dedim. Sivas’a gidip camileri geziyoruz hangi
halıyı beğenirsek ondan yaptıracağız. Kale
Camii’ne vardık, o halıları yapan ustayı bulduk.
Camiyi adımladıydım, telefonda şu kadar adım
halı istiyorum dedim. Ertesi gece bir kamyon
halı geldi. Hanım evde yoktu. Yarabbi bu ustalara ne yedireceğim diye, sıkıntı kapladı içimi.
Sahura kalkacağız. Evde halka sucuklar vardı.
Uşaklara gelin bakalım dedim, içine soğan,
yumurta koydum kusura bakmayın aşımız
bu dedim.
Sivas’ta bir dairemle, iki dükkânım vardı.
Dükkânı, daireyi evlatlığıma verdim. İki
dükkânı 50 bin liraya sattım. O parayı olduğu
gibi yapılmakta olan Belkent Camii’ne verdim.
Camiye iki tane de minare yaptırdım.

Güzeloğlan Köyü’nün camisinin minberini, hutbesini yaptırdım.
Şarkışla Kızılay’ına da yardım ettim. Başkan Yavuz Yılmaz gelip gidiyor, komple bir bina yapacakmış, tarlanın birini de ona bağışladım.

Mehmet Ünal’ı Anlattılar
Şarkışla Merkez Büyük Cami’nin Müezzini Lütfullah Tekin:
Mehmet amcamız çok iyi bir insan, Allah razı olsun, Şarkışla’mızda
camilerde olsun diğer yerlerde olsun her hayır işinde mutlaka bir
katkısı vardır. Genelde bir şey yapılacağı zaman, herkes Mehmet
amcayı bilir, ona gelir. O da elinden geldiği kadar yardım eder. Boş
çevirmez. Çok hayırsever bir insandır.
Şarkışla Özel İdare Müdürü ve Kızılay Başkanı Yavuz Şükrü
Yılmaz:
Şarkışla’ya beş yıldızlı otel gibi 5 katlı bir bina yaptırdık. İçerisinde
16 adet apart daire, zeminde de mutfağı ve yemek hanesi var. Fakir
ve muhtaçlar kalıyor. Mehmet Ünal amca bütün servetini hayır için
harcayan bir insan. Tarlasını kardeşine verdi. Kardeşi de o tarla
karşılığında bize 7 bin lira verdi. Bu parayı bahsettiğimiz binada kullandık. Yani Mehmet amcanın bu binada da katkısı var. Şarkışla’da
herkes Mehmet amcanın kapısını çalar. Köyler dâhil bütün cami
ve hayır kurumlarında mutlaka, ama mutlaka bir katkısı vardır.
Fakir ailelere yardım yapar. Şu anda altında bir arabası var. Onu da
çarşı içerisinde yapılacak olan bir camiye bağışladı. Ben öldükten
sonra, arabamı satıp parasını oraya verin diye vasiyette bulundu.
Yurtdışından emekli maaşı geliyor. Geçiminin dışındaki parayı da,
yine hayır işlerinde kullanır. Mehmet amca böyle bir insandır. t
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Mehmet Yayla
Sizi tanıyabilir miyiz?

 Şirkette para
kazanırken şahsına kazanıyor gibi
hareket etmelisin,
para harcarken de
ortaklarım var diye
düşünmelisin.
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1962 yılında Kayseri’nin Hacılar İlçesi’nde
doğdum. Çocukluğum 9 yaşına kadar
Hacılar’da geçti. İlkokulu üçüncü sınıfa
kadar Hacılar’da okuduktan sonra Kayseri
merkezdeki İstiklal İlkokulu’ndan mezun
oldum. Ortaokul ve liseyi Kayseri Aydınlıkevler Lisesi’nde okudum. Aydınlıkevler
Lisesi’nin ilk mezunlarındanım. Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden
mezun oldum. Hem çalıştım, hem okudum.
Sanat olarak da döşemeciyim. 1986 yılında
Nurdan hanımla evlendim. Beş çocuk sahi-

biyim. Askerliğimi Isparta’da kısa dönem
olarak yaptım.
1971 yılında Hacılar’dan Kayseri’ye geldik.
Hiç unutmam Kardeşler simit fırını vardı.
İlk ticarete simit satarak başladım, liseye
başlayıncaya kadar çekirdek sattım. Daha
sonra ağabeylerim 1977 yılında mobilya
imalatına başladılar. Benim de ticaretle
ilgilenmem, bundan sonradır. Eski Sanayi
Bölgesi’nde 150m2’lik bir alan, mobilya
imalatı yaptığımız ilk atölyemizdir. İsmail
ağabeyim bizim her şeyimizdir, hem manevi
başkanımız, hem de babamızdır. 1985 yılında
üniversiteden mezun olunca, ağabeylerim
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Mehmet Yayla ve ağabeyleri

Lisede

işin başına geçmemi istediler. Bu tarihten
sonra, mağazacılığa da başladık. Hem üretiyor, hem de diğer firmalardan aldığımız
malları pazarlıyorduk. 1991–92 döneminde
kanepe imalatına karar verdik. Ağaç işlerinde
birazı kendimizin, birazı kira olmak üzere
1.500 m2 alanda kanepe üretimine başladık. 1995–96 yıllarında Hacılar Organize
Sanayi Bölgesi’ne fabrikamızı yaptırdık. İlk
fabrikamız 4.260 m2 idi, içini dolduramamıştık. Daha sonra çevremizdeki arsaları
alarak ilave binalar yaptık. 2000 yılında
modüler mobilya üretim hattını kurduk.
2003–2004 yıllarında fabrika binalarımıza
ilaveler yaptık. 2006 yılında, Türkiye’nin
mobilya sektöründeki birkaç hatırı sayılır
firmasından birisi olmuştuk. Şu anda da
kapalı alanımız yüz bin m2’nin üzerinde,
çalışan sayımız da 1150 kişidir. İç piyasada
hemen hemen olmadığımız bir il kalmadı.
Çoğu ilçede satış noktalarımızı tamamladık.
Devletimiz sağ olsun, komşularımızla sıfır
problem politikası ve vizelerinin kaldırılmasıyla komşularımıza da mal satmaya başladık.
Bizim ihracatımız daha çok Avrupa ülkeleri-

neydi. Demokrasinin olmadığı ülkelere mal
satmak riskli ve çok zor idi. Ama bu kapılar
şimdi açıldı. Sevinilecek noktayı söyleyeyim.
Irak’ta 7–8 yerde satış noktalarımız var. Şu
anda Irak’ta, Mısır’da, Lübnan’da, Yemen’de,
İran’da, Suriye’de, Azerbaycan’da show roomlarımız var. İsmini sayamadığım Türk Cumhuriyetlerinde, Afrika’da satış noktalarımız var.
Ta Mozambik’e, Tacikistan’a, Moğolistan’a
kadar mal gönderiyoruz. Yunanistan’da çok
güzel pazarımız var. Almanya, Avusturya,
Belçika, Fransa, İngiltere, Çek Cumhuriyeti,
Bosna–Hersek, Makedonya, Avusturya gibi
birçok Avrupa ülkesinde varız.
Sünger alanında da, 2004 yılından itibaren
üretim ve satış anlamında, Yay–Sün markasıyla faaliyet gösteriyoruz. Bu şirketimiz
de çok iyi durumda. 2010 yılında bir önceki
yıla göre cirosunu yüzde 30 civarında artırdı.
Kilim Grubu’nun vizyonu nedir?
Evrensel standartlara uygun, dünya genelinde her yaşam alanına sevgiyle ‘’Bi Kilim”
Üretmek.
Büyüklerinizin tavsiyeleri olur muydu?
Babamı 5,5 yaşındayken kaybettim. Çiftçilik
ve taş ustalığı yapmış. Çok hatırlamıyorum.
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Kayseri Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu
Üyesi’yim. Hacılar’da Hacılar Yardımlaşma
Derneği’miz var, oranın yönetim kurulu
üyesiyim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
sektör meclisinde üyeyim. Mosder Mobilya
Sanayicileri Derneği üyesiyim.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?

Mehmet Yayla ve annesi

İsmail ağabeyim bizim babamız gibiydi. Şimdi
benim çocuklarım ona amca demezler, dede
diye hitap ederler. İsmail ağabeyimin şu tavsiyeleri olurdu: “Ticarette çok dürüst ve düzgün
olmalısın. Şirkette para kazanırken şahsına
kazanıyor gibi hareket etmelisin, para harcarken de ortaklarım var diye düşünmelisin. Ve doğruluktan ayrılmamalısın, kimseyi
aldatmamalısın”. Ağabeyim çok disiplinli bir
insan. Biz küçükken kesinlikle işe geç gelemezdik. Ondan habersiz maç seyretmeye
bile gidemezdik. Allah razı olsun, biz de çok
hakkı vardır.
Kayserili nasıl bir insandır. İnsanlar
Sizin Kayserili olduğunuzu öğrenince
nasıl davranıyorlar?
Kayserili müteşebbisler, üretimden zevk alan
insanlardır. Ticareti hakikaten iyi bilen insanlardır. İl dışına ve yurt dışına gittiğimizde,
çok olumlu tepkiler alıyoruz. Avrupa şehri,
tertemiz şehir, yerleşimi çok güzel şehir diye
hayranlıkla söylüyorlar. Emeği geçen herkese
özellikle teşekkür ediyorum.
Meslek teşekkülleri ve sivil toplum
örgütlerinde görev aldınız mı?
462

Büyüklerimizden çok güzel örneklerimiz var.
Allah gani gani rahmet etsin bir Hacı Sami
Boydak, Allah hayırlı uzun ömür versin bir
Hacı Mustafa Boydak, Küçükçalıklar, Baldöktüler, Kadir Has amca ve ismini şu anda sayamayacağım birçok insanın eserlerini görünce
gıpta ile bakıyordum. Hayırseverlik aynen
şöyle; insan dünyada bir yatırım yapıyor,
sanayicilik yapıyor, çoluğum çocuğum için
mülk aldım diyor, hayırseverlik de bunun
gibi bir yatırımdır. Defteri kapanmayan bir
ameldir. Şu husus çok önemlidir. Dünyadaki
varlık, insan ölünce mutlaka paylaşılacak.
Ölüm hak miras helal, paylaşılacak. Ama
hayır olarak bırakılanı geride kalanlar paylaşamazlar. Onun için insanların en kalıcı
yatırımı bence hayırdır. Üzerimize düşenleri
yapmaya çalışıyoruz. Kayseri merkez Cırgalan Beyazşehir bölgesinde bir okul projemiz
oldu, Kilim Sosyal Bilimler Lisesi. 21 derslikli
bir okul ve hemen yanında 300 kişilik öğrenci
yurdu yaptırdık. 6400 m2 kapalı alanı var.
İkici dönem mezunları da, ilk mezun olanlar
gibi ülkemizin önde gelen üniversitelerinde
öğrenimlerine devam ediyorlar. Güzel bir
mimarisi, çok geniş sosyal imkânları var.
Burada zikretmem doğru olmaz, sayısız
yerde emeğimiz var. Çünkü biz buraya hayır
için gelen insanlarımızı hemen hemen boş
çevirmemeye çalışıyoruz. Kayserili hayırseverdir düşüncesiyle, ülkemizin her yerinden
insanlar Kayseri’ye ve bize de geliyorlar. Hayır
işlerimizi de ağabeylerimle ve hisse verdiğimiz diğer ortaklarımızla istişare ederek
yapıyoruz.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay eski Kızılay değil. Biz eskiden açık
söylemek gerekirse devlet kurumlarına
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sempatiyle bakmazdık. Ama son dönemlerde Kızılay’ın yaptıklarına bakıyorum, ben
Kızılay’ın adil ve adaletli bir şekilde dağıtım yaptığına inanıyorum. Halkın içerisine
girdiler. Özellikle depremlerde ve afetlerde
aciz kalmadılar. Dünyada ve Türkiye’de ben
Kızılay’ı gururla izliyorum. Pakistan ve geri
kalmış Müslüman ülkelere yaptıkları takdiri
şayandır. Televizyondan yapılanları görünce
bir Müslüman, bir Türk olarak heyecanlanıyoruz. Bizim direk ihtiyaç sahibine yardım
ettiğimizden daha güzel ve pratik şekilde
yardımları yerine ulaştırıyor.
Yönetim anlayışınız ve prensipleriniz
nelerdir?
Yirmi altı senedir Kilim Mobilya’nın yönetim
kurulu başkanlığını yapıyorum. Vazgeçemeyeceğim nokta adalettir. Adaletsizlik yapmaktan inancımız gereği kaçınırız. İnsan olmanın
da gereği budur. En fazla hak ve hukuka riayet
ederiz. Bunun dışındaki her şeyde, her insanın davrandığı gibi hareket ederiz.
Neleri seversiniz?
Seyahati severim. Futbolu severim. Gençliğimde amatör olarak futbol oynadım, ama
seyretmesini severim. Yine seyirci olarak
kick–boks ve boks sporlarını severim. Birlik
ve beraberliği severim. Özellikle ailemle birlikte geçirdiğim zamanlardan, seyahatlerden,
birlikte yaptığımız her türlü faaliyetten haz
alırım.
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nımız var. Büyük sanayici ağabeylerimiz,
hayırseverlerimiz var. Dünya tarihini etkilemiş, yön vermiş, geçmişimiz, ecdadımız
var. Kısaca iyi şeyleri ve iyi insanları örnek
almaya gayret ediyoruz.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
görüyorsunuz?
Kayseri’nin gelişimini daha çok il dışından,
ülke dışından gelen kişilerin eskiyle kıyaslamalarından anlıyoruz. Kayseri şehircilik
ve sanayicilik anlamında, ülkemizin önde
gelen illerinden biri olmuştur. Şehircilikte
tam bir Avrupa kentidir. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. Şehircilikte belediye başkanlarımızın ve bunlara destek olan devlet
büyüklerimizin çok büyük etkileri vardır.
Sanayicilik alanında da, özellikle Organize
Sanayi’de gizli kahramanlar var. Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Hasyüncü beye teşekkür
ediyorum. Kayseri Organize Sanayi’nin vizyonunu değiştirdi. Eskiyle kıyaslanmayacak
yollarımız, çevre güzelliğimiz, alt ve üstyapı
hizmetlerimiz var. Gelenler hayran kalıyor.
Benim de üyesi olmaktan gurur duyduğum
Kayseri Sanayi Odası yönetimi ve başkanımız sanayicilerin ufkunu açtı. Bürokrasiyle
ilgili olsun, ihracatla ilgili olsun her konuyu
kurumsallaştırdı. Kayseri omuz omuza, hizmette yarışta, en iyi ne yapılabilirimin hesabında olan bir ildir.

Öncelikle haksızlığı sevmem. Adaletle verilmeyen hükümleri sevmem. Seviyesiz tartışmaları, suçlayıcı, iğneleyici konuşmaları,
çirkin siyaseti sevmem. Çocuklarımızın
karakterlerini etkileyecek tartışmalar oluyor,
bunlardan rahatsız olurum.

Yalnız, özellikle gençlere sesleniyorum. Üniversiteyi mutlaka okusunlar, birkaç dil öğrensinler. Kayseri’de eskiden ticaret yapamayanları okuturlar diye bir anlayış vardı. Sakın ola
bu düşünceye aldanmasınlar, iletişim o kadar
önemli hale geldi ki dili olmayan, teknolojiyi
ve iletişim kanallarını kullanmayan sanayicinin ufkunun açık olması çok zor.

Örnek aldığınız insanlar oldu mu?

Hayat felsefeniz nedir?

O kadar fazla ki hangisini sayayım. Halkın
içerisinde olan bir Cumhurbaşkanımız, hakikaten dünyada prestijimizi en üst seviyelere
çıkaran bir başbakanımız, bir dışişleri baka-

Sanayicilikte o kadar dönüm noktalarım
oldu ki, hangisini anlatayım. Öncelikle şunu
söyleyeyim: Tabi ki başarı tesadüf değildir.
Cenabı Allah muhakkak çalıştığının karşı-

Neleri sevmesiniz?

Y

 Özellikle
gençlere sesleniyorum. Üniversiteyi mutlaka
okusunlar, birkaç
dil öğrensinler.
Kayseri’de eskiden
ticaret yapamayanları okuturlar
diye bir anlayış
vardı. Sakın ola bu
düşünceye aldanmasınlar, iletişim o
kadar önemli hale
geldi ki dili olmayan, teknolojiyi ve
iletişim kanallarını
kullanmayan sanayicinin ufkunun
açık olması çok
zor.
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lığını veriyor. Ama sadece iş adamı olmanın ve yükselmenin çalışmanın, titizliğin,
disiplinin, cesaretin yanında kısmet de olduğuna inanıyorum. Ben biyoloji bölümünü
zar zor kazandım. Eğitim kapasitemi ortaya
koymak için anlatıyorum. Şimdi bizim yanımızda Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden
mezun makine, elektrik, elektronik, endüstri
mühendisleri çalışıyor. Bu arkadaşlardan
birisine matematikten ne kadar netin
 O gün karar verdim, bir daha münferit
vardı diye sordum,
yardım yok diye. Nasıl ki şirketler birleşağabey 55 sorudan
meyle, ortaklılarla güçleniyor, yardımlar da
52’sini yapmıştım
bir araya gelince daha kuvvetli oluyor ve
diye cevap verdi.
yerine daha güzel ulaşıyor. Bu temel prensibi
Kendimle karşılaşafet anında tespit ettik. 
tırdım bu arkadaşın
zekâsı benden çok
fazla. Cenabı Allah bize bir misyon yüklemiş.
Şunu açık yüreklilikle söyleyeyim, çok akıllı
olduğumuzdan filan bu işletmeler olmuyor,
Cenabı Allah bir noktada nasip ediyor. Niyet
düzgün olursa, adaletli gidersen, kimsenin
hakkına tecavüz etmeden, insanlara zarar
vermeden, ortaklarına zarar vermeden
yürürsen, biraz da gayret edip çalışırsan bir
şeyler oluyor.
Unutamadığınız anılarınız var mı?
2003 yılında Kilim Mobilya olarak markalaşma ve kurumsallaşma kararı aldık. Bu kapsamda birçok reklam ajansı ile görüşmeler
yaptık. Bazı dostlarımız aracılığı ile çalışma
kararı aldığımız ajans “Bi Kilim Yeter Sevgilim!” sloganını önerdi. Logomuzu değiştirmemizi, ülke genelindeki yüzlerce bayimizdeki
tabelalarımızın değiştirilmesini, o gün için
çok büyük bir reklam bütçesi gerektiğini söyledi. Ben ve tüm Kilim ortakları, çalışanlarının desteği ve inancı ile de büyük bir değişim
yaşadık. Bu günlere gelmemizdeki en büyük
kararlarımızdan biridir.
2006 yılında fazla yatırımdan dolayı biraz
sıkıntıya girdik. Bir miktar finansa ihtiyacımız oldu. Organize’de yatırım amaçlı aldığımız atıl durumda büyük bir mülkiyetimiz
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vardı. Bunu elden çıkarıp nakit ihtiyacımızı
karşıladık. Bu bizim için büyük bir ders oldu.
Büyüklerimizin de sürekli tavsiyesi olan, tam
karşılığı olmadan bir daha büyük yatırım
yapmama kararımızı teyit etmiş olduk.
Son olarak şunları söyleyebilirim: Allah
Kızılay’ın yolunu açık etsin. Yardımların
büyük ölçekli ve çok iyi organize ile yapılmasının işe yaradığını gördük. Ferdi olursa
yerine ulaşmıyor. Ben bu düşüncelerimi bir
örnekle anlatmak istiyorum. Düzce depremine 1999 Ağustos ayı sonlarıydı, orada
yaşananlara çok üzüldük. Televizyondan seyrediyoruz. Büyük kızım bana baba daha ne
duruyorsunuz dedi. On iki yaşındaki çocuğun
feryadıyla, bir kamyon 600 adet iaşe paketi
hazırlattım. İçerisinde lazım olan her şey
var. Adapazarı’na vardık, iki yüz elli paketini
burada bizzat elimizle biz dağıtıyoruz, geri
kalanını da köylere dağıtalım diye düşündük. Emin olun Adapazarı’nın merkezine
vardık. Kamyonu kıpırdatamadık. Yardımı
aynı aileden birçok kişi aldı ve giderken de
sitem ettiler. Esas ihtiyaç sahiplerine de ulaştıramadık. O gün karar verdim, bir daha münferit yardım yok diye. Nasıl ki şirketler birleşmeyle, ortaklılarla güçleniyor, yardımlar
da bir araya gelince daha kuvvetli oluyor ve
yerine daha güzel ulaşıyor. Bu temel prensibi
afet anında tespit ettik. t
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Mehmet Yeğenağa

1

909 yılında Kayseri’nin Yalman
Mahallesi’nde doğdu. Babası
Osman, annesi Fatma’dır. İlköğreniminden sonra, Kayseri İmam–Hatip Okulu’nun
son sınıfına kadar okudu. 1926 yılında bu
okullar kapanınca, Kızık Köyü öğretmenliğine
atanmışsa da görevine başlamamış ve Kayseri
İl Basımevi’nde on beş lira aylıkla mürettip
olarak çalışmayı yeğlemiştir. Daha önce,
öğrenciliği sırasında çırak olarak bulunduğu
bu işe yabancı değildi. Çocuk yaşta iken girdiği
basın hayatındaki ilk canlı anılarından birisi,
Faruk Nafiz’le ilgilidir. Faruk Nafiz, Kurtuluş
Savaşı’na rastlayan o yıllarda Kayseri Sultanisi
{Lisesi} edebiyat öğretmeni idi.

Mehmet Yeğenağa, daha sonra Tevfik
Mülâyim’in kurduğu özel basımevinde çalışmaya başlamıştır. 1935 yılında ise, kendi kurduğu Sümer Basımevi’nde basın ve yayın mesleğinin her çeşit işiyle uğraşmıştır. Kayseri’de
çıkan Kayseri, Erciyes, Atayolu, Doğruyol,
Hakimiyet, İstiklâl gibi gazete, dergi ve kitapların büyük bir bölümü burada basılmıştır.
Yeğenağa, 1960 Devrimi’nden sonra Zaman
gazetesini çıkarmıştır. Bu gazetenin yayını
bir buçuk yıl sürmüştür. Sorumlu Müdürü
Bozkurt Yeğenağa, Yazı İşleri Müdürü Feyzi
Özsoysal’dı. M. Yeğenağa, Zaman gazetesinde
birçok fıkralar ve yazılar da kaleme almıştır.
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Yavuz, Mehmet, Mustafa,
Gülsüm, Erdal, Yıldız, Coşkun,
Şefika, Mehmet, Selim ve
Onur

Basın ve yayın mesleğini yüksek öğrenim yaptırdığı ve tam anlamıyla yetiştirdiği oğullarıyla birlikte bir aile işi olarak benimsemiştir.
Oğlu Ahmet Bozkurt Yeğenağa, 1968’de
İstanbul–Eminönü’de Halkevi yakınlarında
“Sümer Basımevi” adıyla yeni ve her türlü
çağcıl ihtiyacı karşılayacak yeterlikte bir basımevi kurmuştur. Yavuz Yeğenağa ise bu basımevinin teknik yönetmeni durumundadır.
Öteki oğulları Erdal, Mehmet ve Mustafa
Yeğenağa babalarıyla birlikte Kayseri’deki
basımevinde çalışırlar ve Anadolu gazetesini
yayımlarlar. Mehmet Yeğenağa 1978 yılında
vefat etmiştir.

Oğlu Mustafa Yeğenağa’nın
Gözünde Babası
Bize babanızı anlatır mısınız?
Babam, kelimelerle anlatılamayacak kadar
özel bir insandı. Benim en büyük üzüntüm,
onun tüm özelliklerinin altı kardeş arasında
paylaşmış, ama hiç birimizin tüm özelliklerini taşımamış olmasıdır. Sosyal yönden,
insanlık yönünden, kişilik bakımından harika
bir insandı. Hiç kusuru olmayan bir insanı
anlatın deseniz, babamı anlatırım. Babam
466

ilkokulu–ortaokulu bitirip matbaacılığa başlamış. Kendisinden 5 yaş küçük amcam var.
İki halamdan başka, dedem ölünce Ömer
amcam bizde kalıyor. Annem ve babam ona
bakıyor. Amcam liseyi bitirmiş. İstanbul’da
tıp fakültesine devam ediyor. Babam bütün
imkânlarını ona seferber etmiş. Öyle bir şey
ki, çocuğundan hiç ayırmadan onu okutmuş.
Amcam okulu bitmiş, röntgen mütehassısı
olmuş, Kayseri’ye geldi. Amcamın seçtiği alan
makine ister. Röntgen makinesi olmadan,
nasıl röntgen mütehassısı olunur? Babam
bütün imkânlarını seferber etmiş, annemin altınlarına varıncaya dek. İstanbul’dan
röntgen makinesini alıp, gelmişler. Emeğin
köşesinde, Gazioğlu’nun bir taş binası vardı.
Biz onun arka tarafında kirada oturuyorduk.
Ön tarafı da, amcam hem ev hem de muayenehane yapmıştı. Röntgen makinesi oraya
kuruldu. Babam kesinlikle hiçbir şey talep
etmediği gibi, bizi de hiçbir konuda konuşturmazdı. Böylelikle, amcam Kayseri’de 40
yıl kadar çalıştı. Bu arada SSK ve Sümer Bez
Fabrikası Sağlık Bölümü’nde başhekimlik
yaptı. Tam meydanın ortasında, muayenehanesi vardı. Ondan sonra, İstanbul’a taşındı.
Biz, onunla her zaman gurur duyduk. Şimdi,
rahmetli oldu. Yapılanları anlatmak amacıyla
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dileri söküp götürmüşler. Tamire giderken de,
ev elektriksiz kalmasın diye iki ucu bağlamışlar,
babam aylarca bu işle uğraştı. Asım bey de o
sıralarda Elektrik Şirketi’nin müdürüydü.
Babanızın tavsiyeleri olur muydu?

Bozkurt, Yavuz, Erdal, Mehmet ve Mustafa Yeğenağa kardeşler

değil, babamın kişiliği hakkında bilgi vermek
için anlattım. Mesela, bizim Salur’da bir tarlamız vardı. Babam öldükten sonra, bir takım
adamlar geldiler Mehmet Yeğenağa bey benim
için şunları yapmıştı, onun için şu kadar hatim
indirdim dediler. Argıncık’ta yine bir amca
vardı, ben baban sayesinde ev sahibi oldum
diyor. Şimdi o evi yaptığı yere, iki tane apartman sığmış, hem de zengin olmuş. Gelir gider,
babama dua eder. Bilmiyorum, hiç anlatan
oldu mu? Matbaacıların çoğu Demokrat Parti’liydi. Yani, babamın karşısındaydılar. Buna
rağmen, babamı sevmeyen tek bir matbaacı
olmaz. Bizim matbaamız, bütün matbaacılara
açıktı. Alet isterlerse, bir şeylere ihtiyaçları
varsa gelip alabilirlerdi. En güzel örneği Asım
Yahyabeyoğlu beydir. Bize kendisi anlattı.
Büyük ağabeyimle birlikte, İstanbul’da okuyordu. Babam, ağabeyime para gönderirken
Asım beye de gönderirmiş. Babam, bize hiç bir
şey söylemezdi. Biz, Asım beyden duyduk. Ve
düşünün, hem de rakip. Bir yaz Talas’ta bağa
göçtük. Şimdiki Talas öğretmen evinin olduğu
yerdi. Şato gibi bir binaydı. Bir yıllığına kiralamıştık. Bir gün Elektrik Şirketi’nden iki tane
adam geldi. Kaçak elektrik kullanıyorlar dedi.
Tutanaklar tutulup gittiler. Ev bizim değildi.
Hiçbir şeyden haberimiz yok. Yüksek tavanlı
bir binaydı. Eski bir Ermeni eviydi. Köşesinde
de elektrik saati vardı. Saat bozukmuş ken-

Kendisi siyaset yapmasına rağmen, bizim siyasete girmemizi istemezdi. Kendisi bir görev gibi
kabul ettiğinden, CHP İl Başkanlığı yaptı. Erdal
ağabeyim isteseydi birçok partiden ısrarlı milletvekilliği tekliflerinden birisini kabul ederdi. Tavsiye ettiği insanları milletvekili yaptılar. Şöyle
ilginç bir olay yaşandı. Babam İl Başkanı’yken,
Erdal ağabeyim İlçe Başkanı’ymış. Neden
dolayı olduğunu unuttum, ama Erdal ağabeyim
babam hakkında suç duyurusunda bulunmuş.
İl Başkanı’mız şöyle böyle yapıyor diye. Güven
Partisi’yle Ecevit arasındaki çekişmelerle ilgili
olabilir, diye zannediyorum. Milliyet veya Cumhuriyet Gazetesi’nde haber olmuş. Haberi de,
Mustafa Gümüşkaynak yazmış. Bunu okuyunca,
eyvah babamla ağabeyimin arası açılmış dedik.
Eve geldik ki, öyle bir şey yok. Yaşlılar Güven
Partisi’ne geçiyor. Gençler CHP’de Ecevit’le birlikte kalıyorlarmış.
Babanızla ilişkileriniz nasıldı?
Hiçbir şekilde baskı yapmazdı, çok güzel darb–ı
meselleri vardı, ya o yolla, ya da kendisi önümüzde örnek olarak davranışlarımızı yönlendirirdi. Belki şöyle bir şey söyleyebilirim; en
küçük çocukları olduğumuz için babam bizimle
çok fazla ilgilenemedi diyebilirim. Ağabeylerim,
benden tam 15 yaş büyüktü, anlatırlardı, her
adımlarını takip edermiş, sık sık okula gidermiş.
Bizi, yani iki kardeşi büyüklere emanet etmişti
Bize sıra gelince işi biraz gevşetmiş ki, biz her
sene okula bir iki gün sonra giderdik. Çünkü,
hazırlığımız yoktu, sonra kendi kaydımızı kendimiz yaptırırdık. Ama hayatımız boyunca ne
dövüldük, ne azarlandık, ne de terslendik. O
yüzden biraz şikâyetçiyim, hakkımızı arayamadan yetişmişiz. En küçük bir engelde yere
seriliyoruz. t

 1935
yılında, kendi
kurduğu Sümer
Basımevi’nde
basın ve yayın
mesleğinin
her çeşit işiyle
uğraşmıştır.
Kayseri’de çıkan
Kayseri, Erciyes,
Atayolu, Doğruyol, Hakimiyet,
İstiklâl gibi
gazete, dergi
ve kitapların büyük bir
bölümü burada
basılmıştır.
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Meliha Hisarcıklıoğlu
Sizi tanıyabilir miyiz?

468

1931 yılında Kayseri’de, Gavremzade Mahallesi’nde doğdum. Çocukluğum, gençliğim
orada geçti. Babam Kayseri eşrafından
Kavaf Hafız Hacı Mehmet Kükürtçü, annem
tüccar Mehmet Sipahioğlu’nun kızı Hediye
Sipahioğlu’dur. Dört kardeşiz. Ben, ilkokul
bittikten sonra bir yıl sözlü, bir yıl nişanlı bekledim. On beş yaşımda evlendim.

hanımdır. Dört kardeşlerdi. Fuat bey ortaokulu bitirdiği sene babası, “Oğlum ağabeyin
askeri okula devam etmek istiyor. Benim işte
sana ihtiyacım var. Okulu bırakırsan sana işi
devretmek istiyorum” demiş. Eşim o zamanki
düşüncesiyle peki demiş ve okulu bırakmış.
Aslında matematiği çok kuvvetli bir öğrenciymiş. Toptan zavzacılık {tohumculuk} yaparlarmış. Özellikle yonca tohumu üzerine iş
yapıyorlardı. Onunla, 1946 yılında evlendik.

Eşim Fuat Hisarcıklıoğlu, 1921 yılında
Kayseri’de doğmuş. Babası Kayseri eşrafından tüccar Hacı Mehmet Hisarcıklıoğlu,
annesi Mustafa Demircioğlu’nun kızı Saniye

Yonca tohumu ticareti yapıyordu. Almanya’ya
ihraç ediyorlardı. Başarılı da oldular. 1949
yılında küçük eniştesi Saadettin Yeğenoğlu
ile İskenderun’da inşaat işine başladılar.
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1973–74 yılında işçiler eylem yapıyorlardı.
Fabrika greve girdi. Fuat bey böyle karışık
işlerden hoşlanmazdı. Bu yüzden fabrikan
ayrıldı. Fuat bey emekli hayatına başladı.
Kendine ait bir yazıhane açtı.
Tekrar müteahhitliğe başladı. Stadı, şehir
içinde Sivas Caddesi’nde kendi arsalarına
inşaatlar yaptırdı. 1981 yılında ikinci kızım
Nesrin Kayserili Kimya Müh. Halit Kamaşak
ile evlendi.
Ayrıca diğer eniştesi İhsan Muhaddis ile de
çeltik fabrikası kurdular. İnşaat işi bittikten
sonra biz, Kayseri’ye işin başına döndük.
Fabrikayı enişte çalıştırdı. Fuat bey kontrole
gider gelirdi. Aralarında zamanla anlaşmazlık
oldu, fabrikayı sattılar. Kayseri’ye gelerek
burada Yunus Kükürtçü ağabeyimle birlikte,
o zamanlar geçerli olan ayağa giyilen mes
lastiği fabrikası kurdular. Kurulduğu sene
1959’da hükümet değişti. Alınan kararla
yurt dışından gelen hammadde yasaklandı.
Yapılan masraf boşa gitti. Fabrika çalıştırılmadan kapatıldı. Tohumculuk işi devam
ediyordu. 1955 yılında ilk çocuğumuz Nedret
oldu. 1960 yılında lastik fabrikasının yerini
tadilat yaparak Adaşlar Soba Fabrikası’na
çevirdiler. Fuat Onbaşılı ile ortak oldu. İkinci
kızımız Nesrin 1960, üçüncü kızımız Nermin
1962 yılında doğdu. Bu arada soba fabrikası
Türkiye’de adını duyurdu. İleriki senelerde
yayık makinesi, dikiş makinesi üretimine
de başladı.
1972 yılında büyük kızım Nedret Kayserili
Halıcı Ali Hasoğlu ile evlendi.

1982 yılında üçüncü kızım Nermin Kayserili
halıcı Ahmet Karadeli ile evlendi.
1981 yılında dünürüm Mehmet–Rabia
Hasoğlu ile refik olarak hacca gittik.

Fuat Hisarcıklıoğlu

Üçü kız, üçü oğlan altı tane torunum var.
Elimizden geldiği kadar hayır işleri yapmaya
çalıştık ve yapıyorum.
Eşimi 2007 yılında kaybettim. Kurban bayramı arefesi sabahı beyin kanaması geçirdi.
Beş gün sonra kaybettik. Altmış bir yıllık
hayat arkadaşlığımız sona erdi. Nur içinde
yatsın
Eski ile yeni Kayseri arasında fark var
mı?
Eskiden saygı ve sevgi vardı. İnsanlar birbirine bağlıydı. Bugün olduğu gibi insan ayrımı
yapılmazdı. Eskiden at ve eşeklerle gidilirdi.
Fuat beyin evlendiğimizde tek atlı arabası
vardı. Bir tane de komşunun atlı arabası
vardı. Sabah erkenden seyisler atları hazırlardı. Beyler biner, şehre işe giderlerdi. Mebus
komşumuz vardı. Onun da çift atlı körük
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arabası vardı. O zamanlar çok kıymetliydi.
1950 yılında ilk arabamızı aldık. Pontiac’tı.
Kayseri’de on üçüncü arabaydı. Daha sonra
yıldan yıla araba sayısı arttı. O zamanlar
arabaların sahiplerini herkes bilirdi. Şimdi
komşunun arabasını dahi tanımıyoruz. Her
evde 2–3 araba oldu.
1960’larda, 1970’lerde milli bayramlarda
Kayseri’de balolar düzenlenirdi. Kutlamalar
yapılırdı. Dini bayramlarda herkes evinde
veya büyüklerinin yanında olurdu. Eşe dosta
bayramlaşmaya gidilir, çocuklar sevindirilirdi. Bayram geliyor diye, evlerde bir heyecan olurdu. Çocuklara özellikle bayramlarda,
kıyafet ve ayakkabı alınırdı. Şimdi her gün
alınıyor. Bayram gelirken nereye seyahate
gitsek diye yer ayarlanıyor. 1970’li yıllarda
Neni diye bir kişi vardı. Kayseri’ye sanatçıları, tiyatro oyunlarını getirirdi. İstanbul’da,
Ankara’da ne oynuyorsa genelde buraya da
gelirdi.
Büyüklerinizin tavsiyesi olur muydu?
Rahmetli babamdan öğrendiğimize göre,
öncelikle konu komşumuzu, akrabalarımızı
gözetmeliydik. Ben çocukken, evde hamur
yoğrulur fırına gönderilir, kete, ekmek gibi
şeyler pişirilirdi. Eve gelene kadar yolda kokusunu alanlara dağıtılarak gelinirdi. Onların
hakkı hamur yoğrulurken göz önünde tutulurdu. Yakın komşulara dağıtılırdı. Şimdi her
evden bir koku, lokantalar, pastanelerden
kokular etrafa yayılıyor. Kimin canı ister,
alabilir mi düşünülmüyor. Fakiri fukarayı,
her zaman gözetmek lazım.
Kızılay’ı tercih sebebiniz nedir?
Hayır yapacağımızda her zaman “Türk Kızılay’ını” tercih ederiz. Kızılay’ın tarafsızlığına
inanıyorum. Kızım Nedret Kızılay’da gönüllü
çalışıyor. Herkese Kızılay’ı tavsiye ediyor.
İşin içinde olduğu için, yardımların yerlerini bulduğunu ve çok titizlikle çalışıldığını
söylüyor. t
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Meliha Persentili
Sizi tanıyabilir miyiz?
1930 yılında Tarsus’ta dünyaya geldim.
Çocukluğum Tarsus’ta geçti. Tarsus’ta Dumlupınar İlkokulu’nda okudum. Ondan sonra
da, Mersin Akşam Sanat Okulu’na gittim.
Orada da nakış, dikiş, çiçek, çamaşır öğrendik. 16 yaşında İhsan Persentili’yle evlenip
Silifke’ye gelin gittim. 1971 yılına kadar
orada yaşadıktan sonra, İstanbul’a geldik.
Bebek’te oturduk. 1975 yılında beyim vefat
etti.
Eşim İhsan bey ticaretle uğraşırdı. Silifke’de
fıstık ve hububat işi yapardı. Oteli vardı.

İstanbul’a gelince de, bir ara cafe işletti.
Ondan sonra, dükkân açtı. Hem bakkal, hem
de kasap dükkânıydı. Eşim ölünce hepsini
devrettik.
Akşam Sanat’ta neler öğrendiniz?
Bir ev kadınına neler lazımsa onları öğrendik.
Nakış, dikiş, çamaşır, çiçek işlerini öğrendik. Tabi bunlar o zaman daha önemliydi.
Ben dikiş yurduna da gittim. Çok güzel dikiş
dikerdim. Orada bize biçki–dikiş öğrettiler.
Ondan sonra çok güzel dikiş dikmeye başladık. Kendimize ve çocuklara diker giydirirdim. Milaj kâğıdı derdik, onlara patron
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Üç çocuğum var, ikisi kız biri oğlan. Büyük
kızım Nuran Kocabeyoğlu Kayserili bir beyle
evli. Küçük kızım Saniye Obus, bir generalle
evli. İki damadım da emekli ve İstanbul’da
yaşıyorlar. Oğlum Sami Persentili, ticaret yapıyor. Şirketleri var. Ağırlıklı olarak
Barselona’da yaşıyor. Ayda iki veya üç kez
geliyor.
Hayırseverlik denilince aklınıza ne
geliyor?
Ben yardımı çok seviyorum. İki damadım da
asker olduğu için Mehmetçik Vakfı’na veriyoruz, kurban ve zekâtlarımızı. Etrafımızdaki
insanlara da elimizden geldiği kadar yardım
ediyoruz.
Kızılay nereden aklınıza geldi?
Oğlum Sami vesile oldu. Bir de Kızılay herkese yardım eder. Deprem, sel, yangın olunca
hemen Kızılay yardıma koşuyor. Oğlum da
Kayseri’de hastane yapılırken benim adıma
bir oda yaptırmış. Allah razı olsun, daha çok
versin.
Neleri seversiniz?
Gençken ev işlerini severdik. Şimdi bir şey
yapamıyoruz. Oğlum Sami bir araba tahsis
etti. Şoförü de var. O beni gezdiriyor. Hafta
sonları kızlarımın yanına gidiyorum. Bütün
insanların iyi olmasını ister ve severim.
Neleri sevmezsiniz?
Kötülüğü, kavgayı hiç sevmem. Yalanı, dolanı
hiç sevmem. Allah böyle insanlarla karşılaştırmasın.
Kayserililer’le ilgili neler söylersiniz?
çıkarıp ona göre keserdik. Eskiden hazır
kıyafet yoktu. Şimdiki kadınlar rahat. Ben
aynı zamanda örgü de yapardım. Kömür ocağında, gaz ocağında yemek pişirirdik. İspirtoyla yakardık. Çalı süpürgesiyle süpürürdük,
onun için bellerimizde pek hayır yok. İki gün
sonra belden tedaviye gideceğim.
Aileden bahseder misiniz?
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Damadım Kayserili. Çok memnunuz. Annesi
rahmetli Esma hanım da gelirdi. Çok iyi
bir hanımdı. Ömer’in dayısının karısı var.
İstanbul’da onlarla da çok iyi görüşürüz. Yine
Kayserili Alaaddin ve Servet Küçükçalıklar
var, çok iyi insanlar. Oğlumun arkadaşları,
onlara da gidip gelirdik. Kayserililer insan
kıymeti bilirler. Kaynım sağ iken Kayseri’ye
çok gidip gelirdik.
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Sami Persentili

Büyüklerinizin tavsiyeleri olur
muydu?
Tabi olurdu. Yalan söylemeyin dürüst olun,
doğru yoldan ayrılmayın derlerdi. Zaten
annem de erken, ben evlenmeden bir yıl
önce öldü. Babam 75 yaşında öldü. Ben de
çocuklarımı iyi yetiştirdim. Herkes yuvasında, çok mutlular. Oğlum çok genç yaşta
gidip, oralarda hayatını kazandı. Başka anne
olsa göndermezdi. Ben mani olmadım, sabrettim. Babası da ölmüştü. Etraftan Sami’yi
gönderme, burada babasının işlerini devam
ettirsin dediler. Anne ben bu işi yapamayacağım, yurtdışına gideceğim deyince ben de

rıza gösterdim. Hem orada hem de burada
işleri var. Buradaki işlerinin başına yeğenini
oturtmuştu, şimdi ikisi de ayrı kendi işlerini
yapıyorlar.
Örnek aldığınız insanlar oldu mu?
Kendime hep çalışkan insanları örnek aldım.
Onlar gibi olmaya çalıştım. Hayata hep iyi
tarafından bakmalı. İyi tarafından bakarsan,
her şey çok daha güzel oluyor. t
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Memduh Besceli
Sizi tanıyabilir miyiz?
1933 yılında Bozatlıpaşa Mahallesi’nde
doğdum. Çocukluğum orada geçti. Evimizi
belediye istimlâk edip yıkınca Kurşunlu
Cami yanındaki Besceli apartmanına taşındık. Orayı 1961’de yaptırdık. 1961 senesinde Bedestanilerin kızı Nurhan hanımla
evlendim. Yirmi sene kadar orada yaşadıktan
sonra Sivas Caddesi’nde Mimoza apartmanına taşındık. Yazları dört beş ay Hisarcık’ta
bağımıza gideriz.
İlkokulu Gazi Paşa İlkokulu’nda, orta ve liseyi
Kayseri Lisesi’nde okudum. Liseyi bitirdikten
sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ne kaydımı
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yaptırdım. Babam Ömer Besceli, İstanbul’da
biraz yaramazlık yaptığım için beni okuldan
aldı. Cami-i Kebir yanındaki Abalı İşhanı’nda
çimento demir işiyle iş hayatına başladım.
Değirmencilik Un Fabrikası’nda 30 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Dedem, babam,
amcalarım ölünce fabrikada 30 ortak olduk.
O fabrikayı sattık.
Şimdiki Ziraat Bankası Sanayi Şubesi binasını
yaptırdım. Orada halı üstüne iş yapıyorduk.
Askerliğimi 1958 yılında Çorlu’da yaptım.
Eskiden lise mezunları yedek subay olabiliyordu. Ankara’da altı ay Piyade Yedek Subay
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Okulu’nda kaldık. Kuramızı çektik. Çorlu
230 Piyade Alayı takım kumandanı oldum. O
zaman askerlik 1,5 seneydi. Oradan gelince
evlendim. İki oğlum bir kızım var.
Dedelerimiz Değirmencilik Un Fabrikası’nı
1932’de kurmuşlar. O tarihte de Ruslar
Sümer Bez Fabrikası’nı kuruyorlar. Bizimkini Almanlar kurdu. İki defa tevsi yaptık,
fabrikayı büyüttük. Buğdayları alır, ambarlarımıza doldurduk. Her taraftan gelirdi. Biz
peşin alırdık. Demiryolları ile anlaşma yaptık.
Fabrikaya hat döşedik. Lokomotif arkasında
4–5 vagon, ben onları yüklerdim. O zaman
kamyon falan yok. Kars, Erzurum, Hakkâri’ye
un gönderirdik. Aynı zamanda oralara gider,
pazarlama da yapardım. Şehrin içindeki fırınlara da un satardık. Kamyonlara doldururduk, fırınların talebine göre un dağıtırdık.
Günde 1200 torba un üretirdik. Torbayı da
İstanbul, Balıkesir’den alırdık. Ortaklarımıza gelin çuval fabrikası yapalım, sadece
bize değil Anadolu’ya da çuval satarız diye.
Günlük 5.000–6.000 adet çuval üreten fabrika kurduk. Elyafı Almanya’dan gelirdi. Çok
büyük bir tesisti. Daha sonra düzen bozuldu.
Ortaklar çoğaldı. Kâr düştü, rekabet arttı.
Sivas, Erzurum, Erzincan’a da un fabrikaları
yapılınca satışlarımız azaldı. Ortakların bir
kısmı İstanbul’a gitti. Babalar öldü, torunlara
kaldı. Para kazanmayınca da, satalım dedik.
İbrahim Özbıyık’lara fabrikayı sattık. Onlar
da fabrikayı iyice büyüttüler.
Hayırseverlik deyince aklınıza neler
gelmektedir?
Ben hayırseverlik denilince, sağlık ocaklarını
düşünürüm. Allah para verirse, sağlık ocağı
yaptırmak isterim. Şu memlekete o kadar çok
cami yapıyorlar ki. Namaz gerekirse evde de
kılınır, bağda da, dağın tepesinde de. Ama
okul çok mühim. Okulsuz eğitim olmaz.
Un işinden sonra hafriyat yaptım. Demircilik
yapardım. O tarihte her demircinin bir kamyonu vardı. 495 volvo kamyonumuz vardı.
Pınarbaşı’ndan iş aldık. Kamyonlarla hafriyat taşıdık. Sanayide dükkânlar yaptırınca

Memduh ve Nurhan Besceli {Ocak 1991}

halı işine geçtim. Ben de emekli oldum. Bu
yaşımda sabah 9’da gelirim. Öğle yemeğini
orada yerim. Saat 4’de de eve giderim.
Kızılay’ı tercih etme sebebinizi
sorabilir miyim?
Sağ olsun Ayhan beyle ahbaplığımız vardı.
Bana dedi ki, sana bu inşaattan bir oda
verelim. Ben de kabul ettim. Ödemelerimi
zamanında yaptım. İnsanlar güvendikleri
yerlere yardımı esirgemiyorlar. Arada uğrarım oraya. Doktorlar benimle çok ilgilenirler.
Kolesterolümü, şekerimi ölçerler. Uyarılarda
bulunurlar.
Neleri seversiniz, neleri yapmaktan
hoşlanırsınız?
Hanımım Türk Kadınını Güçlendirme
Vakfı’nda çalışır. Bazı şehirleri ziyaret ederler. Yemekler verirler. Orada, 25 üniversiteli
çocuğa burs veriyorlar. Ramazan’da erzak
toplarlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtırlar. Ben
de cemiyet işlerini severim. Doğru dürüst
çalışana Allah her şeyin güzelini veriyor.
Sahtekâr olmayacaksın.

Nurhan Besceli

Neleri sevmezsiniz?
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Ben hava atmasını sevmem. Buna örnek
olarak Özbıyık’ları gösterebilirim. İki kardeş
yıllarca Besceli apartmanında birlikte kaldılar. Bunlar çok mütevazı insanlardır.
Örnek aldığınız kişiler var mı?
Ben Vehbi Koç’u örnek alırım. Ankara’da
küçücük bakkaliyeden başlayıp da memlekete bu kadar faydalı olan birisini görmedim.
Ben de onun gibi öğle yemeğinden sonra bir
saat ofiste dinlenirim. Günde üç tane sigara
içerim. Güzel bir söz vardır. İster zengin ol
ister fukara, her yemekten sonra yak bir
sigara. Ben bunu tatbik ederim. Yardımlaşmayı çok severim.
Kayserililer nasıl insanlardır?
 Ben tarihe
çok meraklıyım.
Tarihimize bakalım. Yemişler,
içmişler dirayetsiz
adamlar başa
gelmiş. Memleket
Avrupa’dan ödünç
paralar almış.
Türkiye Cumhuriyeti
Osmanlı’dan kalan
bu borçları da
kabul etti, ödedi.

Kayserililer iş hayatında çalışmayı, kazanmayı ve para tutmayı çok severler. Devamlı da
yatırımlar yaparak büyümeyi severler. Kendi
kabında kalmazlar. Boydak’ların babaları
sanayide sandık yaparlardı. Hatta Hacılar’a
gitmek gelmek masraflı olduğundan, orada
yattığını iyi bilirim. Şimdi ise nerelere geldiler. Kaç kişiyi istihdam ediyorlar. 12.000
kişi. Çarpı beş desek, 60.000 kişiyi doyuruyorlar. Boydak’lar gibi insanlar çok olsa
Türkiye’de işsizlik biter. Aç adamlar olunca,
mesela Hisarcık’ta evlere giriyorlar. Ne yapsın
adam, aç. Siyasiler hiç anlaşmıyorlar. Anlaşıp
da bu memleket nereye gidiyor demiyorlar.
İşsizliği nasıl önleriz demiyorlar.
Ben tarihe çok meraklıyım. Tarihimize bakalım. Yemişler, içmişler dirayetsiz adamlar başa
gelmiş. Memleket Avrupa’dan ödünç paralar
almış. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı’dan
kalan bu borçları da kabul etti, ödedi. Şimdi
aynı hatayı hükümet de yapıyor. Gözü kör
olsun Imf’nin. Rahmetli babam derdi ki, 10
liran var 10 liralık iş gör, bankadan 20 lira
alma derdi.
Babam içki ve kumara çok kızardı. Adam içki
içerse, sarhoş olur yatar uyur. Ama kumarbaz
evini, bağını satar derdi. Benim oğullarım
İstanbul’da. Hüseyin Bayraktar da dünürüm.
Kızım Amerika’da. Ataköy’deki Galeria’yı
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damadım yaptı. Onun daha büyüğünü
Miami’de yapıyorlar. Kriz onları da etkiledi.
Kriz herkesi sarstı.
Babam yenilikten hoşlanırdı. 30 tonluk un
fabrikasını kurmuşlar. Demiryolu döşemişler. Kimin aklına gelir demir yolu kurmak.
Fabrikadan istasyona kadar hat döşendi. Biz
gara telefon açardık. Bize beş tane vagon ve
lokomotif gönderin derdik, onlar da gönderirlerdi. Vagonları doldururduk. Onlar
Türkiye’nin değişik illerine giderdi. Bir tarihte
müdürümüz, Niyazi Bahçecioğlu’nun dayısı,
Münip Üstündağ vardı. Münip Üstündağ,
bizim fabrikada çok müdürlük yaptı. Beraber
okuduk. O iktisatta, ben hukukta okudum.
Muhasebe yardımcısı olarak bizim fabrikada çalışmaya başladı. Daha sonra azimli
çalışmalarından dolayı müdür yaptık. O
zaman taksimiz yoktu. Taksiyi kilometresiyle
kiraya tutardık. Trabzon’dan Kars’a, Kars’tan
Erzurum’a oradan da İskenderun’dan dönerdik. O zamanlar un çok kıymetliydi. Adam
parayı çıkarırdı, biz hatırı için un gönderirdik.
Kayseri’nin dününü bugününü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Kayseri çok değişti. Çok da atılım yaptı.
Şehirde Organize Sanayi var, şehir çok
büyüdü. Şehirde çok da yabancı var. 15–20
tane hastane oldu. Kayseripark’a gidiyoruz,
muazzam kalabalık. Hanıma da soruyorum
tanıdık var mı diye. Yok diyor. Üniversite
çoğaldı. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ni
yapan vakıfda üyeyim. Üniversite’deki binaları Kayserili insanlar yaptırıyorlar. İzzet
Bayraktar, Hüseyin Bayraktarlar da yaptırdılar. Benim dünürüm Nimet Bayraktar
diş hastanesi yaptırdı. Ama bunun yanında
Sabancı’ları tavlayıp da buraya bir yatırım
yaptıramadılar. Buna çok üzülüyorum. t
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Metin Çavdaroğlu
FEVZİYE ÇAVDAROĞLU
Sizi tanıyabilir miyiz?
1947 yılında Kayseri’de Cumhuriyet Mahallesi’nde doğdum. İlkokulu Cumhuriyet
İlkokulu’nda okudum. O zaman amcam
Osman Kavuncu Belediye Başkanı’ydı. Kız
Ortaokulu’na başladım, ihtilal oldu. İki yıl
devam ettim. O zamanki hocaların tutumundan dolayı okulu bırakmak zorunda kaldım.
Amcanız Osman Kavuncu nasıl bir
insandı?

Amcamızla aynı evde beraber yaşadığımızdan babamızdan farkı yoktu. Biz de onun
evlatları gibiydik.
Prensipleri nelerdi, neleri tavsiye
ederdi?
Çalışkan olanı, okuyanı çok severdi. Onun
da okuttuğu birçok talebe vardı. Onlara da
sonradan vakıf olduk.
Murat Kavuncu ile ilgili neler
anlatırsınız?
Murat bey ağabeyim çok otoriter, disiplinli
eski erkekler gibiydi. İlkokulu Cumhuriyet
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Osman Kavuncu defnedilirken

Mahallesi’nde Mimarsinan İlkokulu’nda
okudu.

munda ölmüş. Resmi bile yok diye üzülürdü.
Anneannemim ismi Ayşe’ydi.

Ne işlerle uğraştı?

Sizle ilişkileri nasıldı?

Elektrik şirketinde çalıştı. Çok daha fazla
işlerde çalıştı, ama ben küçük olduğumdan
hepsini bilmiyorum.

Çok sıcaktı bizlere karşı. Her türlü bilgiyi,
beceriyi bizlere aktardı. Dört elle kucak açtı
bize.

Murat ağabeyimin askerliği 27 Mayıs ihtilaline denk geldi. Kütahya’da askerliğine
başladı, sonrasında Mudanya’da devam etti.
O zamanlar onun da bazı sıkıntıları oldu.
İhtilalde amcamın evinin bulunduğu yerde
nöbet tutmuş.

Eşiniz Metin Çavdaroğlu’nu anlatır
mısınız?

Ferhunde hanım nasıl bir insandı?
Melek gibi bir insandı. Birçok sıkıntıya katlanmış. Annesini tanımamış, kendi doğu478

1933 yılında Kayseri Talas ilçesi Kiçiköy
Mahallesi’nde dünyaya geldi. Çocukluğu
orada geçmiş. İlkokul ve ortaokulu Talas’ta
okumuş. Liseyi Kayseri Lisesi’nde bitirmiş.
Sonrasında Ankara Hukuk Fakültesi’ni
kazanmış. 1967 yılında evlendik. Askerliğini
Kütahya’da tamamlamış. Serbest avukatlık
yaptı. Çok adil ve dürüst birisiydi. Herkesin
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İdris Demirel, Osman Kavuncu’nun mezarını toprakla kapatırken {Soldaki Murat Kavuncu}

hakkını koruyan biriydi. Bir tarihte siyasetle
uğraştı. Demirel hükümeti zamanında Adalet
Partisi İl Başkanlığı yaptı. O zamanlar Selçuk
İmamoğlu da milletvekili oldu.
Hayatta örnek aldığı kişiler var mıydı?
Örnek aldığı insanlar var mıydı bilmiyorum,
ama amcam Osman Kavuncu, Sakıp Sabancı’ı,
Sabancı ve Koç ailelerini çok takdir ederdi.
Çok önemli bir kalp rahatsızlığı geçirdi ve
sonrasında ameliyat oldu. Sonrasında da
mesleğini bıraktı. 1999 tarihinde de vefat
etti.
İş hayatını evine hiç taşımadı. Dolayısıyla
dışarıda neler yaşamıştı bahsetmezdi. İnsanlara yardım etmeyi severdi. Konuşkan olmasına rağmen evde çok sessizdi.

Öğrencilik hayatının hep zor geçtiğini anlatırdı. O yüzden kazandığının kıymeti bilirdi.
Birçok öğrenci okuttu. Bu öğrencileri ölümünden sonra öğrendik. Ölümünden sonra
çok gelenler oldu bize, çok yardımı bulundu
diye.
Hayırseverlik denilince ne
anlıyorsunuz?
Çok ağır kalp rahatsızlığı geçirince doktorlar ameliyata alacaklardı. Fakat ameliyattan çıkamayacağını düşünüyorlardı. Buna
rağmen ameliyat oldu. Ameliyat sonrası üç
yıl yaşadı. Ameliyattan ölümüne kadar kalp
hastanelerinin kardiyoloji bölümüne hayır
yapmak isterdi. Hayattayken kısmet olmadı.
Ölümünden sonra onun adına Kızılay’a yardımda bulunmayı düşündük. t
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Mevlüt Bilici
Sizi tanımak isteriz
 Öncelikle
kamu görevlileri
işini yapacak, en
iyi bir şekilde yapacak. Mazeret değil,
iş üretecek. Kamu
görevlisinin birinci
görevi hizmet
etmekle yükümlü
olduğu halka hakkıyla hizmet etmek
olmalıdır. 
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1961 yılında Trabzon’un Çaykara İlçesi’nde
dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi
Mercan Okulu’nda tamamladım. Ortaokulu
okul birincisi olarak bitirdim. Daha sonra
Bursa Erkek Lisesi’nden mezun oldum. 1980
yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne
girdim. 1984 yılında Kamu Yönetimi
Bölümü’nden mezun oldum. Aynı sene kaymakamlık sınavına girdim. Amacım Mülki
İdare Amiri olmaktı. Yazılı ve sözlüde üstün
başarı gösterdim. 1985 senesinde Eskişehir
kaymakam adayı olarak başladım. Sırasıyla
1986’da Niğde-Ulukışla’da Kaymakam Vekil-

liği, 1987 yılında Ankara-Bâla Kaymakam
Vekilliği yaptım. 3 senelik eğitimi tamamladıktan sonra kursu bitirip 1988 yılında kur’a
çekerek Bilecik-Yenipazar’a Kaymakam olarak
atandım. 1990 yılında A.B.Devletleri’ne
gittim. Teksas Austin kentinde hem bilgi-görgüyü artırmak, hem de yabancı dilimi geliştirmek üzere gönderildim. 1 yıl sonra döndüm.
Erzurum-Karayazı’da 2 yıl Kaymakamlık
yaptım. 1993 yılının sonunda Burdur’da
kısa dönem askerlik yaptım. Askerlik sonrası İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi’ne Şube
Müdürü olarak atandım. 1995 yılında açılan
Mülkiye Müfettişliği sınavına girerek Mülkiye
Müfettişliği’ne geçtim. 6 ay sonra da Mülkiye
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Başmüfettişi oldum. 2003 yılına kadar bu
görevi sürdürdüm. 2003 yılında Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Genel
Sekreterliği’ne atandım. 2004 yılı sonunda
da Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Genel Müdürlüğü’ne atandım.
Bildiğiniz gibi şu anda da Kayseri Valisi’yim.
Evliyim, 2 çocuğum var. Birçok seminer ve
kursa katıldım. Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalarda bulundum.
Kayseri’ye gelmeden önceki
kanaatinizle, geldikten sonraki
intibalarınız örtüşüyor mu? Ne
umdunuz-ne buldunuz?
Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki umduğumun çok üzerinde bir Kayseri buldum. 3
türlü güzellik gördüm nedir bunlar diyecek
olursanız, Mülkiye Başmüfettişi olarak birkaç
il hariç bütün Türkiye’yi dolaştım. Yurt dışına
gittim. ABD, Avrupa, eski Doğu Bloku ülkelerini gezdim. Kentleşme olarak Türkiye’de bir
numara olduğunu, dünya kentleri içerisinde
de çok önemli bir yerinin olduğunu gördüm,
birincisi bu; ikincisi buradaki toplumsal yapı
Türkiye’ye örnek olacak bir dinginliğe, bütünlüğe, güzelliğe sahip. Üçüncüsü de dışarıdan
göründüğünün aksine sanayiciler, iş adamları
kısaca gelir düzeyi yüksek olan zengin insanların toplumsal bilinci son derece yüksek.
Bunu neden söylüyorum. Bir defa bu kentte
zengin olan insanlar ille de dışarı gideceğim
demiyor. Kazandığının büyük kısmını yine
bu şehirde yatırıma dönüştürüyor. Üçüncü
olarak da hayırseverlikleri Türkiye’ye ve dünyaya örnek durumdadırlar. Bu özelliklerini
de buraya gelince fark ettim. Tek tek zikretmek mümkün değil. Düşünün üniversitedeki
binaların çoğu, okulların, sağlık ocaklarının,
yurtların birçoğu hayırseverler tarafından
yapılmış. Bir de bu şehrin sosyal dinamikleri
çok özel. Tarihin derinliklerinden gelen bir
ahilik kültürü var. Bu da sosyal yapıya yansımış. Kayseri dışarıdan göründüğü gibi bir
kent değil, tutucu değil, son derece modern
bir şehir. İnsan ilişkileri ve bağları kuvvetli.
Parklarda birlikte oturmak, spor yapmak,

piknik yapmak güzel şeyler. Bir başka güzellik de insanlar birbirlerini hazmedebiliyor.
Siyaseten veya başka şekillerde çekişme ve
çekememezlik yok. Birbirlerine saygılılar.
Bu durum her şeye olumlu olarak yansıyor.
Asayişe, idari yapıya yansıyor. Dışarıdan bir
sanayi ve ticaret şehri olarak görülüyor, ama
bu saydığımız hasletleri pek görülmüyor. Bu
özel kent tam yaşanacak bir kent.
Bu kentin öncelikli sorunları nelerdir?
Esasında Kayseri’de şu önemli bir sorundur
diyebileceğimiz sorunlar yok.
Kayseri’nin merkezi her bakımdan çok gelişmiş. Ancak ilçelerine baktığımız zaman aynı
gelişmişliği göremiyoruz. Bu bir sorun olarak

 Kayseri’nin
merkezi her bakımdan çok gelişmiş.
Ancak ilçelerine
baktığımız zaman
aynı gelişmişliği
göremiyoruz. Bu
bir sorun olarak
algılanabilir mi
bilmiyorum ama
böyle bir gerçeklik
var. 
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umdukları kadar doyamadıkları, umdukları
kadar yaşam kalitelerinin yüksek olmadıkları
anlamına geliyor.
Diğer konularda ticaret, eğitim ve sağlıkta
ciddi bir eksiklikleri yok. Hatta biraz iddialı
olacak ama sağlık konusunda Türkiye’nin en
iyi durumda, en iyi sağlık hizmeti verilen ili
olduğunu düşünüyorum. Eğitim yuvalarının
varlığı ve eğitim kalitesinin durumu ile ilgili
bir sorun yok. Parantez açarak söylüyorum.
Bazı ilçelerimizde tamamlanması gereken
durumlar var. Üniversiteye girme, Anadolu
ve Fen Liselerine girme oranında bu ilçelerimizde gayret etmemiz lazım. Genel olarak
Kayseri üniversiteye gitme oranında Türkiye
9.’su, neden ilk sıralarda değil diye sormamız
lazım. İlçeleri de en azından ilin seviyesine
getirmemiz lazım.

 Birincisi eğitime çok özel önem
vermemiz gerekir.
İkincisi turizme,
bu da sadece kış
turizmi değil. İnanç,
kültür, doğa ve yaz
turizmi. Yani bir yıl
devam eden turizm.
Bir turizm hareketi
başlamalı. 

Emniyet, asayiş, güvenlikte bir sorunumuz
yok. Mahalli hizmetlerde bir sorunumuz yok.
Ulaşımda bir sorunumuz yok. Aşağı yukarı
her tarafa duble yollarımız var. 40 km. lik bir
bölümümüz kaldı onu da bu sene tamamlayacağız. Demir yolumuz var. Hızlı demiryolunun bir aksının buraya verilmesi söz konusu.
Yine sorun diyebileceğimiz sulama projelerimiz var. Bunların parasal miktarı çok fazla.
Bu sulama projelerini bitirmek için en az 1
milyar dolara ihtiyacımız var. Bunlar peyder
pey bitirilmeye çalışılıyor. Sulama projeleri
hayata geçince kırsal alana çok önemli bir
katkı yapacağına inanıyorum.
Gelecekteki Kayseri’yi inşa etmek için
neler yapılmalı?

algılanabilir mi bilmiyorum, ama böyle bir
gerçeklik var. Ne yapabiliriz de, Kayseri’nin
ilçelerine bir hareketlilik getirebiliriz onu
düşünmemiz lazım. Son zamanlarda köklü
ve eski ilçelerimizin nüfusunda azalma meydana geliyor. Bu durum oradaki insanların
482

Gelecekteki Kayseri’yi inşa etmek için bana
göre üç önemli şeye dikkat etmemiz gerekir.
Birincisi eğitime çok özel önem vermemiz
gerekir. İkincisi turizme, bu da sadece kış
turizmi değil. İnanç, kültür, doğa ve yaz
turizmi. Yani bir yıl devam eden turizm. Bir
turizm hareketi başlamalı. Bu sadece istemekle olmaz. Aynı zamanda burada bunun
için her ortam hazır. Tarih, kültür, inanç, doğa
yani her şey var. Bunları toplayıp tanıtımını
da yapıp sunmamız lazım. Kapadokya’nın
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kapısı olduğumuzu söylüyoruz. Turist burayı
bilmiyor. Geçip gidiyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Üçüncüsü Kayseri bir sağlık merkezi olabilir. İnsanlar genellikle Ankara ve
İstanbul’u biliyor. Biz de diyoruz ki Kayseri
de 3. bir sağlık merkezi olsun. Ankara’dan bu
taraftaki bölgelerdeki hastalar bütün sağlıkla
ilgili ihtiyaçlarını bu bölgede giderebilsinler.
Çok güzel çalışmalar var. Sadece yurt içinden
değil. Yurt dışından da tedavi için hastaların
Kayseri’ye geleceğini öngörüyoruz.
Nelere kızarsınız, nelere sevinirsiniz?
Öncelikle kamu görevlileri işini yapacak,
en iyi bir şekilde yapacak. Mazeret değil, iş
üretecek. Kamu görevlisinin birinci görevi
hizmet etmekle yükümlü olduğu halka hakkıyla hizmet etmek olmalıdır. Bütün kamu
görevlilerinin bu insanlarımıza hizmet
yapmak üzere yine halktan toplanan paralarla hizmet etmek üzere görevlendirilen
insanlar olduğunu düşünüyorum. Buna
uygun davranmayan kamu görevlerini hoş
karşılamam.
Biz hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Saygı,
sevgi bekleyenler öncelikle saygı ve sevgi
göstermelidir. Türkiye’de yaşayan bütün
insanların güzel ve her şeye layık olduklarını
düşünüyorum. Çağdaş dünyadaki insanların
istifade ettiği nimetlerden o insanlar kadar
benim ülkemdeki insanların da istifade etmeleri gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda
ülkemizin dünyanın en büyük ülkelerinden
biri olduğuna inanıyorum. Şu anda öyle
gözükmeyebilir, ama yakın zamanda öyle
olacak. Milletimin ve devletimin büyüklüğünden hiç kuşkum olmadı. Bu ülkede yaşayanların inancı, kültürü, cinsiyeti ne olursa
olsun önce vatansever olmalıdır. Bu öncelik
olunca herkes benim için önemli ve değerlidir. O şarttır diyorum.

Spor yaptınız mı, yaptıysanız ne tür
sporlarla ilgilendiniz?
Aşağı yukarı her türlü sporla ilgilendim.
Futbol, masa tenisi, kort tenisi, yüzme, satranç, briç.
Müzik dinlemeyi sever misiniz?
Müzik dinlemeyi, halk müziğini çok severim.
Bu sanat müziğini, klasik batı müziğini sevmediğim anlamına gelmez. Ama halk müziğini bir başka severim. Bizim Neşet Ertaş gibi
insanları sadece sevip dinlememiz yetmez.
Çocuklarımıza da kulak aşinalığı sağlayıp
sevdirmemiz lazım. Halk müziğinin sözlerine
bakın o zaten bir felsefi söylemdir. Halkımız tarih boyunca yurdunu savunmak için
çok fedakârlığa katlanmıştır. Kıtlık, açlık ve
sefalete maruz kalmıştır. Yaşadıklarını ve
duygularını türkülerle ifade etmiştir. Onun
için türküler çok değerlidir.

En çok sevdiğiniz yazar kimdir?

Kayseri’de görevinizi tamamlayıp
ayrıldığınız zaman nasıl bir vali olarak
anılmayı istersiniz?

Alev Alatlı’yı söyleyebilirim. Alev Alatlı benim
için dünyada yaşayan en büyük düşünürlerden biridir.

Vali dâhil bütün kamu görevlilerinin halka
hizmet etmeleri gerektiğini veya insan odaklı
yönetim anlayışına sahip insanlar olması

 Asıl derdim
şu. Bir kere insanımız kendi haklarını
yeterince bilmiyor.
Sadece kamudan
aldığı hizmet konusunda demiyorum.
Alış veriş dâhil her
konuyu kastediyorum. İnsanımız
kendi haklarını iyi
bilecek, hakları
teslim edilmiyor
veya haklarına
tecavüz ediliyorsa
karşı çıkacak. 
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Valilik evde de söküyor mu?

 Kültürel
faaliyetlere
ağırlık verilmesi
lazım. Bugün
bir gazetede
haber okudum.
Japonya’da yılda
en az ortalama 10
kitap okunuyor.
Bizde 10 senede
bir kitap okunuyor, deniliyordu.
Okumaya daha
çok ağırlık vermeliyiz. 

Esas valilik burada nasıl, burada söküyor
mu diye sorulması lazım. Vali bir profesyonel yönetici, devletin ildeki temsilcisi. Aynı
zamanda idarenin, hükümetin de temsilcisi.
Dolayısıyla burada devlet olmanın bilincinde
olmak, yapılacak kamu görevlerini koordine
etmek, önünü açmak, bu anlamda yaptığımız görevler sizin sorunuzla aynı anlamda
çakışmıyor. Devlette ciddiyet vardır. Devlet,
vali dediğiniz ona-buna bağırıp çağıran veya
ona buna emirler yağdıran biri olduğunu
söylemek istiyorsanız, zaten bunun böyle
olmaması gerektiğini söylüyorum. Medeni bir
ilişki zaten her yerde olmalıdır. Kamuda da
özel ilişkilerde de, evde de, her yerde medeni
ilişkiler içinde olmaya çalışıyorum.
Kente hizmet ederken aile ve
çocuklara gereken zamanı ayırmak çok
zor. Sitemle karşılaşıyor musunuz?

gerektiğine inandığım için kendilerinden biri,
kendilerine yakın bir yönetici olarak anılmak
isterim. Bu benim için çok önemli.
Kayseri’ye gelince bir genelge
yayınladınız. Neden böyle bir ihtiyaç
hissettiniz?
Asıl derdim şu. Bir kere insanımız kendi haklarını yeterince bilmiyor. Sadece kamudan
aldığı hizmet konusunda demiyorum. Alış
veriş dâhil her konuyu kastediyorum. İnsanımız kendi haklarını iyi bilecek, hakları teslim
edilmiyor veya haklarına tecavüz ediliyorsa
karşı çıkacak. Dolayısıyla ben orada iki türlü
mesaj veriyorum. Birincisi kamu görevlisine,
halka hizmet sizin görevinizdir. Bu da bir
lütuf değildir. Zaten hak ediyor. Sizin burada
bulunma nedeniniz de ona hizmet diyorum.
İkincisi halka siz halksınız, özelsiniz sizin
haklarınız var onun bilincinde olmanız gerekiyor, diyorum. Bunlara dikkat edilirse daha
çağdaş bir iletişim kurabiliriz diyorum.
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Onda haklısınız. Hayatımın büyük bölümü
kamu görevinde geçti. Çocuklara haksızlık
yaptım diyemeyeceğim. Benim anlayışımda
devlete hizmet hele Türk Devleti’ne hizmet
çok ayrıcalıklı bir şeydir. Allah’ın bize bunu
nasip etmesi de bizim için çok önemli bir
şeydir. Devlete hizmet her şeyden önce gelir,
çoluğundan da, çocuğundan da, eşinden de,
annenden de, babandan da, kendi canından
da. Bunun örneklerini görüyoruz. Çocukların
serzenişlerini bazen duymuşuzdur. Beni 10
gün görmedikleri olmuştur. Eve vardığımızda
çocuklar yatmış oluyor. Sabah onlar okula siz
işe gidiyorsunuz.
Birçok insan tesadüfler sonucu meslek
edinmiştir. Sizin tercihiniz nasıl oldu?
Ben bu mesleği bilinçli olarak seçtim. Mülki
idare görevi eskiden memleketimiz için daha
önemliydi. Bunu bir meslek taassubuyla
söylemiyorum. Büyük Atatürk’ün de bunu
ifade eden çok anlamlı sözleri vardır. Bu
ülkeye yönetici olarak hizmet edebileceğim
fikri oluşmuştu. Üniversiteye giderken de,
bu bölümü seçerken de isteyerek yaptım.
Bazıları ekonomik getirileri yüksek yerleri
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önderliğinde başlatılan bu kampanyaya en
büyük katılım, en büyük destek, samimi yaklaşım Kayseri’den olsun isterim. Kayseri’deki
her insan, her aile okuduğundan en azından
bir fazla kitap okuyarak kampanyaya katılmalıdır.
İnsan okudukça daha çok açlık hissediyor.
Daha çok okuyor. Okudukça kendiyle daha
barışık oluyor. Kendisiyle birlikte bütün
insanları sevmeye başlıyor. Daha uyumlu
ve daha dinamik bir toplum meydana geliyor. Kitap okuyan insanın ufku ve vizyonu
genişliyor. Olaylara daha objektif ve üstten
bakmaya başlıyor.
Hayırseverliği nasıl tanımlarsınız?

tercih edebilir, iyi hayat sürecekleri işleri
tercih edebilirler. Ben mülki idareamirliğini
tercih ettim. Allah nasip etti. Mülki idare
amirliğini hakkıyla yaptığınız zaman çok
büyük iç huzuru duyarsınız. İnsanlara katkı
sağlamanın mutluluğunu yaşarsınız. Bu çok
özel bir hazdır.
Vali olunca özel bir davranış biçimi
geliştirdinizmi?

Kayseri’ye gelmeden önceki hayırseverlik
anlayışımla, Kayseri’ye geldikten sonraki
hayırseverlik anlayışım arasında fark bulunuyor. Kadim kültürümüz de dâhil olmak üzere
bizim kültürümüzde hayırseverlik, inancımız
gereği olarak insanlara kurumsal ve kişisel
olarak katkıda bulunmak, yardım etmektir.
Durumu iyi olanların bir görevi gibidir, bunu
yapma zorunluluğu vardır. Ama Kayseri’ye
geldikten sonra hayırseverliğin boyutunu,
ne düzeyde ve ne demek olduğunu daha iyi
anladım. Burada özellikle büyük iş adamları,
mali durumu çok iyi olanlar, kazançlarının

 Kızılay genel
olarak Türkiye’de
vatandaşın ve devletin de desteğiyle
hizmetler yürütüyor. Ama Kayseri’ye
baktığınız zaman
bu desteklerin
tamamı yine hayırseverlerden. 

Hayır, doğal olmak lazım, içten olmak lazım
rol yaparsanız da insanlar fark eder. Bütün
insanlarla bire bir görüşemeseniz bile, o
gönül bağını oluşturabilmek önemli.
Kültürle ilgili düşünceleriniz?
Kültürel faaliyetlere ağırlık verilmesi
lazım. Bugün bir gazetede haber okudum.
Japonya’da yılda en az ortalama 10 kitap
okunuyor. Bizde 10 senede bir kitap okunuyor, deniliyordu. Okumaya daha çok ağırlık
vermeliyiz. Ülkemizin ve Kayseri’nin medarı
iftiharı olan Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bir kampanya başlattı. Kendileri
entelektüel bir insandır. Ben beklerim ki
Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde,
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 Kayseri
denilince insanların aklına sadece
pastırma, sucuk,
mantı gelmiyor.
Bunlar zaten var.
Akla sanayisi
gelişmiş, ahlaklı
ticaret geleneği ve
modern bir kent
geliyor. 
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belli bir bölümünü mutlaka toplum yararına hayır yapmak üzere ayırıyorlar. Bu altı
çizilmesi gereken önemli bir konu. Peki, bu
hayırlar genelde nasıl yapılıyor? Ben Kayseri’deki aşevlerinden, verilen burslardan,
yapılan ayni yardımlardan bahsetmeyeceğim. Bu hayırları daha da çeşitlendirebiliriz.
Bunlar görünmeyen hayırlar ve inanılmaz bir
boyuttadır. Açıklamıyorlar, kimse bilmiyor.
Çok büyük bir iş adamı olarak bilinmeyen
birisi bakıyorsunuz 50 öğrenciye burs veriyor. Bu inanılmazın da üstünde, gerçekten
takdire şayan bir durum. Benim söylemeye

çalıştığım o da değil. Toplum yararına kendi
gelirinin de üstünde sermayesinin bir bölümünü ayırıp, kamunun yapması gereken hizmetlerden eksik kalan tarafları tamamlamaya
yönelik yatırımlar çok önemli. Bunu kent
anlamında, lokalite anlamında Kayseri’yle de
sınırlı tutmamak lazım. Kayserililik’le ilişkilendirmek lazım. Şunu demeğe çalışıyorum:
Kayseri’de yaşamayan, Kayseri’yle ilgili hiçbir
ekonomik, sosyal bağı olmayan ve birçoğu
İstanbul’da yaşayan Kayseri kökenli büyük
işadamları da inanılmaz hayır yatırımları
yaptılar. Bir hayırsever 13 milyon liralık bir
hastane yapıp devlete bağışlıyor. Bu inanılmaz bir rakam. Hayırseverlik, Kadir Has’la
başlamış sanılmasın, onunla zirve yapmıştır.
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Şunun da altını çizerek söylemeliyim, bu tür
hayırların tamamı 3 kategoride toplanıyor:
Birincisi okulla ve eğitimle ilgili hayırlar. Okul
dediğimiz zaman bunların içerisinde fakülte,
yüksek okul, lise, ilköğretim, anasınıfı ve benzeri binalar yer alıyor. Ya da okulların akıllı
tahta, bilgisayar gibi araç gereçlerini kapsıyor.
İkincisi hastane ve sağlık ocağı gibi hayırlar.
Üçüncüsü yine devlete verilmek üzere yurt
binası yaptırılıyor. Bu hayırlara baktığınız
zaman, Kayserili’nin hayata bakışını da anlayabiliyorsunuz. Gelişmenin, kalkınmanın,
değişmenin, güzelliğin nerden başladığını,
nereden hareket etmesi gerektiğini iyi algıladığını gösteriyor. Diyor ki, ben eğitime
destek verirsem ülkeme destek veririm. Ben
eğitime destek verirsem fakirlik kısır döngüsünü kırarım. Eğitime destek verirsem,
üretimi artırırım. Eğitime destek verirsem,
toplumsal gelişimimi sağlamış olurum. Ben
eğitime destek verirsem, topyekûn kalkınmayı sağlarım. Bu hayırların altında yatan
anlayış budur. Belki geçmişine baktığımızda,
bu insanlar zamanında iyi eğitim olmamış
olabilir. Bunları göz ardı ederek söylüyorum.
Kayserili hayırsever, yaptığı hayrın doğrusunun ne olduğunun bilincinde hayır yapıyor. Şimdi hayırseverlikten ne anlıyorsunuz
sorusunun cevabını verebiliriz: Ürettiğiniz,
sattığınız, beraber ürettiğiniz bu topluma
olan borcunuzu hayır yoluyla ödemenizdir. Bu hayırsever insan, örnek verdiğim 13
milyon liralık geliriyle iki tane büyük fabrika
kurabilirdi. Ama bunu yapmıyor. Bu benim
topluma, hemşerilerime borcumdur diyerek
ayırıyor, bu parayla hemşerilerine hastane
yaptırıyor. Yapmak zorunda değil, kimse
de zorlamıyor. Kendi özgür istencine bağlı,
kendi özgür iradesine bağlı olarak yaptığı
tam kelimenin anlamıyla hayırdır. Hayırdan
anladığım, toplumun faydasına şahsi servetinizden katkıda bulunmaktır. İşte bu hayır
ve hayırseverliktir.
Kızılay’ı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kızılay’ı da yine Türkiye’den ayrı, Kayseri
bağlamında değerlendirmek gerekiyor. Bili-
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yorsunuz Kızılay bir dernek, kamu yararına
çalışan ve Atatürk tarafından önem verilen
bir dernek, dünya çapında bir dernek. Ve çok
güzel hizmetler yapıyor. Gittikçede gelişiyor.
Ama Kayseri özeline baktığımız zaman çok
daha farklı şeyler görebiliyorsunuz. Nedir, o?
Bizim hayırsever insanlarımız okul, hastane,
yurt dışında da hayır yapabileceği kuruluşlar varsa, o kuruluşlara da güveniyorsa inanılmaz boyutta hayır yapabiliyorlar. Kızılay
genel olarak Türkiye’de vatandaşın ve devletin de desteğiyle hizmetler yürütüyor. Ama
Kayseri’ye baktığınız zaman bu desteklerin
tamamı yine hayırseverlerden. Mesela burada
Kızılay Hastanesi, Bölge Kızılay Kan Merkezi var. Okullardaki fakir çocuklara yardım
yapılıyor. Bunlar sadece Kayseri’deki hayırseverlerden mi, hayır? Kayserili hayırseverler tarafında yapılıyor. Süleyman Çetinsaya
bey Kayseri’ye Bölge Kan Merkezi yaptırdı.
Biz projesini çizdirdik, bu Kayseri’ye yakışmaz, ben şöyle yaptıracağım dedi ve dört
dörtlük bir Bölge Kan Merkezi yaptırdı. Çok
modern bir bina. Belki Türkiye’de böyle bir
kan merkezi yok. Keza başta Halit Narin ve
birçok hayırseverin katkısıyla yapılan Kızılay Hastanesi de öyle. Bizim de Özel İdare
vasıtasıyla Kızılay Hastanesi’ne çok küçük
katkılarımız oldu. Ancak bizim yaptıklarımızın, hayırseverlerin yaptıklarının yanında
esamesi okunmaz. Hem bizim yaptıklarımız
görevimizdir. Hastaneye yapılan hayırsever
desteklerinin, çarpan etkisi de oldu. Bunlardan birisi de Tekstil İşverenleri Sendikası
tarafından yaptırılan Tekstil Lisesi’dir. Kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir lise. Bir
tekstil fabrikasında entegre olarak bulunması
gereken pamuğu alıp kumaş olarak üretecek
bütün aşamayı içeren bir lise. Oradan mezun
olan bir genç tekstil ile ilgili bizzat yaparak,
öğrenerek mezun oluyor. Yanında lojmanı,
yanında yurdu var. İşte bütün bunları Kayseri
Kızılay’ının hayırseverleri Kayseri’ye yönlendirmesi ve hayır işlerine kanalize etmesinin
bir sonucu olarak tezahür etti. Bunlar çok
güzel şeyler. Tabi bunlar birbirini destekleyen şeyler.
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Diğer illere gittiğinizde Kayseri’den
geldiğinizi öğrenenler, Size burayla
ilgili soru yöneltiyorlar mı?
İki türlü değerlendirmek gerekiyor. Dünyadaki büyük merkezleri aşağı yukarı gördüm.
Amerika, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere vs.
yerleri gördüm. Türkiye’de 5 il hariç, her yeri
görevim gereği gördüm. Şunu çok samimi
olarak söylüyorum, Kayseri Türkiye’deki en
modern kentlerden birisidir. Bu çok iddialı bir
laf değil. Bazı yabancılar buraya geldiği zaman
özellikle batıdan gelenler, bizim ülkemizde

Kayseri gibi modern kent az diyebiliyor.
Veya bizim kentlerden farkı yok, ya da, bizim
kentlerden üstün tarafları var diyebiliyor.
Sorunuza gelecek olursak iki türlü yaklaşım
var. Birincisi Kayseri, tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi, daha doğrusu
Kayserili işadamları, siyasetçiler, bürokratlar
bulundukları yerlerde çok etkili. İstanbul’un
büyük zenginlerinin birçoğu Kayserili. Cumhurbaşkanımız Kayserili. Enerji Bakanımız,
Meclis Başkanvekilimiz, Grup Başkanvekilimiz Kayserili. Birçok genel müdürümüz,
valilerimiz var, Kayserili olan. Her şeyden
önce Cumhurbaşkanımız Kayserili. Bunu,
bütün dünyada böyle biliyor. Bu durum, her
ile nasip olmayacak bir güzellik. Kayseri’ye

 Bizim Neşet
Ertaş gibi insanları
sadece sevip dinlememiz yetmez.
Çocuklarımıza da
kulak aşinalığı
sağlayıp sevdirmemiz lazım. 
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birçok ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı,
büyükelçisi geliyor. Bunlar Kayseri’ye Cumhurbaşkanımızın memleketi diye geliyor.
Sorunuzun ilk kısmının cevabı olarak bir
yere gittiğinizde, Kayseri sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün memleketi diyorlar.
Orada valilik yapmak onurdur, aynı zamanda
da zordur diyorlar, böyle bir tepki veriyorlar.
İkinci tarafı da Kayseri’nin Türkiye’de bir
algılanışı var. Eski zamanlardan beri ticaretle
uğraşan, bu konuda tecrübeli olan insanlar
olarak değerlendiriliyordu. Şimdi buna yeni
bir imaj daha eklendi. Kayseri bölgesinde
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illerin merkezi haline geldi. Modern bir şehir
olarak sivrildi. Kayseri denilince insanların
aklına sadece pastırma, sucuk, mantı gelmiyor. Bunlar zaten var. Akla sanayisi gelişmiş,
ahlaklı ticaret geleneği ve modern bir kent
geliyor. İkinci aşamadan baktığımızda ilk beş
yüz firma içerisinde yer alan büyük fabrikalar,
firmalar var. Örnek olsun diye söylüyorum.
Boydak Grubu dünyada yüz ülkeye ihracat
yapıyor. Grubun merkezi neresi, Kayseri.
Bunlardan dolayı Kayseri hemen tanınıyor.
Tanımayanlar ise orta Anadolu’da bir kent
diye algılıyor. Son zamanlarda özellikle spor
alt yapısının çok iyi olması nedeniyle ulusal ve
uluslararası müsabakaların ilimizde yapılmasıyla Kayseri adı daha çok anılır oldu. Çalışma
Bakanımız geldiğinde uluslararası bir deklarasyona imza atıldı. Seul Deklarasyonu’ndan
sonra, şimdi de Kayseri Deklarasyonu deniliyor. İşte bu sosyal faaliyetler Kayseri’nin
ülkemizde ve dünyada daha çok bilinmesine
neden oluyor. Bilinmenin verdiği bir etkiyle
karşılaşıyoruz. Büyük aktiviteler şehrimizde
oluyor. Onları sayamayız bile. Dünya okullar
arası satranç şampiyonası Kayseri’de oldu.
Şimdi Almanya genç milli takımı bizim
havuzda antrenman yapıyor. Türkiye Kupası
finali, bu hafta Kayseri’de yapılıyor. Bunlar
saymakla bitmez. Son zamanlarda Kayseri
çok gündeme geldiği için, her yerde bunun bir
ağırlığı var. Kayseri Valisi olmanın böyle bir
güzelliği var. İstanbul Valiliği’nin bir ağırlığı
var. Nereye gitse herkes biliyor, bir ağırlığı
var. Ona yakın bir ağırlık da, Kayseri’de var.
Birincisi şehrin kendi dinamiklerinin gelişmişliğinin verdiği etki, ikincisi de Kayseri’nin
yetiştirdiği ünlülerin, Cumhurbaşkanımız
gibi gurur duyacağımız şahsiyetlerin verdiği
bir güzellik var. Bu iki hususu birlikte değerlendirdiğimizde, çok olumlu anlamda tepkiler
alabiliyoruz.
Sizin gözünüzde Kayserili nasıl
birisidir?
Bu çok iyi tahlil edilmesi gereken bir soru.
Bilimsel bir araştırmaya konu olacak bir şey.
Benim anlayışım şudur. Sondan gelerek söyle-
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yeyim. Boydakları örnek vermiştim. Boydaklar Türkiye’nin sayılı işadamları. Bu adamların arabalarına bakın, yedikleri yiyeceklere,
çoluk çocuklarının yaşantılarına, evlerine
bakın normal bir Kayserili’den farkları yok.
Bu sadece bir kişiye has değil, buradaki bütün
işadamlarımız böyle orta düzey insanların
yaşantısına benzer bir yaşantı içerisindeler.
Gelelim orta sınıfa, bu sınıf da mazbut dediğimiz çok aşırı durumları olmayan insanlardan
oluşuyor. Diğerkâm yani sadece kendisini
düşünmeyen komşusunu, kentini düşünen
iyi insanlardan oluşan bir topluluk diye tarif
etmek gerekiyor. Bu insanlar devletine bağlı,
milli konularda çok duyarlı, aynı zamanda
manevi konularda da hassas, çalışmayı seven,
tembellikten hazzetmeyen, eğitime sağlığa
önem veren, çok büyük hasletleri olan ortalama Anadolu insanlarıdır. Biraz da şöyle
değerlendirmek gerekir: Kayseri göç alan
bir kent. Ama genellikle çevresinden göç
almakta. Bu çok önemli bir ayrıntı bence,
yani benzer kültüre, benzer coğrafyaya sahip
insanların gelip yerleştiği yer. Göçü Sivas’tan,
Yozgat’tan, Nevşehir’den, Kırşehir’den,
Niğde’den, kısmen de Aksaray’dan almış.
Peki buralar neresi? Kayseri’deki insanların
kültürlerine, yaşam tarzlarına, gelenek göreneklerine, coğrafi koşullarına benzer yerler.
Dolayısıyla burada homojeniteyi zorlayan bir
karışıklık yok. Bunun verdiği bir birliktelik,
düzen, dinamizm var. Siz eğer güçleri birleştirirseniz, dinamizm oluşur. Eğer herkes bir
tarafa çekerse, tam tersine sıkıntı olur. Bu
birliktelik ve dinamizm, yönetime de yansıyor. Üst yönetimin tamamında bir uyum var.
Aslında bu, alttaki uyumun yukarıya yansımasıdır. Siyasetçilerin arasında da öyledir.
Çok farklı partilerden insanlar bile, birbirlerini kırmaktan çekinir. Mutedil davranırlar. Hepsi Kayseri’nin menfaati söz konusu
olduğunda, beraber hareket etmeyi bilirler.
Başka yerlerde farklı partileri bırakın, aynı
partinin milletvekilleri birbirleriyle küstür.
Biz de çok farklıdır. Bunu da alttaki güzelliğin
yukarıya yansımış şekli olarak algılıyor ve
değerlendiriyorum.
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Unutamadığınız anılarınız var mı?
Kura çekerek Bilecik’in Yenipazar İlçesi’ne
Kaymakam olmuştum. Yeni kurulan bir ilçe.
Belediyesi bile yok. Muhtarlıktan ilçe yapılmış.
Üç tane betonarme bina var. Bir tanesini, kaymakamlık yapmışlar. Muhtar, evinden sehpa
getirmiş. Süt toplama merkezi vardı. Onlar çelik
masa koymuşlar. Bir tane memur var. Geldik
oturduk, kaymakamız. Törenle geldik. Herkesin beklentisi büyük, sanki elimizde sihirli bir
değnek var, dokunacağız her şey düzelecek.
Göreve başladık herkes evine dağıldı. Kendimizle baş başa kaldık. Vatandaş çöp toplanmıyor, su akmıyor diye telefon ediyor. Demek ki
çöpün toplanması, suyun akması için tedbir
almamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Su kaynakları aradık. Sağdan soldan bidon aradık.
Traktörlerle çöp toplamaya çalıştık. Belediye
kuruldu. O günkü valimizin büyük destekleri
oldu. Problemleri haletmek için Ankara’ya çok
gidip geldik. Şimdi çok güzel bir ilçe oldu. Esas
söylemek istediğim, vatandaşlar memurlar
sağcı– solcu diye ikiye ayrılmış. Kahvehaneler,
bakkallar bile ayrı ayrı. Kimse kimseye selam
vermiyor. Bu kamplaşmayı halletmem gerekiyordu. Önce öğretmenevi gibi bir yer yaptırdım.
Memurları sağcı–solcu demeden oraya taşımaya
başladım. Mecburen bir araya geldiler. Birbirleriyle konuşmaya başladılar. Konuşan insanlarda, ayrılık gayrılık olmaz. Sonra vatandaşları
aynı kahvehanede topladım. Sohbet ettim. Birbirleriyle konuşmaya, daha önceki davranışlarını sorgulamaya başladılar. İnsanlar konuşmayınca, birbirlerine yabancılaşıyorlar. Birbirlerine düşman olan insanlar, öyle bir dost oldular
ki biz bile hayret ettik. Sonra ilçe o beraberlikle
inanılmaz bir gelişme kaydetti. Yenipazar’dan
yurtdışına, oradan gelince Erzurum’da bir ilçeye
tayin oldum. Uzak olduğu için, ailemden insanlar bile gidip gelemiyordu. Ama Yenipazar’dan
insanlar sık sık ziyaretime geldiler. Mektuplar,
bayram tebrikleri geliyordu. O zarfın üzerindeki
gelen adrese baktım ki Mevlüt Bilici Caddesi
yazıyor. Bu nereden çıktı derken, meğerse ben
ayrıldıktan sonra büyük bir caddeye benim
adımı vermişler. Orada belediyeler ve kişiler
değişti, ama cadde aynen duruyor. t
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Muharrem Altunbağ
Sizi tanıyabilir miyiz?

 Mevki,
makam, ekonomik
sosyal durum
önemli değil, her
insan değerlidir. 
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1940 yılında Kayseri Tutak Mahallesi’nde
dünyaya geldim. Çocukluğum ve gençliğim yirmi yaşına kadar orada geçti. Etiler
İlkokulu’ndan sonra ortaokulu ve liseyi Kayseri Lisesi’nde okudum. 1959’da Yıldız Teknik
Üniversitesi’ne gittim, elektrik bölümünden
mezun oldum. Aynı okulda yüksek lisansımı
yaptım. 1965 yılında Kayseri’ye geldim. Erkilet Hava Üssü’nde bir yıl çalıştım. Ondan
sonra aynı yıl askere gittim. Önce Mamak
Muhabere Okulu, ardından da Hava Kuvvetleri İnşaat Emlak’ta askerliğimi tamamladım.
1967 yılında askerliğim bitti. 1968 yılında

Kayseri’de Yapı İşleri Bölge Müdürlüğü’nde
çalışmaya başladım. Aynı yıl Ulviye hanımla
evlendim.
İlk işinizin Erkilet Hava Üssü
olduğunuz söylediniz. Neler
yapardınız?
C–130 tayyareleri ilk defa geliyordu. Amerikan Lockheed Firması imalatıdır. Onların
bakımı için atölyelerin hazırlanma işi vardı.
Ana hangarların, bakım hangarlarının elektrik işlerini ve yerleştirmesini yaptım.
Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nde
neler yaptınız?
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Askerlik dönüşü Kayseri’de Bayındırlık
Bakanlığı Yapı İşleri Bölge Müdürlüğü’nde
devletin yaptığı işlerin kontrolünü yapıyordum. Beş vilayet bize bağlıydı. Bunlar Sivas,
Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri’ydi. Ben
orada tek elektrik mühendisiydim. Yardımcım filan yoktu. O zamanda devletin yatırımları çoktu. Bir jipimiz vardı. Onunla bölgedeki
bütün yapılan işlerin kontrolünü yapardık.
Orada 5 yıl çalıştım. Personel Kanunu çıkınca
on bir arkadaş oradan ayrıldık, serbest çalışmaya başladık.
Serbest olarak neler yaptınız?
Büro açtık, orada proje yapıyorduk. Asansör kuruyorduk. Schlieren Asansörleri’nin
bayiliğini almıştım. Ufak tefek taahhüt
işleri yapıyorduk. Bu sırada bina elektriklerini ve Çinkur’un elektrik işlerini aldım.
1975’de Aliağa’da Petrol Ofisi’nin, 1976’da
Bandırma’da Etibank’ın boraks yükleme
limanı içerisindeki tesisinin elektrik işlerini
aldık. Bandırma’daki işimiz altı yıl sürdü.
Bu arada Soma’da Termik Santral’de TEK’in
elektrik işleri vardı, onu aldık. Taksan kuruluyordu. Taksan’ın elektrik işlerini yaptık.
Çinkur’da kurşun tesisleri kuruluyordu,
elektrik işlerini aldık. 1983’te beş trafo
merkezi işini aldık. 154 bin volttan 31 bin
volta indirme işiydi. Komple anahtar teslimi
bir işti. Yurttaşlar Firması’yla beraber aldık.
Onlar inşaatçı oldukları için, işleri tamamen
ben yürüttüm. Ödemiş, Alaşehir, Çivril, Ayvalık ve Marmaris gibi yerlerdeki trafo merkezlerini yaptık.
Erbosan’a ne zaman geldiniz?
1985 yılında Erbosan’a geldim. 5 yıl yönetim
kurulu başkanı olarak çalıştım. Ondan sonra
yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak fabrikanın işlerini fiilen ben yürüttüm. 2008
yılında da oradan kendi isteğimle emekli
oldum. Ben vardığımda Erbosan’ın 7 bin m2
kapalı sahası vardı. İki hatlı, bir tane galvaniz
tesisi olan galvanizli su borusu ve kalorifer
borusu üreten bir tesisti. Ben 2008’de ayrılırken Erbosan’ın kapalı alanı yüz bin m2’ ye

üretim hattı 12’ye çıkmıştı. Galvaniz tesisi 3’e
çıktı. Serbest Bölge’de aşağı yukarı 20 bin m2
kapalı alanda üretime başlandı. Oraya 6 tane
hat kondu. İhracata dönük imalat yapılmaya
başlandı. Ayrıca Erbosan’ın içerisine çinko
kalsin tesisi kurduk. Daha küçüğü olmak
üzere, Çinkur’un benzerini kurduk. İbrahim Özbıyık, ben ve İsmail Baytekin birlikte
kurduk. Ağırlıklı yük benim üzerimdeydi.
İsmail bey kimya mühendisiydi. O prosesi
takip ediyordu.
İhracat yapıyoruz dediniz neler
yapıyordunuz?
57 ülkeye ürettiğinin yarısını, aşağı yukarı 50
bin ton yılda ihracat yapıyorduk. Ortalama
yıllık 40 milyon dolar civarında ihracat yapılırdı. Çinko tesisinin malzemelerinin gidip
anlaşmasını ben yaptım. Baca külü vardır.
Çelik üreten ark ocakları vardır. Ağırlıklı
olarak Aliağa’da ve Gebze’dedir. Aliağa’daki
firmalarla anlaştık. Bunlar Habaş, İzdaş,
Çukurova Demir Çelik’tir. Bunlar sıvı çelik
üretirken çıkan dumanı filtrelerde toplarlar, toz haline gelir. Bunun içerisinde aşağı
yukarı yüzde 25–30 civarında çinko vardır.
Onları vagonlarla getirirdik. Burada işlerdik yüzde 65–70 civarında konsantre haline
getirirdik. Bunları da ihraç edip, memlekete
döviz getirirdik. Bu kalsin üretiminin tamamı
Avrupa’ya ve Uzakdoğu’ya giderdi. Boru
üretimimiz de Kanada, İngiltere, İspanya,

 Okumak
çok önemlidir.
Biz gençliğimizde
çok okurduk,
dünya klasiklerinin
ekserisini okudum.
Rus, Fransız, Orta
Avrupa, Amerikan,
İngiliz klasik eserleri vs. Bilhassa
Nobel edebiyat
ödülü kazanmış
yazarların eserlerini okurdum.
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kere ikinin dört ettiği gibidir. Paylaşacaksın, dinimiz de bunu emreder. Sosyal yaşantı
da bunu gerektirir. Yardım severlikten ben
bunu anlarım.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Şartlar öyle getirdi. Bir hastane var. Herkes
oraya şifa bulmak için gidiyor. Sağlık hizmeti çok önemlidir. Ben aslında hiç buraya
gelmek istemiyor, bu konuşmayı hiç yapmak
istemiyordum. Ayhan Uzandaç bey çok ısrar
etti. Dinimiz derki, sağ elinin verdiğinden sol
elinin haberi olmayacak. Biz buna inanıyoruz. Onun için başkaca neler yaptıklarımızı
lütfen sormayın.

Linz Schiller Meydanı

Ganzu Luam {Çin}

Yunanistan ve İsrail gibi ülkeler dâhil birçok
ülkeye satılıyor.
Hayırseverlik denilince ne
anlıyorsunuz?
Biz yokluktan geldik. Ben dört yaşımdayken
babamı kaybettim. Biz yoksul büyüdük. Yokluğun ne olduğunu iyi biliriz. Yoksul insanların ne hissettiğini, psikolojilerini biliriz.
İnancı olan insan yardım severdir. Bu iki
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Muharrem Altunbağ’ın prensipleri
nelerdir?
Şimdiye kadar hayatımda verdiğim hiçbir
sözden dönüş olmadı. Verdiğim sözleri
zamanında yerine getirdim. Erbosan’da 23
yıl kaldım. Burada sistemleri oturttum. Neydi
bunlar diyecek olursanız? Her gün bir dosya
fatura gelirdi. Hafta içinde alınanların perşembe veya cuma günü mutlaka bedelleri
ödenecekti. Bu süre zarfında kovduğum,
işten attığım tek bir kişi bile olmadı. İşçiye,
adama değer veririm. Onlar da beni hakikaten çok severlerdi. Prensip olarak hem fabrikada, hem de şantiyelerde çalıştığım zaman
ki şantiyelerde aylarca yıllarca kaldım, onlarla
beraber yedim içtim. Patron gibi değil, işçi
gibi çalıştım. Fabrikayı da zaten şantiyecilik
ruhuyla büyüttük. Erbosan Kayseri, Türkiye
ve dünyada büyük itibar kazandı. Erbosan
verdiği sözden dönmez düşüncesi yerleşti.
Ben sana şu kadar prim vereceğim deyip de,
vermediğim olmamıştır. İşçiler için Erbosan
bir cennetti. Her türlü imkânlarını karşılardım. Sendikayla anlaşmayı ben yapardım.
Anlaşmayı yaptıktan sonra kalemi elime
alır, daha iyi çalışanları işaretler, ekstra prim
verirdim. Onlar da ölesiye çalışırlardı. Buna
patron zammı derlerdi. Adaletli davranır,
daha iyi çalışanı ödüllendirirdim. Dış ülkelerde de itibarımız çok yüksekti. Üretimimizin yılda 120 bin tona çıktığı zamanlar
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10 sene geçmiş, ama adam uğramamış. Biz
onun haklarını kendimizinmiş gibi koruduk.
Kimsenin 1 kuruş hakkı yenmedi. Kâr payı
olarak da az değil, ortakların ilk kuruluşta
yatırdıkları para 6 milyon 300 bin dolar. Ben
ayrılana kadar 21,5 milyon dolar kâr payı
dağıtmışım. Artı fabrikanın hisse senetleri o
kadar değerlendi ki kaç misli büyüdü. Çinkur,
Meysu, Kayseri Tekstil, Atlas Halı kurucu
ortaklarına hiçbir şey vermedi. Sadece biz
ortaklarımızın haklarını koruduk.
Nelerle uğraşır, neleri seversiniz?
Uzun yıllar şantiyecilik yaptım, dolayısıyla
şantiyeciliği çok severim. Orada işçilerle
beraber bir eser, özellikle bir değer ortaya
çıkarmayı severim. Lafta değil, fiiliyatta bir
şey ortaya çıkarmak.
Neleri sevmezsiniz?

Düsseldorf

olmuştur. Milyonlarca dolar değerindeydi.
Bizim sözümüz piyasada kanun gibiydi. Bizde
söz belgeden kâğıttan, senetten daha kıymetliydi.
Kayseri’de pek çok anonim şirket kuruldu.
Bunlar ya dağıldı gitti, ya da şahısların eline
geçti. Şirketlerde sermaye artırım yapılır. Ben
1985’de başa geçtiğimde sermaye 276 milyon
liraydı, bunu 5 trilyon 220 milyona çıkardık.
Sermaye artışında bir ortağımızın yüzde 3
hissesi varsa onu aynen koruduk. Onun artıştaki parasını içeriden biz yatırdık, haberi bile
olmadı. Hâlbuki Ticaret Kanunu’na göre sermaye artımına iştirak etmeyenlerin hisseleri
bir ay içerisinde istenildiği gibi satılır. Yani
iç edilebilirler. Ben katiyen bu yola tevessül
etmedim. Bir gün Ayvalık’tan telefon ettiler
1980’de aldığım şu kadar Erbosan hissesi
vardı, ne oldu diye sordular. Yarım saat sonra
aradığında cevabını vereceğimi söyledim.
Aradı sermaye ve hisse senedin şu kadar
artmış, burada bekliyor, şu kadar kâr payın
da kasada bekliyor, hisse senetlerini getirdiğin zaman bu bedelleri alırsın dedim. Aradan

Genel olarak herkesin sevmediği şeyleri ben
de sevmem.
Çocuklarınıza neler tavsiye
ediyorsunuz?
Dürüstlük tavsiye ediyorum. Dürüstlük
şart. Kimsenin hakkını yemeyeceksiniz,
yalan söylemeyeceksiniz. İnsanlara değer
vereceksiniz. Allah’ın yarattığı insanlar çok
değerlidir. Mevki, makam, ekonomik sosyal
durum önemli değil, her insan değerlidir.
Çalışacaksın. Topluma bir şeyler vermeye
çalışacaksın. Ot gibi gelip gitmek yok. Bu
topluma faydalı bir şeyler vereceksin, katma
değer yaratacaksın.

 Rahmetli
Nuh Naci Yazgan’ın
açtığı yurt, hem
bana hem de
birçok Kayserili dar
gelirli öğrenciye
ev oldu, yuva oldu.
Orada bize bedava
yatak, bedava
yemek verdiler.
Yoksa Kayseri’den
gelen 50–60
lirayla ev tutmak,
yaşamak mümkün
değildi.

Okumak çok önemlidir. Biz gençliğimizde
çok okurduk, dünya klasiklerinin ekserisini
okudum. Rus, Fransız, Orta Avrupa, Amerikan, İngiliz klasik eserleri vs. Bilhassa Nobel
edebiyat ödülü kazanmış yazarların eserlerini okurdum. Bunun avantajı, geçmişte
ülke halklarının nasıl yaşadığını, ne düşündüğünü ve değer ölçülerinin ne olduğunu
öğrenebilmenizdir, karşılaştırabilmenizdir.
Mesela Knut Hamsun’un açlık olgusu ile
Kalamata’nın açlık olgusu hakkındaki nüans
farkını irdeleyebiliyorsun.
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Fakat şimdiki gençler tv ve bilgisayarın esiri
olmuşlar. Okumuyorlar. Okumadan ve fiilen
yaşamadan işin özü anlaşılmaz.
Ben gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında
çok yer gezdim, halklar arasında. Doğru ve
yanlış değer farkını görmek lazım.
Küçük yaşta babanızı kaybettiniz.
Eğitim hayatınızı nasıl devam
ettirdiniz?

 Kayseri’de
sanayi gelişti diyorlar, ben gelişmedi
diyorum. Sanayi var
diyorlar, ben yok
diyorum. Neden
diyecek olursanız;
sanayi denilince
benim aklıma gelen
elektronik, çelik,
makine, kimya
sanayidir. Burada
iki tane tahtayı
alıp üzerine bez
geçirmek sanayi
değildir. Ben bunu
kabul etmiyorum.
Burada mobilya ve
yatağın dışında çok
az bir sanayi vardır.
Katma değeri
yüksek ve ağır
sanayi diyeceğimiz
sanayi yoktur.
494

İyi kötü liseyi bitirdim. Ağabeyim Mehmet
Altunbağ fabrikada çalışırdı. Önce Ana
Tamir’de sonra Hava İkmal’de çalıştı. Onun
desteğiyle liseyi bitirdim. Benim üniversiteye
gitmem mümkün değildi. Hemşerilerimizin
öğrenci yurdu olmasaydı okumaya devam
edemezdim. Rahmetli Nuh Naci Yazgan’ın
açtığı bu yurt, hem bana hem de birçok Kayserili dar gelirli öğrenciye ev oldu, yuva oldu.
Orada bize bedava yatak, bedava yemek verdiler. Yoksa Kayseri’den gelen 50–60 lirayla
ev tutmak, yaşamak mümkün değildi. Ayrıca
okulumuzla yurdun arası uzak olduğu için
öğlen yemeğe gelemezdik. Yurttan bize
günlük bir lira yemek parası verirlerdi. İstanbul Üniversitesi gibi yurda yakın üniversitelerde okuyanlar öğleyin yemeklerini gelip
yurtta yerlerdi. Allah Nuh Naci beyden razı
olsun, bizim okumamıza en büyük desteklerden birisidir. Başında gelendir. Yurtta 90
civarında her fakülteden öğrenci vardı. İbrahim Özbıyık, Hüsamettin Çetinbulut, Yalçın
Besceli, Nurettin Özgen, Mustafa Zırhlı bunlardan bazılarıydı. Hepsi çok değerli insanlardır. Devamlı görüşürüz, kardeş gibiyizdir.
Meslek teşekküllerinde görev aldınız
mı?
Erbosan’dayken Kaysiad’ı ilk defa biz
kurduk. Faruk Molu ağabey, Sami Yangın,
Mustafa Elitaş’ında aralarında bulunduğu
11 kişi kurduk. Bu derneğin 30 kadar üyesi
oldu. İki dönem yönetim kurulunda bulundum. Başkanımız Faruk ağabeydi. Akdeniz
İhracatçılar Birliği’nde Demir ve Demir Dışı
İhracatçılar Birliği’ni İskenderun’daki arkadaşlarla biz kurduk. Orada yönetim kurulu
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üyeliği ve başkanlığı yaptım. Siyasetle ve
siyasi derneklerle ilgilenmedim.
Sizin Kayserili olduğunuzu anlayınca
insanların davranışları nasıl oluyor?
Kayserili olmak hakikaten bir ayrıcalıktır.
Bunu değerlendirmek lazım. Hakikaten,
Kayserili eski Kayserili’den, öz Kayserili’den
bahsediyorum, dürüsttür, memleketini sever,
inançlıdır ve çalışmayı çok sever. Bu hasletler
Kayserili’ye bir ayrıcalık tanır ve her yerde
itibar görür.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Kayseri’yi ben 1950’den beri bilirim. 60 yıllık
gelişimine bakıyorum. Kayseri ufak tefek
1950’de bir değişime uğradı. Kayseri’de
sanayi gelişti diyorlar, ben gelişmedi diyorum. Sanayi var diyorlar, ben yok diyorum.
Neden diyecek olursanız; sanayi denilince
benim aklıma gelen elektronik, çelik, makine,
kimya sanayidir. Burada iki tane tahtayı alıp
üzerine bez geçirmek sanayi değildir. Ben
bunu kabul etmiyorum. Burada mobilya
ve yatağın dışında çok az bir sanayi vardır.
Katma değeri yüksek ve ağır sanayi diyeceğimiz sanayi yoktur. Kayseri’nin sanayi
gelişmesi yok, bina gelişmesi vardır. Bu gelişmede de yollar güzel açılıyor. Ama kavşak
problemleri halledilmiyor. Şehrin en büyük
sıkıntısı bugün için kavşaklardır. Çin’de bile
adam 3 katlı alt üst geçit yapıyor. Işıkları
kaldırmak için. Eskiden 10 dakikada gittiğimiz yere şimdi yarım saatte gidiyoruz. Bir
sene sonra bir saatte gidemeyeceğiz. Belediye
güzel çalışıyor. Özhaseki’nin ufku geniş, ama
bu konuyu mutlaka halletmeli. Tokyo’da ışık
yok denecek kadar az. Bunu alt ve üst geçitlerle halletmişler. Bu işe eğilmiyorlar. Dolayısıyla Kayseri’nin gelişmesi için gelecekte
en büyük sorun budur diye düşünüyorum.
Diğer şehirlerden iyi olmamız bu problemi
ortadan kaldırmıyor. Avrupa ve Uzakdoğu
şehirleriyle karşılaştırıldığında bu sıkıntı
açıkça ortaya çıkıyor. Ankara’daki gibi alt ve
üst geçitler Kayseri’de yapılmıyor. Yapılan
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da yeterli olmuyor veyahut da istenilen özellikte olmuyor. Bugün bu işi yapamazsak, arsa
bedelleri git gide artıyor istimlak büyük sorun
olacak ve gelecekte çözmek daha da güçleşecek. Bunun dışındaki çalışma ve gayretleri
çok olumlu buluyorum.
Bir teknik eleman, bir elektrik
mühendisi olarak enerji sektörünü
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Benim tez konum Türkiye’deki elektrikti.
1964 yılında bir çalışmam vardı, onu da kitap
haline getirdim. Üretimimiz fert başına yaklaşık 160 kW/h idi. Norveç, İsveç’te 14 bindi.
Biz nasıl bu duruma geleceğiz derdik. 160
ile 14 bin arasındaki uçurum korkunçtur.
Elektrik medeniyetin temelidir. Ne kadar
üretir ve tüketirsek kültür ve refah seviyemizin yüksekliğini gösterir. Bir emsaldir.
Oralara yine gelemedik, ama üretimimiz
son yatırımlarla birlikte epeyce yükseldi.
Enerji gelişmenin, tekâmül etmenin ana
temel maddesidir. Onun için enerjiye çok
değer vermemiz ve daha fazla üretmemiz
lazım. Kendi kaynaklarımızı iyi kullanmamız ve mutlaka yenilenebilir enerji türüne
dönmemiz şart. Elektrik enerjisinin yaklaşık
yüzde 50’sini ithal ettiğimiz gazdan temin
ediyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
Hidroelektrik santralleri yapmamız lazım.
Rahmetli Menderes başlattı. Bu kadar elektriği toprağa mı vereceğiz diye eleştirdiler. Bu
dar kafalılıktan kurtulmak lazım. Kullanılabilir suyumuzun tamamını kullanacağız.
Elektrik Mühendisleri Odası nükleer enerjiye
karşı çıktı. Ben bunlar ya mühendis, teknik
eleman değil yahut da bu adamlar dünyada
yaşamıyor dedim. Mutlaka nükleer enerjiye
geçmemiz şart diyorum. Çünkü her tarafta
Avrupa ülkelerinde, Amerika’da Rusya’da ve
Japonya’da kullanılıyor. Enerjilerinin yüzde
20–25’ini nükleer enerjiden temin ediyorlar.
Nükleer enerjiyi, Hes’leri ve kömürümüzü de
kullanırsak enerjide dışa bağımlılıktan kurtuluruz. Batıyla aramızdaki enerji uçurumunu
kapatmak için de, sürekli yatırım yapmamız
gerekiyor diyorum.
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Şirkette yönetim anlayışınız nasıldı.
Eskiden üretim ve ihracat zordu,
bunları nasıl aştınız?
İdare heyetinde 7 kişiydik. Diğer yöneticiler
pek işimize karışmazdı. İbrahim Özbıyık ve
daha önce de Mehmet Tahtasakal vardı. O
teyzemin oğlu, benim ağabeyim olur. Ağabey
kardeş gibi yönettik. İbrahim Özbıyık gelince
bizim sistemimiz böyle dedik. O da kabul etti.
Bu kadar basit. İhracata gelince. Rahmetli
Özal bir kere Türkiye’yi dışa açtı. İhracat
için sermaye şirketleri kurdu. Firmalar ihracat için birer tane dış ticaret şirketi kurdu.
Mesela Tekfen, Kibar, gittiler İran’da Irak’ta
yabancı dil bilen insanları istihdam ederek
oraların ihtiyaçlarını belirlediler. Oradaki
talepleri alıp geldiler. Bunlar çeşitli işlerdi.
Bizlere gelip şunlara şu fiyattan mal satar
mısınız dediler. İran’a, Irak’a, Suriye’ye mal
satılacağını öğrendik. Dolayısıyla zaman içerisinde o dış ticaret şirketleri fonksiyonlarını
yitirdi. Herkes kendisi ihracat yapmaya başladı. Dolayısıyla Özal’ın kurduğu o şirketler
Türkiye’nin önünü açtı.
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 Şehrin en
büyük sıkıntısı
bugün için kavşaklardır. Çin’de bile
adam 3 katlı alt
üst geçit yapıyor.
Işıkları kaldırmak
için. Eskiden 10
dakikada gittiğimiz
yere şimdi yarım
saatte gidiyoruz.
Bir sene sonra bir
saatte gidemeyeceğiz. Belediye
güzel çalışıyor.
Özhaseki’nin ufku
geniş, ama bu
konuyu mutlaka
halletmeli.

Okullarını bitirip iş hayatına atılacak
gençlere neler tavsiye edersiniz?
Mesele şu, bir kere bilmeden bir iş yapılmaz
öğrenecekler. İşlerine sahip olacaklar, parmaklarının ucuyla değil dört elle tutacaklar.
Sebat edecekler. Bedavadan para kazanmak
yok. İyi niyetle çalışarak kazanacaklar. Köşe
dönmece yok. Çalışan adama Allah verir.
Yardım eden adama, Allah da yardım eder. t
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Murat Kavuncu
Kayseri özgün müziğinin tanınmış isimlerinden ve bağlama üstadı Murat Kavuncu 1939
yılında Kayseri’de doğdu. İlkokulu bitirdi. Bir
süre Elektrik Şirketi’nde ve amcası Osman
Kavuncu’ya ait sigorta şirketinde çalıştı.
Ticaretle de uğraşan Murat Kavuncu mağaza
işletmeciliği, halıcılık, kümes hayvanları ve
yumurta üretimi yaptı.
Yakın dostu Tuncer Erten şöyle anlatıyor
Kavuncuyu: “Bağlamada ustaydı, Murat
Kavuncu. Kendine özgü bir tavrı vardı. Elini
aldığı Emmi gibi, o da nota bilmezdi. Nota
bilip bilmediği sorulan Emmi’nin verdiği nükteli cevabı, kendisini de mazur gösterecek
496

biçimde ve keyifle anlatırdı; ‘yiğenim, lota
bannayın ucudur’.
Gerçekten de parmaklarının ucu notalardan
daha hassastı. Bağlamasına yaptığı değişik
akortla çaldığı “Gesi Bağları”nın ağıt olduğu,
dinleyenlerin gözlerinden belli olurdu.
“Meraklıydı Murat Kavuncu. Aklına takılan
her şeyi arar, bulurdu. Bir gün, ‘mavi gül olur
mu hoca’ diye sordu. Kendisi de bilirdi mavi
gülün olmadığını. O halde ‘Gesi Bağları’nın
gülleri mavi’ olmamalıydı. Yöresinde günlerce araştırma yaptı ve nihayet doğru olanı
buldu; ‘Gesi Bağları’nın gülleri hari’ idi. Yani

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

Y

S

E

R

İ

Murat Kavuncu’nun Emmi ile çekilmiş fotoğrafı

Osman Uyan, Murat Kavuncu, İsmail Ediz, bilinmiyor, Fevzi
Gavremoğlu, bilinmiyor {Soldan sağa}

har olmuş, dökülmüş, dikeni kalmıştı. Bu
hüzünlü öykünün gülü böyle tarif edilmeliydi.
“Zor dost olurdu Murat Kavuncu. Bu hali,
onu tanımayanlarca ‘kimseleri beğenmemek’
biçiminde algılanırdı. Oysa güzeli beğenen
kocaman bir yüreği vardı, herkesi içine alabilen.
“Bu yürek kimi zaman gül bahçesine kimi
zaman da yangın yerine dönerdi.
“Az konuşurdu. Zihninde oluşan düşünceler,
diline gelmeden önce gözlerinden okunurdu.
Bu özelliği bağlama çalarken daha da belirginleşirdi.
“Sakin görünüşlüydü, Murat Kavuncu. Gençlik yıllarını özgürce yaşamış, musikiye olan
tutsaklığı onun asabi ruhuna gem vurmuştu.
“İnat adamdı Kavuncu. Doğru bildiği yolda
tek başına da kalsa giderdi. Bu yüzden zaman
zaman dostlarını kırdığı da olurdu. Ama bu
kırgınlık uzun sürmez duyguları inadının
önüne geçerdi.

Murat Kavuncu, Kazım Yedekçioğlu, Mehmet Özhaseki

“Duygu yüklüydü. Beynindeki bu güzel duyguları sömüren menhus hastalığın geç farkına vardı. Önceleri umutla sarıldığı hayata,
sonraları boş gözlerle bakmaya başladı. Yavaş
yavaş tükeniyor, koca vücut dostlarının gözleri önünde günbegün eriyordu.
“Ve nihayet kurban bayramının ikinci günü
bu dünyaya, ailesine ve dostlarına veda etti.
Böylece hiç kimsenin sırrını çözemediği gizli
bir randevu gerçekleşmiş oldu. Çünkü çocuklarının anası, sevgili eşi de on yıl önce yine
kurban bayramının ikinci günü hakkın rahmetine kavuşmuştu. On yıl sonra o da 2002
yılının aynı gününde vefat etti.” t
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Mustafa Çıkrıkçıoğlu
Sizi tanıyabilir miyiz?

 Diğer illerde
okul isimlerine
bakarsanız Türk
büyüklerinin ismini
görürsünüz, ama
Kayseri’de hangi
okul ismine baksanız hayır sahiplerinin isimlerini
görürsünüz.
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1952 yılında Kayseri’de Kiçikapı Mahallesi’nde
doğdum. Babama, Camcı Hafız ağa derlerdi.
Babam, hem camcı hem de hattattı. Ustası
olmamış, kendisi öğrenmiş. Cumhuriyet
İlkokulu’nda okudum. Taş binaydı. Maalesef o zamanki tarihi eserlere gereken önem
verilmemiş. Kayseri Ticaret Ortaokulu ve
Lisesi’ne gittim, 1970 yılında mezun oldum.
Bir sene de orta ikiden kaybım olmuştu. Sultanahmet’deki İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ni kazandım. Hem okudum,
hem de Perşembe Pazarı’nda ticaret hayatıma
başladım. İnşat malzemeleri satardık. 1974

yılında okuldan mezun olana kadar çalıştım.
1969 yılında lisedeyken de İstanbul’a gelir,
çalışır ve okul harçlığımı çıkarmaya gayret
ederdim. Hatta, 19 yaşında İstanbul Ticaret
Odası ilgili meslek komitesinin 39. numaralı
üyesi olmuştum. O yaşta giren olmamıştır.
Son zamanlarda meclise de katılmıştım.
Toplantıya katılacağımda hademe beni kovmuştu, çocuk görmüştü, üyeyim demiştim
inanmamıştı. Mezun olunca, kendi işimi
kurdum. 1974 yılı Temmuz ayında boru
ticaretiyle uğraşmaya başladım.
Kayserili 1903 doğumlu Mustafa Özdal
vardı. Hatta, Hava İkmal’in içinde Mustafa
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Özdal İlkokulu var, onun yapımına ben sebep
oldum. Kendisiyle Kayseri’de okul açılışına
gelmiştik. Hem ortak olduğumuz şirket, hem
de ayrı olarak işletmesi vardı. Ertesi gün beni
çağırdı ve okul işini çok sevdiğini, vasiyetine
yazdığını, ölünce Kayseri’ye okul yaptırılmasını istediğini ve beni şahit olarak yazdığını
söyledi. Niye vasiyet ediyorsun, paran pulun
var, vasiyette ölene kadar o mal senin, fakat
ölünce o mal senin değilmiş, sen öldükten
sonra yapmak zorunda değiller, demem üzerine o okulu yaptırdı.
Kendi işimi kurunca, Aralık ayına kadar
güzel paralar kazandım. Mustafa Özdal, bana
ortaklık teklif etti, ben de kabul ettim. Mustafa Özdal, oğlu Orhan Özdal ve ben, Özdal
Metal Kolektif Şirketi’ni kurduğumuzda 22
yaşındaydım. 1984 yılına kadar ortaklığımız devam etti. Hiçbir problem yaşamadan
başladık ve sonlandırdık. 1985 yılında ayrı
şirket kurdum. Kardeşlerim de ayrı işler yapıyorlardı. 1987 yılında birlikte iş yapmaya
başladık. Yirmi iki yıldır birlikte çalışıyoruz.
Aile şirketi devam ediyor. Demir çelik işleri
yapıyoruz. Kardeşlerim Mehmet Çıkrıkçıoğlu
ve Hasan Çıkrıkçıoğlu ile devam ediyoruz.
İnşaat işleriyle de uğraşıyoruz. 2002 yılında
Demir Çelik İhracatçı Birliği’ne başladık.
TİM’de çalıştım, yönetiminde görev aldım.
Hangi tarihte askere gittiniz?
1974 yılında mezun olunca iş hayatına atıldığımdan, askerliğe müracaat etmedim. 1983
yılında kadar kimse de aramayınca, askere
gitmedim. Dört aylık askerlik çıkınca, 1983
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yılı Mart ayında Isparta’da kısa dönem olarak
askerliğimi yaptım.
Hangi tarihte evlendiniz?
14 Ağustos 1983 yılında evlendim. Ailemin
tavsiyesiyle evlendim. Askere gitmeden iki ay
önce sözlendim. Geldikten sonra evlendim.
Eşim Kayserili. Kayınpederim Ali Küçükdeveci, Reşadiye’de ilk tekstil fabrikasını
kurmuştur. Kendisi avukattı. Eşim iktisat
fakültesi mezunuydu. Doktora yapacaktı.
Evlendikten sonra yapabilirsin demiştik,
ama kısmet olmadı. Bu konuda, bana halen
sitemde bulunur.
Eskiden Talas bir merkezdi. Amerikan
Koleji’nin orada kurulmuş olması çok önemli.
Reşadiye halkının büyük kısmı Rum’du.
O bölgede yaşama standardı yüksekmiş.
Kayseri’den Talas’a ziynet eşyaları almaya
gelirlermiş. Sanayi atılımından uzak olduğu
için gelişmişliği durdu.
Kayseri’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kayseri, manevi olarak öz değerlerini kaybetmedi. İmar olarak Kavuncu zamanında
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yapılan projeye sadık kalınmış ve büyütülmüş. Avrupa şehri olmuş. Gelen belediye
başkanları sorumluluktan kaçmamışlar.

Mersin limanlarını ve demir yolarını iyi kullanıyoruz. Ticaret ve sanayinin yanı sıra, eğitim
olarak baktığımızda üniversiteler şehri oldu.

Kayseri’nin geleceğini nasıl
görüyorsunuz?

Kayserili nasıl birisidir? Sizin
Kayserili olduğunuzu öğrenince ilk
tepkileri nasıl oluyor?

Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Lokomotif görevi yapıyor. İhracatta ve üretimde
yeri çok kuvvetli. Boğaz Köprü’ye kadar şehir
uzadı.
Zamanında bir Deli Ali varmış. Bunu askere
almışlar. Yaya gidiliyor askere. Biraz aklının
noksan olduğu anlaşılınca, Ali senin askerliğin bitti hadi dön, demişler. Soran olunca,
ben askerliği yaptım diyormuş. Peki ne yaptın
askerde dediklerinde, vallaha gidiyon gidiyon
Ambar vilayeti var, dağlar var, anam dağlar
var, gidiyon gidiyon Boğazköprü vilayeti var,
denizler var, anam denizler demiş. Eskiden
orası uzak görünürdü.
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Bizim için uyanık derler. Uyanıklığı da,
sahtekârlık gibi görürler, ama yanılırlar. Üç
kelime ile Kayserili borcunu bilir, alacağını
bilir, sözünü bilir. Bunun yanında örfünü,
âdetini, aile yapısını bilir. Coğrafi şartlar
Kayseri’yi ticarete itmiştir. Kayserili ticarete
yoğunlaşmıştır.
Hayırseverlik konusunda neler
düşünüyorsunuz?
Dinimize göre sosyal sorumluluklarımız var,
zekât, fitre gibi. Bir de bunların üstünde Allah
rızası için yapılan karşılıksız verme var. Veren
el, alan elden hayırlıdır. Toplumdan bir şeyler
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alıyorsan, topluma geri vereceksin. Ailelerimizde, bu duygular aşılanıyor. Komşusu
aç iken tok yatan bizden değildir, sözünün
ne kadar doğru yaşandığını çocukluğumda
Kayseri’de gördüm. Bir mahallede birisi
öldüyse, bir hafta radyo sesi dahi duyulmaz ve
o eve yemek taşınırdı. Yardımlaşma duygusu
yüksektir. Diğer illerde okul isimlerine bakarsanız Türk büyüklerinin ismini görürsünüz,
ama Kayseri’de hangi okul ismine baksanız
hayır sahiplerinin isimlerini görürsünüz.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Yöneticilerinin güvenli oluşu, yardımların
amacına ulaşacağına inancım ve düşündüğümün çok ötesinde gördüğüm için Kızılay’ı
tercih ettim.
Kayseri ve diğer illere yardımlarımız oluyor.
Erzurum’da yurtlar var. Kayseri’de Prof.
Dr. Mehmet Şahin, üniversitenin bu hale
gelmesinin baş mimarıdır. 1995’lerde çok
güzel organizasyonlar düzenledi. Bir şey istemeden önce, tanıtmak gerektiğini anlattı.
Süleyman Demirel de, çok büyük katkılarda
bulundu. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Mehmet Şahin yardımları yerlerine düzgün
bir şekilde ulaştırdı. Saffet Arıkan Bedük de,
çok mükemmel çalıştı. Bazı valiler iz, bazı
valiler toz bırakır. Saffet Arıkan Bedük, iz
bırakan valilerden.
Kayseri’ye bir lise yapalım diye düşünüyorduk. Bu gelişmeler de olunca, meslek yüksek
okuluna talip olduk. Meslek yüksek okullarına Türkiye’nin ihtiyaç duyduğunu biliyordum. Annemin adı konulan Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu tamamen ziraat
teknisyeni yetiştiriyor. Mezun olanların
yüzde 100’ü iş buluyor. 800 öğrenci eğitim
görüyor. 1.500 metre daha büyüttük, sonrasında. Fırınlar, uygulama binası yaptırdık.
Yaptığımız işin işe yaradığını görünce, bir
daha yapmak için şevk geliyor. Üniversite de
çok sahip çıkıyor. Diğer rektörlerin de, inşaat
kalfası gibi ilgi gösterdiklerini gördüm.
Cengiz Utaş, beden eğitimi yüksek okuluna
ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben yaptırmak

istemedim. Çünkü oradan mezun olunca
iş bulamayacaklarını biliyordum. Sonra bir
gün, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Yüksek Okulu’nu
yaptırdık. Burasının tekstil kimyası, halıcılık,
doğal gaz tesisatçılığı bölümleri var. Binayı
boş yapabiliyorsunuz, ama idarecileri de
takdir etmek lazım, çok ilgileniyorlar. Orada
da 800’e yakın öğrenci öğrenim görüyor.
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çocuğuna kızar gibi kızardı. Şimdi başkasının
çocuğuna karışsanız kıyamet kopar.
Neleri seversiniz?
Ben prensipliyimdir. Söz çok önemlidir. “Söz
senin esirin, ağızdan çıktıktan sonra sen
sözün esirisin”, sözünü benimserim. İşime
zamanında giderim.
Neleri sevmezsiniz?
Yalanı, riyayı sevmem. Söz bir Allah bir, derdi
babam. Yalan söylemek ahmaklıktır. Yalan
söyleyen kendisini aldatır.
Ben Galatasaraylıyım. Kayserispor’la aynı
renk. Biz Kayserisporumuzla gurur duyuyoruz. Birinci önceliğimiz Kayserispor.
Büyükleriniz ve çocuklarınızla
ilişkileriniz nasıldır?
Ayhan Uzandaç’ı takdirle izliyorum. Avrupa’da, Amerika’da gördüğüm hastanelerden
daha modern bir hastane yaptılar. Görünce
çok mutlu oldum. Kayseri’de, mesleğin deyusluksa da iyi sarıl lafı vardır. İyi sarılınca çok
şeyler yapılıyor. Ayhan ağabey Kayseri’de çok
seviliyor.
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde öğrenci yurtları, okullar, camiler yaptırdık.
Mustafa Çıkrıkçıoğlu’nun kahramanı
var mıdır?
Başarılı olmak istiyordum. Sınırlı maddi
imkânlarımız vardı. İstanbul’a gelme sebebimiz okumak, ama çalışıp okumaktı. Başarılı
olmadan, ekonomik bağımsızlığımı elime
almadan evlendim. Otuz bir yaşında. Kimse
de, kimsenin malında gözüm olmadı. Ama
gittiği yolu takdir ettiğim, örnek aldığım kişiler oldu. Nuh Mehmet Küçükçalık, benim
eniştem olur. Her zaman saygı duyduğum,
örnek aldığım birisidir. Rahmet dayım
Musa Güneş’i örnek aldım. Eski nesil bildiğini de esirgemezdi. Bu konuda şanslıydık.
Anadolu’nun babacanlığı ile yetiştik, bu da
bizim şansımızdı. Komşunun çocuğuna kendi
çocuğu gibi sahip çıkar, yanlışı olursa da kendi
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Büyüklerime karşı hiç kusur etmedim. Babamın ve annemim dualarını aldım. Küçüklere
saygı ve sevgi ile yaklaşırım. Küçüklere yol
gösteririm. Büyüklerimiz bana yol gösterdiler.
Ailemi ve onlarla beraber olmayı çok severim. Burada bir parantez açmam gerekirse
çok güzel bir söz vardır, her başarılı erkeğin
arkasında başarılı bir kadın vardır derler, ben
bu sözün doğruluğuna canı gönülden inanlardanım. Bir iki cümleyle eşimden bahsetmem
gerekirse, eşim Betül Çıkrıkçıoğlu {Küçükdeveci}, 17.03.1959 yılında İstanbul’da doğmuş.
Fatih İlkokulu’nu ve İstanbul Erkek Lisesi’nin
de orta ve lisesini 1977’de bitirmiş. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1981
yılında mezun olduktan sonra, aynı fakültede
1982 yılında yüksek lisansını tamamlamış.
Çok hayırsever ve sosyal bir insandır. Hayır
konularında oldukça duyarlı birisidir.
Orta ikide Ticaret Okulu’nda fizikten sınıfta
kaldım. Eylül’de dersler vardı, fiziği veremedim. Fizik hocamız Ali Tekol’du. Babamın arkadaşıydı. Tek ders imtihana girdim
ve ikinci defa bize tekrardan sınav imkânı
verildi. Sınava sadece ben girdim. Sınav bitti,
ben iyi yaptığımı düşünüyorum. Ali hoca
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bir başka hocayla birlikte müdürün odasına
girdi. Bir saat kadar odadan çıkmadılar. Ali
bey dışarı çıktı ve başarılı olamadın, merkez
kaç kuvveti dönmelerden meydana gelir
deseydin geçecektin, üç buçuktan dört aldın,
sen tam dört alsaydın ben sana yarım puan
verecektim, sen de geçecektin dedi. Dünya
tepeme yıkıldı. Eve geldim babama, Ali bey
bıraktı dedim. Babam, ben Ali beyle konuşurum o seni bırakmaz dedi. Babam sabah
namazından sonra Ali beyin evine uğruyor.
Anadolu’da hayat başlamış oluyor o saatte.
Babam geldi, bana dayak attı. Yapamamışsın,
eğer yapsaymışsın seni geçirecekmiş dedi.
Sınıfta kalmak benim çok ağırıma gidince
ben okumayacağım dedim. Rahmetli annem
okumamdan yanaydı, babam ise okuyup da
molla mı olacaksın, benim işime devam eder,
camcı olursun, yok beğenmiyorsan seni saatçi
Kasım’ın yanına vereyim, saatçilik öğren
dedi. Kendisiyle birlikte çalışacağımı söyledim. O zaman harçlığım 2,5 lira ise, babam
5 lira yaptı. Annem halen okumamı istiyor,
ama ben yok diyorum. Okuldan arkadaşlar
dükkânın önünden geçiriyorlardı. Devamsızlığımın 19. gününde dükkânda çalışırken ayağım takıldı ve bir deste camı kırdım.
Babam bana, gözünün önüne bak derken bir
de tokat attı. Onu bahane ettim ve eve gittim,
anne pantolonumu ütüle dedim. Şimdiki gibi,
çok pantolon gömleğimiz yok. Zaten babamın işini de sevmiyordum. Kayseri’nin soğuk
havalarında macunla uğraşmak hoşuma gitmiyordu. Okula döndüğümde baba mesleğini
nasıl bırakabilirim diye düşünürdüm. Ancak,
eğitimimi sürdürürsem İstanbul’a gidebilirdim. Böylelikle, başka sene kaybım olmadan
devam ettim. Bu benim kırılma noktam oldu.
Ben o camı bir gün sonra kırsaydım, devamsızlıktan ikinci kalışım olacaktı ve okuldan
atılacaktım.
Herkesin hayatı romandır. Kimisi bir cilt,
kimisi ciltler olur. Tecrübe yenilen kazıkların
toplamıdır derler. Çok doğrudur. Mustafa
Yelkenoğlu 1970 yıllarında dayıma, Musa
ağabey insan ömrü çok az demişti. Dayım
da, hacı hayırdır niye deyince, Musa ağabey
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insan 60 sene yaşıyor, tecrübe ediniyor,
ondan sonra ölüp gidiyor, insan ömrü 120
olsa da 60 senelik tecrübelerimizle hayatımızı
kolaylaştırsak dedi. Dayım da, ömrümüz 120
yıl olsa, bu sefer 240 isterdik, bence bu yaş
yeterli diye cevap vermişti. İnsan son nefesine kadar yeni tecrübeler ediniyor. Bedelsiz
tecrübe edinmedim. Çoğu tecrübenin bedelini ödedim. İnsan tecrübe edinebilmek için
çok büyük zaman ve para harcamış olabiliyor. Sonra bu tecrübesini parasız birilerine
aktarıyor. Çok güzel bir olay. İyi dinlenirse,
tecrübelerden yaralanılabilir.
Türkiye’nin geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
Geleceğimize bakmadan önce geçmişimize
bakmamız lazım. Çok sık seyahatler yapıyorum. Biz mevcut halimizi göremiyoruz.
Dışarıya çıkıldığında, ne kadar büyük ülke
olduğumuzu görüyoruz. Kemal Derviş’i
hatırlatmadan geçemeyeceğim. O sıkıntılı
zamanlarda, bizlere çok yardımcı oldu. Hükümetler de bu durumu ileriye götürdü. Yabancı
bankalarla çalışıyoruz. Eskiden, Türkiye’yi
kabul ettirmeye ve kendimizi ispata çalışırdık. Şimdi herkes Türkiye’yi biliyor. Halen
bazı eksikliklerimiz var, ama olumlu yönde
ilerliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.
yılında ihracata 500 milyar dolar hedef
konmuş. Bunlar güzel gelişmeler. Caddelerimiz pırıl pırıl. Global kriz bizi de etkiledi, ama
dünyada en az etkilenen ülkelerdeniz. Dünyanın her yerinde göğsümüzü gere gere işler
yapabiliyoruz. Geldiğimiz noktalar çok iyi.
İtibarımız çok yüksek. Ülkemizde dinamizm
yüksek. Eğitimli nüfus, bizi daha da ileriye
götürecektir. Yabancı sermaye, Türkiye’ye
girmek için can atıyorlar. Türk Hava Yolları
çok büyüdü. Bizi gururlandırıyor. Yurtdışından gelen bir yabancıya sordum, hangi
hava yollarıyla geldin diye. O da, THY’de yer
olmadığından başka bir hava yolunu tercih
etmek zorunda kaldığını söyledi. Gururlandım. Artık, ilk önce THY seçiliyor. t

 Eski nesil
bildiğini de
esirgemezdi. Bu
konuda şanslıydık.
Anadolu’nun babacanlığı ile yetiştik,
bu da bizim şansımızdı. Komşunun
çocuğuna kendi
çocuğu gibi sahip
çıkar, yanlışı olursa
da kendi çocuğuna
kızar gibi kızardı.
Şimdi başkasının
çocuğuna karışsanız kıyamet
kopar.
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Mustafa Dener
Sizi tanımak isteriz.
 Babam hep
şunu söylerdi:
Oğlum Allah vermeye murat ederse
önce akıl verir,
sonra mal verir.
Almaya da murat
ederse önce aklını,
sonra da malını alır
derdi. 
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1951 yılında Boyacı Kapısı eski Bedesten Mahallesi’nde dünyaya geldim. Şimdi
Beğendik’in Otoparkı olan yer bizim evimizdi.
Mehmet Karamancı’da ilkokulu okudum.
Sanat okuluna gittim. Babam vefat edince
bırakmak zorunda kaldım. 1963 yılında
ağabeyim babamın bıraktığı işleri yapmak
için çiftliğe döndü. Eski Sanayi’de Bakırcılar
Çarşısı’nda pres atölyemiz vardı. Ben de oraya
devam ettim. Kalıp yapar, düdüklü tencerelerin ızgaralarını basardık. Ulubaş Mustafa
ağabey karşı çaprazımızda komşumuzdu.
Sobaların ön kapaklarını basardık. Türkiye’ye

o zamanlarda Avrupa’dan ilaç tulumbaları
gelirdi. Onları yaptık. Anlaşmalarımız bitti,
ağabeyim de çiftliğe döndü, ben de daha
küçüğüm, işyerini kapatmak zorunda kaldım.
Tornacı hafızın yanına çırak olarak girdim.
Kovan yapardı, biçer döverleri tamir ederdi.
Oradan 1971 yılında askere gittim, Ankara
Muhabere Okulunda askerliğimi yaptım.
Orada değişik işler yapmıştım. Birinci olanlara memleketiniz hariç nereyi isterseniz göndereceğiz dediler. O zaman çavuşlara sorduk
İstanbul Harbiye’yi iste dediler. Üsteğmenimiz geldi, Kayserili senin işin olmadı, seni
alay komutanına anlatmışlar, seni burada
bırakacaklar dedi. Askerliği bitirince bir yıl
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daha ustamın yanında çalıştım. 1974 yılında
Eski Sanayi’de Orta Anadolu’nun boşalttığı
yerde ilk dükkânımı açtım. Tornacılığa başladım. Kovan işi ve madencilerin işlerini
yapıyorduk. Türkiye’de yeni bir iş başlamıştı.
Traktörlere kepçe takılıyordu. Onlara kepçe
yapmaya başladım. Bu arada 1977 yılında
evlendim.
Eski Sanayi’den Yeni Sanayi’ye taşındık.
Kelepçelerin de orijinalleri gelince bizim iş
durakladı. Ne yapalım diye düşünüyoruz.
BMC kamyonların ön bijonları kırılıyor. Fabrikada bir teknik hata var. Onları yapmaya
başladım. Bütün Türkiye’ye bijonları veriyordum. Daha sonra Mitsubishi Temsa otobüslere kapak yapmaya başladım. Mercedes’in
şaselerini, Ford’un rolantlarını derken otomotiv endüstrisine girdim. Baktım benim
ustamdan öğrendiklerim dünya standartlarına uymuyor. Beni geliştirecek bir yer vardı,
o da otomotiv endüstrisiydi. Araştırdım
Mercedes, Ford ve Mitsubishi’yle çalışırsam
Alman, Japon ve İngiliz teknolojisini öğrenecektim. Yukarıdaki firmalara yan sanayi
üreterek on iki yıl çalıştım. Eve gece yarıları
gidiyoruz. Polisler çoğu zaman yoldan çevirip
bu saatte ne geziyorsunuz diye karakola götürüyorlar. Rahmetli Mehmet ağabey {Somtaş}
bu böyle olmayacak sana Organize’den bir yer
alalım dedi. 1988 yılında fabrikayı yaptırdım,
Organize Sanayi’ye geldim. Arabayla giderken
haberleri dinliyorum. Şeker Fabrikası’nda
iki kişi öldü, 3 kişi öldü diye haberler veriliyor. Şeker Fabrikası’ndan Meysu’ya kadar
uzun araba kuyrukları olurdu. Adamcağız
sıra beklerken arabanın içerisinde gazdan
ölmüş. Piknik tüpüyle ısınıyor. Bu problemi
nasıl hallederiz diye düşündüm araştırdım
Almanlar’a, Japonlar’a sordum. Adamlar
bana pancar boşaltma makinelerini anlattılar. Ben de gidip Şeker Fabrikası Genel
Müdürü’ne anlattım. Bir tane yap da bakalım
dediler. Yaptım bu makineler Rusya’dan geliyormuş. Dünya’da onu ilk defa hidro motorlu
olarak ben yaptım. Hidrolik bilgim kepçeden
dolayı olduğu için. Ben o makineleri yapınca
çok büyük olay oldu. Kuyruklar bitti. Pancarı

boşaltıyor, oradaki en verimli toprağı alıp
tarlasına götürüyor. Eskiden suya karışıp
Kızılırmak’a giderdi. Bunları yaparken Allah
bir iş vermeye başladı. Bunlar nasıl oluyor
diye sorgulamaya başladım. Beni bir gün
Sarıoğlan’a davet ettiler yaşlı bir hacı amca
var. Makinenin üzerine çıkıp pancarını boşaltıp toprağını alıyor. Hacı amca bana döndü
Allah bu makineyi yapanı dinince dinlendirsin dedi. Bu makineyi yapanları yabancı
sanıyormuş. Hacı amca bu makine Türk Malı
dedim. Yok evladım bunu bizimkiler nasıl
yapacaklar dedi. Ben hem de Kayseri’de yapılıyor, biz yapıyoruz deyince, boynuma sarıldı
nasıl hayır dualar ediyor. Bu iş iyi iş dedim.
Hem para hem de dua kazanıyoruz dedim.
Bütün Türkiye’ye hatta Azerbaycan’a kadar
yaptım. Baktım piyasa bu makinelerle doldu
talep azalıyor, ne yapayım diye araştırmaya
girdim. CNC tezgâhları üretmeye başladık.
Abkant, makas, plazma, köşe kesme makineleri yapmaya başladık. Bu işi dünyada yapan
on tane firma var. İkisi ekonomik krizde
kapandı 8 firma kaldı. Çok şükür bu işin lideri
Türkiye, bu firmalardan dördü Türkiye’de.
Diğerleri Almanya, Japonya, Amerika ve

 Bana hayatta
en zorlandığınız şey
nedir diye sorarsanız insan yetiştirmek derim. O kadar
zordur. Onun için
ülkemizde yetişen
insanların değerini
çok iyi bilmemiz
lazım ve bu insanların sayısını artırmamız lazım. 
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Şeker Fabrikası’na büyük bir makine yapmıştık. Boyu 120 metre eni de fazla, makine bitti.
Bizim kapılar 3 metreye 4 metre. Kapıdan
çıkmıyor. Ne yapalım diye arkadaşlarla düşünüyoruz. Kapıları yıkıp genişlettik öyle çıkardık. O bize ders oldu. Şimdi kapıları dünya
standartlarına getirdik.
Mustafa Dener nasıl bir insandır?

Çin’de. Türkiye’deki 4 firmadan birisi biziz. Belirli bir kaliteyi yakaladık. 5 kıta 66 ülkeye ihracat yapıyoruz.
Biz burada şimdi ayda 650 ton malzeme işliyoruz. Ereğli Demir–Çelik
Fabrikası’ndan 8 cm–10 cm levha demirler geliyor. Bilgisayarlı makine
oluyor. Bunları Kayseri’de gençlerle, mühendis ve işçilerimizle yapıyoruz. Bizim yaptığımız bu makineler gemiden, uçaktan, hızlı trene,
rüzgâr tribününe kadar kullanılıyor. İnsanoğlunun yaşamının her
noktasında bu makinelerin katkısı var. Soli Gemide bir makinemiz
var bin sekiz yüz ton basıyor. 16 metre boyunda. Savunma sanayine
makineler üretiyoruz. Şimdi Amerika’ya bir tane makine yapıyoruz
bin ton 9 eksen Cnc. Bu makinenin gittiği yerde 96 bin kişi çalışıyor. Tabi bu durum Türkiye’miz için bir gurur kaynağıdır. Biz vesile
oluyoruz, ama esas önemlisi bu bir Türk malıdır.
İnsanoğlu yaşadığı müddetçe bu sektör devam eder. Şu anda bize
fabrikasını satmak isteyen, ortak olmak isteyen on iki tane yabancı
firma var. 4 tanesi bir buçuk ay içerisinde geldi bizi ziyaret etti.
Mitsubishi’nin bizim gelişmemizde büyük katkısı var. Bizim makinemizi Amerika ve Japonya’ya Allah’a şükür Mitsubishi satıyor.
Makinelerin üzerinde Mitsubishi–Dener yazılıdır. Biz firma olarak
Türkiye’de, Hannover’de, Milano ve Chikago’daki fuara katılırız.
66 ülkede distribütörlerimiz var. Onlar makinelerimizle katılır. Biz
Türkiye’den firmamızı temsilen gideriz. Herkesin bir masası olur,
bayrağını koyar. Tabi çok şükür bir bakıyoruz nereden nereye gelmişiz.
Bugünleri eskiden rüyamda görsem inanmazdım. Şimdi 30’dan fazla
teknik eleman var. Makineci, elektronikçi, bilgi işlemde, dış ticarette.
Unutamadığınız anılarınız var mı?
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Sabah 5,5–6 gibi işimde olurum. Akşam
10–11 gibi de evime giderim. İşe gelince
evimle pek ilgilenmem, işimden çıkınca da işi
unuturum eve taşımam. İşe gelince devamlı
arkadaşların fikirlerini sorar, onları motive
ederim. Yanlış da yapsalar doğrunun nasıl
olduğunu anlatırım. Mesai arkadaşlarımın
moralini bozmam, onlar ülkenin gerçek
değerleridir. Biz işte geldik gidiyoruz. Onları
çok iyi yetiştirmemiz lazım. Bana hayatta en
zorlandığınız şey nedir diye sorarsanız insan
yetiştirmek derim. O kadar zordur. Onun için
ülkemizde yetişen insanların değerini çok
iyi bilmemiz lazım ve bu insanların sayısını
artırmamız lazım.
Neleri seversiniz?
En büyük hobim ağaç dikmektir. Ağaçla
uğraşmak, ilgilenmek çok hoşuma gider.
Fabrikanın içerisinde küçük bir yerimiz var.
Orada sülün, tavus kuşu, ördek, kaz yetiştiriyorum. Çalışanlar hayvanlarla ilgileniyor onlara bakarak dinleniyorlar. Çalışmayı
çok severim. Yeni bir şey gördüğüm zaman
onu anlamaya çalışırım. Seyahat etmeyi
çok severim. Dünyada görmediğim yer yok
denecek kadar azdır. Orada gördüğüm bir
yeniliği hemen alırım. Bu benim işim değil
demem, belki bir dostumun işine yarar. İzin
alır hemen fotoğrafını çekerim. Bir eşimin,
dostumun kaliteli üretimini görsem çok
mutlu olurum. Erken geldiğimde komşuların
fabrikalarının önünde yatan tırcıları görünce,
komşularım ihracat yapıyorlar diye çok sevinirim. Sonuçta Türkiye kazanacak, hepimiz
mutlu olacağız. Mutsuzluk yokluktan ileri
gelir. Çalışmayı sevdiğim gibi çalışanı da
severim. Hisarcık’ta bağım var oradan pelit
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toplar kaplıcalara gittiğimde boş yerlere dikin
diye veririm. Dostlarıma giderken bağlarına
dikmek üzere bir ağaç götürürüm.
Babanızın tavsiyeleri olur muydu?
Benim babam altı lisan bilirdi. Babam hep
şunu söylerdi: Oğlum Allah vermeye murat
ederse önce akıl verir sonra mal verir. Almaya
da murat ederse önce aklını sonrada malını
alır derdi. Oğlum bir zengin 40 yılda fakir
olmaz bir fakirde 40 yılda zengin olmaz derdi.
Bir gün sordum baba hem öyle hem de böyle
söylüyorsun bu nasıl oluyor. Anlayamadım
deyince. Bak oğlum bir zengin fakir olunca
kırk yıl o zenginlik psikolojisini üzerinden
atamaz bir fakirde ne kadar zengin olursa
olsun o fakirlik psikolojisini 40 üzerinden
atamaz dedi. Onun için her şeyi hesaplamak
lazım iyi konuşmak iyi karar vermek lazım
derdi. Babam Kaleli Cemal beyin oğluydu.
Babamı iyi yetiştirmişler. Zamanın en iyi
okullarında okutmuşlar. Almanca ile Fransızca lisan olarak çok öndeymiş. Osmanlıcayı eski yazıyı yeni yazıyı bilirdi. Oğlum
da Amerika’da masterini yaptı. Şimdi işin
başında. Kızlarımı da okuttum. Kimya ve
bilgisayar okudular, gelin ettim.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Allah hepimizi Müslüman olarak yaratmış.
Bizim dinimize inancımıza göre en büyük
servet ölünce arkandan rahmet okutabilmektir. Bu rahmeti de okutabilmek için bir şeyler
yapmak lazım. Yani işyeri açmak lazım, bir
şeyler üretmek lazım. Hastanelere, okullara
yardım etmek lazım. Gösteriş olarak ismin
yazılmasına ben şahsen taraftar değilim. Ama
oralardan istifade eden birisinin Allah burayı
yaptırandan razı olsun demesi bütün servetlerden kıymetlidir. Herkesin düşüncesine,
inancına da saygılıyım. Ben bir Müslüman
olarak böyle düşünüyorum. Biz ailemizden
aldığımız terbiyeyle yetiştik.
Kızılay nereden aklınıza geldi?
Kızılay müessesi ülkemizin en değerli kuruluşlarından birisidir. Kaşlarımı çatardım.

Niye sert sert bakıyorsun derlerdi meğer gözlerim görmezmiş.
Gözüm görmeyince gözlerimi büzermişim. Bir dostumun aracılığıyla
Kızılay’a gittim. Benimle çok yakından ilgilendiler gerekenleri yaptılar. Kızılay’a gittiğimde yönetimden bir arkadaşla karşılaştık beni
doğruca başkanın yanına götürdü. Hastane yapacaklarını söylediler.
Ben de üzerime ne düşüyorsa yaparım dedim. Annemin ve babamın
adına birer odaya girdim. Fatma Dener ve Cemal Dener olarak.
Organize Sanayi’de 17. fabrikayı ben kurdum. HE–MA traktörlerinin
orada bir baraka vardı. Namaz kılmaya giderdik. Organize Camii
gündeme geldi, hep birlikte 4 yılda tamamladık. Allah sanayicilerimizden ve hemşehrilerimizden razı olsun.
Ağabeyim zamanın en popüler ustası Sabih Çağlar’ın yanına girdi
çalışmak için. Babama felç geliyordu, “bu kıyametin alameti, bir
ağanın çocuğu gider de birinin yanında çalışır mı” derdi. Babam
o kadar içerledi. Babam ağa çocuğu olduğu için hiç çalıştığını görmedim. Öyle yetiştirilmiş. Eskiden Nalın’lar olurdu. Tahtadan ve
kayışlı bu nalınların çivisi çıkınca sepete konulur nalıncıya tamire
götürülürdü. O zaman taksi yok, babam ata biner götürürdü. Bir
gün annem babama ağa hiç nalın kalmadı ne yapsak deyince, babam
çivi kutusunu getirinde ben çakayım dedi. Biz delleniyorduk babam
nasıl yapacak diye neyse babam kayışı düzeltti. Çiviyi tuttu bir vurdu
parmağını patlattı. Babamın yaptığı iş olarak ben bu olayı bilirim.
Bizde daha çok annemizin hakkı vardır. Sekiz kardeşi okuttu, okumayanları meslek sahibi yaptı. Annemin de babamın da yattıkları
yer nur olsun, ne yapsak haklarını ödeyemeyiz.
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İnsanlar Kayserili olduğunuzu öğrenince
nasıl davranıyorlar?
Yurt dışına sık çıkıyoruz. Kayseri deyince burayı
Afrika’da zannediyorlar. Fesli şalvarlı insanların
olduğu garip bir yer olarak görüyorlar. Tabi buraya geldiklerinde şaşırıyorlar. Biz bunu 10–15 yıl öncesinde
çok yaşadık. Adam havaalanına geliyor titriyordu.
Havaalanının eski halini biliyor musunuz? Gelirken
eşi aman gitme orada seni asarlar, keserler demiş.
Dünyayı gezdim Kayseri şimdi dünyanın birçok
ilinden daha güzel. Allah Belediye Başkanı’mızdan,
devletimizden razı olsun. İnsanları da çok güzeldir.
Meslek teşekküllerinde görev aldınız mı?
Evet 13 yıl Sanayi Odası’nın yönetiminde görev aldım.
İdris ağabeyden {Demirel} devraldık. Allah razı olsun
onlar da bir sürü hizmet yaptı. Bizim meclis başkanımız rahmetli Sadettin Erkan’dı. Yönetim kurulu
başkanımız da Mustafa Çapar’dı. Ben de Çapar’ın yardımcısıydım. Biz bir organize daha kuralım diye yola
çıktık. İncesu Organize’yi kurduk. Önce Yeşilhisar’dan
yer bulduk, Kuş Cenneti sulak alanı diye izin vermediler. Sonra Mimar Sinan Organize’yi kurduk. Serbest
Bölge’nin kuruluşunda bayağı hizmetlerimiz oldu.
Bana göre Serbest Bölge’nin yeri yanlış oldu. Ancak o
gün için mecburduk. Bir gün daha geçse idi meclisten
karar alınmıyor ve Kayseri hakkını kaybediyordu.
Başka yer de bulamadık şartlar öyle gelişti.
Biz Hanover Fuarı’ndayız. Bu CNS tezgâhını ilk yaptık.
Bilgisayar alacağız. İsviçreli yaşlı bir bayan biz Türkleri çok severiz, siz fakir bir ülkesiniz onun için size
yardım etmemiz lazım, size şu ucuz bilgisayarlardan
verelim dedi. Malzemeleri aldık. İsviçre’den Kayseri’ye
geldiler, makineleri kurdular. Ufak bir parçası kaldı,
onu da Almanya’da tekrar çalıştırırız dediler. Tamam
dedik Honover’den yer tuttuk makineleri tırlara yükleyip oraya gönderdik. Neyse teknik elemanları geldi.
Bir iki üç gün derken makineyi çalıştıramadı. Ertesi
gün fuar açılacak. Moralimiz bozuk, adam sarhoş
sabah yaparım dedi. Olur mu, sabah fuar açılacak
dedik. Yalvarıyoruz, adam Nuh diyor peygamber
demiyor. Yanımızda İbrahim Özel, Özel Makine’nin
sahibi de var. Almanca biliyor. İbrahim bey teknik
elemana şimdi rapor tutturup seni fuar müdürlüğüne
şikâyet edeceğim dedi. Adam gitti. Bütün arkadaşların
canı sıkkın, dokunsan ağlayacaklar. Sabaha kadar
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uyuyamadım. Sabah kalktım fuara gitmek
istemiyorum, rezil olduk diyorum. Gençler
fuara gittiler biz onlara moral vermeye çalışıyoruz, ama bizde moral yok. Kendi kendime
düşündüm Yarabbim ben kimseye kötülük
yapmadım bunda da bir hayır vardır herhalde
dedim. İbrahim beyle fuara gittik. Gözlerime
inanamıyorum, bizim standın önü ana baba
günü. Biraz daha yaklaştık rüya değil herkes
bizim standın önünde. Makineler çalışıyor.
İbrahim bey teknik elemanı tehdit ederken,
olaya şahit olan firmanın başka bir elemanı
İsviçre’yi arayıp olanları anlatmış. Firmanın genel müdürü ve ekibi özel uçağa atlayıp
gelmiş tezgâhı çalıştırmışlar. İbrahim bey
lisan biliyor ya dur ben gidip bir bakayım
dedi. Her şey yolunda dedi ben de gittim.
Önce o yaşlı kadın geldi, siz fakirsiniz diyen
kadın, özür diledi. Şimdi bu firmanın genel
müdürü oğlumdan randevu almak için üç
ay uğraşıyor. Allah nereden nereye getirdi.
Bundan 30 yıl önce Hızır Aleyhiselam dile
benden ne dilersen deseydi bugünkü elde
ettiklerimi istemeye utanırdım.
Şu olayı da hiç unutmam: Sanayi Odası’nın
yönetiminde olduğumuzda dünya çapındaki
işadamları ve siyasetçilerle sohbetimiz oldu.
Rahmetli Özdemir Sabancı Kayseri’ye geldiğinde beni ve Mustafa Çapar’ı arardı. Gelin
de konuşalım derdi. Allah Rahmet eylesin
çok muhterem bir insandı. İş konusunda
Holding’in beyniydi. Erciyes’te toplantımız
vardı. Tüm protokol oradaydı. Biz de Türk
Cumhuriyetleri’nden yeni geldik. Toyota yeni
kuruluyor. Mevzu açıldı. Rusya’nın dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetleri’ni anlatırken heyecanlanmışım, rahmetli sabırla
beni dinliyor. Ortaya konuşarak bakın hemşehrilerim hayatta iki şeye sahip olamazsınız dedi. Birincisi tapusuz maldır. Bir malın
tapusu yoksa o mal senin değildir dedi. İkincisi nikâhsız hanım, o da senin olmaz dedi.
Onun için siz Kayseri’deki işinize sahip çıkın,
oraları unutun dedi. Orada ne tapu ne de
nikâh var dedi. Öyle bir laf söyledi ki 10 cilt
kitap olur. t
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Oğulları Mustafa Erbay Anlattı

Nezahat ve Kemal Erbay
Sizi tanıyabilir miyiz?
Babam Kayseri Şeker Fabrikası’nda çalışırdı.
Ben de Şeker Fabrikası Kooperatif Evleri’nde
1967 yılında doğdum. Çocukluğum dâhil
ömrümüz Şeker’de geçti. Şeker İlkokulu’na
gittim. Ortaokul ve liseyi Şeker Lisesi’nde
okudum. 1989 yılında Şeker Fabrikası Kalite
Kontrol Laboratuarı’nda geçici işçi olarak
göreve başladım. On sene sonra kadro
aldım. Halen de bu birimde laborant yardımcısı olarak çalışmaktayım. Biz her şeyiyle
Şeker’liyiz. Şu anda da Şeker Tepeevler’de
oturmaktayım. 1987 yılında askerliğimi

yaptım. Acemi birliğim Samsun’du. Usta
birliğim İstanbul’du. 1993 yılında evlendim.
Babanız Kemal beyi anlatır mısınız?
Babam Bahçebaşı Mahallesi’nde dünyaya
gelmiş. İlkokulu Gazipaşa’da okumuş. Dedem
Mustafa Fevzi Erbay ilkokul öğretmeniydi.
Babasının yanında okumuş. Sanat Okulu
hocalığı ve gezici marangoz hocalığı yapmış.
Sonrasında Şeker Fabrikası’na girmiş ve 1974
yılında emekli olana kadar orada çalışmış.
Askerliğini Uzunkışla’da yapmış. 23 Haziran
2006 tarihinde vefat etti.
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Babanız yapmış olduğu işlerden
bahseder miydi?

Hayırseverlik denildiğinde ne
anlamaktasınız?

Babam Şeker Fabrikası’nın değişik bölümlerinde difüzyon ustasıydı. Difüzyon şeker
üretiminin basamaklarından birisi. Dışarıda
bilinmeyen, okulu olmayan bir sektör. Çıraklık yaparak öğrenilmesi gereken mesleklerden. Babamın yetiştirmiş olduğu ustalarla
ben çalıştım.

Elinden geldiği kadar darda kalan, zorda
kalan insanlara veya topluluklara yardım edebilmektir. Eskiden yardımlar daha güzelmiş.
Yapılanları kimse bilmez, kimse görmezmiş.

Babanızın Size tavsiyeleri nelerdi?
Babam herkesle iyi geçinen biriydi. Konuşkan, girişken bir insandı. Her ortamda belli
bir çevresi vardı. İyi geçinmeyi ondan öğrendik. Güvenilir bir insandı.
Anneniz nasıl bir hanımdı?
Annemim babası Gömeç’liymiş, ama annem
Kayseri’de dünyaya gelmiş. Annem tam bir ev
hanımıydı. Evden dışarı çıkmayı sevmezdi.
Çocuklarını çok severdi. Annem bizim için
her zaman sığınılacak bir liman oldu.

Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Türkiye’de insani yardım denildiğinde ilk
akla gelen Kızılay’dır. Her zaman en önde
olmuştur. Bölgesel değil dünya çapında yardımı Kızılay sağlıyor. Bizim de bu yüzden ilk
aklımıza gelen Kızılay oldu.
Şeker’in geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
Nüfus artıyor, ama kotalar aşağıya çekiliyor.
Bunun sonucunda illa ki dışa bağımlılık oluşacak. Bunlar iyi şeyler değil.
Kayseri’nin bugünü ve geleceğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Kayseri’nin çehresi çok değişti. Şehir büyüdükçe yaşam da zorlaşıyor. t
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Mustafa Erçalık
Sizi tanıyabilir miyiz?
1950 yılında Kayseri Çakalız Mahallesi’nde
doğmuşum. Altı yaşındayken diğer arkadaşlarım okula yazılmaya başlamıştı. Bozatlıpaşa
İlkokulu evimizin hemen yanındaydı. Babam
kitap, kırtasiye ve gazete satışı yapan Halk
Ticarethanesi’nde yalnız olduğundan çok
yoğun çalışıyordu, hiç vakti yoktu. İlkokulun başöğretmeni Ahmet Hilmi Güçlü’ydü.
Gittim, “ben okula yazılmak istiyorum”,
dedim. O da, bana belgeleri verdi, “bunları
al baban imzalasın, geri getir” dedi. Koşarak
babama gittim, imzalattım, tekrar getirdim
ve okula kayıt oldum. İlkokul üçe kadar

Bozatlıpaşa İlkokulu’nda okudum. Dördüncü
ve beşinci sınıf eğitimlerini Şehit Nazım
İlkokulu’nda aldım. Sümer Ortaokulu’nu
bitirdim. Sonrasında, Kayseri Lisesi’ne
gittim. İstanbul’a taşındığımızdan, lise
sonu Pertevniyal’de okudum. Liseden mezun
olunca, sınavı kazanarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdim. İktisat
Fakültesi’nin Siyasal Bilimler Sosyal Siyaset
Bölümü’nü 1974 yılında bitirdim. 1975’de
askere gittim. 1976’da teğmen olarak terhis
oldum. Mesleğimi yürütürken sosyal ve siyasal etkinliklerde de bulundum. 1984–1989
yılları arasında beş yıl Kayseri Belediyesi
Meclis Üyeliği, 1980’den sonra Kayseri Gaze-

 1957–58’li
yıllarda gazete
PTT yoluyla iki gün
sonra gelirdi. Yani,
Pazar günü, Cuma
gününe ait gazeteyi
ancak okuyabilirdiniz. Toplamda
bir–iki el arabası
gazete gelirdi ve
satılırdı. 
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teciler Cemiyeti Muhasip Üyeliği, 1995’den
sonra on bir yıl Kayseri Ticaret Odası Meclis
Üyeliği, 2000 yılından itibaren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttüm. Halen Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini
sürdürüyorum. 10 Şubat 1977 yılında Kayseri eşrafından Hayri Işıklı’nın kızı Gülşen
hanımla evlendim. İki kız çocuğum var. Biri
mimar, diğeri ekonomist oldu.
Mesleğe ne zaman başladınız?

1960’lı yıllarda babamın yanında gazete
satarak mesleğe başladığımı söyleyebilirim.
Babam, özellikle İstanbul’da yayın hayatını
sürdüren Ulus, Vatan, Tercüman gibi yaygın
basın kuruluşlarının kendilerine ait dağıtım
şirketleri olmadığı için dağıtım işini kitapevinde yürütüyor ve temsilcilik yapıyordu.
O tarihlerde fazla yerel gazete yoktu. Yerel
gazeteler dağıtım işlerini kendi elemanlarıyla
yapıyorlardı. Gazeteleri çocuklar satarlardı.
Babamın yanında on kadar çalışan vardı.
Kayseri’de çocukların yazları çalıştırılması
geleneği babam için de geçerliydi. Tanıdıkları
gelir çocuklarını babamın yanına verirler ve
gazete sattırırlardı. Ben de gazete satardım.
Geçmişte gazete dağıtımı nasıl
yapılıyordu, yerel basın ne
durumdaydı?
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1957–58’li yıllarda gazete PTT yoluyla iki
gün sonra gelirdi. Yani, Pazar günü, Cuma
gününe ait gazeteyi ancak okuyabilirdiniz.
Toplamda bir–iki el arabası gazete gelirdi
ve satılırdı. Sabah postanenin açılışıyla birlikte gazete paketleri postaneden alınır, el
arabasıyla dükkâna getirilirdi. Önce abone
olan okuyucuların gazeteleri ayrılır, gazeteler
satıcılara paylaştırılır, kalan da dükkânda
satışa sunulurdu. Şimdiki gibi yerleşik bayi
3–5 tane idi. Gazeteler, hep seyyar satıcılar
kanalıyla satılırdı. Seyyar satıcılara gazeteyi
içine koyarak satmaları için, matbaalardan kullanılmış matrisler gelirdi. Matris, o
zamanki teknolojide gazetelerin kullanılmış
baskı kalıbı idi. Mavi renkli olurdu, çok dayanıklı ve mukavvadan esnek bir madde idi.
Bir de, gazeteyi taşırken kolları yorulmasın
diye, omuzlarından geçirilip matrisin içindeki
gazeteleri tutan kalın kolona benzer askıları
olurdu.
1960 ihtilali sonrasında, Yassıada duruşmalarının devam ettiği aylarda gazete satışları
çok artmıştı. Halkın olayları takip edebileceği yegâne kaynak gazete idi. O zamanlar
transistorlu radyolar yeni çıkmıştı. Herkesin evinde radyosu yoktu. İdamların olduğu
günlerde aşırı izdiham olunca, dükkânın saç
kepenklerini indirdik. Kepengin üç parmak
altındaki açıklığından dışarıdaki vatandaş
gazete için 25 kuruş atıyor, biz de sırada
hangi gazete varsa istek gözetmeden onu
dışarı veriyorduk.
1962’li yıllarda bir yıl kadar süre ile gazeteleri
uçakla göndermeyi denediler. Kayseri’ye iki
günde bir uçak olduğu için iki günlük gazeteler birlikte geliyordu. Biz de satarken ikisini
birlikte satıyorduk. Yani, okuyucu iki günlük
gazeteyi zorunlu olarak alıyordu.
1963’ten itibaren gazeteler, Ankara–Kayseri
arasında düzenli yolcu taşımacılığı yapan
otobüs seferleriyle günlük gelmeye başladı. Sabah saat 08.00–09.00’da Ankara’dan
otobüslere verilen paketleri öğleden sonra
14.30–15.00 gibi alıyorduk. O zamanlar, otobüslerin bagajları damlarındaydı. Otobüsün
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da kitap–kırtasiyeci gazete satıyordu. Ama
hizmet hiç yoktu. Seyyar satıcı ve kitapçılar sabah gazete bayiinin önünde beklerler,
gazete kamyonu gelince onun boşalmasına
yardım ederler, seyyar satıcılardan sonra
sırayla gazetelerini alır, parasını da peşin
ödeyerek dükkânlarına giderlerdi. Yani, tüketiciye gazete satabilmek için, her sabah hale
gidip sebze–meyve alan manavlar gibiydiler.
İstanbul’da da çalıştınız, değil mi?
muavini damdan paketleri yere atar, bazen
o sırada paketler dağılır, gazeteler sağa sola
saçılırdı. Gazete satışını saat 15’den itibaren
başlatırdık.
1965 yılına kadar dağıtım şirketi de yoktu.
Her gazete yönetimi, bayilerine kendi
imkânları ile gazeteyi gönderirdi. 1965’te
ilk dağıtım şirketi Gameda kuruldu. Hemen
akabinde de Hür Dağıtım faaliyete geçti.
Dağıtım şirketleri kurulunca gazeteler taşraya kamyonetlerle gönderilmeye başlandı.
Kayseri’ye Sivas üzerinden dönen araçlar geliyordu. Kamyonet, Ankara’dan Sivas’a gidiyor, oradan Kayseri’ye geliyordu. Gazeteler,
artık günlük olarak saat 10.00 civarlarında
gelmeye başladı.
Gazeteler günlük gelmeye başlayınca, satışlar da artmıştı. O zamanlar Kayseri’de 4
tane bayi vardı: Mehmet Mülayim, Hasan
Yakupoğlu, Emin Altay–Mustafa Okur Saray
Kitabevi ve babam. 1968 yılında babam iyi
gitmediğinden işi bırakınca diğerlerinin
bayiliklerini iptal ettiler ve gazete dağıtım
işini yalnızca Mehmet Mülayim’e verdiler.
Türkiye’de iki tane dağıtım firması vardı.
Kitapçılarda gazete satılmaya başlanmıştı.
Fakat onlar direk gelip Mehmet Mülayim’den
gazeteleri alıyorlardı. Dağıtım sistemi yoktu.
Yerel olarak Ülker gazetesinin satışı çok
iyiydi. Kışın yollar kapanınca gazete geç gelir
veya gelmezdi.
1976 yılına kadar satış düzeninde fazla bir
değişiklik olmadı. Gazete çoğunlukla seyyar
satıcılar kanalıyla satılıyordu. Kırk kadar

Fakülteyi okurken, İstanbul dağıtımında gece
çalışıyordum. İstanbul dağıtımı Osmanlı otelinin altındaydı. Daha sonra Piyerloti’deki
binaya taşındı. Kısa süre sonra gece amiri
oldum. Gece amirliğinden sonra, askere
gidinceye kadar, yine Hürriyet Gazete Dağıtım A.Ş.’de pazarlama servisinde çalışmayı
sürdürdüm.
Askere ne zaman gittiniz?
1975 yılı Mart’ında yedek subay olarak
askere gittim. Tuzla Piyade Okulu’nda eğitimimi tamamladıktan sonra kurada, Ankara
Genelkurmay çıktı. 1976 yılı sonuna kadar,
Ankara’da yedek subaylık görevine devam
ettim. Askerlik nasıl gidiyor diyenlere, hayatımın tatilini yapıyorum diye cevap veriyordum. Çünkü çok yoğun bir çalışma temposundan, daha düşük bir tempoya geçmek
bana tatil gibi gelmişti. Hani, insanın kaderi
nasıl yazılmışsa öyle devam eder ya, Genel
Kurmay’daki görevim de dağıtımdı. Ve işimi
zevkle yapıyordum.
Askerlik sonrasında işe nasıl ve ne
zaman başladınız?
İstanbul’dan, Kayseri’de yer bulunduğu ve
Bölge Müdürü olarak orada göreve başlayacağım iletildi. Ben iznimi askerliğimin
sonunda kullanmayı düşünürken, Bölge
Müdürlüğü’nün açılışında kullanmak
zorunda kaldım. 30 Ağustos’ta terhis oldum,
1 Eylül’de fiilen Kayseri’de göreve başladım.
Bölge Müdürlüğü projesi iki yıl sürdü. Tüm
çalışanlara, bir yazı ile işlerine son verildiği bildirildi. Hürriyet’in o zamanki genel
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Müdürü rahmetli sayın Nezih Demirkent
beni İstanbul’a çağırarak, Kayseri bayiliğini
bana verdiğini bildirdi. Ve böylece, babamdan
sonra ikinci kez Kayseri bayiliği maceram
başlamış oldu.
Ben Kayseri’ye geldiğimde 42 tane gazete
satış noktası vardı. O zaman Tercüman gazetesi iyi satardı, 7–8 bin satardı. Hürriyet 3–4
bin satıyordu. Ülker gazetesi satılıyordu.
Emel gazetesi elden satılmaya çalışılıyordu.
Sonralarda rekabet oluşunca yeni gazeteler de çıkmaya başladı. Mehmet Mülayim’in
Tercümanla ortak olarak Kayseri’ye matbaa
getirmesi çok uzun soluklu olmadı. Halen de
düz ofset kullanılarak gazete basılıyor. Basım
kalitesi çok iyi değil.
Bölge Müdürü olarak geldiğimde ilk olarak,
42 olan gazete satış noktasını 120’ye çıkardım. Bayilere hizmet götürmeye başladık.
İlçeleri, başbayi statüsüne getirdik. Hizmetimize, ilk önce Hürriyet apartmanında başladık. 1992 yılına kadar orada çalıştık. Hürriyet
ve Sabah gazetesi birleşerek Birleşik Basım
Dağıtım’ı kurdular. Orası bize dar gelince,
Fuar Yolu’nda şimdiki yerimize taşındık.
2000 yılı Şubat ayına gelindiğinde tüm
şehirlerde, bayilik bölgeleri iki parça olarak
belirlendi. Yay–Sat ve BBD bayilerine ayrı
ayrı bölgeler verildi. Burada amaçlanan,
masrafların düşürülerek bayilerin ayakta
kalmasının sağlanmasıydı. Bu şekilde, 2002
yılı Eylül ayına kadar devam edildi. Eylül’ün
ilk haftasında Merkez Dağıtım Pazarlama
kendi teşkilatını kurarak ayrıldı. Biz, Merkez
Dağıtım Pazarlama olarak yolumuza devam
ettik. Şimdiki bayi sayımız 330.
Gazete dağıtım sektörünü şimdi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Gazeteler her gün düzenli olarak kamyonlarla
en yakın basım merkezi olan Ankara veya
Adana’dan sabah saat 05.00 gibi Kayseri’ye
gelir. Gelen gazete ve dergileri önceden
hazırlanan pusulalara göre ayırıp paketleriz. Gazeteleri, araçlarımızla her gün sabah
07.00 civarında bayilerimize ulaştırıyoruz
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ve bir önceki güne ait satılmayan gazetelerin
paketlerini alıyoruz. Saat 08.30’da, gazete ve
dergilerin dağıtım işi bitmiş oluyor. Vakit
geçirilmeksizin, ertesi günün hazırlıklarına
başlanılır. Öğleden sonra, bazı bayilerdeki
fazla gazetelerin, satışı yüksek bayilere aktarılması işlemi yapılır. Bizim işimiz, zamana
karşı yarış adeta. Çünkü insanlar hangi
gazete önlerine en erken geliyorsa, o gazeteyi alıyorlar.
Bizim sektörümüz, gazete ve dergi dağıtımı
bir hizmet sektörüdür. Bizim işimiz gazete
ve dergileri okuyucuya en yakın yerde satışa
sunmaktır. Neden zamana karşı yarışıyoruz? Çünkü elimizdeki ürün, ömrü en kısa
ürünlerden birisidir. Sabah 07.00’de satışa
sunduğunuz ürün, aynı gün akşam ömrünü
tamamlıyor.
Bir de, bizim sektör çok eziyetlidir. Hiç
unutmam, 1984 yılında yollar kış dolayısıyla kapalı. Üç gündür gazete yok. Arabaya
atladık, gittik bakmaya. Biz de yolda kalabiliriz. Gittik, yollar açılıyor. Birinci kamyon
gözüktü. Üç gündür yolda kaldığından, şoför
ağlamaya başladı. İlk gelen kamyonla sabah
gazete dağıttık. Daha sonra ikinci kamyon
geldi, onu da öğleyin dağıttık. Üçüncü
kamyon gelince, onu da ikindi vakti dağıttık. Üç günlük gazeteyi bir günde dağıttık.
Hep medya sektöründe miydiniz?
1986 yılında Türkiye’ye bilgisayar yeni girmeye başlayınca, Başak Bilgisayar’ı kurduk.
Hem kurs veriyorduk, hem de bilgisayar
satışı yapıyorduk. 5–6 yıl devam ettirdik
ve devrettik. Bilgisayar ilk zamanlarda çok
yadırganıyordu, enteresan olaylar yaşıyorduk. Mesela; bilgisayarda dosya arıyorduk,
Ankara’dan gazeteleri getiren kamyoncu da
arkamızdan bilgisayara bakıyor. Dosyayı
bulamıyoruz. “No File” yazıyor. Kamyoncu
arkadan, “boşuna bakmayın, nafile yazıyor
işte”, demişti.
Babanızın size tavsiyeleri nelerdi?
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Biz dört kardeşiz. “Kitapçılık iyi bir meslek,
ama fazla ileri gidemezsiniz”, derdi. Üçkardeş
üniversiteyi bitirdik. Bize dürüst olmamızı
tavsiye ederdi.
Sosyal sorumluluk, hayırseverlik
denilince neler anlıyorsunuz?
İnsanların, güçleri yettiğince sosyal faaliyetlerde ve hayırlarda bulunması gerekiyor.
Bu ülkeden karnımız doyuyorsa, bu ülkeye
hizmet etmeliyiz.
Hayır yaparken Kızılay’ı neden tercih
ettiniz?
Kızılay binası yapılırken, ufak olsa da bir katkımın olmasını istedim ve Kızılay’ı tercih
ettim.
Neleri sever, neleri sevmezsiniz?
İyi olan şeyleri severim. Çalışmayı çok severim. Çok çalışmak güzeldir.
Ticaret Odası Meclisi’ne ne zaman
seçildiniz?
1996 yılında Hacı Ali Şapçı, seni buraya yazıyorum dedi ve meclis üyesi oldum. Hasan
Ali Kilci döneminde yönetim kurulu üyesi
seçildim. 2009 yılından beri yönetim kurulu
başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum.
Kayseri’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Osman Kavuncu, Alman şehir plancısının
hazırladığı şehir planını düzgün bir şekilde
uyguladığından, Kayseri çok güzel gelişiyor.
Sonrasında, gelen belediye başkanları şehri
daha da güzelleştirdiler.

Kayseri civarındaki illerin gelişmesine yardımcı olunarak, buraya göçün durdurulması gerektiğine inanıyorum. Yoksa Kayseri, bu hızla çok daha fazla göç
alacak. t
515

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

Oğlu Mehmet Gülyuva Anlatıyor

Mustafa Gülyuva
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Babanızın hayatını kısaca anlatır
mısınız?

Dört çocuğu vefat etmiş. 2000 yılında eşini
kaybetti. 2009 tarihinde vefat etti.

1928 yılında Kayseri’de Cürcürler Mahallesi’nde doğmuş. İlkokulu Cumhuriyet
İlkokulu’nda, ortaokulu sanat mektebinde okumuş. Milli Eğitim’in kalfalık kursuna girmiş. 20.11.1946 yılında Kayseri
Kadastro’ya girmiş. Tapu Kadastro Memuru
olarak çalışmış. 10.5.1948 yılında askere
gitmiş. Askerliğini Ankara’da Mamak’ta
yapmış. Askerde ehliyet almış. Askerde şoförmüş. Askerden gelince –1950 yılında– işine
kaldığı yerden devam etmiş. 17.05.1952’de
Müfike Onar ile evlenmiş. İki çocuğu olmuş.

1966 yılında SSK’ya geçmiş. Kadastro’daki
hayatını çok güzel anlatırdı. Dedem Seyit
Mehmet Gülyuva, o zaman yatalakmış.
Kadastro’da performans değerlendirmesi
yapılırmış. Arkadaşlarından iki kat daha
fazla çalışırmış. Kadastro’da GAP projesi
oluşturulurken, Genel Müdürlük iyi elemanları oraya göndermeye başlamış. Babamın
tayini çıkmış. Dedemin durumundan dolayı
gitmemek için çok uğraşmış. O zaman, ne
kadar Kayseri Milletvekili, Bakan varsa hepsinin evlerine kadar gitmiş. Sağlık Bakanı
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olan Vedat Ali Özkan’a derdini anlatmış.
Vedat Ali beyin eşi, bir tayini durduramıyor
musunuz demiş. Bunun üstüne Vedat Ali
bey babama, yarın Genel Müdür’ün yanına
git, ben telefon açacağım demiş. Bu sırada
babam bakanlığa da çok gitmiş, zor güç içeri
girmiş. Genel Müdür, babama GAP projesini
anlatmış. En iyi elemanları seçtiğini söylemiş ve Türkiye’nin bu gelişiminde sizler de
yer alın demiş. Babam hayır deyince dosyayı
suratına fırlatmış, defol demiş ve ayrılması
için muvafakatini vermiş, babam da SSK’ya
geçmiş. Sonrasında, bu genel müdürün ne
kadar haklı olduğunu anlamış. SSK’da, İşçi
Meskenleri Şefi’ydi. 1985 yılında emekli oldu.
Babanızın Size tavsiyeleri nelerdi?
Babam çok yardımseverdi. SSK’da çalıştığı
zamanlarda kooperatif borçlarını ödeyemeyenlere yardımcı olup, yol gösterip, onları ev
sahibi yapmıştır. Birçok kişiden bu sebeple
dua ettiklerini duydum.
Babanız neleri sever, neleri sevmezdi?
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Çalışmayı çok severdi. Her zaman bize eşek
gibi çalışacaksın, insan gibi yiyeceksin derdi.
Kimseden geri kalmayacaksın derdi.
Memur olarak çalışırken, amcamlarla ortak
sanayide iş yapmışlar. Amcamlarla demir
haddanesi kurmuşlardı. Hurda demir işine
girmişti.
Hayır konusunda düşünceleri nelerdi?
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Mustafa ve Müfide Gülyuva Arafat’ta {10.07.1990}

Dinine bağlı bir insandı. Zekatının
notunu tutardı. Şahıs ve derneklere
yardımlarda bulunurdu.
Kızılay’ı nasıl tercih etti?
Devletin güvenilir bir kurumu olduğu
ve afetlerde ilk müdahaleyi yaptığı için
Kızılay’ı tercih etti. Kızılay binası yapılırken Ayhan beye rica ettik. Ayhan bey
de, dolduğunu söyledi. Bizi sıraya aldı.
Yerin boşaldığını söyleyince, ben de
hemen gittim sözleşme yaptım, ücretini ödedim. Bir oda yaptırdık.
Babam; Taşçıoğlu Kur’an Kursu’na,
İmamı Azam Camii’ne, Turan Köyü
Camii’ne yadımlarda bulundu. Elinden
geldiğince kimseyi boş göndermezdi.
Babam bağını çok severdi. Oraya çok
emek verirdi. Arkadaşlarıyla birlikte
olmayı çok severdi. Yalanı, riyayı hiç
sevmezdi. Doğru bildiğinden şaşmazdı.
Güler Gülyuva, Mustafa
Gülyuva, Mehmet Isın,
Mehmet İradeli
{Soldan sağa}
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Babam, babası Seyit Mehmet Gülyuva’yı
örnek alırdı. Dedem zavcacıymış. Tarlası varmış. Geçimi oymuş. Bir dönem
Kale’nin yanında zavcacılık yapmış. t
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Mustafa Hasşerbetçi

Sizi tanımak isteriz.
1950 yılında, Kiçikapı tarafındaki Boyacıkapısı’nda dünyaya geldim. Kayseri’nin eski ananesini, adetlerini, yaşantılarını gördüm. Daha
sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde bir ev yaptırıp
oraya taşındık. Birkaç sene sonra ise, Sahabiye
Mahallesi’ne taşındık. 1968 yılında 2–3 sene
geçirdiğimiz Adana’dan, 1970’lerde İstanbul’a
yerleştik.
İlköğrenimimi Ahmet Paşa’da, ortaokulu
Sümer Ortaokulu’nda okudum. Kayseri Lisesi
ikinci sınıftan ayrıldım.

1977 tarihinde Fatma hanımla evlendim. Bir
kızım ve bir oğlum var.
Bizim tekstil şirketimiz vardı. Dedem Ahmet
Hasşerbetçi, babam İhsan Hasşerbetçi ve
amcam Nihat Hasşerbetçi hep beraber ticaret yaptık. Dedem Ahmet Hasşerbetçi öğretmenmiş. 1926 senesinde tekstil ticaretine
atılmış ve bu işte çok başarı olmuş. Birlik
Mensucat Fabrikası’nın kurucu ortaklarındandır. Babam atak ve cevval bir insandı.
Adana, İstanbul maceraları sırasında yanından hiç ayrılmadık. Onun emrinde iki kardeş
çalıştık. Babam rahmetli olduktan sonra da,

 Kayseri’mizde yapılan
hayırlara da, bu
hayırlara isimlerini
verenleri de bir kez
daha alkışlıyorum.
Çok büyük örnek
oluyorlar. 
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hiç eksik olmazdı. Dedem ve babamın bize
en büyük nasihati dürüstlüktü. Borcu sevmeyen bir yaşantı sürdürdük şimdiye kadar.
Bankalardan ve faizli işlerden bu zamana
kadar hep uzak kaldık. Kırk üç senedir anlımızın terini silerek ticarette para kazandık.
Ticaret odalarında, vergi dairelerinde isim
sahibi bir firma olarak da belli bir seviyeye
geldik. En büyük servetimizde itibarımızdır.
Bu itibarımızı en iyi şekilde korumak için de,
büyümekten korktuk. Bundan da, bugünün
ortamında şikayetçi değiliz.
Babam çok nüktedan ve hazır cevaptı. Babam
için söylenen çok sayıda söylentiler halen
vardır. “İslam’ın şartı beş. Allahu Teâlâ altıncısını koysa haddini bil olurdu.” derdi. Biz de,
hep haddimizi bilmeye çalıştık. Babam kin
tutmayan bir yapıya sahipti. Çok sevilen bir
şahsiyet olarak yaşadı. Ölümünün üzerinden
13 sene geçti, ama halen adı anılmaktadır.
Birçok insana nasip olmayacak şekilde hatırlanır.
Sizin Kayserili olduğunuzu dışarıdaki
insanlar öğrendiklerinde tavırları,
refleksleri nasıl oluyor?

 Eskiler
bizlere söylerlerdi,
kâr senesi değil
ar senesi diye.
Uzun zamandan
beri ticaret, ar
senelerini yaşıyor.
Ayakta kalmak, her
babayiğidin kârı
değil artık. 

iş düzenimizi hiç bozmadan devam ettirdik.
Fakat tekstil artık eski cazibesini kaybetti ve
ortağı olduğumuz şirketlerin düzeni bozuldu.
Hamdolsun bizim düzenimiz yerinde. Değişen şartlara ayak uydurduk ve birkaç inşaat
yapıp onun nemasıyla idare ediyoruz. Eskiler
bizlere söylerlerdi, kâr senesi değil ar senesi
diye. Uzun zamandan beri ticaret, ar senelerini yaşıyor. Ayakta kalmak, her babayiğidin
kârı değil artık.
Babanızın, dedenizin ticaret kuralları
nelerdi?
Dedem, özellikle çağındaki kişiler arasında
tahsilli olanlardandı. Fotür şapkasıyla kravatı,
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Hasşerbetçi ismimiz Kayseri’de sevilir sayılır.
Anlımız hep açıktır. Kayserili her zaman Türkiye çapında takdir edilmiştir, çünkü çalışkan
ve tutumludur. Bu yüzden dışarıdaki insanlar
da bizlerle ticaret yapmaktan keyif alırlar.
Ben de, Kayserili olmaktan her zaman iftihar
etmişimdir.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
görüyorsunuz?
Kayserili’nin en büyük özelliği vatanını ve
Kayseri’yi sevmesi, elinden geldiği kadar hayrını ve hasenatını yapmayı görev bilmesidir
Türkiye Cumhuriyeti’ne şöyle bir bakın nerde
hayır yapan, hayır için dernek kuran varsa,
çoğu Kayserili’dir. Türkiye’nin gözbebeği
Kayseri’nin gelişimini çok iyi görüyorum ve
ileriki yıllarda daha da çok gelişip, Türkiye’ye
büyük katkıları olacağına inanıyorum.
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Hayır konusundaki düşünceleriniz
nelerdir?
Birçok Kayserili’nin benimle aynı duyguları
taşıdığından eminim. Yapılan hayırların işe
yaradığını görünce, insanın daha fazla hayır
yapası geliyor. Hayatta hiçbir zaman hayıflanmadım. Ama bazen düşünüyorum da,
daha fazla çalışıp daha da fazla kazansaydım,
hayır hasenatımı daha çok yapsaydım. Kayseri’mizde yapılan hayırlara da, bu hayırlara
isimlerini verenleri de bir kez daha alkışlıyorum. Çok büyük örnek oluyorlar. Ömür
çok kısa. Fani dünyada bir iz bırakabilmek
çok önemli. Yapanları da takdir ediyorum.
Tekrarlarının nasip olmasını diliyorum.
Kızılay’ı tercih etmenizin özel bir
nedeni var mı?
Kızılay olması bir, Kayseri’mizde olması iki,
bir de Ayhan ağabeyimizin başında olmasından dolayı Kızılay’ı tercih ettim. Gözümüz
arkada kalmadan, kafamız rahat ve gönlümüz
huzurla doluyor.
Babanızla ilgili bir şeyler anlatmak
ister misiniz?
Babamla ilgili anlatabileceğim o kadar çok şey
var ki, hangisini anlatayım? Kayserililer tarafından birçok anısı bilinmektedir. Kendisi çok
renkli ve şahsına münhasır bir insandı. Bizi
rahat, ama sade bir şekilde yaşattı. Şımarıklığı hiç sevmezdi. Bizler de, onun bize öğrettiği şekilde yaşamaya çalışıyoruz.
Mustafa Hasşerbetçi olarak, dedemin ve
babamın bana vermiş olduğu nasihatlere
uyarak bugünlere geldim. Ben de çocuklarımı
aynı şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Dürüst
olmak, altından kalkamayacağım işe girişmemek ve başkasına mahcup olmamak en büyük
ilkelerim olmuştur. Tecrübelerimle tüm gençlere tavsiyem, ticaret çok güzel bir şey, ama
hırsa kapılmadan yapılmalıdır. Gençlerimizin
bu güzel vatanımızı daha çok geliştirerek,
medeniyet seviyemizi yükselteceklerine inanıyorum. Vatana ve millete hizmeti geçmiş
ve geçecek kişilere de teşekkür ediyorum. t
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Mustafa Kabakçı
Sizi tanıyabilir miyiz?
 Beni hayata
bağlayacak her şey
ilgimi çeker. Gezdiğim, gördüğüm
yerlerin ilgi çekici
doğa manzaralarını
fotoğraflamayı
seviyorum. Sergi
açacak kadar
birikimim var.
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1946 yılında Bartın’da dünyaya geldim.
Çocukluğum orada geçti. Bartın Cumhuriyet İlkokulu, Bartın Ortaokulu, Bartın Lisesi,
Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Edebiyat
Bölümü derken Ankara Hukuk Fakültesi’nden
mezun oldum.
Çalışma hayatınızdan bahseder
misiniz?
Türkçe öğretmeni olarak göreve başladım.
Aynı okulda 23 yıl öğretmenlik yaptım.
Öğretmenlik yaparken, dışarıdan Ankara
Hukuk Fakültesi’ni 1977 Aralık ayında bitir-

dim. Öğretmenlikle birlikte, 1979–1990 yılları arasında avukatlık yaptım. 1990 yılında
Bakanlık oluru ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı’na atandım.
1992 yılında Kayseri Su Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliği görevini üslendim. Bu görevi, emekli olduğum
1997 yılına kadar sürdürdüm. 1999 yerel
yönetim seçimlerinde DSP Melikgazi Belediye
Başkan adayı olarak seçimlere katıldım ve
17.000 oy aldım. 2000–2004 yılları arasında
Kayseri Barosu Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini yürüttüm.
Hayır müessesenize bakışınız nedir?
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Kayseri’de öğretmenlik yaparken, köylerden gelip yurtlarda veya yoksul mahallerde
zor koşullarda tek odalı evlerde yaşayan ve
okulu devam ettirmeye çalışan öğrencilerimle
yakından ilgilenerek, onlara okulun desteğini
sağlamaya yöneldim.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde göreve
başladığımda Sağır ve Dilsizler Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği’ni kurdum. Argıncık
Belediye binasının bir katında işitme engelli
genç kızlara Halk Eğitim’in öğretmenlerinden destek alarak, biçki–nakış kursu açtırdım. İşitme engelli erkeklere de yine Halk
Eğitim’den kurs öğretmeni desteği aldım ve
ayakkabı imalat atölyesi kurarak yardımcı
olmaya çalıştım. Bu işlevlerin düzenlenmesinde Vali Yardımcısı Sayın Selahattin beyden
ve Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Niyazi
Bahçecioğlu’ndan çok büyük destek gördüm.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevim devam ederken, Kayseri Altınokta
Körler Derneği Şubesi’nin açılmasına yardımcı oldum. Bu dernek çalışmaları sırasında
şehirde ikamet eden işitme engellileri ve körleri tanıdım. Halen onların büyük bir kısmı ile
ilgilenmekte ve desteğimi sürdürmekteyim.
Kayseri’nin 40 yıl ekmeğini yedim, suyunu
içtim, bulunduğum görevlerimle, bütün
gücümle dürüst hizmet etmeye çaba gösterdim. Binlerce öğrenci yetiştirdim. Bugün
Kayseri’de sanayici, ticaret erbabı olarak
işyerlerinin başında ve devlet görevlerinde
yüzlerce başarılı ve şehrine hizmet eden
öğrencimi görmekten gurur duyuyorum.
Kayseri’de disiplinli ve mesleğine bağlı bir
öğretmen olarak saygınlık kazandım. Üst
düzey görevlere getirildiğim bu şehre ve
insanlarına karşı her zaman kendimi borçlu
hissettim. Bu nedenle ilkelerine ve hizmet
anlayışına gönülden bağlı olduğum Kızılay’a
karınca kararınca katkıda bulunmayı bir ödev
ve görev saydım. Bugün Kızılay Hastanesi’nde
bir oda tefriş etmekle, aynı zamanda yaşadığım ve saygınlık gördüğüm Kayseri’ye de

hizmet etmiş olmanın gururunu taşımaktayım.
Hayatla ilgili ilkeleriniz nelerdir?
Hayatı ve insanları seviyorum. Onurlu ve
dürüst yaşamayı, çalışkan ve alçakgönüllü
olmayı hayatımın her döneminde ilke edindim.
Neleri seversiniz?
Beni hayata bağlayacak her şey ilgimi çeker.
Gezdiğim, gördüğüm yerlerin ilgi çekici doğa
manzaralarını fotoğraflamayı seviyorum.
Sergi açacak kadar birikimim var.
Neleri sevmezsiniz?
İnsan onurunu küçülten abartı, yalan, riya,
hoşgörüsüzlük ve cimrilik karşı olduğum huy
ve davranışlardır.
Hayatınızda kimleri örnek aldınız?

 Kızılay’ın
yoksul insanlara
destek oluşundaki içten ve hızlı
yaklaşımlara tanık
olduğum için her
zaman Kızılay’ı
diğer kurumlardan daha üstün
tutarım.

Hayatta tanıdığım çalışkan, dürüst, çıkarcı
ilişkileri kafasından silmiş, söz ve davranışlarında ölçülü ve dikkatli insanları hep örnek
aldım.
Hayırlarınızda neden Kızılay’ı tercih
ettiniz?
Kayseri Kızılay Şubesi’ndeki çalışmaları
Kayseri’de öğretmenlik görevine başladığım523
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annesine “Ben bunun öğretmeniyim. Sen
okula geldin, eti senin kemiği benim diye
bunu bana teslim ettin, şimdi terbiyesizlik
yaptı, onu adam edinceye kadar döveceğim”
demem karşısında kadın şaşırdı. Bir anda
kendini toparladı. Bu annenin “Hoca efendi,
benim sözümü dinlemiyor, hep topa gidiyor,
hiç ders çalışmıyor, benim için de döv” diye
seslenişini hiç unutamıyorum. Yıllar sonra
bu öğrencimle 27 Mayıs Caddesi’nde karşılaştım. İnşaat mühendisi olmuştu. Elimi öptü ve
bu anıyı hiç unutamadığını, çok etkilendiğini
anlattı.
Kayseri ve Kayserililerle ilgili neler
söylersiniz?

 Kayseri’de
göreve başlayıp bu şehre
ve insanlarına
hizmet etmenin,
kalıcı dostluklar
kurmanın, yetiştirdiğim öğrencilerimle beraber
yaşamanın, bu
şehirde mutlu
bir aile babası
olarak iki çocuk
yetiştirmenin gururunu
yaşıyorum.

dan beri izlemekteyim. Başkan Ayhan Uzandaç’ın
fedakâr ve gayretli, özverili çalışmalarına tanık
oldum. Bugün şube yönetiminde yetiştirdiğim
öğrencilerimin de görev aldığını, yönetim kurulu
üyeliği, genel müdürlük görevlerini yürüttüklerini
görerek gururlandım. Kızılay’ın yoksul insanlara
destek oluşundaki içten ve hızlı yaklaşımlara tanık
olduğum için her zaman Kızılay’ı diğer kurumlardan daha üstün tutarım.
İlginç anılarınız var mı?
Kayseri’de yaşadığım bir olayı kısaca anlatmak
isterim; yıllardan 1968 yılı, Kadı Burhanettin
Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak iki yıldır
görev yapıyorum. Kartal’daki Sanat Okulu’ndan
bir öğretmen arkadaşımı ziyaretten dönüyorum.
Döner Kümbet’in oradan Yoğunburç’a doğru yürüyordum. Arkamdan 2–3 öğrencinin soyadımı söyleyerek bağırdıklarını duyunca döndüm, bu öğrencilerin taşkın hareketlerine tahammül edemeyip
onlara doğru koşmaya başladım. İki öğrenci Etiler
Okulu’na giden Lale Mahallesi’nin dar sokaklarına
girdiler.
Bir öğrencinin Esenyurt’a doğru kaçtığını görerek
peşinden koştum, öğrenci ikinci durakta bir evin
bahçesine girdiğinde onu yakaladım ve dövmeye
başladım. Çocuğun bağırmalarına annesi çıktı.
Bana “sen kimsin, çocuğumu neden dövüyorsun?”
diye üzerime yürüyünce, çocuğu omzundan tutup
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1967–2006 yılları arasında Kayseri’de yaşadım. Kayseri’de evlendim. Eşim de ilkokul öğretmeniydi. Ben ve eşim Kayseri’de
öğretmenliğimizle bir kuşak yetiştirdik.
Öğrencilerimizi, Kayseri’nin ticari ve sosyal
hayatında başarılı, inançlı duruşlarıyla izliyor, Kayseri’ye hizmet ettiğimiz için gurur
duyuyoruz.
Kayseri’deki hayatımda tanıdığım yerli ve
köklü ailelerle oluşan dostluk bağlarım
devam ediyor. Ben, toprağı çok sevdiğim
halde Kayseri’de bir bağım olmadı. Ancak,
her sene iki fidanı, görüştüğüm ailelerin bağlarına hatıra olarak diktim. Bugün Kayseri’de
Talas’ta, Kıranardı’nda, Kergah’ta, Hisarcık’daki bağlarda meyve veren, ıhlamur veren
onlarca ağaçlarımla, sağlam ve güvenli dostluklar kurduğum Kayserililer’le birlikteyim.
Kayserililer’i daima hayırsever ve inançlı
insanlar olarak izledim. Kayserililer, çocuklarını önce başka işyerlerinde çalıştırarak yetiştirmeleri, hayır ve eğitim kurumlarına çok
önem vererek yaptıkları bağışlarıyla takdir
edilmeye değer insanlardır.
Kayseri’de göreve başlayıp bu şehre ve insanlarına hizmet etmenin, kalıcı dostluklar kurmanın, yetiştirdiğim öğrencilerimle beraber
yaşamanın, bu şehirde mutlu bir aile babası
olarak iki çocuk yetiştirmenin gururunu yaşıyorum. t
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Ahmet Koyuncu Babasını Anlatıyor:

Mustafa Koyuncu

Bize babanızı anlatır mısınız?
Babam Mustafa Koyuncu 1912 yılında
Yahyalı’da doğmuş. Dedem rahmetlik Hacı
Ahmet Koyuncu’nun hac dönüşünden 9
ay sonra babam dünyaya geliyor. Babam
zamanın büyük tüccarlarından birisiymiş.
O zaman ithalat ihracatın tamamen gayrimüslimlerin elinde olduğunu biliyoruz. Yahyalı küçük bir yer. Dedem oradan topladığı
koyunları yanındaki çobanlarıyla filan Adana
ve Niğde’ye götürür, pazarlarda değerlendirirmiş. 1934 yılında dedemin gözlerine kara
su iniyor, kör oluyor. Ondan sonra işi babam
Mustafa Koyuncu devralıyor. Dedem tüccarlık yaparken bayağı bir imkân sahibi oluyor.
Bu paralarla babam ticarete başlıyor. Baba-

mın eli çok açık, bonkör, dağıtıyor. Dedem
ölünceye kadar o mallar bitmiş. Dedem vefat
edince, babamın aklı başına geliyor. Eyvah
ben ne yapacağım, herkesin yaptığı işi yapamam diye düşünüyor. On tane çocuk var,
endişelenmeye başlıyor. Dedemin malları
altı çocuğa paylaştırılınca, kalan mal azalıyor.
Büyük annem, babamın annesi bu duruma
çok üzülüyorlar. Gençliğinden beri gece
namazları kılardı. Namazdan sonra dua eder
“Allah’ım Mustafa’ma gönül nezdinden ver”
der. Babam arayış içerisindedir. 1950 yılında
Demokrat Parti iktidara geliyor. Bazı milletvekilleri babama, Koyuncu bildiğin yerlerde
maden filan varsa işletmek için git müracaat
et diyorlar. Çok malı, koyunları olduğu için
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vaktinde dağlarda yaylalarda çok gezmiş. O zaman
bildiğinden değil, ama siyah ve sarı taşlar dikkatini çekiyor. Madencilik başlayınca oradan aldığı
taşları Ankara’ya götürüyor. Ankara’da madenden
anlayan az, bir elin parmağı kadar var yok. Taşları
gösterince bu demir, bu çinko, bu kurşun, bu krom
diyorlar. Ne derlerse babam ona müracaat ediyor.
Bu şekilde madenciliğe başlamış oluyor. İlk müracaat ettiği madenlerin 1949–50’den beri hepsi de şu
anda çalışıyor. Askerliğini 1941 yılında Kayseri’de
yapmış. Çocuk denecek yaşta, annem Asiye hanımla
evlendirmişler. Babam 1999 yılında vefat etti.
Nasıl bir kişiydi?
Babam bir defa hiçbir insanı küçümsememiştir. İşçisiyle işçi patronuyla patron olmuş, çok alçak gönüllü
bir adamdı. Hatta bir hikâyesini anlatayım: Babam
zengin olmuş, birileri onu arıyor. Bir kahvehanenin
önünde babam birisiyle tavla oynuyor. Göstermişler, adam yaklaşmış. Üstü başı pejmürde bir adam,
yok yok koca Mustafa Koyuncu bu adam olamaz
diyerek geri dönmüş. Ben onu örnek almışımdır.
Babanızla ilgili bir anı anlatır mısınız?
Babamın genişliği, hayırseverliği ta çocukluğundan
geliyor. Allah vergisi bir durum. Babam beş altı
yaşlarında iken yaylaya çıkmışlar, oyun oynuyorlar.
Koyun kuzu birbirine karışmış, dedem ve amcam
koyunları sağdırıp kuzuları emzirtiyorlar. Babam
da arkadaşlarıyla kenarda oyun oynuyor. Zaman
zaman bizim eve de gelerek misafir olan köylülerden bir tanesi dedeme diyor ki; benim bir ineğim
vardı, buzağıladı, buzağısı öldü, biz bu inekten
geçinecektik, sütünden, yağından, yoğurdundan
istifade edecektik, şimdi perişan olacağız, inek emilmeyince sütten kesilecek diyor. Eğer annesi ölmüş
bir kuzumuz varsa, onu götürüp ineğe alıştırmayı,
hiç olmazsa böylece inekten istifade etmeyi istiyor.
Dedem amcamdan biraz çekinirmiş. Amcam daha
büyük, bir şey diyememiş. Adamcağız giderken
babam emmi neye geldin, niye gidiyorsun diye
sormuş. Olayı anlatmış, Mustafa’m bir yetim kuzu
istemeye gelmiştim, yokmuş gidiyorum deyince,
babam biraz beklemesini söylüyor. Daha sonra
içlerindeki şu en büyük kuzuyu görüyor musun,
hiç etrafına bakma eşeğinin önüne at ve git, biri
sorarsa da benim verdiğimi söyle diyor.
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Bir anısını daha anlatmak istiyorum: Artık
yaşlılık zamanı, babam iflas ediyor. Sene
1960’lar, ihtilal olmuş. Bir tek Karabük
Demir Çelik var. Bunlar Demokrat Partili,
bunlardan maden almayacaksınız diyorlar.
Biz de demir madeni işletiyoruz, ancak oraya
satabiliyoruz. Diğer madenlere yatırım yapıyor. Biraz da bankaya giriyorlar. Maden de
satılmayınca bayağı zorlanıyorlar, babamız
iflasın içerisine giriyor. Allah, babamı fazla
bunaltmadı. Redevansla birine maden vermişti. Ruhsatı kendisinde olan bir madeni
işletmek üzere birisine veriyor. Kazandığının
tonu başına bana şu parayı vereceksin diyor.
O madenden yıllık 40–50 bin lira geliri oldu.
Babamın ayağı kesik evde yatağının üzerinde
otururken bir adam geliyor. Eski tanıdıklarından. Yahu Koyuncu, buraya kaçtım geldim,
ben bugün için birine söz vermiştim ödeme
imkânım yok, pazar dağılana kadar kaçayım da, sonra evime gideceğim diyor ve ilave
ediyor, eğer imkânın varsa borç olarak şu
borcumu ödeyecek kadar para ver. Babam da
benim param yok, ama hanım dışarıya çıkınca
yerdeki serili halıları al götür sat, borcunu
öde diyor. Babam böyle bir adamdı.
Tavsiyeleri var mıydı?
Genelde herkesle iyi geçinmemizi tavsiye
ederdi. Bilhassa komşularla çok iyi olmamızı
salık verirdi. Zekâtımızı mutlak surette tam
olarak vermemizi söylerdi. Çünkü ticarete
1934’de Kayseri’de hiç kimsede olmayan bir
parayla, 7 bin lirayla başladığını söylerdi.
Babam rahmetlik, zekâtını tam vermediği
için bu parayı batırdığını anlatırdı. Biz de
onun tavsiyesine mümkün olduğu kadar
uymaya gayret ediyoruz. Ortada gezen
insanların takıldığı meczuplara çok büyük
hassasiyet göstermemizi, kesinlikle onlara
takılmamamızı, alay etmememizi, sevgi ve
saygı göstermemizi, onu memnun etmemizi isterdi. İş konusunda da herkesin her
işi yapabileceğini, ama bizim her işi yapamayacağımızı, bildiğiniz iş madenciliğe devam
etmemizi söylerdi. t
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Mustafa Köseoğlu
 Eğer, siz
öldükten sonra
çocuklarınızın
bocalamamasını
istiyorsanız veya
işinizin devam
etmesini istiyorsanız çocuklarınızı
sağlığınızda direksiyonun başına
oturtun, bocalarsa
desteklersiniz, siz
takipçi olun 
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Sizi tanımak isteriz.
1941 yılında Kayseri’de Muammerbey
Mahallesi’nde dünyaya geldim. Orası Pervaneyazısı’na bakar. Babamın Pervaneyazısı’nda
tarlaları vardı. Domates, biber vs. yetiştirerek
rızkını oradan sağlayan dar gelirli, çiftçilikle
uğraşan bir ailenin en küçük çocuğuyum.
Babama, Yallıların Osman Ağa derlerdi. Geniş
bir sülalemiz var. Her ailenin içerisinde zenginler, orta halliler, bir de fakirler vardır.
Biz de ailenin fakir tarafındaydık. Babam
rahmetlik, okuma yazması olmayan, Allah
adamı diyeceğimiz nitelikte bir insandı. 1952
yılında Ahmet Paşa İlkokulu’ndan mezun

oldum. Babam maddi durumumuz iyi değil,
seni okutamam, bakırcılık mesleğine git,
öğren nafakanı kazan dedi. Bizim mahallede Hacı Ahmet ağabey vardı. Mahallenin
muhtarlığını da yapmıştı. Ona gittim, neyi
öğrenmem gerektiğini sordum. Çekiç vurmasını en iyi şekilde öğrenmem gerektiğini
söyledi. Koca bir bakır tepsiyi alıyorlar karşılıklı olarak döverek leğen yapıyorlar. Eskiden
o leğenler çok işe yarardı. Domates, pekmez
kaynatmada kullanılırdı. Tamam, Hacı Ahmet
ağabey çekiç vurmayı öğreneyim de bunun
başka ölçüsü, hesabı–kitabı yok mu deyince;
sakonun eteğini şöyle bir tutup ölçeceğimi
anlattı. Baktım orada öğreneceğim pek bir şey
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yok. Gidip kendi kendime Sanat Mektebi’ne
kaydoldum. Velini getir, dediler. Babama
geldim. Boşuna gitmememi, beni okutamayacağını söyledi. Yazın çalışırım filan dediysem de, kabul etmedi. Ben de, babam şu anda
İstanbul’da diyerek yalan söyledim ve Sanat
Mektebi’ne bu şekilde başladım. 1957–58
öğretim yılında mezun oldum. Bizim zamanımızda iyi tesviyeci ve tornacı yetiştiriyorlardı.
Güzel mesleki eğitim veriliyordu. Hocalarımız müthişti. Okuldan sonra da hocalarımla temasım kesilmedi, ortak yaptığım
işler bile oldu. Bir Ömer Ustaoğlu, Hüseyin
Akkoyunlu vardı. Sanayiye atılınca bana yol
gösterdiler. 1959 yılının sonuna kadar Hava
İkmal’de ve sanayide tornacılık yaptım. Hava
İkmal’de mütedavil sermayede çalıştım. Hava
İkmal Merkezi dışarıya iş yapıyordu, ben de
bu işleri fason olarak yapıyor ve çok para
kazanıyordum. Seri çalışıyordum. İki üç tornayı idare ediyordum. 1959 yılında Bekir
Güpgüpoğlu’nun bir tornası geldi. Kayseri’ye
ilk defa otomatik olan torna gelmişti. Vites
değiştiren, daha doğrusu metrik ve parmak
vidayı açan torna geldi. O zaman yoktu, bu
işler hep dişliler değiştirmek suretiyle yapılırdı. İyi tornacı olduğum için, beni götürüp
o tornayı da bana emanet ettiler. Bir müddet
bu işi götürdüm. Bir gün radyoda bir anons
duydum, PTT’ye teknisyen olarak yetiştirmek
üzere eleman aranıyordu. Müracaat ettim,
gelin dediler. Bizi İstanbul’da ve Ankara’da
kursa tabi tuttular. Erikson Telefon Teknisyeni olarak yetiştirdiler. İki sene mecburi
hizmet olarak PTT’de işe girdim. 1960 ihtilali oldu. O zaman lise ve sanat mektebini
bitirenlere öğretmenlik yapma hakkı verdiler. Ve bizi askere çağırdılar. Ama öğretmen
olarak Adapazarı’nda öğretmenlik yaptım.
İki sene sonra, askerlikten döner dönmez
evlendim. PTT Adana’ya tayinimi yaptılar.
Adana meşakkatli, çok sıcak bir yer. Pahalı,
memurun yaşayacağı bir yer değil. Bu hayat
böyle geçmezdi, ek bir iş yapmam lazımdı.
Telefon kumbaralarını 50 kuruşluktan 100
kuruşa çeviriyordum. Ek gelir elde ettim.
Yoksa 410 lira maaşla 250 lira ev kirası zor
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ödenirdi. Baban da, anan da senin yanında,
bir de çocuk oldu. Meşakkatler, bizi memuriyet yaparken ek iş olarak ticaret yapmaya zorladı. Telefon kumbarasından sonra, çember
tokası basmaya başladım. Çember tokası şu:
Çırçır fabrikalarında yapılan pamuk balyalarında iki çemberi bir araya getirip birbirine
bağlayan 3’e 4,5 ebadında 3 mm kalınlığında
bir saç. Bu saçı imal ediyordum. Bir pres
aldım, daha doğrusu birisi yapıyordu, o presi
satın aldım, başladım ben yapmaya. Uzun
bir mücadeleden sonra, ben nafakamı temin
edip, dar gelirlilikten orta gelirliğe yükseldim.
Eve buzdolabı, altıma bir motosiklet aldım.
Hayat tarzımız artı vasfa çıktı. Adana’da çok
güzel bir çevrem oldu. Oradaki bütün Kayserililer ahbabım oldu. Ailecek gidip geliyoruz.
Ticarete atılmamda oradaki işadamlarının
etkisi büyük oldu. 1969 yılına kadar Adana’da
kaldım, durumum düzelmişti. Bir arabam
olmuştu. İşadamı hemşerilerim bana sürekli
olarak senden memur olmaz, işadamı olur
diyorlardı. O zaman PTT’de memur olmak
çok hatırlıydı. Örflüydük. Her yerde telefon
yok. Bir yerden bir yerle konuşmak zor. Biz
bu işlerin, tabiri caizse, suyun başındayız.
Telefon arızaları bizim elimizden geçiyor.
1969 yılında babam vefat edince Kayseri’ye
529

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

tayinimi istedim. Atölyemi de getirdim. Bu
işleri Kayseri’de yeniden yapmaya başladım.
Cumhuriyet meydanında şimdi yıkılan PTT
vardı. Oraya geldim. O zaman orada binlik
santral vardı. Hatta bir olay oldu. Santralde
arıza çıktı. Adana’dan geldin, senin aklın
ermez diye beni çok ciddiye almıyorlar. Allah
rahmet eylesin, Celal Emir adında bir başteknisyenimiz vardı. Ankara’ya tayini çıkmıştı. O eksperdi. Ramazanda bir arıza çıktı.
Ankara’dan teknik ekip istenince Ankara’daki
Celal Emir, “bu nasıl iş, orada Köseoğlu var,
bu işin içinden çıkamıyor mu?”, diyor. Adam
atladı, Kayseri’ye geldi. “Oğlum, beni niye
buraya kadar getirttin?” diye çıkışınca, “buradakiler sen anlamazsın diye elimi hiçbir şeye
vurdurmuyorlar. Bunlar tipik devlet memuru,
benim zaten dışarıda işlerim var” dedikten
sonra, gün doldurduğumu, on ikinci seneme
bir yılım kaldığını, vakit gelince ayrılacağımı
söyledim. O zamanlar, on iki yılı bir gün geçirmememi, yoksa bir daha ayrılamayacağımı
belirtiyorlardı. Celal bey, “şu işin içinden çık”
deyince, ben arızayı giderdim. Arkadaşların
bana bakışları değişti.
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1972 yılında memuriyetin kaprisine dayanamayıp istifa ettim. Başladım ticaret yapmaya.
Telefon kumbaraları yapıyordum. İmalata
Eski Sanayi’de başladım. Yeni Sanayi yapılınca
oraya geçtim. Bu arada, fabrika yapmak için
yer arayışına başladım. Ambar’da yer bulup
ilk fabrikayı, Kum–Tel’i kurdum. Kum–Tel’in
açılımı kumbaralı telefon demekti. Kumbaranın Kum’unu, telefonun Tel’ini aldım Kum–
Tel oldu. Zaten parayı da oradan kazandım.
Zikzaklı günlerim geçti. Allah da yüzümüze
baktı. Ben şanslıydım. Bu arada ihracata
karşı büyük sempatim vardı. İlk defa İran’a,
Irak’a, Suriye’ye paralarına göre kumbara
yaptım, sattım. Şimdi konuşuyoruz, ama
dile kolay. Kayseri’de kambiyo yok. 1976
yılında kambiyo olan banka yok. Bir ihracat
parasını Ankara Ulus’taki İş Bankası’ndan
ödediler. Hiç unutmam 48 bin dolar. Oraya
gittim, parayı kucağıma yığdılar aldım geldim
Kayseri’ye. Bu arada çocuklarım ufak, özellikle Ahmet’e, “aman oğlum bana diploma
getirmeyin iyi İngilizce öğrenin” diyordum.
Lisandan dolayı çok sıkıntı çekiyorum.
Epeyce maceradan sonra, Kum–Tel büyüdü.
Kolektif şirketten anonim şirkete dönüştük. Oğlum sağ olsun büyüdü, koleje gitti.
Kolej’den sonra Marmara Üniversitesi İngiliz
Filolojisi’ni kazandı. Etrafımdaki insanlar
ihanet etmeye başladılar, saflığımdan istifade
ediyorlar. Hepsine yetişemiyorum, etrafımı
kurtlar sarmaya başladı. Oğlum bunu fark
edince, baba senin adama ihtiyacın var, ben
üniversiteyi bitirip yanına geleyim, dedi.
Ben de, sonradan pişmanlık duymamasını,
gelecekse de İngilizce öğrenerek gelmesini
istedim. “Zaten kurslarla daha da ilerletirim”
diyerek geldi.
Bu arada 1980 ihtilali oldu. Rahmetli Özal
ufkumuzu açtı. Yurtdışına çıkmayı kolaylaştırdı. Uzakdoğu’ya gidip teknolojiyi getirme
konularında baya başarılı olduk. Dünya’ya
bakışımız değişti. Oğlum işin ucundan
tuttu. Sahiplendi. Benim de arkamı dayayacağım bir yakınım oldu. Ahmet’ten sonra,
oğlum Osman yetişti. Yüklendik, çalıştık. Ambar’daki fabrikamız yetmez oldu.
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Organize’den ilk 12 bin m2lik arsayı aldık.
Aşağı yukarı Organize’ye ilk gidenlerdeniz.
Yanındaki 9 bin metrekareyi, daha sonra da
25 bin m2’yi ekledik. Şu anda mevcut Kum–
Tel 1 dediğimiz yerde, 50 bin m2 kapalı alana
ulaştık. Sonra Serbest Bölge’de ilk fabrikayı
ben kurdum. Aynı zamanda Serbest Bölge’nin
yönetim kurulundayım. Kayseri’ye ilklerden
çok şey getirdim. İlk bakaliti, ilk plastik enjeksiyon makinesini ben getirdim. Ben de bilmiyordum, İstanbul’a gidip oradan getirdim.
Bunlardan çok menfaatlendik. Dev adımlarla
büyüdük. Kum–Tel 1–2 den sonra Kum–Tel
3 diye bir fabrika daha açtık. Tam boy fırın
yapılıyor. 25 bin m2 kapalı alanı var. Günde
25 bin adede yakın üretim yapan bir firma
olduk. Kurumsallaştık. Pişiriciler, ısıtıcılar
yapıyoruz. Telekomünikasyonu bıraktık.
Telefon ve kumbara yapıyorduk. Çinlilerle
boy ölçüşemeyeceğimizi anlayınca bıraktık.
Ama esas konumuzda lider olduk. Hem ihracata, hem de iç piyasaya çalışıyoruz, yüzde
50–50 gibi. 55 milyon dolar ihracatımız var.
Firmamız ilk beş yüzün içinde, 350. sırada.
Yedi sekiz yıldır ilk beş yüz içerisindeyiz. İki
bin kişilik istihdamımız vardı. Krizden sonra
1200–1300 kişiye düştük. Bu düşüşte, makinelerimizi modernleştirmemizin de etkisi
var. İşçilerimizi azalttık, ama kapasitemizi,
ciromuzu daha yüksek seviyeye çıkardık.
Oğlum Ahmet artık büyümüştü. Baktım iki
cambaz bir ipte oynamaz, 2001 krizinde iyi
bir nefis mücadelesi yaptım, elim kolum
tutarken oğluma görev ve yetkilerimi devrettim. Sonra da, sanayici arkadaşlarımın
birçoğuna benim yaptığımı tavsiye ettim.
“Eğer, siz öldükten sonra çocuklarınızın
bocalamamasını istiyorsanız veya işinizin
devam etmesini istiyorsanız çocuklarınızı
sağlığınızda direksiyonun başına oturtun,
bocalarsa desteklersiniz, siz takipçi olun”
dedim. Ben sadece şimdi takipçiyim. Çocuklar, bana zaten ister istemez bazı şeyleri soruyorlar. Ben de onlara kanaatimi söylüyorum.
Bu bir emir değil, düşüncedir. Onlar da sağ
olsunlar, “tecrübenin tarifi yoktur, tecrübe
yaşanarak elde edilir, senin söylediklerinin
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yüzde 90’ı doğrudur” deyip, benim fikrime harfiyen uyuyorlar. Çok
iyi bir diyalogla, yönetimi ikinci kuşağa devrettim. Bu arada üçüncü
kuşağı da yetiştiriyor, hazırlıyorum.
Örnek aldığınız insanlar var mı?
Vehbi Koç’un ve başarılı insanların hayatını okudum. Dale
Carnegie’nin kitaplarını okudum. Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak,
Meşhur Adamların Meçhul Tarafları isimli kitaplarını okudum.
Herkese de tavsiye ediyorum. Ben bu kitaplardan çok feyz aldım.
Hayatın içerisinden örnekler veriyor. Adamın biri, üzüntüden dolayı
işini gücünü kaybediyor. Üzüntüyü bıraktıktan sonra tekrar zirveye
çıkmasını anlatıyor. Ben bu örneklerden çok istifade ettim.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Allah insana bir güç veriyor. Bu gücü eğer paylaşmazsan, kazancının
zekâtını vermezsen bu paranın bereketini bulman, hayrını görmen
mümkün değildir. Birçoklarını tanırım, hakikaten hiç hayır yapmadıkları için servetleri erimiş, yok olup gitmiştir. Onun için de zekât
müessesesinin çalışması lazım. Kazancın belli kısmından fukaranın
hakkını vermek lazım. Hayır yapmak lazım. Hayır yaptıkça da, Allah
sana daha çok veriyor. Allah bana para verirse ya bir okul ya da bir
cami yaptıracağım demiştim, Melikşah Üniversitesi’nin Fen Edebiyat
Fakültesi’ni yaptırdım. Adımı da verdiler. Camilere de yardım ettim.
Diğer yaptığım ufak tefek hayırlar da var, ama tek parça olarak yaptığım eğitime katkı oldu.
Kızılay’la nasıl tanıştınız?
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yapmaz. İsterse multi milyarder olsun. Bana,
sürekli olarak “bu kadar zenginsin şu üstüne
başına bir bak, biz senin yerinde olsak neler
yaparız”, diyorlar. Ne yaparsınız, iyi arabaya
biner, evin iyisinde oturursun. Daha başka
ne olabilirdi ki? Lüzumundan fazla harcama
yapmadığımdan dolayı, muvaffak olduğuma
inanıyorum. Çocuklarımı da böyle yetiştiriyorum. Bizim genlerimizde var.
Unutamadığınız anılarınız var mı?

Gözümden rahatsızdım. Göz doktoru kim var diye sorduğumda,
Kızılay’da bir Fatih bey var, çok iyi bir doktor dediler. Muayene
olmak için Kızılay’a gittiğimde, çok aşırı bir ilgi gösterdiler.
Başkan Ayhan Uzandaç, başhekim İrfan Görgülü sıcak davrandılar, beni çok onore ettiler. Para da istemiyorlar. Senin
paran burada geçer mi, dediler. Zekâtımı dağıtmıştım, hiç
unutmuyorum bir milyon lira daha dağıtmam gerekiyordu.
Nereye vereyim diye düşünürken, Ayhan Uzandaç bey konuyu
açınca, Kızılay bunun için en uygun yer dedi. Oraya verdim. Bir
altın madalyayla ödüllendirdiler. Kızılay’la da böylece tanışmış
oldum.
Size göre Kayserili nasıl birisidir?
Kayseri bir okuldur. Kayserili olmak bir ayrıcalıktır. Maalesef bazı insanlar nasıl söyleyeyim, Kayserili’ye dolandırıcı
gözüyle bakılıyor. Acaba beni aldatırlar mı diye bakıyorlar.
Ben hayatım boyunca söyledim, nüfus cüzdanında Kayseri
yazan herkese kefilim derim. Kayserili biri, bir gayrimüslimden alışveriş yapmış ve parasını ödememiş. Hakkında ileri
geri konuşuluyor. O borcu ödeyip, senedi aldım. Kayseri’ye
geldiğimde o şahsı arayıp, “bir borcun varmış, ödeyip senedini
aldım, senet bende, elinde olunca getir, borcunu öde senedi al,
elinde olmazsa da canın sağ olsun”, dedim. Hemşerimiz, bir
saat içerisinde parasını getirdi. Teşekkür etti, Allah razı olsun,
bankalara baktım, ama bir türlü senedi bulamadım, yoksa
mutlaka öderdim dedi. Özür diledi. Kayserililer, hayır hasenatı
seven, işini bilen insanlardır. Zaten, atasından dedesinden
iktisatlı yaşamayı öğrenmiştir, hiçbir zaman fuzuli harcama
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Oğlumla liderlik çatışması yaşadığımız bir
anı hatırlıyorum. Bu benim ve firmanın bir
dönüm noktasıdır. Bir konuda şöyle yapılsın
diye talimat vermiştim. Oğlum da gelmiş o
talimatı durdurmuş, yok yapmayın demiş.
Haberim olunca çağırdım, “gel buraya, babam
dangalak mı diyorsun, benim verdiğim talimatı nasıl değiştirirsin, buranın horozu
benim”, dedim. Fabrikanın patronunun ben
olduğumu, büyüğü olduğumu, fakat yanlış işe
yanlış deyip diyemeyeceğini sordu. “Demeyeceksin, ben öyle dediysem öyle olacak, daha
yeni yumurtadan çıktın kabuğunu beğenmiyorsun” diye çocuğun hatırına değdim. Baba,
emrin olur, istersen beni kovabilirsin de dedi.
Sert çıkıştım, defol git, dedim. Gitti, ama az
sonra geri geldi. Gideceği yeri olmadığını ve
ben ne istersem onun olacağını söyledi. Şoke
oldum. Gel, yaşın benden küçük, ama beni alt
ettin, senin yaptığın daha doğru, ben hata
ettim dedim. İki cambazın bir ipte oynayamayacağını söyledim ve anahtarı vererek yönetimi ona devrettim. Bu bizim hayatımızda
bir dönüm noktasıdır. Nefsime yenilip de
benlik yapsaydım, sen kaç paralıksın deseydim, telafisi mümkün olmayan bir şekilde
davranmış olacaktım. İsmini vermeyeyim,
tanıdığım birçok aile, birçok işadamı benim
yaptığımı yapamadığı için yok olmuşlardır.
Oğlum benim elimi öptü, ben de kucaklayıp
yüzünden öptüm, bundan sonra ben senin
danışmanınım, tatile gidiyorum dedim ve
çıktım. Şimdi zaman zaman danışırlar,
benden farklı düşündükleri anlarda bile “kit
kitlerini” kırmamak için, sizin düşünceniz
doğru derim. t
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Mustafa Küçükçalık
Sizi tanımak isteriz.
1946 yılında Kayseri’nin eski Bedesten
Mahallesi’nde Hacı Mehmet Küçükçalık ve Nimet Küçükçalık’ın oğlu olarak
doğdum. Sekiz yaşındayken Sahabiye
Mahallesi’ne taşındık. İlkokulu Kadı Burhaneddin İlkokulu’nda, ortaokulu Sümer
Ortaokulu’nda, liseyi Kayseri Lisesi’nde
tamamladım. Üniversitede Diş Hekimliği
Fakültesi’ne gittim, ama çeşitli nedenlerden ötürü bitiremedim. Askerliğimi Ankara
Mamak’ta yaptım. Terhis olduktan sonra,
Sultanhamam’daki işyerimizde amcam Nuh
Mehmet Küçükçalık ve babam Hacı Mehmet

Küçükçalık’la birlikte manifatura ve tekstil
işine atıldık. Zaten ben ortaokul ve liseye
giderken okul dönüşü uğrardım ve tatillerde
dükkanımızda çalışırdım. Dolayısıyla çekirdekten yetiştim diyebilirim.
Tekstil İşverenleri Sendikası Kayseri’de çok
büyük hayırlar yaptı. Bunlarda büyük katkılarım oldu.
Neden Kayseri, neden hastane?
Kızılay Kayseri Şubesi başkanı Ayhan Uzandaç ve ailesi benim samimi arkadaşımlarım
olup, kardeşleriyle beraber biz bir aile gibiyiz.
Kayseri Kızılay tarafından memleketimizde
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Babanız ve amcanız Kayseri’nin yetiştirmiş olduğu çok
önemli insanlar. Nasıl insanlardı? Size ticarette neler
öğrettiler? Kuralları, kutsalları nelerdi? Neleri yapmanızı,
neleri yapmamanızı söylerlerdi?
bir hastane yapılmasına karar verildiğinde,
buna ismini verecek bir sponsor ihtiyacı
duyuldu. Ben de nacizane olarak Ayhan beye
bir öneride bulundum. Hastaneyi bir hayır
işi olarak başlatmasını, herkesin katkıda
bulunacağına emin olduğumu, gerekirse oda
oda projelendirebileceğimizi söyledim. Yani
oda oda yardım parası toplayalım, kalan kısmını ben şahsen tamamlamaya gönüllüyüm
dedim. Böylece, bina inşaatı tamamlandı,
ancak cihaz ve teçhizat alımı için toplanan
para yetmedi. Ben de hem işin içinde olduğum, hem de konuyu yakından takip ettiğim
için gereken cihazların yaklaşık tutarının 3–4
milyon USD ulaştığını biliyordum.
Senelerdir Birlik Menşucat’ı temsilen Türkiye
Tekstil İş Verenleri Sendikası’nda yönetim
kurulu üyesiyim. Bu bağlamda sendikanın
da memnuniyetle, bu tür bir projeye katkı
sağlayabileceği düşüncesindeydim. Nitekim
de öyle oldu.
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Ben çekirdekten onların yanında yetiştiğim için bizlere şunu yapın,
bunu yapmayın demediler, ama onları takip ederek, izleyerek bir
şeyler öğrendim. Dolayısıyla tüm tecrübelerimi hayat okulunda
birebir yaşayarak öğrendim. Elbette sözlü olarak bilgi verirler ve
tembihlerde de bulunurlardı. “Kimseyi aldatmayın, aldatırsanız siz de
aldanırsınız” derlerdi. “Doğru olun, doğruluk ve dürüstlükten şaşmayın” diye öğüt verirlerdi. “Kazancınızı har vurup harman savurmayın”
derler, kendileri de bu şekilde yaşarlardı. Örneğin, babam annemin
bana verdiği pazar listesini okul çıkışlarında onun yanına gittiğimde
kontrol eder, yapılacak yemeğin malzemesine göre listeyi değiştirirdi.
Daha sonra bana para verirdi. Pazara giderken file yerine ağzı kapaklı
sepeti yanımda götürmemi tembihler, “Alabilen var alamayan var,
gözü değen olur, öğünüyor gibi olmasın” diye tembihlerdi.
Baba, pazarda alırken zaten görüyorlar dediğimde, “orada görülmesi
ayrı, senin alman ayrı” derdi. Biz bu şekilde yetiştik.
Ailem tutumluluğu severdi. Birbirlerine saygıyı eksik etmezlerdi.
Birbirlerinin kusurlarını ellerinden geldiği kadar örtmeye gayret
ederlerdi. Yardım etmeyi çok severlerdi. Ben de iki kızıma, eşlerine
hatta 2,5 yaşındaki torunum Baran’a da bu erdemleri aşılamaya
gayret ediyorum. t
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Mustafa Şadan Uzandaç
Sizi tanıyabilir miyiz?
1947 yılında Gülük Mahallesi’nde dünyaya geldim. Çocukluğum 12 yaşına kadar
orada geçti. Bozaltlıpaşa İlkokulu’nu, Sümer
Ortaokulu’nu ve Kayseri Lisesi’ni bitirdim.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih ve Psikoloji Bölümü mezunuyum. 1972
yılında üniversiteyi bitirdim. 1980 yılında
Gönül hanımla evlendim. Askerliğimi yedek
subay olarak İstanbul ve Erzincan’da tamamladım.
Rahmetli babam Mustafa Uzandaç, bizim
boş gezmemizi sevmezdi. Yaz tatillerinde
işe verirdi. Bakırcılık, tuhafiyecilik yaptım.

Matbaada çalıştım, gazetecilik yaptım. Zücaciyede, manifatura kumaşta, konfeksiyonda
çalıştım. Hepsinden mutlaka bir nebze bir
şeyler öğrendik. Hayatın kolay olmadığını,
zor olduğunu öğrendim. Orta halli bir ailenin
çocuğuydum, ama hiçbir şeye imrenmedim,
kıskanmadım. Çok mükemmel bir ana ve
babaya sahiptim. Bilhassa, annemizin bizim
üzerimizde çok büyük etkisi vardı. Kardeşlerin birliği ve beraberliği, aile bütünlüğü,
memleket sevgisi muhabbetini hep annemizden öğrendik.

 Her gün
hayır yapılabilir.
Kalıcı veya değil,
iyiliğin sonu yoktur.
Ben de elimden
geldiği kadar, hep
bir şeyler yapmaya
çalışıyorum. 

Yüksek öğrenimimiz zorluklar içinde geçti.
1966–67 öğretim yılında İstanbul’a geldim.
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Çeşitli pansiyonlarda kaldıktan sonra, Kayseri Yurdu bizim imdadımıza yetişti. Orayı
yaptıran, sebep olanları her zaman hayırla
yâd etmişimdir. Nuh Naci Yazgan’ın mekânı
cennet olsun. Nuh Naci beye esas hayranlığım, Kayseri’ye ve Kayserililer’e hayırseverliği aşılayan kişi olmasındandır. O mihmandar. Bütün hali vakti yerinde kişiler, onu
örnek almışlardır. Kayseri bugün hayırseverlikte birinci olmuşsa, bu rahmetli Nuh
Naci Yazgan’ın sayesindedir. Bunu sadece
duygusal olarak söylemiyorum, araştırma
ve inceleme sonuçları da bunu gösteriyor.
Ondan öncesinde hayırseverlikle ilgili pek
bir profesyonel çalışma yok. 17 yaşındaki
çocuğunun ölümü üzerine, kendini hayra
adamış. Kayserililer yardım sever insanlardır.
Ancak, düzenli ve sistemli hayırlar Nuh Naci
beyle başlamıştır. Şimdi hali vakti yerinde
olup da, hayır yapmayan Kayserili kendisinde
bir eksiklik hissediyor. Kayseri’nin en büyük
şansı, bu hayırseverlik bir yarış halini aldı.
Şimdi, Kayseri’de bir insana ne kadar malın
mülkün var diye sorulmuyor, ne kadar hayrın
var diye soruluyor. Konumumuz ve çevremiz
itibariyle işadamlarının içerisindeyiz. Hayır
yapmayanlardaki ezikliği ben görüyorum.
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Fakülte bitince Kayseri Lisesi’nde bir yıl
kadar tarih öğretmenliği yaptım. Kardeşlerimizle birlikte kumaş mağazamız vardı.
Rahmetli İhsan Hasşerbetçi bana öğretmenliği bıraktırarak, zorla İstanbul’a götürdü.
Daha sonra kayınpederim olacak olan İhsan
Hasşerbetçi’nin yanında 5 yıl tezgâhtarlık
yaptım ve çok şey öğrendim. Müthiş katkıları
oldu. Bildiğimi zannettiğim şeylerin daha
iyilerini öğretti, onun verdiği destek ve güçle
itibarlı bir kişi olduk.
Alaaddin Küçükçalık’ın kardeşiyle 1981
yılında ortak olduk. 2008 yılına kadar sürdü.
Dile kolay 30 yıla yakın ortaklık yaptık. Çok
ama çok iyi bir ortaklık yaşadık. Bu kadar
zaman çıt çıkmadan bir ortaklık olur mu,
oldu. Bu ortaklığın iyi yürümesinin esas
nedeni, karşı tarafın benden daha iyi olmasıdır. Ortaklık sona erdikten sonra bile, giderek
artan tempoda samimiyetimiz dostluğumuz
devam ediyor. Şimdi hâlâ tekstille uğraşıyorum.
Örnek aldığınız insanlar oldu mu?
Ben bütün Kayserili büyüklerimi örnek aldım.
Tek tek saymak oldukça zor, mahalledeki bir
büyüğümü, okuldaki bir öğretmenimi, piyasada bir ustamı örnek aldım.
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Babanızın, annenizin tavsiyeleri
oluyor muydu?
Babam az konuşan bir insandı. Tipik ataerkil
bir aileydik. Hareketlerinden ne demek istediğini anlardık. Bir tokat bile atmadı, ama
kendisinden çok çekinirdik. Şimdi bakıyorum
da, o çekinme korkudan değil saygıdan ileri
geliyormuş. Babamı üzmeyelim diye hareket ediyormuşuz. Annemiz bize çok yol gösterdi. Dürüstlüğü, sevgiyi, insanlığı öğretti.
Annemizin bu öğrettiklerinin hep faydasını
gördük. Övünmek gibi olmasın toplum içerisinde hep sevdik, sevildik.
İhsan Hasbahçeci bir duayen olarak
biliniyor. Onunla çok yakın olmuş biri
olarak neler söylersiniz?
Ustam ve kayınpederim çok dürüst bir
insandı. Çok pratik biriydi. Zarar göreceğini
bilse bile, işin bitmesi taraftarı olurdu. Haksız
bir iş yapmazdı. Özü–sözü bir, herkesin çok
değer verdiği sevdiği bir insandı. Çok hayran
olduğum bir yanı da, insan ayrımı yapmazdı.
Zengin fakir ayrımı yapmaz, herkese aynı
şekilde davranırdı. Çok esprili, anında taşı
gediğine koyan bir insandı.
Hayır severlik denilince aklınıza ne
geliyor?
Hayırseverlik ihtiyaç sahibi kişiyi memnun
edebilmektir. Her insanın, maddi durumu ne
olursa olsun hayır yapabilme imkânı vardır.
Bir bardak soğuk su bile hayırdır. O yüzden,
hayırsever olmada maddi durum aramamak
gerekir. İyi bir saygı, bir selam, ufak bir hediye
de hayırdır. İlla zengin hayır yapacak diye bir
kaide yok, bence. Bir gülümseme de bir hayırdır. Hayırda çok önemli bir konu da, hayır bir
ömür boyu süren bir olaydır. Yoksa, bir defa
yaptım yeter, olmaz. Her gün hayır yapılabilir. Kalıcı veya değil, iyiliğin sonu yoktur.
Ben de elimden geldiği kadar, hep bir şeyler
yapmaya çalışıyorum.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay, ağabeyimden kaynaklanan bir olay.
Ağabeyim Ayhan Uzandanç, Kızılay Kayseri

şube başkanıdır. Ağabeyimin Kızılay’daki
emek ve çabalarını gördüm, yaşadım. Ağabeyim sayesinde bu camiaya girdik, yapılan
güzellikleri gördük. Teşvik ettik, edildik. İyi
şeyler ortaya çıktıkça, daha da keyiflendik.
Daha önce de ifade etmeye çalıştığım gibi,
İstanbul’da güzel bir çevremiz var. Sağ olsunlar bize teveccüh gösterdiler. İsteklerimize,
taleplerimize inandıkları için kimse itiraz
etmedi. Hangi kapıya gittiysek boş çevirmediler. Doğru zamanda, doğru insanlarla beraber olmanın faydalarını gördük. Anlayışları,
inanışları ve imkânlarının oluşları işimizi çok
kolaylaştırdı. İyi şeyler yaptığımıza inanıyorum. İnşallah daha da iyi şeyler yapacağız.
Şadan Uzandanç’ın hayat felsefesi
nedir?
Samimiyeti, dürüstlüğü çok severim. Yalandan çok korkarım. İki kız evladım var. Onlara
hata yapabileceklerini, ancak ne olursa olsun
kesinlikle doğruyu söylemeleri gerektiğini
tembih ettim. Hata, insanlara mahsustur.
Herkes yapabilir. Ama onu saklamak veya
yanlış aksettirmek yapılan hatadan daha
vahim bir durumdur, hatanızı bana anlatın,
aşırı bir tepki görürseniz yalan söylemek
hakkınız derim. İnsanlarla diyalogu, daha
doğrusu insanı severim.

 Biz
İstanbul’da uydu
bir Kayseri oluşturduk. Adetlerimiz,
örflerimiz devam
ediyor. Kayseri’den
kopmamız
mümkün değil.
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yız. Kayseri’nin geleceğinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Kayseri’nin en büyük
şansı, 50 yıldır kenti yöneten başkanlarıdır.
Kayseri’nin alt yapısı çok iyi. İşimin icabı
Türkiye’nin çok yerini gezdim, Kayseri gibi
alt yapısı düzgün yer zaten sayılı. Bir de,
yabancıların Kayseri’ye gidip geldikten sonraki fikirleri beni bu düşünceye sevk ediyor.
Kayseri’den çok etkileniyorlar. Bizim göremediğimiz veya bize sıradan, normal gelen
şeyleri fark etmemizi sağlıyorlar.
İnsanlar Kayserili olduğunuzu
öğrenince nasıl davranıyorlar?
Önce bir kıskançlık görüyorum. Bunun için
de, bizi yanlış değerlendiriyorlar. Bizim iş
bilmemizi, uyanıklık olarak yorumluyorlar. Bu ikisinin arasında dağlar kadar fark
vardır. Kayserili’nin dürüstlüğü aşikârdır.
Kayseri’nin neyi meşhurdur, ticareti. Ticarette de temel ilke, dürüstlüktür. Dürüst
olmayan kişinin, tüccar olması mümkün
değildir. Kayserili tüccar oluyor, demek ki
dürüstlüğü var. Kayserili’nin yanlış iş yaptığına kolay kolay şahit olamazsınız. Ülkede
ekonomik kriz oluyor, hepimiz etkileniyoruz.
Ama en az tahribat Kayseri’de oluyor. Bu da
iş bilmesi, özkaynaklarına göre hareket etmesinden kaynaklanıyor.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
35 yıldır İstanbul’da yaşarım. Kayseri’yle
bağım hiç kopmadı. Kayseri’yi her gün
yaşarım. İstanbul’da görüştüğüm insanların birçoğu zaten Kayserili. Biz İstanbul’da
uydu bir Kayseri oluşturduk. Adetlerimiz,
örflerimiz devam ediyor. Kayseri’den kopmamız mümkün değil. O toprağa bağlı538

Bizimle bir anınızı paylaşır mısınız?
Kayseri Lisesi’nde kısa bir süre öğretmenlik
yaptığımı söylemiştim. Öğrenciyken öğretmenler odasına girmeye korkardım. O odaya
girmek, hem de öğretmen olarak girmek,
hocalarıyla aynı odayı paylaşmak benim için
onur vericiydi. Hayatımda hiç unutamayacağım bir hatıradır.
Kayserililer Derneği’yle ilişkiniz nasıl?
Bu derneğin genel başkanı Ali Ulvi Bakır
dostumdur, arkadaşımdır, kardeşim gibidir.
İstanbul’daki başkanlarla da ilişkim sıcak
olmuştur. Derneğin üyesiyim. Bir dernek,
üyelerinin çabalarıyla ayakta kalır. İstanbul
gibi bir yerde dernekçilik çok zor. Arkadaşlarımız, çok büyük çaba sarf ediyorlar. Biz
de, elimizden geldiği kadar destek olmaya
çalışıyoruz.
Bazı hemşerilerimiz davet bekliyorlar. Hemşeriliğin daveti olmaz. Beni kimse davet
etmedi, kendim gittim. Dernek etkinlikleri
nasıl da görkemli oluyor. Bir mucize oldu,
aynı vilayetten çıkmış yaşayan faal iki tane
cumhurbaşkanı bir araya geldi. Bu dünyada
başka hiçbir yerde olmaz. Bu Kayseri’ye özel
bir durumdur. t
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Mustafa Temtek
Sizi tanıyabilir miyiz?
1934 yılında Kayseri’nin Seyitgazi
Mahallesi’nde dünyaya geldim. Çocukluğum orada geçti. Etiler İlkokulu’ndan sonra
eğitimime Meslek Lisesi’nde devam ettim.
Liseden sonra da İstanbul Yıldız Teknik
Okulu’nu şimdiki adıyla İstanbul Yıldız Teknik
Üniversitesi’ni kazandım.1956 yılında makine
mühendisi olarak mezun oldum. Kısa bir süre
Sivas’ta Nafia {Bayındırlık} Müdürlüğü’nde
Makine Şefi ve Müdür Vekili olarak çalıştım.
Sonra yedek subaylığımı Ankara’da yaptım.
1965 yılında evlendim. Askerlikten sonra
Devlet Su İşleri’ne intisap ettim. Orada 17

sene Makine İkmal Fen Heyeti Müdürü olarak
çalıştım. Sonra 23 yıllık devlet hizmetini bırakarak özel sektöre geçtim. Hema Traktör
Fabrika’sı kuruluyordu. Başında bulunmak
mecburiyetindeydim. Orada genel müdür
muavini olarak işe başladım. Temelinden üretime kadar 27 sene orada bilfiil hizmet ettim.
Aşağı yukarı günde 37 traktör çıkaracak kapasitedeydik. Sıhhi sebeplerden dolayı, çünkü
iki kez açık kalp ameliyatı olmuştum, baktım
artık vücut dayanamıyor, emekli oldum.
Tabi Hema hem Kayseri, hem de Türkiye için
çok önemli bir fabrikaydı. Kurucusu Emin
Hattat bacanağım olur. Daha önce birkaç defa
539

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

şanların kendi ifadeleri. Bu insanların hepsi
üretime dayalı olarak çok çok istifade etti.
Çünkü Amerikalı uzmanlar da vardı. Devam
etseydi Kayseri çok şey kazanabilirdi.
Kahramanınız, örnek aldığınız
insanlar var mıydı?
Vardı. Birincisi Anatamir Fabrikası’nda Teknik
Müdür muavini olarak çalıştım. Sivil memurdum. Orada Albay Muharrem Görener vardı.
Kendime örnek olarak onu aldım. Karakter
olarak da örnek aldıklarım var. İş hayatımda
da örnek aldığım insanlar oldu. Mesela ben
Cahit Aral’la çok samimiydim. Gece yarılarına kadar ekonomi ve diğer konularda çok
dertleşirdik. Adamcağız kahvehane bilmezdi.
Kendisini mesleğine, işine adamıştı. Ondan
da, mesleki açıdan çok şey öğrendim.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Avrupa’ya gittik. Ne yaparız diye etütlerde bulunduk. Ford lisansı
altında traktör fabrikası kurulmasına karar verildi. Önce arazi alındığı
için Konya’daydı. Daha sonra Kayseri’mizde olması istendi. Ben de
başında olmam şartıyla, Kayseri’de kurulmasına karar verildi. Amerikalı uzman ve 8–10 tane teknik elemanla birlikte 1977 Mayısı’nda
temeli attık. On bir ay gibi kısa bir süre içerisinde de bu fabrikayı imalat
yapar hale getirdik. Önce montajla başladık. Parçaların tamamı yurt
dışından geliyordu. Burada montaj yapıyorduk. Her geçen gün yerli
üretimi artırdık. Aşağı yukarı son ürettiğimiz traktörün yüzde 95’ini
biz üretiyorduk. İhracat için teşebbüslerimiz vardı. Sonra askeri zırhlı
taşıyıcılar için General Motor’un motorlarını yapmaya başladık. Hem
traktör yapıyorduk, hem de General Motor’un motorlarını üretiyorduk. 27 yıl sonra bu işi ben de bıraktım, müessese de bıraktı. Şimdi
fabrika artık arazi oldu. Tabi bizim başladığımızda üretim işi bugüne
göre çok daha zordu. Bir defa Organize Sanayi diye bir şey yoktu.
Organize Sanayi’nin şimdi kullanılan mevcut projesini de biz çizdirdik.
Hema’nın imalatta kullandığı suyu tankerlerle şehirden getirtmek
mecburiyetinde kaldık. Çimento buhranı vardı. Tahsis yapılamıyordu.
Kaçak göçek, sağdan soldan alarak on bir ayda o fabrikayı üretir hale
getirdik. Kayseri’deki Organize’de yol bile yoktu. Yarım metre karda
iz açtırarak yaptık. Tenekeleri kestirerek ateş yakıyor ve kaynak yaptırıyorduk. Şimdi dile kolay, ama o tesis bu şartlar altında ve on bir
ay gibi kısa bir sürede yapıldı.
Kayseri Hava İkmal, Sümerbank gibi müesseselerden dolayı ciddi bir
sanayi şehri haline geldi. Ama o gün Kayseri teknik yönden, imalat
bakımından örneğin yedek parça bakımından çok kısıtlıydı. Mikro
metreyi kullanmayı, proje okumayı bilmiyorlardı. Bu benim değil, çalı540

İyilik diye anlıyorum. Cenab–ı Allah’ın yarattığı bütün canlılara iyilik yaparım. Yerden
biten ottan, ağaçtan, çiçekten, hayvandan
insana kadar her türlü yaratığı severim. Organize Sanayi’de bir ağaç bile yoktu. Düz yazıydı.
Oraya fabrikayı kurduğumuzda 22 bin ağaç
diktim. Her gün fabrikaya girmeden, denetlemeden önce bu ağaçlara bakar, ellerimle
gübrelerini ufalar, yapraklarını siler ve ağaçlarla konuşarak bana dua edin derdim. Hala
yıkıntılar arasında bir ağaç görürseniz, onda
benim elimin izi vardır. İğdesinden, kayısısından tutun da elmasına kadar. Ben varlıkları
severim. Bunlara hizmeti ibadet sayarım.
Hayır yaparken Kızılay’ı neden tercih
ettiniz?
Allah çok versin, Demir Karamancı’nın bir
sözü vardır.”Hisarcık’taki hastaneyi açarken
Allah herkese servet verir. Fakat bağışlamasını vermez.” demişti. Gerçekten herkese
nasip etmez. Allah bana çok vermeli. Kimse
kefenden başka bir şey götürmüyor. İmkânım
olsa, inşallah olacak daha büyük yardım etmek
isterim. Çünkü kul ancak yiyeceği kadar kısmetlenir. Çocuğunuza isterseniz Kayseri’yi
bağışlayın, onun yiyeceği lokma sayılıdır.
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Mühim olan onu çalışmaya teşvik etmektir.
Eğer onu iyi yetiştirirseniz Allahü Teâlâ yetişeni, çalışanı da sever. Onun için el altından
talebe okutmaya çalışırım, çeşme yaptırırım.
İsmi yoktur. Bilen zaten biliyor.
Kızılay’la ilgili demin Ayhan Uzandaç beye
de söyledim. Kızılay’ın adı pek bilinmezdi.
Çünkü propagandası da yoktu. İşletmesi
de zayıftı. Bilahare kendilerini tanıtarak,
Kayseri’ye eser vererek herkese kendilerini
benimsettiler. Şimdi bir yere yardım yapılacak
olsa akla ilk gelen yer Kızılay olur. Ben mesela
Aydınlıkevler’in köşesindeki kayınvalidemin
evini bağışladım. O zaman nereye verelim
derken Vali beyin teşvikiyle Özel İdare’ye verelim dedik. Sonra çok değişiklik oldu. Diyanet
İşleri’ne verildi. Türk memleketlerden gelenler
oturdu. Sonra tekrar bizden müsaade alarak
Milli Eğitim bünyesinde kreş haline getirdiler. Kızılay’ı sormuştunuz. Başkan Ayhan
Uzandaç ve bütün yönetim kurulu benim
arkadaşlarım. Çok itimat edilen insanlardır.
Samimiyetlerine, dürüstlüklerine güvenilen
insanlar. Yaptığınız hayrın yerini bulacağından emin olursanız, yaparsınız. Tembel bir
öğrenciye burs verilmez. Bu nedenle Kızılay’ı
tercih ettim.
Babam dülgerdi. İnce marangoz işleri yapardı.
İki yaşında babasız kaldım. Babamla ilgili çok
bir şey söyleyemem. Ama ifade edilen çok iyi
bir insan ve çok iyi bir ustaymış.
Bizimle paylaşmak istediğiniz anınız
var mı?
Bir prefabrik ev yapmak için Avrupa’nın tamamını gezdik. Sonra Rusya’da biz gazinodayken yanımıza iznimizi alarak bir ecnebiyi
oturttular. Sohbet ederken pompa imalatı
yaptığını öğrendik. İngiltere’den gelmişler.
Oradaki karşılaşma bize ışık tuttu. Çerkezköy’deki fabrikanın kuruluşuna esas neden o
oldu. Yani bir gazinoda bir merhaba nerelere
vardı. Bizim Kayserili çok iyi yapar. Hemen
ne iş yapıyorsun, nerden girip çıkıyorsun diye
sorar. Biz de o eğlencenin içersinde başlayan
bu hasbıhali ertesi gün randevuya dönüştüre-

rek iş görüşmesi yaptık ve Türkiye’ye bir pompa fabrikası kazandırdık.
Hidrolik pompa.
Kayseri’nin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kayseri Orta Anadolu’nun en gelişmiş şehridir. Kayseri çok daha gelişir. Kayserili çalışmasını çok daha iyi bilir. Ayağı yemenili adamdan
trilyonlar çıkar. Bu birikimin sayesindedir. Sermaye teraküm ede ede
iş gücü çoğalıyor. Bakın Kayseri’de işsizlik falan var diyorlarsa hepsi
yalan. Organize Sanayi’de birçok kapıda işçi aranıyor yazıları vardır.
Çünkü Kayserili çalışır, emeğini esirgemez, kazandığı kadar yer. Yatırımı sever. Bir arkadaşımız var. Hali vakti yerinde. Koşa koşa gidiyor.
Gel bir kahvemi iç diye seslendim. Acele işim var dedi. Oğlum ne işin
olacak deyince, “eneğimi mumladım, oğlumun nafakasını temin ettim,
şimdi de torunum için koşuyorum” dedi. Kayseri böyledir.
Kayserili’nin imajı nasıldır?
Dünyada Türkiye’ye bir gülümseyerek bakarlar. Türkiye’de de Kayseri’ye
gülümseyerek, Kayseri’de de İncesu’ya gülümseyerek bakarlar. Bir gün
İstanbul’da tramvayla gidiyorum. Adamın biri sohbet etmek için
nerelisin dedi, Kayserili’yim deyince güldü. Neden güldüğünü sordum.
“Arkadaş sizin bir isminiz var, ona gülüyorum. Bize de dıdıkçı derler.
Kafamızın ortası keldir. Dıdığı sündüre sündüre, kafamızı duvara vura
vura bizim de adımız budur, biz alınmıyoruz, sen de alınma”, dedi.
Son olarak şunu söyleyebilirim. Allah Kızılay’a emeği geçen insanlara
öldüyse rahmet eylesin, halen hayattaysa işini gücünü rast getirsin.
Tamamının çoluğunu çocuğunu mesut–bahtiyar etsin. Allah emeklerini takdir etsin. t
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Mustafa Yeğenağa
İsmimde bir de Tecimeri var, ticaret erbabı
demektir. Fakat çok hoşuma gitmediği için
kullanmam. Kimlikte, resmi yerler dışında
kullanmıyorum 1946 yılında Kayseri’nin
Yalman Mahallesi’nde dünyaya geldim.
Mimar Sinan Parkı’nın arkasındadır. Ailemiz
daha sonra Serçeönü Mahallesi’ne, oradan da
Emek Mahallesi’ne geçmiş. Çocukluğumuz
orada geçti. Kayseri’de Örnek Evler daha yeni
yapılmıştı. Çok kalabalık bir subay kesimi
vardı. Kiralık ev sadece orada vardı. O yüzden
de, çevremizde subaylar ve subay çocukları
vardı. Belki fark ediyorsunuzdur aksanımda
bir düzgünlük vardır. O da buradan ileri gelir.
542

Subay çocukları İstanbul’dan ve büyük şehirlerden gelmişti, dilleri son derece düzgündü.
İlkokul,a istasyondaki Şehit Nazım
İlkokulu’nda gittim. Kız Ortaokulu’nda birinci
sınıfı okuduktan sonra, Sümer Ortaokulu’na
devam ettim. 1964 yılında Kayseri Lisesi’ni
bitirdim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik
Bölümü’nden mezun oldum. 1969 yılında
mezun olduktan sonra mastır yapmaya karar
verdim. Bir yıl mastıra devam ettim. O sırada,
babam ve ağabeyim İstanbul’a taşınmış,
matbaayı da oraya götürmüşlerdi. Bana da,
Kayseri’deki matbaayı kapatacağım, gelecek
misin dedi. Ben de orada biraz sıkıntılıydım,
kuantum mekanik diye bir dersimiz vardı,
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hocamız da Erdal İnönü’ydü, bir yıl o derse
devam ettim Erdal İnönü’yle, fakat o kadar
zor bir dersti ki, babamdan bu teklif gelince
ben mastırı bıraktım, Kayseri’ye döndüm. Bu
arada Erdal İnönü’nden bahsetmek isterim:
O, herkesin de kabul ettiği gibi kaliteli bir
insan ve dünyanın sayılı bilim adamlarından. Kişilik olarak da, çok saygın bir insandı.
Daha sonra mecliste danışman olarak çalışan
akrabalarımız anlatırdı, Erdal İnönü’ye saygı
duymayan tek bir personel yok, onun ayarında başka birini görmek mümkün değildi
derlerdi. Bütün düşüncelere mensup milletvekilleri, sağcısı solcusu ve personelin
tamamı Erdal İnönü’yü sayar ve severdi.
Kayseri’ye döndüm. Eskiden Bay Fuat Caddesi
denilen, sonradan adı Ahmet Paşa Caddesi
olan, şimdiki meydan Beğendik Mağazası’nın
yanındaki Erciyes Vergi Dairesi’nin yerinde
iki katlı bir binamız vardı. Bu binanın altı
komple Sümer Matbaası, üstü de Cumhuriyet Halk Partisi’ydi. Biz de kiracıydık. CHP
de, bizim kiracımızdı. Ben fizik okurken
kesinlikle öğretmen olmayı düşünmemiştim. Mastıra başlamam da ondan kaynaklanıyor. Bilim adamı olacağım diye okumuştum. Kayseri’ye gelince de, yine öğretmenliği düşünmemiştim. TED Koleji Müdürü
Aydın Kılıçaslan, Müdür Yardımcısı Özdemir
Başdemir’di. Onlar aynı zamanda benim Kayseri Lisesi’nden hocalarımdı. Lisede başarılı
bir öğrenciydim. Benim fizik okuduğumu
ve Kayseri’ye döndüğümü duyunca, bizzat
matbaaya gelerek, kesinlikle bizim okula
öğretmen olacaksın dediler. Aman Hocam,
ben öğretmenliği hiç düşünmedim, şöyle
böyle dediysem de kabul etmediler. Böylece
TED Koleji’nde fizik öğretmenliğine başladım. Bu, 15 yıl kadar devam etti. Tanıdığınız, tanımadığınız birçok işadamı, gazeteci
Ufuk Güldemir, kardeşi Şafak, show sanatçısı
Ahmet Hazerdağlı, birçok doktor, mühendis
benim öğrencimdir.
Ben Kolej’e, aynı zamanda matbaa ile de uğraşacağımı söylemiştim. Biraderim Mehmet
Yeğenağa ile birlikteydik. Kardeşim, zaten

Mustafa Yeğenağa Fizik Laboratuvarı’nda

matbaanın başındaydı. Kolej idarecileri de,
benim belirli günlerimi boş bırakacak şekilde
program yaparlardı. Ben okulu, okul da beni
çok sevdi. Öğrencilerim hâlâ ararlar sorarlar. İnternet aracılığıyla görüşüyoruz. Hatta
geçenlerde öyle güzel bir toplantı oldu ki,
1976 mezunları bir araya geldiler ve bizi
de davet ettiler. Saygı ve sevgimizin artarak devam ettiğini gördük. Eşimle kolejde
tanıştım. O tarih öğretmeniydi. Aynı sınıflara
derslere girdiğimizden, bizi çok severlerdi.
Bizim aklımızda yokken, evliliği bizim aklımıza düşürdüler. Bizi birbirimize yakıştırırlardı. Pikniğe gidilir, bir ev ziyaretine gidilir,
ikimizi beraber çağırırlardı. Şimdi öğrencilerimiz, sizi biz evlendirdik derler. 1975 yılında
evlendik.
Şimdi teknoloji baş döndürücü bir
hızla gelişti, ama o günkü matbaacılık
nasıldı?
Babam Mehmet Yeğenağa Sultanı Aliye
denilen bir okuldan mezun olmuş. Öğretmen olacak, yanlış hatırlamıyorsam. Kızık
köyüne gitmesi gerekiyormuş. Okurken de,
musahhih olarak çalışırmış. O günlerde, hem
gazete okuyan insan sayısı çok azdı, hem de
onu tashih edecek insanı bulmakta zorlanıyorlardı. Ve İstanbul’dan gelen bir matbaacı ustası varmış. Küçücük bir pencereden

 Kayseri’de
fiziksel olarak bir
şeyler yapılıyor.
Yolları gelişiyor.
İnsanlarında pek
bir gelişme izlemiyorum. Babamların döneminde,
bundan çok daha
medeni olduğumuzu düşünüyorum. O zaman
sosyal faaliyetler
vardı. İşçinin
hakkını koruyacak
sendikalar vardı.
Gidilir gelinirdi.
Şimdi herkes
evinde, hatta tecrit
edilmiş konumda
gibi görüyorum. 
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madağın olur. Onları toplayıp yazı kasalarına
tekrar dağıtmayı bir düşünün.

ODTÜ Kampüsü’nde

kâğıtları uzatır, kesinlikle yanına kimseyi yaklaştırmazmış, sanatı
öğrenirler diye. Ama gel zaman, git zaman babamla öyle güzel anlaşmışlar ki, yanına girmesine izin vermiş. Babam ondan sonra mürettiplik, makinistlik derken matbaacı olmuş. Birkaç yıl öyle devam
ettikten sonra Vilayet Matbaası’ndan ayrılmış, matbaa kurmuş.
Biz liseye giderken de, önce matbaaya gelir açarız, çalışanlar gelince
de biz okula giderdik. Okuldan çıkıp, doğruca matbaaya gelirdik.
Birisi kız, beşi erkek altı kardeşiz. Babamın o özelliği vardır, beş
erkek kardeş de matbaada çalıştı. Ve hepsi de yüksek öğrenim gördüler. Birisi yüksek ticarette okumuş, diğerleri de gazetecilik, hukuk,
fizik, inşaat mühendisliği okudular. Ama ortak yanımız, hepimiz
matbaacıyız. Babam kız kardeşimizin eczacı olmasını çok istiyordu.
Fakat babamın çok sevdiği ve saygı duyduğu bir arkadaşı, çok iyi
yetiştirilmiş hukukçu oğlu için talip olunca, erken yaşta evlendirdi.
Eniştem Nahit Mücellit sevilen, sayılan Kayserili bir iş adamı idi,
Matbaacı olarak neler yaptınız?
Babamın matbaacılık yaptığı zamanda, baskı işi yaptırılacak tek yer
bizim matbaamız. Hava İkmal’in filan kendi matbaası vardı. Sümer
Bez Fabrikası ve gazetelerden başka iş yok. O gün çıkan nerdeyse
tüm gazeteler bizim matbaada basılırmış. Babam anlatırdı, Kazım
Yedekçioğlu da, Osman Kavuncu da, Coşkun Ertepınar da gazetelerini bizim matbaada çıkarırlarmış. Osman Kavuncu’yu bizim
mürettip Şaban usta anlatırdı: Gece sabahlara kadar gazete basılır.
Matbaanın köşesindeki deri koltukta tashih yapmak için beklermiş.
Beklerken o koltuğun içine yatarmış. Yatmanın ötesinde, o koltuğun
içine sığarmış. O yıllarda gazetecilik tutkusu çok meşakkatli ve çok
fedakârlık isteyen bir işti, gerek matbaacı, gerekse gazeteci açısından.
Düşünün, bir gazetenin bütün yazıları tek tek kurşun harflerden yan
yana dizilecek, büyüklü küçüklü puntolarla başlıklar yapılacak, sayfa
düzeni verilecek. Sonra baskı makinesinde çember içine sıkıştırılacak.
Bir punto eksik veya fazla olursa kalıp sıkışmaz, baskı sırasında dar544

Daha sonra matbaamız büyümüş. Haydelberg makinelerinin, herkesin bildiği maşalı
dediğimiz makinenin, Türkiye’ye ilk geldiği
yer Kayseri’dir. Ve bunu Almanlar çıkardıkları broşürde yazmışlar. Mehmet Yeğenağa,
ilk olarak İstanbul’dan bin metre uzaklıkta
Kayserili bir matbaacı, bu baskı makinesinin
özelliklerini fark etti. Bu matbaacılar dergisinde de yayınlandı. Bu müthiş bir olaydır.
Babam, İzmir Fuarı’nda gördüğü o makineyi alıp, Kayseri’ye getiriyor. Daha sonra,
aynı makineden birkaç tane daha Kayseri’ye
gelince, Kayseri’de kapasite fazlalığı oluşuyor.
Ağabeylerim zamanla işlerin ucundan tutmaya başladılar. İstanbul’dan ve Ankara’dan
büyük ihaleler almaya başladılar. Tapu Genel
Müdürlüğü’nün, Maliye’nin ihalelerini alıyorlardı. Öyle enteresan ki, bir kamyon kâğıt
gelirdi, ertesi güne bez cilt defter olarak kamyona yüklenir giderdi. Matbaada 40–50 kişi
çalışırdı. O günkü çalışan çocuklardan, gençlerden doktorlar, mühendisler çıktı. Bazıları
yaz tatillerinde, bazıları 1 yıl filan çalışmıştır. Kayserili çocuğunu çırak olarak verir, ya
sanayiye verecek ya bizim matbaaya verecek.
Matbaa, biraz daha temiz bir iştir. Sanayiye
vermek istemiyorsa, Sümer Matbaası’na
verirdi. Böylelikle, o yıllarda epeyce ihale işinden sonra, bir takım yatırımlar yapılmaya başlanıldı. İstanbul’a büyük bir matbaa kurduk.
O yıllarda İstanbul’un en büyük kapasiteli
üç dört matbaasından biriydi. Matbaamız
tam hürriyet gazetesi, TMTF gibi siyasetin
en yoğun olduğu bir bölgedeydi, grevler
yaygındı. Bu nedenle kuruluş aşamasında
o muazzam matbaa sık sık grevlere maruz
kaldı, gelişemez oldu. Halbuki beş altı yılda
adını duyurmuş, büyük işlere imza atmaya
başlamıştı. Örneğin, Cem Yayınları’nın, E
Yayınları’nın, May Yayınları’nın ve daha
birçok yayınevinin kitaplarında basım yeri
Sümer Matbaası olarak geçer.
Biraz da matbaada çıkan gazeteden
bahsedelim?
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Bizim matbaada gazeteler sürekli çıkardı.
Genellikle sahibi babam ve ağabeylerim
olmazdı. Zannediyorum 1957 yılıydı, Zaman
gazetesini çıkarmaya başlamışlar. Onun yazı
işleri Müdürü Feyzi Soysal’dı. Sonradan
hâkim oldu. Zaman’ın hemen arkasından
Anadolu gazetesine döndü. Bir süre öyle
devam etti. Anadolu Haber adını, Kayseri
Haber gazetesi kapandıktan sonra ben değiştirdim, isim kaybolmasın diye. Kayseri Anadolu Haber yapmamızın sebebi o. Kayseri
Haber güzel bir gazeteydi. İsmi kaybolmasın diye böyle bir şekil bulduk. Biz ailecek
pek gazetecilik yapmadık diyebilirim. Bir
tek Erdal ağabeyim biraz ilgilenirdi. Hasan
Parkan bir zaman yazı işleri müdürlüğünü
yaptı. Mustafa Nejat Çeven, olağan üstü bir
insandı, mizahi yönden. 1960 ihtilalinden
hemen önce Jop gazetesini çıkarmıştı. Düşünebiliyor musunuz, günde 5 bin adet satardı.
Şimdi böyle bir şey mümkün değil. Gazete
çıkar, kapının önüne masaya konulur, çocuklar kuyruğa girer Ahmet 10 tane, Mehmet
10 tane diye yazardık. Yazardık da, takip
etme imkânı yoktu. Ama bir çocuk bile sattığı gazetenin parasını getirmezlik etmezdi.
Beş lirayı getirir, masanın üzerine koyar. Kaç
lira vermen gerekiyorsa onu veririsin, alır
ve gider. Bir kişi bile parasını aksatmazdı.
Yazıyor, yazıyor diyerek, bağırarak gazete
satılırdı.
Ha o arada, babam yalnız matbaacılık yapmazdı. Kayseri’de ilk Petrol Ofisi bayii idi.
Partisi yüzünden DP iktidarı zamanında bayililiğini aldılar. Babam, daha sonra BP Bayii
oldu Kayseri ve civarında 6 adet benzin istasyonumuz vardı. Gömeç, Çinkur, Kumarlı,
Ambar, Eskisanayi ve Cumhuriyet Meydanı.
Matbaacılığa ağırlık verdiğinden, benzinliklerle ilgilenmesi için Ahmet Kedici’yi ortak
aldı. Daha sonra dürüstlüğüne güvendiği
Ahmet Uzandaç amcayı işin başına getirdi.
Yıllar boyu ilgilenemedi.
Daha sonra, onlar da hisselerini artırarak üç
eşit ortak oldular. Ahmet Kedici genç yaşta
ölünce, onun hissesini satın alıp iki eşit ortak
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TED Koleji’nde öğrencileriyle birlikte

oldular. Bu arada, Erdal ağabeyim kendini tamamen benzincilik işine
verdi, ta ki genç yaşta vefat edinceye kadar.
1960 ihtilalinden iki hafta önce, bizim matbaamız mühürlendi.
Mühürlenme sebebi, gazetenin manşetinde “Menderes Kudurdu”
yazılmasıydı. Ama esas sebep bu değildi. Başka sebepler de vardı.
Babamın siyasi kişiliği filan. Demokrat Parti eski milletvekillerinden kurulu bir heyetin valiliğe gelip oturması, hatta babamı çağırıp
konuşmaları, orada babamın yapılan teklifleri kabul etmemesi sonucu
böyle bir yola başvuruluyor. Matbaamız 15 gün kapalı kaldı. Kapalı
olmasına rağmen, bizde satılan evraklar başka yerde bulunmadığı için,
vali polisi gönderir mühürler açılır, içeriden satın alınacak evraklar
matbaanın önüne konulur matbaa tekrar mühürlenirdi. O zaman
bile evrak satardık. Bize iyilik olsun diye değil de, ihtiyaç olduğu ve
başka yerde bulunmadığı içindi. Tabi, 1960 ihtilali olunca o günün
akşamı geldik mühürleri söktük, kapatma kararı olan gazete balyalar halinde duruyor. Matbaa kapatılınca gazete de hiç satılmamış,
öylece duruyordu.
O günlerde başka hangi gazeteler çıkardı?
Hatırımda kaldığı kadarıyla Erciyes, Erciyes Telgraf, İstiklal gazetelerini Asım Yahyabeyoğlu bir süre bizim matbaada bastırdı. Daha sonra
kendisi matbaa açtı, ancak uzun sürmedi. Hatta, “para vermeyince
hiçbir matbaa benim gazetemi basmazdı, ama para ödesem de ödemesem de Mehmet Yeğenağa amca benim gazetemi basardı”, derdi.
Hayırseverlik denilince ne anlıyorsunuz?
Bizim yetişme tarzımızda bu vardır. Kendiniz bir yerlere gelebilirsiniz, ama çevrenizle birlikte o yere gelmeseniz bir işe yaramaz. Biz,
devamlı çevremizin de kalkındırılmasının yollarını ararız buluruz.
545
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öyle yapmadık, tekrar yurtlardan çıkıp hurra
polis ve jandarmanın üzerine gittik. Polis
tabiî ki çok hırslı. Bir taraftan da frukoydu,
pepsiydi gibi laflar ediliyor. Acayip şekilde
coplarla öğrencilerin üstlerine saldırdılar.
Ben de öğrencilerin arasındayım. Jandarma
bizi korumaya çalışıyor. Polisle aramıza giriyor. Ama polis fena saldırdı. Akşamüstüydü
tatil zamanıydı. Kimi, binaların içerisine girip
dehlizler vasıtasıyla yurtlara döndüler. Kimisi
de, bütün arazinin etrafını dolanarak odalarına döndüler. Şimdi, niye böyle bir şey
yaptığımızı pek anlamıyorum, ama o zaman
böyle acayip şeyler yaptık.

Şefika Yeğenağa

O zamanki matbaacıların yüzde 80’i hala, teyze çocuğudur.
Hacı Ali Şapçı ve kardeşleri özbeöz teyze çocuğu, Hakimiyet
gazetesinden Hüseyin Topçuoğlu özbeöz hala çocuğu, çoğu
matbaacı Çifteönü’nden. Komşularımızın birçoğu da matbaamızda yetişmiş ustalarımızdır. Tabi, şimdi şekil biraz değişti.
O ustaların yetiştirdiği arkadaşlar işi devam ettiriyorlar.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Vallahi birçok yeri düşündüm, ama Kızılay’dan daha münasibini göremedim. Başka bir takım hayır kurumları vardı,
pek güven vermedi. En iyisi Kızılay’dı. Çok iyi çalıştığını da
biliyorum. Güvenilir bir kurum olduğunu da biliyorum. Yerel
yöneticilerini de tanıyoruz. Bu nedenle Kızılay’ı tercih ettik.
Bizimle paylaşmak istediğiniz anılarınız var mı?
Benim en hareketli zamanım ODTÜ’de geçti: 1968 kuşağıyız. O sıradaki oda arkadaşlarım, bugün herkesin tanıdığı
insanlardır. Sinan Cemgil, Taylan Özgür, pek duyulmadı ama
Ahmet Sina vardı. Ben onlarla yurtta aynı odada kaldım.
Commer’in arabasının yakılması olayını orada yaşadık. Hatta
şunu anlatayım: Biliyorsunuz benim bir ayağım özürlü, ama
hiçbir şeyden geri kalmazdım. Bastonumun yardımıyla
onlarla beraber gider, onlarla beraber gelirdim. O Commer’in
arabasının yakılışı çok enteresan bir olaydı. Üzerine benzin
şakır şakır döküldü. Bütün öğrenciler başına toplandı. Kimin
ne yaptığı belli değil. Polis ve jandarma olay yerini çember
içine aldı. Biz yurtlara döndük, odalara girdik. Akıl şunu
gerektirir, yurtlardan çıkmazsınız, pencereden görebildiğinizi
görürsünüz, bir daha o kargaşanın içerisine girmezsiniz. Biz
546

O günün gençlik önderlerine bakarken
neler hissediyorsunuz?
Hayranlık duyuyorduk. Hepsi de kişilik
sahibi, hiçbir çıkar ve menfaat beklemeyen insanlardı. Hayran olmamak mümkün
değildi. Hitabetleri güçlü, sürekli kitap okurlar. Çok önemli bir husus da, bütün bu olaylara katılan gençlerin hepsinin dersleri de
gayet iyiydi. Ders bakımından hiçbir sıkıntıları yoktu. Son derece kaliteli insanlardı.
Lider öğrenciler, kesinlikle çalışkan öğrenciler arasından çıkarlardı. Bugünden bir bütün
olarak o günlere bakınca, çok güzel şeyler
yaptığımı söyleyemeyeceğim.
Kayseri’ye döndükten sonra, biraz kabuğuma
çekildim. Tek pişmanlığım eğitimimin verdiği
gücü, fırsatı kullanarak pek bir şey yaratamadığımdır. Bunun dışında, pişman olacağım
ayrı bir şey yapmadım. Dediğim gibi daha
güzel şeyler yapabilirdik.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
Kayseri’de fiziksel olarak bir şeyler yapılıyor.
Yolları gelişiyor. İnsanlarında pek bir gelişme
izlemiyorum. Babamların döneminde, bundan
çok daha medeni olduğumuzu düşünüyorum.
O zaman sosyal faaliyetler vardı. İşçinin hakkını koruyacak sendikalar vardı. Gidilir gelinirdi. Şimdi herkes evinde, hatta tecrit edilmiş
konumda gibi görüyorum. Yani, sosyal yönden
oldukça geri buluyorum. t
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Mükremin Başoğlu
Sizi tanıyabilir miyiz?
1943 yılında Kayseri Cürcürler Mahallesi’nde
dünyaya geldim. Babam Osman Başoğlu
Sümerbank’ta pamuk eksperiydi. İlkokulu
ve ortaokulu Sümer’de okudum. Kayseri
Lisesi’nden mezun oldum. Babam, görevi
nedeniyle senenin 7–8 ayını Adana’da geçiriyordu. Annem Kayseri’de bizimle beraber
kalıyordu. Sonunda isyan etti, yeter artık
bizi de Adana’ya götüreceksin dedi. 1960
yılında Adana’ya göçtük. Dört kardeşiz, en
büyüğümüz Yüksel Başoğlu şirketimizin
kurucusudur. Hepimizin babasıdır. Babamızı kaybedince, ağabeyimiz babamız oldu.

Babam memur, ağabeyim askerden gelip ticarete başladı. Ben lise bittikten sonra, 1964
yılında Askere gittim. Önce Denizli’de, sonra
Ankara’da Reisi Cumhur Muhafız Alayı’nda
paraşütçü olarak tamamladım. 1967 yılında
Kayserili Cemal Sürekçi’nin kızı Semiha
hanımla evlendim.
Askerden gelince, ağabeyim beni kurmuş
olduğu şirkete ortak etti. Baba mesleği pamuk üzerine çalışıyorduk. Orta
Anadolu Fabrikası’nın, zaman zaman
Birlik Mensucat’ın, İstanbul’da Bozkurt
Mensucat’ın pamuklarını komisyon bazında
babam ve ağabeyim temin ederdi. Ben tama547
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men ıskarta pamuğa yöneldim. 1970’li yılların başında, babamızın birikimiyle bir çırçır
fabrikası yaptık. Dört–beş sene kadar bu işi
yaptık. 1980 yılının başlarında iki biraderimiz Atilla, Adil Başoğlu bize katıldı. Ağabeyimle birlikte 15 yılda aldığımız mesafeyi,
kardeşlerimiz eğitimli oldukları için üç yılda
kat ettiler. İkisinin de dilleri vardı. Ellerine
çantayı alıp Avrupa’ya gittiler. Türkiye’den
pamuk telefini ilk defa ihraç eden firma biz
olduk. Büyük miktarda İtalya, Fransa olmak
üzere İngiltere, Almanya, Belçika ve hatta
Amerika’ya kadar ihracat yaptık. 1985’den
sonra Atilla bey, biz araştıracağız pamuk
kırpıntısı da ihraç edeceğiz dedi. Tekstil ve
konfeksiyon fabrikalarının artıklarını da
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ihraç etmeye başladık. Atilla bey, bu artıkları alanların nerede kullandıklarını araştırmaya başladı. Bunları elyaf haline getirerek,
iplik yaptıklarını öğrendik. O tarihte Adana
Ceyhan yolu üzerinde 20. km’deki hapishanenin bitişiğinde yer satın aldık. Üstüpüyü,
kırpıntı bezi açıp elyaf haline getirecek bir
makineyi, Sanayi Yatırım Bankası’nın kredisiyle aldık. Sanayi Yatırım’ın uzmanları
fabrikaya gelip, incelemelerde bulundular.
Rahmetli babam uzmanlara hitaben, aman
bizim çocuklara kredi vermeyin bu parayı
yiyip bitirirler demiş. Gelen ekip, amca biz
15 gündür buradayız, senin çocuklara vermediğimiz krediyi kime vereceğiz demişler.
Tabi babam memuriyetten gelmiş, riskten
korkuyor. Bir milyon lira kredi verdiler. 5 yıl
ödemeli. Makineyi getirdik, fevkalade para
kazanıyor. Aradan bir yıl geçti, aynı makinenin Sasa’da eşi varmış, kullanmıyorlar
onu satın aldık. Bir sene sonra iki tane daha
aldık. Kısa sürede bu makineden 7 tane oldu.
Her bir makine günde 10–12 ton arasında
kırpıntı ve üstüpüyü elyaf haline getiriyor.
Atilla bey Avrupalılar iplik de yapıyor, bizim
ipliğe de dönmemiz gerekiyor dedi. Yapı Kredi
Bankası’nın desteğiyle iplik makineleri de
aldık. Artıklardan Türkiye’de ilk defa iplik
yapmaya başladık. Ürettiklerimizi tamamen
ihracata verdik. 1998 yılına kadar çok iyiydik. Bu tarihte iki tane İstanbul’da, bir tane
Uşak’ta olmak üzere rakiplerimiz türedi.
Özellikle Uşak’taki firma 2 makineyle üretim
yapıyor. Maliyetleri çok az. Bizim hiçbir işçimiz sendikasız, sigortasız çalışmadı. Giderlerimiz fazlaydı. Nakliye fazlaydı. İstanbul’dan
günde 15 kamyon mal gelirdi. Tabi bu 15
kamyon 200 tona tekabül eder. 2002 yılında
Atilla bey milletvekili oldu. O zaman bir teşvik
yasası çıkarılıyordu. Atilla bey buna mani
olmak için çok çalıştı. Bakanlarla görüştü.
Ama ekonomiden sorumlu devlet bakanını
ikna edemedi. Adana’ya teşvik vermeyeceksiniz, ama 60 km. ötedeki Osmaniye’ye
teşvik vereceksiniz. Antep’e vermeyeceksiniz
Kahramanmaraş’a vereceksiniz. Kayseri’ye
vermeyeceksiniz Niğde’ye vereceksiniz. Bu
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politika yanlış bütün fabrikalar kapanacak dedi. Bu teşvik yasası çıkartıldı.
Şöyle misal vereceğim: Kendimizi
Osmaniye’deki bir fabrikayla mukayese edeceğim. Ben yılda iki fabrikama ayda 300 milyon lira elektrik,
120 milyon lira da SSK primi yatırıyordum. Benim eşdeğerim bir fabrika Osmaniye’de, Kahramanmaraş’ta
bunun yarısını ödüyordu. Dolayısıyla
benim rekabet etme şansım kalmadı.
Hele hele Güneydoğudaki fabrikalar
elektrik bile ödemiyorlar bunu devlet
de, hepimiz de biliyoruz. 2005 yılında
tökezledik. Yapı Kredi Bankası’ndan
başka hiçbir bankaya borcumuz yok.
Elektrik, SSK ve işçiye borcumuz var.
Bankaya borcumuzu ödemeye devam
ettik. Borcu ödedik, banka bize yeni
kredi vermedi. Ödediğimiz miktarı
borçtan düştü. 2008 yılında fabrikayı kapattık. Sami Yangın benim
çocukluk arkadaşım. Ben fabrikayı
Etiyopya’ya taşıyorum, Katartaş da
geliyor, peki dersen sana da yardımcı
olurum dedi. Kalktım gittim borcumu
alacağımı olduğu gibi anlattım. Ben
sana Etiyopya büyük elçisinden
randevu alayım dedi, randevu aldı,
oradaki insanlarla tanıştırdı. Aşağı
yukarı her şeyimiz bitti. Biraderlerim önümüzdeki günlerde Etiyopya’ya
gidecekler, verilecek kredinin nasıl
kullanılacağını görüşecekler, gel
görkü Yapı Kredi Bankası’yla problemi çözemiyoruz.
Babanızın tavsiyeleri olur
muydu?
Aman oğlum çara çaputa para vermeyin, bir köşede mutlaka paranız olsun
derdi. Aslında üretim yapmamızı da
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istemiyordu, ticaretle uğraşmamızı
isterdi.
Hayırseverlikten ne
anlıyorsunuz?
İmkânlar nispetinde önce yakınlarına, sonra da çevreye yardım etmeyi
anlıyorum.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay öncelikle bütün ülkede felakete uğrayan insanların yardımcısıdır.
Dünyada en önemli yardım kurumlarından birisidir. Ayhan ağabeyin kardeşi Mehmet benim ortaokul ve liseden sınıf arkadaşımdır. Ağabeyimle
de Ayhan ağabey yakın arkadaştır.
Kızılay’a hastane yapıyoruz denilince,
hay hay dedik. İmkânlar nispetinde
bir şeyler yapmaya çalıştık.

Adil Başoğlu

İnsanlar Sizin Kayserili
olduğunuzu öğrenince nasıl
davranıyorlar?
Kayserili işadamları olarak açıkgöz
olarak görürler. Tutumludur, kendini
bilir, işini bilir diye görürler.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
görüyorsunuz?
Kayseri bana göre Türkiye’de bir tanedir. Kayseri’de işlerim var. Senede bir
iki defa giderim. Her seferinde mutlaka bir değişiklik görüyorum. Benim
gözümde ilk sırada Kayseri, ondan
sonra Konya, Antep, Denizli gelir. Her
şeyiyle fevkalade bir gelişme var.

Atilla Başoğlu

Neleri seversiniz?
Futbolu, yüzmeyi severim. Boş
zamanlarımızda Adana’da bir kulübümüz var. Seçkin aileler gelir oraya
giderim. t

Osman Başoğlu
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Mükremin Gürses
Sizi tanıyabilir miyiz?
1928 yılında Kayseri’de Yalman Mahallesi’nde
doğdum. Askere bir yıl geç gitsin diye, doğum
tarihimi 1929 yazdırmışlar. Dört erkek, bir
kız kardeşin en sonuncusuyum. Cumhuriyet
İlkokulu’nda, daha sonra Sanat Okulu’nda
okudum. Babam mahalle imamıydı, kaderine
razı bir insandı.
İlk işim bakırcılıktı, Kazancılar Çarşısı’nda
bakırcılık yapardım. Ustamın ismi Mehmet’ti,
5–6 kişi çalışırdık, onlar akraba olduklarından birbirlerini tutarlar, beni istemezlerdi.
Daha çok kazan ve leğen yapardık. Dört–beş
yıl çalıştıktan sonra işi bıraktım. Cürcürler
550

Mahallesi’nde teyzemin kocasıyla bakkallık
yapmaya başladım. Amcam Çarşıağası Cemal
ağa idi.
1949 yılında İzmir Gaziemir’de askerliğimi
yaptıktan sonra, Tayyare Fabrikası’nda işe
başladım. Orada, kaynak, kaporta işinde
çalıştım. 1952 yılında Servet hanımla evlendim. İki oğlum, bir kızım oldu. Kayınpederim
Nasuh Olgunharputlu, Kayseri’nin ilk şoförlerindendi. Kemal Dedeman’la kamyonculuktan arkadaşlardı. Balatacılık, contacılık
mesleğini Kayseri’de ilk yapan insandır.
Hanımın teyzesinin kocası Bekir Köylü
kaportacıydı. Fabrikadan ayrılıp beraber
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çalışmaya başladık. Kurşunlu Camii’nin
karşısında, Karakimseli’nin apartmanının
yanında çalışmaya başladık. Allah rahmet
eylesin Bekir Köylü beni esnaf yaptı.
1955 yılına kadar orada çalıştım. Rahmetli
Osman Kavuncu Sanayi’yi yaptırdı, ben de
oradan bir dükkân aldım. Çok zor şartlar
altında aldım. 5.555,50 kuruşa mal oldu.
Camekansız teslim etmişlerdi. Oğulcuklu’nun
Aliağa’ya bir yıllığına kiraya verdim. 1956’da
kendi dükkânımı açtım. Kaynakçı Ali Ahıskalı
ile ortak olmuştuk. 1960 yılına kadar sürdü
ortaklığımız.
1972 yılında Mehmet Özar’dan Murat 124
aldım. Tofaş bayisiydi. 64 bin liraya 20 bin
peşin, ayda iki bin beş yüz lira taksitle, hem
de radyolu. Radyo farkı 3 bin liraydı.1975
yılında topraktan aldığım Sivas Caddesi’ndeki
dairemde halen oturmaktayım.
Hayırseverlik denince neler
anlıyorsunuz?
Hayırseverlik olanın olmayana vermesi
demektir. Çocuklarımdan Allah razı olsun,
onlar Kızılay’a benim ve hanımın adına iki
oda döşetmişler. İsmimi orada yazılı görünce,
çok heyecanlandım. Geçmişte yaşadığımız
sıkıntılar, yokluklardan sonra insanların
istifade edeceği bir yeri görmek huzur verdi
bana. Gurur duydum çocuklarımdan. İnşallah
daha büyüklerini de yaparlar.

Salih Gürses
Sizi tanıyabilir miyiz?
1955 yılında Kayseri’de Yalman Mahallesi’nde
doğdum. Cumhuriyet İlkokulu’na gittim.
Kadı Burhaneddin Ortaokulu’nda, liseyi
Kayseri Lisesi’nde okudum. Dükkân iki tane
olunca, babamın ihtiyacı olduğundan lise
birde okulu bıraktım. 1975 yılında askerliğim
çıktı. Ağabeyim askerde olduğundan, ben
gitmedim. Rahmetli arkadaşım Muammer,
hadi şu okulu bitirelim dedi. 1978 yılında,
gece lisesine devam edip, liseyi tamamladım.
Babamın kurduğa işe ısınamadım. Oradan,

imalat sanayine, tekstil sektörüne yöneldim.
Spesifik parçaları aldım sattım. Lastik sattım,
katalitik soba sattım. İzmir’den mal aldım,
Gaziantep’e sattım.
1974 yılındaki savaştan sonra, Amerika’nın
uyguladığı ambargo vardı. Ana Tamir’de tanklar yatıyordu, parça olmadığından. Hidrolik
hortum yapardık, o zaman. Bir üsteğmen ve
astsubay ellerinde resimle geldiler. Sordular,
bundan yapabilir misiniz, diye. Ben de evet
dedim, şaşırdılar. Onu gerçekleştirerek, Ana
Tamir’e iş yapmaya başladım.
1999 yılında çelik halat fabrikası kurdum.
Adı, Erciyes Çelik Halat. Monotron halat
yapıyordum. Kablo içinde taşıyıcı olarak kullanılıyordu. 2009’un 12. ayında Hes Kablo’ya
devrettim. Konveyör bant yapıyorum, şu
anda. Havaalanındaki bantlar, taşıyıcı bant,
koşu bandı, imalat hattındaki bantları yapıyorum. Çin’den hortum çeşitleri getiriyorum.
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Babamla çok fazla konuşmazdık. Otoriter
birisidir. Kendisi her zaman ön plandadır.
İçinde bir şey olmaz, direk söyler. Haram
yedirmedim, siz de bana yedirmeyin der.
Kimseyi kandırmadıktan sonra, başarı geliyor.
Kahramanınız oldu mu?
Fabrika kurdum, çok insana ekmek verebildim. İmkân sağlamak çok güzel. Toplumun
içinde olmak, çok büyük haz veriyor. Çocuk
Esirgeme’de çalışmak büyük haz veriyor.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Biz Kayserililer pazarlık etmeyi severiz. Çok
tutumlu insanlarız. Belli bir yaştan sonra,
biriktirdiğimiz paraları hayır kurumlarına
vererek bir anda harcayabiliyoruz. Öbür
dünya için çalışıyoruz. Babamın sık kullandığı
çok güzel bir söz vardır “yık hayır köprüsünü
şer geçmesin” derdi. Bu söz ilk anlamda belki
farklı anlaşılabilir, ama üzerinde düşündükçe
hayrın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?

Askere 1979 yılında gittim. Balıkesir’e, oradan da İstanbul Tuzla
Piyade Okulu’na geçtim. Askere geç gittiğimden benim için zor oldu.
1981 yılında evlendim. Bir oğlum ve bir kızım var. Oğlumu bu
işler için yetiştirdim. İngilizce eğitimi almasını istiyordum, Bilkent
İşletme Bölümü’nü bitirdi. Kızım evlendi.
Meslek teşekküllerinde görev alıyorsunuz, anlatır
mısınız?
On iki yıldır Kayseri Ticaret Odası’nda Meclis Üyeliğim var. Çocuk
Esirgeme Kurumu’nda denetim kurulundayım. Memduh beyin
döneminde, Kayserispor’da bir dönem görev yaptım. Ömer Faruk
Murat döneminde MHP’de iki dönem il yönetiminde görev yaptım.
Kızılay’a üyeyim.
Babanız Size neler tavsiye ederdi?
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Yöneticisi Asaf bey, çocukluktan beri arkadaşım. İnşaatına birlikte gidip geldik. Bir oda da
ben alayım dedim. Anlaşma yaptık, babamın
adına. Hemen arkasından arkadaşları aradım,
anam adına da oda yaptırmak istedim. O
sırada Osman Nizamoğlu’nun ordaymışlar.
Osman ağabey de duymuş bu dediklerimi.
Annem ve babamın haberleri yoktu. Akşam
oturması bizdeymiş. Babama akşam bunları
anlatmış ve babam da orada duydu.
Kayseri’nin geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
Geleceği parlak. Üreten, paylaşan bir şehir.
İnsanlar, yatırım yapıp genişlemeyi düşünüyor. Yeni gelen nesil daha donanımlı olduğundan, Kayseri çok iyi yerlere geliyor. Makine
sanayi gelişiyor. Yurtdışına mallar satıyorlar.
Gece hayatı bulunmadığı ve tutumlu olduğundan geleceği parlak. Nüfusu artacak. Ayak
uydurursak, teknolojiyle aramız iyi olursa
gelişimimiz daha çabuk olur. t
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Torunları Anlatıyor

Nazif ve Behiye Dener

B

en torunu Nazif Demircioğlu.
Bana, dedemin adını vermişler.
Dedem biz doğmadan çok önce öldüğü
için, bilgilerimiz oldukça kısıtlı. Annemden,
teyzemden duyduğum şeyleri sizlere aktarabilirim. Bir de, bize somut olarak intikal eden
gayrimenkulleri var. Onlarla ilgili bilgiyi size
aktarabilirim.

korunurlarmış. Anneannem Behiye hanım
dedemin eşi. Yaşlanınca, ben onun pazar
işlerini görmeye başladım. Sebze pazarından aldıklarını evine taşırdım. O zaman evi
bana göstermişti, şurası oturma odamız,
burası yatak odamız derdi. Yıkılmıştı, ama
boyalarından bilirdi. Daha sonra Setenönü’ne
taşındılar. Dayım orada vefat etti.

Dedem Kale’nin içerisinde otururmuş. Onun
için onlara zamanında Kaleliler denilirmiş.
Rıza Beyzade Kaleliler denilirmiş. 1900’lü yılların başında orada oturuyorlarmış. Kalenin
kapısı kapanınca, dışarıyla irtibatları kesilirmiş. Dışarıda akşamları hayat zormuş. O
zaman Ermeniler var. Eşkıyalar var. Onlardan

Annemin aktardığı kadarıyla, dedem çok
kibar bir insanmış. Çok temiz ve itinalı giyinirmiş. Kolalı gömlek giyer, kravat takarmış.
Gömleklerinde ve kravatında iğne olurmuş.
Ütülü pantolon giyermiş. Çok titizmiş.
Tekel’de veznedarlık yaparmış. Zaten bu
görevdeyken vefat etmiş. Kendisi bir ağa
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çocuğuymuş. Babasından kalan çok büyük arazileri vardı.
Bize kadar intikal etti. Koyup giden nur içinde yatsın.
Şu anlatacağım olay çok önemlidir. Kayseri’nin dışında
büyük araziler, tarlalar almışlar. Alma gayeleri de, orada
bulunan insanlara yardım etmek. O tarlaları alıp “yarıya
vermek” denilen bir usulle yoksul insanlara veriyorlar.
Onlar ekip biçiyor. Yarısı ekene biçene, yarısı da mal
sahibine kalırmış.
Biraz da anneannenizi tanımak isteriz.
Anneannem Behiye hanım, dedemden çok sonra vefat
etti. Biz anneannemizi çok iyi biliriz. Çok hanımefendiydi.
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Çok titizdi. Çok güzel yemekler yapar, giydiklerini çok
yakıştırırdı. Eşarbını bile çok intizamlı bağlardı. Bütün
aileyi bir arada tutmaya çalışırdı. Çok güzel huyları ve
alışkanlıkları vardı. Çok genç yaşta oğlunu kaybetti.
Oğlundan bir torunu vardı. Onunla beraber hayatını
devam ettirdi.
Dedemim bir oğlu, dört kızı vardı. Oğlu’nun ismi Mehmet
Dener’di. Kızlarının en büyüğü Esma Tosun, sırasıyla
Hatice Kantarcı, Ferruha Demircioğlu, Hikmet Çalık.
Hikmet Teyzem şu anda hayatta. t
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Necati Alkan
Sizi tanıyabilir miyiz?
1946 yılında Bağpınar {Isbıdın} Köyü’nde
doğdum. İlkokulu köyümde bitirdim. Babamın,
Kayseri Bankalar Caddesi’nde inşaat malzemeleri dükkânı açması üzerine Kayseri’ye taşındık.
Ben ortaokulu Kayseri Lisesi’nde bitirdim. Daha
sonra dükkânımızı Ankara’ya taşıdık. Liseye
burada devam ettim, fakat ticarete olan hevesim
dolayısıyla lise birden ayrılarak ticarete başladım.
Ankara Maltepe’de açtığım kitap ve kırtasiye
dükkanını on sene devam ettirdikten sonra,
turizme olan merakım dolayısıyla 1986 senesinde Bodrum’da apart işletmeciliğine başladım.
Bodrum’da neler yaptınız?

O tarihlerde bodrumda tatil yapanlar çoğunlukla İstanbul ve İzmir’den gelirdi, plakalar
34 ve 35’di. İçimden, 38 plaka göremeyecek miyim diye geçirirdim. 2000 yılında
bodrumda bulunan Kayserilerle bir dernek
kurduk. Derneğin 2004 yılına kadar başkanlığını yaptım. Her sene yaptığımız Mantı geceleri çok görkemli geçti.
En son 2003 yılında yaptığımız mantı gecesine davet ettiğimiz Kayseri Ticaret Odası
yöneticilerinden Asaf Mehmetbeyoğlu ile
tanışmamız ve her Kayseri’ye gelişimde bana
Kızılay’ın çalışmalarını ve yapılan işleri göstermesi, Kızılay’a olan sevgimi bir kat daha
artırdı.
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Bodrum Kayserililer Kültür ve Dayanışma Derneği 3. Mantı Gecesi {12 Ekim 2003}

Dernek başkanlığım sırasında Kayseri derneklerinin bütün toplantı ve yemeklerine
katıldım. Bir seferinde Kayseri Hilton’da
yapılan toplantı sırasında dışarıdan gelen
Kayseriler şehir turu yapıyorlardı. Grubun
Organize Sanayi’de verdiği bir çay molasında
rahmetli Sakıp Sabancı’ya, Bodrum Kayserililer Derneği Başkanı’yım dediğimde elimi
sıkıca tutarak, hemşerim Bodrum’da kaç tane
Kayserili var diye sordu. Böyle bir soru beklemiyordum, ama beş yüz kişi var diye cevap
verdim. Kendisi elinin beş parmağını açarak,
bu beş bin kişi demektir dedi.
Dernek faaliyetlerine devam ediyor
mu?
Derneğimiz şu anda devam ediyor. Biz nöbeti
gençlere devrettik. Bodrumda Kayserililer
olarak bir ağırlığımız var.

BODRUM’DA KAYSERİ
RÜZGÂRLARI ESİYOR!
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden
birisi olan Bodrum’da, geçtiğimiz hafta sonu
“”Kayseri Rüzgârı” esti. Bodrum’da yaşayan
yaklaşık beş yüz Kayserili “Bodrum Kayseri
Kültür ve Dayanışma Derneği” adıyla kurdukları çatı altında mükemmel bir dayanışma
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örneği sergiliyorlar. Dernek Başkanı Necati
Alkan, yaklaşık 20 yıl önce Bodrum’a tesadüfen yerleşen bir Kayserili. Bodrum’da turizme
yatırım yapmış, kurduğu apart oteller zinciri ile Bodrum turizmine ağırlığını koymuş
bir kişi. Başkan Alkan, Bodrum’a giden tüm
Kayserililer’i, bu bölgeye yatırım yapmaya
çağırmış. Alkan’la tanışan çok sayıda Kayserili burada turizm yatırımları gerçekleştirmiş. Bugün, Bodrum’da Kayserililer’e ait
tam on dört büyük otel bulunuyor. Otellerin hepsi kendi mülkiyetleri. Kayserililer,
Bodrum’a öylesine ağırlıklarını koymuş ki,
sadece ticari hayatta değil, siyasette de öne
çıkmışlar. Bodrum’un en ünlü mahallerinden
birisi olan Kümbet’in muhtarı bile Kayserili.
Kayserililer, kendi aralarında bir araya gelmişler, belirledikleri adaya oy vermişler ve
Kümbet’e Kayserili bir muhtar seçtirmişler.
Kayserili iş adamları arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma ise herkese örnek olacak
güzellikte. Her alanda birbirlerine yardım
ediyor, sıkışık zamanlarında birbirlerine el
uzatmaktan hiç geri durmuyorlar.
Dernek Başkanı Necati Alkan’ın etrafından
toplanan ve her alanda örnek çalışmalar
yapan Kayseri Kültür ve Dayanışma Derneği
ekonomiden siyasete, ticaretten sanayiye, her
alanda etkili çalışmalar yapıyor.
Kısaca söylemek gerekirse, Bodrum’da yaşayan bir avuç Kayserili, mükemmel bir anlayış,
mükemmel bir dayanışma içinde Bodrum’a
ağırlıklarını koymuş ve o yöreye yön veriyorlar.
Bodrum Kayseri Kültür ve Dayanışma Derneği, geçtiğimiz hafta sonu bir dayanışma
gecesi düzenledi. Geceye Kayseri’den Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci ve meclis
üyeleri, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Zeki Yılmaz, Kayserili gazeteciler ve çok
sayıda davetli katıldı. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Dedeman Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Dedeman, Başkan
Vekili Kurtuluş İnanılır toplantıya katılmak
için Ankara’dan geldi. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve Kayseri milletvekilleri muhteşem
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geceye tebrik telgraftan çekerek katıldılar.
Gecenin açılış konuşmasını Dernek Başkanı
Necati Alkan yaptı. Bodrum’da yaşayan Kayserililer arasındaki örnek dayanışmadan söz
eden Alkan, “Kayseri hasretimizi, burada birlikte yaşayarak gideriyor, Kayseri’nin gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışıyoruz”
diyor ve önümüzdeki yıllarda çok daha geniş
katılımlı bir toplantı düzenleyeceklerini söylüyordu.
Ticaret Odası Başkanı Hasan Ali Kilci ve
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayserililer gecesinde birer konuşma yaptı.
Kilci, “Türkiye’nin neresine giderseniz gidin,
mutlaka bir Kayserili bulursunuz. Bodrum’da
yaşayan Kayserililer’in birlik ve beraberlik
içindeki dayanışmaları beni şaşkına çevirdi.
İşte, Kayserili ruhu ve memleket sevgisi bu”
diye konuştu ve dernek yöneticilerini kutladı.

Necati ve Gönül Alkan

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kayserili
olmaktan gurur duyuyorum” diyerek başladığı konuşmasında, Kayseri Derneği Yöneticilerini çalışmalarından dolayı kutladı ve
“Kayseri sevgisini ve Kayserili ruhunu daha
da güçlendirmeliyiz” dedi. Bodrum’un en
büyük otellerinden birisi olan Aşka Otel’de
düzenlenen geceye büyük ilgi gösterildi.
Geceye katılanlar arasında Muğla Valisi Hüseyin Aksoy da vardı.
Geceye katılmak için Bodrum’a giden Kayseri
Ticaret Odası heyeti ve Kayserili gazeteciler,
Bodrum’u bütün yönleri ile tanıtan gezilere
katıldılar ve Murat Dedeman’ın özel yatı ile
Bodrum’da mavi tura çıkarıldılar. Kayseri
Heyeti, dönüş yolunda Fethiye’ye uğradı ve
burada düzenlenen tekne turunda 12 adalara
gezintiye çıktılar.

heyetini taşıyan otobüslere, il valilikleri tarafından eskort verildi ve
heyetin ziyaret programı bir kez bile aksamadı.

Kayserililer Gecesi’ne katılmak üzere Bodrum’a yola çıkan Kayseri heyeti, uğradığı bütün
illerde büyük ilgi topladı. Konya Ticaret
Odası, Muğla Ticaret Odası, Bodrum Ticaret Odası, Fethiye Ticaret Odası ve Antalya
Ticaret Odası, Kayseri heyeti onuruna yemek
verdiler. Başkan Kilci, gittiği tüm il ve ilçelerde yetkililer tarafından karşılandı. Kayseri

Antalya’daki yemek sırasında Antalya Belediye Başkanı Bekir Kumbul,
Başkan Hasan Ali Kilci ile kısa bir süre görüştü ve Kayserililer’in
dayanışmalarından çok etkilendiğini belirterek, “nereye giderseniz
gidiniz, Kayserililer birbirlerini buluyor ve örnek dayanışma sergiliyor.
Böylesine bir anlayışı başka hiçbir ilde bulmanız mümkün değildir”
diye konuştu. 4 günlük Bodrum gezisine katılan Kayseri ekibi, neşe
ve eğlence dolu bir hafta sonu geçirerek Kayseri’ye döndü {Üstün
Tuncer, Yeni Kayseri Gazetesi, 16 Ekim 2003}. t
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Nejla Küçükçalık
Sizi tanıyabilir miyiz?

 En büyük
gayem bir gün bir
okul yaptırmak.
Çünkü eğitimsiz
ilerleme mümkün
olmaz.
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1954 yılında Kayseri’de doğdum. 1966’da
Güneş Koleji’ni, 1972’de Kadıköy Kız Koleji’ni
bitirdim. Ben ailemin son çocuğuyum. Ben
liseyi bitirdiğimde annemle babam orta yaşın
üzerindelerdi. Benim de evliliğimi, sağlıkları
yerindeyken görmeyi arzu ettiler. Bu nedenle
babam üniversiteye devam etmeme sıcak
bakmadı. Dolayısıyla hem aile dostumuz,
hem de uzun yıllardır iş ortağı olduğumuz
Küçükçalık ailesinin oğullarından biri olan
eşim Mustafa Küçükçalık ile 1973 yılında
evlendim. Bu evlilikten Anber, Pemra ve İlker
adlı üç çocuğumuz oldu. En küçük çocuğumuz

İlker’i kaybetmenin büyük üzüntüsünden
sonra, kendimi iki kızıma adadım.
Büyük kızım liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimine Londra’da King’s College’de
devam etti, işletme mühendisi olarak mezun
oldu. Türkiye’ye dönünce Siemens, Philips
gibi sektörünün lider firmalarında uzun yıllar
çalıştıktan sonra mutlu bir evlilik yaptı ve
bütün hayatımı dolduran torunum Baran’ın
doğumuyla iş hayatına ara verdi.
Küçük kızım Pemra ise İngilizce işletmeyi
bitirdikten sonra pazarlama yönetimi üzerine
yüksek lisans yaparak eğitimini tamamladı.
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Şu an dijital medya sektöründe global bir
ajansta çalışıyor.
Hayır müessesesine bakışınız nasıldır?
Küçüklükten beri aile içerisinde gördüğüm
ve bana öğüt edilen en önemli şeylerden biri,
imkân ölçüsünde ihtiyacı olana yardım etmenin ne kadar gerekli ve sevap olduğu idi. Ben
de bu doğrultuda elimden geleni her zaman
yapmaya çalıştım. En büyük gayem bir gün
bir okul yaptırmak. Çünkü eğitimsiz ilerleme
mümkün olmaz. İyi bir gelecek, torunlarımıza
yaşanılası bir ülke bırakmak için insana yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunun
bilincindeyim ve bu düşüncemin ne kadar
doğru olduğunu gün geçtikçe milletçe şahit
olduklarımızla daha net görüyoruz. Küçük
ağabeyim Ahmet Baldöktü’yü askerde şehit
vermemizin üzerine anne ve babamın hayır
işlerine ağırlık vermesi ve bundan aldıkları
manevi hazzı görmek bizleri de bu yöne her
zaman teşvik etti.
Hayatla ilgili ilkelerinizi sorsak, neler
anlatmak istersiniz?
Hayatta muvaffak olabilmek için prensipli,
dürüst, kadirşinas ve gönlü geniş olmak gerekir diye düşünüyorum. Ben hayatım boyunca
riyadan, riyakârdan, yalandan, yalancıdan,
hileden ve hilekârdan uzak durmaya çalıştım.
Kişilik olarak doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik ve içtenliği benimserken, hayatım
boyunca da bu vasıflara uygun yaşamaya özen
gösterdim.
Neleri seversiniz?
Aslında bu çok geniş kapsamlı bir soru. Hobilerimi soruyorsanız eğer kitap okumak, seyahat etmek, yürüyüş yapmak, film izlemek
diyebilirim. Hayatı benim için keyifli kılan
sebepleri merak ediyorsanız ise, bunu çok
kısaca özetleyebilirim. İki kızım ve son iki
senedir her günüme neşe katan biricik torunum ve onlarla birlikte geçirdiğin her an.
Neleri sevmezsiniz?

Saygısızlığı sevmem. Bence her türlü ilişki
sevgisiz yürüyebilir, ama saygısız asla. Bu
nedenle saygısız insanlara, laubaliliğe ve
buna bağlı olarak hadsizliğe tahammülüm
yoktur. Böyle olduklarını düşündüğüm insanlardan uzak durmaya çalışırım. Kötü karakter özelliklerinden bahsetmişken kendimde

Necla Küçükçalık kızları ile
birlikte
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sevmediğim bir huyumu da ekleyebilirim.
Oldukça evhamlı bir insanımdır. Bu huyumu
istesem de maalesef değiştiremiyorum.
Hayatınızda kimleri örnek aldınız?
Hayatımda rol model olarak, biraz evvel
ifade ettiğim erdemleri hatta daha fazlasını
tasarrufunda bulunduran tek kişiyi örnek
aldım: Annem, Ayşe Baldöktü. Yapıcılığı,
toparlayıcılığı, küçük ve büyük herkese saygılı
davranması, sadece benim değil onu tanıyan
herkesin sık sık dile getirdiği hususlardır.
Hayırlarınızda neden Kızılay’ı tercih
ettiniz?
Kızılay, çocukluğumuzdan beri her zaman
hizmet aşkı malum olan saygın bir kurum.
Böyle bir kuruma katkı fırsatı bulunca kaçırmak istemedim. Çorbaya bir tutam da ben
tuz atmak istedim.
Kayseri ve Kayserililer’le ilgili olarak
neler söylemek istersiniz?
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Kayseri doğduğum, ama büyümediğim bir
şehir. Bu yüzden fazla tanıdığımı söyleyemem. Evlendikten sonra eşimle nadir ve kısa
süreli gelişlerimde şehir turları yaparak bu
eksikliği gidermeye çalıştım. Diğer taraftan
Kayserililer’i tanımak konusunda daha şanslıydım, çünkü İstanbul’da bizim de içinde
bulunduğumuz geniş bir Kayserili topluluğu
var. Kendilerini akıllı {zeki}, misafirperver,
muhafazakâr, cömert ve yardımsever olarak
tanımlıyorum. Mensubu olmaktan mutluluk
duyuyorum.
Başkaca neler söylemek istersiniz?
Bu keyifli sohbet için Size teşekkür ediyor,
hayatımın geri kalanında da bu tür hayır
işlerine devam etme şansını Allah’tan diliyorum. t
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Necmettin Küçükçalık
Sizi tanıyabilir miyiz?
1949 yılında Kayseri Eskibedesten
Mahallesi’nde dünyaya geldim. 5–6 yaşına
kadar çocukluğum bu mahallede geçti.
Oradan Sahabiye Mahallesi’ne taşındık.
İlköğretimi İnönü Okulu’nda okudum. Sümer
Ortaokulu ve Kayseri Lisesi’ni bitirdim.
Ortaokulda Kazım Yedekçioğlu hoca, lisede
Mahmut Taşkın hoca müdürümüzdü. Liseyi
bitirince Gümüşsuyu’nda İstanbul Teknik
Üniversitesi’ni kazandım. 1972 yılında
yüksek makine ve gemi inşa mühendisi
olarak mezun oldum. Üniversiteyi bitirince
İngiltere’ye gitmiştim. Orada 3–5 ay kaldık-

tan sonra, babam rahmetli oldu. Türkiye’ye
döndüm. 1973 yılında askere gittim. Acemi
birliğini Yassıada’da denizci olarak yaptıktan
sonra, Kasımpaşa’da Taşkızak Tersanesi’nde
18 ay yedek subaylık yaptım. 1976 yılında
hemşehrilerimizden Şükriye hanımla evlendim, 2 oğlum var.
Askerlik dönüşü babamın kumaş işine devam
ettim. O tarihten itibaren de, Alaeddin ağabeyimle beraber ticaret yapıyoruz.
Babanızın Size tavsiyeleri olur muydu?
Geleneksel Kayseri yaşantısından, kendi
yaşadıklarından bizlere örnekler verirdi.
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Muhafazakâr, dindar bir insandı. Yaşam tarzına uygun tavsiyeleri olurdu. Çalışmadan,
dürüstlükten, sadakatten bahsederdi.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu
öğrenince nasıl davranıyorlar?
İyi nazarla bakıyorlar. Kayserili’yi çalışkan
ve dürüst insanlar olarak bilirler. Kayserili’yi
gerçekten tanımayan, dışarıdan duydukları
fıkralarla değerlendiren bazı insanlar, tanışıp
da aslını öğrenince bu kanaatleri değişiyor.
Kayseri ve Kayserili memleketin medarı iftarıdır.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Hayırseverlik kazandığını diğer insanlarla
paylaşabilmektir. İnsandaki en büyük erdem
de budur. Kendisi için değil ailesi, toplumu,
milleti için çalışmaktır.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
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İstanbul’a geleli neredeyse 50 yıl oldu. Çeşitli
vesilelerle gidip geliyoruz. Hem memleketimiz, hem de Kayseri gelişiyor. Bunları gördükçe memnun oluyoruz. Kayseri’den okul
arkadaşlarımız, yolları düştükçe İstanbul’a
geliyorlar, eski günleri konuşuyoruz. Yıllar
geçti, bazılarını sima olarak hatırlayamayınca
o günkü yaşadığımız şeyleri anlatınca hemen
hatırlıyoruz. İstanbul’daki derneğimizle
temas halindeyiz. Toplantılarına katılırız.
Bayramlaşmalara gideriz. Sağ olsunlar, başındaki insanlar çok çalışkanlar. Allah rızası için
orada bulunuyorlar.
Kayseri’de hem okuyup, hem de ticaret
yapan insan fazla değildir. Siz de
bunlardan birisisiniz, nasıl oldu?
Herhalde kaderin bir cilvesi. Böyle planlamadık, kendiliğinden oldu. t
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Neşe Kuşçu Taş
Sizi tanıyabilir miyiz?
1960 yılında Kayseri’de doğdum. Çocukluğum Sümer’de geçti. Sümer Bez Fabrikası’nın
memur evleri vardı. Orada doğdum, ama
nüfusta Hasinli Mahallesi olarak geçiyor.
Babam Nuri Kuşçu ticaret yapardı, sanayiciydi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Kayseri
TED Koleji’nde bitirdim. Ankara Üniversitesi
Kimya Mühendisliği Bölümü’nü tamamladım. 1981 yılında okulu bitirdikten sonra, iki
ay Sümer Bez Fabrikası’nda kimya mühendisi
olarak çalıştım. 1981 yılında evlendim ve
çalışma hayatımı noktaladım. 15 yıl evde
oturdum, çocuk büyüttüm.

Biz beş kız kardeşiz. Bir de evlatlık kız kardeşimiz var. Babam okutmaya çok meraklıydı. Beş kız kardeşin hepsi de üniversite
mezunu. Kimsenin okumadığı, anarşinin
çok olduğu 1980 dönemlerinde, hepimize
üniversiteyi okuttu. En büyük kız kardeşim
sınıf öğretmeni oldu. Ben iki numarayım,
kimya mühendisi oldum. Bir küçüğüm iktisadı bitirdi. Dört numara okulu yarım bıraktı,
evlendi. En küçük de, şuanda Ankara’da lisede
İngilizce öğretmeni.
Örnek aldığınız kişiler var mıydı?
Ben babamı örnek aldım. Kimsenin okumadığı zamanda, babasını 7 yaşında kaybet563
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Hayırseverlik denildiğinde ne
anlıyorsunuz?
Bilenin, bilmeyenin elinden tutmasıdır. Bilmeyene öğretmek lazım. Maddi ve manevi
yapılması gerekmekte. Eşim Mehmet Taş
adına Erciyes Üniversitesi Kadın Doğum
Bölümü’ne bir oda yaptırdım. Babamın
adına bir oda da annem yaptırdı. O da kadın
doğumda.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay’a kendi adıma bir oda yaptırdım.
Fakültede yığılma olduğunu gördüm. Kızılay da yeni bina yaptırıyordu, Kızılay’ı tercih
ettim.
Kayseri’nin bugünkü durumunu ve
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Bugünün Kayseri’sini de yaşanılabilir bir
şehir olarak görüyorum. Mühendislikten
öğretmenliğe geçiş yaptım özel nedenlerle.
Gelecekten her zaman ümitli olmak durumundayım. Her zaman, daha iyi şeylerin
yapılacağına inanırım.

mesine rağmen, babaannem okuma yazma
bilmemesine rağmen, babam Ankara İktisadi
Ticari İlimleri bitirmiş. Babam Fargo, Dodge,
Desoto Kamyonları İç Anadolu Bölge Baş
Bayisi’ydi.
Babanızın Size tavsiyeleri nelerdi?
Çalışmamızı öğütlerdi. Tembelliği, evde oturmayı sevmezdi. Vatansever, Atatürkçü birisiydi. Evimizin her yerinde Atatürk resimleri
vardı. Kapımızın girişinde kocaman Atatürk
resimleri dururdu. Ülkeyi ilerletmek için,
hanımların çalışması gerektiği söylerdi.
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1980 ihtilalinden önce üniversitede okurken,
okulumuzda sağcı solcu kavgası oldu. Okulumuzun eski ismi Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’ydi. Bayan hocamız
Kayserili’ydi. Olaylarda büyüyünce beni ve
birkaç arkadaşımı odasına aldı. Bizim bu olaylarla ilgimizin olmadığını biliyordu. İki–üç
saat o odada kalmıştık. Akşam dokuz gibi
okuldan çıkabilmiştik. Çok korkmuştuk.
Üniversite 3. sınıftaydım. Ertesi gün otobüse binip Kayseri’ye geldim. Babama ben
çok korktum, okumayacağım dedim. Babam
şaşırdı ve hayır okuyacaksın dedi. Bir saat
sonra, beni geldiğim otobüse tekrar bindirip
Ankara’ya geri gönderdi. Okulu bitirmeden
gelmek yok, kendini koruyup ayakta durmayı
da öğreneceksin, dedi.
Biz üniversite sınavına girerken özel kurs,
ders yoktu. Sadece okuldaki çalışmamızla
giriyorduk. Özel ders alan arkadaşlarım vardı.
Ben de, evde babama özel ders alayım dediğimde, o da bana, sen üniversiteye girmek
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için yeterlisin demişti. Bana, o güveni de
vermişti.
Sizin çocuklarınıza tavsiyeleriniz
nelerdir?
Aynı şekilde ben de çocuklarıma çalışmalarını söylüyorum. Babası vefat ettiğinde, 7.
sınıfa gidiyordu oğlum Gültekin. Babası da
vefat etmeden evvel, akşam 8 gibi iş toplantısındaydı. Eve telefon etti. Çocukları sordu.
Her halde öleceğini anladı ki, ne yapıp edip
çocuklarımı okutacaksın, hiç başka yolları
yok dedi. Sonra da, oğlum Serdar Gültekin
Taş’ı telefona istedi. Ona da, mutlaka okulu
bitirmesi gerektiğini, iyi bir eğitim alması
gerektiğini söyledi. Babalarının isteğini, iki
oğlum da yerine getirdi.
Eşimin hiçbir rahatsızlığı yoktu. Birlik
Mensucat’ın Yönetim Kurulu Başkanı’ydı.
Sendikalar arasında anlaşmazlık çıkmıştı.
Sendikacılarla beraber Hisarcık’ta Şemsettin Tesisleri’ne yemeğe gittiler. Amacı onları
uzlaştırmaktı. Fakat orada da münakaşa
olmuş. Onları aralamak istemiş ve o sırada
fenalaşmış. Fenalaşmış olarak Sami Yangın
eve getirdi. Kapıdan girince oraya yığılıp
kaldı. Kalp krizi geçiriyormuş o sırada ve
kalp krizinden vefat etti.
Eşiniz nasıl insandı?
Yönetici olarak adalete çok güvenen bir
insandı. Vefatından 15 yıl geçmesine rağmen
karşılaştığım işçileri olsun, müdürleri olsun
dürüst ve adaletli olduğunu söylerler. Çocuklarına çok düşkündü.
Bir oğlum daha var, o da Ergin Taş. O da
babası vefat ettiğinde ilkokul 2. sınıfa gidiyordu. İş hayatına atılayım çocuklarıma bakayım dediğimde, Kayseri’de insanlar arasında
bir dayanışma olduğunu, yardım ettiklerini
gördüm. Kayserili’nin Kayserili’ye yardım
ettiğini gördüm.
Eşimin vefatından sonra, 1996 yılında
Mimarsinan’daki Sinan İlköğretim Okulu’nda
öğretmenliğe başladım. Şu anda da İnönü

İlköğretim Okulu’nda fen ve teknoloji öğretmeniyim.
Bir öğretmen olarak çocuklar gördüklerini öğreniyorlar. Soyut değil somut şeyleri uygulamalı
olarak daha kolay öğreniyorlar.
Okula da yardımda bulundunuz sanırım?
Kocasinan’daki İnönü İlköğretim Okulu’nun
bahçesine kendi adıma bir çeşme yaptırdım.
Çeşme el işiyle ve taş oymacılığıyla yapıldı.
Kayseri’nin meşhur taş ustası Seyit ustaya yaptırmıştım.
Neden çeşme?
Çocuklar köyden gelmişler ve hep sokakta su
içmeye alışmışlar, içeriye girmiyorlar. Ben de
çocuklara yardım olsun diye, okul bahçesinde
çeşme yaptırdım.
Allah’ım bana da, isteyen herkese de daha fazla
hayır yapmayı nasip etsin. t
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Nilgün ve İmdat Şimşek
NİLGÜN ŞİMŞEK
1955 yılında Zonguldak’ta doğdum. İlkokulu
Ankara Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda,
Ortaokulu Ankara Deneme Lisesi’nde
okudum. 1974–75 döneminde Kastamonu
Kız Öğretmen Lisesi’ni, Eskişehir Üniversitesi
Pedagoji Bölümü’nü bitirdim. İlk öğretmenliğimi Karadeniz Ereğli’de Çayırlı Köyü’nde
yaptım. İki yıllık öğretmenken, eş durumundan Kayseri Amarat Köyü’ne geldim. Sonrasında Bünyan Tuzhisar’da ve ondan sonra
da Hisarcık Hikmet Yedekçioğlu, Mehmet
Soysaraç, Ahmetpaşa ve Hacı Ali Karamercan
ilköğretim okullarında görev yaptım ve 20
Eylül 2001 yılında emekli oldum.
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Kahramanınız var mıdır?
Babam Şinasi Ersoy Zonguldak’ta maden
mühendisiydi. Selanikli olan Annem ise ev
hanımı. Altı kardeşiz. Babam gibi olmak isterdim. Çok da hayırsever bir insandı.
Çocukları çok severim. Onlara karşı çok sabırlıyımdır.
Hobileriniz nelerdir?
Kitap okumayı ve seyahat etmeyi, değişik
yerel tatları çok severim.
Neleri sevmezsiniz?
Yalanı sevmem. Dedikodu yapmayı sevmem.
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İMDAT ŞİMŞEK
Sizi tanıyabilir miyiz?
Hayırseverlik denilince neler
anlıyorsunuz?
Ellerinde imkân olanları, ellerinde olmayanlara yardım etmesidir.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Çocukluğumuzdan beri Kızılay’ı biliyoruz.
Kızılay’ı tercih etmemizin nedeni, herkesin
kara gün dostu olması ve her zaman yanımızda bulunmasıdır.
Kayseri’yi nasıl buluyorsunuz?
Her şeye uyum sağlayan insanlar. Müteşebbis insanlar. Kayseri’den başka bir yere gittiğimde burayı çok özlüyorum.
Bir anınızı anlatır mısınız?
Öğrencilerle 5. sınıfta fen bilgisi deneyi
yapıyoruz. Suyun renksiz tatsız olduğunu
gösteriyorum. Çocuklara sordum, nasıl en
iyi su içilir, nasıl en iyi su elde edilir, diye.
Bir öğrencimi kaldırdım ve hangi su iyi olur
dedim, o da, hocam en iyisi sultan su, demişti.

1956 yılında Pınarbaşı’nın Gazi Köyü’nde
doğdum. İlkokulu köyümde okudum. Ben
orta bire giderken babam vefat etti. Pazarören Öğretmen Okulu’na gitmeyi çok isterdim. Sınavlarına girdim, fakat kazanamadım.
Pazarören Öğretmen Okulu sınavına girmek
için, köyde ilkokulu bitirmeme rağmen,
tekrar 5. sınıfı okudum. Fakat sınavı yine
kazanamadım. Kayseri’de Kadı Burhaneddin Ortaokulu’na kayıt yaptırdım. Ardından,
Kayseri Ticaret Lisesi’nde okudum. Ankara
Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu’nda
4 yıllık işletme ve muhasebe bölümünde
okudum. Muhasebeciliğe liseyi bitirince başladım. Şu anda yeminli mali müşavirim. Üniversiteye kayıt yaptırdığımda, devam zorunluluğu yoktu. Şubat 1977’de kendi muhasebe
büromu açtım. Muhasebecilik mesleğini hem
sürdürdüm, hem de üniversiteyi okudum. 12
Eylül zamanında okula devam mecburiyetinin kaldırılması, benim için iyi oldu. Yoksa
okulu bırakıp askere gitmek zorunda kalacaktım. Bir yandan da çalışıyordum. O dönemde,
meslek yasası yoktu ve herkes muhasebeci
olabiliyordu. 1978 yılında eşim Nilgün hanım
567
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Sivil toplum örgütlerinde görev aldım.
Dadaloğlu Kültür Derneği’nde 1993 yılında
Kurucu Başkan’lık yaptım. İki dönem Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası’nın Başkan Vekilliği’ni yaptım. Sportif
faaliyetlerim de oldu. Öğrencilik döneminde
boks sporu yaptım. Ardından boks hakemliği
ve boks il temsilciliği yaptım.
Boksa nasıl başladınız?

ile evlendim. 1982 yılında Kayseri Ticaret
Lisesi’nde öğretmenliğe başladım. 15 Ekim
1990 yılına kadar hem muhasebecilik yaptım,
hem de lisede muhasebe dersleri öğretmenliğime devam ettim.
Öğrenciliğimde öğretmenim olan kişilerle
çalıştım. Çok güzel bir duyguydu. Öğrenci
iken öğretmen odasından korkarken, onlarla
aynı yerde oturabilmek tarif edilemez güzel
bir duygu.
15 Ekim 1990 yılında öğretmenlikten istifa
ederek, mali müşavirliğe devam ettim. 1999
yılında Kayseri’de ilk defa sınavla yeminli
mali müşavir olan 4 kişiden birisi oldum.
Şu anda Ankara Yeminli Mali Müşavirler
Odası’na bağlı olarak Kayseri’de faaliyet gösteriyorum. Kayseri’de ilk defa il temsilciliğini
oluşturduk. 2009 yılında seçimle, Ankara
YMMO il temsilcisi olarak seçildim.
Askerliğinizi ne zaman yaptınız?
Askere 1991 yılında gittim. Sivas’ta kısa
dönem asker olarak başladığım askerliğimi,
Kayseri Orduevi’nde muhasebeci olarak bitirdim.
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İlkokulu köyde bitirip Kayseri’de ortaokula
başlamıştım. Başka illerden gelen arkadaşlarım da vardı. Spor yapalım kendimizi koruyalım, dedik. O zamanlar judo ve boks çok
popülerdi. Boyum uzun olduğundan judo
için uygun olmadığımı ve benim boksa uygun
olduğumu söylediler. Ali Hasetçi ve Abdurrahman Yağan dönem arkadaşlarımızdandır. Boksa orta sonda başladım. O zamanlar
okullar arası boks müsabakaları vardı. Sonradan kaldırıldı. Böylelikle de boks sporuna
ilgi azaldı.
Babanız ne iş yapardı, Size tavsiyeleri
nelerdi?
Babam çiftçiydi. Benim ablalarım Kayseri’ye
göçmüşlerdi. Onlara çok yardımcı oldu.
Ayrıca, ben öğretmen okuluna gideyim diye
çok uğraştı. Babam bana, arkadaşlarına
dikkat et, derdi. Senin aile arkadaşın ayrı
olsun, yol arkadaşın ayrı olsun, para isteyeceğin arkadaşın ayrı olsun, derdi. Ben de şimdi
bunları oğluma söylüyorum.
Kahramanınız var mıydı?
Siyasetin içinde, kültürel anlamda ve eğitim
alanında ayrı kişileri örnek almışımdır.
Prensipleriniz nelerdir?
Yalan söylenmesini sevmiyorum. Samimiyet
istiyorum. Ailemize çok bağlıyız.
Hayırseverlik denilince neler
anlıyorsunuz?
Eğitime yönelik hayırlarımız çok olmuştur,
ama çok fazla söylemiyoruz.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
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İmdat Şimşek CHP İl Başkanı’yken
DSP’den 1995 yılında Kayseri’den milletvekili seçilen Rahmetli İsmail Cem

İmdat Şimşek ortaokulda {1. Sınıf}

fazlasını hak ediyor. Kayseri’ye daha fazla
yatırım lazım.
Üniversite şehri haline gelmiş olmasına
rağmen, öğrenciler için yeterli yurtların
olmadığını görüyoruz.
Unutamadığınız anılarınız var mı?

Gazi Köyü /
ilkokulda bayram töreni

Güvenilir bir kuruluş ve uzun soluklu olması.
Yapılan yardım ve hayırların, yerinde ve
zamanında yapılmasından dolayı eşim Nilgün
hanım ile Kızılay’ı tercih ettik.
Kayseri’nin bugününü ve gelişimini
nasıl buluyorsunuz?
Sanayi ve ticarette çok iyi. Ülke yönetimine
siyasetçi yetiştiren bir il oldu. Cumhurbaşkanı, TOBB başkanı ve birçok başka yöneticiler Kayserili. Ama bana göre Kayseri daha

1975 yılında liseyi bitirdim. 1977 yılında
muhasebe büromu açana kadar özel sektörde
çalıştım. Bir ecza deposunda kâtip olarak başladım. 10 parmak daktilo biliyordum. Patron,
muhasebeci ve ben aynı odada oturuyoruz.
Evladım bir iş mektubu yazacağız dedi ve ben
de yazıp kendisine götürdüm. Böyle mektup
mu olur, ne zamandan beri bir yıl 15 ay oldu,
dedi. Meğer tarihi 07.15.1975 şeklinde, ay
ve günü yanlış yerlere yazmışım. Beni azarlamıştı. Çok alındım. Bir hafta çalıştım ve
ücretimi de almadan işten ayrıldım.
Öğretmenlik yaparken, yılsonlarında notlar
idareye verilmeden önce öğrencilerle söyleşi569
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Ticaret Lisesi okullar arası
boks müsabakası sonrası

İmdat Şimşek ve Nilgün Şimşek düğün törenlerinde

ler yapıyoruz. Şarkılar türküler söylüyoruz.
Öğrencilere, ilk dönem 3 alır, ikinci dönem 5
alırsanız ben sizi geçiririm demiştim. Aslında
geçemez, ama kanaat notu verip geçiriyorum. Öğrencimin birisi de, ilk dönem 3 ikinci
dönem 5 almış. “Geçecek miyim, kalacak
mıyım” diye bana soruyor. Sen kalıyorsun
deyince, “ama Siz geçeceğimi söylemiştiniz”
dedi. Bize bir türkü söylersen geçireceğim
dedim. Diğer öğrenciler de, “bir şarkıya, türküye sınıf mı geçilir?”, diyorlardı. O çocuk
türkü söyledi, ben de geçirdim. Ki ben zaten
geçirmiştim, dersten.
Siyasetle de uğraştınız, bahseder
misiniz?
15 Ekim 1990 tarihinde okuldan istifa etmiştim. O zamanlar Sosyal Demokrat Halkçı
Parti’nin merkez ilçe başkanı, “Hocam sen
okulu bırakmışsın” dedi ve beni partiye kayıt
ettirdi. O zamandan beri partinin içindeyim.
İl, ilçe ve mahalle kurultay delegesi oldum.
1993 yılında SHP il başkanlığına aday oldum.
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Az bir oy farkıyla başkan olamadım, ama
kurultay delegesi oldum. Kapatılan CHP ile
parti birleştirildiğinde de kurultay delegesi
idim. 1995 yılında yapılan seçimlerde ben İl
Başkanı oldum. 1995–96 yılında İl Başkanı
olarak görev aldım. Halen bir partili olarak
çalışmalarıma devam ediyorum. t
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Nuh ve Mahmut Hiçyılmaz
Sizi tanıyabilir miyiz?
1957 yılında Kayseri Hacıvelet Mahallesi’nde
dünyaya geldim. Yedi yaşıma kadar aynı
mahallede, dedemlerle ve amcamlarla beraber aynı evde kaldığımızı hatırlıyorum.
Büyük ve küçük sofalı, tokanalı, zerzembili,
şirin bir evdi. Amcam evlenene kadar bu
evde kaldık ve daha sonra Düvenönü’nde
yeni yapılı bir daireye kiraya çıktık. Aynı
yıl Gazipaşa İlkokulu’nda tahsil hayatım
başladı. Evimize yakın olduğu için, babam
o okulu tercih etmişti. Üçüncü sınıfa başladığımda Düvenönü’nden Aydınlıkevler’e,
kendi evimize taşınmamıza rağmen Gazipaşa

İlkokulu’nu ve öğretmenimi çok sevdiğimden
dolayı, daha yakın bir okula kaydımı aldırmadım.
İlkokulu bitirdikten sonra çevremizdekilerin
baskılarına rağmen, rahmetli babam beni
TED Kayseri Koleji’ne yazdırdı. O yıllarda
Kayseri’nin tanınmış aileleri de çocuklarını
o okula gönderiyorlardı. Nitekim Kolej’den
mezun olan birçok arkadaşım, gerek kendi
işlerinde, gerekse kamuya ait görevlerinde
çok başarılı olmuşlardır. Kolej’de okuduğum
yedi yılda, çok başarılı bir eğitim hayatım
oldu. Hocalarım tarafından çoğunlukla örnek
talebe olarak gösterilirdim.
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Kolejden sonra girmiş olduğum üniversite
sınavında, İstanbul İktisat Fakültesi’ni
kazandım. Ancak o yıllarda Hisarcık’da bağ
komşularımızlardan Nazım Öncel ağabey,
beni İngiltere’ye götürmek istedi. Hem o yıllarda Türkiye’de anarşik olayların olmasından ve hem de beni çok sevmesinden dolayı
İngiltere’de tahsil görmemi istedi. Ben de
konuyu babama açınca, kendisi olumlu karşıladı. Bu yıllarda artık bağ yolu gibi olan yurtdışına gitme durumu o yıllarda olmamasına
rağmen, kendisi büyük bir ileri görüşlülükle
benim İngiltere’ye gitmeme rıza gösterdi.
Fakat bu kararında Nazım ağabeyin çok
büyük etkisi oldu. Nitekim kendisi benim
adıma Manchester Üniversitesi’ne müracat
etti ve o yıllarda çok revaçta olan Tekstil
Fakültesi’ne girmem için tavsiyede bulundu.
Çünkü kendisi de Tekstil Fakültesi’nde okuyordu. Bu müracat üzerine, pek de olağan
olmayan bir şekilde beni üniversiteye kabul
ettiklerine dair bir mektup aldım. Hâlbuki
genellikle mülakata çağırırlar ve ona göre
karar verirlermiş. Kolej’de Mss. Linda isminde
bir matematik öğretmenimiz vardı. Öğrencilerle diyalogu çok iyiydi. Ondan referans
istemişler. O da iyi referans olmuş ki, beni
mülakatsız kabul ettiler.
Manchester’da kaldığım 4 yıllık süre içerisinde, çok güzel anılarım olduğu gibi, çok da
başarılı bir tahsil hayatım oldu. O dört yılı her
yönüyle dolu dolu yaşadığımı söyleyebilirim.
1980 yılında Türkiye’ye döndükten sonra,
o zamanın Kayseri’deki en büyük tekstil kuruluşlarından olan Birlik Mensucat
Fabrikası’nda göreve başladım. Babam demir
ve sac ticareti yapıyordu, fakat ben mademki
tekstil okudum öğrendiklerimi uygulamak
istiyorum dedim. Böyle bir fabrikada çalışmayı, en azından tecrübe kazanmak adına
daha uygun buldum. Üç yıl kadar çalıştıktan sonra Isparta’da kısa dönem askerliğimi
yaptım. Dönüşte, tekrar Birlik Mensucat’a
başladım ve bir yıl kadar daha çalıştım. O
yıllarda babamın ortaklarından ayrılması
gündeme gelmişti. Böyle bir ayrılık netice572
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sinde, evin tek erkek evladı olmamdan dolayı,
babamın kurulu olan iş düzenini devam ettirmek üzere Birlik Mensucat’tan ayrıldım ve
babamla beraber iş hayatına atılmış oldum.
Sac ve profil işi benim hiç yabancı olmadığım
bir konu idi. Çünkü ben tüm tahsil hayatım
boyunca, tatillerimi babamın dükkanında
geçirirdim. Onun için, işe adapte olmam zor
olmadı.
1984 yılında Kemal Cabat’ın kızı Müzeyyen hanımla evlendim. Nuh Naci, Filiz,
Ahmet Onur adlarında 3 çocuğumuz oldu.
2006 yılında babam vefat ettikten sonra,
Amerika’da tahsilini tamamlayıp dönen
oğlum Nuh Naci ile birlikte, aynı işimizi Organize Sanayi Bölgesi’nde devam ettirmekteyiz.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Hep anlatılıyor ya Kayserili hayırseverdir
diye, öyle bir özelliğimiz var. Bunu anlatmaya bile gerek yok. Kayseri’de yapılan birçok
eğitim ve sağlık kurumları hayırseverler tarafından yapılmıştır. Tabi hayırsever olmak, illa
maddi olarak da olmayabilir. Bazen manevi
olarak da insanlar hayır yapabilirler. Bu bazen
bilgi üretmekle, bazen insanlara doğru yolu
göstermekle, bazen bildiklerinizi başkalarıyla paylaşmakla da olabilir. Bu konudaki
bir anımı sizinle paylaşmak isterim: Uzun
yıllar böbrek rahatsızlığı geçiren rahmetli
annemi 1992 yılında Hindistan’a böbrek
nakli yaptırmak üzere götürmüştük. Orada
Türkiye’den de hastaların bulunduğu bir hastaneye gitmiştik. Hastalar büyük bir ümitle
oraya gelmişlerdi, ancak İngilizce bilmediklerinden dolayı doktorlarla ve diğer sağlık
görevlileriyle iletişim kuramıyorlar ve dertlerini anlatamıyorlardı. Biz oraya vardığımızda çok zor durumdaydılar. Ancak benim
gerek annemin doktoruyla, gerekse onların
doktorlarıyla yapmış olduğum görüşmeler
onları çok mutlu etti. Onların da nakil olup
sağlığına kavuşmalarını görmek ve onların
bu şekilde yardımlarına koşmak beni de o
zaman çok mutlu etmişti. Hele bir tanesi
“Allah razı olsun sen bize yardımcı oldun,
sağlığımıza kavuştuk” demişti. İşte bu da

bir hayırseverliktir diye düşünmüştüm ve
çok mutlu olmuştum. Bundan dolayı hayır
yapmanın ille de maddi olması gerekmez diye
düşünüyorum. Tabi biz aile olarak bu konuda
biraz ketumuz. Yaptığımız bazı hayırları göstermekten çekiniriz ve saklı kalmasını tercih
ederiz. Doğrusu Kızılay’a yapmış olduğumuz
hayırın da bu şekilde açıklanmasını istemezdim, ancak Sayın Ayhan Uzandaç beni aradı,
bir kitap hazırladıklarını ve hayırseverleri
bu kitapta anmak istediklerin belirtince
kendisini kıramadım. Hâlbuki biz yapmış
olduğumuz bu hayrı unutmuştuk bile. Çok
şükür, Cenab–ı Allah’ın verdikleriyle, “veren
el” durumundayız. Netice itibarı ile hayırseverlik özümüzde var ve mümkün olduğu
kadar yapmaya çalışan insanlarız.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Hayır yapmayı istemek başka, hayır yapmak
başkadır. Hayır yapabilmek için de birilerinin
vesile olması gerekir. Kızılay Hastanesi yapılırken Sayın Asaf Mehmetbeyoğlu bizim de
anne ve babamız adına birşeyler yapmamızı
istedi. Asaf bey benim çok samimi arkadaşım
olur. Bağdan da komşuyuz. Biz de, ne gerekiyorsa yapalım dedik ve böylece Kızılay’a da
ufak bir hayır yapmış olduk.
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Meslek teşekküllerinde, sivil toplum
örgütlerinde de görev aldınız, bu
konuda neler söylemek istersiniz?

 Babam,
geride kalan
olaylarla zaman
kaybetmek yerine
önümüze bakıp
yapacağımız işleri
planlamamızı tavsiye ederdi. Tahsilat yapamadığımız
bir alacağımız için
de fazla uğraşma,
yenisini kazanmak
ondan daha kolay
derdi.
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Şimdi bağ yolu oldu. Herkes yurtdışına gidip
geliyor. Bizim gittiğimiz dönemde parmakla
gösterilecek kadar azdı. Bir topluma girdiğimiz zaman yurtdışında tahsil görmemizden
dolayı ön plana geçiyorduk ve herkesin ilgisini çekiyorduk. Böyle olunca insanlar sizi
bazı yerlere yakıştırıyorlar. Koleji bitirdi,
İngiltere’de tahsil yaptı, çalıştığı fabrikada
başarılı oldu diye konuşuyorlar ve sizi bir
yerlere uygun görüyorlar. Biz bu taleplere
biraz direndik. Çünkü rahmetli babam ortaklarından ayrılınca başka da erkek kardeşim
olmayınca işin idaresi, büyümesi için ne yapılacaksa benim yapmam gerekiyordu. Dolayısı ile iş hayatımın başında sosyal olaylarla
ilgilenmeye fırsatım olmadı. 1983 yılında
Turgut Özal tarafından kurulan Anavatan
Partisi’nde benim de görev almam istendi.
Rahmetli babama, benim de görev almam
hususunda çok baskı yapıldı, ancak uzun
süre siyasetten ve diğer sosyal aktivitelerden uzak kalmayı tercih ettik. Siyaset benim
çok ilgimi çekmiyordu, ancak Anavatan
Partisi Melikgazi İlçe Teşkilatı’nda görev
aldım. O zaman başkanımız Sayın Mustafa
Hüsrevoğlu idi. Teşkilatta iki dönem görev
yaptım. Ak Parti’nin kuruluş döneminde de
kurucu il başkanlığı yapan sayın Mustafa
Elitaş tarafından yönetime davet edildim. Ak
Parti’nin İl Yönetimi’nde iki dönem Yönetim
Kurulu Üyeliği, İl Başkan Vekilliği ve Yürütme
Kurulu’nda görev yaptım. Daha sonra Melikgazi Belediye Meclis Üyeliği ve Büyükşehir
Belediyesi Meclis Üyeliği ve Başkan Vekilliği yaptım. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyon Başkanlığı’nda bulundum. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’nin dış ilişkileri konusunda çalışmalar yürüttüm. Kardeş şehir olan
Bosna Hersek’in Mostar şehri ile olan ilişkiler
çerçevesinde Mostar’a çok gidip geldim. Oradaki savaş mağduru insanlara faydalı olabilmek için el beceri kursları açtık, çok faydalı
faaliyetlerde bulunduk. Bu arada iki dönem
Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyeliği’nde
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bulundum. Son dönemde TOBB Başkanı
Sayın Rifat Hisarcıkıoğlu’nun teveccühleri ile
Ticaret Odaları Konsey Üyeliği’ne seçildim.
2008 yılında Ticaret Odası seçimlerinde bazı
arkadaşlarımın ısrarı ile başkan adayı olarak
seçime katıldım, fakat seçimi kaybettim. Bu
arada çeşitli vakıf ve derneklerde görevlerim oldu. 1992 yılında Sayın Zeki Yılmaz
ile kurmuş olduğumuz Erciyes Organ Nakli
Vakfı’nın da başkanlığını yürütmekteyim.
Bütün bu görevlerin hiçbirine kendim talip
olmadım, hepsinde de çevremdeki eşimin
dostumun ve arkadaşlarımın ısrarı ile görev
aldım.
Hayat felsefeniz, prensipleriniz
nelerdir?
Bu konuyu iki yönlü anlatmak gerekir. Bir
defa siz hangi prensiplerle yetişirseniz yetişin, insanın yapısı çok önemlidir. Eğitimin
çok önemli olduğu bir gerçektir, ancak o
eğitimin bir insan üzerindeki etkisi kendi
yapısı ile de çok alakalıdır. Bizim bir akrabamızın iki çocuğu var. Birisi okudu çok iyi bir
meslek sahibi oldu, diğeri ise tabiri caiz ise
ipini sürdü gezdi. Aynı annenin aynı babanın çocukları olmasına rağmen, çocukların
yapıları çok farklı idi. Dolayısı ile yetiştirilme
tarzının ötesinde, insanın kendi yapısı çok
önemlidir diye düşünüyorum. Bizim, genel
olarak sessiz ve sakin bir yapımız vardır.
Bu yapımızın üzerine ailemizden aldığımız
çok iyi bir terbiye ve eğitim vardır. Çocuklar
okulda öğretim görür, eğitim ise aileden gelir.
İçimizde çok iddialı olmamıza rağmen, dışımıza bunu belli etmemeye çalışan insanlarız.
Böyle bir yapımız var.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
Hacıvelet Mahallesi’nde doğduğumu söylemiştim. O yıllarda şehirde bir planlama
yapılmamış, bunu İngiltere’ye gidince fark
ettim. İngiltere’ye ilk gittiğimde bir öğrenci
yurdunda kaldım ve daha sonra iki arkadaşım ile beraber ev kiraladım. Kaldığımız ev
yüz küsur yıllık evdi. Buna rağmen içeri-
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sinde oturulabilen çok güzel bir mekândı.
Adamlar, o yıllarda bile planlı yapılaşmayı
öne çıkararak şehirlerini kurmuşlar. Ama
maalesef Türkiye’de bir planlama yapılmamış ve Kayseri de kurulurken gelişi güzel
yapılaşmanın içerisine girmiş. Kayseri’nin,
öyle tahmin ediyorum ki elli yıl öncesi ile
yüzelli yıl öncesi arasında çok fazla bir fark
yoktur. Hâlbuki son elli yılda ve özellikle son
15–20 yılda Kayserimiz’de çok güzel gelişmeler sağlandı ve Türkiye’ye örnek olarak
gösterilecek bir il haline geldi. Sosyal, kültürel
ve ekonomik alanlarda çok büyük gelişmeler
sağlandı. Özellikle Erciyes Üniversitesi’nin
yanı sıra başka üniversitelerin de faaliyete
geçiyor olması Kayseri’yi bir üniversite şehri
yapmanın yanında, sosyal bakımdan yıllar
öncesine göre çok daha değişik bir yapıya
doğru ilerliyor.
Özellikle son yıllarda belediyelerimiz tarafından yapılan faaliyetler, Kayseri’yi dünyanın
en güzel ve yaşanabilir şehirlerinden biri
haline getirmiştir. Bundan 4–5 yıl kadar önce
idi; eniştemin rahmetli babasının cenazesine
gelmek isteyen bir arkadaşını havaalanından
karşılamaya ben gitmiştim. Havaalanında
misafirimizi karşıladıktan sonra, Büyükşehir
Belediyesi’nin karşısında olan cenaze evine
getirdim. Neredeyse direksiyonu döndürmeden evin önüne geldik. 5 dakika sürmemişti
ve misafirimiz, “Ne oldu? Geldik mi?” diye
hayretler içerisinde kaldı. “Ben İstanbul’da
Atatürk Havaalanı’na gitmek için iki saat
vakit harcadım. Böyle bir şey olmaz, ne kadar
güzel bir imkân”, diye hayret etmişti.
Bir anımı daha anlatayım: 8–10 yıl önce idi,
son 60 yılın en sıcak günü deniyordu. Yeğenlerim ve kız kardeşim İstanbul’dan gelmişlerdi, rahmetli babam da onları gezdirirken
bunalmışlar, Erciyes’e çıkmışlar. Bana telefon açtılar, “Biz Erciyes’e geldik burası biraz
serin gibi, gelirken bağa uğra halı, minder,
üzerimize giyecek birşeyler getir”, dediler.
Orada mangal yaptık, yedik içtik. Havanın
da biraz kararmasıyla üşümeye başladık ve
yanan mangalın etrafında ısınmaya çalıştık.
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Son 60 yılın en sıcak günü denen bir günde,
hem çok terledik, hem de 20 km kadar bir
mesafeye gidince üşüdük. Böyle bir imkân
başka hangi şehirde olabilir, bilmiyorum.
Dolayısı ile Kayseri dünyanın en güzel şehirlerinden biridir ve kıymetini bilip daha da
gelişmesi için, imkânların daha da artması
için, çalışmalara aralıksız devam etmemiz
gerekmektedir.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu
öğrenince nasıl davranıyorlar?
Ankara’daydım. İngiltere’ye gittiğim yıllardı.
Taksilerde taksimetre yoktu. Pazarlık edilirdi. Bindiğim taksinin şoförü, pazarlık etme
üslubumdan Kayserili olduğumu anlamıştı.
Zaten genellikle de böyle olurdu. Kayserili
olarak pazarlık etmeyi severiz. Böyle bir özelliğimiz var. Ticaret hayatımızda da Kayserili
olduğumuzu söyleyince, muhatap olduğumuz
insanlar, size mal satmak çok zor diye tepki
verirler. Fakat son zamanlarda bu düşünce
pek kalmadı. Çünkü Kayserili’den daha fazla
pazarlık eden insanlar meydana geldi. Tabii
Kayserili olduğumuzu öğrenince “kurnazlığımızla” alakalı şeyler anlatılırdı. Fakat son
yıllarda bu tür yaklaşımlar yapılmaz hale
geldi. Artık Kayseri, Türkiye’ye örnek olan
stadıyla, spordaki başarısıyla, ticaretteki ve
sanayideki müteşebbis ve siyasetteki başarılı
insanlarıyla takdir edilmekte ve ön plana
çıkmaktadırlar. Geçen yıl İstanbul Dedeman
Oteli’ndeki bayramlaşmada, özellikle Kayseri
dışındaki Kayserililer’in artık Kayserili olduklarını büyük bir mutlulukla söylediklerini
ve Kayserili olmanın bir ayrıcalık olduğunu
hissettiklerini gördüm. Herkesin ifadesi o
şekilde idi. Ben de aynı kanaatteyim ve Kayserili olmaktan çok mutluyum.

Mahmut Hiçyılmaz

Oğlunun Gözüyle
NUH HİÇYILMAZ
Rahmetli babam 1930 yılında Kayseri’de
doğmuş. Babamın dedesi olan Hacı Rencioğlu
Nuh Efendi Hoca zamanın önde gelen hocalarından, din alimlerinden birisiymiş. Eski evimizdeki sofanın karşı tarafı tamamen kitap575
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lıktı. Dedem o evden taşınırken kitapları da
Yüksek İslam Enstitüsü’ne verdi. Çok değerli
kitaplar olduğu söylenirdi. Rahmetli İbrahim
Eken hoca babamın dedesini her vesile ile
anlatırdı. Kendi babasının da hocasıymış.
Türkiye’de Arapça’ya ondan daha vakıf bir
başka hoca yoktu diye anlatırdı. Mehmet Akif
Ersoy’un Kayseri’ye müfettiş olarak, yapılan
devrimlere Kayseri’de uyulmadığı yönündeki
şikâyetleri incelemek üzere gönderildiğini;
babamın dedesi ile tanıştıktan sonra çok
olumlu ve memnun ifadelerle Kayseri’den
ayrıldığını anlatırdı.
Dedem kurabiye işi ile uğraşırmış. Şeker
yaparmış. Bize onun için “Kurabiyeciler”
derler. Babam da babası ile beraber aynı iş
ile uğraşmış. İlkokulu Etiler İlkokulu’nda,
ortaokulu Kadı Burhanettin’de okumuş.
Kayseri Lisesi’ne başlamış ama bitirmeden
ayrılmış. Askerliğini Ankara ve Eskişehir’de
yapmış. Askerlikten sonra komşuları olan
Kebapçılar’ın kızı Firdevs hanımla 1954
yılında evlenmiş.
Rahmetli babam çok müteşebbis bir
insandı. Amcası ile beraber Düvenönü’nden
Kiçikapı’ya giderken sağ tarafta bir bisküvi
imalathanesi kurmuşlar. O zamanın Belediye
başkanlarından Osman Kavuncu’nun Eski
Sanayi Projesi başladığında, babam amcasından ayrılarak buradan bir arsa satın almış.
1954 yılında orayı aldıklarında Eski Sanayi
çok uzak bir yermiş. Orada Ünver Bisküvi
isminde bir fabrika kurmuş. Amcamın da
askerden dönüşünde ortak olarak katıldığı
bu fabrikada, 1965 yılına kadar çalıştılar. Bu
tarihte amcamdan ayrılarak Eski Sanayi’de
sac, profil işi yapmak üzere bir dükkan açtı.
O dükkânda çalışırken komşuluk yaptıkları Ali Susal ve Mahmut Yazırdağ ile ortak
oldular.1985’e kadar devam eden bu ortaklıktan sonra babam ayrılarak, Yeni Sanayi’de
kendi işyerimizde, benim de katılımımla aynı
işi yapmaya devam ettik.
Babam çok değerli bir insandı. Çok zeki ve çok
iyi niyetli idi. Hesabı çok kuvvetli idi. Pratik
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zekâya sahipti. Ticareti severek yapardı. Atak
bir insandı. O zamanlar Kayseri’de hiç olmayan bir giyotin makas getirdi. Sacları bükmek
için, abkant pres yaptırdı. İnsanlarla ilişkileri
çok iyiydi. Çok beyefendi bir insandı.
Babamın bize yaptığı tavsiyelerin en önemlisi
borcumuzun zamanında ödenmesi ile alakalı idi. “Borcunu zamanında ödeyeceksin”
derdi. Ticarette itibarın çok önemli olduğunu
söylerdi. Bir de “banka ile fazla uğraşma, hiç
kimseye kefil olma” derdi. Kısa gibi durduğunu, ama insan ömrüne çok şey sığdığını
söylerdi. Bu nedenle, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamamızı isterdi. Geride kalan
olaylarla zaman kaybetmek yerine önümüze
bakıp yapacağımız işleri planlamamızı tavsiye
ederdi. Tahsilat yapamadığımız bir alacağımız
için de fazla uğraşma, yenisini kazanmak
ondan daha kolay derdi.
2004 yılında hastalandı. O kadar nazik bir
insandı ki, hastalığı süresince bize sıkıntı
olduğunu düşünür, bundan dolayı üzüntülerini ifade ederdi. 31 Aralık 2006’da Kurban
Bayramı’nın namaz vakti vefat etti.
Annem de çok iyi bir insandı. 1938 doğumlu
idi. Hem şehirde, hem de bağda babamlarla
komşulardı. 1990 yılında böbreklerinden
rahatsızlandı.1992 yılında Hindistan’a
götürüp böbrek nakli yaptırdık. 1997 yılına
kadar çok iyi idi, sonra vücut o böbreği kabul
etmedi. Uzun yıllar hemodiyaliz oldu ve 23
Haziran 2008 de vefat etti. t
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Nuh Nadi Bakır
Sizi tanımak isteriz.
1946 yılında, dedemin Kayseri Lale Paşa
Mahallesi’ndeki evinde doğdum. Şimdiki
Kızılay Hastanesi ile Lise arasında kalan bir
bölge. Çocukluğum ise Kayseri’nin çeşitli yerlerinde geçti. Talas, Kurşunlu Camii, Hastane
karşısında, Atatürk Bulvarı’nda evlerimiz
oldu. İlkokula eski Talas otobüslerinin kalktığı surların dibinde bulunan Mimarsinan’da
başladım. O zamanlar Talas’ta oturuyorduk.
Hastane Caddesi’ndeki evimize geçince ilkokul üçten itibaren Şehit Nazım İlkokulu’na
başladım. Kız Ortaokulu’na erkekleri de
alıyorlardı. Orta biri orada okuyup oradan

Sümer Ortaokulu’na geçtim. Kazım hoca
hem müdürümüz, hem de Türkçe hocamızdı. Liseyi Kayseri Lisesi’nde okudum.
1963 yılında ODTÜ İnşaat Bölümü’ne girdim.
1968 yılında mezun olup, Amerika’ya gittim
ve Teksas Üniversitesi’nde mastır yaptım.
Bir yıl süresince Flour şirketinde petrol rafineleri proje bölümünde çalıştıktan sonra,
Türkiye’ye döndüm. 21 Temmuz 1973 yılında
evlendim. Birleşmiş Mühendisler Bürosu
{BMB} şirketinde çalışmaya başladım ve
sonrasında bu şirketin ortağı oldum. 1978
yılına kadar birçok proje yaptık. Yurtdışında
iş yapmak üzere Bimhol adında bir inşaat
şirketi kurduk. Yurtdışında inşaat yapabil-

 Gesi Bağları
Türküsü’nün orijinalini bilenlerden
öğrenmiştim o
zamanlar. İş yoğunluğumuzdan fazla
ilgilenememiştim,
ama şimdi biraz
müsait olunca
artık korolara falan
katılıyoruz. Ağırlıklı
olarak Türk sanat
müziği.
577
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mek için Türkiye’den dışarıya açılan, ilk öncü taahhüt şirketlerinden
biriydik. 1978 yılında Arabistan’a gittik. 1978–90 yılları arasında
Arabistan’da şirket ortağı ve proje müdürü olarak muhtelif işler
yaptım. 1990 yılında yurda döndüm ve sınıf arkadaşlarımın şirketi olan Ere’ye katıldım. Burada konut ve enerji projeleri yaptık.
Türkiye’de hidroelektrik alanına yatırım yapan ilk ve öncü özel sektör
şirketlerinden biriyiz. Bu arada ODTÜ’de inşaat mühendisliği bölümünde de part time proje yönetimi dersleri verdim.
Enerji sektörünü yakından takip etmektesiniz. Enerjinin
yönü bundan sonra nasıl ilerler?
Biz yoğunlukla hidroelektrik ve biraz da rüzgâr enerjisiyle ilgilendik.
Türkiye’nin su kaynakları fazla değil, ama ortalama yüksekliği 1.300
metre. Kıta Avrupa’sının da 200 metre. Hidroelektrik potansiyel için
iki unsur gerekli; akan su ve bu suyu düşürebileceğiniz irtifa olacak. Bu
verilere bakıldığında Türkiye’de çok büyük hidroelektrik potansiyeli
var. Ama maalesef Türkiye bu potansiyelinin yalnızca %25–30’unu
kullanabiliyor. Gelişmiş ülkeler potansiyellerinin hemen hemen
tamamını geliştirmiş ve kullanıyorlar. Hidroelektrik Türkiye’nin
en önemli yerli ve yenilenebilir kaynağı. Yakıt bedeli yok. Her sene
kendini yeniliyor. Yağmur, kar yeniliyor ve elektrik üretirken suyu
da tüketmiyorsunuz, sadece enerjisini alıp elektriğe çeviriyorsunuz.
Bu konuda yayınlar yaptık, konferanslara katıldık, insanları aydınlatmaya, uyandırmaya çalıştık. Bunun yanında da, yatırım yaptık.
Dört tane hidroelektrik tesisi aldık. Bir dört tanenin daha lisansını
aldık. Gazetelerde geçenlerde, Maraş’ta tekstilciler şimdi enerjide
öncü şeklinde bir haber vardı. Bu haberden de kendimize bir övünme
payı çıkarıyorum. Şöyle ki, 2000 yılında Maraş’ta hizmete aldığımız
Suçatı Hes diye küçük bir projemiz vardı. Maraş Süleymanlı’da ılıcalar
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var. Oranın halkı da hafta sonlarını ılıcalarda
geçirir, sık sık oraya giderler. Suçatı HES,
Maraş Süleymanlı yolu üzerindeydi. Bizim
orada çalışmamızı birebir gelip, gözlemleme
şansı buldular. Bizim orada yaptıklarımızı,
enerjiyi ürettiğimizi gören Maraşlı tekstilciler enerji işine girdi. Türkiye’de birileri bir
iş yapar, eğer ki başarılı olunursa herkes o işi
yapmaya başlar. Suçatı’dan sonra Mersin’in
Mut ilçesinde Türkiye’nin en yüksek düşüşlü
Birkapılı Hidroelektrik Santrali’ni yaptık. Su
cebri boru içinde 1.010 metre düşüyor. Yarım
m3 sudan 1 kW/h elektrik aldık. Örneğin
Atatürk barajında 3,5–4 m3 sudan 1 kW/h
elektrik alınır. Birkapılı’dan sonra Antalya
Gazipaşa’da Şahmallar ve Kızıldüz adında
iki tane hidroelektrik santral yaptık. Hidroelektrik tesisi yapılan yöreler genellikle kırsal
kesim. Oralara istihdam sağlamış olduk.
MEB’in oralarda okul projeleri olduğunda,
sosyal sorumluluk çerçevesinde okulları da
yaptık. İlköğretim okulları yaptık. Bilgisayar laboratuarları açtık. Çok amaçlı salonlar
yaptık. Bu sosyal sorumluluk projeleri ile
hem bölge insanına faydamız olsun, hem de
diğer yatırımcılara örnek olsun istedik. Büyük
yatırımlar yaparken, ilave küçük maliyetlerle
bu hizmetleri yapmanın mümkün olduğunu
gösterdik.
İnşaat sektörünün bugününü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’nin en ileri sektörlerinden birisidir
inşaat sektörü. Ekonominin lokomotifi. Dünyada da böyledir. En kesif istihdam sağlayan sektör. Herhangi bir ülkede ekonomi iyi
yerlere gidecekse, önce inşaat sektörü ileri
gitmelidir. İnşaat sektörü göstergelerde ekonominin gidişine yön verir.
İlk olarak piyasa araştırması yapmak üzere
ortaklarımızdan birisini 1975 yılında Ortadoğu ülkelerine gönderdik. Daha sonra çok
ortaklı BİMHOL şirketini kurarak, yurt
dışında inşaat yapma işine giriştik. Bu gayretlerimiz sonucunda ilk işimizi alarak,
1978 yılında S.Arabistan’da inşaata başladık. Türkiye’nin yurt dışına açılan birinci
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firması Stfa ise, ikinci firması biz idik.
Orada ilk olarak, Medine Havaalanı’nda
küçük bir cami ile başladık. Medine’de daha
sonra 450 daireden oluşan evkaf konutları
ile meslek okulları yerleşkesi ve lojmanları
yaptık. Mekke’de tüneller yaptık. Mekke’ye
girerken sağ tarafta 2.500 konutluk inşaat
yaptık. Dünyanın hemen hemen her yerinde
birinci sınıf inşatları Türk firmaları yapıyor.
Önceden Türk müteahhitleri, Avrupalı–Amerikalı firmalara taşeronluk yapalardı, şimdi
ise birinci müteahhit olarak işleri alıyor ve
yapıyorlar.
Ben ODTÜ’de sadece sınavlarda değil, ders
notu tutarken de kurşun kalem kullanmazdım. Hep dolmakalem kullanırdım. Benim
standart kalemim dolmakalemdi.
ODTÜ’yü de birincilikle bitirmiştim. Anneme,
babama ve tabi ki yüce Yaradan’a teşekkür
etmem gerekir. Ben özel olarak bir şey yapmazdım, normal çalışma dışında. Dersleri çok
dikkatli izlerdim. Kritik noktaları yakalardım
diye düşünüyorum.
Babanız Size neler tavsiye ederdi?
En önemli tavsiyesi dürüst olmaktı. Ben de
hep öyle olmaya çalıştım.
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şabileceğini biliyorduk. Yatırımları yürütürken, yöreden muhtaç olduğunu bildiğim
başarılı öğrencilerin üniversitede okumalarına yardımcı oluyoruz. İmkân olduğu
sürece ihtiyaç duyan yakınlara, akrabalara
veya Kızılay gibi yerlere veya ODTÜ’de özel
programların yerleşmesi ve gelişmesi için
ilave kaynak ayırmaya çalışıyoruz.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
görüyorsunuz?
Hangi parti olursa olsun, Kayseri belediye
başkanları açısından çok şanslı bir kent. Hepsinin ayrı ayrı katkıları olmuştur. Çocukluğumdaki Kayseri eski mahallelerden, niteliksiz taş evlerden oluşmaktaydı. Şehircilik
açısından Kayseri her zaman aslan payını
almıştır. Kayseri civarında bağlar bulunuyor,
ama şehir içinde çok yüksek katlı apartmanlar var. Planlamayı bu açıdan gözden geçirmek gerekebilir.

 Ortaokulda da
Kazım Yedekçioğlu
hoca bizleri olumlu
yönde etkilemiştir. Halen birçok
gazetede büyük
yazarların imla hatalarını bulabiliyorsak,
kuralları iyi biliyorsak
bunun sebebi Kazım
hocamızdır. 

Kayseri’nin kuvvetli yanları nelerdir?
Kayseri’nin meşhur sözü vardır, tüccar olamayacak çocuk okutulur. İşte, ben de onlardan biriyim. Teşebbüs yeteneği ve bir şeyler
yaratma olgusu çok fazla. Bu da Kayseri’ye
önemli bir artı getirmektedir. Erciyes

Kahramanınız var mıdır?
Kahramanım diyemeyeceğim, ama çok sevdiğim kişiler vardı. Hocalarımdan, yakın
ailemden vardı. Onlar gibi olmaya çalıştım.
Neleri seversiniz, neleri sevmezsiniz?
İşime, aileme, çocuklarıma bağlıyım. Arkadaşlarımla briç oynamak gibi, gençliğimde
top oynamak gibi bir takım hobilerim oldu.
Üniversitede voleybol oynamışlığım da oldu.
Teksas Üniversitesi’nde futbol ve voleybol
takımlarımız vardı. Türk ekibi olarak üniversite içi oyunlarda çok başarılı olduk.
Hayırseverlik ve sosyal sorumluluktan
ne anlıyorsunuz?
Ayhan ağabeyden dolayı Kızılay’ı tercih ettik.
Oraya yapılan yardımın çok fazla insana ula579
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 Herhangi bir
ülkede ekonomi iyi
yerlere gidecekse,
önce inşaat sektörü ileri gitmelidir.
İnşaat sektörü
göstergelerde ekonominin gidişine
yön verir. 
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Üniversitesi’nin de Kayseri’ye büyük katkısı
olduğunu da belirtmeliyim.
Unutamadığınız bir anınızı anlatır
mısınız?
Ortaokulda fizik dersinde ya hoca söyledi, ya
da ben öyle anladım. Demirden veya metalden elektrik geçerse mıknatıs olur diye bir
izlenim edinmişim herhalde. Hemen gidip
bunu evde denemek istedim. Misafir odasının kapısını içten kilitledim. Ütünün fişini
elektriğe soktum. Bir tanede metal parçası
buldum. Kablonun çıplak uçlarını metal
parçasına dokundurduğumda evin bütün
sigortaları attı. Ben kendimi misafir oda-
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sına kilitlediğim ve korkudan sesimi çıkarmaya çekindiğim için, içeri giremeyen ve
benden ses alamayan evdekileri bayağı bir
korkutmuştum. Zavallı annem, benim için
çok endişelenmişti. Annem her halde bu yaptığımı babama söylemiş olmalı, ama babam
bana bir şey söylemedi. Birlikte sanayiye gittiğimiz bir gün, elektrikçi Dayı isminde bir
dükkân komşusu vardı, babam onun yanına
gönderdi beni. Dayı dediğimiz kişi de, Kadir
Dayıoğlu’nun babası. Dayı eline bir metal
çubuk aldı, üstüne bobin teliyle epeyce bir
sargı sardı. Sonra bobin telinin iki ucunu
akümülatöre dokundurunca metal parçası
mıknatıs oldu yanındaki metal parçayı şap
diye çekiverdi. Bobin telini akümülatörden
ayırınca mıknatıs etkisi bitiyordu. Bu işlemi
ben iyice anlayıncaya kadar birkaç kez tekrarladı. Mıknatıs nasıl olur, endüksiyon nedir
birinci elden öğrenmiş oldum.
Çocukluğunuzun geçtiği evi hatırlıyor
musunuz?
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Dört–beş yaşlarımdaydım. Amcam Mustafa
Bakır ve babam Nurullah Bakır Kayseri’nin
ilk oto tamircilerinden. Kurşunlu Camii’nin
karşısında o zamanki itfaiyenin yanında
dükkânları vardı. Evimiz de, surun içinde
İçerişar {içeri şehir} olarak anımsadığım bir
mahalle vardı, oradaydı. Ulu Cami ile Atpazarı arasında bir yerdi.
Çocukken babanızla aranız nasıldı?
Babamlar tamirci olarak çalıştıkları için,
tulumları genelde benzin ve yağ bulaşığı
olurdu. Babam kışın sobaya bir şey atarken,
tulumu sobadan alev alıyor ve bacağı ağır
derecede yanıyor. Babam 6 ay kadar evde
yatmak zorunda kalmıştı. Hatta yanıktan
neredeyse kemikleri gözüküyordu. Rahmetli
sıhhiye memuru Kamil amca vardı. Aynı
zamanda bizim sünnetimizi de o yapmıştı.
Kayseri’de ben akran hemen hemen herkesin
sünnetini Kamil amca yapmıştır herhalde.
Kamil amcanın pansumanıyla babam bacağını kurtarabildi. Babamla çok vakit geçirirdim. Babamdan, dört yaşında falan da saymayı öğrenmiştim. Hem babamın durumuna
üzülüyordum, hem de onunla vakit geçirmek
çok hoşuma gidiyordu.
Yetişmenizi kimlere borçlusunuz
desem, ne derdiniz?
Ortaokulda da Kazım Yedekçioğlu hoca bizleri olumlu yönde etkilemiştir. Halen birçok
gazetede büyük yazarların imla hatalarını
bulabiliyorsak, kuralları iyi biliyorsak bunun
sebebi Kazım hocamızdır. Lisede Mehmet
Ateşoğlu isimli edebiyat hocamız vardı. O
da çok sevdiğim hocalarımdan biriydi. Lisede
matematik hocası Hilmi bey vardı. Ortaokulda Talaslı, Ahmet Eşel isminde bir matematik hocamız vardı. Benim yetişmemde en
önemli katkılardan biri de İlkokul Müdürüm
rahmetli Yümni Tolgay’a aittir. Bana matematiğin temellerini öğreten kişidir. Sınıf öğretmenine bırakmaz, matematik dersine bizzat
kendisi girerdi. Bu kişileri hem çok sevdim,
hem de gelişmemde çok faydaları olmuştur.

Askerliğinizi ne zaman ve nerede
yaptınız?
Askerliğimi 1974–75’te Kıbrıs harekâtı
sırasında yaptım. Tank yedek subay olarak
Etimesğut’ta altı aylık eğitimden sonra Genel
Kurmay’da Lojistik Başkanlığı’nda görevlendirildim.
Sosyal faaliyetlere katılıyor musunuz?
Kayseri İli Yardım Derneği’nin korosuna gitmekteyim. Çok da severek gidiyorum. Hem
eğlence oluyor, hem de müzikle iç içe oluyoruz. Dinleniyoruz. Ortaokul ve lisede her
sene sonundaki etkinliklerde elime mikrofonu verirlerdi. Ya türkü söylerdim, ya şarkı
söylerdim. Onun için görevimiz orada eğlendirmekti. Gesi Bağları Türküsü’nün orijinalini bilenlerden öğrenmiştim o zamanlar. İş
yoğunluğumuzdan fazla ilgilenememiştim,
ama şimdi biraz müsait olunca artık korolara
falan katılıyoruz. Ağırlıklı olarak Türk sanat
müziği. t
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Nur Çalıka

1

945 yılında Kayseri’de doğdu. 1964
ve 1968 yılları arasında Pensilvanya Üniversitesi’nde, 1968 ila 1970
yılları arasında da George Washington
Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Lisans ve
yüksek lisansını finans alanında yaptı. Doktora çalışmalarında bulundu.
Araştırma görevlisi olarak 1970 yılında Uluslararası Para Fonu’nda {ımf} çalışmaya başladı. Bu kuruluşta değişik görevler aldı. Şube
Müdür Yardımcısı’yken 2005’de emekli oldu.
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Her zaman hayır çalışmalarına ilgi duydu.
Develi’deki Solmaz Çalıka Köy İlkokulu’na
1989’dan beridir bağışta bulunuyor. 2006’da
O. Hurşit Çalıka adına Kayseri Lisesi’ne bilgisayar odası bağışı yaptı.
Afetlerde yaptığı başarılı çalışmalar ve ayırım
yapmadan hizmet sunması sebepleriyle
Kızılay’a da yardımda bulunmuştur.
Kayserili olmaktan onur duyduğunu her fırsatta dile getirmektedir. t
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1968 ila 1970 yılları
arasında da George Washington Üniversitesi’nde
öğrenim gördü. Lisans ve
yüksek lisansını finans
alanında yaptı. Doktora
çalışmalarında bulundu.
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Kardeși Ömer Uzunefe Anlatıyor

Nuran Uzunefe

1937 yılında Kayseri’de dünyaya geldi.
Ayağında biraz rahatsızlık vardı. Bizim
en büyüğümüzdü. Hiç evlenmedi. Babam
ölünce, annemle kalmaya başladı. Kendi
kendini idare ediyordu. Aniden rahatsızlandı. Erciyes Üniversitesi’ne kaldırdık.
Orada çok ilgilendiler. İki–üç ay ilgilendik. Ama maalesef 25 Haziran 2010’da
kaybettik.

Ben ablamla yıllardır birlikteydim ben
hastayım, şunu istiyorum dediğini
bilmem. Ve her gün telefonla bir isteği
olup olmadığını sorardım. Hastaneye kaldırdığımızda yanında bakıcı kadın vardı.
Boğazı şişmiş yutamıyormuş. Bakıcısı
abla, Ömer ağabeye söyleyelim bir çaresine baksın deyince, Ömer’e söyleme eğer
söylersen seni kovarım demiş.

Eğitim hayatı olmadı. Ama çok akıllı bir
insandı. Telefonla her şeyi idare ederdi.

Hiç kimsenin işine karışmaz, herkesin
halini hatırını sorardı.
Mekânı cennet olsun. t
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Nuriye Ekmekçi

Sizi tanıyabilir miyiz?
1926 yılında Kayseri’de dünyaya geldim.
Çocukluğum Tavukçu Mahallesi’nde geçti.

Dikimevi’nde çalışırdı. Dikimevinde elbise
dikerdi eşim. Orası kapanmadan emekli
olmuştu. Amcamın oğluydu. O İstanbul’da
büyüdü.

İki sene İstiklal İlkokulu’na gittim. Sonra Kurşunlu Camii’nin yanındaki okulda okudum.
Dördüncü sınıfta Atatürk İlkokulu’na gittim
ve oradan mezun oldum.

Kayseri’yi nasıl buluyorsunuz?

Kızılay’ı neden tercih ettiniz?

Neleri seversiniz?

Kızılay tüm ahaliye yardım ediyor dediler. Beyim Mustafa Ekmekçi 1993 yılında
ölünce, ben de Kızılay’ı tercih ettim. Eşim

Beytullah’a gittim oradan çok büyük zevk
aldım. Eşimle beş sefer gittim.t

Çok iyi bir şehir. Gelişmesi daha da iyi. Biraz
da bozuldu ama.
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Nurullah Baldöktü
Sizi tanıyabilir miyiz?
Nuh Mehmet Baldöktü ve Ayşe Baldöktü’nün
ilk çocuklarıyım. 1937 yılında Baldöktü
Mahallesi’nde, Küçük Söğütönü’nde dünyaya geldim. İlkokulunun üçüncü sınıfına
kadar Etiler İlkokulu’nda okudum. Babam
1946 yılında Tavukçu Mahallesi’nden bir
ev aldı. İlkokulu orada bitirdim. Ortaokulu
Sıtma Mücadelesi’nde okudum. Liseye devam
edemedim. Askerliğimi 1957–59 yılları arasında Ankara’da yaptım. 1959 yılında Şerife
hanımla evlendim. Eşim Ankara’daydı o
zaman. Eşim de Kayserili. Annem bir toplantıda eşimi görmüş ve bana iletti, biz de
evlendik.

Dedelerim, Tolbaşından. Dedemin babası
veya dedesi ilk sanayiciydi, iplik bükme makinesini kurmuşlar. Halıları dokumak için. Baldöktü Mahallesi’ne ismimiz bundan dolayı
verilmiş.
Askerde Cumartesi günü izinli çıkardım,
dışarıda mal satardım. Ankara’dan gelirken
hem araba, hem de eşimi alıp geldim. 1960
ihtilalinde babama İstanbul’a gidelim dedim.
İstanbul’da iş imkânı çok fazla. Arif Eminoğlu
ile ortaktı o zaman. Babamın pek hoşuna
gitmedi isteğim. Arif ağabey beni destekledi. Karar, altı ay çalışıldıktan sonrasına
bırakıldı. Elimizde Kayseri Sümerbank’ın
yüz bin metre kasarlı bezi vardı, satamıyor-

 Yaşam çizgimden şaşmadım.
Felsefem, kendine
faydalı olmak, nesline faydalı olmak,
cemiyete faydalı
olmak ve tabiata
faydalı olmak. 
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Sanayi’ni Kayseri’de bulamayacağını söyledi. İstanbul’a yerleştik. İşlerimizi büyüttük. 1981 yılında babamdan ayrılıp, ayrı iş
kurduk.
Yaşam çizgimden şaşmadım. Felsefem, kendine faydalı olmak, nesline faydalı olmak,
cemiyete faydalı olmak ve tabiata faydalı
olmaktı. İki–üç bin çam diktim. Denizi,
havayı, çevreyi kirletmemek gerek. Herkese
faydalı olmaya çalıştım. Çeşitli işler yaptım,
ama kaldıramayacağım işin altına girmedim.
Tekstil işinde çok madalyalar aldım. Müşteriyi aldatmadım. Fabrikayı aldatmadım.
Bayilerim oldu. Fiyat fazla konuşmazdık.
Güvenimiz bir birimize tamdı. İzmir’de İzbal,
Bursa’da Karbal, İstanbul’da Baldöktüler
Tekstil, Nurbal, Nurdoğan tekstil şirketlerini kurdum.
Her sene Ramazanda bir şeyler dağıtırız.
Elimizdeki maldan yanımızda çalışan aşçımıza 4 metre kesip verdim. Bir hafta sonra
geldi, bunu diktirebileceğimiz bir yer var mı
diye. Bunu herkes diker dedim. 20 bin lira
istiyorlar dedi, ver deyince, 20 bin liraya dikilmişinin olduğunu söyledi. Benim ürettiğim
mal yanımızda çalışana hitap etmiyorsa bu
iş bitmiştir, kararına vardık. Böylelikle bıraktık. On sene oldu. 63 yaşındaydım. Oğlumla
düşündük ve inşaat yapmaya başladık.

 Kayseri,
Gaziantep, Denizli
lokomotif şehirler.
Kayserili olmaktan
iftihar ediyorum. 

Ticarette karşılaştığınız ilginç
olaylarda vardır. Bahseder misiniz?

duk. İstanbul’da otururken bir komisyoncu
geldi, bu bezi sordu. 150 bin metre istiyor.
Elimde 100 bin var, ama 50 bin de bulurum
dedim. Çapa Marka Un Sanayi aldı. Torba
yapacaklarmış. Babama söyleyince, babam
bana İstanbul’a geleceğini söyledi. İstanbul’a
yerleşme konusundaki isteksizliğinin neden
değiştiğini sordum. O da Çapa Marka Un
588

Özel sektörle kamu sektörünün birbirinden
farklı bakış açısı, benim hep ilgimi çekmiştir.
Türkiye’de özel sektörün olmadığı veya çok
güçsüz olduğu dönemlerde kamunun üretim
yapması gayet doğaldı. Bugün ise, bazı stratejik sektörler hariç buna gerek kalmamıştır.
Buna rağmen eğer yine de devlet tekrardan
özel sektörün yapacağı işe girecekse, mutlaka başında görev alacaklara pirim vermeli.
Yoksa maaşla bu iş yürütemez. Memur olan
zarar ettirir. Sümerbank buna somut örnek.
Çok gelişme sağlayamadı. Nazilli’de Basmaaltı var. Basmaaltı Ruslardan kalan fabrika.
Atatürk’ün İstiklal Savaşı’ndan sonra yatı-

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

rıma, sanayiye yöneldikleri zamanın ilk
teşebbüsleri. Altı tane Sümerbank, iki tane
şeker fabrikası, bir tane Ereğli Demir Çelik
Fabrikası kurdu. Devlet, demir yollarımızın
yarısını başardı. Bu onlardan biri. Burada
baskı sistemi şimdiki gibi rotasyon değil,
çarkla dönen bir sistemdir. Adi bir bez serilir
üstünden basmalar gider, üstünden boyalar
basar. Basılan renklere göre altındaki astar
alaç bulaç olur. Sümerbank kendisi boyar
satar. Ama bunun satılması zor. Ellerinde 1,5
milyon metre birikmiş. Bizim de İstanbul’a
yeni geldiğimiz zaman, 1962–63. Bir müşteri
geldi ve bu kumaştan 600–700 bin metre
istedi. Ben de bu malı tanıyorum var dedim
ve 90 kuruştan metresini aldık 100–110
kuruşa sattık. Hemen Sümerbank’a gittim
ve bu kumaştan istedim. Karşımdaki memur
veremem, ancak 50 bin metre verebilirim
dedi. Onlar satamıyorlar, ama bana da vermiyorlar. Ankara ile görüşeceksiniz denildiği
için, Ankara’ya gittim. Orada, 100–150 bin
metre verebileceklerini söylediler. Neden vermiyorsunuz, günah değil mi dediğimde, bu
malı satmazsam kimse bana neden satmadın
demez, ama satarsam 50 tane müfettiş gelir
ve niye sattın, kaça sattın diye bir sürü hesap
sorarlar, ben bunun altından kalkamam dedi.
Onun için böyle bir işletmede, hem memura
hem de yapacağımız yatırıma yazık olur.
Kayserinin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
Gelişimi çok iyi. Osman Kavuncu iyi bir örnek
oldu. Sadece Kayseri’ye değil, Türkiye’ye de.
Adnan Menderes bile zamanında geldiğinde,
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Osman Kavuncu’nun imar durumundan etkilendi, İstanbul’un imarına başladı. Ondan
sonra her gelen daha iyisini yapmaya çalıştı.
Allah işini rast getirsin. Özhaseki Başkan
da çok iyi çalışıyor. Kayserili büyük meziyet
sahibidir, iş bilgisi muazzamdır. Kayseri’de
hiç akrabam kalmamasına rağmen yılda bir
iki defa gider dostlarımla kaynaşırız. Kayseri
Türkiye için iyi bir örnek. Kayseri, Gaziantep,
Denizli lokomotif şehirler. Kayserili olmaktan iftihar ediyorum.
Kayseri’nin yerini hiçbir yer alamaz. Önemli
olan kişiler. Zihniyetleri her zaman birinci
planda.
Hayırseverlik denilince neler
anlıyorsunuz?
Rahmetli babam ve duası aklıma geliyor.
Babam rahmetli kardeşimi kaybedince
başladı hayır işlerine. Adana’da Mehmet
Nuri Sabuncu vardı. Kardeşimi kaybedince
babama baktı ve Nuh Mehmet bu acı seni
götürür, ama seni tek bir şey düzeltir o da
hayır işleri dedi. Babam da hayır işlerine
döndü ve sağlığına kavuştu. Kardeşimin
adına okullar yaptı. Babamdan dolayı ben
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 Belediyenin biri çöpçü
almak için sınav
açmış, 50 bin kişi
müracaat etmiş.
Elli bin kişinin on
beş bini üniversite
mezunu. Onlar da
çöpçü olmaya razı.
Planlama dediğim
bu. Senede kaç
doktora, öğretmene, mimara ihtiyaç varsa, o kadar
mezun vermek
lazım.

589

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

kabısının içi kan doldu. Şerife hanım, bana
hakkını helal et ve aklı başında biriyle evlen
dedi. Delikanlı oğlum kızım var. Hayatım
gözümün önünden geçmeye başladı. Allah’ım
eşimi bana bağışlasın, ben de hastane yaptıracağım dedim. Kan anında durdu. Eşimim
kurtulması beni harekete geçirdi. Sağlık ocağını belediye yaptırıyordu. O zamanki belediye başkanı ile beraber temelini attık. Onlar
yaptırmıyorlar. Belediye başkanı Selami beye
gittim, paramız bitti yapamıyoruz dedi.
Eşimin ismini verirse yaptıracağımı söyledim. O da kabul etti. Ama bu sağlık ocağı yarı
hastane gibidir. Türkiye’de bu şekilde fazla
sağlık ocağı da yoktur. Üstünü de konferans
salonu yaptırdık. Silivri’ye kazandırdık.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
 Kayseri’ye
belki üçüncü
üniversiteye gerek
yok, ama sanat
okuluna, meslek
liselerine ihtiyaç
var. Her yerde
üniversite var, ama
üniversite mezunu
boş adam çok
fazla. 

de heveslendim. Kayseri’ye bir okul yaptırmayı düşünüyordum. Baldöktü Mahallesi yok
mu dedim, babam var dedi, ama biraz buruk
söyledi. Baba söyle ne oldu diye sorunca, Baldöktü Mahallesi Mükremin Mahallesi olmuş
dedi. Babam hayır yaptığı zamanlarda dönemin belediye başkanıyla bazı tartışmaları
olmuştu. Başkan mahallenin adını değiştirmiş. Ben de bunun üstüne Silivri’ye sekiz
yıllık ilköğretim okulu yaptırdım. Açılışını
yaparken babamı davet ettim. Babam bir
konuşma yaptı. Bu konuşmasında “dua ettim
benim neslimden gelen çocuklarım da benim
gibi hayırsever olsun ve Allah’ım mekânımı
da cennet yap, dedim. Oğlum da benim gibi
hayırsever olmuş. Demek ki duam tutmuş”
demişti.

Kızılay’ın başkanı Ayhan Uzandaç benim çok
yakın arkadaşımdır. Onun tavsiyeleriyle katkıda bulunmaya çalıştım. Ama esas olarak
Kayseri Kızılay’ına bir hayır eseri yaptıracağım. Babam Kayseri’ye dokuz tane hayır
eseri yapmıştı. Benim de bir eserim olsun
istiyorum. Çok güzel bir Yaşlılar Konuk Evi
olacak. Eşim Şerife hanımın babasından
kalan Hisarcık Burhan Sokağı’ndaki 4,200
m2 arsanın üzerine ihtiyaç sahibi 50 kişinin kalacağı bir tesis olacak. Bu kompleksin
içerisinde kütüphane, lokal, revir ve mescit
olacak. Bizim mahallenin adının kaldırıldığını
söylemiştim. Mehmet Özhaseki başkanın
babamın isminin uygun bir yere vermek için
gayret gösterdiğini duyunca çok mütehassıs
oldum.

Dört tane eserimiz oldu. Eşimin adına
Silivri’de sağlık ocağı, kız meslek lisesi ve
anaokulu yaptırdım. Adıma da bir ilköğretim
okulu daha yaptırdım. Beşinci de Çavuşbaşı
köyünde sağlık ocağı. Babamın Kayseri’deki
camisine çeşme yaptırdım.

Babanız da, Siz de eğitime çok önem
verdiniz. Bunun özel bir nedeni var
mı?

Sağlık ocağı yaptırmamın da ayrı bir hikâyesi
vardır. Eşim 20 sene evvel Silivri’den İstanbul’a gelirken kendi kullandığı araba ile kaza
geçirdi. Hastane çok bakımsızdı. Hastaneden
aldık, diğer hastaneye götürüyorum. Ayak590

Şu yaşadığım olayı anlatırsam konuyla ilgili
görüşlerim de ortaya çıkar sanırım. Geçen yaz
İstanbul Milli Eğitim Müdürü telefon açtı,
size bir ekip gönderiyorum eğitim hakkında
düşüncelerinizi çekinmeden söyleyin dedi.
Kamera da getirdiler. Sorular soruyorlar.
Ben de eğitim okul, öğretim, öğretmen ve
planlamadır dedim. Okul şart. Atatürk’ün
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gençliğini öğretmenler yetiştirecek derdi.
Öğretmenlerin maaşları az. Birçok öğretmen
tanıyorum, akşamları şoförlük yapıyorlar.
Öğretmen eşinin siparişini nasıl alacağını
tahtanın önünde düşünmeye başlarsa, o
öğrenciye faydalı olamaz. Öğretmenin yaşam
kalitesinin yükseltilmesi lazım. Planlama
çok önemli. Gazetede görmüştüm, belediyenin biri çöpçü almak için sınav açmış, 50
bin kişi müracaat etmiş. Elli bin kişinin on
beş bini üniversite mezunu. Onlar da çöpçü
olmaya razı. Planlama dediğim bu. Senede
kaç doktora, öğretmene, mimara ihtiyaç
varsa, o kadar mezun vermek lazım. Yoksa
beyin göçü başlar. Mesela benim inşaatımda
kalfa var 3 bin lira alıyor, mimar var 2 bin
lira alıyor. Aralarında eğitim olarak 7–8 yıl
fark var. Babamın çıraklık okulundan mezun
olanları, işadamları almak için sıraya giriyorlar. Kız meslek lisesinde de aynı şekilde.
Kayseri’ye belki üçüncü üniversiteye gerek
yok, ama sanat okuluna, meslek liselerine
ihtiyaç var. Her yerde üniversite var, ama
üniversite mezunu boş adam çok fazla. Çok
üniversite mezunu var. Okumuşun işsiz kalması çok tehlikeli olur. Aklı her şeye yetiyor,
ama parası yok, işi yok. Parası olmayan adam
ya beyin göçü yoluyla başka ülkelere gider, ya
da anarşist olur.
Sizin anılarınız çoktur. Bizimle
paylaşır mısınız?
1949 yılında Birlik Satış Evi olarak
Sümerbank’tan alıp satış yapıyorduk. Arif
beyler de bağlantı kurarak Orta Anadolu
Şirketi’ni kurdular. Biz 1950 yılından sonra
Birlik Satış Evini fabrika yapalım dedik. On–
on bir ortağımız var, ama paramız yetmedi.
İki buçuk milyon lira Marshal yardımından
kredi aldık. Hatta kredi aldığımızda, Küçükçalık amcaların ortağı Atasayar, bankadan
kredi aldınız diye ortağından ayrıldı. Bunlar
çok önemli, biz bu fabrikayı kurarken bayağı
zorlandık. Başardık, kurduk. Almanya’dan
aldık iplik makinelerini.
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Ellinci evlilik yıldönümümüzde arkadaşlarımıza
toplu bir yemek verdik. Bu arada anaokulunu yaptırmıştık. Çok güzel bir okul olmuştu. Anaokulunu 50. yıl anısına Şerife hanıma hediye ettiğimi
söyledim. Yardım Sevenler Derneği’nden Şerife
hanımın tanıdığı bir hanımefendi var. Peki, 75.
evlilik yıldönümünüzde ne hediye edeceksiniz diye
enteresan bir soru sordu. Ben de Şerife hanımın
adına üniversite yaptıracağımı belirttim. Emniyet
Müdürü Erdoğan bey, bu kadar da palavra olmaz
deyince, arkadaş neden palavra olsun, 25 yıl daha
sağlıklı yaşamı garantiye alıyor muyum alıyorum,
imkânı da Cenabı Allah’tan istiyorum veriyor mu
veriyor, peki neden yaptırmayayım dedim. Müdür
bey haklısınız, Kayserilere boşuna akıllı demiyorlar
deyince, herkes gülüştü.
Biraz da annenizden söz eder misiniz?
Kayseri’de hapishane müdürü Burhan emmi
varmış. İki metre yirmi santim boyunda, güçlü
kuvvetli, babayiğit bir adam. Akşamları hapislerin
hepsini evlerine gönderirmiş. Sabahleyin geleceksiniz, size sabah namazını ben kıldıracağım dermiş.
Gerçekten de mahkûmlar gelir sabah namazını
Burhan emminin arkasında kılarlarmış. Bir gün
mahkûmun biri kaçmış, Burhan emmi bunun
peşine düşmüş, adam camiye girip minareye saklanmış. Burhan emmi mahkûmu tutup, minareden
aşağı sallandırmış bir daha kaçacak mısın diye
sormuş, adamcağız kaçmayacağım deyince de,
öyleyse şart et demiş, adam şart edince bırakmış. Bu
Burhan emmi “Emminin Mehmet Ağa”nın babası.
Emminin Mehmet ağa da annemin dayısı. Hatta bir
gün şöyle bir hadise olmuş. Emminin Mehmet ağa
anneannem olan kız kardeşi Behiye hanıma gelmiş,
altınlarını ver bozduracağım deyince, o da, ağabey
kocam Osman ağaya sordun mu, git ondan izin al
vereyim demiş. Tabi o da gidememiş. Osman ağa
da Efendiağalar’dan. Babası da Efendiağalar’ın Hacı
Memiş ağa. Annem bu Osman Ağanın kızı. Annem
annesini genç yaşta kaybetmiş. On dört yaşında
da babam Nuh Mehmet Baldöktü’yle evlenmişler.
Annem çok muhterem, çok asil bir kadındı. Annem
toparlayıcıydı. Annem ölünce de, aile darmadağın
oldu. Annemle ilişkilerimiz çok güzeldi. Bütün
çocuklarını çok sever, hayır dua ederdi. Herkesin
iyi olmasını isterdi. Şerife hanımı çok severdi. t
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Osman Çalık
Sizi tanımak isteriz.
1950 Kayseri doğumluyum. Merhum Ahmet
Çalık’ın oğluyum. 1975 yılına kadar Kayseri’deydim. İlkokulu Ahmet Paşa İlkokulu’nda,
ortaokulu Sümer Ortaokulu’nda, liseyi Sümer
Lisesi’nde okudum. Bu arada, ben 14 yaşındayken babam vefat etti. Ailenin tek oğluydum. Varlıklı bir ailemiz vardı. Bu yüzden
gençliğim çok deli dolu, geçti. 1973 yılında
askerlik için Erzincan’a gittim. 1975 yılında
askerden döndüm. Gezmek için İstanbul’a
gittiğimde, ticari potansiyeli gördüm. Sadece
bir haftalığına gezmeye geldiğim İstanbul’da,
Sultan Hamam’da dükkân aldım. Anam
592

İstanbul’da erkek evladı fazla bekâr kalmamalı dedi ve 1977 yılında evlendim.
İnsanlar sizin Kayserili olduğunuzu
öğrenince nasıl davranıyorlar?
Yurtiçinde, yurtdışında işlerimiz oluyor. Bu
vesileyle gidip geliyoruz. Nasıl biz yurtdışındaki bazı önemli yerleri biliyorsak, Kayseri’de
öyle bilinmekte. Ve oralarda verilen ilk tepkiler hep olumlu. Kayserililer için ticarette ileriyi çok iyi hesaplıyorlar ve ticaret satrancını
kuralına göre oynuyorlar deniliyor.
Kayseri’nin geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
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Kayseri’nin geleceği bana göre çok iyi. Sanayi
yatırımları çok iyi ve siyaset alanında avantajlarımız çok fazla. Cumhurbaşkanımız Kayserili. Kayseri’den her kabinede birkaç kişi
olmazsa olmaz oldu. Belediye başkanımız,
diğer illere emsal gösteriliyor. Kayseri’ye yılda
2 veya 3 defa ancak gidebiliyorum.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Hayır yapmak her insana nasip olmaz. Ama
hayır için de bir vesile lazım. Kızılay bizim
aklımızdan geçmezdi, sağ olsun Ayhan
Uzandaç bey bize hatırlattı. Yapılan hayırların boşa gitmediğini gördüğümüz için kapımız Kızılay’a daima açıktır. Hayırlarımızda
Kayseri’yi öncelikli tutarız.
Büyüklerinizin tavsiyesi olur muydu?
Ticarette dürüst olmak lazım. Amcam
Mehmet Çalık, Kayseri belediye başkanlığı
yaptı. O da bize her zaman dürüst olun, utanacağınız işi yapmayın, iyilik yapın derdi.
Kötülük her kişi karı, iyilik er kişi karı da
onun sözüdür. Bugün Kayseri’nin neresine
baksanız amcam Mehmet Çalık’ın bir eserini
görürsünüz. t

 Amcam Mehmet Çalık,
ı yaptı.
Kayseri belediye başkanlığ
t olun,
O da bize her zaman dürüs
iyilik
,
yın
utanacağınız işi yapma
yapın derdi. 
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Osman Güldüoğlu
Sizi tanıyabilir miyiz?
 Babam bizi
bir dakika durdurmaz, devamlı
çalıştırırdı. Şimdi bir
şey söylesem gülersiniz: Bisiklete binmeyi bilmem. Fırsat
bulamadım. Araba
kullanmayı bilmem,
oyun oynamayı hiç
bilmem. 
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1931 yılında Kayseri’nin Gülük Mahallesi’nde
doğmuşum. Çocukluğum orada geçti. Safa
İlkokulu’nda sadece 4 yıl okudum. Sınıfta
60–70 talebe olurdu. Bit muayenesi yapılırdı. Evde çamaşırı değişir giderdik. Yakaları
açınca bir de bakarız ki bit yürümüş geliyor.
Öğretmenimiz hemen gidin gömleği değişin
gelin derdi. Evde gömlek var mı, yok mu ne
bilsinler. Bez bulunmazdı da Sümerbank’ın
kirli çamaşırları vardı, makine silerlerdi,
o yağlı bezlerden anam rahmetli alırdı ve
kepekle kaynatırdı. Hatta diyebilirim ki,
manifaturacılarda kaput parça yoktu. Babam

Sivas’tan çimento torbaları getirirdi. O zaman
çimento torbaları bezdendi. Babam onları
satardı. Hatta köylerde kefen olarak kullanılırdı. Alman Harbi, yokluk, bit, karaborsa
her yanı sarmış. Pencerelere siyah perde çekilirdi. Organizenin olduğu sazlık yerlere gece
lambaları konulurdu. Eskişehir Bağlarının
tepelerine, toplar yerleştirilir gece düşman
tayyaresi gelir mi diye. Bit, bez, Erzincan
depremi derken ancak dört sene okuyabildim.
Babamın, Güldüoğlu’nun Ali Emmi’nin
Boyacıkapısı’nda marketi vardı. Babam da,
her şey vardı. Bilerek söylüyorum hakikaten
marketti. Okuldan çıkınca ve yaz aylarında
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sonradan biraderim Hayri Güldüoğlu gelince,
dükkânda üç kişi olduk. Şekerci Hilmi Bakırtaş vardı, ona vardım alışveriş ediyorum.
Dükkâna helva, şeker vs. alacağım Hilmi
ağa halka şekerlerinden yok mu dedim. O
da kime yaptıracağım, yapacak adamım yok,
işçi yok deyince, yanında çalışabileceğimi
söyledim. Babamın izin vermeyeceğini belirtince, babama gidip gidemeyeceğimi sordum.
Babam da, zaten dükkânda üç kişi olduk,
kalabalıklaştık iyi git dedi. Dört sene kadar
çalıştım. Ondan sonra bir arkadaş benim
iyiliğime dürüstlüğüme baktı, benimle ortak
olmak istedi. Allah rahmet eylesin vefat etti,
Abdullah Öz’dü. Para ondan emek benden,
ben atölyede çalışacağım. Üçte bire ortak
olduk. Cami-i Kebir’in orada Şekerciler
Çarşısı’nda şeker, helva, lokum yapıyoruz.
Ondan sonra kesme şeker çıktı. Kesme
şeker yapmaya başladık, ama çok çalışıyoruz, gece gündüz durmuyoruz. Bu arada 15
Nisan’da anam öldü. 20 Nisan’da askerlik
pusulası çıktı. Acemiliği Diyarbakır Silvan’da
yaptım. Orada altı ay kalınırmış. Ancak kıtalarda ihtiyaç olduğundan talimden geldiğim
bir gün bizi seçtiler. Yüz kişi kadar ayırdılar,
kura çektik bana Muş çıktı. Orada Nevşehirli
bir yüzbaşımız vardı. Beni hemşehri olarak
Hasköy Karakolu’na gönderdi. Altı ay kadar
durdum. Bölükte Talas’lı Ali Güven adında bir
hemşehrimiz vardı. Usandıysam beni yazıcı
olarak alabileceğini söyledi. Muş’ta merkez
birliğinde bir yıl kadar yazıcılık yaptım. Jandarmalar geliyor gün boyu neler olduysa aktarıyorlar, ifadeler alınıyor, tutanaklar tutuluyor. Akşama kadar kafamız şişiyor. Merkeze
bağlı Porkof köyünden 360 liraya bir at aldık,
süvari jandarma olduk.
Askerden gelince 1953 yılının sonunda
Güzide hanımla evlendim. Meşhur Bekir
emmi, Demokrat Bekir emmi vardı. Onun
kızı olur. Askerden dönünce iş bulamadık,
birkaç yerde işçilikte çalıştım. Askere giderken 5–10 kuruş da bankaya koymuştum,
onunla işimi açtım. Cami-i Kebir’in orada
bir arkadaşla para benden, emek ondan ortak
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olduk. Alırken verirken bir şeyler kazandık.
Sonra belediye doktoru Arif Akşehirlioğlu
bize Eski Sanayi’den bir yer verdi. Belediye
Başkanı Osman Kavuncu’ydu. Babamla birlikte ortaklık dört tane dükkân yeri aldık.
5.732 lira para verdik. Onları babamla birlikte yaptırdık. Ben ailemin altınlarını bozdurdum. Babam da para verdi. İki dükkân
onun iki dükkân benim, atölyeyi kurduk. O
zaman Eski Sanayi’de kimse yoktu. Çok çalışıyoruz, geceyi gündüze katıyoruz. Derken
epeyce bir şeyler oldu. Ortaklarımla ayırt
oldum. Ondan sonra, babamla biraderle ortak
oldum. Habire çalışıyoruz. Gazozcu Mehmet
Erbakırcı vardı. Arkadaşımdı. Meysu’nun
oraya yer yapmışlardı. Bir gün geldi, kardeşleriyle yeğenleriyle dövüştüğünü burayı bana
vereceğini söyledi. Biz o zaman Organize’ye
yazılmıştık. Ben alamayacağımı, Organize’ye
gideceğimi söyledim. Elin takım çalgısından
senin kavalın daha iyi deyince, 33 bin liraya
Meysu’nun yanından yer aldık. Sanayi’den
oraya taşındık. O zaman Gülsan Şekerleme
Şirketi’ni kurduk. Dört oğlana yüzde 20’şer
hisse verdim. Bunları ortak ettim. Birbirine
çattım. Bir de ben varım. Şimdi devam edip
gidiyoruz.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
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Bir şeyler yapınca yükten kurtuluyorum,
ferahlık buluyorum. Yaptıkça huzur buluyorum. Bizim Demirci yazısında bir tarlamız
var. Oraya 45 bin tane fidan getirip, diktik.
Isparta’dan, Denizli’den adamlar getirtip
aşılattık. Onu bütün köylere dağıttık. Amacımız işsizliği önlemekti. Adamın sulu arazisi
var, bağı bahçesi var. Gelip şehirde kapıcılık
yapıyor, el arabası sürüyor. Perişan vaziyette. Bağında eker diker satar dedik. Pazarı
hazırdı, meyvesini biz alıp işleyecektik. Önce
şeftali sonra kayısı fidanı dağıttık. Baktık
işin içinden çıkamıyoruz. Bazı hadiseler de
oldu, vazgeçtik. İnsanlarımız tembel olmasın,
kahvede oturmasın diye düşünmüştük.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Bakın Kızılay çok önemli bir kurum. Memlekette harp olsa, zelzele, tabi afet olsa bir şişe
kana ne kadar ihtiyacımız oluyor. Kızılay’dan
uyardılar. Devlet Hastanesi’nin karşısına
Kızılay Kan Merkezi’ni yaptırdım. Onlardan
Allah razı olsun.
Başka neler yaptınız?
Gülük Camii’nin önüne İncesu garajı, Hacılar garajı geliyor. Buradaki insanların tuvalet ihtiyaçları var. Yarabbi sen kısmet et de,
buraya bir tuvalet yaptıralım dedik. Uzun
boylu uğraştık, bir tuvalet yaptırdık. Ne kadar
büyük ihtiyaç. Yaşlısı var, çocuğu var.
Demirci yazısında fidanlığın orada bir Ramazan günü uğraşıyordum. Hoca efendi vaaz
ediyor, o da duyuluyor. On bir sıralarıydı,
oruçluyum. Bir çocuk elinde eski bir defter,
ayağında soğuk kuyu ayakkabı bağdan gidiyor. Oğlum nereye gidiyorsun deyince, okula
diye cevap verdi. O zaman içerime bir od
düştü. Yarabbi sen bilirsin benim bebelerim,
torunlarım özel okulda okuyor, bunların hali
ne olacak diye elimi açtım dua ettim. Demek
ki tutmuş. Şimdi Altınoluk’un oraya Osman
Güldüoğlu İlköğretim Okulu’nu yaptırdım.
Milli Eğitim’e de bağışladım. Okulun tamirat
vs. gibi bazı eksikleri, çocukların da giyecek,
yiyecek, ayakkabı, defter, kalem gibi ihtiyaçları oluyor. Allah nasip ediyor, onları da
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karşılıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
Çocuk okutuyoruz.
Bünyenize yeni şirketler katıldı
bahseder misiniz?
Gülsan’ı kurduktan sonra, Meysu’yu,
Meybuz’u aldık. Meybuz’u yıktık. Şimdi orası
iş merkezi oldu. Çocuklar çalışıyor, üretime
devam ediyoruz. Süt, peynir, yoğurt yapıyoruz. Amerika’dan Japonya’ya kadar her
tarafa satıyoruz. Teknolojimiz yeni ve son
derece modern. Reçelin, helvanın her çeşidini
yapıyoruz. Tahin var, çikolata var. Pet şişe
yapıyoruz. Meysu’da da içecek üretiyoruz.
Nevşehir’deki fabrikamıza da ek tesis yaptık.
Makinelerini yeniledik. Pekmez, sirke, limon
sosu yapıyoruz. İnşallah kısmet olursa bu
sene de salça yapacağız. Yediğimiz el kadar
ekmek, gayemiz 50 tane daha fazla insan
çalıştırabilmek. Niyetimiz bu yoksa, ömür
boyu oranın icarını bile yiyemeyiz.

Allah elimizden almasın Kayseri muazzam
şehir. Kayseri nere, Japonya nere? Benim
torunum var, ticaret müdürü iki üç lisan biliyor. Çantayı eline aldı mı Çin’e, Japonya’ya
mal satıyor. Amerika’da, Almanya’da bayilerimiz var. Bunlar Kayseri’nin gelişmesinden
ileri geliyor. Organize’mize baksana pırıl,
pırıl. Caddeler, parklar tertemiz. Allah razı
olsun başkanlarımız iyi çalışıyor.

Babam askere giderken emmime kardeşine, ağa benim evin emaneti
sana demiş. Herhalde para da bırakmış. Ben de on yaşındayım. Bağdan
göçeceğiz. O zaman araba filan yok. Babamın eniştesi nakliyeci,
üç beş tane eşeği var. Bağlardan yük getirip götürüyor. Bunlara o
zaman nakliyeci deniliyordu. Bağdan göçeceğiz, hava çok soğuk.
Küçük de bir biraderimiz var, kucakta. Yeni yeni bir şeyler söylemeye
çalışıyor. Komşular hep göçtü, bizi bir kişi bekliyor. Şehre geldim.
Kapının önüne oturdum ağlıyorum. Emmime vardım, kardaşım bilir
diyor, ona varıyorum damadım bilir diyor, kaynanası da sağ güveysi
götürsün bağdan diyor. Ona buna derken içlenmişim ağlıyorum.
Amemin gelini Seniye abla vardı. Geçenlerde öldü. Allah rahmet
eylesin. Osman anan nasıl diye sorunca ağladım. Neden ağladığımı
sordu. Bağda kaldığımızı, üşüdüğümüzü, Ali emmime varınca Recep
emmin bilir dediğini söyledim. O da, bir eşek verse onları bağdan
getirip getiremeyeceğimi sordu. On yaşında bebeyim, getiririm dedim.
Eşeği ahırdan çıkardı. Üstüne palanını vurdu. Elime de bir değnek
verdi. Bağa vardım, dünyalar bizim oldu. Bunu hiç unutmam. Eşeği
yükleyecek kimse yok. Bir tek İmamoğlu’nun Fadime ana var. O
yükledi. Denkleri eşeğin üzerine attık. Anam bebeği kucağına aldı.
Ben ağlıyorum, anam ağlıyor. Böylece Taşlıburun’un oraya vardık,
ama kadının yüklediği yük ancak o kadar olur. Yük sallanmaya başladı. Yarabbi sen bilirsin derken Hacı ağa vardı bağa gidiyormuş.
Eşekten indi geldi, ayağını basıp çekti, yük yerine geldi. Ayağımda
ayakkabıda yok, yalınayağım. Portakal Market’in olduğu yere geldim.
Taşa çarpmışım tırnak sıçradı gitti. Anam parmağımı ağzına alırdı.
Emdikten sonra sarardı. Sabahlara kadar başımda bekler, uyumazdı.

Bizimle paylaşmak istediğiniz
anılarınız var mı?

Bu günümüze binlerce şükür. Allah devlete millete zeval vermesin.
Hepimize sıhhat afiyet versin. t

Babanızın ne gibi tavsiyeleri oldu?
Babam bizi bir dakika durdurmaz, devamlı
çalıştırırdı. Şimdi bir şey söylesem gülersiniz:
Bisiklete binmeyi bilmem. Fırsat bulamadım.
Araba kullanmayı bilmem, oyun oynamayı
hiç bilmem. Devamlı, oğlum helâlından
çalışın dürüst olun, herkes size iyi desin,
kötülüğünüzü görmeyeyim duymayayım
derdi. Biraderlerim de öyleler. İyi insanlar.
Elhamdülillah bilerek haram lokma yemedim,
yedirmedim.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
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Ömer Uzunefe
Sizi tanımak isteriz.
1950 Kayseri İçerişar Mahallesi doğumluyum.
Oradan Aydınlıkevler’e taşınmışız. Şimdi villa
denilen evler, zaten Aydınlıkevler’de mevcuttu. Çocukluğumuz burada geçti. Babam
vefat edince, 1970 yılında biz de modaya
uyarak Sivas Caddesi’ne taşındık. Orada iyi
komşularımız vardı. Yakında vefat eden İbrahim Eken hocayla birlikte otururduk. İlkokulu Ahmet Paşa’da okudum. Aydınlıkevler’de
oturmamıza rağmen ortaokulu Sümer
Ortaokulu’nda okudum. Kazım Yedekçioğlu
hocam müdürümüzdü. Babamla farklı siyasi
düşüncelerde olmalarına rağmen, haftanın
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birkaç günü bizim dükkâna uğrar, babamla
çok güzel sohbetleri olurdu. İki vasıta değiştirerek gittiğim halde, Sümer Ortaokulu’nu
tercih ettik. Kazım hocamın kulakları çınlasın, birkaç defa kulaklarım delindi. Bu kulak
delinme olayı enteresandır. İstiklal Marşı’nda
gözünü oynatanın, kulağı delinirdi. Kazım
hocam, hususi olarak bir tırnağını uzatırdı.
Gözünü oynatana gel bakalım der, kulağını
ovmaya başlar, tırnağını batırdığı zaman
kulak tık diye delinirdi. Tabi, bizim dükkâna
gelip, babamıza Kazım hocam kulağımızı
deldi deme şansımız yoktu. Eğer deseydim
öbür kulak da babam tarafından delinirdi.
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O tarihlerde en büyük hobimiz Taş Sineması’na
gitmekti. Akşam 7 matinesine gidince 9’u
çeyrek geçe, 9 matinesine giderseniz 11’i
çeyrek geçe evde olacaksınız. Mahallede çok
güzel bir diyalogumuz vardı. Ortaokuldan
sonra Kayseri Lisesi’ne kaydoldum. Mahmut
bey müdürümüz, Halil Öklü müdür yardımcımız. Hiç unutmam, Şeker Mehmet kimya
hocamızdı. O zaman hiç kimse çakmak taşımazdı. Ben çakmak taşıdığım için, hocam hep
beni kaldırırdı. Biraz başarılı bir öğrenciydim,
herhalde bunun için Sümer Lisesi yeni açılmıştı, seni oraya gönderelim dediler. Bir yıl
da oraya gittim. Aydın bey, Mefkûre hanım
hocalarım vardı. Mefkûre hanım deyince
0.05 not almıştım. Yarım bile değil. Aydın
bey beni çok severdi. Babamın da arkadaşıydı. Bana, evladım sen sarraf Efe ağanın
dükkânında staj gör, okuldaki staj sana
uymuyor dedi. Böylece 1966–67 yılında
kuyumcu dükkânına geçtik. Kuyumculuk
yaparken 1970 yılında babam vefat etti. Biz
altı kardeştik. Benim askerliğim, ağabeyim
askerde olduğu için o gelene kadar ertelendi.
Erzincan Askeri Hastanesi’nde askerliğimi
yaptım. Enteresan bir askerliğim vardı. 59.
Topçu Tugayı’na topçu olarak gittim. Oradan
Ulaştırma oldum. Daha sonra da, sıhhiye
olarak terhis oldum. İstanbul’a gitme hayalim
vardı. Annem istemedi, ben de Kayseri’de
kaldım. Kuyumculuğa devam ettim. 1976
yılında Seza Nalbantoğlu ile evlendim. Bir
kızım dünyaya geldi. Anamın adını koyduk.
Anamın adı da ağzımın tadı, diye severdik.
Babam öldükten sonra, annemle ben birbirimize âşıktık. Her gün sırtımızı sıvazlardı.
Cuma günleri, bizde bayram gibidir. Mezar
ziyaretleri yaparız.
1978 yılında müteahhitlik mesleğine başladım. Komprosörü 3 yıl yaptım ve bıraktım.
Ben kuyumculuğun duayeniydim. Kuyumculara o zamanlar, banka gibi değil, merkez
bankası gibi bakılırdı. Kartvizitinizi gösterdiğinizde, insanlar önlerini iliklerlerdi. Öyle
saygınlığı olan bir meslekti. Daha doğrusu,
benim babamın şapkası ağırdı. O şapkayı sıkı
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tutmaya çalıştım. Tabi, biz babamızın kesip
attığı tırnak olamayız. Güzel bir ismi vardı.
Ben kuyumculuğa âşıktım. 61 yaşındayım,
bugün bile inşaat değil de ne yapmak istersin
deseler hiç tereddüt etmeden kuyumculuk
derim. Tabi, dürüst bir kuyumculuk. Pırlanta
üzerine bizi Kayseri de bilir, İstanbul da bilir.
O tarihlerde İstanbul Bakırköy’de Hüseyin
Bayraktar’ın yaptığı Galeria’da çok güzel
bir dükkân açtım. Aynı zamanda atölyem
de vardı. Bir müddet orada devam ettim.
Parası olan herkes kuyumculuk yapmaya
başlayınca, ben soğudum. Nihayetinde bu
bir meslekti. Ustalık gerektiriyordu. Komprosörü bıraktım, devlet işi yapmak istemiyordum. Yarabbim, bana öyle bir iş ver ki
sabah işim, akşam evim ve sıcak çorbam
olsun, hem iş yapayım, hem para kazanayım, hem de dua edeyim dedim. Allah duamı
kabul etti. İnşaat işi devam ediyor, devlet
işi değil, yap–sat olarak yapıyoruz. İnşallah,
güzel binalar çıkarmaya çalışıyoruz. Lüks
konut olarak Kayseri’nin birçok yerini imar
etmişimdir. İlk defa, Gazioğulları’nın Kazancılar’daki yerine yürüyen merdiveni getirdim.
Şimdiye göre eski bir bina, ama o gün için
çok iyi bir binaydı. Bende hırs vardır. Bu para
hırsı değil, yapı hırsıdır. Yanımızda çalışan
10–12 tane mimar arkadaşımız var. Fuarları
sürekli takip eder. İki kızım yetkili olarak
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el görmemeli. Hayırlara şimdi bakıyorum,
biraz tuhaf geliyor. Göstermelik yapıyorlar.
Hisarcığa, Talas’a gidip bakıyorsunuz 4–5
katlı bağ evleri var. Oturmak için değil, göstermelik yapıyorlar. Ben her tarafı gezdim.
Kayseri gibi bir şehir yok. Ancak burada, bol
gıybet yapanlar var. Ben, o kişilere de açıkçası üzülüyorum. Kimseye kalsın diye de mal
kazanmam. Allahü Teâlâ onları yarattıysa,
rızıklarını da birlikte yaratmıştır. Şunu da
demeden geçemeyeceğim, ömrüm boyunca
işçime, aşçıma şunu söyledim, kul hakkı
yemeyeceksiniz, kimsenin de kalbini kırmayacaksınız. Tabiî ki, bizim de gençliğimizde
bir şeyler olmuştur. Dört atanın hakkı nasıl
birse, Allah’ın bize verdiği emanetlere de iyi
bakmamız lazım.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?

 Babam
elbise alırken aynı
takımdan 2–3 tane
alırmış. Gösteriş
olmasın diye aynı
tür giyinirmiş. 

yanımda çalışırlar. Kayseri’de inşaat sektörü
güzel. Zaten, burada çok para olacağı yok.
Çok para, dışarıdadır. Ben hep şunu savunuyorum. Ömrün yarısı sabır, yarısı şükür. Dua
alacaksın, dua edeceksin. Dua alan insanın
sırtının yere geleceğine inanmıyorum. Tenkitten hoşlanan ve teşekkür eden bir kişiliğe
sahibim. Ben hiçbir şey bilmem, sadece ticaretle uğraşıyorum. Nasıl ki kuyumculukta bir
altın ticareti yapılıyorsa, inşat sektöründe de
ben müteahhitliği kabul etmiyorum, inşaat
ticareti yapıyorum diyorum.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Öncelikle insanlar kendi işini yapmalı. Sonra
taraf etrafına gölge olmalıdır. İnsanlar da o
gölgede oturmalıdır. Hayır işi deyince, bir
defa inancımıza göre sağ elin verdiğini sol
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Sadece Kızılay değil, başka yerlere de yaptık.
Ama şunları yaptım demem. Bir başka yere
de bir şeyler yaptık. İsminizi verelim dediler,
isim istemiyorum dedim. Ben sadece isim
olarak bir yere koydum. Kulakları çınlasın
Rifat Başkan Talas’a bir tuvalet yapılması
lazım deyince, koşa koşa yaptırdım. Bir
alışkanlığımız herhalde, kullanmasını pek
bilmiyoruz biraz eskimiş filan. Tamir ettirdik. Orada Ömer Uzunefe diye bir levha var,
sökmüşler. Bana zaman zaman kadın–erkek
ve çocuklardan teşekkür geliyor. Ben Rifat
başkana, başka yere de tuvalet lazımsa yaptırabilirim dedim. Talas’a giderken baktım ki,
levha yok telefon açtım o levhayı oraya takın
dedim. Sen levha aşığı değilsin, neden istiyorsun dediler. Ben de adamlar ismimi görüp
beni hatırlasınlar, ölünce Allah rahmet eylesin desinler diye istiyorum dedim ve levhayı
oraya astırdım. Kızılay’a isim istemiyorum
dedim. Kızılay’ı tercih etmemin sebebi burası
çok sıcak, güzel bir ilgi var. Burasını bir aile
gibi görüyorum. Ablam ölmeden öncede bir
şey yapalım dedik, sağ olsun Ayhan Uzandaç
ağabey yardımcı oldu. Elinde olan herkes,
hayrını hasenatını yapmalı. Zekâtını fitresini vermeli. Eğer temizlenmek istiyorsak,
bir şeyler vermemiz lazım. O zaman da hiç
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kimse aç ve açıkta kalmaz. Ben eğitim için her
şeyi yapabilirim. Sağ olsunlar üniversitedeki
hocalarım staj için bizi tercih ederler. Gelen
kız çocuklarına okumazsan seni mahalleden birine verirler, okursan öbür mahalleden
birisi sana gelebilir diyorum.
Büyüklerinizin tavsiyeleri olur
muydu?
Babam Allah’la hükümetin yasak ettiği şeyleri
yapmayacaksınız derdi. Annemden bahsetmeden geçemeyeceğim. Ana baba derken,
sarımsağın başı esas annedir. Benim annem
eli silahlı biriydi. Yani, silah sıkabilirdi. Güzel
bir annem vardı. Aile olmadan, saygı ve sevgi
olmadan ben bir yere varılacağına inanmıyorum. Ben, hayatım boyunca korkuyu hep dışarıda bıraktım. Diyorum ki oturup konuşmalıyız. Yüksek sesle konuşmamalıyız. Bir lafı bir
yere atıp da gitmemeliyiz. Aklın yolu birdir.
Herkesin aklı fikri var. Akılsız adam, zaten
hastanede olur. Oturup konuşursak, iyiyi
buluruz. Arkadan söylemekle, fırça atmakla
bir yere varılmayacağına inanıyorum. Babam
hep dürüstlükten yanaydı. Dürüst olmamızı
isterdi. Sadece Kayseri’den değil, Anadolu’nun
her tarafından gelirler, babamdan altın alırlar
ve giderlerdi. Dükkâna giren boş çıkmazdı.
Babam çok titiz bir insandı. Enteresan bir
olay sonradan öğrendim, senin baban elbise
alırken aynı takımdan 2–3 tane alırdı dediler.
Gösteriş olmasın diye aynı takımdan alırmış.
Bir önemli olay da, Kayseri Lisesi’ne giderken
yaşadım. Eskiden kuyumcu vitrinleri akşam
toplanır kasaya konur, sabah da dizilirdi. Ben
erkenden gelir, vitrini dizip okula giderdim.
Babam eline süpürgeyi alıp, dükkânın önünü
süpürürdü. Komşular da amca, dayı olur mu
diye müdahale etmek isterlerdi. Ben de baba
elalem var, bizi rezil etme dedim. O da, olur
mu çocuğum ben bilerek yapıyorum, içimizde
nefis taşıyoruz, böylelikle içimizde toplu iğne
ucu kadar bir şey varsa o da ölür diye cevap
vermişti. 1969’da annemle birlikte hacca
gittiler.
Siz çocuklarınıza neler önerirsiniz?

Hayatta tek nefret ettiğim şey yalandır. Kötülüğün annesine babasına başka şey derler,
ama esası yalandır. Kimsenin işine karışmamalılar. Ağızlarında bir fermuar olmasını,
konuşurken açmalarını, konuştuktan sonra
da kapatmalarını istemişimdir. Kimsenin
hakkına el uzatmamalarını tembih ettim.
Rabbimin hazinesi o kadar çok ki, herkese
yeter. Bazı şeyleri görüyoruz da, işimize
gelmiyor. Sonbahardayız tabiat ölüyor. İlkbaharda tekrar diriliyor. Biz inşaatçıyız. Bir
inşaata yüzlerce dikme koyuyoruz, ama gökyüzüne baktığımız zaman hiç dikmesiz duruyor. Ben her zaman şundan yanayım, Allah’ın
varlığına birliğine inanıyorsanız, o istemezse
yaprak dahi kıvışlamazsa, ol demeden bir
şey olmuyorsa, böyle düşünürken kalbinizde
bir ağrı hissediyorsanız iş bitmiştir. Bizim
çok sayıda doktor müşterimiz var. Hocam
elini kalbinin üzerine koyacaksın, ritimde
bozukluk yoksa gittiğin yol doğrudur, ritimde
bozukluk varsa gidilen yol bozuktur diyorum.
Birde şu var: Kötü bir şeyler varsa sebebini
kendinizde arayacaksınız. Allah, ömründe
ölümün de hayırlısını versin. Ne insanlar
var, sabahleyin kalkınca günaydın diyemeyen
insanlar var. Stajyer çocuklarla çok uğraşırım. Sabah kalkınca ne yaptın derim. O da,
elini yüzünü yıkadığını söyler. Başka bir şey
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kırılır dökülür her şey olur, ama kasti olmayacak. İnsan bir lokma yerken hastalanıyorsa,
kendinde arayacak. Ne yaptım da böyle oldu,
acaba diyecek.
Kahramanınız var mı?
Ben ailemi, annemi, babamı örnek aldım.
Kayınpederim, kayınvalidem çok değerli
insanlardır. Çok şükür, ben herkesin her
zaman duasını almak için dünyaya gelmiş
bir insanım. İnşallah Allah da kabul eder.
Herkesin iyi yönünü görürüm. Allah korusun,
insanın kötü yönünü arayıp da onu zorda
bırakmanın anlamı yok. Hani derler ya, hayır
öğütte bulunur diye. Çok paradan yana değilim. Onun da sorgusu suali var. Ondan korkuyorum. Genç yaşta her şeyi gördüm, şunu
da görseydim diyeceğim bir şey kalmadı.
Neleri sevmezsiniz?
Esrardan, eroinden, kumardan nefret ederim.
Kâğıt oyununu dahi bilmem. Pislikten nefret
ederim. İnsan temiz olmalı. Her zaman şunu
söylerim. Herkesin evinde çay kaynıyordur,
çaydanlığın içerisinde fazla su vardır. Saçınıza
bir sabun çalın, elinizi bir saçınıza götürün
derim. Herkes haddini hududunu bilmeli. Eş
eşliğini, çocuk çocukluğunu, kocada kocalığını bildiği zaman bir sorun kalmayacağı
inancındayım.
Neleri seversiniz?
Eğlenmeyi, spor yapmayı severim. Müzik
olarak Türk sanat müziğini severim. Çocuklara ve evime zaman ayırmayı severim.
Herkes gibi höt zöt demem, konuşarak doğruyu buluruz.
Sivil toplum örgütlerinde, meslek
teşekküllerinde görev aldınız mı?
demedin mi, aynaya bakıp kendine bir günaydın demedin mi, diye yeniden sorarım. Yok
deyince, peki kızım senin günün nasıl aydın
geçecek demişimdir. Çocuklarıma bir de kimseye ifade vermeyin derim, ayakları üzerinde
duran ifade vermez, kekelemeye başladı mı
yalan başlar. Tabi ki insanın hatası olacak,
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Ben birkaç yerde görev aldım, ama Kayseri’de
görevden korkuyorum. Kaçmıyorum. Her
yerde varım, ama korkuyorum. Herkesin
elinde bir yağlı boya fırçası, ileri giden oldu
mu çalıyorlar fırçayı. Kayserispor nerelere
geldi. Bunca yıl yöneticilik yaptım, ayağımızı
ayağımızın üstüne atıp da bir maç seyrede-

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

medik. Ne zaman düşeceğiz, ne zaman kalkacağız diye yüreğimiz ağzımıza gelirdi. İlk
kuruluşundan 3–5 yıl sonra, Kayserispor’la
tanıştım. Birçok başkanla birlikte çalıştım.
Niyazi Bahçeçioğlu, Şevket Bahçeçioğlu,
Ali İhsan Alçı, Mehmet Özhaseki başkanla
iki üç dönem birlikte çalıştık. Eskiden para
pul yoktu. Ben bir de başarısızlığı sevmem,
başarısız insan kendinde ve yaptığı işte hata
arayacak. Düzgün adamın, zaten çok parası
olmaz. Paranın Allahü Teâlâ’nın bir emaneti
olduğuna inanıyorum. Büromuza gelirseniz
gösteririm. Duvarda Sakıp Sabancı’nın resmi
var. Herkese gösteriyorum. Kefenin cebi yok,
olsaydı bu adam götürürdü diyorum. Kefenin
cebi var mı, var. Hayır hasenat ve duaya var,
benim felsefem bu. Bir de ben dua ederken, ya
Rabbim yüzümüzden nurumuzu alma, bizi iyi
insanlarla karşılaştır derim. Çünkü insanın
nuru gidince, geriye hiç bir şey kalmaz. İnsan
vücudunda sinir sistemi kaybolursa insan
ölür. Allah itibar bozgunluğu vermesin. Para
bulunur, ama itibar bulunmaz.
Kayseri’nin değişimini, gelişimini
nasıl buluyorsunuz?
Geçenlerde yurtdışından 12 tane misafirim
geldi. İçerisinde Ermeni’si, Süryani’si de
vardı. Kiliseye ziyarete filan gittiler. Bu grup
aşağı yukarı 30–35 yıl önce yine gelmişlerdi.
Ürgüp’ü, Göreme’yi gezdirdim. Kayseri’yi
görünce, biz böyle bir şehir görmedik diye
şaşırdılar. Şehirde her şey çok güzel, bir defa
temizlik çok güzel. Bir de yolları kullanmayı bilsek, saygılı olabilsek, her şey bitmiş
demektir. Bakıyorsunuz temizlenmiş yere
çöp atıyor insan. Bu şehirde sinema, tiyatro
var. Koskoca stad var. Tarihi Kentler Birliği
burada toplandı. Herkes şehri takdirle karşıladı. Kayseri’de yok yok. Eğlence de var,
spor da var. Şehrin gelişimi bence çok güzel.
Gelecekte Kayseri nasıl olur?
Vallahi, gençler bizden daha iyi geliyor. Biz de
bazen kıvırma yalan oluyor. Ama gençler daha
düzgün. Eğitimliler. Eskiden otur deyince
oturulurdu, gençler şimdi oturmuyor. Onlar
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görev almalı. Bizler de arkalarında durmalıyız.
Benim çok oturmam yoktur. Ünlü oturmaları
pek sevmiyorum. Herkes başkasını konuşuyor.
Bir söz vardır iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batıracaksın. İğneyi, çuvaldızı görmeden
şişi alıp adama saplıyoruz. 47 yıllık iş hayatım var, ben işe ilkokul talebesi gibi gelirim.
İlkokul talebesi öğretmen aşkıyla gelir. Ama
ortaokul ve lise talebesi hangi ders boş geçecek
diye gelir. Acı tatlı günlerim geçti. Kazandım
da, kaybettim de. Hiç pişman olmadım. Ben
hayatımda hiç geriye dönüp bakmam. Ve hiçbir
zaman toplantım olmaz. Ticaret hayatım evet
ve hayırdan ibarettir. Eve gidince, işimi kapıda
bırakırım. Sabah gelirken alır gelirim. İşle, eşi
ve çocukları ayırt ederiz.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu
öğrenince nasıl davranıyorlar?
Biraz tuhaflarına gidiyor. Siz Kayseri’de mi
oturuyorsunuz diye, tekrar soruyorlar. Özür
dilerim, ama Kayserililer olarak çok kabayız.
İncelmekten korkuyoruz. Ben biraz etütçü
bir insanım. Erkenden kalkarım, pazar günü
de dâhil rızkımı kimseye bırakmam. İnşaatı
kontrole de gitmem, oradaki arkadaşlarla
sohbet ederim. Aman arkadaş dikkat edin,
müşteriye saygı duyun, müşteri şikayet ederse
ben çocuğumu da gönderirim. Çünkü müşteri
Allah’ın verdiği rızka vesile oluyor. Müşterilerimize saygı duyarız. Hiçbir müşterim, ben
alaka görmedim diyemez. Sabah Cumhuriyet
Meydanı’ndan geçerken, bir tane gülen adam
görmüyorum. Herkes evinden sokağa çıkarken,
sanki kavga etmek için çıkıyor. Her zaman söylüyorum. Kavgasız ev, mutsuz evdir. Mutlaka
insanın tansiyonu oynayacak ki, yaşadığını
hissedecek. Onun için arabaya binince sağa
sola bakmadan gidiyorum.
İnsanlar hakkında yanılgım yüzde birdir.
Elektrik almadığım insana bir şey satmam.
Yemediğim şeyi yedirmem. Oturmayacağım
yerde, kimseyi oturtmam. Çok şükür, Allah
korusun deprem de olsa, yaptığım evlerden
hiçbir korkum yok. Her zamanda çalışanımın
yanında dururum. t
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Kızı Emine Yılmaz Anlattı

Paşa Demir

Babanızın hayatını anlatır mısınız?
Babam 1914 yılında Erkilet’in Vatan Köyü’nde
dünyaya gelmiş. Çocukluğu ve gençliği köyde
geçmiş. Babam Kayseri’ye gelip Kayseri
Lisesi’nde müstahdemlik yaptı. Daha sonra
köye dönüp çiftçilikle uğraştı. Eskiden şimdiki
gibi teknoloji yoktu. Babam çiftçilik yapardı.
Biz de hasat zamanı tarlaya giderdik. Kalıçla
orakla arpa, nohut ve mercimeği yolardık.
Benim düğünüm olunca tekrar Kayseri’ye
geldiler, Kemeraltı Mahallesi’ne yerleştiler.
Babam sonradan emekli oldu.
Nasıl bir insandı?
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Babam çok iyi ve çok ileri görüşlü bir insandı.
Çocuklarını okuttu. Büyük ağabeyim subay,
onun küçüğü ağabeyim öğretmen oldu. Ancak
öğretmenlik yapmadı, Almanya’ya gitti, kırk
senedir Almanya’da yaşıyor. Benim küçük
kardeşim de İstanbul’da oturuyor, maliye
müfettişi.
Allah nur içinde yatırsın. Babam mütedeyyin bir insandı. Eğitimin yanı sıra bize dini
bilgileri de öğretir, buna göre yaşamamızı
söylerdi. Dinini diyanetini bilen bir insandı.
Babam aynı zamanda Kayseri’de camilerde
gönüllü olarak çocuklara Kur’an kursu verirdi.
Köyümüzde İmam efendiye yardım eder,
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hocalık yapardı. Annem de çok iyi bir anneydi. Bizim her
şeyimizle ilgilenirdi. Babam 2004 yılında, annem de 2006
yılında vefat etti.
Kızılay hakkında neler düşünüyorsunuz?
Allah şahittir bütün samimiyetimle söylüyorum, Kızılay’dan
çok memnunuz. Rabbim oraya verdikçe versin. Babamla
da annemle de çok yakından ilgilendiler. Akşama kadar on
defa telefon açtımsa da, hiç seslerini çıkarmadılar. Hemen
koştular. Allah gönüllerine göre versin. Başkanımdan da,
Müdür beyden de, doktorlar ve hemşirelerden de çok memnunuz. Gece gündüz demediler ilgilendiler. Babam Kızılay’ı
çok severdi. Babam bu ilgiden dolayı malını bağışlamadı, daha
önceden bağışlamıştı. Allah Kızılay’a yağmur yağdırdığı gibi
bereket yağdırsın. t
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Oğlu İrfan Bașyazıcıoğlu Anlattı

Pembe Başyazıcıoğlu
Annenizi tanımak isteriz
Annem Narin Zade Nuh Mehmet Efendi’nin
kızıdır. Kayseri’nin yerli ailelerindendir.
Mehmet Narin ve Kemal Narin isimli iki erkek
kardeşi var. İkisi de rahmetli oldular. Annem
hayatta. 1924 doğumludur. 4 çocuğu var.
İkisi oğlan ikisi kız dört kardeşiz. Kardeşim
Sinan’la birlikte biz halen ticari hayatımızı ve
ailenin ticari faaliyetlerini yürütüyoruz. İki
kız kardeşimiz var, Perihan ve Ümran. Birisi
İstanbul’da Yağmuroğulları’ndan Azmi beyle,
birisi de Kayseri’de Bekir Alkan’la evlidir.
Çağlar Mağaza olarak maruftur. Annemin
çocuklarından 11 tane torunu vardır. Yazın
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Talas’daki bağda, kışın da şehirde annem,
kardeşim ve ben birlikte oturuyoruz. Bildiğim kadarıyla annem Kayseri Lisesi’nin
karşısında Baldöktü Mahallesi olarak anılan
muhitte doğmuştur. On yedi yaşında babam
Şükrü Başyazıcıoğlu ile evlenmiş. Babam o
zaman henüz askerliğini yapmamış. Babam
Kayseri’deki maruf ismiyle keresteci H. Mustafa Efendi’nin oğludur. Daha popüler isim
olarak, dedemin babası da Kilimci Hacı Şükrü
ağa olarak anılır.
Herkesin anası, kendisi için mübarektir.
Annem de bizim için çok değerlidir. Arkadaş
gibiyiz. Tam bir Osmanlı’dır. Lafını–sözünü
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çekmez, halen otoritesini sürdürür. Maşallah, eski toprak derler öyle bir insandır.
Benim hafızamda tutamadığım birçok şeyi,
otuz–kırk sene öncesini sorsanız bugün gibi
hatırlar.
Annem, bize devamlı aile yapısından kopmamamızı tembih eder. Falanı gördün mü,
filancayı ardın mı diye sorar. Bayramda, seyranda, Ramazan’da şunun bir sıkıntısı var,
gözetin der. O kuşaktaki diğer anneler gibi
ailesi, çoluğu çocuğu için yaşayan, evinde
vakit geçiren bir insandır. Annem çok hayırsever bir insandır. Adına yaptığımız bir anaokulu var. O da şöyle gelişti: Babam rahmetli
olmadan önce kendisinin adına bir eğitim
yuvasının hayır olarak yapılmasını mutlaka
görmek istediğini söylemişti. Onun amacı
gerçekleşti. Hakikaten de, ömrü içerisinde
açılışını kendinin yaptığı bir okul yapıldı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 21 derslikli
anahtar teslimi bir ilköğretim okulu yaptık.
Şükrü Başyazıcıoğlu diye de adını verdiler.
Okul oldukça büyük. Mahalle hızlı gelişiyor.
Bu ilköğretim okullarında da anasınıfları açılmaya başladı. Okulun bünyesinde değil de,
haricen bir anasınıfı ve kreş ihtiyacı doğdu.
Öyle olunca babamın okulunun yan tarafına, annemin adına, Pembe Başyazıcıoğlu
Anaokulu’nu yaptırdık. Anneye yakışır, esprisi çok güzel olan bir anaokulu yaptık, Milli
Eğitim’e bağışladık. İki yıldır faaliyet gösteriyor, faydalı bir kuruluş oldu.
Kızılay nereden aklınıza geldi?
Kızılay’da çok sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım var. Ayhan ve Asaf beyle sohbet ederken,
hastane ünitelerinin döşenmesi ihtiyacından
bahsettiler. Anneme söylediğimde, oradan
adıma bir bölüm isterim temennisinde
bulundu. Biz de, o temennisini gerçekleştirdik ve orada kulak burun boğaz servisinin
annemin adına açılmasını sağlamış olduk.

İRFAN BAŞYAZICIOĞLU
Sizi tanıyabilir miyiz?

Kayseri Lisesi’nin arkasında Şiremenli
Mahallesi’nde otururduk. O zamanlar bağımıza Sakar altında Belbaşı bağları derlerdi,
oradaydı. 1955–56 yıllarında Şiremenli’den
Aydınlıkevler’e taşındık. Gazi Paşa İlkokulu’na
kaydoldum. Daha sonra Hacıkılıç Mahallesi’ne
taşındık. Kaydım Salih Avgun Paşa İlkokulu’na
alındı. Sümer Ortaokulu’nu ve Sümer
Lisesi’ni bitirdim. Askerlikte acemi birliğini
Kütahya’da yaptıktan sonra, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı’nda tamamladım. 1974 yılında
Ümran Tahtasakal’la evlendim. Kayınpederim
Mehmet Tahtasakal’dır. O da Kayseri’de ticaretle uğraşan, müteşebbis bir insandır. Babam
ve kayınpederim o günlerde çok ortaklı kurulan şirketlere öncülük yapmışlardır, oradan
tanışırlar. Ben eşimle görücü usulüyle evlendim, çok mutluyum.
İş hayatınızla ilgili neler söylemek
istersiniz?
Kayseri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birlik Gıda
Tarım ve Hayvancılık Tic. San. A.Ş., Başak
Petrol A.Ş. ve Başyazıcıoğlu Yapı Teknik A.Ş.
şirketlerinin yönetiminde bulunmaktayım.
Siyasetle de uğraştınız, anlatır
mısınız?
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ve Kayseri Yüksek Öğrenim Vakfı gibi sivil
toplum kuruluşlarında üye ve yönetici olarak
sosyal faaliyetlerimi sürdürmekteyim.
Hayırseverlik denilince aklınıza ne
geliyor?

 1987 seçimlerinde Kayseri
milletvekili seçilerek parlamentoya
girdim. Bu sürede
TBMM Sanayi,
Ticaret ve KİT
komisyonlarında
çalıştım. ANAP
Parti Teşkilat Genel
Başkan Yardımcılığı
ve Genel Muhasip
görevlerinde de
bulundum. 

Aslında, ben siyasete hazır bir zemin üzerinden gelmedim, ailemde siyasetle uğraşan
kimse yoktu. 1983 yılında Sayın Turgut Özal
Kayseri’ye gelecekti. ANAP’ın kuruluş aşamasında babama müracaat ettiler. Babam, siyaseti hiç düşünmediğini söyledi. Sizi biliyoruz,
o zaman İrfan beye izin verin de, o bize katılsın dediler. Böylece, ANAP saflarında siyaset yapmaya başladım. İki kez il başkanlığı
yaptım. İkinci seçilişimde partiyi 1987 genel
seçimlerine ben hazırladım. Genel seçimlerde
Kayseri teşkilatı olarak milletvekili adaylarının temenni listesini yapıp teşkilat başkanı
Cengiz Tuncer’e götürmüştüm. Ben ismimi
koymadım, Siz de listeye koymayabilirsiniz,
teşkilat ve benim açımdan hiçbir rahatsızlık
olmaz dedim. Sayın Turgut Özal’ın takdiri
ile aday listesinde kontenjanda yer aldım. O
günkü sisteme göre kontenjan seçilme önceliği olarak 1’in üstündeydi. 1987 seçimlerinde
Kayseri milletvekili seçilerek parlamentoya
girdim. Bu sürede TBMM Sanayi, Ticaret ve
KİT Komisyonlarında çalıştım. ANAP Parti
Teşkilat Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel
Muhasip görevlerinde de bulundum.
Sivil Toplum örgütleri ve merkez
teşekküllerinde yer aldınız mı?
Türk Parlamenterler Birliği Vakfı, Kaysiad,
Kayseri Sanayi Odası, Anadolu Kulüp, Hakka
Hizmet Vakfı, Özel Erciyes Eğitim Kurumları
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Nasıl tarif etmek lazım? Hayrı ulvi duygularla yapmak, bunu Türkiye’nin ve dünyanın
geleceğiyle ilgili yapmak gerekir. Hülasa belki
de hayrı sevmek, kendini sevmektir. Yani,
insanlar maddi imkânların sahibi olabilirler.
Cenabı Allah kısmet eder. Senin kabiliyetin
olur, fırsatlar insanları imkân sahibi yapar.
İlla herkes bir diğerine göre daha üstün bir
bilginin, gayretin veya daha üstün bir yeteneğin sahibi olduğu için artı varlıkların sahibi
olmayabilirler. Onun sebebini matematik
olarak izah etmek mümkün değil. Rızkı, kısmeti tarif etmek Cenabı Allah’ın takdiridir.
Bizden de çok daha akıllı, eğitimli, çok daha
çalışkan, gayretli olanlar vardır. Ama bir
hayır yapma imkânını Cenabı Allah nasip
etmemiştir. Sana nasip etmişse bunun varlığını hissetmek ve şükretmek, bu şükrün
gereği olarak da bunu topluma döndürmek
gibi bir duygu olarak anlıyorum. İnsanlar
zaman birimiyle sınırlı bir hayatın sahibi.
Hayat dediğimiz zaman bir zaman diliminde
yaşıyorsun. İçinde yaşadıktan sonra geçip
gidiyorsun. Senin mirasçıların biraz fazla,
biraz eksik paylaşırlar. Ama, neticede onlardan da bir başkasına gider. Bir gün gelir adını
bile bilen kalmaz. Bu hayatın bir gerçeğidir.
Tek hayır yolu, insanın parası olur bir yerlere
bir şeyler yapar demek değildir. Bir insanın
da eli kalem tutar, bir kitap yazar, bir kütüphaneye hediye eder. Bin sene sonra onun
ismi yaşar. Öbürüsü kazandığından, tasarruf
ettiğinden bir kuruma bağış yapar, ismi orada
yaşar. Babamın tabiriyle, benim en kıymetli
gayrimenkulüm bu okuldur der.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesiyle de
ilgileniyorsunuz biraz bilgi verir
misiniz?
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin mütevelli
heyetindeyim. Vakfın yönetiminde değilim.
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Vakıfta değerli büyüklerimizden Mustafa
Özhamurkar, Yalçın Besçeli varlar. Vakfı
uzun yıllardır takip ederiz. O vakıf da, Turhan
Feyzioğlu’larından Bedii Feyzioğlu’larından
itibaren gelen bir vakıftır. 1993–94 yıllarıydı
Vakfın şeref üyeliğine benim adımı münasip
görmüşler. Nezaket gösterdiler. Bir yazıyla
beni bilgilendirdiler. Elimden geldiği kadar
toplantı ve sohbetlerine katılıyordum. Daha
sonra, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi gündeme geldiğinde, mütevelli heyetinde görev
almamı teklif ettiler. Başüstüne deyip, memnuniyetle kabul ettim. Tabii ki, Nuh Naci
Yazgan Üniversitesi’nin faaliyetleri vakfın ve
Kayseri halkının desteği, yönetimin fedakâr
çalışmalarıyla çok ciddi bir boyutta devam
ediyor. Şu anda binaları yapılıyor. İnşallah
2011’in sonunda, YÖK’e taahhüt edilen 3
fakültenin tamamlanması suretiyle talebe
kaydı noktasına da gelineceğini umut ederek
hızla çalışıyoruz. Yeri çok güzel. Tabii, oradaki hedef ve hayallerimiz yeni bir üniversite
kuralım derken, dört üniversite çok değil mi,
bu kadar üniversiteyi Kayseri kaldırabilir mi
gibi sözler duyuyoruz. Burası bir ilköğretim
okulu, bir lise değil. Üniversite Türkiye’nin
ve dünyanın tümüne açık. Artık ufkumuzu
geniş tutmak zorundayız. Yeter ki üniversiteden şunu murat edelim; bir üniversite açtık,
burada okuyanlara diploma veriyoruzdan öte,
bu üniversiteden mezun olan talebe kıymetli
bir diploma sahibi olsun. İş aradığı zaman,
nereden mezunsun dendiği zaman, bu üniversitenin referans değer ifade edeceği bir
üniversite olsun istiyoruz. Kolayca mezun
olunan bir üniversite olmasın diye diliyoruz.
Binaları ve sosyal alanları da tabii ki dünyanın
gereklerine uygun olacak, ama öğretim üyesi
kadrosuyla, eğitim kalitesiyle Türkiye’nin
bilim, ilim dünyasında yer alabilecek bir yer
olsun. Hiçbir ideolojik saplantısı olmayan,
Türkiye’nin Cumhuriyet değerlerine mutlak
sadık kalan bir üniversite anlayışı içerisinde,
bunu Allah ömür verirse Türkiye’ye kazandıracağız. Nuh Naci beyin hayatı, işlenmesi
gereken örnek bir hayat. Rahmetli babamın
hayat felsefesi olarak zaman zaman sohbet-
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lerde söylemiş olduğu sözler olurdu. O gün
yaşım itibarıyla, o günkü heyecanlarım, o
günkü dünyam itibarıyla o sözleri tam olarak
idrak edememiştim. Geldiğim yaş ve olgunlaşma itibariyle, her ne kadar olgunlaşmanın sonu yoksa da bugün itibariyle sohbetler
içerisinde söylenen sözlere bakıyorum çok
önemli cümlelerdi. İyi ol, iyi öl derdi. Nuh
Naci beyin hayatına bakıldığı zaman, şunu
kötü yaptı, falana kötülük etti, filanın hakkını
yedi diyen yok. İyi olarak yaşamış ve iyi olarak
ölmüş bir insan, hem de arkasında hiçbir
mirasçısı yokken. Açılışında bulunup da, bize,
Nuh Naci beye yaptıklarınızdan dolayı Allah
razı olsun diyecek biri olmamasına rağmen,
Kayseri’ye ve Türkiye’ye verdiklerinden
dolayı kendisini görmememize, herhangi
bir çocuğunu veya yeğenini tanımamamıza
rağmen, vakıfta ve yönetimde herhangi bir
yakını olmamasına rağmen, bu üniversiteye
ne isim verelim dendiği zaman herkes Nuh
Naci Yazgan bey olsun, o bunu fazlasıyla hak
ediyor demiştir. Belki de Türkiye’nin yarısının tapusuna sahip olan bir adam, böyle bir
şerefe sahip olmamıştır.
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 Babam:
Sakın benlik
gütmeyin, hatta
benim arabam,
benim evim demeyin, biz kelimesini
kullanarak hep
çoğullaştırın derdi.
Benlikten çok korkardı. Allah rahmet
eylesin, mütevazı
saygılı yaşadı. 

Babanızın tavsiyeleri olur muydu?
Az önce söylediğim gibi, iyi adam ol iyi öl,
sakın benlik gütmeyin, hatta benim arabam,
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benim evim demeyin, biz kelimesini kullanarak hep çoğullaştırın derdi. Benlikten çok
korkardı. Allah rahmet eylesin, mütevazı saygılı yaşadı. Müteşebbis bir insandı. Kayseri’ye
hep verimli olmuş bir insandı.
Sizin Kayserili olduğunuzu öğrenince
insanların refleksi ne oluyor?
Kayserili denilince, maalesef bir bakıma
bakarsanız bu klasik hale gelmiştir, pastırma
ve Kayserili’nin ticari zekâsı akla geliyor.
Zekânın ötesinde de Karadeniz’de Temel
fıkraları olduğu gibi, Kayserili’yi de fıkralara konu etmişlerdir. Kayserili’yi aldatan,
kurnazlık yapan insanlar olarak göstermişlerdir. Ciddi bir ilişkide Kayseri’nin memleket olarak kalkınmış çalışkan, işine sahip,
hayatı sorumluluklarla dolu olan insanların
yaşadığı bir memleket olduğunu görüyorlar. Ama maalesef üzülerek söyleyeyim, son
zamanlarda Kayseri’nin prestijinin ticari
manada sarsıldığı, eskisi gibi de olmadığı
gibi bir düşünce var. Bu belki de doğal bir
süreçtir. Şehirleşen bir nüfus, bu nüfusun
içerisinde de her bölgeden, her kültürden
gelen insanlar var. Göç alıyor. Bu insanların
içerisinde de Kayseri’nin ticari geleneklerini
göreneklerini aynen sürdürmeyen insanlar
da oluyor. Hepimiz Kayserili’yiz. Kim ne
zaman geldi diye sorgulayamayız, doğru da
değildir. İstanbul’da İstanbullu bulamazsınız. İzmir’de de yerli İzmirli az kalmıştır.
Geçmişte, yeni ticaret hayatına atıldığımda
babam beni İstanbul’a mal almaya gönderirdi.
Mal almaya gittiğimizde, kapıdan girer, malı
alır, kamyona yükleyip Kayseri’ye gönderirdik. Benden ne para, ne de senet isterlerdi.
Bunun parasını ne zaman ödeyeceksin diye
sormazlardı. Ama mal buraya geldikten
sonra, hele dursun da 10 gün sonra göndereyim diye bir niyet olmazdı. Para hazırsa,
bir gün dahi bekletilmeden gönderilirdi. O
günkü Kayseri tüccarının, esnafının böyle
bir itibarı vardı. Bir de o gün toplumun baskısı vardı. Bir insanın borcunu ödememesi,
vaadini yerine getirmemesi fevkalade ayıp
sayılırdı. Herkesi ilgilendiren bir konu haline
610

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

Y

S

E

R

İ

gelirdi. Mümkünse akrabaları, komşuları bir
araya gelir, mümkünse problemi çözmeye
çalışırlardı. Babamlar oturma yaparlardı.
Ben hizmet eder, çaylarını sularını verirdim.
Durumu bozulup, malı borcunu karşılamayan insanların utancından Kayseri’yi terk
etmelerinden bahsederlerdi. Maalesef, bugün
bunları istisnalar hariç görmek çok zor. Neredeyse borç ödememek veya borcu ne kadar
geç öderim mühendisliği, bir sermaye haline
dönüşmüş bir anlayış da var.
Sizin prensipleriniz nelerdir?
Bir defa Allah işimizi elimizden almasın, bir
erkeğin mümkün olduğu kadar sabah kalkınca gideceği bir işi olmalı. İşimize vardığımız zaman, işimizin ciddiyetini önemseriz.
İşimizin dışında farklı cemiyetlerde bulunuruz. Bulunduğumuz yere uygun hareket
ederiz. Ben ailede biraz daha sosyal yaşayan
insanım. Bir dönem siyaset yapmaktan dolayı
ön planda gibi görünürüm. 1983’te ANAP’ın
kurulmasıyla rahmetli Turgut Özal’la birlikte siyaset yaptım. Yattığı yer nur olsun,
çok muhterem bir büyüğümüzdü. Kayseri’de
birkaç dönem il başkanlığı, bir dönem de milletvekilliği yaptım. Siyaset bir meslek değil.
Görev bitince, işimizin başına döndük. İnsanız, nefis taşıyoruz. Bilginin, tecrübenin,
olgunluğun sonu yok. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı kaybetmeyelim. O günkü siyaseti hiç
bitmeyecek gibi bir yanlışlara düşmeden, o
dönemi tamamladığımı sanıyorum. Aradan
geçen 18–20 yıl zaman içerisinde Kayseri’de
yaşıyorum. Hiçbir protokol adamı olmak
durumunda değilim. Halkın içindeyim. Her
kesimden arkadaşım var. Düğününde, cenazesinde, önemli gününde bulunurum. Çok
şükür bir sitem almadım. Hiç kimse o günkü
yaptığın şu yanlışı unutma, bak bugünler de
varmış demedi. O bakımdan çok mutluyum.
Belki yerine getiremediğim ricalar olmuştur.
Onların da kırgın olacağını zannetmiyorum.
O bakımdan küs olduğum, konuşmadığım,
husumet içerisinde olduğum, sadece kendi
partililerimden değil bütün partilerden
insanlar yoktur. Her siyasi görüşe mensup

arkadaşlarla çok insancıl, çok sevecen bir şekilde, memleket
meselelerini de konuşuyoruz. Siyaset yaptığım dönemlerde
muhalif partilerden ciddi bir eleştiri almadım. İlgi ve destek
gördüm. Yaradılış, tabiat itibariyle kırıcı, incitici olmak yerine
daha yapıcı ve çözüm arayan bir insan olmayı tercih ettim.
Kayseri’yi bir kent olarak nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Kayseri kent olarak, fiziki bakımdan herkesin gördüğü gibi
iyi durumda. Gelen yabancıların beğendiği bir şehir. Bu
manada, her dönem için şurada şöyle olmalı diye gelişmeyi
daha fazla beklemek insanların olmazsa olmazıdır. Yani bu
kadar yeter, fazlasına gerek yok denemez.
Hayırseverlik çok güzel bir haslet. Ama Kayserililiği sanki
unutuyoruz. Gel bana bir adım da, sana üç adım geleyim.
Kayseri bu kadar hayırseverken, Kayserili bağışlıyorsa, kamudan bunu teşvik eden bir anlayış gelmesi gerekmez mi?
Yahut da şöyle bir misalle bunu şekillendirelim. Kayserimize
bu üniversiteleri yapıyoruz. Arsası dahil olmak üzere her
şeyini satın aldık. Burası vakıf üniversitesi, o halde devlet
üniversitelerini karşılaştıralım. Erciyes Üniversitesi’yle Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi’ni karşılaştıralım. Bizim nüfus oranımıza, üniversitenin büyüklüğüne göre, devlet Kayseri’ye
yüz puan fazla yatırım yapar da, insanlar neden fazla yatırım
yaptığını sorarlarsa, Kayserili hayırseverler 50 milyon dolar
yatırım yaptılar onun için yüz puan fazla yatırım yaptık, siz
de yapın size de verelim dersiniz. Bu o vilayetleri de teşvik
etmek demektir. Sanki o vilayetlerin zenginleri yok mu,
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elbette vardır. Siyasilerin de, Kayseri’nin ve
Kayserili’nin hak ettiği şeyleri kazandırmak
görevidir. Ama bunu kazandırmak vaktinde
olur, ben de o görevlerde bulundum. Siyasilerin şehirleri için nüfuz kullanmaları gerekir.
Belki de bazen memleket kavgasını yaparken,
siyasi bazı noktalarla ters düşersiniz. Hiçbir
şey istemezseniz, hiç kimseyle de bozuşmazsınız. Nasıl olsa Kayserililer kendileri yapıyor,
bizim Kayseri’ye bir şey yapmamıza gerek yok
diye düşünürler. Başka yerlerin milletvekilleri
de, her gün bakanlıkların kapısında oturuyorlar, yatırımları onlar alıyorlar. Kayseri
hak ediyorsa, hak ettiğini almalıdır. Örnek
verecek olursak 2–3 senedir bir Adliye Sarayı
yapılacak. Tutmazsanız, kalkıp orayı da yapacak bir hayırsever arayacaklar. Neredeyse o
noktaya geldik. Verelim de, biz veriyorsak bu
iyi duygularımın karşılığını devletimden de
görmek isterim.
Diğer taraftan, sosyal bakımdan da
Kayseri’nin gelişmesi lazım. Deniliyor ki,
Kayseri’yi turizme açıyoruz. Günde şu kadar
uçak iniyor, nüfusu bu kadar oldu, stadımız
uluslar arası seviyede, kültür merkezlerimiz,
dört tane üniversitemiz var. Bu şehrin sosyal
yapısının da birazcık renklenmesi lazım. Bu
nasıl olacak derseniz, bu benim konum değil,
ama ne olması gerekiyorsa uzmanlarının
bunu incelemesi lazım. Şehrin sosyal yapısına
baktığınız zaman akşam 9’dan sonra şehir
uyumaya başlıyor. Sosyal yapıdan kasıt şehir
uyumasın da, illa gitsin bir yerlerde sabahlara kadar içki içsin demiyoruz. Hemen karşı
soru olarak bunu soruyorlar. Caddede eşinin
elinden tutup da, yürüyüp de 27 Mayıs’ta
vitrinlere bakamaz mı, onu uzmanlar araştırabilir. Uzmanların fikirlerine daha çok değer
vermemiz gerekiyor gibime geliyor.
Bir başka konu da belki detaydır, belki de çok
önemlidir, adım başı kırmızı ışık var. Birinden
geçip diğerine takılıyorsun. Acaba diyorum
özellikle böyle diyorum, bir trafik mühendisliği ile projelendirilmiş midir? Nerede
ışık, nerede kavşak olması lazım. Nerede
sokağın girişi kapatılmalı mı, ışıklar kaçar
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saniye yanmalı vs. Filan yere gidiyorsun sağ
tarafta bir yer, sol tarafta kırmızı ışık yanıyor. Sağdan da kimse gelmiyor, öylece bekliyorsun. Benim bildiğim ikaz kırmızı olur,
gelen adam buradan bir çıkış olduğunu anlar.
Ben bu işin uzmanı değilim, ama yaşadığım
memlekette araba kullanan bir insanım, bu
meseleyi uzman insanların incelemesi gerektiğine inanıyorum. Veyahut da böyle bir şey
yapıldıysa bir eksikliği varsa yeniden kontrol
edilmesi gerekir. Şehrin buna benzer problemleri var. Şöyle örnekleyebiliriz. Çok kaliteli bir elbise giyersiniz. Size de çok yakışmıştır, ama ona uygun bir kravat takmak lazım.
Uygun olmayan kravatı taktığınız zaman,
belki eğitiminiz belki kültürünüz tartışılmaya
başlar. Belki zevksizliğiniz tartışılabilir filan
gibi. Şehrin ana iskeletinde hakikaten başka
vilayetlerde olmayan güzellikler olmuştur.
Dediğim gibi aksesuarları veyahut da bazen
detaylar asıllardan daha önemlidir derler. Bir
caddenin alt yapısı çok güzeldir. Su ve kanalizasyon sistemi iyidir. Çok kaliteli borulardan
yapılmıştır. Eğer siz asfaltı yaya kaldırımının kodunu iyi ayarlayamadıysanız yağmur
yağınca üzerinde su birikiyor, yaya kaldırım
taşının biri yan yatmış eğri durmuşsa, altına
koyduğunuz trilyonların üstünü iyi yapamıyorsunuz demektir. Altta yaptığınız başarılı
çalışmalar çok iyidir. Ama üzerinde müteahhit tarafından 10 kuruşluk bir yatırımın
yanlış yapılması, o taşın oraya konuşundaki
işçiliğin bozuk olması sizin emeğinizin zayi
olmasına neden olur. Bunlar telafi edilmeyecek işler değil. Kayseri hakikaten Türkiye’nin
parlayan yıldızlarından biri olmaya devam
edecek inşallah.
Siyaset yaptığım zamanda ben 31–32 yaşındaydım. Daha çok kelli felli denilen insanlar
vardı. Diğer partiler değil, bizim partililer
de başımıza bir bebe geldi diyorlardı. Allah
selamet versin Cumhurbaşkanımız Abdullah
Gül Gazipaşa’dan okul arkadaşım, birlikte
okuduk aynı sıraları paylaştık. Şimdi devletin
başında, siyasete gireli 20 yıl anca olmuş.
Hiçbir dönemde ben kulis yaparak bir yerlere
gelmedim. Davet edildim gittim. t
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Rasim Çalıkoğlu
1917 yılında doğan Rasim Çalıkoğlu, Kayseri’nin eski tüccarlarındandır. Küçük yaşta öksüz kaldığı için hayata erken
atılır ve yılları hep çalışmakla geçer. Tatil onun için ailesi
ve çocukları ile geçirdiği zaman olmuştur. Sevecen, uysal ve
sabırlı bir insan olan Rasim bey, eğitime çok önem vermiştir.
Kendisi okuyamadığı için, evlatlarını okumaya teşvik etmiştir. Oğlu Şevki Çalıkoğlu sırf babası istediği için sırası ile
Talas Amerikan, Tarsus Amerikan Koleji’ni bitirip yüksek
tahsile devam etmiş ve inşaat mühendisi olmuştur. Oysa o
ticarete atılıp babasına yardımcı olmak istemiş, fakat kaderi
buna izin vermemiştir.
Rasim Çalıkoğlu böbrek yetmezliği nedeni ile yıllarca hastalığı ile mücadele etmiştir. O dönem Türkiye’de gerek böbrek
nakli ve gerekse diyaliz imkânları bulunmadığından, Allahın takdiri ile 1973 yılında hayatını kaybetmiştir. Geride
bıraktıkları onu sevgi, saygı ve hayırla anmaktadırlar. t
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Oğlu Mehmet Faruk Anlattı

Reﬁk Bürüngüz
Bize babanızı anlatır mısınız?
Rahmetli babam Kayseri Bürüngüz’de 1923
yılında dünyaya gelmiş. İlkokulu Kayseri merkezde okumuş. O zaman dedem Hacı Ahmet
Bürüngüz’ün Kazancılar’da hırdavat dükkânı
varmış, yanında çalışmış. Orası da ilginçtir,
bir Ermeni komşuları varmış. Türkiye’den
ayrılıyorlarmış, gelin bu dükkânı size devredelim, hatta amiyane bir deyimle size
bir kıyak yapalım demişler. Sonra dükkânı
dedeme devretmişler. Rahmetli babam, Sakıp
Sabancı’nın babası Hacı Ömer ağa ile de
arkadaşmışlar. O günlerde çok büyük fakirlik var. Babam mahalle aralarından hurda
614

toplarmış. Hacı Ömer ağa bir gün babama,
‘’Refik, ben Adana’ya yerleşiyorum, sen de
gel, ben Adana’da pamuk işine gireceğim,
beraber ortak iş yapalım” diyor. Babam da,
“yok Ömer ağa, ben pamuk işinden anlamam,
babamın bana bir vasiyeti var, anladığın işte
devam et der, şu ana kadar hurda demir işi
üzerine yoğruldum, bu işi yapacağım” diye
cevaplıyor. Babam bu sıralarda 17–18 yaşlarında. Hemen hemen aynı zamanlarda,
ikisi de Kayseri’den ayrılıyorlar. Hacı Ömer
ağa Adana’ya, babam da Mersin’e gidiyor.
Mersin’de demir ticaretiyle uğraşmaya
başlıyor. Babam çok ciddi bir ticari zekâya
sahipti. O zamanlar cam konusunda çok ciddi
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sıkıntı olur. Türkiye’de camın üretilmediği,
yalnızca birkaç gayrimüslimin ithalat yaptığı
bir dönem. Babam bu işi seziyor, İstanbul’a
gelerek cam ithalatına başlıyor. 1950 senelerinde, Romanya’dan, Bulgaristan’dan cam
getirtiyor. Ben de 1953 yılında İstanbul’da
Fatih’de dünyaya geldim. Demircilikten
kazandığı parayla Fatih’te Bürüngüz apartmanını almıştı. Laleli’de de kirada otururlardı. Laleli semti, bütün Kayserililer’in
ilk geldiği göç merkeziydi. Nurullah Narin
amca, Nuri Has’lar filan orada iş yaparlardı.
Babam çok büyük bir mücadele vererek cam
piyasasına hâkim oldu. Bunu bütün İstanbul tüccarları bilir. O günden bugüne cam
sektöründe önemli bir noktaya geldik. Kayserililer bilir, Mustafa Dülgeroğlu hoca vardı.
Nazmi Toker İlkokulu’nun müdürüydü. İyi bir
edebiyatçıydı. Babam, Mustafa hocanın kız
kardeşi ile evlendi. Annemin babası Mehmet
dedem de, Kayseri hapishanesinin müdürüydü. Annem de Lale Mahallesi’nin kızıydı.
Babamla birlikte İstanbul’dan Kayseri’ye geldiğimizde, muhakkak mahallesine uğrardı.
Köklü ailelerde, eskime ailelerde pederşahi
bir yapı vardı. Bizler babamızın karşısına
geçip, ayak ayak üstüne atıp çay içmek bir
yana, karşılarında çok edepli bir şekilde otururduk. Böyle olunca da, babamla çok detaylı
konuşmalar yapamazdık. Askerliğini topçu
olarak yaptığını biliyorum. Ama nerede ve
ne zaman yaptığını bilmiyorum.
Babanız nasıl bir insandı?
Çok zekiydi. Çok çalışırdı. O zamanlar ticaret çok zordu. Babam çok cesurdu. Ticarete
müthiş bir yatkınlığı vardı. Anlattım, cam
konusunda yaptıkları inanılmaz şeylerdir.
Bununla da yetinmeyip ihtiyaç olan bütün
konulara da girmiştir. Bir örnek vereyim.
Bisiklet ithalatına da girmiştir. Türkiye’ye
bu ithalatı ilk yapanların başında gelirdi.
Sezon başında Mart–Nisan aylarında bisiklet
getirirdi. Kimyevi maddeler, plastik hammaddeleri gibi çok çeşitli konularda ithalat
yapardı. Çok müthiş bir çevresi vardı. Hem
Kayserililer’den oluşan, hem de hemşeri-
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Babam, annem ve kardeşimle {18 Mart 1961}

Mehmet Bürüngüz, G.S. Eski Başkanı
Özhan Canaydın, Ali Tanrıyar

lerinin dışında İstanbul’da oluşan bir çevresi vardı. Hiç unutmam İş Bankası Genel
Müdürü’yle mükemmel görüşürlerdi. Bizi iş
yerimizde ziyaret ederdi.1986 Haziran ayında
vefat etti. Vefat ettiğinde tam 80 yaşındaydı.
Babanızın hayırsever yönünü anlatır
mısınız?
Evet, çok hayırseverdi. O zamanlar,
Kayseri’den İstanbul’a göçmüş maddi durumu
iyi olan çok az insan vardı. Hem Kayseri’den,
hem de Anadolu’nun birçok yerinden ihtiyaç sahipleri babama gelirlerdi ve hiçbir
tanesini geri çevirmezdi. Nakit para ihtiyacı
olana para, gıda ihtiyacı olana gıda verirdi.
Türkiye’de yapılan camilerde, imam hatip
okullarında ve Kur’an kurslarında babamın
bedelsiz olarak verdiği camların kullanıldığını söylesem galiba mübalağa etmiş olmam.
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Refik Bürüngüz kızı Aysel Kirazoğlu ile Esat Kirazoğlu’nun nikah töreninde. Nikah şahidi dönemin
T.B.M.M. Başkanı Refik Koraltan ve yardımcısı İbrahim Kirazoğlu

Babam zaten İlim Yayma Cemiyeti Vakfı’nın ilk beş kurucusundan
birisiydi, avukat Yusuf Türel ve avukat Vehbi Nedim Bilimer ile birlikte. Babam Kayseri Ticaret Odası’nın yönetiminde görev almıştı.
Vefatından sonra Google’dan öğrendim, babam belediye meclis
üyeliği de yapmış.
Meydandaki iki kapılı Bürüngüz Camii’nin ayrı bir hikâyesi
var, anlatır mısınız?
Rahmetli babam yedi yaşlarında ilkokul için Kayseri merkeze geldiğinde, şimdiki Bürüngüz Camii’nin yerinde olan eski İkikapılı Cami’ye
gelir namaz kılarmış. Kışın çok soğuk bir günde camide namaz kılarken kar içeriye doluyor. Üşümüş. Namazın bitiminde duada Cenab–ı
Hakk’a niyazda bulunmuş. Ya Rabbi beni ilerde para sahibi yaparsan,
bu caminin yerine yenisini yapacağım, buna söz veriyorum demiş.
Cenab–ı Hakk 55 yıl sonra babamın bu duasını kabul ediyor. Eski
caminin yanında bir arsa vardı. Orasının da bedelini vererek satın
alıyor. Sonradan caminin idare heyeti oluştu. İdare heyetine babam,
camiyi yaptıracağını ve camiye asla adını vermeyeceğini söylemişti.
Bunun üzerinde de çok titizlikle durdu ve kesin kararı böyleydi. Hem
idare heyeti, hem de Kayseri’deki dost ve arkadaşları Refik bey buraya
adını verelim, burada namaz kılanlar sana dua etsinler, sana Fatiha
göndersinler, ileride senin amel defterine işlenir diye çok ısrar ettiler.
Ama ben niyetini çok keskin biliyordum, babam gösteriş istemiyordu.
Çok üzerine gelinince, istemeye istemeye kabul etmek zorunda kaldı.
Bir de şöyle bir husus vardı: Babam her ay gereken parayı düzenli
olarak yolluyordu. Camiye bir hemşerimiz yardımda bulunmuş,
idare heyeti de yardımı kabul etmemiş. Bunun üzerine o adam,
bizim ecrimizi niye engelliyorsunuz üç beş kuruş olsa da vermek
616

Mehmet Faruk Bürüngüz

istiyorum demiş. Babamın haberi olunca,
çok küçük meblağlar olmak kaydıyla, bir iki
kişinin yardımını alın diye talimat vermişti.
Onların ecrine mani olunmamasını ve en
azından bir tuğlaları bulunmasını istemişti.

MEHMET FARUK BÜRÜNGÜZ
Sizi tanımak isteriz.
Ben Mehmet ismini kullanıyorum.1953
yılında İstanbul Fatih’te doğdum. İngilizce
tedrisat yapan Fatih Koleji’ni bitirdim. Fatih
Koleji’ni bitirdikten sonra yurtdışına çıktım.
Cambridge’e geçtim. Ben okurken kardeşim
askere gitti. Babam, burası yalnız kaldı, kimse
yok, eğer gelmek istersen çok sevinirim
deyince, iki sene sonra ben Cambridge’den
babamın yanında döndüm. Babamla birlikte
ticarete atıldım. 1975 yılında askerliğimi
yaptım. Burdur’da bir ay temel eğitim aldıktan sonra İstanbul’da Dudullu’da 23. Topçu
Tümeni’nde askerliğimi bitirdim.1980 yılında
evlendim. 1986 yılında babam vefat edince,
kardeşim Ahmet’le beraber işleri devraldık.
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Refik Bürüngüz ve Kadir Has

Tabi bir Kayseri klasiği olan hem okuyup,
hem babaya yardım etme durumu benim için
de geçerliydi. Rusya’dan, Ukrayna’dan cam
ithalatı yapıyoruz. Konjonktürle birlikte yeni
alanlara da yönelmiş durumdayız. Enerjiye
falan yatırım yapıyoruz.
Tabi camda çok değişiklik var. Biz düz cam
yapıyorduk. Daha sonra ısıcama dönüştük.
Bütün binaların dışını kaplayan cephe giydirme dediğimiz renkli camlar büyük talep
görüyor. Biz bu organizasyonun içersindeyiz.
Büyük iş merkezlerinin camlarını veriyoruz
mavi, yeşil ve füme cam gibi. Sektör tabi ki
çok değişti.
Babanızın Size tavsiyeleri oluyor
muydu?
Biraz özel olacak, ama konuşmakta fayda
var. Babam yaşlanınca, vefatından önce işleri
resmi olarak bize devretmişti. İnsanlığın ve
ticaretin olmazsa olmazı dürüstlüğümüzden zaten kuşkusu yoktu. Biz zaten o minval
üzeri yürüdük. Şu olayı hiç unutamam. İşleri

devredince, bize bir miktar sermaye de verdi.
Kendi sermayesini aldı. Hiç bu durumdan
gocunmamamızı, ne zaman bir paraya ihtiyacımız olursa kendisinden istediğimiz
kadar para alabileceğimizi söyledi. Yalnız
bir şartı vardı, ödeme tarihine düzenlenmiş
çeki mutlaka yazıp vermemizi istedi. Biz çok
şaşırmıştık. Kardeşimle birbirimizin yüzüne
baktık. Ne oluyor da, babam bizden çek istiyor diye düşündük. Çok kararlıydı. O gün
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 Babam, “çok
olaylar gördüm
geçirdim, en
yakınınıza dahi
kefil olmayın, ama
o insan gerçek
ihtiyaç sahibiyse
çıkarın nakit para
verin” derdi. 
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bir şey yapmadık. Daha sonraki günlerde
denemek için babamdan yüklü bir tutar istedik. Tamam diyerek hangi gün ödeyeceğimizi sordu. Babam ödeme tarihi konusunda
katı davranmayacağını ve üç dört ay sonraki
bir tarihi de kabul edebileceğini, ancak çeki
vadesinde ödemezsek tahsile koyacağını
söyledi. Babamıza çek verdik. O zamanlar
bu olaya üzülmedik desek, yalan olur. Çeki
yazdığımızda babam bize şöyle dedi: Bakın
ticaret ayrı, beraberlik ayrı, bu yaptığım sizin
kulağınıza küpe olsun, sizden de çocuklarınız para isterse aynısını yapın. Gözümüzün
önünde bizden çeki aldı kasasına kilitledi.
Zamanı geldi biz ne yapacak derken, kendisi
bir kâtibini gönderdi ve çeki tahsil ettirdi,
yine kasasına koydu. Bu bizim ticari hayatımızda çok önemli ve unutamayacağımız bir
yer tuttu. O gün biraz üzülsek de, yaptığı son
derece doğruydu. İyi ki de yapmış. Herkese
de tavsiye ederim babamın bu muamelesini
uygulasınlar.
Babam, “çok olaylar gördüm geçirdim, en
yakınınıza dahi kefil olmayın, ama o insan
gerçek ihtiyaç sahibiyse çıkarın nakit para
verin” derdi. Bu da kulağımıza küpe oldu.
Birkaç kişi bize kefil olun dediğinde, babamızın bize vasiyeti olduğunu ve kefil olamayacağımızı, ama nakit olarak ne verebilirsek
verebileceğimizi söyledik. Herkes de çok
anlayışla karşıladı.
Siz hayırseverlik deyince ne
anlıyorsunuz?
Bir defa insanın ruhunun tatminidir bu.
Yani ahrete götürülecek bir şey vardır, o da
hayırdır. Ahiret kasasına kilitlenecek tek
şey olduğuna inanıyorum. Rahmetli babam
zaten böyle bir insandı. Babamın cenazesi
Fatih Camii’nden kalktığında binlerce kişi
vardı. Bütün farklı cemaat grupları babamın
cenazesindeydi. Babam cenazesinde hepsini birleştirmiş oldu. Hiç bir grubu ayırt
etmezdi. Hepsine yardım yapardı. Hepsine
eşit mesafede dururdu. Ama maalesef günümüzde farklı durumlara ulaştı. Her cemaat
sadece kendilerine yardım ediyor, diğerlerini
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dışlıyor. Bunun son derece yanlış olduğunu
düşünüyorum.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay çok önemli bir kuruluşumuz. Gerçekten çok önemli. Kızılay dediğimiz zaman insanın aklına hemen deprem geliyor. Deprem
zamanı insanın en aciz kaldığı dönemdir.
Kızılay devletimizin en büyük yardım kuruluşudur. Özellikle son sekiz senedir her
kuruluşta olduğu gibi, Kızılay’ın başında
da liyakat sahibi kişilerin olduğunu biliyoruz ve bu kişilerin öksüzün ve yetimin tek
kuruş hakkını yemediğine inandığımız için
Kızılay’a çok önem veriyoruz. Bütün herkese
de Kızılay’a yardımcı olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum.
Mehmet Bürüngüz’ün iş prensipleri
nelerdir?
Her şeyden önce saygı çerçevesinde davranmak gerekiyor. İş disiplini ve aile disiplini
bir birinden çok farklı. Babamdan öğrendiğimiz çok önemli bir konu da babam bütün
çalışanlarından önce işe gelirdi. Sabah erken
açardı ve hiçbir şekilde işte kimseyle laubali
olmazdı. Akşam işten en son kendisi çıkardı.
Bize hiçbir personelle işte samimi olmayın,
ama akşam birlikte yemeğe gidin, gülün, eğlenin şimdiki tabirle gırgır yapın derdi. Saygı
duyulacak bir çerçeve çizmişti. Bu asla bir
korku değildi.
Şu anlatacağım olayı hiç unutamam. Bir ünlü
Kayserili iş adamı hemşerimiz babama geldi.
Oturuyorlar. Babamla bir iş konusuna girmek
istedi. Babamla şimdiki tabirle kankalar.
Babam aman iş konusunu açma şimdi, kahvelerimizi içelim seni göndereyim dedi. Gencim,
çok şaşırdım. Gelen misafirin çok büyük bir
işadamı olduğunu biliyorum. İçten içe babam
keşke kabul etseydi bu çok önemli bir işti diye
içimden geçirirken, babam hakikaten yarım
saat sonra gönderdi. O amca gidince babama
neden kabul etmediğini sorunca, o da “bildiğim şeyler var, prensiplerim var, olmaz” dedi.
Demek ki, her iş herkesle yapılmıyor. Zaman
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başka biriyle yaptı ve mahkemelik oldular.
Kahramanınız var mıydı?
Hemşerimiz olması sebebiyle, Sakıp Sabancı
beye ayrı bir saygı sevgi beslerdim. Çok
önemli bir iş adamıydı. Onunla iftihar ediyoruz. Bir kahramansa on almışımdır. Babama
Hacı Ömer amca ile neden birlikte iş yapmadığını sorduğumda, “ben o zaman öyle
uygun gördüm, aklımdan öyle geçti, çerçeveyi
öyle çizdim, öyle karar verdim hayırlısı olsun,
üzülmedim, ben yaptığım işten üzülmem, hiç
arkaya dönüp bakmam” demişti.
Bir olay daha anlatayım. Şişe Cam Fabrikaları
Genel Müdürü Şahap Kocatopçu, hep papyon
takardı. Babamı çok severdi. Ayrıca çok saygı
duyardı. Babamı her toplantıya çağırırdı ve
duayen olarak ilan ederdi. Hilton’daki, Tarabya’daki toplantılara bazen ben de katılırdım.
Sadece babamı konuştururlardı. O çevrede
de çok ciddi saygı uyandırmıştı. Babam her
çevreye girerdi. Babam hiçbir zaman din, dil,
ırk, kültür ayrımı yapmazdı. Herkesi insan
olarak değerli bulurdu.
Hobileriniz var mı?
Ben Galatasaray’ın kongre üyesiyim.
Hatta özel mi olur bilmiyorum anlatayım:
Galatasaray’ın Seyrantepe Projesi’nde çok
ciddi katkım var. Rahmetli Özhan Canaydın
başkanım beni aramıştı. İki buçuk yıl kadar
olmuştu. Mehmet’çiğim Sayın Başbakan’a
gitmemiz gerekiyor. Ben artık çok yoruldum,
bu işi bitirelim, stad işi çıkmaza giriyor, bir
randevu ayarla demişti. Parantez açarak söylüyorum, Özhan Başkan’ım çok mükemmel
bir insandı. Biz çok yakındık. Yolda yürürken
Fenerbahçeliler gelir Sayın Başkan’ım nasılsın derlerdi. Sanki Fenerbahçe Kulübü’nün
başkanıymış gibi davranırlardı. O da, evladım
canım nasılsın der başlarını okşardı. Bu saygınlığı yüzünden, ben de bu işe aracılık yapmayı bir görev bildim. Sayın Başbakan’ımızdan randevu aldım. Sayın Başkan’ım Adnan
Polat, Refik Arkan, ikinci başkan Işın Çelebi
beraberce önce gruba girdik, grupta bize en
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önden yer ayırtmışlar. Sayın Başbakan’ımızın
konuşması sona erince, Tayyip Erdoğan yazılı
10 numaralı formayı hediye ettik. Bizi odasında kabul etti. Sayın Başbakan’ımız biraz
sitem etti. Ben 50 milyon dolardan başka bu
projeye para verdirtmem dedi. Projeleri açtık
inceliyorlar. O sırada sözü ben aldım, Sayın
Başbakan’ım bu konuda sizi yoruyorlar, yoruyoruz, bundan sonra daha da yoracaklar, bu
stad Galatasaray’ın stadı olmayacak, bu stad
Recep Tayyip Erdoğan Stadı olacak, herkes
bunu böyle bilecek, bu imza sizin imzanız
olacak, bundan sonra da kimse sizi rahatsız
etmeyecek, istirhamımı arz ediyorum dedim.
Başbakan’ım, Mehmet sen siyaseti iyi öğrenmişsin deyince, ben de kendilerini kastederek hocamdan öğrendim dedim. Bir kahkaha
koptu. Başbakan hemen Bayraktar’ı bağlattı
ve Toki’nin Galatasaray projesini bana getiriyorsun imzalıyorum dedi. Bir anda herkes
sevinç yumağı oluşturdu. Akşam İstanbul’a
döndük. Ertesi gün Özhan Başkan’ım beni
aradı, şu anda yönetim kurulu toplantısındayız telefonun mikrofonunu da açıyorum,
bütün arkadaşlarımın selamı ve teşekkürü
var, stadın girişine bir plaka hazırlayacağız,
üzerine de emeği geçenlerin adını yazacağız,
burada senin ismin için de yer ayırttık dedi.
Beni hiç yazmasanız da olur dememe rağmen;
o da hayır yazılacak, sadece bildirmek için
telefon açtık diye bir jest yaptı.
Ben futbol da oynadım, çok başarılıydım.
Şu an Çırağan Oteli’nin olduğu yer Şeref
Stadı’ydı. Tam deniz kenarında bir buçuk
iki sene haftada üç dört günüm orada geçti.
Beşiktaş’ta antrenörlük yapan Saim hocamız
vardı, Arap Saim derlerdi. Beşiktaşlı’ydı. Bizi
beğenmiş almıştı. Hem tahsil imkânı, hem de
ticaret hayatı buna elvermedi.
Mehmet Bürüngüz neleri sevmez?
Çok önemli bir şey söyleyeceğim, dedikoduyu hiç sevmiyorum. Ah diyorum, şundan
bir kurtulabilsek bütün toplum olarak. Keza
yalanı, saygısızlığı sevmiyorum. Bir korkum
var, ahrete giderken imanımı kurtarıp kurtaramamak, başka hiçbir korkum yok.
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Tabiri caizse yedi göbek Kayserilisiniz.
Kayserili olmayan insanlar Sizinle
karşılaşınca nasıl davranıyorlar?

 Cumhurbaşkanımız Abdullah
Gül nezdinde
bütün Kayserililer o
saygınlığa erişmiş
vaziyetteler. Hemşerimiz olmayan
insanların içersinde
de bu saygınlık
görülüyor, iyi
karşılanıyoruz. Ve
bu durumdan gurur
duyuyoruz. 
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Şimdi sekiz senelik bir periyot var. Bir de
sekiz seneden önceki periyot var. 2002’den
önce Kayserili’ye hafif istihza ile bakılıyordu.
Bu son sekiz yılda tamamen değişti. Tabi
Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Kayserli oluşu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan önce Başbakanlık
yapmış olması sürecinde Kayserili’ye bakış
oldukça değişti. Siyasi olarak da, Kayseri
ülkede oldukça etkili hale geldi. Gerçekten
Sayın Cumhurbaşkanı’mız Abdullah Gül nezdinde bütün Kayserililer o saygınlığa erişmiş
vaziyetteler. Hemşerimiz olmayan insanların
içersinde de bu saygınlık görülüyor, iyi karşılanıyoruz. Ve bu durumdan gurur duyuyoruz.
Kayseri’nin bugününü ve geleceğini
nasıl görüyorsunuz?
Şunu söyleyim Kayseri bir kere Özhaseki
Başkan’ım ve ondan önceki başkanımız
zamanında Sayın Cumhurbaşkanı’mızın
dediği gibi ciddi bir “take off” yaptı. İnanılmaz bir konuma geldi. Diğer Anadolu şehirlerini de biliyorum oralarda da önemli gelişmeler var, ama Kayseri’ye artık bir Anadolu
şehri denemez. Çok güzel bir yapılaşma var.
Gecekondunun olmadığı tek şehir. Tabi bunu
gözlemek lazım. İstanbul gecekonduyla dolu.
Kayseri’de böyle bir şey yok. Kayseri modern
mimarinin temsil edildiği Anadolu’nun tek
şehridir. Mükemmel işler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Kayseri hakikaten
kendisini aşmış bir vaziyette. Tabi bunu gerçekleştiren başta sayın Özhaseki olmak üzere
bütün belediye başkanlarımıza teşekkürü bir
borç biliyoruz. Kendilerine bütün çalışmalarında başarılar diliyorum. Kayseri artık tutulmaz bir vaziyete geldi. Yalnız bir endişem şu,
iş adamlarının Kayseri dışına göçü devam
ederse istihdamda bir sorun olur. Ama çok
şükür Boydak ailesi, grubu Kayseri’de kaldılar ve çok iyi gidiyorlar. İnanın Kayseri’nin
nereye doğru gittiğini kestiremiyorum.
Mükemmel gelişiyor. Gelecekte hiçbir yerle
kıyaslanamayacak bir şehir olur.
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Çok renkli bir hayatınız var. Bu hayat
içersinde Sizi çok etkileyen olaylar
vardır. Birisini bizimle paylaşır
mısınız?
O zaman siyasete girişimi anlatayım. 1991
senesiydi. Tayyip Erdoğan bey sizi ziyarete
gelecek dediler. İsmini sadece 1987’de duymuştum. Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na aday
olduğu günler. Peki dedim. Şu anda milletvekili olan Feyzullah bey ile birlikte ziyarete geldiler. Ben Feyzullah beyi eskiden tanıyordum.
İlim Yayma Cemiyeti’nden dolayı. Tayyip
bey, uzun boylu yakışıklı bir arkadaş. Eminönü’ndeki işyerimde oturduk tanıştık. O iş
yerimizde şu anda biraderim duruyor. Birlikte
yemek yedikten sonra Türkiye’nin, dünyanın
sosyo–ekonomik durumunu ortaya koyan
mükemmel bir konuşma yaptı. İçimden bu
arkadaş müthiş dedim. Konuyu bitirince,
Mehmet bey ben sizi siyasete almaya geldim
dedi. Feyzullah bey o zaman Tayyip beye reis
diyor. Ben tabi reisin ne demek olduğunu bilmiyorum siyasete çok uzağım. Bana; sizin bu
ülkeye, ülke vatandaşına hizmet etme mecburiyetiz var dedi. Aynen bu tabiri kullandı.
Ben de zaten vergimi, zekâtımı vererek, diğer
hayırlarımı yaparak ülkeme hizmet ettiğimi
söyleyince; “hayır onlar senin insanlık görevin, vatandaşlık görevin o tamam, bu ülke
seni yetiştirmiş belli bir noktaya getirmiş,
sonra maddi imkân sunmuş, sen de bu ülkeye
bu ülke vatandaşına her şeyinle hizmet
edecek, onun yolunda olacaksın” deyince
şaşırdım. Benim vaktim yok dedim. Beni
almadan gitmeyeceğini söyledi. Feyzullah
bey de evet dememi istiyor. Bu görüşme dört
saat sürdü. Tayyip bey elimi tuttu, Cumartesi
sabah beraber çalışmak üzere beni beklediğini söyledi. Söz vermemi istedi. Bu arada
elimi bırakmıyor. Ben bu arada sık sık yurt
dışına gidip geldiğimi belirtiyorum. Nereye
gidersem gideyim benimle beraber çalışmak
istediğini söyledi. 1991’de Tayyip beyle çalışmaya başladık. 2002’de de hem kendileriyle,
hem de Sayın Cumhurbaşkanı’mızla birlikte
İstanbul İl Teşkilatı’nın kurucuları arasında
yer aldım. t
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Rıdvan Uzunlulu
Sizi tanıyabilir miyiz?

 Erciyes’ten
kamyonla kar
gelirdi, Kiçikapı’da
5–10 kuruşa kar
satılırdı. Buzdolabı
belki 100 kişiden 2
kişide vardı. 

1938 yılında Kayseri Bahçebaşı’nda doğdum.
İstiklal İlkokulu’na, oradan da Kayseri Lisesi
Orta Bölümü’ne gittim. Babam Kapalıçarşı’da
manifatura işi yapardı. Çocukluğum ticarette, çalışmakla geçti. Babam öldüğünde
ben üç, ağabeyim dokuz yaşındaydı. Hayatta
yetim olmanın zorluklarını hep yaşadım ki,
bu yaşımda bile hissediyorum. Annemi de
askerdeyken kaybettim.
Eniştem işi birkaç yıl devam ettirdi. Ağabeyimin askere gitmesinden dolayı işe son
verildi. 1954 yılında bu mesleğe başladık.
1962 yılında evlendim.
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Ağabeyim Adnan Uzunlulu ile şimdiki meydanın olduğu yer haldi orada dükkân tuttuk,
hırdavatçılık yaptık. Sonradan otomobil malzemesine dönderdik. Eski ve Yeni Sanayi’ye
geçtik. Şimdi, otomobil yedek parçası üzerine
çalışıyoruz. Genelde “V” kayışı, rulman, bilye
işleriyle uğraşıyoruz. O zamanlar esnaf az
olduğu için sattığımız maldan para kazanıyorduk. Şimdi rekabet çok, yaşım da ilerledi,
idare ediyoruz.
Hayır denildiğinde neler
anlıyorsunuz? Kızılay’ı neden tercih
ettiniz?
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Elimizden geldiği kadar sağlam kuruluşlara
hayır etmeye çalışıyoruz. Kızılay’ı sağlam,
güvenilir olduğu için tercih ettik. Verdiğimiz hayırlar yerine ulaşır düşüncesiyle tercih
ettik. Allah bize verdikçe, biz de oralara
yardım etmeye çalışıyoruz.
Ticarette nelere dikkat edersiniz?
Doğru çalışmak, dürüst olmak, az karla işi
devam ettirmek.
Neleri seversiniz?
Her güzelliği severim. Sevmediğim bir şey
yoktur. Hayata olumlu bakarım.
Eski Kayseri nasıldı?
Kayseri imkânlar ve şartlar olarak daha zordu.
Bizim Bahçebaşı’ndaki evlerimiz, mahallemiz
at pisliğinden geçilmezdi. Şimdi her şey otomatik hale döndü. Erciyes’ten kamyonla kar
gelirdi, Kiçikapı’da 5–10 kuruşa kar satılırdı.
Buzdolabı belki 100 kişiden 2 kişide vardı.
Kayseri’nin geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
Bu halinden kat kat daha güzel olur.
Unutmak istedikleriniz var mı?
Unutamadığım olay oğlum Murat’ın ölümüdür. Oğlum Murat Uzunlulu, 1971 yılında
doğdu. Feridun Cıngıllıoğlu İlkokulu’nda
okudu. Sümer Ortaokulu’nu ikinci sınıftan
terk etti. Benim yanıma geldi. Başına bir iş
geldi. Birini öldürdü, dört buçuk yıl cezaevinde yattı. Daha sonra evlendirdik. 2003
yılında başkaları tarafından öldürüldü. Evlat
acısı başka oluyor.
Unutamadığınız anılarınız var mı?
1958–60 yılları arasında askerlik görevimi yaptım. İlk olarak Afyon, oradan
İzmir, oradan da Ankara’ya geldim. İzmir
Gaziemir’de garnizon bahçesinde dolaşıyoruz. Abdurahman Afyon vardı. O bizden daha
eski askerdi, onun yanına giderken subayın
birine asker lazım olduğunu söylediler. Subayın yanına gittik, yapılacak işleri söyledi. O

sırada Abdurahman çıktı ve onlar hemşerim
onlara iş yaptırmayın dedi. Aradan birkaç
gün geçti, yine arkadaşlarla dolaşıyorum.
Karşıdan bir subay gelmiş ben fark etmedim
ve selam vermemişim. Fakat yanına başka
eri çağırdı, sen neden selam vermedin dedi.
Aslında selam vermeyen bendim. Ona 3–4
tane patlattı. Hayatın böyle acı tatlı cilveleri
oluyor.
Yine İzmir Gaziemir’deyim. Kura çektik,
Kayseri çıktı. Albay da yanımızda oturuyor.
Nerelisin dedi, bende Kayserili’yim dedim.
Albay göndermeyeceğini söyledi ve tekrar
kura çekilmesini istedi, Ankara çıktı. Dedelerim Boğazlıyan’dan gelmekte esasen benim
kütük Yozgat, ama ben Kayseri dediğim için
göndermemişti. Memleket Kayseri dediğim
aleyhime oldu, yoksa iki yıl Hava İkmal’de
askerlik yapacaktım. t

Ayten Uzunlulu

Murat Uzunlulu
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Rıfat Yelkenoğlu
Sizi tanıyabilir miyiz?
1970 yılında Kayseri’de Ahmet Paşa İlkokulu’nun arkasında Tavukçu
Mahallesi’nde doğdum. Çocukluğum Sümer Bebek Evler’de, sonrasında da İstasyon Caddesi’nde geçti. Alpaslan İlkokulu’na, ortaokul
için Atatürk Lisesi’ne, sonrasında da Ticaret Lisesi’ne gittim. Erciyes
Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandım, fakat iki yıl okuduktan sonra
okulu bıraktım. İngiltere’de okudum. 1991 yılında askerliğimi Kıbrıs’ta
yaptım. 1993 yılında Sema Doğaner’le evlendim. Şu anda 3 çocuğum var.
Ticaret hayatına nasıl atıldınız?
Babam inşaat malzemeleri satıyor, aynı zamanda mobilya üretimi yapıyordu. Hayrullah Elmacı ile birlikte İstanbul’a gitmiştik. Otele yerleştik.
Babama ne yapacağımı sordum, babam da ertesi gün Romen Pazarı’ndan
malzeme aldıktan sonra beni götüreceğini söyledi. Sabah kalkınca babam,
herkesin kendi işini yapacağını, benim serbest olduğumu söyledi.
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Babamlar gidince, İstanbul’da ortada kaldım.
Ben de Romen Pazarı’nda ankesörlü telefonla
Kayseri’deki işletmeyi aradım ve İstanbul’daki
firmaların isimleri aldım. Akşama kadar firmaları gezdim. Çok heyecanlı olduğumdan o
sırada rakip firmaları da gezdim. Akşam oldu,
ama ben halen babama kızgınım. Yaşım da o
zaman 17–18 idi. Babam ne yaptığımı sordu.
Ben de anlatınca, işi öğrenmiş olduğumu söyledi. Bundan sonra benim İstanbul’a gidip istediğim gibi malzeme alabileceğimi iletti.
Babamlar, öncesinde 27 Mayıs Caddesi’nde
Uyar Ticaret olarak çalışmaktaydılar. Ben ticarete, Amele Pazarı dediğimiz İnönü Bulvarı’nda
başladım. Daha sonra Hastane Caddesi’ne
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geçtik. Ortağım ağabeyim Ayhan’la birlikte
4–5 tane şirketimiz var. İştigal alanları seramik, fayans, vitrifiye, armatür, granit, küvet,
banyo dolabı, seramik yapıştırıcısı, banyo–wc
aksesuarları, inşaat malzemeleri, doğal gaz,
tesisat, ısıtma, soğutma. Perakende ve taahhüt
işlerimiz de var. Kayseri’de sektörümüzde ilk
olan bir şey yapıyoruz, franchising veriyoruz.
Kayseri’de My Sera adı altında 16 adet mağazamız oldu. 2011 hedefimiz 30 mağaza.
Firmamız, hizmetlerini gün geçtikçe daha uzak
kitlelere ulaştırmaktadır. Türkiye’de kendi sektöründe lider kuruluşlardan biri olmayı başarmıştır. Pazarlama ağı çok geniş olan firmamız İç
Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu,
Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde birçok il ve
ilçeye hizmet götürmektedir.
Hayırseverlik denildiğinde ne
anlıyorsunuz?
İlk önce yaradanımıza yapmamız gereken görevlerimiz var. Zekât ve hayır da ilk sıralarda gelir.
Sonrasında da vatanımıza, milletimize yararlı
olmak için hayır yapıyoruz. Hayır olarak da okul
yapıyoruz. Çünkü bütün güzellikler insandan
gelmekte. İnsan eğitilmeden her şey boş oluyor.
Yelkenoğlu Kız Lisesi’ni yaptık. Okulun yanına
yurt yaptık. 10.000 m2 bir ilköğretim okulu
inşaatı var. Kabası şu anda yapılıyor. En geç
önümüzdeki yıl açmayı planlıyoruz.
Şu olayı da hiç unutamıyorum: Kayseri’den 175
genç sanayici işadamı, 3 milletvekili, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birkaç tane de merkez
belediye başkanlarıyla Nijerya’ya gittik. İnsanların zor durumda olduklarını gördük. İnsanlar
sağlıkları için din değiştiriyorlar. Ortalama yaş
45. Hıristiyan, Musevi hastanelerine tedavi için
gittiklerinde, önce çocuğunu getir, sonra seni
tedavi edelim dediklerini öğrendik. Oradaki
hastane için bir saat içinde 2,5 milyon dolar
toplandı. Bu davranış hepimizi çok mutlu etti.
Büyüklerimizi örnek alarak, hayır işleriyle iç içe
olmamız Kayserili olarak beni çok mutlu etti.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
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Kızılay’da hayırlarımız yerlerine ulaşıyor. Kızılay’ın başında görev
alan ağabeylerimiz de çok iyi şeylere imza atıyorlar. Onların aktif
olmaları ve bizleri bulmaları çok önemli.
Örnek aldığınız kişiler var mı?
Önce babamı örnek aldım. Sonrasında Kadir Has, Mehmet
Özhaseki’yi ekol olarak görmekteyiz.
Neleri sever, neleri sevmezsiniz?
Hayır yapmak en çok sevdiğim iş. Ailemle zaman geçirmek çok
hoşuma gidiyor. Siyasetle de uğraşmaktayım. Bu da bize zevk
vermekte. Yalanı her insan gibi sevmiyorum.
Kayseri’nin bugünü ve geleceğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Kayseri günden güne büyümekte. Kayseri’den iki tane Cumhurbaşkanı çıkması çok gurur verici bir olay. Kayseri kozmopolit bir
şehir gözükse de, tam olarak öyle değil. Kayseri’deki insanlar
birbirleriyle sorunsuzca anlaşabiliyor. Göç alıyoruz, ama aynı
kültüre yakın insanlar geliyor. Gelişmesi çok olumlu. Hayır konusunda çok gelişmiş. Meslek kursları açılıyor. Öğrencilere ücretsiz
kurslar veriliyor. Üniversitelerimiz çoğalıyor. Turizm konusunda
çalışmalar çok güzel. Aynı zamanda sağlık olarak gelişmekte.
Sosyal ve siyasi faaliyetlerinin içerisinde yer
alıyorsunuz sanırım.
AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı’yım. Kocasinan’da 5 yıl
Belediye Meclis Encümen Üyeliği yaptım. Müsiad’da uzun süre
görev aldım. Gesiad’da belli bir dönem çalıştım. Çeşitli derneklerde görev aldım.
Bizimle bir anınızı paylaşır mısınız?
Babam biraz asabi ve ticarette de serttir. Benim bacanağım
Mehmet Berk Kayseri halinde kabzımal. Mehmet ve diğer arkadaşlarla birlikte 20–30 kamyon patates almaya karar verdik.
Niğde’den alıp Ürgüp’te soğuk hava deposuna koyduk, üç–dört
ay sonra satalım dedik. Bir önceki yıl patates 2–3 misli pirim
yapmıştı. Bir müddet sonra soğuk hava deposuna baktığımızda
içerisinin orman gibi olduğunu gördük. Çillenmişti. Zor bela
zararına tohumluk olarak elden çıkardık. Yılsonu oldu babama
hesap veriyorum, baba böyle bir ticaret yaptım bu kadar da zarar
ettim dedim. Ben babamdan müthiş bir tepki beklerken babam
beni tebrik etti. Şaşırdım, neden tepki göstermediğini sordum.
Oğlum sen 20 kamyon almışsın ya, 2000 kamyon alsan ne olacaktı diyerek bana bakış açısını gösterdi. Bu bana iyi bir ders
oldu. Bilinmeyen işe girerken, iyi bir fizibilite yapmak gerektiğini
anladım. Çok acı, ama iyi bir tecrübe oldu. t
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Sadiye Nuhoğlu – Ayşe Mostar

AYŞE MOSTAR
1920 yılında Kayseri’de dünyaya geldim.
Çocukluğum Kayseri’de geçti. Hacı Mansur
İlkokulu’nu bitirdim. Ortaokul ve liseyi
Adana Kız Lisesi’nde okudum. Adana’ya
gitme nedenim de, Nuh Naci Yazgan beyin
eşi Behice Yazgan’ın benim halam oluşudur.
Beni çok küçükken yanlarına almışlar hep
orada kaldım. Oğulları hakkı çok genç yaşta
hastalanmış. Kayseri’de o zaman üç tane
doktor varmış, menenjit teşhisi koymuşlar,
kurtaramıyorlar, hayatını kaybetmiş. Okumayı çok istiyordum. İkinci dünya harbi çıktı,

okuyamadım. Beni Almanya’ya yollayacaklardı. Hudutlar kapandı. Ağabeyim Mehmet
Muhaddisoğlu orada okuyordu. Ağabeyim
de hudutlar kapanmadan bir hafta önce
kaçtı geldi. Bir sene sonra, Maliye Müfettişi
İbrahim Münür Mostar’la evlendim. Münür
doğma büyüme İstanbul’luydu. Birçok önemli
görevde bulundu. Hazine Genel Müdürlüğü,
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Merkez
Bankası Genel Müdürlüğü yaptı. En son
görevi Paris’te Oecd’de başkanlık yaptı. Biz
döndük geldik. Çocuklar küçüktü. Kızım on
bir yaşını henüz bitirmişti. Oğlum Londra’da
okuyordu.

Ayşe Mostar
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hemen kapmışsın derdi. Şu anda Sizinle
röportaj yapıyorum. Biraz sonra Sizin şivenizi de kapabilirim.
Biraz kendi ailenizden bahseder
misiniz?
Biz biri erkek beşkardeştik. Babam medresede riyaziye {matematik} hocasıymış. Şimdiki ifadeyle öğretim üyesi olarak medresede
çalışmış. Atatürk, kılık kıyafet inkılâbını
çıkardığında babam da sarığını kafasından
çıkarmış. Eve gelmiş başına bir kasket geçirmiş. Anama ve bizi büyüten dadımız vardı
ona aba derdik. Siz bundan sonra çarla sokağa
çıkmayacaksınız demiş. O zaman Kayseri’de
bütün kadınlar çarla sokağa çıkarmış. Babam,
anama ve abama eğer çarla dışarı çıkarsanız
çarınızı ben yırtarım demiş. Onun üzerine
alışana kadar anam ve abam bir müddet
sokağa çıkmamışlar. Babam bize hiçbir
zaman kapanın demedi. Şunu bunu yapın
da demezdi. Yenilikçi bir insandı. Bizi rahat
büyüttü. Anam da her ana gibi ayıptır, günahtır şunları yapmayın derdi. El öpmeniz lazım
derdi. Annemin ismi Nimet, babamın ismi
Emin’di. Ailemiz yıllar yılı Kale içinde oturdukları için Kaleliler olarak anılırdı. Şimdi
benim amcazadem Alim Muhaddisoğlu var.
Onun yeğenleri soyağacını çıkarmaya çalışıyorlarmış.
Halam Behice Yazgan ve Nuh Naci beyin haklarını hiç ödeyemem. Beni çok severlerdi.
Bilhassa Ağa Babam {Nuh Naci bey} beni
çok severdi. Halama da bütün kardeşlerim
hala derken, ben anne derdim. Ben küçükken
ağladığımda battaniyeye koyup sallarlarmış.
Beni çoğu zaman ortalarında yatırırlarmış,
bana anlatmıştı.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu
öğrenince nasıl davranıyorlar?
Vallahi hiç kimse beni Kayserili’ye benzetmiyor. Şive itibariyle imkânı yok, sen Kayserili olamazsın diyorlar. Kardeşlerimde biraz
Kayseri şivesi vardı. Ben ne zaman annemin
yanına gitsem, döndüğümde ablam annenin
yanına mı gittin diye sorardı. Onun şivesini
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Bir anınızı anlatır mısınız?
Benim kızım liseyi bitirecekti. Bir dersten
ikmale kalmıştı. Kayseri’de sınava girecekti.
Maarif Müdürlüğü’ne gittik Behice Yazgan
Kız Lisesi’ne verelim, orada imtihana girsin
dediler. O okulu istemiyorum deyince hocalar
şaşırdılar. Neden diye sordular. Orasını senin
annem yaptırdı, iltimas yapıldı diye düşünürler deyince, kızımı başka okula yolladılar.
Ayşe hanım hayırseverlikten ne
anlıyorsunuz?
Hayırseverlikten şunu anlıyorum: Birbirine
sevgiyi hürmeti, birbirine yardım etmeyi
anlıyorum. Sevgi çok önemlidir. Kusurları
görmemek, onları affetmek olarak anlıyorum.
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Kayseri’yi takip ediyor musunuz, gelişmesini
nasıl buluyorsunuz?
Kayseri’yi takip ediyorum. Türkiye’nin en ileri şehri
olarak görüyorum. Her şeyi çok mükemmel parkları,
yolları vs. Belediye reisleri de çok güzel çalışıyor.

Ayşe Mostar’dan SADİYE NUHOĞLU
Ablam Sadiye Nuhoğlu çok güzel bir kadındı. Her gören
bayılırdı. Çok duygusal, iyiliksever biriydi. Evlenmiş,
ama çocuğu olmamıştı. Bütün muhabbetini kardeşlerine
vermiş. Kendisinin büyüttüğü bir kızcağız vardı. Allah
rahmet eylesin öldü. Onu evlendirdi, onun çocuklarıyla
haşır neşir oldu. O çocuklardan bir tanesi Meysu’daki
Yusuf’un karısı oldu. Sadiye ablama, anne abla diye
hitap ederdim. Böyle
alışmışım. Yardımseverdi. Komşularını
çok severdi. Büyüğüne küçüğüne sevgi
muhabbet gösterirdi.
Bir gün anne ablama
iyi ki çocuğun yok,
birde onlarla uğraşacaktın deyince, aman
kızım sizin çocuklarınız da benim çocuğum
dedi. Kardeşlerine ve
yeğenlerine karşı içten
gelen bir yakınlığı
vardı. Çoluğu çocuğu
olmadığı için, ben
de iyilikte bulunayım derdi. İki tane mektep yaptırdı.
Kayseri’de Sadiye Nuhoğlu İlkokulu’nu yaptırdı. Bir de
kocası adına ilkokul yaptırdı, Hacı Nuh Nuhoğlu İlkokulu.
Bir de cami yapıldı. Caminin parasının büyük kısmını
anne ablam verdi. Anne ablam 1999 yılında vefat etti.
Mezarı Kayseri’de asri mezarlıktadır. Anne ablam ilk
evlatmış. On üç yaşında evlendirilmiş. O gün kızlar da
pek okutulmazmış. Bu nedenle okuyamamış. Yeni harfler
çıkınca, anne ablama ben okumayı öğrettim.
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Kendinde olan bir şeyi mutlaka insanlarla paylaşırdı.
Bir şey pişirdi mi, ondan bir lokma da olsun komşularına götürürdü. Çok iyi oya ve nakış yapardı. Bir komşusundan öğrendiğini söylerdi. Hayvanları çok severdi.
Belki inanmayacaksınız, yılanı bile severdi. Bağda evimiz
vardı. Kaysı zamanı ben de Kayseri’ye gitmiştim. Kaysı
topladık, anahtar sepetin içindeydi. Ben kapıyı açmaya
çalışıyorum anne ablam Ayşe diye seslendi. Ben aldırmadım. Bir daha seslenince, anne abla ne var kapıyı
açıyorum dedim. Döndüm yukarıyı işaret ediyordu. Bir
yılan sucuk gibi halka halka olmuş, kuyruğu duvarın
içinde sanki ağzını açmış yalvarıyordu. Bizi neredeyse on
dakika ipnotize etti. Dışarıda değnekler vardı. Anne abla
arkamızdan koşamaz bir değnek alıp geleyim deyince,
sakın ha dedi. Yılana bakarak, haydi evladım biz sana
bir şey yapmıyoruz, sende bize dokunma git işine dedi.
Dua okumaya başlayınca yılan hareket etti. Duvardaki
başka bir deliğe aktı gitti. O duvarın iç tarafı merdiven
biz merdivenle yukarı çıkacağız. Yılanın orada olduğunu
ve çıkamayacağımızı söyledim. Yılan hiçbir şey yapmaz
dedi ve hakikaten bir daha da görmedik.
Bağı, bahçeyi, yeşilliği çok severdi. Kuyu suyuna bayılırdı. Tek başına olduğu zamanlar bile bağa giderdi. Yine
köyde büyüttüğü bir kızcağız vardı. O köyde kaldı. Çocukları vardı. Herhalde bir tanesi öğretmen olmuş. O aile
Çukur’dandı.
Usta gazeteci Oktay Ensari, 25 Şubat 1985 tarihinde
Sadiye Nuhoğlu ile de ilgili olan “Hayırsever Nineler”
başlıklı bir haber yapmıştı. t

Anne ablam Kızılay’ı çok severdi. Herkesin imdadına
yetişiyorlar derdi. Yerleri çok küçüktü ve Kayseri’de kan
merkezi yoktu. Rahmetli Emin Hisacıklıoğlu kan merkezi
yaptırmak ister ve anne ablamı bulur. Anne ablam da
önünden ve arkasından yol geçtiği ve çok müsait olduğu
için bu binayı Kızılay’a bağışladı.
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Saffet Aslan
Sizi tanıyabilir miyiz?

 Küçükmustafa
Mahallesi’nde 25 m2
bir dükkânda koltuk
döşemeciliğine başladım. Gece gündüz
demeden, çok yoğun
bir mesai ile çalışmaya başladım. 
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Nüfusta 1958 yazıyor, ama aslında 1957
doğumluyum. Askere 20’sinde değil 21’inde
gitsin, ayağı daha yere bassın, hakkını daha
koruyabilsin diye nüfusa bir yıl geç yazdırılmışım. O yıllar çok çetin yıllar, uzaklar
hakikaten uzak, bu günkü gibi değil. İmkânlar
büyüdükçe, dünya küçülüyor. O zamanlar
imkânlar küçük, dünya büyüktü. Çocukluğum
ve gençliğim, 18 yaşına kadar Hacılar’da geçti.
İlkokulu bitirdikten sonra Kayseri’yle tanıştık. O zamanlar Hacılar’da hayatı kazanma
yolları bağcılık ve amelelikti. Çok az sayıda
ticaretle uğraşan vardı. Amelelikten kurtul-

manın yolu, bir zanaat öğrenmekti. Daha
önce azınlıkların yaptığı, istikbalin kurtuluşu
kabul edilen, daha vakarlı, daha sağlıklı geliriyle birlikte itibarı da olan zanaat öğrenmek
Hacılar’da bir akımdı. Herkes okuyan çocuğunu okutuyor, ama liseye kadar. Bizim dönemimizde üniversiteye giden 2–3 kişi vardı,
lise okuyanlar da yüzde 10–15 gibiydi. Ama
çoğunluk, gençlerin yüzde 85–90’ı, zanaat
öğrenerek amelelikten kurtulabilmek için
kimisi tamirci, kimisi mobilyacı yanında çalışıyordu. Biz de ilkokulu bitirdikten sonra,
1969 yılında zanaat öğrenmek için Kayseri’ye
geldik. İstikbal Mobilya’da çırak olarak işe
başladım. O zamanlar çırak olarak bir yere
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yerleşebilmek de çok önemliydi, her yerde
çırak alınmıyordu. Babalar, “eti senin, kemiği
benim” diyerek ustanın eline teslim ederlerdi. Ezmek, eğitmek, dövmek, ustanın
lehine olan her şey serbestti, ama yine de
iş bulabilmek çok zordu. İstikbal’de kısa bir
süre çalıştım, daha sonra kısa dönemli birkaç
yerde daha çalıştım. Erken sayılabilecek bir
zamanda, 10 yılda öğrenilecek zanaatı 3,5
yılda öğrendim. Benim için hızlandırılmış
eğitim oldu. Askere gitmeden önce, 18–19
yaşında kendi dükkânımı açtım. Hürriyet
Mahallesi’nde 30 m2 küçük bir dükkâncıktı.
İş hayatımın başı sayılabilecek götürü usulü
iş yapmaya başladım. 1979 yılında askere
gittim. Balıkesir ve İstanbul’da askerliğimi
tamamladıktan sonra, dönüşte Ankara’ya
gelerek burada mobilya işini devam ettirdim.
Bu dönem iki yıl sürdü. Ankara’da, mobilyanın merkezinde makro düzeyde işler yaptık.
Ticaret ve zanaat Kayseri’nin çok üst seviyelerinde, orada ticaret ve zanaat bakımından
farklılıklar yakaladım, üst seviyede üretim
yapma yetileri kazandım. Benim için doktora
yapmak gibi oldu.
Kayseri’de ne zaman çalışmaya
başladınız?
12 Eylül’le birlikte, işverenim işini kaybedince, ben de Kayseri’ye döndüm. Küçükmustafa Mahallesi’nde 25 m2 bir dükkânda
koltuk döşemeciliğine başladım. Gece gündüz
demeden, çok yoğun bir mesai ile çalışmaya
başladım. Şunu tam olarak kavramıştım;
işi bulabilmek tam olarak bir kıymetti, onu
yapmaya çalışma, uygulama zaten bir gereklilikti. Önce değerli olan işi sağlayabilmektir
yani, müşteriyi bulabilmek. Biz işi bulunca,
geceleri saat 12’ye kadar çalışmayı özverili
bir çalışma olarak görmüyorduk, bu zaten
görevimizdi. Bu prensip bugünkü hayatımızda da geçerlidir. Geldiğimiz noktada da
önemli olan işin var olması, ona yetişiyor
olmak, zaten bir gerekliliktir. Dikkat ettiğimiz bir nokta daha vardı, o noktanın bizi
bugünlere taşıdığına inanıyorum, kaliteli iş
yapmak. Biz üçüncü kişilerden ne bekliyor-

sak, ne istiyorsak onların tamamını yaptık.
Olması gereken kalitenin altında asla üretim
yapmadık, ama mutlaka ucuz olmasını sağladık. Kazancı üretim adedini artırarak yaptık,
bilinen ifadeyle sürümden kazandık. Sadece
kendimizin kazanması değil, iş yaptığımız
herkesin kazanmasını sağladık. Kazandığımızı yine işimize kattık, bu bizim sahamızı
geliştirdi, atölye sayımızı artırdık, ya da onu
tamamlayan kombinasyonlara gittik, bir
631

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

İpek Grubu’ndan 2000 direkt maaş alan
insan var. Bizim ailemiz içinde kabul ettiğimiz, ama istihdamı bölgelerde sağlanan 2000
kişi daha var. Böylece 4000 kişiye istihdam
sağlamış oluyoruz. 18 bölge yönetimimiz 500
adet de bayiimiz var. Avrupa’ya pazarlama
yapan, Almanya’da bir şirketimiz var. İpek
Mobilya, Türkiye’nin ikinci beş yüz firması
arasında yer almıştır. Daha önce ilk beş yüzde
yer almıştık. 2007–2008’de ilk 400 arasında
yer almak için projelerimiz var. Daha geniş
pazarlama mantığını esas aldık.
AVM yatırımlarınız da oldu, değil mi?

bütüne ulaşmaya çalıştık. Toplumumuzda
bir tüccar terzi mantığı vardır, biz o mantığı
hayata geçirdik, konfeksiyona dönüştürdük,
oradan da markaya geçtik.
O küçük dükkândan sanayiye taşındık; 4–5
işyerimiz olmuştu. Bunlarla birlikte, mağazacılığa da adım attık, bu bizi Türkiye pazarıyla tanıştırdı, doğrudan pazarlama imkânı
bulduk, bu da daha yüksek cirolara ulaşmamızı sağladı. Beş sene kadar böyle devam
etti. Endüstriyel manada tasarım ve üretim
amacımız vardı. 1991 yılında bu düşüncemizi
hayata geçirme kararı aldık. İpek Mobilya
böyle doğdu. Ekip çalışmasının mantığını,
Özal’lı yıllarda birlikte öğrenmiştik. Böylece
seri üretime başladık. Tabi bu büyümenin
esas nedeni, o yıllarda kanepenin tüketici
tarafından kabul görmesiydi. Eskiden üretim
yaptığımız atölyelerimizi çalışanlara hibe
ederek, büyük üretimlerin peşine takıldık,
ortaklar arasında görev dağılımı yaptık ve
markalaşma süreci başladı. Bölge müdürlükleri açtık, mağazalar zincirini başlattık. 1998
yılında Organize Sanayi Bölgesi’ne geldik.
Kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz?
632

Kayseri’nin ilk büyük alış veriş merkezini
açmak bana nasip oldu. Aslına bakarsanız
bu iki alışveriş merkezinin çıkış noktası İkea
gibi, İpek Mobilya’ya ait bütün ev gereçlerinin, mobilyalarının ve aksesuarlarının olduğu
10–15 bin metrekarelik mağazaları teşekkül
ettirmek fikrinden doğdu. Adana, Mersin ve
Ankara’ya yaptık, bir de Kayseri’ye yapalım
dedik. Vakıfların arazisiyle ilgilendik, keşif
listesine baktığımızda 40.000 m2’lik bir alan
olduğunu gördük, bu bizim düşündüğümüzün çok üstünde bir alandı. Biz projeyi incelerken bazı pazarlama şirketleri ve mimarlar
bize bu fikri getirdiler. Gerçekten baktık ki,
Kayseri’nin böyle bir alışveriş merkezine ihtiyacı var. Önce İpek Sarayı bu hale getirdik;
30.000 m2’yi alışveriş merkezi 10.000 m2’yi
de eğitim ve sosyal tesis olarak yaptık. Kayseri Park da bu paralelde oldu, birkaç işadamı
bir araya gelerek oluşturduk. Bu iki merkez
çok büyük bir eksikliği doldurdu. Şehrimize
çok sayıda yabancı misafir gelmekte, özellikle
işadamları heyet halinde gelmekte, onlar tek
bir gün bile kalsalar gidip gezecek, alışveriş
yapacak yerler aramakta. Sadece bunlar için
mi, hayır hemşerilerimiz için de çok iyi oldu.
Yurt dışına gidemeyen, oraları göremeyen
insanlarımızın bir adım ötedeki alışveriş
merkezlerine giderek gezmeleri, ufuklarının ve dünyalarının büyümesine yardımcı
olmaktadır.
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Bu arada, madencilik sektörüne el atarak
yıllardır atıl durumda bulunan Çinkur’u şirketlerimiz arasına kattık.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Hayırseverlik kendinde var olan maddiyatı,
bilgiyi, kazanımları çevreyle paylaşmak ve
ondan haz duymaktır. Genel olarak bakacak olursak içerisinde bulunduğumuz ülke,
daha daraltırsak şehrimiz, günlük hayatımızdaki çevremizle birlikte topyekûn güzel
bir topluluğun oluşması, onların içerisinde
de yaşamak maksadıyla, oradaki ihtiyaçları
görüp onlara yardımcı olmaktır. Hayırseverliğin alt başlıklarına bakacak olursak, başta
eğitimi görürüz. Bizim insanımız ne kadar
çok öğrenir bilirse, o kadar iyi bir topluluk
olur. Kendini daha iyi bilir, yapacağı işi daha
iyi yapar. Eğitimli insanlar hem kendini, hem
de ailesini daha iyi yerlere taşır. Yasa ve kurallar çerçevesinde uyumlu birey haline gelir.
Verimli, kaliteli iş göreceği için topluca ekonomiyi de düzeltir. Tabi bizler ve bizlerden
sonra gelecek insanlar, bu toplumda yaşayacağımıza göre huzurlu yaşamış oluruz diye
düşünüyorum.
Eğitimden sonra, bu alt başlıklardan birisi de
spordur. Spor, özellikle gençler olmak üzere
hem sağlıklı bedenler, hem de sağlıklı ruhlar
meydana getirir. Onun için spora, spor salonlarına, tesisler ve kulüpler bazında yardımcı
olunması gerektiğini düşünüyorum.
Medeni hayatı teşekkül ettirecek evlilikler,
ikametgâhlar, müteşebbis insanlara tohum
vazifesi yapacak destekler de çok önemlidir. Hayır müteşebbis, ama imkânı olmayan
insanların yıllarca başlayamayacağı işlere
daha erken başlamasını sağlar. Üretmeye
başlaması, diğer insanlara yük olmamasını
sağlayacaktır. Bu arada istihdam sorununu
ortadan kaldıracaktır.
Yukarıda saydıklarımla beraber, ibadet de
inanan topluluklar için vazgeçilmezdir.
İnanan topluluklar kurallara daha sağlıklı
yaklaşıyorlar. Uyumlu oluyorlar, iç huzurunu
daha yoğun yaşıyorlar. Yaratılma gayesine

uygun bilinçlenme de oluyor. Bilerek yaşayanlar, ölünce toprak olacağını düşünenler öldükten sonrada bir hayatın olduğunu
düşünen arasında mutlaka farklılıklar olacaktır. Camiler, mescitler, Kur’an kursları gibi
ibadet hanelerin de yapılmasından yanayım.
Bu ifade ettiklerimizin sıralaması ihtiyaçlara
göre değişebilir. Bugün gördüğüm kadarıyla
yeteri kadar ibadethanemiz oluştu. Bundan
sonra eğitimi daha güçlendirmek lazım.
Farkındalığı da sağlamak için eğitim şarttır.
Arzu ettiğimiz kadar olmasa da, bu konularda yardım yapıyoruz. İmkânımız olduğu
ölçüde, çeşitli olarak da yapmaya çalışıyoruz.
Hayır, yapana da bir iç huzur veriyor. Kendi
insanımla yardımlaşmada görevimi yaptığım
hissini yaşıyorum. Buna bazı büyüklerimiz
toprağımızla ödeşmek diyorlar. İsabetli bir
ifade tarzı. Ben ve hayatım, ben ve konforum demenin bencillik olduğunu düşünüyorum. Gönlümdekini sorarsanız hiç okulsuz,
spor salonsuz yer kalmasın. Keşke imkânım
olsa da, bunların hepsini ben yapsam gibi
bir arzum var. Karınca kararınca yapmaya
çalışıyoruz.

 Kızılay’ımızın
son yıllardaki çalışmalarını takdirle
karşılıyorum. Bizim
gidemeyeceğimiz
yerlere gidiyorlar.
Bizim götüremeyeceğimiz şekilde
götürüyorlar. Ve
dakik hareket
ediyorlar. 

Sosyal sorumluluk çerçevesinde neler
yaptınız?
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şeyler mutlaka yapıyoruz. Bu sene de inşallah bir kültür sitesi yapacağız. İncesu’nun
bir köyüne, Hacılar’a, Yenişehir bağlarına
okul yaptırdık. Bence okulların göz önünde
olması şart değil. Aslında ismimiz olsun istemiyorum. Teşvik olsun diye bazılarına zorla
isim koydurtuyorlar. İhtiyaç nerdeyse orada
olmasını, kenar mahallede, köyde olmasını
arzu ediyorum. Bana iyi bir arsa gösterin,
cadde üzeri olsun gibi bir yaklaşımım yoktur,
olmaması da lazım. Riya bulaşır, gösteriş
bulaşır. Amatör spor kulüplerini bilirsiniz,
gençler bir araya gelir. Başlarında bir hocaları
olur. Oralara yardım ediyoruz. Özellikle spor,
kenar mahallede gençleri serseri olmaktan
kurtarıyor. Her türlü sporun kendi kuralları
var, ama salon sporları biraz daha güzeldir.
Rakiplerine bile saygı duyan bir kültürü var.
O kültür gençlere daha duyarlı, etrafına daha
saygılı olma ve toplum kurallarına uyma anlayışını yerleştiriyor. Taekwondo sporu çok
önemli. Maç başlarken hocasına, rakibine
selam veriyor. Az evvel kapıştığı rakibine,
yense de yenilse de selam veriyor. Hocasına
da selam verip maçı bitirmiş oluyor. Sanmayın ki bu durum sadece müsabakada oluyor.
Bu davranış bütün hayatına sirayet ediyor.
Mahallesine varınca da, herkese selam verme
ihtiyacını hissediyor. Spordaki bu ahlak ve
kültürü çok takdir ediyorum. Zaman zaman
amatör kulüplerde başkanlık yaptım. Profesyonel olarak da yöneticilik yaptım. Çok
insanı ilgilendirdiği için, amatörü daha fazla
önemsiyorum. Spor salonunu da o gayeyle
Eskişehir bağlarına yaptırdım.

 Ben iş hayatında ortak akla
inanıyorum. Beyaz
yakalı, mavi önlüklü
çalışanlarımı bırakın
yeni işe başlamış birinin bile katılımcılığını
arzu ediyorum. 
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İpek Grubu içerisinde 50–100 arası talebemize burs veriyoruz. Hacılar’da bir dermeğimiz var, her yıl katkıda bulunuyoruz.
550–600 civarında bir talebemiz var. O
dernek çok özel ve bütün Türkiye’ye örnektir. İş adamlarımız hep birlikte derneğimize
destek oluyoruz. İpek Grubu olarak her
sene bir ilköğretim okulu yaptırmayı hedef
koyduk. Kriz yıllarında bu hedefleri tutturmakta zorlanıyoruz. Okul, spor salonu, ya
da bir okulu 5 yıllıktan 8 yıla çevirme gibi bir

Ayrıca yüksek lisans, doktora ve yardımcı
doçentlerin eğitimleri sırasında yurtdışına
gitmeleri için burs veriyorum. Bunlar maliyetli burslar, belki yurt içindeki talebelerimizin on katı oluyor. Yılda 5 öğrenci gönderiyorum. Ben bu kardeşlerimle sohbet ederken,
gittiğiniz ülkeler gelişmiş ülkeler, bu ülkeleri
geliştiren nedenleri görmeye bakın diyorum.
Artılarını ülkemize getirelim, kendi değerlerimizle de yoğurarak uygulayalım diyorum.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
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Kızılay’ımızın son yıllardaki çalışmalarını
takdirle karşılıyorum. Bizim gidemeyeceğimiz yerlere gidiyorlar. Bizim götüremeyeceğimiz şekilde götürüyorlar. Ve dakik
hareket ediyorlar. Bir merkezden hareket
etmenin faydaları da var elbette. Ben, bir tır
malzemeyi doldurup Pakistan’a yetiştiremeyebilirim. Yetiştiririm de, dağıtamayabilirim.
Dağıtırım da, doğru yere veremeyebilirim.
Ama bunu Kızılay çok doğru ve seri bir şekilde
yapabiliyor. İnşallah Kızılay’a ihtiyaç duyacağımız afetler olmaz, ama yaşıyorsak olacaktır. Bu gibi durumlarda da, yine Kızılay’ın
yanında her zaman yer alacağız.
Kayserili Sizce nasıl birisidir?
Kayserili denilince söylenecek çok söz var.
Eskiden bizim gençlik yıllarımızda Kayserili
için ticareti seven, çocuklarını okutmayan,
ama muhakkak ticaret yaptıran, biraz da uyanıklığı tercih eden biri olarak bilinirdi. Son
yıllarda bu algı değişti. Çocuklarına eğitim
verdirmek isteyen bir Kayseri görüyoruz.
Yine ticaret yapsın, ama önce eğitimini
tamamlasın demeye başladık.
Kayseri ticaretten sanayiye döndü. Artı bir
şey. Kayseri sanayiciliği markalaşarak yapıyor. Dışarıdan bakılınca sanayi şehri Kayseri, her şeyiyle kendine yeterli olan Kayseri,
mimarisiyle, dayanışmasıyla, hayırseverliğiyle, üretim aşkıyla, entegre olma çabasıyla,
sporundan, siyasetine dengesini bulmuş
örnek alınacak bir şehir profili çizildi. Önceki
yıllarda Kayseri, Anadolu’da iri bir kasaba
gibi algılanıyordu. Aşırı muhafazakâr olarak
görülüyordu. Bunun sıkıntısını da yaşadı. Biz
şahsen böyle konulara çok muhatap olduk.
Kayseri’yle ilgili hazırlanan bir araştırmada
bana da 12 sayfa yer vermişler. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Şükrü Karatepe’nin
kendi bakışıyla tespitleri var. Kayseri sermayesiyle ilgili birkaç cümle söylüyor. Röportajı
yapan anlamayınca, hani şu Kalvenistler var
ya onun gibi deyince bu laf flaş etkisi yaptı.
Kayseri Türkiye ve dünyada çok tartışılmaya
ve doğru anlaşılmaya başlanıldı. Ben de o
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dönemde Kayseri’nin yanlış anlaşılmasından muzdarip olduğum için, 25 dakikalık
Kayseri belgeseli yaptırdım. Üç kere de,
yaygın televizyonlarda yayınlattım. Ama
benim belgeselim Kalvenizm kelimesi kadar
ses getirmedi. Hâlbuki benim yaptırdığım
belgeselde, Kayseri’yle ilgili her şey vardı.
Kalvenizm’le ilgili tartışmalar olunca, gidip
Kayseri’yi görelim diyen ekiplerin grupların
geldiğini gördüm. Her camiadan insan vardı.
Bize de geldiler, birçok grubu ben fabrikamda
ağırladım. Batı basını çok ilgi gösterdi. İngiliz
BBC, ABD’den Washington Post gibi birçok
ülkeden gazeteci, televizyoncu geldi. Hatta
bir tanesi sabah kahvaltımdan başlayarak
gün içindeki çalışmalarımı görüntülediler.
Fabrikamı tepeden tırnağa incelediler. Çalışanlarımızla konuştular. Kadın–erkek çalışan
sayısına kadar not tuttular. İbadethane var
mı, ibadetlerini kimler yapıyor, ideolojik etki
var mı, bunlara baktılar. Şaşırdılar, bizim
zannettiğimiz gibi değilmişsiniz. Hakikaten
Avrupalı’ya entegre olmaya hazır bir şehir ve
firmasınız dediler. Tek biri hariç, bizim anlattıklarımızı olduğu gibi yayınladılar. Burada
kendi görüşüm olarak şunları söyleyebilirim.
Belki Avrupa Birliği’ne bizi almayacaklar, ama
girmek için istekli olmalıyız. Biz kendi doğrularımızı başkasına dayatmamalıyız. Başkalarının da baskılarını kabul etmeyiz. Güzel olan
esası bozmadan, kimliğimizi dejenere etmeden beraber yürümek mümkün mü derseniz,
evet derim. Bu bize Türkiye’nin şahlanmasını
getirir. Bundan da hepimiz istifade ederiz. O
zaman deprem bile bizi az etkiler. Depreme
dayanıklı bina yapma kültürümüz oluşur.
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 Belki Avrupa
Birliği’ne bizi
almayacaklar, ama
girmek için istekli
olmalıyız. 

Ben iş hayatında ortak akla inanıyorum.
Beyaz yakalı, mavi önlüklü çalışanlarımı bırakın yeni işe başlamış birinin bile katılımcılığını arzu ediyorum. Ne kadar başarabildiğim
ayrı bir konu, beğendiğim desteklediğim fikir
bu. Daha teknolojik çalışma, markalaşmaya
giden yol tercihimdir. Atölyeden başlanıp bu
noktaya gelirken de, hep buna dikkat ettim.
Eskiden de çıraklarımın fikirlerini alırdım.
Yenilikçiliği, kendime özgü olmayı, fark yaratmayı isterim.
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 Atoma ve
içindeki hareketlere
ilgim var. Özellikle
Cern diye ifade
edilen, içerisinde
binlerce fizikçi ve
bilim adamının
çalıştığı ve deneyler
yaptığı merkezi çok
merak ediyorum. 

Neleri seversiniz?
Benim için biraz zor soru. Çünkü bazı sevip
hoşlandığım şeyler, tavsiye edeceğim şeyler
değil. Okumayı, anlamayı, öğrenmeyi seviyorum. İdrak etme ve farkında olmayı seviyorum. Toplumla kaynaşmayı, sevgiyi yansıtmayı ve sevilmeyi de istiyorum. Tabiatla
baş başa olmak, nostalji yaşamak, doğup
büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği yerleri
görmeyi seviyorum. İlk gördüğüm farklı bir
kıta, farklı bir ülke, şehir hoşuma gidiyor.
Fuarlarda gördüğüm icat, yenilik ve enstantanelere bayılırım. Deniz beni çok etkiler,
ufka dalıp gitmeyi severim.
Hobileriniz var mı?
Uzaya ilgi duyuyorum. Uzayla ilgili bütün
dokümanları şimşek hızıyla çekiyorum.
Aslında anlatmakta zorlanıyorum. Çok derinlikler var. Hacimle dehşet derecede büyük.
Mesafeler inanılmaz ölçülerde. Makro büyüklüklerle beraber, mikro ya da ilgim var. Atoma
ve içindeki hareketlere ilgim var. Cern diye
ifade edilen Fransa–Belçika sınırında yeraltına yapılan, binlerce fizikçi ve bilim adamının çalıştığı, deneylerin yapıldığı merkezi çok
merak ediyorum. Kâinat oluşurken büyük
patlamanın nasıl olduğunu keşfe çalışıyorlar.
Bazen yorulur, yüküm artarsa dinlenmek için
636

bu gibi şeylerle ilgileniyorum. Bu konularla
çok hayal kurarım. Sinemayı seviyorum. Sinemaya gidemiyorum da, filmi cihazla seyrediyorum. İnsan sinemadan çok şey öğreniyor
ve dinleniyor.
Kendinize örnek aldığınız insanlar var
mı?
Ben rahmetli dedem Hacı Remzi Kartalkuş’un
yanında büyüdüm. Rahmetle anıyorum, çok
şey borçluyum ona. Çok çalışkan, ilkeleri olan
bir insandı. İlkleri yapan bir insandı. Bitti
denilen yerde, yeniden başlardı. Gayretli,
geçimli, dikkatli, güvenilir bir insandı. Farklı
bir heyecanı vardı. Ben bu davranışları biraz
şuur altı, biraz da bilinçli olarak almışım.
Şimdi bu anlayışla günümüze revize edecek
olursak, idolümüz kişiden çok başarılı olmuş
kurumların yaptıklarıdır. Ben onları teşekkül
ettirmeye çalışıyorum.
Son olarak şunu söyleyebilirim. Geriye doğru
baktığınızda, başınızı yastığa koyduğunuzda,
vicdanınızı rahatsız eden bir şeyin olmaması çok önemlidir. Kul hakkı ve vebali de
taşımama gayreti içindeyim. Bunun toplam
sonucu da, benim yaşam tarzım oluyor. t
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Salih Altun
Sizi tanıyabilir miyiz?
1920 yılında Kayseri’nin Emmiler köyünde
dünyaya geldim. Dört yıl sonra, 1924 yılında
nüfusa kaydettirmişler. Nüfusa yazıldığıma
aklım erer. Nüfus memuru İncesulu İbrahim efendiydi. Yiğit namıyla anılır, Sidikli
Kâtip derlerdi. Geldi, bizi köyde yazdı. Bizim
eski şöhretimiz Köseoğlularından Şıhıoğlu
Salih’ti. Çocukluğum köyde geçti. Bazen giderek, bazen gitmeyerek üç yıl okula devam
ettim. Öğretmenim Hamdi Ulusoy beydi.
Kırk üç talebeydik, dördüne tokat vurmadı, biri bendim. Biri kız arkadaşımızdı.
Babası askerde okuma yazmayı öğrenmiş, o

da kızına öğretmiş, onun okuması benden
işlekti. Benim diğer derslerimin hepsi ondan
iyiydi. Okulun birincisiydim. Numaram da bir
numaraydı, ben de bir numaraydım. Köyde
rençberlik yaptım. Askerliğim, Kırklareli’nin
Demirköy kazasında geçti. Alayımız Edirne’deydi. 1943 yılında gittim. 1947 yılında
geldim. Kırk altı ay askerlik yaptım. Edirne,
Kırklareli ve Demirköy’de askerliğimi
tamamladım. Levazımdım. Malzeme alırdım. Eskiden Mekkâreler {Atlar} vardı. Arpa
alırdım. Orada Develili hemşerimiz hâkim
Mazhar Ayata’da vardı. Bir gün ava giderken ayakları yanmıştı. Bizim orada demir
hane vardı. Ruslar top atmış, orası kömürle

 Sigara
içenlere soruyorum faydası var
mı, varsa içelim
diyorum. Faydası
yok diyorlar. Hem
keseye, hem de
sağlığa zararı var.
Dumanı yel, parayı
el alıyor. Peygamberimiz boşuna mı
dedi, israf haram
diye. 
637

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

birisi mercedes taksi teklif etmiş, hakim bey
şiddetle reddetmiş. Sonra ağır cezaya geçti.
Vefat etti. Çok şişmandı. Askerlikten açıldı
da anlattım. 46 ay askerlik yaptım, bir gün
bile izne gelmedim.
Ben hayatımı anlatsam destan olur. Benim
annemle babam akrabadır. Anamın amcası,
babamın dayısıydı, adı Salih’ti. Oğlu Ümmet
dayı da Bağdat’ta esirmiş. Mübadele olmuş
bırakmışlar. Ümmet geliyor denince babası,
evin önüne gelse gözümle görsem yine inanmam demiş. Hastalanmış oğlunu göremeden
ölmüş. Ölümünden üç gün sonra ben doğmuşum, adını bana koymuşlar. Ben doğduktan
birkaç gün sonra da, oğlu Ümmet dayım köye
sağ salim dönmüş. 1920 yılında esirlikten
döndüğüm günlerde, Salih doğmuş derdi.
Şimdi ben 91 yaşına girdim.
Anamın dayısının oğlu Yakup vardı. Ona
Hırka’dan gelin getirdiler. Eskiden terzi
nerdeydi. Üstümüze işlik dikerlerdi. Evlerine gittim, yengem elinde işlik dikiyordu.
Beni görünce, aman iyi geldin eltimin çocuğu
erkek olur derdi. Böyle inanılırdı. Doğumdan önce erkek gelirse erkek, kadın gelirse
kız bebek olacağına inanılırdı. Çocuk doğdu
oğlandı. Ben o zaman beş yaşındaydım.
Büyüdüm davar gütmeye başladım. Çobanımız vardı. Yardımcısına kişik derlerdi. Kişik
olarak giderdim.
Ne zaman evlendiniz?
çalışırdı. Kömürler yanmış, duman çıkıyor,
ama ateş belli değil. Mazhar bey ormanda
bir yerden bir yere geçerken fark edememiş, ayakları yanmıştı. Kantine üsteğmen
Feridun Alyanak’la birlikte geldiler. Ayağa
kalktık, “bov burada Kayseri pastırması var,
aranızda Kayserili var mı?” diye sorunca,
ben Kayserili’yim dedim. Tanıştık. Orada
çok faydasını gördüm. Kayseri’ye gelince de
görüştük. Ben ayağınızın yandığında, Doktor
Ümmet Yeşilova’nın yanındaydım deyince
hatırladı. Çok düzgün dürüst bir insandı. O
günlerde konuşulurdu. Bir davada taraflardan
638

1942 yılının 12. ayında askere gitmeden
evlendim. Köyümden akrabamız Emine
Deniz hanımla evlendim. Altı çocuğumuz
dünyaya geldi.
Hayırlarınızda neden Kızılay’ı
seçtiniz?
Kızılay’ı çok severim. Malımı, tarla ve bağımı
oraya bağışladım. Doksan bir yaşındayım,
çok şükür pek bir sağlık şikâyetim olmadı.
Tek bir gün Kızılay’da yattım. Benim ihtiyacımın olup olmadığı önemli değil, Allah onların yokluğunu göstermesin. Başında da iyi
insanlar var. Bacağıma nacak vurdum. Onun
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için bir gün Kızılay Hastanesi’nde yattım.
Ağrı filan yok, ama baktım kan akıyor. Doktora geldim. Ben aslında, kendi kendime de
tedavi yaparım. Allah’a büyük söylemeyim,
kör doğmuşun gözünü açarım. Ama yapmam,
diplomalı doktoru Amerika’ya sürdüler beni
denize bırakırlar diyorum. İki kişiyi, bir erkek
bir kadını kurtardım. Kadın yeğenimin karısı
olur. Bacımın gelini olur.
Askerden geldiğimizde traktörümüz de,
pikabımız da vardı. At arabası da koşardık.
Bir süre sonra babamdan ayrılıp Kayseri’ye
geldim. Çocuğu İmam Hatip’e verdim.
Okusun diye, onun yanına geldim. Kayseri’de
arabacılık yaptım. Bütün mahalleleri tek tek
sayarım. Lastikli arabam vardı. Taşımacılık
yapardım. Bülent Ecevit bir hak tanıdı, fabrikaya girdim. İş Bulma Kurumu’ndan Birlik
Mensucat’a vardım. Şu ipliği bağla dediler,
bağlayamadım. Beni geri savdılar. Orada
genç bir hanım kız vardı, bu vatandaşın
nüfus kâğıdı ve diploması, her şeyi tamam
almamız lazım dedi. 1974 yılında 54 yaşındaydım. Beni orada inşaata verdiler, sabah
gider akşam gelirdim. Sekiz seneden 53 gün
eksik çalıştım. 1982 yılında emekli oldum.
Ecevit’in babasına rahmet, şimdi emekliliğim
olmasaydı ne yapacaktım. Çoluk çocuk hep
ayrıldı. Yalnız başıma yaşıyorum.
Salih amca, neleri sevmezsiniz?
Sigara ve avcılık deli adam işi. Sigara içende
akıl yok. Sıcak yataktan, hanımın yanından
kalkıp da, neden dağa taşa ava gideyim.
Tüfeğin zıngırtısına meraklıysan, çık damın
başına birkaç tane at. Hem saçmaya baruta
vereceğim parayla, tavuk alır yerim, hem de
hayvanlar da Allah’ın yarattığı canlar. Onlara
kıymamak lazım. Sigara içenlere soruyorum
faydası var mı, varsa içelim diyorum. Faydası
yok diyorlar. Hem keseye, hem de sağlığa
zararı var. Dumanı yel, parayı el alıyor. Peygamberimiz boşuna mı dedi, israf haram diye.
Açlığımıza faydası varsa günde iki paket iç,
ama yok.
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Hayırseverlik denilince ne
anlıyorsunuz?
Babamın adına camiye yardım ettim. Oğlumun adına sokağa lamba taktırdım. Kızılay’a
tarla ve bağımı bağışladım. Dünyaya geldik
aha gidiyoruz. Götüreceğimiz iki metrelik
bez. Bunu kimse aklından çıkarmasın.
Unutamadığınız anınız var mı?
Evlat acısı unutulur mu? Oğlum Hulusi 1950
doğumluydu. Çok iyi bir öğrenciydi. Bütün
bilgileri fotoğraf çeker gibi alırdı. Anarşi
zamanında onu vurdular. On iki kişilermiş,
beşi yaralanmış, kurşun kalbine girmiş hayatını kaybetti. Ahmet amcam ırmağa kapılıp
ölmüştü, 1945 yılında. Ondan dolayı oğluma,
aile içerisinde Ahmet diye hitap ederlerdi.
Nüfustaki adı Hulusi’ydi. Allah o günleri bir
daha göstermesin.
Bir başka unutamadığım olay da, sınırda
askerlik yaptığım sırada yaşadığım olaydır. 268. Hudut Alayı’ndaydım. Karacadağ
Karakolu’nda Kabile Köyü Holçan Karakolu vardı. Almanlar Bulgaristan’ı işgal edip
geçerken, Holçan Köprüsü’nün Bulgaristan
tarafındaki gözünü yıktı. Bizden taraftaki
göz kaldı. Köprünün tamamı iki gözdü. O
tarafta Tıronavacık’ın üsteğmeni vardı. Fotborcuk derlerdi. İrezbe kazası vardı. Yarımburgaz var. Papatya dağlarının gerisinde önü
Karadeniz’dir. Bir tarafında bizim bina da var.
İrezbey’le bizim aramızda İrezbe çayı var. Şu
yeşil mahalledeki Erkilet yolunda bir çay var
biliyor musun, onu gibi bir çaydı. Zeynep
isminde bir Türk kızıydı. Bulgar ne işkence
yaptıysa, bizim tarafa kaçtı. İrazbe çayından bu tarafa geçti. Türk olsun, Bulgar olsun
oradan geçenleri almak yasaktı. Bulgar tarafına gönderdiler. Nasıl ölüm korkusu varsa,
tekrar bizim tarafa geçti. Yapılacak bir şey
yoktu. Tekrar öbür tarafa gönderdiler. Bu olay
hâlâ gözümün önünden gitmez. t

 Kızılay’ı çok
severim. Malımı,
tarla ve bağımı
oraya bağışladım. Doksan bir
yaşındayım, çok
şükür pek bir
sağlık şikâyetim
olmadı. Tek bir gün
Kızılay’da yattım.
Benim ihtiyacımın
olup olmadığı
önemli değil, Allah
onların yokluğunu
göstermesin. 
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Salim – Sami Delikan
Salim bey, Sizi tanıyabilir miyiz?

640

1944 yılında Kayseri’de dünyaya geldim.
İlkokulu Etiler İlkokulu’nda, ortaokul ve
liseyi Kayseri Lisesi’nde okudum. 1963
yılından itibaren sekiz yıl okul için ve yedek
subay olarak İstanbul’da bulundum. Ailemin
ısrarıyla Kayseri’ye döndüm. 1968 yılında
İstanbul’da yüksek derece ile makine bölümünü bitirdim. Ben aslında gemi makine
işletme mühendisiyim.

Ağabeyim Sami Delikan 1940 yılında
Kayseri’de Baldöktü Mahallesi’nde dünyaya gelmiş. Çocukluğu bu mahallede geçti.
Etiler’de ilkokulu, Kayseri Lisesi’nde ortaokulu okudu. Orta üçten sonra okumadı. Askerliğini Ankara Kara Harp Okulu’nda yaptı.
Kara Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir’in
makam şoförlüğünü yaptı. 1962 senesinde
askerliğini bitirip Kayseri’ye döndü. 1967
yılında Mahmut Hüsrevoğlu’nun kızı Selma
hanımla evlendi. Asıl mesleği nakliyecilik ve
şoförlüktü.

Ağabeyiniz Sami Delikan’ı anlatır
mısınız?

Bizim baba mesleğimiz nakliyecilikti. Rahmetli babam Mehmet Delikan Kayseri’nin ilk
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ehliyetli şoförlerindendir. Dedem bahçeciydi.
Yoğunburç’taki eski belediyenin arkasındaki
bahçeyi işletirdi. Oradaki Baldöktü Camii’ni
de dedem 1948 senesinde yaptırmış. Orada
eski camii varmış yıkılınca, yerine dedem
yenisini yaptırmış. Kendi adına Mehmet
Sami Delikan adında bir vakıf kurmuş. Şimdiki Ayşe Baldöktü Kur’an kursunun üzerinde olduğu 600 m2 arsayı da vakfa bağışlamış. O arsanın üzerine de Nuh Mehmet
Bakdöktü eşinin adına Kur’an kursu yaptırdı. Dedem Bahçecioğlu da nakliyeciliğe
başlamış. O zamanlar eskiden ekseriyetle
Ankara, İstanbul, Adana’ya zahire, sebze,
meyve taşırlarmış. İlk arabası “bas bir kaldır
iki” Ford’tu. Ondan sonra Chevrolet ve Opel’i
vardı. Rahmetli ağabeyim okumadı. Babam
okumasını çok istiyordu. Sonradan soğuk
demirciliğe çırak olarak gitti. Oradan ayrılarak Hava İkmal’e girdi. Gayesi de, askerliğini
Hava İkmal’de yapmak istiyordu. 18 yaşını
doldurup da ehliyetini alınca o da nakliyeciliğe başladı. 1967–68 yıllarında şehir içerisinde kum, taş gibi hafriyat işlerine başladı.
1970’li yıllarda kepçeyle hafriyat ve yol yapım
işleri yaptı. 20 küsur sene karayollarında
yol müteahhitliği yaptık. Orta Anadolu’daki
bütün güzergâhlarda yapmadığımız yol yok.
Kışları da İskenderun ve Antalya gibi sıcak
yerlere gider, oradaki yolları yapardık. 1988
senesinde hem çocuklarımızın büyümesi,
hem de müteahhitliğin bozulmasıyla birlikte
yol işlerini bırakıp, Yeni Sanayi Bölgesi’nde
ihaleyle benzinlik arsası aldık. Buraya bir iş
merkezi yaptık. Aldığımız sene Mart ayında
üç katlı bir binanın yapımına başladık. Aynı
yılın Eylül ayının sonunda binanın yapımını
bitirdik. 1989 yılının Eylül’ünün birinde daha
binanın içine girmeden ağabeyim Sami Delikan rahmetli oldu. Şimdi hem benim çocuklarım, hem de yeğenlerimle birlikte benzinlik
ve lokantacılık işine devam ediyoruz. Ağabeyim Sami Delikan çok çalışkan dürüst bir
insandı. Kaybedeli yirmi iki yıl oldu. Hiçbir
kimseden hakkında olumsuz bir söz duymadık. Herkes sitayişle bahseder. İyiliğini
söylerler. Herkese yardımcı olurdu. Eşinin,
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dostunun, arkadaşlarının hep yardımına
koşardı. Bir işi aldığımız zaman, en kısa
sürede o işin bitmesi için çalışırdı. 20 küsur
yıl yol müteahhitliği yaptı, yüzlerce iş bitirdi,
hiçbir cezai şarta uğramadı. Ağabeyim çok
asabiydi. Çalışmayanı, yalan dolan söyleyeni
sevmezdi. Tahammül edemezdi. Etrafımızdaki insanlar bizim aile ilişkimize gıptayla
bakarlar. Sami ağabeyim benden dört yaş
büyüktür. Benim okumamda en büyük gay641
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Mehmet Delikan 1970 doğumlu dünya iyisi
bir insandı. Ben o zaman Yassıada’da askerdim, yedek subaydım. Bir telgrafla vefat
ettiğini öğrendim. Okula Kolej’de başladı.
Sevmedi. Ahmet Baldöktü İlkokulu’na gitti.
Dedeman’ın yaptırdığı eski Ticaret Lisesi’nde
ortaokul ve liseyi okudu. Eskilerin tabiriyle
oku doğrusuna giden, hiç yalan söylemeyen
pırlanta gibi birisiydi. Biraz içine kapanıktı.
Biz aynı zamanda Lassa ve Bridgestone bayisiyiz. Opet Petrol bayiliğimiz var. Mehmet
orada işe başladı. Ablasını gelin ettik.
Mehmet’in kardeşi Seyit yetişti. Şirketin
finans işleriyle ilgileniyor. Açık öğretimde
okuyor. Mehmet 1998 yılında evlenmişti.
Sami adında bir çocuğu var.
reti gösteren odur. Kendi okuyamadığı için,
benim üzerime titrerdi. Ağabeyimin iki oğlu
bir kızı vardı. En büyük oğlu 1970 doğumlu
Mehmet vefat etti. Ağabeyim de, oğlu da genç
yaşta vefat etti. Vefat ettiklerinde ağabeyim
49 yaşında, oğlu Mehmet 36 yaşındaydı.
Yeğeniniz Mehmet Delikan’la ilgili
bilgi verir misiniz?
642

Yeğenlerim Mehmet ve Seyit’in ilk işleri
tuvalet de dâhil temizlik işleriydi. Seyit ilk
önceleri yaz tatillerinde gelirdi. İkinci kademe
çaycılık, ondan sonrada getir götür işleri yaptılar. Anlayacağınız çekirdekten yetiştiler,
bulundukları yerlere kademe kademe yükseldiler. Biz elimizi çektik. Benim çocuklar,
ağabeyimin ve kız kardeşimin çocukları hep
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birlikte işleri yönetiyorlar. Kardeş çocukları
gibi değil de, aynı anne babadan olmuş kardeşler gibi hareket ederler. Sadece ben değil,
rahmetli ağabeyimde hayattayken benim
çocuklarıma kendi çocuklarından daha sıcak
davranırdı. Eşim ilk çocuğumuza hamileydi.
O zamanlar çocukların cinsiyeti anne karnındayken bilinemiyordu. Ağabeyim bu çocuk
erkek olacak adı da Sami olsun dedi. Öyle
yaptık. Biz 12 yıl ikimizde evli olduğumuz
halde annem, babam ve ağabeyim hep birlikte
aynı evde kaldık.
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Mehmet ağabeyimle aramızda 12 yaş fark
vardı. O büyük olduğu için disiplinli hareket
ederdi. Ok gibi dosdoğru bir insandı. Namazı
da, sohbeti de, yatması da, kalkması da her
şeyi nizami olurdu. Evimiz Erciyes sitelerindeydi. Beraber büyüdük. İşe de beraber gidip
gelirdik. t

Seyit Delikan’ın Gözüyle
SAMİ DELİKAN ve MEHMET DELİKAN
Sami babam öldüğünde ben yedi yaşındaydım. Babam bir dediğimizi iki etmezdi. Akşam
eve geldiğinde cebinden çikolata almak çok
hoşuma giderdi. Şimdiki çocuklar, bırakın
çikolatayı bisiklete ve bilgisayara bile çok
sevinmiyorlar. Çikolata var mı dediğimde,
ceketimin cebine bir bak belki vardır derdi.
Amcam Salim Delikan bizim için babamız
gibidir. Bizi kendi çocuklarından hiç ayırmadı.
643
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Sami Ünal Gültekin
Sizi tanıyabilir miyiz?
Babam Mustafa Gültekin, annem Hayriye
Gültekin. Üç evlatları var. Sami, Mehmet
ve Yelda. Kızılay’da iki oda döşedik. Babam
1909 yılında doğmuş, 1964 yılında vefat
etti. Babam görevi başında aniden rahatsızlanıyor. Mide kanamasından iki gün yattı ve
vefat etti. Babam Erkilet’te dünyaya gelmiş.
İlkokulu Erkilet’te okuduktan sonra orta
ve lise Erkilet’te olmadığı için orta ve liseyi
Kayseri’de bitiriyor. Okulu bitirdikten sonra
öğretmen oluyor. Vezirköprü’de öğretmenlik yaptıktan sonra Sarız’a geliyor. Sarız’da
da bir iki yıl durduktan sonra Kayseri’ye
gidiyor ve Ahmet Paşa İlkokulu’nda göreve
644

başlıyor. Hatta beni de yanında götürürdü,
okula alışsın diye. Ben babamın yanında
okula giderken öğretmen babama, bu çocuk
diğer çocuklardan iyi biliyor bu çocuğu okula
kayıt edelim demiş. Ben bu yüzden 6 yaşında
okula kayıt oldum. Babam bir iki yıl da İstiklal İlkokulu’nda çalıştı. Daha sonra da Etiler
İlkokulu’na gitti ve 1964 yılında vefat etti.
Askerliğini de o zaman 300 lira bedel ödeyerek kısa dönem Kayseri’de yapmış. 1943
yılında annemle evlenmişler. Annem de Kayserili Efendiağalar’dan. Gülhanım ve Mehmet
Kibar’ın kızıydı annem.
Anne ve babanızın Size tavsiyeleri
nelerdi?
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Babam bugünlerde olduğu gibi memur maaşının az olduğunu söyler ve tüccarlara imrenirdi. Kayseri Ticaret Lisesi’ne yazdırmıştı
bizi. Küçük biraderimi de yazdırdı okula. Ben
lise bir, kardeşim de orta birde. O zamanlar
iftihar listeleri olurdu. Üç dönem karne alınırdı. 18 karnemde de iftihar listesine girmiştim. Ticaret Lisesi’ni bitiren de Akademi’den
başka yere giremiyor o zamanlar. Baba beni
neden Ticaret Lisesi’ne gönderdin dedim.
Düz liseye gönderseydi doktor, avukat,
mühendis olabileceğimi söyledim. Burada
tek seçeneğimiz var o da, akademi. Babam
bizi tüccar olmamız için göndermiş. Tamam,
tüccar olalım amma, bu iş parayla olur o da
bizde yok demiştim. O da, en ufak işten
başlayarak, işportacılıktan ve benzeri ufak
işlerden başlayarak kendini geliştireceksin,
büyüyeceksin diye cevaplamıştı. Simit falan
satardık. Nisan–Mayıs aylarında Kale içine
taze sebze meyve gelir, onları satardık.
Ben ilkokulu Ahmet Paşa’da okudum. Orta
ve liseyi Ticaret Lisesi’nde okudum. Ben
İstanbul’da İktisadi ve Ticari İlimler Akademi’sine girdim. Yılbaşı, bayramlar hep okula
denk geldi. Ben de o zaman Kayseri’ye kartpostal göndereceğim. Beyazıt Postanesi’ne
gittim, ama kalabalıktan yaklaşılmıyor. Satıcıya şunu bunu ver dedim, ama adamcağız
yoğunluktan dağılmış durumda. Herkes
hücum eder gibi kartpostal almak istiyor.
Kartpostalın arkasına baktım, nerede yapıldığını öğrenmek için. Arkasında, Doğan Kardeş
yayınları yazıyor. Bizim okulun az ilerisinde
bir yer. Doğruca kartpostalın satıldığı yere
vardım. Kayseri talebe yurdunda kalıyordum
o zamanlar. Babam bayram dolayısıyla da 100
lira para göndermişti. Sene 1961. Tezgâhtara
yaklaştım kartpostal istedim, bana burada
toptan satış olduğunu söyleyince, toptan
alacağımı söyledim. Arkadan bir adam seslendi yanıma gel diye. Ben de kartpostallardan hepsinden azar azar alacağımı, fakat
paramın yetişmediğini belirttim. Adam da,
benim işimin görülmesini istedi ve 85 liralık
kartpostal aldım. Tanesi 45 kuruş, zarf da
3 kuruş. Eski Tahtakale’den 15 liraya masa
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aldım. Tüm paramı harcamıştım. İstanbul
Üniversitesi önüne vardım. 75 kuruş, zarf
da bedava diye bağırıyorum. Postanenin
oradaki adam da 150 kuruş diyordu. Yarım
saatte kartpostalların hepsini sattım. Hemen
taksiye bindim ve tekrar kartpostal almaya
gittim. Adam ne olduğunu sordu. Hepsini
sattım, şu kadar daha kartpostal vermesini
istedim. Adam inanamadı. Dört beş gün kartpostal sattım. 600 küsur lira kar ettim. Okul
bitene kadar bu faaliyetimi devam ettirdim.
Bayram ve özel günlerde bunları sattım.
Diğer fakültelerin önünde de yevmiye ile
adam tuttum. Babamın dediği gibi ufaktan
başlayarak okurken tüccar olmuştum.
Askere yedek subay olarak Tuzla Piyade
Okulu’na gittim. Daha sonra kura çektik,
Kırklareli Pınarhisar Kazası’na gittim. Altı
ay asteğmen oldum. Bir yıl da teğmen olarak
yaptım. 1968 yılında teskere aldım.
Akademiyi bitirince Kayseri’ye geldim.
Burada teyzemin kızı Fatma hanımla 1969
yılında evlendim. Üçü kız, biri oğlan 4 çocuğum oldu.
Benzinci Sokağı’nın orada Yümaş diye yün ve
battaniye fabrikası vardı. Fabrikada muhasebeci olarak işe başladım. Bir yıl muhasebeci,
dört yılda müdür olarak çalıştım. Buradan
ayrıldıktan sonra, kayınpederle ortak olduk.
Kayınpederim de aynı işi yapıyordu. Kayınpeder yorulduğunu, eğer ben gelmezsem
de işi bırakacağını söyleyince, birlikte çalışmaya başladık. Kayınpederim 1994 yılında
işi bıraktı, iş bize kaldı. O zaman iplik imal
ederdik, şimdi makineler değişti mobilya
malzemesi üzerine çalışıyoruz. Şimdi bende
bıraktım, oğlum devam ettiriyor. Değişen
teknolojiye ayak uydurduk. O zamanlar el
halısı ipi yapıyorduk. Dokuyan kalmadı, para
etmez oldu.

 Askerde
piyade okulunda
okuduğum zaman,
cumartesi pazar
komutan nezaretinde denize
gireceğimiz
söylendi. Hemen
aklıma ticaret
yapmak geldi.
Sonuçta 650–700
kişi denize girecek,
ama bunların
mayoları yok. 

Hayır ve hayırseverlik denilince neler
anlıyorsunuz?
Dünya gelip geçici. Bir eser bırakmak lazım.
Dinimizde de var. Zekâttan başka şeylerde
infak ediniz buyuruyor. İnsanlara yararlı bir
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yatırım oluyor aynı zamanda. Kızılay da afetlerde, hastalıklar da herkese elini uzatıyor.
Bu yüzden Kızılay’ı tercih ettik.
Hayatta örnek aldığınız kişiler var
mıdır?

 Kayseri şehir
olarak hız kazandı.
Bu hızla daha
da gelişecektir.
Mobilyayı falan da
bırakacaktır, çağa
ayak uyduracaktır.
Kayseri el halıcılığında meşhurdu. O
bitti başka meslekler çıktı, çıkacaktır.
Eğitim konusunda
daha da gelişiyor,
gelişecektir. Kayseri üniversiteler
şehri olacaktır. 

Belli başlı birisi yoktu. Ben 15–16 yaşlarındayken babama bu okula neden gittiğimi sorduğumda, o zaman ben sana bir vazife vereyim, şehrin içine git şu apartmanların sahipleri kimmiş öğren dedi. O zaman Kayseri’nin
içinde 8–10 tane apartman var. Sordum
baktım ki, hepsi de tüccar kişiler. Babam,
peki oğlum dedi hiç avukatın, mühendisin
apartmanı var mıymış diye sordu. Beni bu
yüzden ticaret okuluna gönderdiğini söyledi.
Babamın bu sözleri bana hırs ve hız verdi.
Askerden gelip Yümaş fabrikasında memur
olarak çalışmamın sebebi, paramın olmamasıydı. Memur olarak çalıştığım zaman
dahi ufak ticaretler yaptım. 1975 yılında
bir arkadaşımla Kıbrıs’a gittik. Arkadaşlar
geziyorlar, ben onlardan ayrıldım. O zamanlar Kıbrıs’tan yün geliyordu. Yün burada 10
liraysa, orada 1–2 lira. Eski bir gecekondu
gibi bir yere gittim. Sarıoğulları hiç unutmam. Adamın orada büyük bir deposu var.
Adamın adresini aldım. Hükümet o zaman
yasaklamıştı almayı, satmayı. Yapağı Tiftik
A.Ş. vardı, Ankara’da. Biz oraya satıyoruz, siz
de oradan alacaksınız dediler. Ben de oraya
yazı yazdım, iki üç ton yapağı istedim, bir
hafta sonra istediğiniz yapağı depomuzda
mevcuttur ve fiyatı şu kadardır diye cevap
geldi. Yapağıyı çok ucuza aldım, buranın yarı
fiyatına sattım, ama çok para kazandım.
Babanız, Size neleri yapın neleri
yapmayın derdi?
Kimsenin hakkına tecavüz etmeyin, doğru
olun, Allah’ın kitabı üzerine yaşayın, kimsenin ırzına namusuna göz dikmeyin, kendiniz
çalışın kendiniz kazanın derdi.
Neleri seversiniz, neleri sevmezsiniz?
Övünmeyi, kibirlenmeyi sevmem. Özentiyi
sevmem. Kendimde sevmediğim huyum da,
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çok sinirlenmem. Hobi olarak Erkilet’te bağımız var, onunla ilgilenirim. Yüzmeyi severim.
Askerde piyade okulunda okuduğum zaman,
cumartesi pazar komutan nezaretinde denize
gireceğimiz söylendi. Hemen aklıma ticaret yapmak geldi. Sonuçta 650–700 kişi
denize girecek, ama bunların mayoları yok.
Mahmutpaşa’ya gideyim mayo şort alayım
dedim. Avukat arkadaşım CHP Kayseri milletvekili Mehmet Gümüşçü ile beraber alış
verişe gittik. Hemşerimiz Yavuz Ulusoy’un
yanına gittik. Biz 200–300 tane mayo alacağız dediğimizde, bizi bir adamın yanına
gönderdi. Adam para istedi, ama bizde para
yok. O zaman senet imzalamamızı istedi. Ben
de Gümüşçü’ye imzala dedim, ama o da imzalamadı. Beraber imzalayalım dedik, onu da
istemedi. Ben imzaladım ve mayoları aldık.
Haydarpaşa’dan trene bindik, Tuzla’ya geldik.
Fakat bu kadar mayoyu nereye koyacağız.
Dolaplarımız bilindiği gibi küçük, üstlerinde
krokiler mevcut. Şapkanın, kıyafetin yerleri.
Fakat akşam olunca biz saman basar gibi
dolaba bastık. Sabah içtimada binbaşı dolapları kontrol edeceğini, nizami olmayanlara
14 gün göz hapsi vereceğini söyledi. Koşarak
dolaplara gittik herkes dolabını düzeltiyor.
Bende mayoları dolaptan çıkardım tuvalete
kâğıt serdim üstüne koyacağım. Öğleye kadar
mayolara sahip olması için, o zaman tuvaleti temizleyen adama da 3–5 kuruş para
verdim. Gümüşçü o zaman biraz korktu ve
ben bu işte yokum dedi. Ama oraya kadar birlikte getirmiştik. 10–15 gün akşamları şort
sattım. O zaman bana şort Sami dediler. Dört
beş liraya mayo aldım, 10–15 liraya sattım.
Başka bölüklerden de gelenler oldu. Hem
onların işini görmüş oldum, hem de para
kazanmış oldum. O zaman bize 30–40 lira
maaş veriyorlardı. Bazı arkadaşlar da parasını maaş alınca verelim dediler. O zamanlar
öğrencilerin yakalarında numaralar olurdu.
Yaka numaralarıyla yazıyorum ama aybaşında tahsilâta gittiğimde benim borcum yok
diyorlar ve paramı alamadım. Adamın yaka
numarası 835 diyelim. Adam sonundaki 5’i
çıkarıyor numara 83 oluyor. Böyle de birkaç
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kişiye gittim adam arkadaş ben mayo
falan almadım dedi. Birazda batırdık
ama harçlığımı da çıkardım.
Kayseri’nin bugününü ve
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Kayseri’de bir laf var. Köşe sekiz hırsız
dokuz derler. Kayseri’de bazı kalemlerde kaliteye önem vermiyorlar. Sanayinin içindeyiz. Enflasyon dönemleri
oluyor bazen. Bu dönemlerde örnek
olarak bir metreye üç metre masa var,
fiyatı da 500 lira. Malzeme fiyatları
arttığında rakip firma bunu 0.95 metreye 2,8 metre yapıyor. Bak fiyat aynı
diyor. Tam ebadında olana bakıyor,
müşteri pahalı diyor. Adam tabi bunu
bilmiyor ve ucuzmuş diye eksik malı
alıyor. Kaliteye önem vermiyor. Dolayısıyla müşteri de başka illere kaçtı.
Sanayi işi bitti, modüler mobilyaya
kaydı yüzde 75’i.
Kent olarak Kayseri’yi nasıl
buluyorsunuz?
Kayseri yaşanacak bir yer. İleriye
dönük yatırımlar yapılmakta. Hayırseverler şehre sahip çıkıyorlar. Kayseri
şehir olarak hız kazandı. Bu hızla daha
da gelişecektir. Mobilyayı falan da
bırakacaktır, çağa ayak uyduracaktır.
Kayseri el halıcılığında meşhurdu. O
bitti başka meslekler çıktı, çıkacaktır.
Eğitim konusunda daha da gelişiyor,
gelişecektir. Kayseri üniversiteler şehri
olacaktır.
Annem 2004’te vefat etti. Ben, kardeşim Mehmet Seza Gültekin ve kız kardeşim Nejla Şahin’le beraber annem
ve babamın hayrına Kızılay’a bağışta
bulunduk. t
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Yeğeni Yusuf Yașar Ötünç’ün Gözüyle

Sare Develioğlu

Teyzenizin hayatını anlatır mısınız?
 Annem ve
teyzem bu yaşlarda Seyrani’nin
bütün şiirlerini
bilirlerdi. Çok hassastılar. Bir kahramanlık türküsü
duysalar, geçen
askerleri görseler
duygulanır, ağlarlardı. Vatan sevgisi,
cumhuriyet sevgisi
sonsuzdu. 
648

Teyzem 1916 yılında Develi’de doğmuş.
Annemle iki kız kardeşler. Annem Telli, Ayşe
Ötünç teyzemden 4 yaş daha büyüktü. 2010
yılında rahmetli oldu. Dedem çok ileri görüşlü
aydın bir insandı. Düşünün ki, 80 sene evvel
iki kızını da okutmuş. Ben öğretmen olunca
1970–80’li yıllarda kaç defa okuma yazma
kursu açtım. Etiler’de, Namık Kemal’de ve
muhtelif yerlerde, Kayseri merkezinde okumayan birçok bayan vardı. Teyzem ve annem
iki dönemi Osmanlıyı ve Cumhuriyeti görmüşler. Hem eski yazıyı, hem de yeni yazıyı
okumuşlar. Osmanlıca’yı su gibi okur yazarlardı. Türkçeyi de benden daha iyi konuşur-

lar, anlatırlar, imla kurallarını çok iyi bilirler.
Annem ve teyzem bu yaşlarda Seyrani’nin
bütün şiirlerini bilirlerdi. Çok hassastılar. Bir
kahramanlık türküsü duysalar, geçen askerleri görseler duygulanır, ağlarlardı. Vatan sevgisi, cumhuriyet sevgisi sonsuzdu. Dedem
iki kere Mısır’a gitmiş. Deveyle hacca gitmiş,
dönüşte 7 sene Mısır’da kaldığını anlatırdı.
Orada börekçilik yapmış. Mısır zaten o zaman
Osmanlı’nın bir vilayeti gibiymiş. İstanbul’a
gitmek gibiymiş. Mütedeyyin bir insandı,
ama tutucu değildi. Gittikleri yerlerin iyi
taraflarını almışlar. Eğitimin, okumanın
kıymetini hep bilmişler.
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Teyzem ilkokulu Develi’de, ortaokulu
Kayseri’de okumuş. Dedem teyzemi okutmak için Kayseri’de ev tutmuş. Okudukları
ortaokul daha sonra Kayseri Lisesi olmuş.
İstanbul’a gitmiş Hemşirelik Yüksek Okulu’nu
bitirmiş. O zaman yüksek okul okumak kolay
mı? Şimdi tıbbı birkaç kez bitirmek kadar
önemlidir. Hem kız çocuğu, hem o günün
şartları bakımından oldukça zordu.
İstanbul’da okulunu bitirince Develi’ye
gelmiş. Uzun süre ebe–hemşirelik yaptığını
ben hatırlıyorum. Özellikle ebe ve hemşireliği
birlikte yapıyor. Bu da ayrıca çok önemli ve
kutsal bir görev. Şimdi ebelik ayrı, hemşirelik
ayrı yapılıyor. O zaman özümsemişler, tahsilini yapmışlar. Sare Teyzem Develi eşrafından
Emin Develioğlu’yla evlenmiş. Develi’de o
zaman doğan çocukların tamamına yakınının ebesidir. O zamanki hizmet aşkı hem
kuvvetli, hem de çok zordu. Doğumun hangi
saatte, hangi günde olacağını Allah’tan başka
kimse bilmezdi. Belki tahminde bulunabilirlerdi, ama çoğu zaman tutmazdı. Gecenin bir
yarısında kapı çalınır, ebe hanım doğumumuz
var aman yetişin derlerdi. O zaman hastane
yok, doktor yok. Teyzemin özel bir doğum
çantası vardı. Ben de biliyorum, bazen de
hazırlanmasına yardım ederdim. Şimdiki gibi
hazır iğneler yoktu. İğne kutusu vardı. Metal
kutu. İspirto ocağında kaynatılacaktı. Onlar
da o zaman dışardan gelirdi. Eve teyzemi
almaya gelen hasta yakını yanında mutlaka
bir bayanla gelirdi. Adet öyleydi. Bir erkek
tek başına gelmezdi. Çıkarlar yakınsa yürüyerek giderler, uzaksa atla, faytonla giderlerdi. Motorlu araçlar ne mümkün. Kayseri’ye
geldiğinde de hatırlıyorum, kadın doğum
doktorları Sare ebeyi çağırın derlerdi. Çok
tehlikeli doğumları serin kanlıkla yaptırırdı.
Besmeleyle başlardı. Ben bildim bileli namazını da kılar. Yirmi yılı geçti annemle birlikte
Hacca gittiler. Ağabeyim götürmüştü.
Sare teyzem binlerce doğum yaptırmasına
rağmen, çocuğu olmadı. Bizleri kendi çocuğu
gibi kabul etti. Biz de onu annemiz gibi
gördük. Bazen annemizden daha ileri sevi-

Sare Develioğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında

yede düşündük, düşünürüz de. Saygı duyarız.
Biz de emeği çok. Biz altı kardeşiz. Hatta
son iki kardeşimizi kendi üzerine yazdırdı.
Öğretmen Hediye Köseoğlu ile mühendis
Hayri Develioğlu’nu, farkımız yok ben bu
yeğenlerimi üzerime yazdırayım dedi.
Teyzem Develi’den sonra Kayseri’ye geldi.
Memleket Hastanesi’nde görev yapmış. Şu
anda Acıbadem Hastanesi’nin olduğu yer
taş bina. Memleket Hastanesi’nde uzun
yıllar çalıştıktan sonra, Sigorta Hastanesi
açılınca oraya geçmiş. Oradan emekli olunca
bir süre de serbest olarak çalıştı. Sonradan
tekrar Sigorta Hastanesi’nden talep olmuş,
kendisi de mesleğini çok sevdiği için hastaneye döndü. Şu anda Kayseri’de de hayatta
olan birçok insanın ebeliği teyzemin elinden
geçti diyebilirim. Kazancılardan, Sarraflar
Çarşısı’ndan geçerken gelirler, elini öperler.
İşte benim çocuğumun ebesi veya benim
doğumumu sen yaptırmışsın derler. Onun
adı ebe anadır. Biz de adını hiç söylemeyiz,
“Ebe Anne” diye hitap ederiz.
Kızılay’a bağışta bulunmak nereden
aklına gelmiş?
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Kızılay’ı çok sever. Hizmetlerini çok takdir
eder. Kızılay’ın dünya çapında bir hayır
kurumu olması hasebiyle, şu ana kadar Sare
Develioğlu Kan Merkezi olarak kullanılan
binayı teyzem bağışlamıştır. Biz uzun yıllar
annem, teyzem ve ailecek orada oturmuştuk. Mustafa Alemdar Güngör’ün de Kızılay
Başkanı olması bu bağışın yapılmasında çok
etkili olmuştur. Alemdar bey ebe annemden
burasını Kızılay’a bağışlamasını isteyince,
hay hay oğlum dedi. Aynı zamanda Develi’de
de Kızılay’a bir arsa bağışladı. Teyzemi biraz
olsun anlatmaya çalıştım. Aldıkları eğitim,
aileden gördükleri ve gelenekler nedeniyle,
çok hayırsever bir insandı. Millete yardım
etmenin çok sevap olduğuna inanırdı. Mütedeyyin insan. Teyzem, hizmetin ve yardımın
bir ibadet olduğu görüşündedir.
Mesleğini en iyi yapmasının dışında, bizim
altı kardeşin üzerinde de çok büyük hakkı
vardır. Hepimizin okumasında birinci dere650
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cede amildir. Sadece biz değil, Develi ve
Kayseri’de şu anda önemli yerlerde olan okuttuğu birçok fakir öğrenci vardır. Bizzat önüne
düşerek ve maddi katkıda bulunarak okutmuştur. Okulunu ve derslerini mutlaka takip
eder, öğretmeniyle görüşürdü. Etrafını bir
mum, bir güneş gibi aydınlatmıştır. Şu anda
hâlâ 94 yaşındayken, oturduğu binada ilgilendiği birçok öğrencisi vardır. Gelirler onlara
ders, kurs verir. Öğretmenliği hiç bitmedi.
Gözleri gördüğü, eli ayağı tuttuğu sürece de
bu öğretmenlik devam eder. Böyle bir yapısı
var. Hiç kimsenin kötülüğünü, burnunun
kanamasını istemez, hep güzellikler iyilikler
diler. Bir karıncanın ezilmesine kıyamaz. t
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Servet Küçükçalık
Sizi tanıyabilir miyiz?
1950’de Kayseri’de doğdum. İlkokulu İnönü
İlkokulu’nda, Kayseri Kız Ortaokulu’nda, bir
yıl da Kayseri Kız Enstitüsü’nde okudum.
1966 yılında İstanbul’a geldik. Kadıköy Kız
Lisesi’nden mezun oldum. 11 Şubat 1972’de
Alaeddin Küçükçalık ile evlendim. Dedelerimiz amca çocukları oldukları için aynı soy
ismini taşıyoruz. 1976’da kızım Ümit doğdu.
Babanızdan bahseder misiniz?
Yakında bunlarla ilgili Naşide Gökbudak’ın
yazdığı ‘Artık Güneş Batıyor’ isimli kitap çıkacak. Babam insanları ayırmazdı. Zengin, ya
da fakir din, dil, mezhep farkı gözetmeksizin
herkese aynı saygı ve sevgiyi gösterirdi. Her-

kesin fikrine çok önem veren, yeniliklere açık, ileri görüşlü bir insandı.
Lisan öğrenmemizi ister, öğrenmezsek yurtdışına gittiğimizde taştanduvardan farkımız olmayacağını söylerdi. Bugün bu söylediklerinin
değerini daha iyi anlıyorum. Her zaman doğru insan olmamızı anlatır,
herkesle konuşmamızı söyler ve kiminle konuştuğunuzu bilmemizi
isterdi. Ama bu devirde insanları tanımak imkânsız oldu.
Biraz da annenizden söz eder misiniz?
Birkaç yıl önce televizyonda haberleri izlerken Şenyurt beldesindeki
ilköğretim okulu öğrencilerinin karda mahsur kalan minibüsü iterek
kurtarmaya çalıştıklarını gören annem Makbule Küçükçalık, izlediği
görüntülerden çok etkilenerek o beldeye bir okul yaptırmaya karar
verdi. İsteğimiz üzerine ilköğretim okulu yaptırma planı Erzurum
Valiliği ile bir protokole bağlandı. Palandöken Dağı’ndaki Polat Renaissance Oteli’nde düzenlenen mini törende Vali Yardımcısı Mehmet Gök
ile annem hazırlanan protokole imza attılar. Protokolun imzalanma651
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rına ders verir, onların başarısını duyunca çok
sevinir, bunlardan çok mutlu olurdu. Babam
da, bilginin zekâtı var bildiğinizi öğretmeniz
gerekir derdi.
Hayat prensipleriniz nelerdir?
İnsanlar arasındaki sevgi ve saygıya dikkat
ederim. Çocukların üzülmesini istemem.
Hobileriniz var mı?
Kitap okumayı, sudoku çözmeyi, yürüyüş,
kayak yapmayı ve yüzmeyi severim.
İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu
öğrendiklerinde neler söylüyorlar?
Kayserililer’in eskiden kalan bazı davranışları
insanların aklına yer etmiş. Öyle olmadığını
anladıkları zaman, tanıdıkları Kayserili’ye
göre yorum yapıyorlar. İnsanları geldikleri
veya yaşadıkları yerle değerlendirmek doğru
değildir. Her ülkenin, milletin, şehrin insanları farklıdır. “Elalem” Kayseri toplumunda
çok önemlidir. Yaşadığınız toplumun kurallarına uymanız gerekir.
Bu konuda bir anınız var mı?

sının ardından Vali Yardımcısı Mehmet Gök, Tortum Kaykamakamı
Fatih Ürkmezer ve İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak hayırsever
eğitim gönüllüsü olarak lanse ettikleri annemin elini öperek teşekkürlerini ifade ettiler. Herkesin annesi gibi, benim annem de çok farklı
ve olağanüstü bir insandır.
Hayırseverlik denildiğinde neler anlıyorsunuz?
Bence maddi tarafı da olduğu gibi, en büyük yardımlar manevi olanlarıdır. Bugün rahmetle andığım komşum Necmiye Güniz vardı. Bilhassa
maddi durumu iyi olmayan çevredeki apartman görevlilerinin çocukla652

Tabi.1988 yılında eşim, kardeşim, kızım,
Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve eşi Singapur’a gittik.
Ertesi gün bayramdı. Erkekler sabah namazına gitmek istedi. Camiyi görmek için onlarla
gitmek istediğimi söyledim. Eşim “sabahın
köründe elaleme karşı camide ne işin var”
dedi. Ben de elalemin İstanbul’da kaldığını
söyleyince, hepimiz gülmüştük.
Kayseri’nin geleceğini nasıl
görüyorsunuz?
Kayseri bugün Türkiye’deki şehirlerin içinde,
belediyenin en güzel çalıştığı yerlerden birisi
oldu. Çalışkan ve yardımsever hemşerilerimiz
sayesinde de daha çok gelişiyor. Erciyes’in
ileride Avrupa standartlarında kayak merkezi
olacağı anlatılıyor.t
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Seyit Halil ve Gani Turgut
Sayın Gani Turgut, Sizi tanıyabilir
miyiz?
1955 yılında Kayseri Bünyan İlçesi’ne bağlı
olan Sultan Hanı Köyü’nde dünyaya geldim.
Babamız Seyit Halil Turgut, bizim on kardeş
olmamız nedeni ile nüfus kayıtlarımızı toplu
şekilde yaptırmış.1960 yılında Kayseri ye
geldik. İlkokul eğitimimi Mehmet Karamancı
İlkokulu’nda okudum, orta ve lise eğitimime
ise Kayseri TED Koleji’nde devam ettim ve
1974–1975 eğitim yılında mezun oldum.
Daha sonra İngiltere ye giderek, dört yıllık
makine bölümünü okudum ve bitirdim.
İngiltere’de kalmak istedim, fakat babamın
654

Almanya’da kurmuş olduğu uluslar arası
nakliye şirketinde yönetici sıkıntısı olması
nedeni ile şirketin yönetim kurulunda 15
yıl görev yaptım. Almanya’da kurulan şirketimiz, şu an hala Kayseri’de Transtur A.Ş.
olarak faaliyetine devam etmektedir. Babamın kurmuş olduğu bu şirket, Türkiye de ilk
onlarda yer almış ve Avrupa’dan İran, Irak gibi
Ortadoğu’ya nakliye işleri gerçekleştirmiştir.
Ben o dönemlerde Almanya’da kaldığım için,
vatani görevimi Burdur’da 45 günlük bedelli
asker olarak yaptım. 1997 yılında belki de
hayatımın değişmediğini düşündüğüm anda,
sevgili eşim Hatice hanımla tanıştım, kendisi ile ortak yönlerimizin bulunduğunu fark
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ettim ve evlendim. Bir oğlumuz oldu, Mert
ismini verdik.
Ben1989 yılında Türkiye’ye kesin dönüş
yaparak, babamın kurmuş olduğu şirketlerin yönetim kurulunda görev alarak çalışma
hayatına devam ettim. 2006 yılına kadar bu
görevleri sürdürdüm. Hatice Turgut’la birlikte kurmuş olduğumuz Megaha Akaryakıt Tur. Hay. Taş. San. Tic. Ltd. Şti. Turpet
Melikgazi Dinlenme Tesisleri’nde iş hayatına
devam ettim. Şirketimizin geçmişten gelen
güvenle Türkiye’nin ilk 10 sıralamasında
yer almasını sağlamak için tüm gücümüzle
çalıştık ve bunu gerçekleştirdik. Daha ileriye
götürebilme gayreti içerisinde çalışmaktayız. Aynı zamanda akaryakıt satışı, tarım ve
hayvancılık işleriyle de meşguliyetim vardır.
Toprağı seviyorum, çünkü bu nedenle tesis
arazisi üzerinde kurulu sera alanımız mevcut.
Bu doğrultuda toprak üzerinde yetişen çiçeklerle, diğer bitkilerle uğraşıyorum. Hayvancılık da benim diğer bir işim ve hobim. Besi
işleri, arıcılık vb. işlerim de mevcut. Yani
sözün kısası çiçeklerimiz, böceklerimiz,
kedilerimiz, köpeklerimiz ve hatta bir de
papağanımız var. Eşimin ve oğlumun destekleriyle bunlarla uğraşmak ve ilgilenmek
beni mutlu ediyor.
Babanızı anlatır mısınız, nasıl
birisiydi?
Babam Seyit Halil Turgut Kayseri Bünyan
İlçesi’ne bağlı Sultan Hanı Köyü’nde dünyaya gelmiş. İlkokulu şartlar nedeni ile
sadece üçüncü sınıfa kadar okuyabilmiş ve
daha sonra ticaret hayatına atılmış. Genlerden olsa gerek, babam da hayvancılık işleri
ile uğraşmış ve toprağı çok severmiş. 1955
yılında akaryakıt ticaretine başlamış. Tabi o
zamanlar karayolu pek olmadığı için, akaryakıtlar trenlerle getirilirmiş. Bu işi geliştirmek
isteyen babam 4–5 tonluk yük taşıyabilecek
bir araç almış ve Kayseri Şeker Fabrikası’ndan
şeker alıp, İskenderun’a kadar gider, şekeri
teslim eder ve tekrar dönüşte ise, tenekelerle
satılan gazyağını alıp Kayseri’ye dönermiş.
Babam o yıllarda çok az bulunan çakmak

taşı satış işleriyle de uğraşırmış. Hatta ilk
işlerinden birisidir de diyebilirim. Babam
akaryakıt işine başladığında, şu anda bir araç
deposu kadar olan fıçı ile mazot getirmiş.
Fakat o dönemlerde Türkiye’de fazla dizel
araç olmadığı için sanırım, yakıtı bir yılda
ancak satabilmiş. Babam, şu anki işletmemizi
1960’larda kurmuş. Toprak ve doğa hayranı
olması nedeni ile özellikle verimli topraklara
sahip Pınarbaşı bölgesini tercih etmiş. Babam
çok müteşebbis bir şahsiyet olması nedeni ile
hep ufku açık bir insandı. Yeniliklere açık bir
insandı. Kişiliği ve müteşebbis şahsiyetiyle,
Türkiye’de hatırı sayılır dostları mevcuttu.
Bunların bir kaçını sıralamak gerekirse, en
başta sayın Süleyman Demirel, bazı bakanlar,
bazı milletvekilleri, iş dünyasından, müzik
dünyasından kişilerle çok güzel dostluk ve
ahbaplıkları vardı. Babam, Demokrat Parti’yi
tutardı ve Süleyman Demirel’le samimi dostlukları vardı. Babam büyük bir vatansever
birisi idi, ağırbaşlı, otoriter, seviyeli ve asil
bir yapısı vardı. Siyasi düşüncesi Demokrat
Parti’den yana da olsa, o dönemde vefat eden
İsmet İnönü için ağlamış ve memleket büyük
bir evladını kaybetti, büyük bir taş yerinden
oynadı demişti. Babam Seyit Halil Turgut
1979 yılında vefat etti.
655

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

yanındakiler utanmışlar. Fakat akşam otele
gelindiğinde, almış olduğu eşyaları diğer
kişilerin almış olduğu fiyatlardan yüzde 50
daha ucuza aldığını görmüşler. Hayretler
içerisinde kalarak, yarın birlikte alış veriş
yapalım demişler. Babam lisan bilmezdi,
ama ufku açık olduğu için öğrenilmesinden
yanaydı. Bir lisan bir insan derdi. Bu nedenle
beni ve kardeşlerimi Kayseri Ted Koleji’ne
yazdırmıştı.
Babanızın hayat felsefesi nasıldı?

 Toprak bize
sahip çıkıyor,
o nedenle toprakla uğraşmayı
seviyorum. Tarım,
gelecekte çok
önem taşıyacak
ve insanlar tarım
ve hayvancılığın
önemini daha
iyi anlayacaklar.
Doğaya verilen
her zarar insana
verilen zararla eş
değer, hatta daha
fazlası. 

Babam asla haksız kazancı sevmezdi, adaletli
davranmayı ve çalışmayı çok severdi. Toprağı
çok severdi. Doğmuş olduğum köyümüzde
arazilerimiz vardı, toprak sevgisini bana
babam öğretti. Şimdi ben de aynı şekilde
toprağı ekiyorum ve zamanı geldiğinde biçiyorum. Yani yapmış olduğum zahmetin karşılığını alıyorum ve bu durumdan çok mutlu
oluyorum. Bunu insanlarda göremiyorum.
Toprak bize sahip çıkıyor, o nedenle toprakla
uğraşmayı seviyorum. Tarım, gelecekte çok
önem taşıyacak ve insanlar tarım ve hayvancılığın önemini daha iyi anlayacaklar. Doğaya
verilen her zarar insana verilen zararla eş
değer, hatta daha fazlası. Şu an faal durumda
çalışan işletmemiz, babamın hayat felsefesiyle bağımlı olarak düşündüğü ve yapmak
istediği yer ve zamana tam uyan bir noktada.
Babam insanlara hizmeti seven birisi idi. O
nedenle bu tesisi, geçmişte şu anki kadar
aktif olmayan bir bölgede yatırım yaparak
faaliyetine başlamıştı.

Kolejde okumuştunuz, değil mi?
Babam1960–70’li dönemlerde çok tanınan
birisiymiş. Dönemin Sağlık Bakanı Vedat Ali
Özkan’la uzak doğu seyahatine çıkmışlar.
Bakanlar, milletvekilleri, iş adamlarından
oluşan 40 kişilik bir heyetle gitmişler. Babam
Tokyo’da mal alırken pazarlık ediyormuş,
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Bu tesis doğudan batıya açılan ve batıdan
doğuya açılan bir kapı gibi hizmet görmektedir. Ben ve eşim, babamın bizlere öğrettiği
felsefeyle bu irademizi devam ettiriyor ve
daha fazla ne yapılabilir düşüncesi ile işlerimizin başında ve insanlarımızın hizmetinde
çalışmaya devam ediyoruz. Babamızın sayesinde hem ekip biçiyoruz, hem de hazırlayıp
insanlara sunuyoruz. Bu çok güzel bir duygu.
Hayırseverlik denilince babanız ve Siz
neler anlardınız?
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Babam gerçekten hayırsever bir insandı. Yapılan işleri pek anlatmayı sevmeyiz. Çocuklarımız bilsin ve öğrensinler diye anlatıyorum:
Babam Ramazan ayı içerisinde veya birkaç
gün önceden hazırlığını yapar ve kumaş,
pirinç, yağ vb. ihtiyaç duyulabilecek temel
gıdaları kamyon veya tıra yerleştirerek ülkemizin başka köylerine, kasabalarına gidip
ihtiyaç sahiplerine ulaştırırmış. Eğitime
açık insanlara hep yardımcı olmuş. Babamın
Ankara Kızılay’da bürosu vardı. O dönemlerde babam onun üzerinde eğitime açık
gençlere burs sağlayarak okumalarına yardımcı olmuş. İlkokul, lise ve üniversitelerde
okuttuğu öğrencileri var babamın.
Babam 1976 yılında –vefat etmeden önce–
Sultanhanı köyüne cami yaptırdı, o arada
iki katlı evi vardı, oldukça zevkli bir insandı,
evi Nevşehir’den getirttiği yedi farklı taştan
yaptırmış. Bir gün babamla konuşurken baba
dedim, camiye neden ismini vermedin diye
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sordum. İstersen adını yazdırayım deyince
hafif bir tepki ile “hayır, ben o camiyi babam
için yaptırdım, bana yazılacaksa babamın
ismini yazdır oğlum, sen de hayırlı bir evlat ol
ve babanın adını yazdır hayır işlerine”, dedi.
Babamın Sultan Hanı Köyü, Selçuklu döneminin bir köyü. Tarihi eserler var, en büyük
ve güzel olanı Sultan Hanı. Han’ın içerisinde
işlemeler var. Osmanlı’nın son dönemlerinde
kervansarayda dereler varmış, soğuk hava
depoları varmış, hamam varmış. Fakat köylüler zamanla her yeri istimlak ederek Han’ın
her yönünü kapatmışlar, babam o dönemlerde ekonomik gücü olan birisi olduğu için
köylülerden arazileri evleri istimlak ederek
Han’ın o muhteşem güzelliğini ortaya çıkarmıştı.
Hayır yaparken Kızılay’ı neden tercih
ettiniz?
Kızılay’ın insanlara güven veren bir misyona
ve ayrı bir vizyona sahip olması bizim düşüncelerimizi etkilediğine eminiz. Kızılay’ı sevgi
ve şefkatle hastalara, yardıma muhtaçlara,
kimsesizlere yardımcı olan doktorları, hemşireleri, hasta bakıcıları ve diğer tüm hizmetlileri ile sonsuza dek bu misyonu devam
ettireceğine inancımızın tam olması ve bunu
insanlarla paylaşabiliyor olması nedeni ile
tercih etmiş bulunuyoruz. t
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 Babamın
siyasi düşüncesi
Demokrat Parti’den
yana da olsa, o
dönemde vefat
eden İsmet İnönü
için ağlamış ve
memleket büyük
bir evladını kaybetti, büyük bir taş
yerinden oynadı
demişti. 
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Eși Ömer Uzunefe Anlatıyor

Seza Uzunefe

E

şim 1960 Kayseri doğumlu. Kayınpederim Mustafa Nalbantoğlu ve
kayınvalidem Neriman Nalbantoğlu’nun kızlarıdır. Eşim, kız kardeşimin arkadaşıydı. Ben de kayınpederimin elinde büyüdüm. Eşim gençti. Ağabeyim dünür olarak
gittiğinde, kayınpederim senin kızın olsa
verir miydin demiş. Ağabeyim de verirdim
deyince şaşırmışlar. Kısmetmiş evlendik.
Birkaç yıl annemin yanında oturduk.
Eşim ilkokulu Aydınlıkevler İlkokulu’nda,
ortaokulu ve liseyi TED Koleji’nde okudu.
Aydınlıkevler İlkokulu’nun kurucusu Şaban
Balcıoğlu, Mehmet Özel ve babamlardır.
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Aydınlıkevler’de 50 tane villa vardı. 1950
yılında 50 ev vardı. Her evde iki tane havuz
vardı. Şimdiyle kıyaslarsanız ne kadar önemli
olduğu görülecektir.
Hanımefendi, çocuklarını ve eşini çok sever.
Biraz sert bir mizacı vardır. Evin erkeği Ömer
Uzunefe değil, Seza Uzunefe’dir. Temizliği
çok sever. Çok güzel yemekler yapar. Misafiri
çok sever. Eve gelenler olmazsa, acaba bir
hatamı yaptık diye düşünür. Yemeyi değil
de, yedirmeyi sever. Titizdir.
Çocukları büyütmekten, hobilere zamanı
kalmamıştır. Eşini de çocuk sayar. Yalanı
affetmez.
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Kayınpederim de yıllarca Sanayi Odası’nda
görev yaptı. Ali Rıza Özderici, İdris Demirel’le
birlikte çok gayret sarf ettiler. Organize
Sanayi’nin yapılmasına çok katkısı oldu.
Türkiye’deki ilk şeker makinelerini getirenlerden biridir. Çikolata ve şeker işi yapardı.
Biz de ondan çok şeyler öğrendik. Dürüst,
eğilmeyen bir insandı. Düzenli bir yaşamımız
var. Yemek saatine kadar bellidir. Terazinin
dengesi bozulursa her şey bozulur. Denge
yerinde durursa hiçbir şey olmaz. t
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Sıdıka İncetan
Sizi tanıyabilir miyiz?

 Sucu İbrahim
efendi vardı.
Mahalle çeşmesinden elinde
değneğinin ucunda
tenekelerle su getirirdi. Küplere doldurur, onu içerdik.
Kavuncu ilk tatlı
suyu Sahabiye’ye
getirdi. 
660

1932 yılında Kayseri’de doğdum. Babam
İbrahim Elitaş bakırcıydı. Evimiz de Cürcürler Mahallesi’ndeydi. Çocukluğum burada
geçti. Ahmetpaşa’da ilkokulu okudum. Çok
da başarılıydım. Diplomayı alırken öğretmen babamın okula gelmesini söyledi. Ben
de babama ilettim, öğretmenin yanına gitti.
Babam “acaba çocuğu şikâyet mi edecek”
diye korkmuş. Öğretmenim de, “bu çocuğun
geleceği parlak okut bunu” demiş. Babam
geliyor, bir yandan da kızıyor, kız evladı
okur mu diye. Babam beni sonrasında okula
göndermedi. Ama ben çocuklarımın hepsini

okuttum. Kayınvalidem hastalanmış, kulağı
fazla duymuyormuş. Amerikan Koleji’nden
yabancı doktorlar gelmiş, muayene etmişler.
Beyninde çıban çıkmış demişler ve damla
vermişler. Ama ikisini de damlatınca sağır
olmuş. Kayınvalidemin iki çocuğu varmış.
Eşime hamile kalınca istememiş. Komşumuz
Dr. İsmail Alikişoğlu’nun annesi çocuğa bakabileceğini söylemiş. Çok zor büyütmüş eşimi.
Duyamadığı için gece elini ağzına sürermiş,
ağlayıp ağlamadığını anlamak amacıyla.
Beş çocuğum ve on bir torunumun hepsi
de okudu. Ali Rıza oğlum, diğerlerine göre
bizimle fazla ilgilenir. Bağımız Karacaören’de,
götürür getirir.
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1949 yılında evlendim. 50, 52, 54, 57 ve 65
yıllarında çocuklarım doğdu.
Eski Kayseri nasıldı?
Çocuklarım İnönü Okulu’nda okudular.
Okulun yüzünü bilmezdik. Şimdi bakıyorum
torunlarıma, her gün okullarında bir faaliyetleri var. Çocuklar ve aileleri okuldan çıkamıyorlar. Her şey fevkalade rahatladı, kolaylaştı. Kalorifer, sıcak su, doğal gaz hayatımızı
kolaylaştırdı. Apartman da bile ocak yakardık. Damda depomuz vardı. Etrafı talaşla
dolu. Aşağıdan motorla su çıkardı yukarıya.
Sucu İbrahim efendi vardı. Mahalle çeşmesinden elinde değneğinin ucunda tenekelerle
su getirirdi. Küplere doldurur, onu içerdik.
Kavuncu ilk tatlı suyu Sahabiye’ye getirdi.
Birkaç evde yeni yapılmıştı. Onlara giderdik
“essahtan musluktan suyu doldurup içiyor
musunuz” diye. Hiçbir yemeği dökmedim,
ekmek israf etmedim.
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Babam bakırcı olduğundan köylere giderdi. Un getirmişti. Gece
bodruma un gömmüştük. Annem kapıda nöbet tutmuştu. Kıtlık
zamanları zordu. Karneyle gaz ve ekmek alırdık.
Örnek aldığınız kişiler oldu mu?
Çocuklarımı iyi yetiştirmek hayattaki tek emelimdi. Biri bana
kötü bir şey yapsa kızmam, hatayı kendimde ararım.
Babanızın tavsiyeleri var mıydı?
Babam kitap gibi adamdı. Babam çalışmamızı ve doğru olmamızı isterdi. “Kimseyi huyundan vazgeçiremezsin, kimseyle
uğraşmayacaksın” derdi.
Kızılay’ı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Eşim çok hayırlar yapardı, ama Kızılay aklımıza gelmezdi. Çocuklar düşünmüşler, biz de gerçekleştirdik. Kızılay’ımız ne kadar
güçlü olursa, bu memlekete o kadar faydalı olur.
Kaynatama İncearap derlerdi. Çok sinirliydi. Kalpaklıoğlu hocanın müridiydi. Kayınvalidem ölünce, adamın huysuzluğu kalmadı. Arife günü de vefat etmişti. Bizlere de çok dualar ederdi. t
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Sıdıka Ulutop Budak
 Üç günlük
dünyada hayır yapmayıp ne yapacaksın? Elimde avucumda ne varsa
Kızılay’a vermek
istiyorum. Bizim
boyumuz yetmez
iken, Kızılay rozeti
takılırdı. Kumbaramız boğazımıza
takılırdı. O günlerden beri Kızılay’ı
çok severiz. 
662

Sizi tanıyabilir miyiz?
Hüseyin ve Hayriye Budak çiftinin çocukları
olmamış. Hayriye Budak halam olur. Benim
soyadım Ulutop. Beni sonradan halama vermişler. Dokuz yaşından sonra halamın soyadı
olan Budak’ı taşıdım. Beni sevgiyle büyüttüler. Bütün varlıklarını bana bıraktılar.
1932 yılında Kayseri Düvenönü’nde doğdum.
Çocukluğum Bozatlıpaşa Mahallesi’nde
geçti. Bozatlıpaşa İlkokulu’ndan mezun
oldum. Müdürümüz Ahmet Hilmi Güçlü’ydü.
Babama o zaman ben diplomasını vermem,
diplomasını direk liseye vereceğim demiş.
Babam peki demiş, ama beni büyüten halam

hayır demiş. Her gün okula götürüp getirmem gerekir diye düşünmüş. Ben de bunun
üstüne ağladım, ama okumadım. Karşı komşuları terziydi. Ondan terzilik üstüne bilgiler
aldım, öğrendim.
Kendinize örnek aldığınız kişiler oldu
mu?
Ayhan beyin dünürü Zekiye Şekerci vardı.
Dayımın torunuydu. Onu çok örnek alırdık. Onu dinler ve severdik. Aydın fikirli
bir insandı. Yaşlı insanların konuşmalarına
bakar, onlardan ibretler alırdım.
Neleri sever, neleri sevmezsiniz?
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Kayseri çok güzel oldu. Eskiden imkânlar yoktu. Dar sokaklar vardı. Yollardan yürüyemezdin. Fırınlara leğenle hamur
gider, ekmek pişer, geri alınır gelinirdi. Eski samimiyetler de kalmadı. Çamaşır, bulaşık hep zordu. Tuvaletler
dışarıdaydı. Akşamları tuvalete gitmekten korkardım.
Bu belediye gibi çalışan olursa iyi olur, yoksa tökezleriz.
Hayatta ne kadar güzellik varsa hepsini severim. Bir güzellikte payım olsun, ona yardım
etmek isterim. Yardımı çok severim. Bir şeylerin ucundan tutmaktan zevk alırım. Yalanı
hiç sevmem. Hayatta gülmeyi çok severim.
Dedikodu yapanı, kötü düşüneni sevmem.
Hayırseverlik denildiğinde neler
anlıyorsunuz?
Üç günlük dünyada hayır yapmayıp ne yapacaksın? Elimde avucumda ne varsa Kızılay’a
vermek istiyorum. Bizim boyumuz yetmez
iken, Kızılay rozeti takılırdı. Kumbaramız
boğazımıza takılırdı. O günlerden beri
Kızılay’ı çok severiz.
1959 yılında evlendim. İki çocuğum oldu. On
bir yıl evli kaldık. Yirmi dört sene halam olan
annem hep yanımdaydı. Kendi öz babama
dayı, anneme abla dedim.
Kayseri’nin dünü ve bugününü nasıl
değerlendiriyorsunuz? Gelecekte nasıl
olur?

En büyük acım öz anne ve babamın beni yanlarında büyütmemeleri. İstanbul’dan bana o zaman Şoson çizme geldi.
Kısa bot gibiydi. Hâkim beyin karşısına gittik. Hâkim
bana, beni Hayriye ve Hüseyin Budak’a vereceğini söyledi.
O zaman Hüseyin Budak ayağa kalktı ve hâkime imzaları
atalım hemen dedi. Hakim, Ulutop evladısın, ama buraya
manevi evlat olarak geçiyorsun dedi. Halalarım bana çok
iyi baktılar. Buna rağmen çocukluğum zindanlarla geçti.
Kardeşlerime ve anneme özlemle geçti. Onlara hep gözüm
düşerek baktım. Çok acı çekerdim ki, duvarın kenarından
toprak alır yerdim.
Halamın çocuğu olmayınca amcam üstüne evlenmeye
kalkmış. Büyük amcam bunun üstüne çocuğunu vermek
istemiş. Ama çocuk doğunca verememişler. Bu onlar için
yıkım olmuş. Annem o zamanlar kayınvalidesiyle yaşıyor.
Öz babam da ona bir çocuğumuzu onlara verelim, yok eğer
vermezsek onu da bu eve getireceğim demiş. Öz annem
de bakmış, evde kaynana var, bir de görümce olacak, beni
halama vermişler. Babaannem Hüsrevoğulları’nın kızıydı.
Her gün, o evden o eve gidip annem beni dokuz ay kadar
emzirmiş. Sonrasında babam Erzurum ineği almış getirmiş.
Çocuk bundan içsin diye. Bir de yardımcı bulmuşlar. Hem
ineğe bakması, hem de sütünü sağıp getirmesi için. t
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Sultan Yücel
Sizi tanıyabilir miyiz?
1952 yılında Büyükkışla’da doğdum. İlkokulu
orada bitirdim. Okulu bitirdikten sonra 15
yaşında Aksoy beyle evlendim.
Eşim 1949 yılında Büyükkışla’da doğmuş.
İlkokulu köyde, Çayıralan’da da ortaokulu
bitirmiş. Okul sonrasında Adana’ya gitmiş ve
tekstil işinde çalışmaya başlamış. Daha sonra
Kayseri Orta Anadolu Fabrikası’na geçmiş.
Eşim evin tek çocuğuydu. Evlendikten sonra
6 yıl boyunca köyümüzde kayınvalidem ve
kayınpederimle birlikte kaldık. Birlikte çok
güzel günlerimiz geçti. Şimdi geçmiş zamanları özlüyoruz.
664

Biz evlendikten iki yıl sonra eşim askere gitti.
Askerlik görevini Isparta, Ankara ve oradan
da Tuzla’da komando olarak 2 yıl yaptı.
Askerlikten gelince tekrar Orta Anadolu
Fabrikası’na döndü ve 14 yıl boyunca orada
çalıştı. Daha sonra kendi işini kurarak müteahhitliğe başladı. Çok aktif birisiydi, birçok
sosyal kulüpte üyelik ve başkanlık yaptı. Yanısıra Kayserispor’a üye oldu ve Kayserispor’da
yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Hayat
dolu birisiydi. 55 yaşında vefat etti.
Hayırseverlikten neler anlıyorsunuz?
İnsana huzur veren çok güzel bir duygu. Eşim
de çok isterdi hayır yapmayı. Eşim babasının
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ismine hastaneye yardım yapmak istiyordu,
kısmet olmadı. Kendisi vefat edince, biz de
Kızılay’da bir odayı onun adına yaptırdık.
Oğlum İsmet Yücel araştırdı ve odayı yaptırdı.
Şimdi oğlum da babasının mesleğini devam
ettiriyor.
Neleri sever, neleri sevmezsiniz?
Ev hanımı olduğum için ev işleri ve dikiş
nakış işleriyle uğraşmayı çok seviyorum.
Dürüst olmayanı sevmem.
Kayseri’yi nasıl buluyorsunuz?
Gelecekte nasıl olur?
Kayserimiz çok güzel bir şehir. Ziyarete gelen
misafirlerimiz de çok beğeniyorlar. Gelecekte
çok daha büyük bir şehir olacağına inanıyorum.
Geçmiş zamanları özlüyoruz. Eskiler daha
bir güzeldi. Köyümüzü çok özlerim. Gidip
geliyorum, ama fazla kalamıyorum.
Bir anınızı anlatır mısınız?
Benim değil de, torunum Hüseyin Mert
Yücel’in dedesi Aksoy Yücel’le anıları vardır.
Hala anlatır, dedesini anarız. Bir gün dedesini ve onunla ilgili bir anısını şöyle anlatmıştı, “dedem hayatımda tanıdığım en dürüst
insandı ve dürüstlüğe çok önem verirdi. İlk
torunu olduğum için beni çok severdi, onunla
vakit geçirmeyi, yanında kalmayı çok isterdim. Büyük bir hata yapsam dahi hemen affederdi ve bana hiç kızmazdı. Eminim şu an
yanımda olsaydı bana her konuda en büyük
destekçim olurdu. Dedemle babam arasında
gördüğüm baba–oğul ilişkisini aynen ben de
babamla sürdürmeyi çok isterim.
“Hata yapardık, ama affederdi. Her yaz olduğu
gibi Mersin Taşucu’nda yazlığımızda tatilimizi yapıyorduk. Ben o sıralarda 5 yaşındaydım, ikinci torun kuzenim Ahmet Buğra ile
bir sabah ezan okunduktan sonra ikimiz de
uyandık ve kalktık. Evin bahçesinde duran arabamıza baktık ve sonra alt kata sessizce inip
kimseyi uyandırmadan arabanın anahtarını
aldık. Sonra arabaya gittik. Boyumuz yetiş-

mediği için ben direksiyondaydım, Ahmet de
elleriyle gaza basıyordu. Tabii o zaman el frenini bilmediğimiz için arabaya olduğu yerden
gaz veriyorduk. Sabahın sessizliğinde gaz
sesini duyan dedem, arabanın camını tıkladı.
Dedemi görür görmez korkudan kapıyı kilitledik. Dedemin sert bakışlarını görünce, en
sonunda kapıyı açtık. Sonra dedemin şefkatli
ellerini kulaklarımızda hissettik ve o eller eve
gidinceye kadar kulaklarımızı bırakmamıştı”.

Oğlu İsmet Yücel Anlattı
AKSOY YÜCEL
İsmet bey, Sizi tanımak isteriz?
1969 tarihinde Yozgat Çayıralan Büyükkışla’da
dünyaya geldim. Ben doğunca babamın dedesi
Cuma diye kendi adını koymuş. İki yaşına geldiğimde bu çocuk yarın okula gidecek belki
arkadaşları arasında alay konusu olabilir diye,
İsmet İnönü paşayı çok sevdiğinden İsmet
adını koymuş. Hâlâ köyde ve aile içinde Cuma
diye hitap edenler var. 1975 yılında Kayseri
Hürriyet Mahallesi’ne geldik. Babam Aksoy
Yücel Orta Anadolu Fabrikası’nda çalışıyordu.
Dört kardeşiz, tek oğlan benim. Mehmet
Soysaraç İlkokulu’nda okudum. Aydınlıkevler Lisesi’nin ortaokulunda birinci sınıfı
okudum. Babam Orta Anadolu’dan ayrıla665
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Aferin oğlum sen hep böyle dürüst olduğun
sürece benim sana güvenim tam olur dediğini
unutamıyorum. Bana daha 18 yaşındayken
kasanın anahtarını teslim etti. Gelir, gider,
cari ve banka hesaplarını bana takip ettirirdi. Ona verdiğim paraların mutlaka onun
hesabına yazılmasını isterdi. Zaten her şey
onundu, ama kendisine verilen her kuruşu
bile yazdırdı. Çok düzgün kayıt tutardım ve
haftada bir hesap verirdim. Babamla ilişkimiz ağabey–kardeş gibiydi. Başımızda olması
bana çok güven verirdi. Aramızda sadece 20
yaş olduğu için birbirimizi iyi anlardık. Şu
kapının arkasında ceketin asılı dursa yeter
derdim.

 O yaşlarda
futbol oynamayı çok
seviyordum. Futbola
Hürriyet Spor’da
başladım. Genç
takımda kaptanlık
yaptım. Daha sonra
Hürriyet Spor’un A
takımına geçtim. 
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rak müteahhitliğe başlamıştı. İlk inşaatı da
şimdi Mimar Sinan Mahallesi olarak anılan o
günkü adıyla Fevzi Çakmak’ta 3 katlı olarak
yapmıştı. Oraya taşınınca Fevzi Çakmak
Ortaokulu’nu ve Lisesi’ni bitirdim. Babam
okumamı çok istiyordu. Kolunda bir bilezik,
bir sanat olsun o mesleği yine de yapmazsan yapma, ama mutlaka oku, şurada asılı
bir diploman olsun derdi. O yaşlarda futbol
oynamayı çok seviyordum. Futbola Hürriyet
Spor’da başladım. Genç takımda kaptanlık
yaptım. Daha sonra Hürriyet Spor’un A
takımına geçtim. Babam beni dershaneye
de yazdırmıştı. Üniversite imtihanının ilk
basamağını kazanıp, ikincide kaybetmiştim. İkinci hakkımda da aynı şekilde oldu.
Babam o sıralarda Kayserispor’da yöneticilik
yapıyordu. Rahmetli Mehmet Haymanalı da
başkandı. Beni çok severdi. Bizim büroda
bazen Kayserispor’un haftalık toplantıları
olurdu. Kardeşi Söke Spor’un başkanıymış,
ben seni ikinci ligde olan Söke Spor’a göndereceğim derdi. Sonuç olarak beni çok okutmak isteyen babama, bende hakkının çok
olduğunu, ama işin açığı futbolcu olmak istediğimi söyledim. Açık sözlü olmak istediğimi
ve kendisini üzmek istemediğimi anlattım.

Büyükbabam Hüseyin Yücel 1989 yılında
aniden vefat etti. Kendisini çok severdim.
Ben de bir durgunluk, dünyaya küsme oldu.
45 gün sonra askerliğe müracaat ettim. İki
devrenin arası olunca devre kaybı olur dedilerse de Balıkesir’de askerliğimi tamamladım. Sancak muhafızlığı yaptım. 1991 yılında
askerliği bitirip gelince babamın mesleğine, müteahhitliğe devam ettim. Babam
Kayseri’nin ilk kooperatif kurucularındandır. Büyükkışla denilince akla kooperatifçilik
gelir. Rahmetli Turan Şahin, Aksoy Yücel,
Ahmet Hamurcu, Kemal Çetinkaya bu işin
önderleridir.
1992 yılının sonlarında Boğazlıyan
Yeniçepni’den hemşehrimiz Ayşe Yücel’le
evlendim. İki çocuğumuz var. Babam 2003
yılının başlarında bir rahatsızlık geçirdi. O
zamana kadar sağlık karnesinde bir çizik
bile yoktu. Çok sağlıklıydı. Hatta bana baban
senden daha genç derlerdi. Yakışıklı, boylu
poslu bir insandı. Kadir İnanır’a benzetirlerdi. Prostat kanseri olmuştu. Türkiye’de
götürmediğimiz yer kalmadı. Almanya’da
enstitüsü ve kliniği varmış, buraya getirmenize gerek yok Türkiye bu konuda bizden
çok daha iyi dediler. Babam, ben her şeyin
farkındayım, hastalığımın farkındayım, iyi
bir hayatım oldu, Allah’ın mukadderatının
önüne geçilmez derdi. 2005 yılında vefat etti.
Babanız Kayseri’de hangi işleri yaptı?
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İlk işlerini Hürriyet Mahallesi Yeniköy’de
yapmışlardı. Hatta Yeniköy ismini de babamlar koymuşlardı. 344 ev yapmışlardı. Dayım
Yaşar Yiğit’le ortak olarak Mimarsinan’daki
binayı, Bağdat Caddesi’nde 70 daire civarında konutu tamamladılar. Talas Harman
Mahallesi’nde 54 konutu yaptılar. Atlı Spor
Kulübü’nün karşısında 54 daire yapmıştık.
Babam dayımdan ayrılarak 1988 yılında
Mersin’e gitti. O zaman Mersin Kayseri’nin
Paris’i gibiydi. İyi bir cazibesi vardı. Erdemli
Tömük’ten arsa aldık. Babam oranın kooperatif başkanıydı. Hem başkan hem de müteahhit olunamayacağı için, oğlunuz 18 yaşından
büyük, şirketinizde var, müteahhitliği de o
yapsın dediler. 1988 yılının onuncu ayında
Ak–On inşaat adıyla firmamızı kurduk.
İlk işim olan 36 daireyi bitirdik. Silifke
Taşucu’nda dubleks bahçeli evlerden 6 tane
yaptık. Kayseri’de yine Hürriyet Yeniköy’de
67 dairelik konut yaptık. Bundan önce de
Erciyesspor tesislerinin orada 54 daire yaptık.
Oranın yakınında 113 daire yaptık. Yine
Yeniköy’de yap–sat olarak 12 daire yaptık.
Talas’ta 36 ve 42 dairelik olarak inşaatlar
yaptık. 113 dairelik kooperatifi yaparken
babamın rahatsızlığı ortaya çıktı. Bütün yük
benim üzerime kaldı. Kooperatifin muhasebe
işleri, hesap hak edişleri hep benim üzerime
kaldı. Teslimat yapılacaktı. Kesin hesap çıktı.
Üyelerle, inşaatla, ustayla, işçiyle uğraşıyorum derken buna babamın da hastalığının
üzüntüsü eklenince, bende psikolojik rahatsızlık meydana geldi. Bu mükemmeliyetçiliktir, sen herkesin her şekilde kendin gibi
olmasını istiyorsun, hesabı kitabı düzgün
tutuyorsun, çekleri zamanında ödüyorsun,
başkalarının da böyle olmasını istiyorsun
dediler.
Babanız nasıl bir insandı?
Yapı itibariyle çok geniş bir insandı. Önce
dinler, kendi görüşünü de söyleyip sonra
karar verirdi. Benim kaygılandığım zamanlarda canını sıkma Allah mutlaka bir sebep
verir, tevekkel olmak lazım derdi. Kurban
olduğum Allah bizi hiç daraltmadı. Sosyal
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aktiviteleri çok fazlaydı. Biz dededen gelme
Cumhuriyet Halk Partili’yiz. Avukat Suat Taştekin babamın dostu, arkadaşıydı. Doğru
Yol Partisi’nin il başkanı olduğunda, babama
DYP’de görmek istediğini söylemiş. Babam
biz Halk Partiliyiz dediyse de, Suat bey seni
yazdım bile demiş. Babamı disiplin kurulu
başkanı yapmışlardı. Yine de aktif siyaseti
pek sevmezdi.
667
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ledi. Gelenler de haklısınız dediler, babamı
yumuşattılar. Kalbi yufka bir insandı. Nasıl
biliyorsanız öyle yapın deyince, sana cüzi de
olsa bir şeyler verelim dediler, bir çek yazıp
Aksoy bey biz böyle uygun gördük, azımızı
çoğa say deyip gittiler. Babam orasını, Allah
hayrınızı kabul etsin diyerek sembolik bir
fiyattan verdi.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?

Babam seyahati, sosyal hayatı, köyümüzü çok severdi.
Bizim Çatmapınar Yayla şenliğimiz vardı. Her sene
giderdi. Köyün ileri gelenleri babama gelip köyü çok
sevdiğini, maddi manevi desteğini esirgemediğini
ileri sürerek dernek başkanı olmasını istemişlerdi.
Behice Yazgan Kız Lisesi’nin eski müdürü Bünyamin
Şahin ve bazı büyüklerimiz çok ısrar ettiler. Babam
Büyükkışla Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin de başkanı oldu. Derneğin her şeyini 5 yıl üstlendi.
Hayırseverlikle ilgili olarak ne düşünürdü?
Babam insanlara yardım etmeyi ve paylaşmayı çok
severdi. Rahmetli büyükbabamın adına birkaç tane
çeşme yaptırdı. Köydeki camimizin tadilatını yaptırdı. Kapıya gelen kimseyi boş çevirmezdi. Makbuzlara ve yaptıklarına isminin yazılmasını hiç
istemezdi.
Barış Manço parkının oradaki yüksek katlı binada
dayımla ortakken iki tane büro almıştı. Serhat dershanesinin yöneticileri o binadaki daireleri toplamış. Bir gün vardım ki merdivenlere kırmızı halılar
sermişler, ayakkabını aşağıda çıkarıyor terlik giyip
7–8. kattaki yerimize çıkıyorum. Serde gençlik var
işin açığı çok kızdım. Bizim iznimiz olmadan yapamayacaklarını söyledim. Bir gün babamla büroda
otururken Serhat’ın yöneticileri geldiler, durumu
izah edip büroya “dünür geldiklerini” ifade ettiler.
Babam onlara izin almadıkları için gücendiğini söy668

Rahmetli babam, Ayhan Uzandaç amcayla
arkadaştılar. Ben kan bağışını çok severim.
Bu konuda kayınpederim madalya bile aldı.
Kızılay’ımızın yoksullara, kimsesizlere, afetzedelere yaptıklarını görüyor ve biliyoruz. Bu
kurumumuz, Cumhuriyetimiz var oldukça
duracaktır. Babamın ismi de burada sonsuza
kadar yaşasın istedim. Hatta Ayhan amcaya
bağışta bulunayım diye vardığımda hiç oda
kalmamış, İstanbul’daki bir arkadaşının
ismine oda ayırmışlar, onunla konuşayım
size müspet veya menfi bir cevap verelim
dedi. Kızılay’ın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki
yerinden ayrılıp meydana gelmiştim ki telefonum çaldı, ben görüştüm, müsaitsem yanına
gelmemi söyledi. Vardım, acilin girişindeki ilk
müdahale odasına babamın ismini verdiler.
Çocuklar gibi sevinmiştim.
Bir anınızı anlatır mısınız?
Ben lise son sınıftayım aynı zamanda dershaneye gidiyorum. Sabah erkenden kalkıp gidiyorum. Sigara hevesim de vardı. Dershaneye
varıyoruz kantinde bütün arkadaşlar sigara
içiyoruz. Babam bu durumu fark etmiş. Kendi
elini hiç cebimize sokmazdı. Anneme cebimi
kontrol ettirmiş. Sigarayı bulmuşlar, babam
üzerine kendi yazısıyla “aferin” yazmış. İçmek
üzere elimi cebime attığımda baktım sigaranın üzerinde bir yazı var. Babamın yazısını
tanıdım, şok oldum. Babam bize bir fiske bile
vurmadı. Mimiklerinden ve kaş çatmasından ne demek istediğini anlardık. Akşam eve
gelince duruşundan kabahatimizi anlamıştık.
Bir fırsatını bulup özür diledim. İçme desem
yasak tatlı, iç desem zararlı, sen bilirsin dedi.
Bu anı hiç unutamam. t
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Süleyman Çetinsaya
Sizi yakından tanıyabilir miyiz?
1954 yılında Kayseri’de dünyaya geldim.
1962 senesinde İstanbul’a gittik. Babam
deri–kösele ticaretine devam ederken, okuldan arta kalan zamanda dükkânında ticarete
başlamış olduk. 1974 yılına kadar, babamla
deri kösele ticaretine devam ettik. Biz ticaretin ilk derslerini orada aldık. Ticarette net,
şeffaf ve dürüst olmak, babamızın bize edindirdiği bir ilkedir. 1976 senesinde askerden
döndüğümde, ağabeyimin inşaat işleri ve deri
kösele işi bir arada yürüyordu. Ağabeyimle
birlikte, inşaat işlerine o dönemde başladık.
İşin çekirdeğinde yetişmiş olmak, işe sıfırdan başlamak bizim için büyük avantaj oldu.

Çünkü inşaat işinde teknik bilgi, mali bilgi ve
imar bilgisi bir arada olmadan olmuyor. Biz
ağabeyimden çok büyük dersler alarak, 1982
senesine kadar inşaat işini birlikte yürüttük.
1982–83 senesinde ortaklığımızı bitirmeye
karar verdik ve yolumuza ayrı ayrı devam
ettik. O günden bugüne, yani, 1977’de başlayan ve bugüne gelen inşaat işine devam
ediyoruz.
İnşaat sektörünü çok önemsiyorsunuz,
doğru mu?
İnşaat işinde çeşitli kollarda çalışıyoruz;
konut yapımı, 6–7 tane otelle turizmde,
alışveriş merkezinde varız. Şu ana kadar,

 Kayseri
ekonomisinin
daha güçlü, daha
canlı olması lazım.
Parayı kazanan ve
harcayan olması
gerekir. Çünkü Kayserili eğer parayı
kazanmıyorsa, harcamaz. Bu yüzden
Kayseri’nin biraz
para kazanması
lazım, para girişi
şart ki, harcamaya
dönsün.
669

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

dört tane alış veriş merkezi yaptık. Birincisi 1997 senesinde başladığımız Bakırköy
Carousel, diğer ortaklarımızla beraber yaptık
ve inşaatını biz üstlendik. Büyükçekmece’de
Vesta Alışveriş Merkezi, Kayseri’de hemşerilerimizle birlikte yaptığımız Kayseri Park ve
İstanbul Sefaköy’de Armoni Park Alışveriş
Merkezi. Bugüne kadar İstanbul’un çeşitli
merkezlerinde 50’ye yakın çarşı yaptık.
Konut olarak 6.000’e yakın yapılmış ve inşaatı
devam eden projelerimiz var. Turizm sektöründe şu anda İstanbul’da işlettiğimiz 2 tane
otelimiz var; biri President, diğeri de Citadel.
Türkiye’nin şartlarına, ihtiyaçlarına göre bir
dönem alışveriş merkezi, bir dönem turizmde
otelcilik ihtiyacına göre iş yaptık. Şu anda
da konut ihtiyacı var. İstanbul’un en büyük
sıkıntısı konut. Bugün bir vatandaşa “sıkıntın
nedir, ne istiyorsun?” diye sorulduğunda, ilk
cevabı hemen” ev sahibi olmak istiyorum”
oluyor. Çünkü insanların en önemli ihtiyacı
barınmak. Adamın işi iyi olabilir, kötü olabilir, ama bir ev şart. Bu evin büyüklüğü,
mevkisi önemli değil, ama nitelikli, sağlam,
depreme dayanıklı bir ev isteniyor. Biz bunun
için gayret ediyoruz. İstanbul, Türkiye’nin en
önemli illerinden biri. Anadolu şehirlerinde
gecekondulaşma mümkün olduğu kadar yok.
Anadolu’da genellikle nitelikli ve bölgesine
göre depreme dayanıklı binalar var. İstanbul
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2. derece deprem bölgesidir. Birinci derece
olan bölgeleri de var. İstanbul’un bugün
ihtiyacı depreme dayanıklı konutlardır.
İstanbul’da gecekondulaşmanın önlenmesi
gerekiyor. İstanbul 40 yıldan beri gecekondulaşmanın olduğu bir il ve bu gecekondular
temizlenmeli. İnşaat sektörü yaklaşık 200
sektöre iş vermektedir. Zaten otomotiv sektörü, tekstil sektörü ve inşaat sektörü çok
önemli sektörlerdir. Bu üç sektör olmadan
bankacılık olmaz. İnşaat sektörü, otomotiv
sektörü, tekstil sektörü varsa bankacılık ve
finansmana ihtiyaç var. Bu şirketler, sanayileşme, fabrikalar olmadan zaten borsa
oluşmuyor, bankacılık oluşmuyor, bunların
hepsi birbirine bağlı. İnşaat sektöründe Türkiye teknoloji bakımından, mevcut eleman
bakımından oldukça ileri bir seviyeye geldi.
Tekstil konusunda zaten Türkiye büyük bir
tecrübe kazandı, otomotivde de oldukça
marka Türkiye’de oluştu. İthalat, ihracat
yapılıyor, onun için Türkiye’de inşallah iyi
şeyler olacak diye ümit ediyoruz.
Kayseri’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kayseri bizim doğduğumuz yer. İstanbul’a
geleli yaklaşık 40–45 sene olmasına rağmen,
Kayseri’yle olan irtibatımız hiç kesilmedi.
“Nerelisin?” diye sorduklarında her zaman
övünerek Kayserili olduğumuzu söylüyoruz.
Kayseri, Türkiye’de 81 il içerisinde, bana göre
ön sıralarda olan illerden biri. Şehircilik
anlayışı bakımından güzel, planlı şehircilik
bakımından diğer illerden çok daha iyidir.
Tabi, son zamanlarda yirmi–yirmi beş yıldan
beri, 1983–84 yılında rahmetli Özal’la başlayan belediyecilikte çok önemli gelişmeler
kaydedildi. Kayseri’nin ticarette sözünde
duran esnafı var, sanayisi gelişmiş bir seviyede. Kayseri bana göre iyi bir yerde. Tabi,
Kayseri’de tarımın olmaması da bir avantaj
olmuş. İnsanların ticarete yönelmiş olması,
insanlarının çok çalışkan olması, topraklarının tarıma elverişli olmamasından kaynaklanıyor. Topraklarımız verimli olsaydı, hepimiz
birer toprak ağası olurduk ve belki bu kadar
çalışkan, üretken, bir şeyler yapmaya gayret
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eden, Türkiye’ye ve Dünya’ya yayılmış olmayabilirdik. Bu yüzden ben, Kayseri’nin her
zaman avantajlı olduğunu düşündüm. Yeter
ki, Kayserili’nin önünde sermayesi olsun,
imkânları ve fırsatları olsun. Kayserili hem
ticaretine, hem inancına, hem eğitimine çok
önem verir ki, bunlar benim için çok değerlidir.
Kayseri’nin geleceğini nasıl
görüyorsunuz? Zayıf yönleri var mı?
Ülkenin genelinde bir ekonomik darlık var.
Daha önce bahsettim. Kayserili hemşerilerimizle yaptığımız bir alış veriş merkezi
var, Kayseri Park. Ayda yaklaşık 600 bin kişi
girişi var, ama bu gelen 600 bin kişi paraya
ve alışverişe dönmüyor. Kayseri ekonomisinin daha güçlü, daha canlı olması lazım.
Parayı kazanan ve harcayan olması gerekir.
Çünkü Kayserili eğer parayı kazanmıyorsa,
harcamaz. Bu yüzden Kayseri’nin biraz para
kazanması lazım, para girişi şart ki, harcamaya dönsün.
Alış veriş merkezlerinin sosyal hayata
da katkısı oluyor, sanırım.
Mesleğimizin inşaat olmasından ötürü Kayserili hemşerilerimizden, birçok yerde konut,
işyeri yapmamız için teklifler geldi. Ancak;
biz Kayseri’de böyle bir işe girişmedik. Çünkü
zaten çok güzel konut yapan, iş yeri yapan
hemşerilerimiz var, bunu yapmamızın gereği
yoktu. Biz 1993 senesinde Carusel Alışveriş
Merkezi’ni yaptığımız için, bu konuda tecrübeliydik. Zaman zaman Kayseri’de böyle bir
alış veriş merkezinin gerekliliğini dile getiriyordum. 2003–2004 senelerinde artık bu
ihtiyaç iyice ortaya çıkmıştı. Tabi, alış veriş
merkezi deyince sadece pantolon, gömlek
satılan bir yer düşünmemek lazım. İnsanların kışın sıcak bir mekânda, yazın serin bir
mekânda oturup, sohbet edebilecekleri, şehir
dışından gelen misafirlerini ağırlayabilecekleri bir yer olmalı. Kayseri Park, hemşerilerimizin Amerika, Avrupa, İstanbul’da örnekleri
olan alışveriş merkezlerinden burada da var
diyerek gösterebilecekleri bir yer oldu. Biz de

bu yola çıktık, Kayserili hemşerilerimiz de bunu sevdi ve benimsedi.
Burada içinde sinemasının olması, bu kadar yiyecek içeceğin bir arada
olması, çocukların alışveriş yapabileceği, eğleneceği yerlerin olması,
kültürel etkinliklerin yapılabilir olması bizim için sevindirici.
Ekonomiye, istihdama katkısı nedir?
Türkiye’nin en büyük eksiği kayıt dışı ekonomi. Türkiye’deki ticaretin,
alışverişin kayıt altına alınması hem vergi adaleti açısından, hem de
gelirin dağıtılması açısından çok önemli. Alışveriş merkezlerinde her
şey resmi kayıtlarda kirası, giderleri, vergisi, her şey resmi kayıtta.
Bir alışveriş yaptığınızda hemen fiş alıyorsunuz. Kayserili hemşerilerimiz kayıt altında ticaret yapıyor burada. Onun için Kayseri’nin
ekonomisine de katkısı oluyor.
Sizin Kayserili olduğunuzu öğrendiklerinde insanların
davranışları, tutumları nasıl oluyor?
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Bizim Kayserili olmamız, tabi Kayseri’de böyle bir yatırım yapmamızda bir avantaj. Kayserili hemşerilerimizle aramızın iyi olması,
onların bizi tanımış olması, bizim Kayseri’de böyle bir yatırım yapmamız için iyi oldu.
Kayserili olduğumu öğrenince dikkatli konuşuyor, dikkatli davranıyorlar. Ticaret yaparken birileri ile tanıştığımız zaman, birileriyle bir
alışveriş edeceğimiz zaman, onlar Kayserili olduğumuzu öğrenince
“tamam, net, dürüst, doğru ticaret yapar” diye içlerinden geçirdikleri
ve adımlarını atarlarken dikkatli oldukları kanaatindeyim. Bu, Kayserili olduğumuzla övüneceğimiz tarafı. Çünkü biz Kayserili olarak hiç
kimsenin hakkını yemedik ve hemşerilerimiz de bizim gibi. Tabi, beş
parmağın beşi de bir olmaz, ancak, genele bakmak lazım. Kayserili
denildiği zaman, karşıdaki insanlar bir kere daha düşünüyor.
Benim kişisel kanaatim eski imajın değiştiğine dair. Eskiden
Eskişehir’de sobanın iyisi üretilir, ucuzu da Kayseri’de üretilir gibi
bir imaj vardı, ama değişti. Kayseri bugün iyi şeylerin üretildiği bir
merkez oldu, bundan sonra daha da iyiye doğru gidecektir.
Biz ikinci jenerasyonuz. Bizden sonra bilgisayarı, teknolojiyi daha
iyi kullanan üçüncü bir kuşak geliyor. Biz çocuklarımızın bir kısmını
yurt dışında, Amerika’da okutuyoruz, iyi bir eğitim almaları için, iyi
bir İngilizce’ye sahip olmaları için. Bize düşen bu çocuklara sahip
çıkmak, çocukları kontrol altında tutmak ve çocukların inançlı bir
şekilde yetişmelerini sağlamak. Bu yüzden, bizden sonraki kuşak
bana göre daha verimli olacaktır.
Kayseri’de bir söz vardır; baba kurar, evlat büyütür, torun batırır. O
zaman bu tespit de değişiyor.
Kayserili bir ailede böyle bir durumun olacağı kanaatinde değilim ben.
Eğer çocuğunu, torununu yetiştirmişse, helali, haramı öğretmişse ben
672

o işin batacağı kanaatinde değilim. Bence 10
sene, 20 sene sonra Kayseri’deki bu üçüncü
kuşak işi devralacak ve alıyor da zaten. Tanıdığım, bildiğim birçok ailenin çocuğu yurt
dışında okudu bitirdi ve geldi veya gidiyor.
10 sene sonra ne olacak? Bunların hepsi
askerliğini bitirmiş ve işleri devralmış olacaklar. Aldığı zaman da bilgisiyle, teknolojisiyle, kullandığı makine farkıyla ve hazır
bir sermayeyle başlayacaklar, bu çocukların
başarısız olmaları mümkün değil. Gençlere
sermaye lazım, çocuk çok zeki, ama sermaye
yok. Kayseri gelecekte diğer illere nazaran
iyi olacak. Tabi, 81 ili de, Türkiye’nin bütün
şehirlerini seviyorum, hepsi de iyi olsun
isterim, ama, önceliğimizi Kayseri’miz için
kullanırız. Kayseri’mizin önümüzdeki 20 yıl
içinde çok daha iyi yerlere geleceği kanaatindeyim. Çünkü Kayseri’de sanayi var, alt
yapısı çok iyi, eğitimli gençler de olduktan
sonra neden olmasın?
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Erciyes Master Planı hazırlandı, çok
büyük gelir sağlanacağı söyleniyor, bu
konuda neler söylersiniz?
Erciyes’le ilgili çok büyük bir proje var,
turizmde yıllık 4 milyar dolar elde edileceği
söyleniyor, olmaz mı? Olur. Biz yurtdışındaki kayak merkezlerine gidiyoruz, kaymasak
da seyrediyoruz. Çocukları götürdüğümüz
zamanlar oldu, çocuk zirveye çıkıyor, sonra 2
saatte dönüyor. Haritasına baktığınız zaman
sanki kılcal damarlar gibi teleferikler yapılmış
dağın tepesinde. Başkanımızın düşündüğü
gibi, bunlar Erciyes’te olmaz mı? Olur, ama
devlet bunların alt yapısını ve planlamasını
iyi yapmalı. Burada bana, hemşerilerimize
düşen, alt yapının kurulmasında verilecek
hizmeti sağlamak. Benim orda ne yapmam
lazım? Otel yapmam lazım. Böyle bir imkân
verilir de, “gel kardeşim 100–150 odalı bir
dağ oteli yapılacaktır” dendiği zaman, biz
de elimizden geleni yaparız. Biz sadece oraya
gelen turiste yatak hizmeti verebiliriz, ama
bunun alt yapısı, yolu, elektriği, suyu, teleferikler, telesiyejler, ancak, devlet katkısıyla
olur. Devlet belki büyük bir masraf yapacak,
ama bunun ekonomiye, şehre katkısı büyük
olacak. Kayseri sanayisinde 700–800 tane
fabrika var, ama ithalatına ihracatına baktığınız zaman, tam olarak bilmiyorum yıllık 4–5
milyar dolar civarındadır. Kayseri için iyi bir
para, az bir para değil, ama Kayseri’de tarih
var, Kapadokya var, Erciyes var. Erciyes denilince, biz çıkıp tepesinden baktığımız, mangal
yaptığımız, yazın serin olduğu için gittiğimiz
bir yer anlıyoruz. İnsanlar Erciyes’in karının
çok iyi bir kalitede olduğunu bilirlerse yurtdışına gitmezler, aksine yurt dışından buraya
turist çekilir. Kapuzbaşı şelaleleri var, ama
yol yoktu, biz 3 saatte gitmiştik.
Turist hava alanında iniyor, direk
Kapadokya’ya geçiyor, Kayseri’de
kalması, vakit geçirmesi için acaba ne
yapmak lazım?
Turizmde en önemli şey yatak hizmeti.
Turistler gelip, Hilton otelinde kalamazlar.
Kültür turizminde, yatak pahalı olmamalıdır.
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Kültür turizmindeki yatak fiyatı 20 Euro’dur ve bu da
oda artı kahvaltı fiyatıdır. 20–25 Euro’yu geçmemeli.
Bugün gelip de, 100–150 Euro verecek kişi çok azdır,
ona da turist denmez, seyahate gelen insandır o.
Kayseri’de eksik olan şey, şehir merkezindeki ve Erciyes’teki oteller. Ama bu yatırımlar olursa, Erciyes’e
bu hizmetler yapılırsa, bu alt yapının yapılması için
çok talipli çıkacaktır.
Bugün Avrupa yeni bir şey imal etmiyor, Avrupa kendi
tarihini, turizmini satıyor. Dağdaki karını gösteriyor,
ama hava alanından alıyor hızlı treniyle kasabanın
oteline götürüyor, yol hizmeti, uçak hizmeti, tabi
bunlar devletin sağlayacağı hizmetler. Oraya gittiğin
zaman çok güzel oteller görüyorsun, saunasından
buhar banyosuna, spor salonuna kadar. Tabi herkes
oraya kayak yapmaya gitmiyor, o yüzden otel içindeki
hizmetler çok önemli.
Kayserispor’u nasıl buluyorsunuz?
Kayserisporu başarılı buluyorum. Sayın belediye
başkanımızın, hemşerilerimizin desteği, yeni yapılan stadımız… Hepsinin bu başarıda etkisi var, diye
düşünüyorum. İnsan gururlanıyor. “Sen buna saha
diyorsun, gel diyoruz, sen bir de Kayseri’mizin stadını
gör”. Son teknolojiyle yapılmış, süper bir stad.
Kayseri’de tarih olmasa, bu 5 yıldızlı otel veya şu
yapılacak otel olmasa, bu 35–50 bin kişilik futbol
sahası olmasa Erciyes’in tepesini konuşamayız. “Sen
Erciyes’in tepesinde yapacağın harcamalardan ziyade,
ben Kayseri’ye geldiğimde benim mühendisime, yöneticime kalacağı bir otel yap da görelim” demezler mi?
Altyapı çok önemli, Kayseri’de iyi bir otel olmadan
önce, düğünleri gidip Kapadokya’da yapıyorduk. Salon
orada, yatacak yer orada. Yurtdışından, İstanbul’dan
adamın misafiri gelecek, nerede yatıracak? Yani; bunların hepsi birer değer. Kayseri’de bu alışveriş merkezi de bir adım oldu. Şimdi diyorlar ki, eski stadın
yerine büyük bir alışveriş merkezi yapılacak, Kayseri
Park’ı öldürür mü? Öldürmez kardeşim, korkmayın.
Dubai’de 55 tane alışveriş merkezi var, nüfusu ne ki
oranın, ama ekonomisi var, geleni gideni var. Kayseri
de kaldırır ikinci bir alışveriş merkezini. İlk etapta
belki 3 ay, 6 ay yüzde 30–35 müşterisini düşürür,
ama sonra bir noktaya gelir.
Hayırseverlik denilince, Size ne ifade ediyor?
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Hayırseverlik derken bizim tabi babalarımızdan gördüğümüz şeyler
aklımıza geliyor. Babalarımız ne yapmış, çeşme yapmış, birisi su
getirmiş, birisi bir cami için elinden gelen desteği göstermiş veya bir
yerde okul yapmış. Hizmette ve hayır işlerinde bir yarış halindeler.
Eğer, Kayserili hemşerilerimizin maddi durumu varsa, kaynaklarını
hayırda da kullanması gerekir. Çünkü biz inanan insanlarız. Bugün
varız, yarın yokuz. Allah gecinden versin, yarın olmadığımız zaman,
insan hayır işleri yapmışsa arkasından “ Allah rahmet eylesin, şunları şunları yapmıştı”, diye konuşuluyor. Yapmamışsa “Allah rahmet
eylesin” deniyor. Tabi, bu hayır işleri imkânlarla ilgili. Bana göre senin
şu yaptığın işler, kitaplar hepsi birer hayır, geçmişi geleceğe taşımak,
bırakmak çok büyük bir hayır. Ben hayır işlerine böyle bakıyorum.
Biz de, babamızdan aldığımız bir terbiyeyle, gerek İstanbul’da, gerek
ülkemizin çeşitli noktalarında ve Kayseri’de hayırlarda bulunuyoruz.
1995 yılında Mehmet Şahin hocamız bizi Kayseri’ye davet etmişti. O
zaman Süleyman Demirel ve Hüseyin Bayraktar’ın da ön ayak olması
ve gayretleriyle Erciyes Üniversitesi’nin eksikleri üzerinde uzun uzun
konuşmalar yapıldı ve biz de bir deneysel araştırma merkezi yapacağımıza dair söz verdik. 1997 senesinde açtık, yaptığımız en büyük
hayır buydu. Şu anda zaten Türkiye’de deneysel araştırma konusunda
ve ilaç ruhsatları konusunda halen daha bir alternatifi yok. Çünkü
sanıyorum üniversite hastanesinin yıllık cirosunun 4 milyar dolar
olduğunu söylüyorlar. Türkiye’de ilaç ruhsatları oradan veriliyor ve
ruhsat yenilemeleri de orada yapılıyor, güzel bir şey, üniversitemize
de katkıları oluyor. Kayseri’de başka ne yaptık? İletişim Fakültesi’ni
yaptırdık. Çünkü üniversitemizin eksiklerini biz ve hemşerilerimize
bir proje dâhilinde ilettiler. Biz de, üstümüze düşeni yaptık. Erciyes
Üniversitesi bugün yaklaşık 30–35 bin öğrencisi ve birçok öğretim
üyesi olan iyi bir üniversite hale geldi. Tabi, biz oradan çıkan gençlerin daha iyi, daha eğitimli, daha nitelikli çocuklar olmasını can–ı
gönülden isteriz.
Hayırlarınızda Kızılay’ı tercih etmenizin bir sebebi var mı?
Kayseri’de bir hayırın üniversite, belediye veya Milli Eğitim aracı
kılınarak yapılması fark etmez. Biz yapıp bitirdikten sonra hangi
kurum ilgilenir, değerlendirir, bu benim için o kadar önemli değil.
Yani, üniversite diye bir ısrarımız yok, şartımız da yok. Ayhan Uzandaç bey, Erciyes Üniversitesi’ndeki hastanenin, kan merkezinin açılışında dedi ki, “Kızılay yeni bir statü getirdi, Türkiye’de 7 tane kan
bankası yapacak; İstanbul’a, İç Anadolu’da Kayseri’ye, Güneydoğu
Anadolu’ya... Bu kan merkezlerini geliştiriyor. Kayseri’den de bir kan
merkezi talep ettiler, bunu yapar mısın?” diye sorunca, olur dedik.
Projelerinin hazırlanmasını istedik. Ayrıntılar sebebiyle biraz zaman
kaybettik, ama bitirdik, teslim ettik.
İletişim Fakültesi’nin belgesel yarışmasının ödül gecesine
katılmıştım, anladığım kadarıyla yarışmalarına da
katkılarınız oluyor, sadece okulu yaptırıp bırakmıyorsunuz.
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Yaptığınız binanın arkasında olmanız gerekiyor. İlerde zamanla binanın başka ihtiyaçları da olabiliyor. İletişim Fakültesi iletişimi
kuracak, Kayseri’nin iletişimini kuracak bir
fakülte olduğu için, önemli bir fakülte. Şu
anda oradaki öğrenci sayısı da yaklaşık 800.
Hatta geçen hafta İstanbul’a geldiler Doğan
Vakfı’na, yarışmada, 30 küsur ödülden 18
tanesini Erciyes Üniversitesi adına aldılar.
Rahatsızlığımdan dolayı ben katılamadım.
Hocamız da gayret ediyor. Ekonomisi kıt
kanaat olmasına rağmen, öğrenciler üniversitede dergiler, gazeteler çıkartıyorlar, biz de
elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz.
Süleyman bey neleri sever?
Süleyman bey çalışmaktan başka bir şeyi
sevmez.
Peki, neleri sevmez?
Tembel adamı sevmez. Sabah kalktığı zaman
işine giden, akşam evine gelen, aile bağları
kuvvetli adamı severim.
Süleyman beyin aile büyükleriyle
ilişkileri nasıldır?
Aile bağları olarak annemizi, babamızı her
gün aramayı, hal hatırlarını sormayı eksik
etmeyiz. Aile bağlarımız sıkıdır. Aile bağları
gevşek olmamalıdır.
Ticari hayatın ipuçlarını verdiniz, ama
kuralınız ve kutsalınız, prensipleriniz
nelerdir?
Ticarette insanların iyi araştırıp, yapacakları
işin ekonomisini eni ve boyuyla tartıp, iyi
düşünmesi lazım, fizibilitesini iyi yapması
lazım. Bu çok önemli. Yani araştırmadan,
fizibilitesini iyi yapmadan, satacağı pazarı iyi
araştırmadan yola çıkmaması lazım. Bunları
kendi mesleğim için söylüyorum. Yapacağı
ödemelerde “bugün olmadı, yarın” olmamalı. Sözün neyse, hesabını iyi yapacaksın
ve gününde ödeyeceksin. Ticarette söz çok
önemlidir. t
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Şaban Topal
Sizi tanıyabilir miyiz?
1941 yılında Pınarbaşı Uzunyayla Karahalka Köyü’nde dünyaya geldim. Babamlar
Karakuyu Köyü’ne göçünce, ilkokulu orada
okudum. Fehmi Altunbaş öğretmenimdi.
Karakuyu’dan da, Uzunpınar Köyü’ne gelip
yerleştik. 1961 yılında askere gittim. Acemiliğim İzmir Narlıdere’de, ustalığım İstanbul
Büyükçekmece’de geçti. Yirmi dört ay askerlik yaptım. Askerden gelince Karayolları’na
girdim. Altıncı Bölge yapımda çalıştım. D8
operatörüydüm. Şimdi yol yapmak kolaylaştı. Teknoloji gelişti. Bolu Dağı’nı buradan
vurup öbür tarafından çıkıyorsun. Yani biz

pilavı pişirdik, şimdikiler yiyor. Biz o zamanlar dozerle, dinamitle ne yapabiliyorsak o
kadardı. Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne
bağlı yerlerde bir santimetre bile basmadığım yer kalmadı. Ben bir yol yaptım, Kırşehir
Şubesi dâhil kimse bilmiyor. Çatalçeşme’yle
Ortaköy’ün arasındaki yol. Şu tersliğe bak,
Köy Hizmetleri’nin yolunu biz, bizim yolu
da Köy Hizmetleri yapıyormuş. Projeyi
ellerine almışlar yol yapacaklar. Bizim yol
Ortaköy’den Çatalçeşme’ye gidiyor. Onların yolu da Kavaklı’dan gidiyor. Muhtar ve
jandarma nezaretinde yol yaptık. Hocabey
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bakar, Karabaş koyun yok derdi. Saymazdı,
ama hepsini tek tek bilirdi. Bir gün babamla
birlikte yayladan geliyoruz, davara bir seslendi sanki tuz dökmüş gibi bütün sürü geldi.
Davarla geldi, davarla gitti. Allah hepimize
öyle bir ölüm nasip etsin. Bir Berat Kandil’iydi. Kuşluk vakti vefat etti. Babam da
salavat getirerek ruhunu teslim etti.
Bir anınızı paylaşır mısınız?
Pınarbaşı’nda yurt var. Onun önünü müteahhit yapmış, hafriyat duruyor. Pınarbaşı’nda
belediye başkanlığı yapan Duran Seyhan
vardı. Nazar’ın yolunu biliyor musun oraya
bir git de arabayı getir dedi. Arabaya bindim,
yolları keşfederek gittim. Yurdun olduğu yere
geldim. Ben orasını sporcuların kaldığı bir yer
zannediyordum. Burayı yap derlerse yapmam
diye de içimden geçiriyorum. Yanımda da
bizim yakın köylü Mevlüt vardı. Babası sıhhiyeydi. Birisi onun oğluymuş, diğeri de benim
arkadaşımın yeğeniymiş. Onlarla tanıştık.
İçeri girdim ki, 70 tane “stil” yetişiyor. Kur’an
okuyorlar, namaz kılıyorlar. Araba 80 parçaya da ayrılsa, ben burayı yapacağım deyip
saat üçte başlayıp üç metre yumuşak bir ağız
açtım. Kapı gibi kayaları kaldırıp kaldırıp
attım. Orada üç gün, üç gece çalıştım.
Hayırseverliğe nasıl bakıyorsunuz?
köyünde muhtarın evinde bir ay
kaldık, yolu tamamladık.
Eskiden tabi kar, kış çoktu.
Yollar kapanırdı. Akdağ Madeni
ve Pınarbaşı’ya yol programına
gittim. Greyderlerle yol açmaya
çalışıyorduk. 1993 yılında emekli
oldum. Kazandığım helal parayla
hac görevimi yaptım. 1996 yılında
umreye gittim.
Biraz da babanızdan söz eder
misiniz?
Babamın ismi Ali’ydi. Koyunculuk
yapardı. 300’ün üzerinde koyunu
vardı. Koyunları yayardı. Şöyle bir
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Hayırseverlik çok güzel herkesin yapması
gereken bir durumdur. Üç dört tane çeşme
yaptırdım.
Kızılay’ı Neden Tercih Ettiniz?
Hürriyet Mahallesi’ndeki evimi bir yere bağışlamayı istiyordum. Bir hocam var, köylümüz
Kamil bey. O bana mutlaka Kızılay’a ver dedi.
Ben de evimi Kızılay’a bağışladım. Bana bir
altın madalya verdiler. t
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Şadi ve Feride Korkmaz
ŞADİ KORKMAZ
Sizi tanıyabilir miyiz?
1954 yılında Kayseri Bünyan İlçesine bağlı
Samağır Köyü’nde dünyaya geldim. 1970
yılında Kayseri’ye geldik. İki oğlum, iki kızım
var. Erkut Grup, küçük oğlumun ismini taşımaktadır. İlkokulu köyümde okudum. 1974–
76 yılları arasında askerliğimi Van’da yaptım.
İş hayatına nasıl atıldınız?
Babam Hacı Mehmet Korkmaz çok girişken
bir işadamıydı. Köyden şehre taşındığımızda
bir binayı kiraladık ve otel işletmeciliği yapmaya başladık. Beş altı yıl devam ettikten

sonra, Köy Hizmetleri, DSİ gibi resmi kurumların inşaat işlerine atıldık.
Babanızın Size öğütleri nelerdi?
Babam köyde kavgaya karışmayın, kendinizi
yetiştirin diye ailemizi şehre taşıdı. Bizim
kabile orada çok geniş. Köy altı kabileden
oluşmakta. Bizimkisi de Mahmutuşağı kabilesi. Babam bizleri güzel yetiştirdi. Onun
bizlere yaptığının yarısını biz çocuklarımıza
yapamayız. Ben çalışmak zorundaydım, o
yüzden çok okuyamadım, ama bütün küçüklerim üniversite mezunu oldular. Babamın
bürokratlarla ve çevresi ile arası iyiydi, girişken bir insandı. Samağır Köyü’nden çıkıp

 Teknoloji
geliştikçe, şehir
büyüdükçe eski
Kayseri’ye özlemimiz büyüyor.
Düğünler, bayramlar, cenazelerde
bir bağlılık vardı.
İnsanlar birbirlerini
tanırlardı. 
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80 dönüm araziyi damlama sistemi ile birlikte
ağaçlandırdık. Biz Kayserili olduğumuz için,
tüm hemşerilerimiz gibi hayır mevzuu bizde
de eksik olmuyor. Derneklere, yeni açılan üniversitelere, hastanelere, okullara yardımlarda
bulunuyoruz. Küçük oğlum Kızılay Gençlik
Kolu başkanı.
Eski Kayseri’yi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Teknoloji geliştikçe, şehir büyüdükçe eski
Kayseri’ye özlemimiz büyüyor. Düğünler,
bayramlar, cenazelerde bir bağlılık vardı.
İnsanlar birbirlerini tanırlardı. Tabi şehir
büyüyünce göç de alıyor. Ama dünya büyüyor,
gelişiyor. Kayseri’de bunlara ayak uyduruyor. Hatta ilklerin arasında yerini alıyor. Sivil
toplum kuruluşları olsun, bürokrasi olsun
hep uyum içinde. İmar olarak da güzel bir
gelişim ve büyüme gerçekleşiyor. Dışarıdan
gelenlere üniversitesi, Kızılay’ı, belediyeleri ile güzel örnek oluyor. Bizim asıl işimiz
Ankara’da olmasına rağmen, memleketimizden kopup gidemiyoruz, gitmiyoruz. Büyüyen birçok firma Kayseri’den işi gereği daha
büyük illere taşınıyor. Biz kendi bölgemizin
değerini yükseltebilmek adına, burada kalmayı tercih ediyoruz.
Gelecekte Sizce Kayseri nasıl olur?

bugün Kayseri’de bir iki firmadan biri olduk. Bu babamın ticari
zekâsını da göstermekte. Hayır konusunda da bizlere örnek olmuştur.
Sizin çocuklarınıza tavsiyeleriniz nelerdir?
Biz işkolik olarak yetiştik. Çocuklarımızdan da işine duyarlı, memlekete millete faydalı olmasını beklerim. Ben köyden şehre taşınarak
sektöründe lider firmalar arasında yer aldım, onlardan da isteğim
daha ileriye giderek Türkiye’nin ve hatta dünyanın lider firmaları
arasında yer almalarıdır. Oğlumun biri mimar, diğeri iktisat okudu.
Küçük oğlum da bizim gibi duyarlı. Üniversiteye hasta ziyareti için
gittiğinde bakmış, orada bekleyen ailelerin çocukları için bir oyun
alanı yok, ilgililerle görüşüp çocuk oyun alanı için bir yer tahsis
edilmesini istemiş ve sonuçta gösterilen alana hoş bir oyun alanı
yaptırdık. Tüm ailem aynı bilinç ve duyarlılığa sahiptir. Üniversitede
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Altyapımız düzgün olduğu için Kayseri’nin
geleceğinden endişemiz yok. Üniversite
birken şimdi dörde çıkacak. Kızılay dünyada
kimin başına kötü bir şey gelse hemen yardıma koşuyor. Odalar, belediyeler, emniyet,
asker ve halk uyum içinde. Kayseri’mizde
bozulma yok. Bunda faydası olan herkese de
teşekkür ederim. Siyasi görüşler farklı olsa
bile, herkes birbirine destek olup arkasında
durabiliyor.
Hayırseverlik konusunda neler
söylemek istersiniz?
Kızılay gibi kurumlara yaptığımız hayırdan
haz duyuyoruz. Kızılay, Tev, okul, cami gibi
yerlere hayır yapmak güzel şey. Bir yerde
deprem, sel vb. felaket olduğunda birey
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olarak faydalı olamıyorsunuz, ama sivil
toplum kuruluşları organize bir şekilde olaya
müdahale ediyorlar. Bugün benim yardıma
ihtiyacım olmayabilir, fakat yarın çocuklarımıza, torunlarımıza olabilir. O yüzden
bu kurumlara esirgemeden yardım yapmamız gerekmektedir. Kızılay’ımız ne kadar
güçlü olursa, ne kadar varlıklı olursa dünyaya o kadar çok yardımcı oluyor. Bu da bir
yerde güzel ülkemizin adını dünya geneline
duyurması için çok güzel bir yol ki, zaten
Türk Kızılay’ı bunu çok iyi başarıyor. Hayır
konusunda tabii ki Kızılay’a öncelik veririm.
Neleri sever, neleri sevmezsiniz?
Tembel, işten kaçan, aklını çalıştırmayan
insanları sevmem. Çalışkan olanı her zaman
sever ve takdir ederim. Çalışan insanın millete, vatanına katma değeri olur. Kahvede
oturan insanları emekli de olsa eleştiririm.
Ailesinin gelirinin bir kısmını kendi boş zevkine harcıyor. Ama gelip bir yerlerde çalışsa
hem ailesine, hem de vatanına faydası olur.
Doğayı, yeşili çok severim. Şantiyelerime
baktığınızda kısa süreli çalışmalarda bile
peyzajını yapar, ağacını, çiçeğini dikerim.
Şantiyenin toz toprağında bile, kendimizi
doğaya yakın hissedebileceğimiz bir yer var
etmeye çalışırım. Birçok insan doğayı katlederken, biz korumaya çalışıyor, hatıra ormanı
yapıyoruz. Eskiden köylerde insanlar uzun
süre yaşardı, ama şimdi şehirlerde insanlar
erken yaşta ölüyor. Çünkü oksijen ve doğal
ürünler gün geçtikçe azalıyor. Doğa zenginliği
yok. 1.500 konutluk bir yer yapıyoruz. İçinde
ticaret merkezi, kreşi, okulu, camisi olacak.
Peyzajı da olmasına rağmen 80 dönümlük
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ormanı orada var edebilmek bize gurur veriyor. 15–20 yıl
sonra o çevreye doğal zenginlik katacak. Ağacı kesmek,
yakmak değil de, yıllar sonra Allah razı olsun dedirmek
önemli.
Hayatta örnek aldığınız kişiler oldu mu?
Hep azimle çalışıp, ayakta kalma mücadelesinde bulundum.
O yüzden hayatta örnek aldığım direk tek bir isim veremem.
Allah kimsenin ağız tadını bozmasın, bizimkisini de bozmasın. Bu memleket için çalışıyoruz. Devlete vergi için,
katma değer için bugün 3.000 kişi çalıştırıyoruz ve bundan
haz duyuyoruz. Kriz ortamında insanlar işlerinden oluyorlar, biz elimizden geldiği kadar yeni insanlara iş imkânı
sağlıyoruz.

FERİDE KORKMAZ
Sizi tanıyabilir miyiz?
Kayseri İli Bünyan İlçesi’ne bağlı Samağır Köyü’nde 1934
yılında dünyaya geldim. Çocukluğum köyümde geçti. 15
yaşımda evlendim. 3 oğlum 3 kızım var.
Hayır denince ne anlıyorsunuz?
Kendimizi bildik bileli hayır olursa iyidir. Eşim bana bir ev
vermişti. Ben de yaşlanınca bu evi hayır yapmak istiyordum. Eşe dosta da soruyorum, nereye versem diye. Onlar
da bana Kızılay’a vermemin iyi olacağını söylediler. Geldim
çocuklarıma haber verdiğimde, onlar da çok sevindiler ve
oraya hayır ettik. Bir yıldır da hep Kızılay’a gidiyorum. İyi
ki Kızılay’a hayır etmişim. O hayrın Allah katında kabul
olduğunu, Kızılay’a gittiğimde anladım. t
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Şadi Büyükkeçeci
Şadi Büyükkeçeci kimdir?

 Elektrik
şirketi 1926’da
Kayseri’de 10– 15
tane ileri gelen
tüccar ve belediye
başkanı tarafından
kurulmuş. 
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1959 yılında Kayseri’nin Serçeönü Mahallesi’nde dünyaya geldim. Bizim asıl mahallemiz Çifteönü, nüfusumuz hala Tahirağa
Mahallesi’nde, eskiye hürmeten saygımızdan dolayı aldırmadık, bütün ailenin
nüfusu Çifteönü Tahirağa Mahallesi olarak
geçer. Çocukluğum daha ziyade İstasyon
Caddesi ve Sahabiye’de geçti. 1964 yılında
Sahabiye’de dedem, babam, amcam iki
katlı bir ev yaptırmışlardı, 1964’ten 1983
yılına evlenene kadar Sahabiye’de oturduk.
İlkokula, şimdiki Öğretmen Evi’nin olduğu
yerde bulunan İnönü İlkokulu’nda başla-

dım, ortaokulu Nazmi Toker’de, liseyi de
Kayseri Lisesi’nde okudum. Her zaman en
büyükleri çıkaran Kayseri Lisesi’nde okumuş
olmaktan da gurur duyuyorum. 76 yılında
liseden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım. 1980
senesinde mezun oldum. Babam avukattı,
Hukuk Fakültesi’ni tercih sebeplerimden bir
tanesi de buydu. Hazır yazıhane var diye,
biraz hazıra konma düşüncesiyle avukatlığı
tercih ettik. Yazıhaneye gide gele büyüdük.
Ortaokuldan beri yaz tatillerinde yazıhaneye giderdik, bazen katip izine gittiğinde
beni katip olarak oturturlardı. Durum böyle
olunca, bir aşinalığımız oluştu mesleğe. Ben
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Şimdiki Hilton’un yeri, babamla {1964}

Birinci yaşgünüm {16.01.1960}

Hukuk Fakültesi’ni bitirdiğimde babam Baro
Başkanı’ydı. “Baro Başkanı’nın yanında staj
olmaz, torpilli olur, sen başkasının yanında
yap”, dediler. Hemen aynı katta komşumuz
Sevgi Esen vardı, avukat. Ben stajımı orada
tamamladım, ama babamın yanında oturdum. Kayseri’de o tarihe kadar baba–oğul
avukat hiç yoktu diyebilirim ve ben ruhsatımı
Baro Başkanı babam Nuri Büyükkeçeci’den
aldım. Bu, benim hayatımda çok önemli bir
hatıradır. 1981’de stajımı tamamladıktan
sonra babamın yanında avukatlığa başladım.
1983’te nişanlandım, Temmuz’unda Manisa
Kırkağaç’ta kısa dönem askerlik yaptım.
Geldikten sonra 1983 Aralık’ında evlendik,
ondan sonra çocuklar oldu.
Bize biraz Elektrik Şirketi’ni anlatır
mısınız, tarihçesi nedir?
Elektrik şirketi 1926’da Kayseri’de 10– 15
tane ileri gelen tüccar ve belediye başkanı
tarafından kurulmuş. Deri ve yün tüccarı,
kösele tüccarı, demir tüccarı, milletvekili,

belediye başkanı gibi bu ileri görüşlü insanlar
daha elektriğin “e”si bilinmezken, 1926’da
Bünyan’daki Sarımsaklı suyundan elektrik
üretelim demişler. Türkiye’nin birçok ilinde
elektrik yok. 1928 yılında santrale başlıyorlar,
daha sonra Kayseri İli’ne ve Talas Nahiyesi’ne
Bünyan da dâhil olmak üzere elektriği vermeye başlıyorlar. Bu ileri görüşlü insanlar
sayesinde Kayseri, 1930’lu yılların başında
elektrikle tanışıyor. Eski mahallelere elektrik veriyorlar. Herkes birer tane lamba ile
gaz lambalarını devre dışı bırakıyor. Üretim
var, ancak, yeterli tüketim yok. Ortaklar,

Kayseri Lisesi {1976}
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Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi {1979}

Kırkağaç Jandarma,
4 aylık er {Temmuz 1983}

“biz zarar ediyoruz, o kadar para yatırdık
elektrikte iyi para var diyordunuz hani” diyorlar. Kullanan yok. Uyanık bir tüccar diyor ki,
“elektrikli ütü getirelim, priz abonesi yapalım
hem daha çok enerji sarfiyatı olur, biz de
daha çok kazanırız”. Kimse almaz denilince,
promosyonu düşünüyorlar. İstanbul’a gidiyorlar bir vagon elektrikli ütü ithal ediyorlar,
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priz abonesi olana bir tane hediye ediyorlar.
Fişe takılıyor ısınıyor, insanlar o rahatlığı
görünce hemen kömürlüleri atıp, priz abonesi
oluyorlar. Böylece, elektrik tüketimi artıyor
ve zarar etmekten kurtuluyor şirket. Daha
sonra, tabi Sümerbank’ın, Şeker Fabrikası’nın
büyümesiyle, gelişmesiyle elektrik bu sefer
yetmemeye başlıyor. Şu anda ana tamirin
karşısındaki bizim araç parkı olarak kullandığımız alana motorinle çalışan dizel santral
kuruluyor. Daha sonra Sivas İli’nin sınırları
içerisindeki Sızır Kasabası’nda belediyemizin yaptığı Sızır Santrali kuruluyor. O da
fena değil, şu anda 30–40 milyon kilowatt
saat elektrik üretiyor. Dolayısıyla, Kayseri
ilinin ihtiyacı yavaş yavaş karşılanırken
daha sonra işte Türkiye’de enterkonnektif
sistemin kurulmasıyla, Keban Hattı’nın devreye girmesiyle artık oralardan ulusal enerji
ağına katılıyor, Kayseri ve enerji ihtiyacını
karşılıyor. 1926’da kurulduğunda 70 yıllık
bir imtiyaz alınıyor, bu imtiyaz daha sonra
80’li yıllara yaklaşırken bitiyor. İmtiyazın
uzaması için çalışmalar sürerken 12 Eylül
1980 ihtilali oluyor. İhtilal hükümeti 1–2
sene bu işlere pek bakmıyor, ondan sonra
diyor ki “sizin bu imtiyaz süreniz bitmiş, biz
sizi unutmuşuz gelin bakalım size el koyacağız”. “Yapmayın, etmeyin, uzatın” dendiyse
de “yok” diyorlar, uzatma olmuyor 1982’de,
o zaman ki Türkiye Elektrik Kurumu TEK’e
devrediliyor. 1984 yılında Özal Hükümeti
özelleştirmelerle ilgili bir kanun çıkartıyor,
elektrik dağıtımı özel şirketlere verilebilir,
diye. Bizim zaten eskiden gelen 70 yıllık
imtiyazımız vardı, bize burayı tekrar verin
diye, bizim o zamanki yöneticiler hemen
müracaat ediyorlar. Bütün şartlar uyuyor o
kanuna göre, fakat 6 yıl kadar bir mücadele
veriliyor. 1990’a kadar sözleşmeler yapılıyor,
Bakanlar Kurulu’na giriyor çıkıyor, 4–5 tane
ayrı sözleşme derken 1990 yılında tekrar 50
yıllık ikinci bir imtiyaz sözleşmesi imzalanıyor ve 1990’dan bu tarafa yürütüyoruz.
Daha sonra, 2001 yılında Elektrik Piyasası
Kanunu çıkınca bu imtiyazlar lisansa döndü
ve lisans almamız gerektiği söylendi. 7 yıllık
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bir mücadeleden sonra Ankara’ya gide gele
lisansımızı da aldık. 30 yıllık bir görev süresi
kaldı, ona da artık lisanslı olarak tüm elektrik
dağıtım şirketleri gibi devam ediyoruz.
Elektrik Şirketi’nin geleceğe dönük
hedefleri nelerdir?
Epey deneyim kazandık. Enerji dağıtım ihalelerine giriyoruz. Ayrıca, Erciyes Üretim A.Ş.’yi
kurduk. Yüzde 95’i bizim KCETAŞ’a aittir.
Bundan sonraki hedefimiz de kömürden
elektrik üretmek. Kömür olabilecek sahaların ruhsatlarını aldık. Oralarda şimdi sondaj
yaptırıyoruz. Yüz milyonun üzerinde bir
rezerv çıktığı takdirde, hemen kömür santralini kurup işe başlayacağız. İlk hedefimiz
de 135–150 megavat arasında bir kömür
santrali kurmak. Bu olmadığı takdirde bize
çok projeler geliyor, hidroelektrik santrali
ruhsatı almış firmalardan. Kimi kâh kredi
bulamadığından, kimi yapımından vazgeçtiğinden veya başka sebeplerden dolayı bize
devretmek istiyorlar. Bu projeleri inceliyoruz.
Mevcut lisanslı olanlardan da devir alabiliriz.
Kayseri’deki hedefimiz 300–400 megavatlık
bir üretim gücüne peyder pey ulaşmak, bu
ilk etapta olmaz. Önce şu anda özelleştirmeden aldığımız 15 megavatlık santraller var.
Bunun 3’ü Malatya Bölgesi’nde, bir tanesi
Adıyaman’da, 4 tanesi de Kayseri il sınırlarında bunların devir işlemleri tamamlanma
aşamasında. Onların toplam gücü 14–15
megavat. Sızır, Bünyan, Pınarbaşı ve Çamardı
Niğde’de ama ben orayı da Kayseri sayıyorum. Malatya’da da Erkenek, Kernek, Derme,
Adıyaman’da da Besni devir işlemleri tamamlanınca ikili anlaşmalarla serbest tüketicilere
oradan enerji satacağız.
Yakında şirketinizin 85. yılını
kutlayacaksınız. Elektrik Şirketi
nereden nereye geldi?
Elektrik Şirketi 1928’de sadece Bünyan, Talas
ve Kayseri’nin bir kısmına elektrik vermek
üzere kurulmuşken, bugün Kayseri’nin
tamamı ve 550 bin aboneyle Türkiye’nin
az elektrik kesintisi olan, az kayıp kaçak-

ları olan, otomasyonu, son teknolojiyi ilk
uygulayan bir şirket haline geldi. Hani şöyle
bir dönüp baktığımızda şebekesiyle, yer altı
hatlarıyla, bakımlı trafolarıyla, güler yüzlü
personeliyle, insanların işini kolaylaştıran
çalışmalarıyla şu anda birinci sınıf bir dağıtım şirketi haline geldi. Ama tabi bunlar bir
anda olmadı. Her gelen başkan, her gelen
yönetim kurulu, her gelen genel müdür yapılanın üzerine bir şeyler koydu. Biz şehirdeki
uyumdan da çok faydalandık. Özellikle şu
son 15 yıldır şehirde olan uyum elektrik
şirketinin önünü de açmıştır. Büyükşehir
belediye başkanları şirketin yönetim kurulu
başkanı olmuşlardır. O başkanlar çok büyük
kolaylıklar sağlamışlardır. Burasını sürekli
bir özel şirket olarak gördüler ve bir kamu
şirketi olarak görmediler. Burayı hiçbir
dönemde memur ve işçiyle doldurmadılar.
Bir kit, bir bit gibi düşünmediler. Buralara
ve belediyelere adam doldurmadılar. Tam
tersine rantabl bir şekilde Belediye’yi nasıl
idare ettilerse, Elektrik Şirketi’ni de öyle
düşündüler. Mesela ben devraldığımda 716
personel vardı. Bugün 530 personel var.
Abone sayısı da artmış vaziyette. Tabiî ki,
eksik kaldığımız noktaları taşeron firmalarla götürüyoruz, ama asıl sebep otomasyon,

Kayserililer Günü
İstanbul {2008}

 Bundan
sonraki hedefimiz
de kömürden
elektrik üretmek.
Kömür olabilecek
sahaların ruhsatlarını aldık. Oralarda
şimdi sondaj
yaptırıyoruz. Yüz
milyonun üzerinde
bir rezerv çıktığı
takdirde, hemen
kömür santralini
kurup işe başlayacağız. 
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Avukatlık yılları
{23.09.1997}

 Futbolu çok
seviyordum, oynamak da istiyordum,
ama benim 5,5
derece hipermetrop
gözlüğüm vardı. O
zamanlar her futbol
maçından sonra
gözlüğüm kırılırdı,
evden epey azar
işitirdim. 
684

skada sistemine geçmiş olmamız, bir dakika
içerisinde sistemden giden elektriği oturduğumuz yerden geri vermemiz. Her bir trafoya
3 vardiyadan 90–100 tane adam tutmamız
lazımken, bir otomasyon ve on kişiyle çözüyorsunuz. Uzaktan sayaç okumayla bir sürü
endeks elemanını oralara göndermiyorsunuz.
Hem tasarrufunuz var, hem de oturduğunuz
yerden büyük fabrikaların yüzde 70’ini kontrol altında tutuyorsunuz. Sayaçla oynandı
mı, herhangi bir müdahale oldu mu, sayaçta
bir arıza var mı, eksik mi, fazla mı yazıyor,
hangi saatte ne kadar elektrik kullanıldı,
faturasına kadar buradan basıp 3 bin aboneye gönderiyorsunuz. Diyeceksiniz ki 550
bin aboneniz var, 3 bin abone bu kadar mı
önemli? Evet, üç bin abone satışımızın yüzde
70’ini oluşturuyor. Bunları yapınca, elektrik
şirketi kuruluşundan bugünlere geldi. Ne
mutlu ki bunda hepimizin katkısı var. Çorbada tuzumuz var. Bu bir sevinç kaynağı.
İnşallah 85. yılımızı da bir kokteyle kutlamayı
düşünüyoruz. 85. yıl kitabımız çıkacak hem
Kayseri’nin, hem de şirketimizin gelişimini
anlatan. Bunun yanında da enerji üzerine
duayen olmuş birkaç kişiyle görüşüyoruz.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
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Hayırseverlik bizim memlekette yüzyıllara
dayanan bir öğedir. Ben bunun İslâmi bir
motif olduğunu düşünüyorum. Peygamberimizden bugüne kadar asırlardır gelen
bir vasiyet olarak algılıyorum. Bunu en iyi
yaşayan da, uygulayan da Kayserili’dir diye
düşünüyorum. Kendi toprağındaki insanlara
yardım etme, sadece kendi dininden olanlara değil de, herkese hizmet etme İslâmi bir
öğedir ve bunun günümüze yansımasıdır. Ve
bu topraklarda yaşayan insanlar yüzyıllardır
yardım ede ede, birbirleriyle yarışa yarışa
bizlerin genlerine de işlemiş olarak görüyorum. Ve en küçüğümüzden en büyüğümüze
kadar, bir düşkün gördüğümüzde ona yardım
etmek için mutlaka yarışıyoruz. Ben babamdan, amcamdan, akrabalarımdan çocukken
gördüm, bir cami inşaatında çalıştıklarını
ve yardımcı olduklarını, hayır kurumlarına
yardım etmek için birbirleriyle yarıştıklarını.
Biz şimdi büyüdük hayırseverlerle beraberiz,
gücümüz yettiğince hayır yapmaya çalışıyoruz. Herkes maddi gücü kadar, maddi gücü
yetmeyen de manevi gücüyle yardım etmeye
çalışıyor. Benim çocuğum şimdi bunu görmeye başladı. Yüzyıllardır Kayseri’de devam
eden bir gelenek haline geldi. Ve herkes artık
birbirine Sayın Başkan’ımızın ifadesiyle,
hayrın kadar konuş demeye başladı. Sen
ne hayır yaptın ki, diye soruyorlar. Bu çok
güzel bir şey. Bu durum artık Kayseri’de kolay
kolay vazgeçilmeyen bir haslet oldu. Gelecek
nesillere de taşınacak. Bu artık Türkiye’ye
de örnek oldu. Hayırseverlik, unutulduğu
illerde de Kayseri örneğiyle tekrar canlanmaya başladı. Bu da Kayseri’nin bir ihracatı
diye düşünüyorum.
Başında olduğunuz şirketin
hayırseverlik çerçevesinde yaptığı
şeyler var mıdır?
Bir şirketin bütün işlevini sadece para
kazanmak üzerine kurmasını doğru bulmuyorum. Şirketler olarak hepimizin sosyal
görevleri vardır. Bu şehirde yaşıyorsanız,
bu şehirde para kazanıyorsanız bir şeyler
vermek zorundasınız. Dolayısıyla Elektrik
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Şirketi de elinden geldiği kadar, hayırsever
şirket hüviyetinde çalışmalarını sürdürüyor.
Daha çok hayır kurumlarına, sosyal kuruluşlara mümkün olduğu kadar ücret almadan
imkânlar dâhilinde bedelsiz olarak onların
ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Karşısındaki kurum ticaret yapacaksa, oradan bir
para kazanacaksa o zaman yapması gerekeni
yapıyor. Karşısındaki kurum bir hayır kurumuysa, kâr amacı gütmeyen bir teşkilatsa,
ona da biz de mümkün olduğu kadar bedelsiz
hizmet vermeye çalışıyoruz.
Kızılay’a da trafo yaptırdınız, bilgi
verir misiniz?
O bölgedeki hastanelerin birçoğu ticari hastanedir. Ama Kızılay’ımız yüzyıllardır amme
hizmeti veriyor, bila bedel. Kazandığını da,
fakire fukaraya sarf eden bir kuruluş. Hepimizin bildiği gibi, her türlü doğal afette yanımızda olan bir kuruluş. Kızılay aynı zamanda
hiçbir şaibeye bulaşmamış, saygın bir kuruluş. Kamuoyunda lekesi olmayan bir kuruluş.
Kayseri Kızılay’ın 27 Mayıs’taki poliklinikten
hastaneye dönüş projesinde, şirket olarak
yerimizi almak istedik. Bizim yapabileceğimiz hayır ancak bir trafo oldu. Başka bir şey
yapamazdık.
Şadi bey neleri sever, hobileri
nelerdir?
Sporu çok seviyorum. Çocukluğumdan beri
futbola çok yakın ilgim var, ben futbolu çok
seviyordum, oynamak da istiyordum, ama
benim 5,5 derece hipermetrop gözlüğüm
vardı. O zamanlar her futbol maçından
sonra gözlüğüm kırılırdı, evden epey azar
işitirdim. Tabi, o zaman gözlük çok kıymetli,
bir tane gözlükçü vardı Serdar Caddesi’nde.
Zeki Saatman yaşıyorsa Allah uzun ömür
versin, öldüyse rahmet eğlesin, ben yerini
öğrenmiştim, babamdan habersiz giderdim,
“aman, babam duymasın gene gözlüğü kırdık”
diye. Öyle çok gözlük eskittik. Okulda amatörce basketbol da oynadık. Futbol aşkım
Kayseri stadı yapıldığında başladı, biz daha
ilkokula gidiyorduk o tarihte. Babamların o
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kadar maça ilgisi yoktu, ama babamı ben alıştırdım. “Baba, Kayserispor’un maçı varmış,
ne’olur gidelim” dediğimde, “oğlum napıcaz
maçta?”, derdi. Tabi toprak saha, takım daha
yeni kurulmuş, ama ben babamı zorla götürürdüm. Bir zaman sonra baktım, babam
benden fanatik Kayserispor’lu oldu. Bu sefer,
beni götürmez oldu maça. Kayseri’de maç
olduğu hafta biz mutlaka açık tribünde yerimizi alırdık, ortaokulda hiç bir maçını kaçırmadım, lisede hakeza. İş hayatında kapalı
tribün taraftarı olmaya başladık, gelirimiz
arttıkça yerimiz kapalı tribün olmaya başladı.
Şimdi halen daha maçlara elimden geldiğince
gitmeye çalışıyorum.
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 En başta
fikir kahramanımız Necip Fazıl
Kısakürek’tir.
Çocukluğumdan
beri onu tanırım
diyebilirim, fikir
babamdır, onun
kitaplarını okuyarak büyüdüm ve
onun fikriyatından
geldik. 

Fobileriniz var mı?
Her insan gibi bizim de korkularımız var. En
başta, bir insanın karşımda yalan söylemesi.
Belli bir mevkiye geldiğimiz için, göz önünde
insanlarız. Bizi yıpratma amaçlı, başka türlü
amaçları olan kişilerin hakkımızda yalan
haber üretmeleri, gerçekle ilgisi olmayan
dedikoduları üretmeleri, benim en büyük
korkum. Çünkü ben insanları çok severim,
bu benim hayat felsefemdir, insanlara yardım
etmeyi çok severim. Bu bakımdan da ben bu
işleri yaparken, benim hakkımda yalan yanlış
haber üretilmesi, benim en büyük fobim diyebilirim. Bunun haricinde fazla fobim yok,
cesaretliyimdir, sakin bir yapım vardır.
Kahramanınız var mı?
En başta fikir kahramanımız Necip Fazıl
Kısakürek’tir. Çocukluğumdan beri onu
tanırım diyebilirim, fikir babamdır, onun
kitaplarını okuyarak büyüdüm ve onun fikriyatından geldik. Şu anda Kayseri’de gene
bizim feyz aldığımız, sürekli fikrine danıştığımız kişi Ali Biraderoğlu’dur. Ali ağabeyimiz
bizim her şeyimiz, diyebilirim fikri açıdan.
Yöneticilik açısından da şu anda Başbakan’ımızı ve yerel bazda da Mehmet Özhaseki’yi
ve Bekir Yıldız Başkan’ı sayabilirim Mehmet
beyin kendileriyle biz lise sonda, üniversite
hazırlıkta
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 Türk sanat
müziği, Itri’den
gelen klasik
müzik daha çok
sevdiğimiz müzik,
ama şu anda da
işte çocukların
dinlemesiyle yerli
müziklerde de
kulağımıza bir
şeyler takılıyor. 

Ankara’da tanıştık. Bekir Yıldız başkanla gene çok
eskiye dayanan bir birlikteliğimiz var. Onların
yöneticilik anlayışlarıyla ve fikirleriyle bugünlere geldiğimiz için, onları da idarecilikte örnek
alıyorum.
Sevdiğiniz sanatçılar, edebiyatçılar
kimlerdir?
Biz gençliğimizde daha çok klasikleri okuduk, Türk
romanlarından ziyade Dostoyevski’yi çok okuduk,
Tolstoy okuduk, Nietzsche okuduk. Yerlilerden de
biraz Cemil Meriç okuduk, ama daha çok Necip
Fazıl okuyorduk.
Müzik bağlamında?
Türk sanat müziği, Itri’den gelen klasik müzik
daha çok sevdiğimiz müzik, ama şu anda da işte
çocukların dinlemesiyle yerli müziklerde de kulağımıza bir şeyler takılıyor. Ferhat Göçer’in şarkıları,
biraz daha damar gibi geliyor, bayanlardan Zerrin
Özer’in sesi güzeldir, güzel bir ses rengi var.
Bizimle paylaşacağınız bir anınız var mı?
Şöyle enteresan bir şey oldu bir sabah buraya geldiğimde, bir kadın iki çocuğuyla başı önde oturuyor.
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Sekreterim, bayanın beni beklediğini söyledi.
İçeri aldık, kadıncağız ağlamaya başladı, bu
çocukların babası kaçtı, ben tek başıma hayat
mücadelemi veriyorum, bu çocuklar okuyorlar, bizim de elektriğimiz kesildi, bunların bir
kaç gün sonra sınavları var, mum buldum
komşulardan, onun ışığında ders çalışıyorlar,
dedi. Baktık herhalde odun, kömür olmadığından elektrik sobasıyla ısınmaya çalışmışlar, bayağı da yüklü bir borçtu. Elektrik
parasını kendi cebimizden ödedik, açtırdık.
Hangi okula gittiklerini sordum, okul müdürüyle telefonda görüştüğümde çocukların son
derece zeki, üstün zekâlı çocuklar olduğunu
ve bunların korunmaya muhtaç çocuklar
bulunduklarını, destek verilmesi gerektiğini
söylediler. Biz bunların elektriği açtırdıktan
sonra telefonda ağlayan bir ses, iki cihanın
nur olsun, aydınlık olsun, sen bizi aydınlattın, dedi. Çok hüzünlendim. Bunlar bir tane
de değil. Biz böyle çok kişinin, çok fukaranın, ihtiyaç sahibinin elektriğine bir şekilde
bir yerlerden para bulup yardımcı oluyoruz.
Bizde öyle bir fon yok, çünkü şirket ödeyemiyor, affedemiyor. Onların o memnuniyetleri,
sevinçleri, hele o çocukların gözlerinin parlaması, bizi de mutlu ediyor. Yani 21. yüzyılda
karanlıkta, karanlık bir evde babaları yüzünden o çocukların cezalandırılmasına hiç bir
zaman bizim içimiz el vermiyor. Bu şirketteki
göreviniz bittiğinde neyle anılmak istersiniz
diye sorarsanız, Şadi bey de sağ olsun, herkesi
güler yüzle karşıladı, herkese iyilik yapmak
istedi, elinden geldiği kadar bu şehirde bir
şeyler yapmak istedi, yaptı denilmesini isterim. Ayrıca; inşallah hayalim olan üretim şirketini, tesisini de Kayseri’ye o kazandırdı diye
anılmak da benim en büyük isteğim. Çarşıya
çıktığımda herkesin bana selam vermesini,
benden kaçmamasını istiyorum. Bu benim
için önemli çünkü. Çok insanı biliyorum ki,
onu gördüklerinde esnaf kapıdaysa içeri kaçıyor, o tür bir insan duruma düşmemek, her
zaman iyilikle yad edilmek, iyilikle anılmak
isterim ve gayretim bu yöndedir. t
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Babası Mustafa Yeğenağa Anlatıyor

Şeﬁka Ceylan Yeğenağa
Kızımın ilk adı Şefika annemden gelir. 1976
yılında Kayseri’de doğdu. İlk–orta ve liseyi
Kayseri TED Koleji’nde okudu. Daha sonra,
Erciyes Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde
okudu. Son yılındaydı, okulunu bitirecekti.
Okul dönüşü üst komşumuzun oğlu, hadi sizi
ben götüreyim, ben de eve gidiyorum der.
Eve gelirken trafik kazası geçirirler, 5 Şubat
1995’de iki arkadaş hayatlarını kaybettiler.
Arkadaşı, can ciğer dostu Elçin Ayan’la birlikte. İki arkadaş da şoförün yan tarafında
önde ve arkada oturuyorlarmış. O taraftan
darbe almışlar. Beyin kanamasından ölmüşlerdi.

Ceylan iki kızımdan büyük olanı idi. Diğeri
Yaprak. Ceylan’ın o kadar güzel bir arkadaşlık
hayatı vardı ki, bütün arkadaşları onu çok
severdi. Hatta kendi gruplarına alınmayan,
giremeyen gençler vardı. Özellikle onlarla
çok yakından ilgilenirdi, onların çoğu kızımın
çok yakın arkadaşıydı ve bizim evimize çok
sık gelip giderdi. Çok sevecen ve insancıl bir
kızdı. Sanıyorum en büyük özelliği buydu.
Ölümünden 3–5 ay sonra, Ceylan şarkısı
çıktı. O şarkıyı ilk duyduğumuz gün, şok
olduk. Bize de çevremizden, birçok insandan telefon geldi. Şarkının sözleri, müziği
aynen Ceylan’ı anlatmaktaydı. Ceylan, çok
687

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Mustafa, Şefika, Ceylan, Yavuz, Yaprak Yeğenağa

güzel Kafkas oyunları oynardı. TED Koleji
folklor ekibiyle bölgeleri geçerek Ankara’da
finale kalmıştılar. Kazansalar birinci olacaklardı. Sanki bu şarkı Ceylan için yazılmış duygusuna kapıldık. Hemen telefonla
firmayı aradık. Erol Köse’yi aradık. Sadece
bizim değil, herkesin aklına bu şarkı Ceylan
için yazılmış gibi geldi, yorumlandı. Daha
sonra Ayna Grubu buraya konsere geldiğinde,
evimizde ağırladık. Ceylan’ın Kafkas oyunu
oynarkenki kasetini izletince, onlarda çok
şaşırdılar. Çünkü şaşırmamak elde değil.
Şimdi bile şarkıyı duyunca, Ceylan’ın hayat
hikâyesini anlatıyor gibi geliyor. İlkokulda
bale dersi aldılar.

Ceylan Yeğenağa doğumgününde

Daha sonra, Rotarakt Kulübü üyesi oldular.
Arkadaşlarıyla beraber Organize’de büyük
fabrikaları dolaşmaya başladılar. Rotarakt
Üyesi olarak çok aktiftiler. Bir projeleri vardı.
Ona kaynak sağlamak için bir gece düzenliyorlardı. Gecenin biletlerini Organize’de
satmak için gruplar halinde fabrika fabrika
dolaşıyorlardı. Bu olaydan sonra, o gece
düzenlenemedi. Daha sonra Rotaraktlar bir
şeyler yaptılar.
İki kızımdan Ceylan’ı annesine, Yaprak’ı da
bana benzetirler. Annesi zaman zaman, ah
şu Yaprak bana benzeseydi, olmaz mıydı der.
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Ceylan tam annesi gibi sosyal, hareketli bir
insandı, Yaprak ise benim gibi sakin yaradılışlı ağırbaşlı bir hanım kız.
Annesi emekli olduktan sonra 7 yıl evde oturmuştu. Ceylan’ın ölümünden bir iki yıl sonra
ODTÜ Koleji’nin başına geçmesini teklif
ettiler. Ben aynı zamanda ODTÜ mezunları
derneğinin kurucusu ve üyesiyim. ODTÜ
Koleji’ni biz kurduk diye övünürüm. Çünkü
biz önce Milli Emlak’tan araziyi bulduk ve
kiraladık. 600–700 bin dolarlık bir bağış ayarladık ODTÜ’ye gidip biz okul istiyoruz, şu
arsa, şu da para dedik. Dernek olarak ODTÜ
Koleji’ni kurmakla gurur duyarız. Kolej’in
kuruluş aşamasında ODTÜ’nün inşaat bölümünü yöneten sınıf arkadaşımdı. Burada evi
olmadığı için, ben onu ara ara yemeğe aldım.
Derken eşimle tanıştı. O sıralarda ODTÜ
Koleji’nde müdürün değişmesi gerekiyordu.
Şaziye, hanım müdür olabilir diye ortaya bir
fikir atıldı. ODTÜ Üniversitesi’ndeki komisyon ısrarla Nural’ı Ankara’ya çağırdı. Eşim,
ben hiçbir zaman idarecilik yapmadım, ben
sadece bir öğretmenim dediyse de, olsun bir
gel dediler. Ankara’ya gidince, görüşmelerden
sonra çok beğenmişler. Tamam, buraya sen
müdür oluyorsun dediler. Israr edip zorla
kabul ettirdiler. Sonradan çok mutlu oldu.
Hem kızımızın kaybını biraz olsun unutmuş
oldu, hem de güzel bir eserdi, oraya katkıda
bulundu. 7 yıl bu görevi yaptı ve ayrıldı. t
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Şerife Baldöktü
Sizi tanıyabilir miyiz?
1941 yılında Kayseri’de dünyaya geldim.
Babam Abdullah Özfındık, annem Çanakçıoğullarından. Lale Cami Vaizi ve İmamı
Mehmet Ali Efendi’nin torunuyum. Beşinci
sınıfa kadar Kayseri Cumhuriyet İlkokulu’nda
okudum. Hocamız rahmetli Abdullah Ata’ydı.
Kendisini çok severdim. Beşinci sınıfta
Ankara’ya taşındık. İstiklal İlkokulu’nu,
Anafartalar Ortaokulu’nu bitirdim. 1958’de
İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nden mezun
oldum. Nurullah Baldöktü beyle nişanlanıp, Kayseri’ye gelin gittim. 12 Kasım 1959
yılında evlendim. Sağ olsun eşim evlilik yıldö-

nümümüzü hiç unutmadı. Evliliğimiz elli yılı
geçti. Otuz beşinci evlilik yıldönümümüzde
verdiği hediye beni en çok duygulandıran
hediye oldu. Ben de Kız Meslek Lisesi’nden
mezun olduğum için, Silivri’de Kız Meslek
Lisesi yaptırıp benim adımı verdi. Bununla
da yetinmedi, 50. evlilik yıldönümümüzde
yine Silivri’de anaokulu yaptırıp hediye etti.
O da benim için tam bir sürpriz oldu. Okulun
açılışını yaptık, görülmeye değerdi. Bu arada
atlamayayım benim adıma bir de sağlık ocağı
yaptırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum.
Allah kendisine sağlık ve uzun ömür versin,
daha nice hayırları yapmayı nasip etsin.

 Ben küçüktüm hatırlıyorum
yolda giderken
bir para buldum,
sevinerek eve
getirdim. Annem
parayı bulduğum
yere bırakmamı
söyledi. 
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naya bastım sen beni duymadın dedi. Kızıma,
her kornaya basana bakılmayacağını, bizim
böyle büyüdüğümüzü anlattım. Ankara’da
Abdullah beyin bir ciddi kızı var ki, sağa sola
bakmadan önüne bakıp gidiyor demişler.
Bunu anlatınca çocuklar çok güldüler.
Nasıl hayat tarzınız var?

Sağlık ocağının yapılış hikâyesi de çok anlamlıdır. Ben yirmi yıl önce bir trafik kazası
geçirmiştim. Ölümden döndüm. Silivri’den
İstanbul’a gidiyorduk. Otomobili kendim kullanıyordum, takla attı. Hastane çok bakımsızdı. Bize ilk müdahaleyi bile yapamadılar.
Nurullah bey o zaman dua etmiş, Allah’ım
eşimi bana bağışla bir hastane yaptırayım
demiş. Onun için sağlık ocağını yaptırdı.
Kız Enstitüsü’nde neler öğrendiniz?
Orada her dersi gördük. Çocuk bakımı,
moda, çiçek, dikiş, nakış, aile planlaması
her şey vardı. Çok değerli hocalardan ders
aldık. Resim, müzik hepsi vardı. Severek de
okudum.
Büyüklerinizin tavsiyeleri olur
muydu?
Tabi, annem her zaman yalan söylemeyeceksiniz derdi. Ben küçüktüm hatırlıyorum
yolda giderken bir para buldum, sevinerek
eve getirdim. Annem parayı bulduğum yere
bırakmamı söyledi. Babam dosdoğru gitmem
gerektiğini, bir söz söyleyen olursa bile dönüp
bakmamamı, gayet ciddi yürümemi isterdi.
Geçenlerde kızım arabayla giderken beni
görüp kornaya basmış, sonra bana anne kor690

Sosyal faaliyetlerimiz çok. Hayırseverlik,
eşimden bana da bulaştı. Üzerimize düşeni
yapıyoruz. Hacca gidip geldik, ben örtünmedim. Eşim, örtü senin yüreğinde olsun
dedi. Bizim bir çevremiz var, onlara örnek bile
olduk. Şerife teyze gittiyse bende giderim,
başımı örtmemek için gitmiyordum diyenler
oldu. Daha sonra da, bu insanlar da hacca gittiler. Biz çocuklarımıza çok düşkünüz. Seyahati çok severiz. Boş zamanlarımızda seyahate gideriz. Aşağı yukarı dünyayı dolaştık.
Nurullah bey bana her yeri gezdirdi. Şimdi
artık yorulduk, uzun seyahatlere gitmek
istemiyoruz. Hayır cemiyetlerine gidiyoruz.
Silivri’de protokol mensuplarının eşleriyle
toplantılarımız var. Onlara katılıyorum.
Torunlarımızla çok ilgileniyoruz. Onların
her şeyini yakından takip ediyoruz.
Sizin Kayserili olduğunuzu öğrenince
insanlar nasıl davranıyorlar?
Bizi Kayserili’ye pek benzetmiyorlar. Biz
söyleyince öğrenmiş oluyorlar. Kayserililer’i
çok seviyorlar. Akıllı, çalışkan, dürüst, becerikli, hayırsever diye sitayişle bahsediyorlar. Geçenlerde Kayseri’ye gitmiştim. Çok
güzel buldum. Caddeler, parklar her şey
çok güzeldi. Bizim evimiz Hilton Oteli’nin
yeriydi. Çocukluğumuz o parkta geçti. Çok
duygulandım. Kayseri gelecekte de hayal
edilemeyecek kadar güzel olacak. Bu kadar
çalışkan, gayretli, hayırsever insanlar oldukça
aksini düşünmek mümkün değil.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Hayırseverlik çok güzel bir duygu. Karşılık beklemeden bir şey yapmak insanı çok
mutlu ediyor. Bazen öyle bir durum oluyor
ki, Silivri’de alışveriş yaparken bir kızcağız
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yanımıza gelip ben sizin okulunuzdan mezun
oldum ve şu anda çalışıyorum diyor. Bir bey
rastlıyor, saygıyla ben sizin okulunuzda
okudum diyor. Bu çok değişik bir duygu. Bizi
Silivri’de tanımayan yok, fazla büyük bir yer
değil. Ayakkabı boyacısı bile tanıyor. Hatta bir
gün arabayı park ettik. Nurullah beyle alışveriş yapıyoruz. Geldik ki polis bizim arabamıza
ceza yazmış, yanlış yere park ettiğimizden.
Doğru haklısınız, hemen ödeyelim dedik.
Ehliyeti ruhsatı verince, kusura bakmayın
ben size ceza kesemem dedi. Nurullah bey
bir daha yanlışlık yapmaması için cezayı kesmesini istedi. Memur, benim çocuğum sizin
yaptırdığınız okulda okuyor, nasıl alayım
dedi. Zorla ödedik, ama gördüğümüz yaklaşım çok önemli.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Okul, eğitim, sağlık en önemli şeyler. Eğitim
ve sağlığa Nurullah bey titizlikle katkıda
bulunur. Bize sağlık ocağı, okullar, anaokulu
yaptırdınız neden bir cami yaptırmıyorsunuz diye sorulunca Nurullah bey de, okul
olmadan eğitim olmaz. Hastane olmadan
hiçbir zaman sağlıklı olamayız, ama cami
olmazsa istediğin yere ceketinizi serer ibadetinizi yaparsınız demişti. O sözüne çok
değer verirler.

Nurullah Bey Eşini Anlatıyor
Şerife hanım eşim diye söylemiyorum kendisinden Allah razı olsun. Çok iyi bir insandır.
Hiçbir zaman aramızda hadise olmadı. Bu
50 yılda hiç mi küsmediniz diye merak edenlere, olmadı deyince bu işin sırrını öğrenmek
istediler. Ben de onlara bir fıkra anlattım.
İran’da Şah Rıza Pehlevi’nin dedeleri sarayda
rüya tabircileri bulundururlarmış. Şah rüya
görünce bu insanları çağırıp tabir ettirirlermiş. Şah rüya görünce, bir numaralı yorumcuyu çağırın bakalım demiş. Şah rüyasını
anlatmış, yorumcu bütün yakınlarınız ölecek
deyince, asın bu adamı demiş. İkinci yorumcu
rüyayı dinleyince, efendim Cenabı Allah size o
kadar uzun ömür verecek ki torunlarınızdan
daha çok yaşayacaksınız demiş. Şah hemen

verin yüz altın demiş. İkisi de aynı anlama
geliyor ama lafın iyisini seçmek önemlidir.
Biz de Şerife hanımla birbirimize hep iyi
yönden bakarak davrandık. Yemeğin kötü
olmuş demedim. Daha iyi olabilirdi dedim.
O da bana hitap ederken daima kelimelerin
yumuşağını seçti. Bunu anlatınca toplantıdaki herkes bizi alkışladı. t

 Bize sağlık
ocağı, okullar, anaokulu yaptırdınız,
neden bir cami
yaptırmıyorsunuz
diye sorulunca
Nurullah bey de,
okul olmadan
eğitim olmaz.
Hastane olmadan
hiçbir zaman sağlıklı olamayız, ama
cami olmazsa
istediğiniz yere
ceketinizi serer
ibadetinizi yaparsınız demişti. 
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Oğlu Bekir Anlattı

Şükrü Çetiner

 Evlatları
arasında adaleti
severdi. Birine
bir şey yaparsa
diğerlerine de
aynısını veya aynı
değerde olan
bir şey yapardı.
Adalet ve şeffaﬂık
vardı. 
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1920’de Kayseri’de doğmuş. İlk, orta ve lise
tahsilini Kayseri’de, yüksek tahsilini İstanbul
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yapmış. Çeşitli şehirlerde
serbest mühendis olarak çalıştıktan sonra,
Kayseri’de ticarete başlamış. Yaşamı boyunca
sosyal ve ekonomik oluşumlarda ve hayır
işlerinde görev almıştır. Ölünceye kadar ilkeleri olan doğruluk, dürüstlük, çalışkanlıktan
taviz vermemiştir.

ona bakmaya gidiyoruz demiş. Ve hep birlikte
o eve gitmişler. Adamın birisi duvarından
bir pencerelik yer yıkmış, yıkılan yere camı
bantlarla yapıştırmış, evin içerisinde ağzında
sigara fosur fosur tüttürerek ve hafif gülümseyerek bizlere bakıyordu. Pencere camını ilk
kez orada gördüğünü söylemişti. Bu anısı,
Kayseri’nin o günkü şartlarını çok iyi anlatmaktadır.

Lale Mahallesi’nin arkasındaki mahallede
otururlarmış. Bana da bir anısını anlatmıştı.
Bir gün mahallede koşturuyorlar. Nereye
koşuyorsunuz diye sormuşlar. Babam da biri
evde otururken dışarıdan gözüküyormuş,

Ben hayal meyal hatırlıyorum. Orta
Mahalle’de babasının annesinden kalma
iki katlı bir evi varmış. Bu evin ikinci katını
2,5 liraya kiraya verip, o parayla okuduğunu
söylerdi.
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Şükrü Çetiner büyük
kızı Nihal’in düğün
merasiminde

Diliyle değil emeğiyle konuşan bir insandı.
Sır gibi birisiydi. Herkesin faydası için çalışırdı, ama hiçbir şekilde ön plana çıkarmazdı.
Çocukken bizlere, başkalarına çok önem
verir fakat ailesine hiç önem vermezmiş gibi
gelirdi. Öğüt vermezdi, hal adamıydı. Bizlerle
çok az konuşurdu. Biraz sert mizaçlıydı.
Sabancılar’la bağları çok kuvvetliydi. Altıncı
kardeş gibiydiler. Sabancılar Kayseri’de lastik
fabrikası kurmayı düşünürken, daha sonra
vaz geçtiler, babama kurucu hissesi olarak
yüzde 2–5 hisse teklif etmişlerdi. Babam
o teklifi kabul etmemişti. Eğer fabrika
Kayseri’de kurulsaydı bir emeğinin geçeceğini, şimdi ise başka şehirde kurulacağını,
bu yüzden teklif edilen yüzde 2–5 ortaklığı
kabul etmediğini söylerdi.
Yaşlandığı dönemlerde, oğlum bu gün bir
iş yaptım inşallah sonu gelir dedi. Hayırdır
diye sorduğumda, Hacı Sabancı ile konuşurken ona, “siz çok büyüdünüz, nazar değecek,
bir vakıf kursanız” demiş. Ancak, Hacı bey
evet, ya da hayır anlamına gelecek bir söz
söylememiş. Hacı beyin ikinci kez yanına
gittiğinde babamı kapıda karşılamış ve
kucaklamış, senin dediğin şeyi yaptık, vakıf

kurduk demiş. Hacı bey o günkü mesaisini
tamamen vakfa ayırmış. Babam ben de o
andan sonra, Kayseri’de hayır işlerine daha
çok önem verdim derdi.
Babamın Erciyes Üniversitesi’nin kuruluşunda çok hizmetleri oldu. O günkü imkânlar
o kadar dardı ki dışarıdan hocalarının gelmesi
gerekiyordu. Uçak parası, geldiklerinde kalacakları yerin kirası için verecekleri paraları
yoktu. Günü birlik harcamalarına yetişmeye
çalışılıyordu. Hatta peçete lazım olsa koşarak
biz gider alır götürürdük. İlk yardım hastanesi, tıp fakültesi, vakfın ilk şubesi açıldığında günlük ihtiyaçları bile çarşı pazardan
karşılardı. Ufak damlalarla ortaya güzel bir
eser olan Erciyes Üniversitesi ortaya çıktı.
Bu imkânlar sağlanmasaydı, zaten hocaların
Kayseri’de durması da mümkün değildi derdi.
Çok dürüst olduğundan birçok işten el çekti.
Vergi konusunda da birçok kişiye “kötü
örnek” oldu. Hatta vergi rekortmeni olduğunda bu işin kendisine kalmaması gerektiğini söylemişti. İş adamlarından birisi bir
gün, “ağabey katma değer vergisinde biz
senin dediğini tutuyoruz, ama hiç müşteri
kalmadı deyince, siz bilirsiniz ben ödemeye
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devam edeceğim, devletin kestiği parmak
acımaz” demişti. Kendisi zarar etmesine
rağmen ısrarla devam etti, devlette daha
sonra vergi oranlarını azalttı. Katma değer
vergisi o zaman Türkiye’de bir sürü insanı
zengin etti.

rının karşılığında da hiçbir menfaat beklemezdi.

Sabancı’ya bile bazen kızardı. Onların yüzüne
bile her zaman doğru söyler, yanlışları varsa
eleştirirdi. Doğru söylenecekse hiç kimseden
çekinmezdi.

Çok saygın, dönemimde çok zorken yüksek
okul okumuş, öksüz yetişmiş, babasını çok
erken yaşta Çanakkale Harbi’nde kaybetmiş,
muteber, saygın bir insandı.

Babam, Sabancı Kültür Sitesi’ni yaptırdı.
İstanbul’daki tüccarların Kayseri’de yaptırmış olduğu eserlerde, bizatihi olmasa bile
bir mühendis olarak uğraşır, üzerine düşeni
yapardı. Adana, Gaziantep ve Kayseri’de
müteahhitlik yaptı. Manifatura işine girdiğinde, kendisini vakıf ve hayır işlerine adadı.
Arkadaşlarının yapmış olduğu hayırlara da
yardım etti. Küçükçalık’ın ve Baldöktü’nün
okullarında hem giderek, hem de fikir olarak
birçok konuda yardımcı oldu. Bu çalışmala-

Şükrü Çetiner Hacı Ömer Sabancı ile yakın
ilişkilerinden sonra, müteahhitliği bırakıp
manifaturaya girdikten sonra Şahap Sicimoğlu ile beraber Bossa’nın bayisi oldu. Sakıp
bey kayınbabamı kaybettiğimizde oğlu Bekir’i
arayarak büyük ağabeyimi kaybettim diye
ağlamış. Onlara yön göstermiş, fakat hiçbir
zaman bu işlerden menfaat elde etmemiş
birisiydi. Sabancı ailesinin fikir yönünden
yanlarında olmuş, aileden birisi olmuştur.
Kişiliği itibariyle vakıf ve hayır kurumlarına
yakın olması nedeniyle, Sabancı ailesine bu

Damadı ve eşinin yeğeni
Mehmet Uzandaç’ın Gözüyle
ŞÜKRÜ ÇETİNER
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konuda da yardımcı olmuştur. İlerde bu özelliklerini Kayseri Yüksek Öğrenim Vakfı’nın
kuruluşunda da göstermiştir. Bu vakıf Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.
Dayısı, Dr. Ekrem Çetiner’in babası, Mustafa Çetiner, yememiş içmemiş yeğeni Şükrü
Çetiner’i okutmuş. Parası buna rağmen çok
kıtmış. Doğal olarak arkadaşlarının yediklerini yiyemiyormuş. Bir gün arkadaşları
kadayıf yerken Şükrü Çetiner tatlıyı sevmem
demiş. Fakat arkadaşları yemesi için ısrar
ettiklerinde ekmek kadayıfı gelmiş, ama
kaymak söylememiş tasarruf edeyim diye.
Israr etmişler kaymakta ye diye, o da ben
kaymak sevmem demiş. O zamandan beri
kaymağı sevmediğini söylerdi. Hayatı
boyunca da o dediğine sadık kalmıştı.
Bekir Çetiner’in bahsettiği o fabrika Laskay’dı
{Lastik–Kayseri}. Çok ortaklı bir yapılanmaydı Laskay. Sanayi Bakanlığı’ndan öncelikli teşvik alınmıştı. Sabancılar’ın kuruluşu
olan Lassa da lastik fabrikası kurmayı düşünüyordu. Sabancı ailesi israf olmasın bunlar
birleştirilsin diye teklif edince, Hüseyin Bayraktar Şükrü Çetiner’le görüşerek Laskay ile
Lassa birleştirildi. Ama Şükrü bey yatırımın
Kayseri’ye yapılmamasına üzüldü. Biraz
buruklaştı ve Sabancı ailesine de sitem etti.
Prof. Dr. Mehmet Şahin’le çok yakın çalışmaları oldu. Turgut Özal döneminde Sosyal
Yarımlaşma Vakfı’nda Derviş Akın’la beraber
orada bulundu. Fakirin evine kadar gidip,
neyi eksik ise onu verirlerdi. Dikiş makinesi
eksikse, o verilirdi. İnek verilir, sütünü satsın
istenirdi. Balık verilmez, balık nasıl tutulur
o gösterilirdi. Fakire bir kez vermek değil,
onu iş sahibi yakmaktı düşünceleri. Sosyal
Yarımlaşma Fonu siyasileşmeye başlayınca
bu duruma şiddetle karşı çıkmıştı, sonrasında
durumun böyle olmasına çok üzülmüştü.
Evlatları arasında adaleti severdi. Birine bir
şey yaparsa diğerlerine de aynısını veya aynı
değerde olan bir şey yapardı. Adalet ve şeffaflık vardı.
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Kendi akranları yanında bile mizaç
olarak sert olmasına rağmen çok keyifli
sohbetleri olurdu.
Vedat Ali Özkan’la arkadaştı. Bir gün
bana Vedat beye çok sitem ettiğini
söyledi. Benim Ankara’da üniversitede
okuduğum zamandı, 1968–69 yılları.
Bana bir daha onun yanına gitmeyeceğini söyledi. Ben de hayırdır dediğimde, bir ziyaretinde Kayseri’de çok
da muteber olmayan insanlarla haşır
neşir olduğunu söyledi. Ben de kendisine, Vedat beyin dürüstlüğünden bir
şey kaybetmediğini siyaseten onlarla
olması gerektiğini ve kızmamasını söyledim. Daha sonrasında Vedat beyle
bunu karşılıklı konuşmuşlar, Şükrü sen
siyasetten fazla anlamazsın, ama sen
böyle gidip gelmeye devam et, mecburen onlarla görüşmem gerek demiş.
Kayseri’de 7–8 sene vergi rekortmeni
oldu. Kendisinden çok daha büyükler olduğunu, ancak kendisinin vergi
rekortmeni olduğunu, bir taraftan
sevinirken bir taraftan da üzüldüğünü,
yatırıma ve halka yönelik harcamalara
dönüşünce vergiye razı olabileceğini
söylemişti.
İki sefer kendisi için, belediye başkanlığı konusunda partiler arasında
konsensüs sağlanmıştı. Ben yalan söyleyemem, dolayısıyla her dediklerini
yapamam, onlara da yük olurum, kendi
kişiliğimi de kaybederim, o yüzden ben
belediye başkanlığı yapamam demişti.
1999 yılında vefat etti. Allah rahmet
eylesin, gerçekten çok kıymetli, çok
dürüst, hayırsever bir insandı. İyi bir
aile babası, iyi bir vatandaş, iyi bir
arkadaş, bulunmaz bir insandı. Benim
şahsi kanaatim toplumumuzun bu tür
insanlara her dönemde çok ihtiyacı olacaktır. t
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Tahir Horoz
Sizi tanıyabilir miyiz?
1943 yılında Hacılar’da doğdum. İlkokulu burada bitirdikten sonra, Sümer
Fabrikası’nın Çıraklık Okulu’na yazıldım ve
mezuniyet sonrası fabrikanın mekanik atölyesinde çalışmaya başladım. Askerlik dönüşü,
1966 yılında işyeri temsilcisi ve 1967 yılında
Teksif Kayseri Şubesi’nin yönetim kurulu
üyesi oldum. 1972 yılında, Mehmet Ünal’dan
boşalan sendika başkanlığına seçildim. Türkiye genelinde 38 şubesi bulanan sendikanın
en genç şube başkanı olarak o tarihten beri
aralıksız olarak sendika başkanlığını yürüt696

mekteyim. Başkanlığa geldiğim dönem, işçi
haklarının yeterince olgunlaşmadığı günlerdi. ‘Paradan ziyade işçinin onuru önemli’
anlayışıyla yola çıkarak, işyerlerini kimseyi
takmaz, tanımaz tavrından uzaklaştırmak
ve işçinin ezilmesini önlemek için, ilk yıllardan itibaren haklı mücadeleler verdim.
1973–1974 yıllarında Orta Anadolu Mensucat Fabrikası’nda 59 gün süren grev eylemine
girişildi. Bu grevdeki aracıları, daha sonra
bakanlık makamına kadar yükselecek olan
İmren Aykut’tu. 5 ay süreyle Kayseri’de kalan
İmren Aykut’la birlikte çalıştım.
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Kayseri’deki sendikacılığı ve
sendikacılık anlayışınızı anlatır
mısınız?
İşçinin onurunu koruduk, horlanmasın, dışlanmasın dedik. Yemekhanede masa, sandalye yoktu. Sağladık. Bir sünnet düğünü
yaptık, yönetimden kimse katılmadı. Şu
isimler değişene kadar greve devam edeceğiz dedik, grevin ortasında o şahıslar değişti.
Yeni bir düzen geldi. Fabrika, şimdi bütün
dünyaya kafa tutuyor.
Başkanlığa seçildiğim günlerde sadece Sümerbank, Orta Anadolu ve Birlik Mensucat fabrikalarında faaliyet gösteren Teksif, daha sonra
hizmete giren Atlas, Kayseri Tekstil, Karsu,
Lüks Kadife, Hipaş, Saygın Tekstil, Çetinkaya
Tekstil, Soley ve Niğde İplik fabrikalarında
da örgütlenerek 9000 üyesi ile Sendika’nın
Türkiye’deki en büyük şubesi olduk.

Cenevre’de Bayram Meral ile

İbrahim Denizcier’in Konfederasyon başkanlığı döneminde, taşradan seçilen ilk şube
başkanı olarak Konfederasyon’un Yönetim
Kurulu Üyeliği’ne girdim. 1974 yılında Adalet
Partisi listesinden Kayseri Belediyesi Meclis
Üyeliği’ne de seçildim. 1978 yılında İngiliz
İşçi Sendikaları’nın davetlisi olarak 21 gün
süreyle bu ülkede incelemelerde bulundum.
Daha sonra Hollanda, İtalya, Almanya, Mısır
ve İngiltere işçi sendikalarının genel kurullarına katılarak, Avrupa’daki sendikaların
çalışmalarıyla ilgili araştırmalar yaptım.
İşverenle makamında görüşürüm. Onlara
layık olduğu değeri veririm. Sert konuşurum, yumuşak konuşurum, görüşmemiz acı
geçer, tatlı geçer, bunları işçiye anlatmam.
Her zaman açık bir insanım. Hayatta en korktuğum şey yalan olmuştur. Başarı ile sonuçlanan toplu sözleşmelerin açıklanması sırasındaki güzellikler, görülmeye değer bir manzaradır. Arefe günleri 27 Mayıs Caddesi’ni
gezerim. Alışveriş yapanlar arasında, bizim
işçileri görünce çok mutlu olurum. Eskiden
Dikimevi’nin önünde iki özel araba vardı.
Sümer’de hiç yoktu. Özel sektörde patronun
dışında kimsenin arabası olmazdı.

Kooperatif temel atma töreni

Bir gün Orta Anadolu’nun yemekhanesinde
konuşurken, sizi özel sektörün kamusu yapacağım. Her işçinin aracı olacak, deyince arkadaşlar, bizim başkan içki de içmez ya, nasıl
konuşuyorsa, demişler. Şimdi yüzde 90’ının,
evi var, arabası var. Son olarak 115 daire de
ben yaptırdım.
Sendikal mücadelemizde karşı gruptan olanlardan bile saygı görmüşümdür. Vatandaşa
eşine, işine, aşına sahip ol, başka şeylerle
uğraşma derim.
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 Müteşebbisleri Kayseri’den
kaçırmamak için,
devletin yardımına
ihtiyacım yok
kelimesini lügatlerinden çıkarmaları
gerekiyor. Devletten azami ölçüde
istifade etmek
gerekir. Kayseri
sanayinin teşvik
kapsamı dışında
kalması büyük bir
engel. 
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Yanan Sümer Ortaokulu’nu yeniden
yapmıştınız. Nasıl olmuştu?

Sizin prensipleriniz, ilkeleriniz
nelerdir?

Sendika başkanlığının yanında, Sümer Lisesi
ve Sümer Ortaokulu’nun da içinde bulunduğu
Sümer Kompleksi’nin 20 yıla yakın koruma
derneği başkanlığını yaptım.

Hissettiremediğim bir duruş şeklim var.
Her kademedeki insanı çok severim. Kendi
temsil ettiğim insanları gördüğüm zaman,
duygusallaşırım. Bir işçinin çocuğu üniversite sınavında başarılı olmuşsa, okullarda
derece yapmışsa, büyük haz duyarım. Özellikle de, fukaraların çocuklarının iyi yerlere
gelmelerinden büyük mutluluk duyarım.
Ama bu duygularımı yansıtmayı beceremem. Hayatta hep garson gibi gözükmek
istemişimdir, fakat genelde gardiyan gibi
gözükmüşümdür. Yalandan, riyadan nefret
ederim. Borçlanmaktan çok korkarım. Bu
zamana kadar senet imzalamamışımdır. Taksitle mal almamışımdır. Bir hedef koymuşsam o hedefe mutlaka gelmişimdir. Çırak
Okulu’ndan başlayıp, sindire sindire kademe
kademe buralara geldim.

Sümer Ortaokulu yanmıştı. Valimiz Yüksel
Çavuşoğlu, öğrencilerin çevre mahallelerdeki
okullara dağıtılmasını söyledi. Bize bağlı fabrika ve işyerlerindeki arkadaşlarımızla üzerimize düşeni yaptık ve okulu 15 gün içinde
tekrar eski haline getirdik, bu çalışmamızdan
dolayı vilayet takdir beraatı verdi.
Galiba kavgacı bir yapınız var.
Gerek okulda, gerekse iş hayatında hal ve
gidişim pekiyi değildi. Açık sözlüyüm. Haksızlıklara tahammül edemem. Bu yüzden kavgalarım çok oldu. Sümerbank’taki 15 yıllık
iş hayatı içerisinde 18 kez disiplin kuruluna
verildim. Çok çalışkan olduğum için, işten
çıkarmadılar. Cumhuriyetin 50. yılında
Sümerbank’ın genel müdürü Mehmet Akın
beyle müzakere yapılırken, 50. yıl affı çıkarsak da işçilerin sicil dosyalarını temizlesek,
dedim. Ne gerek var deyince, başta benim
18 dosyam var, bu kadar sabıkalı bir adamın
başkan olması doğru değil dedim. Kabul etti
ve sözleşmeye bir madde ilave edilerek işçilerin dosyalarından cezaları kaldırıldı.
Babanızın Size tavsiyeleri nelerdi?
Babam düz bir adamdı. En büyük özelliği,
doğruyu konuşmasıydı. Ezanı 5 dakika geciktirmeden namazlarını kılardı. Hem anam,
hem de babam on parmağı kanda olsa namazını aksatmazlardı. Evlilikleri çok iyiydi.
Zaman zaman da takılırdım, yeni evlenecek
çiftler bizimkilerin yanında 6 ay staj görse,
bir asır mutlu ve huzurlu yaşarlar derdim.
95 yaşında vefat etti. Ticaretle uğraşmadı.
Dürüst olmamızı, yalandan uzak durmamızı
isterdi. Yalanın insanın bahtını, geleceğini
kararttığını, huzurunu kaçırdığını, düşman
kazandırdığını söylerdi ve dosta ilmek atmaz
derdi.
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1957 yılında Sümerbank, Hava İkmal, Ana
Tamir ve Devlet Demir Yolları’nda çırak okulları vardı. Sanatkârlar yetiştirilirdi.
İş hayatımda da usta olacağım dedim, oldum.
Temsilci olacağım dedim, oldum. Yönetime
gireceğim dedim, oldum. Ve sonrasında da
başkan oldum. Bu şehirde 40 yıldır başkanlık
yapıyorum.
Ben herkesten akıllıyım diye bir iddiam yok.
Herkesten cesurum diye de bir iddiam yok.
Ama tarafsız ve dürüst kaldım. Haram olarak
bu toplumun kayısı çekirdeğini yemedim.
Ceketim yırtılsa, acaba bir haram mı girdi
diye düşünürüm. Vatandaşlar arasında bölge,
ırk, mezhep, cinsiyet farkı göstermedim.
Ekmek isteyen insanlara, her zaman yardım
ettim. İş yerlerinde bana kazandıracak, fakat
işletmeye zararı olacak olaylardan, davranışlardan uzak kaldım. Önce iş, sonra eş, sonra
aş dedim.
Örnek aldığınız insanlar oldu mu?
Hastaneye gittiğimde, iyi bir doktor olmak
isterim. Gazinoya gittiğimde iyi bir assolist
olmak isterim. Baroda başkan olmak iste-
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rim. Her meslek gurubu içinde en iyi olmak
isterim.
Çalışma hayatında bizim özleyeceğimiz yer
burasıydı. Ramazan ayında bizlere tabldottan
yemek verilmezdi. İşçi kapısı, memur kapısı
ayrıydı. İşçi lokali, memur lokali ayrıydı. Sinemamız ayrıydı, işçi günü ve memur günü
ayrıydı. Bunları birleştirecek icraatın içinde
olmak isterdim, hepsini gerçekleştirdim.
Siyasete özlemim hiç olmadı. Olduğun gibi
kalamamak var. Gidip, bir dönem sonra
refüze olup dönmek var. Orada tutunmak
için riyakârlık yapacaksın. 24 yaşında askerden geldikten belli bir süre sonra, sendikada
genel sekreterlik teklif edildi, olmam dedim.
Oluyum da ne olursa olsun, yok bende.
Hayırseverlik konusunda neler
düşünüyorsunuz?
Nerde hayır, orda Tahir derim. Gücüm yettiği kadar, her hayrın içinde bulunmaya
çalışırım. Basında, medyada görünmek de
istemem. Hayırlarla ilgili, geleceğe yönelik
birkaç planım da var. Zamanı gelince gerçekleştireceğim.
Kızılay’a hep ilgi gösterdiniz,
sebepleri nelerdir?
Kızılay bana beyaz önlüklüleri sevdirdi.
Ayhan Uzandaç bey, İrfan bey, her zaman
bizimle yakından ilgilendiler. Bu ilgiyi
sadece bana değil, herkese gösteriyorlar. Çok
hoşuma gitti. Sağlık kurumlarında bunun
özlemini çekiyorduk. Bunu da başındaki
liderler başardı. Kızılay bazında her kuruluşa
yardım ettik ve edeceğiz. Sağlık çok hassas bir
konu. Bu hassasiyete Kızılay gerekli önemi
fazlasıyla veriyor. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yapılan işler güzel olunca
cesaretle bu insanları da savunabiliyoruz.
Kayseri’nin dünü ve bugününü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Sendikaya başkan olana kadar, benim gençliğim bisiklet üstünde caka satarak geçti.
Aybaşlarında birkaç arkadaş bir araya gelir
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fayton sefası yapardık. İşe geç kalmamak
için kaçak olarak istasyondan istasyona tren
seyahati yapardık. Ben fukara halkın arasında
yaşadım. Bunun da büyük kısmı liderlikle
geçti. Kayseri’nin çeşmesinden akan sular
her zaman içilmiştir. Kayseri hep ileri viteste
hareket etmiştir. Sümer zamanında tek şerit
daracık bir yaya kaldırımı vardı. Birerli kolda
dizilir çarşıya gelirdik. Okullar gelişti. Hava
kirliliği yoğundu eskiden. Ben belediye başkanı olsam, her eve kombi dağıtırım. Elektrik
ve su faturası gibi 50–60 ayda taksitle onların ödeme gücüne bakarak tahsil ederim.
Böylelikle hava kirliliği daha da azalır. Belediye başkanlarımız pratik zekâlılar. Bugünü
dününden iyi, dünü de öncesinden iyiydi.
Yarınların da bugünden iyi olacağına inanıyorum. Bayrağı geride bırakana, halk bayrak
sopasıyla yanaşır. Çıta yükseldi.
Gelecekte nasıl bir şehir hayal
ediyorsunuz?
Eğitim ön plana çıkmaktadır. Kayseri üniversiteler şehri olma yolunda ilerliyor. Turizm
konusunda biraz mağdur, ama Erciyes Master
Planı sayesinde turizm konusunda da başarılı
olacaktır. Şimdikinden biraz daha fazla göç
alacak gibi gözüküyor. Kayseri diğer illere
göre su problemini halletti. Müteşebbisleri
Kayseri’den kaçırmamak için, devletin yardımına ihtiyacım yok kelimesini lügatlerinden çıkarmaları gerekiyor. Devletten azami
ölçüde istifade etmek gerekir. Kayseri sanayinin teşvik kapsamı dışında kalması büyük
bir engel. Kayseri gençliğine yapılacak destek,
verimlilik elde edilmesini sağlar. Sanayisi,
kültürü hep beraber gelişmelidir. Bu topraklar aklın doğduğu yerdir.
Sendikal hareketin bundan sonraki
gelişimini nasıl görüyorsunuz?
Sendikal hareket bitti, özel sektör ve kamu
olarak. Yeniden doğuş için birine kanalize
olmak gerekiyor. Tehlikeli yollarda dur yazar
ya, şimdi de bizim yolumuz üstünde dur yazıyor.

 En büyük
zevkim ağaç
dikmek. Her sene
100 tane fidan
dikerim. Onların
arasında gezerken
yorgunluk falan
kalmıyor. Evlat gibi
seviyorum. Bir de
heyecanla Fenerbahçe maçlarını
takip ederim. 
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Çocuklarıma da bunu tavsiye ederim. Allah
soğanı ekmeği verdi, şükür. Buna da karşıyım. Allah’a şükür edelim. Var etti, büyüttü,
çoluk çocuk verdi. Ama biri su böreği tüttürürken, sen küflü bazlama yersen buna
da şükür etme. Sen de su böreği yemek için
çalış. Miskinliği bırakıp, atak olmak gerekir.
Unutamadığınız anılarınız var mı?

Bir fidan aşılarım. Aşı tutarsa büyük sevinç
duyarım. Torunlarım oldu. Her birinin doğumunda kabımıza sığamadık. Belli bir yaştan
sonra torunların tempolarına ayak uyduramıyoruz.
İki çocuk, beş tane de torunum var. İçimizdeki duyguları çoğu zaman yansıtamıyorum.
Hobileriniz nelerdir?
En büyük zevkim ağaç dikmek. Her sene
100 tane fidan dikerim. Onların arasında
gezerken yorgunluk falan kalmıyor. Evlat
gibi seviyorum. Bir de heyecanla Fenerbahçe
maçlarını takip ederim.
Devletime, milletime ayak bağı olmadan
ayaklarım üstünde durmayı ve başkalarının
da böyle olmasını temenni ederim. Araştırmadan, çalışmadan gelip senden borç para
isteyerek yaşamanın anlamı yok. Oku, öğren.
Cenaze namazı nasıl kılınır diye sorar birisi.
Bir sürü kitap var oku öğren ve hatta öğret.
İsteme alışkanlığı olmadan yaşamak lazım.
Kendini istemeye alıştırırsan sonu da hüsran,
karşındakini de hüsrana uğratırsın. Seni
gören, yine istemeye geliyor diye kaçar.
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O günlerde, tüm işçiler çıkışta dış kapıda aranırdı. Bir gün, Kolsuz Dedem, Karpuzatan’dan
gelirken, fabrikanın önünde durmuş, geçerken Tahir’i de göreyim diye beklemiş. Kapıda,
bekçilerin beni bir hırsız gibi tepeden tırnağa aradığını görünce, doğru eve gitmiş ve
babama ağır sözler söyleyerek, kızmış. “Ben
bu vatan için Çanakkale’de kolumu verdim,
ağabeyim bu vatan için harp meydanlarında
şehit düştü, benim torunum açıkta cadde
ortasında bir hırsız gibi aranıyor”, demiş ve
çok üzülmüş. Başkan olduktan 15 gün sonra,
o kapıyı kapattırdım. İşçilerin dışarıda aranmasına engel oldum.
Ben başkan seçildiğimde, Orta Anadolu
Mensucat’ta çalışan işçilerin kartlarında
‘Amele’ yazardı. Bunu kaldırdık.
Topkapı Sarayı’nda rahmetli Şevket Yılmaz’la
divandaydık. Şevket bey, kameraya yemek
sözü mü verdin sürekli seni çekiyor, bizi on
paraya aldığı yok, dedi. Tanımıyorum, sen
koskoca Türk İş’in başkanısın, dedim. Divana
ara verildiğinde kameraman yanıma geldi,
Tahir amca ben Sümer’deki Ayko’nun oğluyum, beni siz sünnet ettirmiştiniz, dedi. Aynı
olayı Dışkapı Hastanesi’nde de yaşadım. Genç
bir doktor elime sarıldı. Onu da biz sünnet
ettirmişiz. Buna benzer yüzlerce olay oldu.
Tertiplediğimiz toplu sünnet düğünlerinde
16.000 çocuk sünnet ettirdim. Hangi şehre,
hangi kuruma uğrasam bu çocuklardan biri
karşıma çıkar. t
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Tekin Küçükali
Göreve gelmeden önce Kızılay’ı nasıl
görüyordunuz?
Tabi çocukluğumuzdan bu tarafa bizim için
Kızılay hakikaten vazgeçilmez bir kuruluştu.
Gençlik yıllarımda sosyal münasebetlerle
çok ilgili işler yaptığım için birçok kurum ve
kuruluşa hem üyeydim hem de aktif görevler
alırdım. Uzun zamandan bu tarafa Kızılay’ın
da üyesiydim. Kızılay’ın bizim gözümüzde
devletin yardımcı unsuru olduğunu düşünüyorum. Ama 1999 yılındaki depremden
sonra kaosun oluşması, iletişimin yok oluşu,
iş ve işlemlerin Kızılay’a yüklenmesi doğrusu
beni çok üzmüştü. Yapı itibariyle yoksul bir
aileden gelen birisiyim. Ama her türlü zorlu-

ğumuza rağmen yine de zarfın içerisine para
koymayı kendimize ödev bilenlerdeniz. İşin
doğrusu böyle bir kuruluşun töhmet altında
kalması üzüyordu bizi. Kızılay’ı böyle görmemeyi çok arzu ederdim.
Kızılay’ı ne zaman yönetmeye
başladınız?
Kızılay’la yönetici olarak ilişkim 2003 yılında
başladı. Gelir gelmez de Kızılay’da büyük bir
kargaşanın var olduğunu gördük. Yönetim
kargaşası vardı. Biz de bu kargaşanın içerisine cadı kazanına düşer gibi düştük. Öyle
veya böyle bu ortamda çalışmaya başladık.
30 kişiden oluşan bir merkez kurulumuz
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Bala Depremi’nde Genel Başkan Tekin Küçükali vatandaşların dertlerini dinliyor

 Bizim ana felsefemiz şudur: Tütmeyen bacaların, yıkık hanelerin
içinde yaşayan küçük ellerin soğukluğu yüreğimize bir hançer gibi
saplanmalıdır. Yani biz bunu yüreğimizde hissetmiyorsak, gözlerimiz
yaşarmıyorsa bizde problem var demektir. 

vardı. Bunun içerisinde 5 kişilik bir yönetim
kurulu vardı. Biri haftada, bir diğeri de ayda
bir toplanırdı. Yıllardır bu işlerin içerisinde
olan birisi olarak anlaşılmaz bir durum gibi
gelmişti bana. Bu arada bir seri mahkemelerle
karşılaştık. Yönetime gelişimiz tartışıldı. Bir
takım konular iptal oldu, olmadı. Çıktı çıkmadı. Böyle bir istenmeyen durumlar söz
konusu oldu. Biz 2005 yılı Nisan ayında genel
kurul yapmaya karar verdik. O genel kurulda
ben tek aday olarak çıktım. Delegeler böyle
teveccüh etmişti. Bu olağan genel kuruldan
önce birkaç tane olağan üstü genel kurul
yapmıştık.
Devraldığınızda nasıl bir Kızılay’la
karşılaştınız?
Öncelikle bir durum tespiti yaptım. Bizim
görünürlüğümüzde, bilinirliğimizde, sevilir702
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liğimizde kamuoyu nezdinde biz neyize baktığımızda yüzde 21.6 olduğumuzu gördük.
Ama ben bundan dolayı da yılmadım. Zayıf
yönlerimizi tespit etmeliydik. Bunu bilelim
ki, orayı ayağa kaldıralım. Baktık, yıllardan
gelen tutuculuğumuz var. İnanç noktasında
söylüyorum, muhafazakâr bir yapımız var.
Akabinde teknolojiyi hiç kullanmamışız, bu
konuda çok zayıfız. Bu konuda da hakikaten çok geç kaldığımızı gördüm. Gençler ve
kadınlar arasındaki irtibatı koparmış olduğumuzu fark ettim, oysa bu guruplar bizim
omurgamız olmalıydı. Başka kuruluşlarla
iletişimimizi kesmişiz, bu da bizim başka
bir zayıf yanımızdı. Genelde yöneticilerimiz
artık sıradanlaşmaya başlamışlar. Böyle
kurum ve kuruluşları idare edecek eğitim,
bilgi ve becerisi olan arkadaşlar, insanlar,
Türkiye’nin genç ve dinamik yapısı Kızılay’a
yansımamış. Sonra biz hedefler koymamışız.
Biz neyiz, nereye gideceğiz, neler yapacağız;
bizim bu hafta, bu ay bu yıl hedefimiz var mı
diye düşünmemiş, sormamışız. Yaptığımız
iş ve işlemlerin geri dönüşümünün muhasebesi yapılmamış, burada işlerin ne kadarını
yaptık, ne kadarını yapmadık diye. Bu zayıf
yönleri tespit edince oturdum bir plan, bir
proje ortaya koyup onun etrafında yürümeye
başladık.
Gelecek’te Kızılay nasıl olacak, nereye
doğru gider?
Biz Kızılay’ı şöyle düzenledik: Uluslararası
faaliyetlerimiz, afette ulusal faaliyetlerimiz,
afet olmadığı zaman ulusal faaliyetlerimiz
neler olmalıdır, kendi duruşumuz ne olmalıdır? Bunun için de, bizim artık kayıtlardan
kopmamız gerekiyordu. Kirli defter sayfalarında bunları yazıp, okumak son derce zordu.
Kızılay’ı çağın teknolojisiyle buluşturmamız
lazımdı. Bunu mutlaka başarmalıydık. Bütün
çalışan arkadaşlarımızı eğitime tabi tuttuk.
VRP diye bir program getirdik. 2006 yılından
bu tarafa biz bu teknolojiyle bilimin de öngördüğü ölçüler içerisinde arkadaşlarımızı kaynaştırdık. 2005 yılında Sayın Başbakan’ımız
Recep Tayyip Erdoğan beyin bize şöyle bir
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TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ve Filistin
Devlet Başkanı Mahmud
Abbas ile birlikte Filistin
Yardım Konvoyu’nu uğurlama
töreninde

mesajı oldu. Dedi ki, bir elinde kan torbası,
bir elinde doktor reçetesi sokakta perişan bir
şekilde gezen vatandaşımı görmek istemem.
Bunu Kızılay mutlaka çözmeli dedi. Biz bu kan
konusunda çok ciddi adımlar attık, ama çok
ciddi adımlar. Bunu da bilimin öncülüğünde
dünya teknolojisiyle buluşturarak, hatta ben
Güney Kore’ye gittiğimde öyle bir üzüldüm
ki. Çünkü 1960’lı yıllardan sonra Güney Kore
savaştan çıkmış. Biz ise İstiklal Savaşı’ndan
sonra savaşa girmemiş bir ülkeyiz. Adamlar
yaptıklarıyla bizi kat kat katlamışlar. Utanmıştım, döner dönmez biz kendimize hedef
koymalıyız dedim. Sağlık Bakanı’yla konuştuk ve 2012 yılı Aralık ayı sonu itibariyle
Türkiye’deki kan problemini çözmek üzere
yola çıktık. 2005 yılında aldığımız karar
buydu. Hadiseye global baktığımızda uluslar
arası çalışmalarımızda Türk bayrağını temsil
etmemiz münasebetiyle birinci biz olmalıyız,
afetteki operasyonda en önde biz olmalıyız
dedik. Ne kadar imkânımız varsa, seferber
etmeliyiz iddialı olma düşüncesini ekibe aşıladık. Ülke içindeki operasyonlarda da iddialı
olmalıyız. Karda kışta yolda kalmış insana biz
yardım etmeliyiz. Çünkü bizim ana felsefemiz

şudur: Tütmeyen bacaların, yıkık hanelerin
içinde yaşayan küçük ellerin soğukluğu yüreğimize bir hançer gibi saplanmalıdır. Yani biz
bunu yüreğimizde hissetmiyorsak, gözlerimiz
yaşarmıyorsa bizde problem var demektir. O
bakımdan afet operasyonlarının tamamında
biz birinci olmalıyız. Maden işçilerinde de,
trafikte de bir problem varsa biz koşmalıyız. Yolda insanlar kalmışsa biz gitmeliyiz.
Dolayısıyla Kızılay’ın konseptleri, görünüşü,
ufku değişmeye başladı. Bu bakımdan yaptığımız çalışmaları sistem içerisine koyduk.
Şöyle misallendirirsek uluslar arası çalışmalarımızda tenis sporundaki sporcu gibiyiz.
Mutlak suretle bizim yenmemiz lazım. Orada
centilmenlik olmuyor. Rakip bize topu atarken ayağı kaydı topu atamadı, o zaman topu
ona geri vereyim dersek sayı kaybederiz. Bu
böyledir. Ulusal çalışmalarımızda da yine
futbol ekibi gibi olacağız. Herkesin duruş
yerleri bellidir. Ama takım halinde hareket
ederiz. Herkes birbirine yardım eder. Şubelerimizden bahsediyorum. Ama afet yoksa
da, orkestra gibiyiz. Herkesin duruşu bellidir. Çıkaracağı ses bellidir. Ama şef koroyu
yönetir.

 Başa geldikten sonra bütün
çalışan arkadaşlarımızı eğitime tabi
tuttuk. VRP diye bir
program getirdik.
2006 yılından
bu tarafa biz bu
teknolojiyle bilimin
de öngördüğü
ölçüler içerisinde
arkadaşlarımızı
kaynaştırdık. 
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Yine Pakistan depreminde Malagot’ta şöyle
bir şey oldu. Hiç unutamam. Mevlana evlerini o gün bugündür projelendiriyoruz. O
günlerde Kızılay obalarımız vardı. Onları
kurduk, açılışına bayındırlık bakanımız
Faruk Nafiz Özak ve basın mensuplarımızla
birlikte gittik. Yine bir albay üç tane bayrak
direği diktirmiş. Altına büyük bir mermerden
kayıt yaptırmış onun üzerine şöyle bir yazı
yazdırmış; Biz iki ayrı devletiz, inanınız ki
tek milletiz. Ve üç bayrak oraya konmuştu.
Biz İstiklal marşımız ve Pakistan marşıyla
Türk bayrağını, Pakistan bayrağını ve Kızılay
bayrağını birlikte o komutanlarla beraber
göndere çektik.
Kayseri ve Kayserililer’le ilgili
düşüncelerinizi almak isteriz?

Kızılay’la ilgili anılarınızı bizimle
paylaşır mısınız?

 2005 Pakistan depreminde
biz dünyanın en
iyi çalışan grubu
olduk. Dünyanın en
hızlı hareket eden
ve oradaki esas
ihtiyaç sahiplerini bularak ona
yardımları nokta
olarak ulaştırabilen
ekip olarak dünya
gıda örgütlerinden
ödül aldık. 
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Tabi ki etkilendiğimiz çok olay var. 2005
Pakistan depreminde biz dünyanın en iyi
çalışan grubu olduk. Dünyanın en hızlı hareket eden ve oradaki esas ihtiyaç sahiplerini
bularak ona yardımları nokta olarak ulaştırabilen ekip olarak dünya gıda örgütlerinden ödül aldık. Bunu şunun için anlatıyorum: Bizim anılarımız bu insanlarla oluyor.
Mazlum, garip kimsesi olmayan, insanlarla
oluyor. Mesela Pakistan depreminde kurduğumuz hastanenin önünde hasta yığıntısı
olmuştu. Aman bir an buradaki insanları sevk
edelim diye depremi idare eden komutana
gidip selam verdim. Aleyküm selam, Siz Türk
müsünüz dedi. Evet deyince komutan ayağa
kalkıp selam verdi. Bir anlam veremedim.
Sivil bir adamım, bir asker bana ne diye selam
versin. Arkama baktım daha rütbeli birimi
geldi diye, baktım ki kimse yok. Hayırdır
komutanım deyince, biz Pakistanlılar siz
Türklerle oturarak konuşmayı kendimize
edepsizlik sayarız dedi. Bakın bunu bir asker
söylemez, sivil sivile söyleyebiliriz. Ama askerin işi bunu söylettirmemektir.

Kayserililer’le ilgili herkes bir şeyler söylüyor.
Ben en başta şunu söylemeliyim. Belediye
yapılaşması ve çalışmaları olarak eskiden
beri, plan ve projeler yapan belediye başkanları birbirlerini inkâr etmeden, birbirlerinin yaptıklarını aman ben bunu yıkayım
da yerine benimki gelsin demeden, bakın
bu çok önemli kendisine güven konusu var
burada, yeni gelen de kendisinden öncesinin
üzerine bir şey koyarak Kayseri’yi gerçekten
Türkiye’nin önemli bir ili yaptılar. Kayseri
şu anda Anadolu’nun gözdesidir. Ben sık sık
gidip geliyorum, bir de çok uyumlu bir şehir.
Vali ve belediye başkanı çok komplike çalışıyor. Mevlüt Bilici de, Mehmet Özhaseki de
çok akıllı ve genç insanlar. Doğrusunu isterseniz şu söyleyeceklerimin sırrını çok merak
ediyorum. Kayserililer inanılmaz bir şekilde
yardımlaşmayı seviyorlar. Yardımda yarışıyorlar. Bir devletin yaptıklarına bak, birde
kendi yaptıklarına bak. Örnek bir il. Hani
derler ya altını kratla ölçersin, Türkiye’nin
yardımlaşmada kratı Kayseri’dir. Kayseriler bir işi yaparken aynen satranç oyuncusu
gibidirler, bir taşın hamlesini yaparken 5.–6.
hamlenin de hesabını yapıyorlar.
Kızılay Kayseri Şubesi daha neler
yapabilmelidir?
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Endonezya’da TBMM Başkanı
Mehmet Ali Şahin ile birlikte

Bakın önce Kızılay hareketinin yaygın
olması gereklidir. Bu hareketin yaygın olabilmesi için mutlaka yapılacak olanlar var.
Mesela Kayseri’nin sınırında Şarkışla ilçesi
var, Sivas’a bağlı. Oraya gittiğimde şunları
gördüm. Şarkışla Başkanı 5 katlı bir bina
yaptırmış. İçerisine yoksul ve ihtiyaç sahibi
insanları koymuş, onlara bakıyor. Başkanım bu konağı nereden buluyorsun deyince,
ilçede birçok insandan onar lira alıyorum,
bu meblağı ayda 4 bin liraya çıkartsam ben
burada 100 kişiye bakarım. Ben bakmam,
Şarkışlalılar bakar. Aynı şeyi Kayseri’deki
arkadaşlara söyledim. Kayseri çok güzel
işler yapıyor. Okullarla münasebetleri son
derece iyi, din görevlileriyle ve sivil toplum
örgütleriyle çok güzel çalışıyorlar. Yalnız bu
söylediğimi kadın ve gençlik kollarımız çok
güzel yapılabilir. Kayseri’de herkes bu işle
ilgili 20 lira verirken hiç sıkıntı çekmezler.
Mesela bir kız öğrenci yurdu Kayseri için şık
düşer. İyi bir çalışmadır. İnşallah Şube’miz
yapacak, becerecek. Allah saklasın Kayseri
bir afette korunurluğu yüksek olan bir ildir.
Afete maruz kalacak bir il değildir. Belediye
Başkanımız Mehmet Özhaseki’yle konuştuk.

Erciyes’te çok büyük bir projesi var. Kayseri
bu projeyle çağ atlayacak. Nasıl stadla Türkiye gündemine oturduysa bu proje çok daha
büyük ses getirecek. Belediye Başkanı’mızdan
söz almıştık, inşallah iyi bir gençlik kampı
yapılırsa, Türkiye’nin dört bir yanından gençlerimiz gelerek Kayseri’yi tanırlar. Döndükleri
zaman yarın Türkiye’yi nasıl idare edeceklerini görürler.
Hobileriniz var mı?
İyi futbol oynarım. Gençliğimde oynadım.
Kayak yaparken sol ayağımın bileği kırıldı.
Ondan sonra da oynayamadım. Olmayacak
bir şey, ama bana haftada bir gün bir saat
genç olsan ne yaparsın deseler, top oynarım
derim. Top benim için sevdadır. Çocukluğumuzda topumuz yoktu. Terzilerin önünde
kumaş kırıntılarını beklerdik. Bu parçaları
birbirlerine ilintiler top yapıp oynardık.
Sonra bir arkadaşımızın topu oldu. Takımı
hep o kurardı. İsterse oynatır, istemezse
oynatmazdı.

 Çocukluğumuzda topumuz
yoktu. Terzilerin
önünde kumaş
kırıntılarını beklerdik. Bu parçaları
birbirlerine ilintiler
top yapıp oynardık.
Sonra bir arkadaşımızın topu
oldu. Takımı hep
o kurardı. İsterse
oynatır, istemezse
oynatmazdı. 

Ayrıca çok iyi yüzerim. Okul çağlarımda yüzmeyle ilgili ödüllerim vardır.
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Korkularınız var mı?
Herkesin bazı korkuları vardır. Benim de korktuğum insan tipleri
vardır. Onları da şöyle söyleyebilirim: Yalancıyla arkadaşlık yapmaktan korkarım. Cimriyle beraber olmaktan korkarım. Günahkârla ve
ahmakla beraber olmaktan korkarım. Çünkü bunların, neyi ne zaman
yapacağını bilemezsin. Yapı itibariyle de atak ve kafamın arkasında
gizli bir şeyler saklamayan bir insanım. Dolayısıyla bu bahsettiğim
tipteki insanlarla aram pek iyi olmaz.
Hayatta örnek aldığınız insanlar oldu mu?
Tabi ki var. İnsanlar hayal kurmazlarsa, çok başarılı olamazlar diye
düşünürüm. Kenedy hayal kurdu, iktidar oldu, on yıl içinde aya gideceğim dedi. Biliyorsunuz 1963 yılında öldürüldü. Ama 20 Temmuz 1969
yılında aya gidildi. Adam ayı görmemiş, hayal etmişti. Aya gidilecek
dediğinde henüz transistör bile yapılmamıştı. Sadece hayal etmedi,
hedef de koydu. Kahraman dediğiniz elbette ki var. Ben Hz. Ömer’in
adaletini çok severim. Ama idealimiz Hz. Peygamber’dir. O’nun hayat
tarzını örnek alırız. Hz. Ömer’in tarzı da bizim yaptığımız işle çok
bağdaşır. Biliyorsunuz fakir bir aile kazanda taş kaynatarak aç olan
çocuklarını avutuyor. Bunu duyan Hz. Ömer sırtında onlara yardım
götürüyor. Biz böyle bir kültürün varlığından geliyoruz.
Neleri seversiniz?
Ben bir defa çalışan insanı çok severim. Çalışıp da başaran insanı
ayrı severim. Çalışıp da başaramayan insan var mı? Vardır. Aslında
başarısızlıktan üzülmemek lazım. O bir virajdır, iyi dönmek lazım.
Geri durmamak lazım. Mesela ben uzun yıllardır cemiyet hayatına
girmişimdir. Bazılarında başarılı olmuşumdur. Bazılarında istedi706

ğim hedefi yakalayamamışızdır. Ben şunu da
söyleyeyim. Öncelikle ailemi severim. Hanımım benim çok kahrımı çekmiştir. Bu zor bir
iştir. Uzun bir hayat yolculuğumuz vardır.
İnişli çıkışlı anlarımız olmuştur. Yoksulluk
zamanımızda da evimizde şu yok dememiştir.
Böyle bir insan sevilmez mi? Size samimi
söylüyorum: Merdaneli çamaşır makinesi
yeni çıkmıştı. Eve bir tane alayım dedim. İstemem hele durumumuz müsait değil deyince
benim zoruma gitti. Erkeklik gururum
incindi. Gittim taksitle aldım, benimle bir
hafta konuşmadı. İhtiyacımız yoktu, ben elle
yıkıyordum dedi. Bazıları neden almıyorsun
diye küser, eşim neden aldın diye küsmüştü.
Neden hoşlanmazsınız?
Yakına uzak, uzağa yakın diyenlerden hoşlanmam. Korkak insanlardan hoşlanmam,
ilk zorlukta bırakıp kaçarlar.
Arkadaşlarınız Sizi nasıl bir insan
olarak tanırlar?
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Ben ömrümde insan incitmeyi hiç sevmem.
Doğru bildiğimi de söylerim. Ama bir de üslubum vardır. O üsluptan insanlar alınmazlar.
Mesela bana çoğu insan Genel Başkan’ım
demez, ağabey derler, baba derler. Böyle bir
yaklaşımları var. Söylerken de biraz sıkılırlar.
Sıkılanlara derim ki, bakın arkadaşlar Genel
Başkanlık delegenin onayıyla yapılan bir iştir.
Delege yarın ben onayımı sizden çektim derse
işte biter. Ama ağabeylik, babalık senin yüreğindeki bir iştir. Öyle bir sevgi köprüsü atmışız. Gönül kuşağının zayıflamaması lazım.

kurarız. İslam Hilal Komitesi’ni canlandırdım. 57 İslam ülkesini aktif duruma getirdim.
Hemen federasyon tavır değiştirdi. Federasyon Başkanı Türkiye’ye gelecek. Ve çok sert
bir dille de eleştirdik bunları. Dünyada her
ülkede bir Kızılay veya bir Kızılhaç vardır.
İkincisini kimse kuramaz. Yani Türkiye’de
kim isterse istesin, ikinci bir Kızılay kuramaz.
Biz uluslararası hukuka da tabiyiz. Kızılay’ın
bu hedeflere mutlak surette varmasını isteriz.

Gün gelir de Kızılay’daki göreviniz
sona ererse nasıl biri olarak anılmak
İstersiniz?

Türkiye’deki ve Türkiye dışındaki yardım
kuruluşlarıyla bir problemimiz yoktur.
İnsanlara yardım yaparken televizyonlarda,
gazetelerde gördüğümüz manzaraları, işin
doğrusu pek içimize sindiremiyoruz. Biz yapmıyoruz. Yapmamayı da hedefliyoruz. İnsan
onurunu zedeler diye korkuyoruz. Çünkü o
fukara insan, onurlu bir insandır. Fukara
Arapça’dan türeme bir kelimedir. Fakir kelimesi, omurgası kırılmış manasını taşır. Böyle
bir insana yardımı, rencide etmeden yapmak
gerekir. Cenab–ı Peygamber de diyor: Bir elin
verdiğini öteki el bilmemeli. Bizim anlayışımızda komşusu açken, tok yatan bizden
değildir. Burada doğrudan insan odaklı bir
söz vardır. Komşu şu inançtansa ver, şu
inançtansa verme gibi bir ayrım kesinlikle
yoktur.

Ban şahsımın anılmasından ziyade yaptıklarımın bilinmesini isterim. Şahsımın anılmasını istemek egoistlik olur. Yaptıklarımızın
üzerine yeni şeyler eklenmesini, yapamadıklarımızın yapılmasını isterim. Mesela
hedefler koymuşuz. Demişiz ki 2015 yılında
dünyanın lojistikte bir numaralı örgütü biz
olacağız. Nerde olacağız 186 ülke arasında
birinci olacağız. Şunu da hiç istemem dünya
teşkilatlarıyla el sıkışıyorsunuz. Dönünce
başka şeyler söyleniyor. Bu bize uymayan bir
iştir. Bakın Kıbrıs konusunda öyle oldu. Biz
dedik ki ülke, iki bayrak iki para var. İki ayrı
insan iki ayrı millet var burada. Bunu yok farz
edemezsiniz. Gözünüzü kapatmayın dedik.
Tamam dendi, arkasından baktık ki Kızılhaç
Komitesi farklı bir şeyler söylemeye başlamış.
Güney Kıbrıs Federasyonu alıp kuzeyi yok
edecekler. Bakın dedim biz bir kuruluşuz, iyi
de bir kuruluşuz. Kendi kendimize yettiğimiz
gibi, dünyada 60 ülkeye yardım taşıyoruz.
Bu ülkemizin merhamet elidir. İnsanımız ne
kadar merhametli olduğunun çok açık göstergesidir. Biz başka kuruluşlar gibi devletten
destek, güç, bütçe alıp dağıtmıyoruz. Milletin
verdiklerini, götürüp onun adına veriyoruz.
Demek ki biz, toplumda tabanı olan bir kuruluşuz. Böylesine desteğe ve 755 şubesiyle en
çok şubeye sahip olan ülkelerden biriyiz. Bu
kadar yaygın bir kuruluş olarak, bizi yok farz
edemezsiniz. Ederseniz, biz kendi dünyamızı
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 Yakına
uzak, uzağa yakın
diyenlerden hoşlanmam. Korkak
insanlardan
hoşlanmam, ilk
zorlukta bırakıp
kaçarlar. 

Dışınızdaki yardım kuruluşlarıyla
diyalogunuz nasıl?

Son olarak bizim sorumluluklarımız vardır.
Onu şöyle ifade edeyim: Dünyamızı ve insanlığı hiçbir coğrafi, sosyal ve ekonomik farklılığa bakmadan tehdit eden doğal ve doğal
olmayan afetlere karşı bir sistematik geliştirme afet yönetimi kavramını ve afetten
sonraki sürecin tüm aşamalarında hayata
geçirilen kopmaz bir güven zincirine dönüştürmek lazım geliyor. Tarihin de bizlere yüklediği kaçınılmaz sorumluluğun bu olduğunu
düşünüyorum. t
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Ulvi Gençal
Sizi tanıyabilir miyiz?
1955 yılında Samsun’da doğdum. Aslımız Trabzon Çaykaralı’dır. Çocukluğum Samsun’da geçti. Samsun 27 Mayıs
İlkokulu’nda ve Samsun Namık Kemal
Ortaokulu’nda okudum. Lise birinci sınıfta
Samsun Ticaret Lisesi’ndeydim. Sonrasında
ailemizin bir kısmı İstanbul’a taşındı. Ticaret yapıyorduk. Belki de Samsun hinterlant
olarak küçük geliyordu. Tekstil ve hazır konfeksiyonla uğraşıyorduk. Eskinin tabiriyle
manifaturacıydık. Lise ikinci sınıfa geçince
İstanbul’a göçmüş olduk. Kadıköy Ticaret
Lisesi’ni bitirdim. Ticaret lisesi mezununun
üniversiteye girme şansı zayıftı. Bizi klasik
708

liselerle birlikte imtihan ettiler. Ticaret
Lisesi’nin dersleri tamamen farklıdır, meslek
dersleridir. Maliye, muhasebe, ekonomi,
satış, reklam, işletme okumuştuk. Lisede sınıf
birincisiydim. Ama bu derslerden hiç soru
çıkmıyordu. Bizim durumumuz da Kayserili
dostlarımızınkine benzerdi. İşe yaramayanı
okuturlar ya, böylece ticaret hayatına atıldık.
İki üç sene çalıştıktan sonra 1977 yılında
askere gittim. Antalya’da acemilikten sonra
İstanbul’a 66. Tümen Askeri Mahkemesi’ne
geldim. Çok sevdiğimiz bir savcının yazı
işlerini yaparak askerliğimi bitirdim. 1979
yılında da amcalarımızla ticaretimizi ayırdık, biz kardeşler olarak devam ettik. Aile
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büyüdü, kardeşler olarak da ayrıldık herkes
kendi ticaretini yapıyor. 1979 yılında Figen
hanımla evlendim. İki çocuğum var. Kızım
evli, ondan iki torunum var. Genç yaşta dede
oldum. Oğlumun da evliliği yakın.
Ben tekstilci bir ailenin çocuğuydum, çok
zengin değildik. Anadolu esnafını bilirsiniz, çalışmadan hiçbir yere varılmayacağını
öğrendik, biliyoruz. Şansla bir şey olmuyor.
Babamdan da, itibardan başka bir şey kalmadı. Babam iyi bir insandı, iyi bir esnaftı.
Çok bilgili, çok ileri görüşlü bir insan değildi.
Zaten biz işe başlayınca da çocuklarına göre
hisseleri taksim etti. Çekildi. Ben çalışmayı,
yaratıcı olmayı severim. Şu insan benim kahramanım filan diyemem. Biz Karadeniz insanıyız, her şeyden anlarız, her şeyden biraz
bilgi sahibiyizdir. Sadece tekstille ilgili söylemiyorum. Şuradan tekneyi getir, kaptanlığım var kullanırım. Sadece tekne mi hayır,
uçak getir onu da kullanırım. Çok merakım
vardır. Doğayı, yelkeni severim. Sanata çok
yatkınımdır. Sanat deyince resmi, müziği
değil, el sanatlarını kastediyorum. Elimiz çok
uzdur. Bu Karadeniz insanının mayasında
vardır. Bir de elimizden geldiği kadar düzgün,
dürüst ticaret yapmaya çalışıyoruz. O gündür
bugündür ticari hayatın içindeyiz.
Bizim için aile bütünlüğü her şeyden önemlidir. Ataerkil bir aileyiz. Milliyetçi ve mukaddesatçıyız. Aile yapımız böyledir. Bundan asla
ödün vermeyiz. Birimiz darda kalırsa herkes
koşar. Kayseri’de olan bu güzel alışkanlık,
Karadeniz halkında da aynen vardır. Elinden
tutarız, yardımcı olmaya çalışırız. Mümkün
olduğu kadar destek olmaya çalışırız. Tek
başına zenginlik bir işe yaramıyor. Tek başına
zengin olsanız da, mutlu olamazsınız. Etrafınızdakilerin de bir şey sahibi olması lazım.
Ben şahsım adına ailem, kardeşlerim, etrafım
için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
Yanımda çalıştırıyorum. Bir bina yaptırıyorum parkı vardır. Orada onlara iş veriyorum. Bizim asla kıskançlığımız yoktur. Hani
Hacı Ömer Sabancı’nın çok güzel bir sözü
var ya “gurur, kibir eşekliktir” diye fabrika-

sında yazar, o söz benim hayatımın felsefesidir. Kibir zaten Allah’ın hiç sevmediği
bir şeydir. İnsanla arkadaş oluruz. Nereye
gidersem gideyim orada yaşayan insanlara,
bekçisine, güvenlikçisine hal hatır sorarım.
Hepsi de bize kardeşleri gözüyle bakarlar. Ne
kadar varlıklı olursan ol, mütevazılığı elden
bırakmamak lazım. Bütün bunlar bir özellik
değil, herkeste olması gerekenlerdir. İnancımız bunu gerektirir. Ben çok mutaassıp
bir insan değilim liberalim. Hiçbir zaman
insanlığımızı unutmamalıyız. Gecenin şu saatinde bir müşterim çağırsa gidip dükkânımı
açarım. Elimizde Allah’a şükür 3–5 variyetim
var, kaybetsem şu yaşta gider şurada araba
yıkar, çoluğumun çocuğumun nafakasını
temin ederim. Erinmeyiz. Gurur kibir bize
asla yaklaşmaz.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
İnsanlar tek başına yaşayamazlar. Paylaşmak
zorundasınız. Her şeyden önce zekâtınızı
vereceksiniz. Bunu da en iyi yerlere, gerçek
ihtiyaç sahiplerine vereceksiniz. Bana göre
bugün halkın içinde bulunduğu durum hiç iyi
değil. Ben feryat ediyorum, ama bizi dinleyen
yok. Aç ve açıkta kalan çok insan var. Olanlar
bu insanlara vermek zorundadır. İman gereği,
inanç gereği vermemiz lazım. Bende var da,
karşımdakinde yoksa bu kabullenilecek bir

 Kayserililer
için bazen eli
sıkı, cimri derler.
Ben böylesini
hiç görmedim,
benim tanıdıklarım
bonkör insanlar.
Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Küçükçalıklar daha
ismini sayamayacağım onlarca
insan var ki çok
hayırseverler.
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çok farklı insanlar. Bütün bunlara rağmen
Kayseri’yi hâlâ görmedim. Duyduğum çok
iyi bir şehirmiş. İyi olmasaydı zaten böyle
iyi insanlar yetişir miydi?
Kayserili rahmetli İhsan Hasşerbetçi amca
vardı. Duymuşsunuzdur. Şadan Uzandaç’ın
kayınpederidir. Ben ona zamanın Nasrettin
Hocası derdim. Hayatı bir romandır. Her olayı
bir yere bağlar. Taşı gediğine koyardı. Bu ayrı
bir beceridir.
Hobileriniz var mı?

durum değildir. Paylaşarak üzerinizdeki bu
yükten kurtulacaksınız.
Kayseri’yi ve Kızılay’ı neden tercih
ettiniz?

 Hacı Ömer
Sabancı’nın çok
güzel bir sözü var ya
“gurur kibir eşekliktir” diye, fabrikasında yazar, o söz
benim hayatımın
felsefesidir. 

Kayserililer benim çok iyi dostlarım, her
şeyden önce bunu söylemeliyim. Biz Karadenizliyiz, ama tekstil camiası genellikle
Kayserili’dir. Piyasadan dostluklarımız var.
Bunların içerisinde Şadan Uzandaç çok özeldir. Benim çocuklarım ona ikinci bir baba
gözüyle bakarlar. O kadar yakınızdır. Ailecek çok sık bir arada oluruz. Bir gün elinde
giyecek bir şeyler var mı deyince, tabi var
dedik öylece başladık. Her sene bir şeyler
yapmaya çalışıyoruz. Ayhan ağabeyler çok
gayret ediyorlar. Onları yalnız bırakmak bize
yakışır mı?
Size göre Kayserililer nasıl
insanlardır?
Her şeyden önce çok çalışkanlar. Ben Sabancılar’la da iş yaptığım için söylüyorum. En
azından benim tanıdıklarım mükemmel,
Kayserililer için bazen eli sıkı, cimri derler.
Ben böylesini hiç görmedim, benim tanıdıklarım bonkör insanlar. Mustafa Çıkrıkçıoğlu,
Küçükçalıklar daha ismini sayamayacağım
onlarca insan var ki çok hayırseverler. Kavgacı değiller, mütevazılar. Nasıl ifade edeyim
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Hobilerim çok. Bir defa denizi çok severim.
Biz denizde doğduk. Denizde ölelim demeyeceğim. Allah sonumuzu hayır etsin. Denizin ölümü kötüdür tabi ki. Ben hafta sonlarını hep denizde geçiririm. Teknem var.
Bodrum’da evim var, orada da teknem var.
Benim daima deniz üstünde olmam lazım.
Sporda da deniz sporlarını severim. Sanat
müziğini, halk müziğini, yöresel Karadeniz
müziğini severim. Uçmayı seviyorum. İnşallah ehliyet alıp tek başıma uçacağım. Seyahati
severim. İki üç sene öncesine kadar kayağı da
severdim, şimdi biraz yorucu geliyor. Yurtdışında kayak yapılacak yerler içerisinde gitmediğim merkez yok gibidir. Yöresel lezzetleri
severim.
Neleri sevmezsiniz?
Ben sabahları Kadıköy’deki Büyük Kulüp’ün
önünde yürüyüş yapıyorum. İnsanlar bu
güzel kıyıya çöp atıyorlar, bu beni hasta
ediyor. Memleketi kirleten hiçbir şeyi sevmiyorum. Benim bütün ruhumu ve dengemi
bozuyor. Lüzumsuz kötü trafiği sevmiyorum.
Yanlış insanları sevmiyorum. Bu tür insanları
kimse sevmez, ama özellikle beni yaralıyor.
Ülkeye yapılan saygısızlıkları sevmiyorum.
Karadenizli’ye hangi takımdansınız
diye sormaya gerek var mı?
Ben Beşiktaş’ı, Trabzon’u, Samsunspor’u
tutarım. Bu üçü de benim takımım. Hangisi ilerideyse, iyi durumdaysa onu tutarım.
Beşiktaş’la Trabzonspor maç yapıyorsa, daha
iyi durumda ve hedefe daha yakın olduğun-
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dan Trabzonspor’un kazanmasını isterim.
Samsun benim doğup büyüdüğüm yer, oraya
ayrı bir sevdam vardır. Trabzon benim kökenim, her zaman çekinmeden gurur ve iftiharla söylerim. İstanbul’da olduğum için de
Beşiktaş’ı tutuyorum. Ancak şu anda pek
başarılı değil.
Unutamadığınız olaylar var mı?
Benim çocukluğum acılar içinde geçti. On
iki yaşındayken annemi kaybettim. Çocukken büyümek zorunda kaldık. En büyük
bendim. Kardeşlerimin hem ağabeyi, hem
anası, babası oldum. On iki yaşında ağabey,
baba oldum. Şu anda 55 yaşındayım, annem
öleli 40 küsur yıl oldu, ama hâlâ sızısı, acısı
bugün gibi içimdedir. Ananın yerini hiçbir
şey doldurmaz. Ne kardeş, ne çocuk hiçbir
şey onun yerini doldurmaz. Annesine ters
davranan, yanlış davranan insanı öldüresim
gelir. O kadar bana zor gelir. Anasızlığın acısını bilirim. Allah’a dua ederim. Hiç kimseye
ve bana evlat acısı göstermesin diye. Allah
sıralı ölüm versin.
Bu dünyaya neden geldim diye kendi kendimize sormamız lazım. Milyonlarca insan
dünyaya neden geldiğini bilmeden gidiyor.
Oğlum bir yıldır yanımda çalışıyor. Baba
senin için kötü diyen bir kişiyi bile görmedim
deyince, bak oğlum işte bu çok önemlidir, iyi
adam olmak çok zordur, kötü adam olmak bir
dakikaya bakar, ağzından çıkacak bir cümleye bakar, ağzından olumsuz bir laf çıkarsa
o bile usturubuyla çıkmalı derim. Güzel
ve iyi anılmak insan olmanın bir kuralıdır.
Kazandım, yedim içtim, bıraktım, gittimden
ibaret değildir hayat. Okul, sağlık ocağı, cami,
Kızılay, çocuk okutma, fakire, dula, yetime
bakmak hepsi birer ihtiyaç. Zaten hiçbir şey
bizim malımız değil. Biz onun sadece bekçisiyiz. Ben ona inanıyorum. Çocuğumuza
bile bir şey bırakırken, helalinden olmasına
dikkat etmeliyiz. Bir de ölünce arkanızdan
iyi insandı, dedirtmek çok önemlidir.
Meslek teşekküllerinde, sivil toplum
örgütlerinde görev aldınız mı?

Bana siyasette de bulunmam için teklif ettiler.
Sıcak bakmadım, bana uygun değil. Aklımla
bağdaşmıyor. Ben orada bozulacaksam Allah
o işi bana vermesin, nasip etmesin. Ben oraya
gittiği gibi düzgün dönmeyenleri çok gördüğüm için uzak durdum. Vatana, millete
çalışmak çok güzel. Zaten bu duygular içerisindeysen seni oraya getirmiyorlar. Sadece
bir Osmanbey İşadamları Derneği’miz var,
oranın Başkan Yardımcılığı’nı yaptım. Bu tür
çalışmaları da yapamıyorum. Ya vakit yokluğundan, ya da ihmallikten. Bazı dernek ve
odalar hayal ürünü. İstanbul’da üç kere Ticaret Odası’nın toplantısına gittim, baktım ki
hiçbir şey konuşulmuyor, söylenen bir şey de
uygulanmıyor. Sonunda beni oradan attılar.
Bir usulsüzlükten filan değil, toplantılara
gelmiyorsun diye üyelikten attılar. Bir kulübün başkanlığını teklif ettiler, kabul etmedim. İçimden geldiği gibi, doğru konuşurum,
siyasi davranmam. Benim hamurumda yok,
o zaman da bu işler bana göre değil.

 Zaten hiçbir
şey bizim malımız
değil. Biz onun
sadece bekçisiyiz.
Ben ona inanıyorum.
Çocuğumuza bile
bir şey bırakırken,
helalinden olmasına
dikkat etmeliyiz. Bir
de ölünce arkanızdan iyi insandı,
dedirtmek çok önemlidir. 

Sonuç olarak şunları söyleyebilirim. Faniyiz, dünyaya geldik gidiyoruz. Yaptığımız bu
hayırlar bir şey değil, daha büyüklerini yapmamız lazım. İnşallah da yapacağım. Hedeflerim var, olması da gerekir. Bunu da kuralıyla,
intizamıyla, ahlakımızı değiştirmeden, düzenimizi bozmadan yapmaya çalışıyoruz. t
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Rıfat Çalıka’nın Kızı

Vesile Karakimseli
Sizi tanımak isteriz?
1929 yılında Kayseri’de Lale Mahallesi’nde
doğdum. Çocukluğum burada geçti. İlkokulu
Etiler İlkokulu’nda okudum. Kayseri Lisesi’nde
ortaokulu bitirdim. İstasyon Caddesi’ndeki Kız
Enstitüsü’nü bitirdim. Orada hem lise dersi,
hem de dikiş, nakış, çiçek ve moda işlerini
öğrendim. 1947 yılında Selçuk Karakimseli
ile evlendim. İki oğlum bir kızım var.
O günkü Kayseri ile bugünkü
Kayseri’yi değerlendirir misiniz?
Geçmişteki Kayseri daha dışa açıktı. Hem ben,
hem ablam Lütfiye Taşcıoğlu evlendiğimizde
712

şapka giyerdik. Sosyal hayat daha canlıydı.
Sümer, Şeker ve Tayyare Fabrikası’nda halkla
beraber yemekler olurdu. Balolar olurdu. Kıyafet baloları olurdu.
Babanız Rifat Çalıka nasıl bir insandı?
Son derece dürüsttü. Üç kere Belediye Başkanlığı yaptı. Hiç mal sahibi olmadı. Kızılay’da
yöneticilik yaptı. Sadece babasından kalan evi
ve kendi birikimleriyle aldığı bağı vardı. Ticaret Odası’nın olduğu yer babasının üstüneydi,
yarısı benim değil diye kendisine ait hisseyi
Oda’ya verdi. Babam çiçeklere çok meraklıydı.
Kendi bahçıvanlık yapardı. Türk sanat müziğini sever, gramofon dinlerdi.
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Baba olarak nasıl birisiydi?
Çocuklarıyla çok ilgiliydi. Okumamızı isterdi.
Derslerde neler yaptığımızı sorar ve ilgilenirdi. Benim Şaban ağabeyimle yaş farkımız
azdı, beraber gider gelirdik, Etiler İlkokulu’na.
Hüseyin amca isimli bina görevlisi vardı. O
bizi okula götürürdü. Evimiz sonradan Kültür
Müdürlüğü olmuştu.
Babanız Size neler tavsiye ederdi?
Çalışan adamlara iyi muamele ederdi. Büyüklerimize saygı duymamızı, dersimize iyi çalışmamızı isterdi ve arkadaşlarımızla iyi geçinmemizi tavsiye ederdi.
Biz şimdiki çocuklar gibi asi değildik. O yüzden
sözünden çıkmazdık. İmkânlar daha kıttı.
Babam emekli maaşıyla geçiniyordu, ama her
şeyimiz düzgündü. Teknoloji bu kadar yoktu.
Ama o zamanlar evlerde çalışanlar çoktu.
Babanızın arkadaşlarıyla ilişkileri
nasıldı?
Ailemle İstanbul’a gezmeye gittik. Bursa,
Ankara, İstanbul’da gezdik. Bizi hayvanat
bahçesine götürdü. Her şeyi görün ki görgülü
olun, diye uğraşırdı. Daha önceden Katipzade
Nuh Naci bey ve İmirza Mustafa Özgür beyleri tanırdı. Onlar, Kayseri’nin zenginlerindendi. Nuh Naci beylere çay içmeye gitmiştik, fakat bizi yemek yemeden göndermeyeceklerini söylediler. Babam“burada kalırım,
fakat Kayseri’ye bir yurt yaptıracaksın”, dedi.
Sözünü aldı ve Kayseri’ye gelir gelmez yurt
yapımına başladı. Maddi kısmını Nuh Naci
Yazgan karşıladı, plan ve başında durma işi
babama aitti. Emekliydi ve vakti vardı.
Babam çok çalışkandı. Dedem Rahmi bey askeriyede sivil katipmiş. Babamın keçisi varmış.
Keçisi de yavrulamış. Babam savaş zamanında,
sıkıntılı zamanda o kadar becerikliymiş ki, keçi
ve yavrularını Girit’ten Türkiye’ye gemiyle
buraya getirebilmiş. Hatta o sıkıntılı dönemde,
anne olan bir kadının sütü kaçmış, babam
keçiyi sağarak kadının çocuğuna içirmiş.

Babam Girit’ten gelince biraz İstanbul’da
bulunmuş. Babam Osmanlı’da ilk memuriyet
zamanlarında mutasarrıflık yapmış.

Vesile Karakimseli {oturan sol
baştan ikinci} ve arkadaşları

Atatürk’le beraber Cihan Harbi’nde birlikte
çalışmışlar. Hukuk bölümünü bitirdi.
Ağabeyiniz Hurşit Çalıka nasıl
birisiydi?
Ağabeyim çok zeki birisiydi. Amerika’ya ilk
olarak gidenlerden. Maliye müfettişi, Hazine
İkinci Müdürü’ydü. Türkiye hükümeti
ağabeyimi Amerika’ya yolladı. O zamanlar Amerika’ya gitmek mucizeydi. Vazifeli
olarak gittiğinden, Amerikalılar ağabeyime
Amerika’da kalmasını istemişler. Eşini götürmemişti. Hem bizim ailemiz, hem de yengemler çok üzüldüler. Yengem Tayyare Fabrikası
doktoru Behçet Feyzioğlu’nun kızıydı. O teklifi kabul etti. Buradan bakanlık teklif ettiler,
ama gelmedi. Babamın vasiyeti vardı, “siyasete
girmeyin” diye. Babam çok sıkıntılar çekmişti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ağabeyimle
bana, babamın hayatını anlatmamız için yazı
geldi. Ben yazıyı ağabeyimin İstanbul’daki
evine götürdüm, ne yapalım dedim. Sonra
Meclis’ten istediler beni. Gel dediler, gittim.
Bir şey çıkmadı.
Atatürk vefat edince İnönü çağırdı,
ama babam geri dönmedi.

 Babam Rifat
Çalıka son derece
dürüsttü. Üç kere
Belediye Başkanlığı yaptı. Hiç mal
sahibi olmadı.
Kızılay’da yöneticilik yaptı. Sadece
babasından kalan
evi ve kendi birikimleriyle aldığı bağı
vardı. 
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Babam Kayseri’de de boş durmadı. Bünyan’da
fabrika kurdu. Çok güzel battaniyeler çıkarıyordu. Atatürk gelip fabrikayı gezmiş ve
çok beğenmiş. Babam o fabrikayı yaptırırken, kulakları soğuktan yanmıştı. Çalışırken
kamyon üstünde gidip geliyordu. Sonraki
zamanlarda kulaklarından hep tedavi oldu.
Ağabeyinizi görmek için geçen yıl
Amerika’ya gitmiştiniz. Nasıldı?
Benden iyiydi, maşallah.

 Ben Talas
Amerikan Koleji Okul
Aile Birliği’ne üyeydim. İki oğlum da
orayı bitirdiler. 

Eşiniz Selçuk Karakimseli’yi anlatır
mısınız?
Yüksek mimardı. Evlendiğimizde Belediye’de
İmar Müdürü’ydü. Selçuk bey, o zaman
Ankara’da Bonats’ın yanında memur evlerini yapıyordu. Alman mimar Bonats’la çalışıyordu. Buraya belediye başkanı Sait Koçak
getirdi. İbrahim Ergüven ve Osman Kavuncu
döneminde de çalıştı.
Osman Kavuncu bize çok gelirdi. Bağlama
çalardı. Çok çalışkandı.
27 Mayıs Caddesi’ni, Sivas Caddesi’ni ve bu
caddeler üzerindeki bazı binaları yapan eşim
Selçuk’tu. İlk bina olan Hasan Ceylan apartmanının müteahhitliğini yaptı. 59 yaşında
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vefat etti. Askerliğini 1947 yılında Çankırı’da
yaptı. Askeriye’de şantiye şefiydi. Kayseri’ye
mal almaya Cumartesi ve Pazar günleri gelirdi.
O zamanlar televizyona bu kadar bağlı kalmaz
ve sosyal hayatın içinde olurduk. Bağlarda oturulurdu. Talas’taki bağımız kayınpederimden
kalma. Yazları oraya göçerdik. Komşumuz
Arif Molu vardı. Alaybey’ler vardı. Hurşit
ağabeyimle eşim arkadaştı. Oğlum şu anda
İstanbul’da armatörlük yapıyor.
Okumayı çok severdi. Çocuklarla oyunlar
oynar, onlar ne derse yapardı. Fakat iş okumaya gelince çok sertti ve ciddiydi. Oğlum
Zeki, Robert Koleji ve mühendisliği bitirdi.
Amerika ve İngiltere’de mastır yaptı. Rifat,
liseyi Robert Koleji’nde okudu ve ODTÜ’yü
bitirdi. İkisi de İstanbul’da yaşıyorlar. İrfan
Bayram’la evlenen kızım Hafize, Kayseri’de
TED Koleji’ni bitirmişti. Evlendikten sonra
Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Rusça
Bölümü’nden mezun oldu.
Sosyal faaliyetlere katılıyor muydunuz?
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Vesile Karakimseli ve
Selçuk Karakimseli

Ben Talas Amerikan Koleji Okul Aile Birliği’ne
üyeydim. İki oğlum da orayı bitirdiler.
Çamlıbel’in 500 metre ilerisinde evimiz var.
Hafta sonlarında arkadaşlarını eve yatılı getirirlerdi. Çocuklar o zamanlar pencereler açık
yatarlardı, ama hiç hasta olmazlardı. Kahvaltıda kuru üzüm, zeytin yerlerdi. Kaloriyi
hesap ederlerdi.
Kolej’de Amerikalılar ile birlikte köylere giderdik. Oradaki insanlarla ilgilenirdik. Doktor
atın üstünde doğumlara giderdi. Köylerdeki
hanımlara öğütler verirdik. Çocuklarıyla
ilgilenirdik. Ahmet Hilmi Tanver’in annesi
yanımızdaydı. Ziraat Bankası Müdürü’nün eşi
vardı. Evlerimizde Amerikalılar bize Amerikan
yemeklerini, biz de onlara Kayseri yemeklerini
yapardık. Yemeklerimizi çok beğenirlerdi. Biz
onların yemeklerini sevmezdik.
Verem Hastanesi’nde kadınlar kolunda çalıştık. Gesili doktor Osman beyin eşi Nimet
hanım başkanımızdı. Eşim ölene kadar çalıştım. Erzak dağıtırdık. Eşim de oraya üyeydi.
Yardımları dağıtırdık. Muhasebecimiz Nihat
beyin eşi Sevim Taşçıoğlu vardı. Köylerden gelenler de çoktu. Sonradan Sabancı

Üniversitesi’nde dekan olan Prof. Dr.
Ahmet Alkan oğlum Zeki’nin yakın arkadaşıydı. Gazeteci Cengiz Çandar oğlum
Rıfat’ın arkadaşıydı. Orada okuyan gençlerin hepsi önemli insanlar oldular. t
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Yahya Yelkanat
Sizi tanıyabilir miyiz?
1935 yılında Kayseri Tavukçu Mahallesi Şiremenli Caddesi’nde dünyaya geldim. İlkokulu
İstiklal İlkokulu’nda okudum. Ortaokulu Kayseri Lisesi Orta Bölümü’nde tamamladım.
Kayseri Lisesi’ni lise ikinci sınıftan terk ettim.
Babam Mehmet Yelkanat’ın tuhafiye dükkânı
vardı. Bana da ikinci dükkân açtı, ben de orada
ticarete başladım. Ben evlenene kadar tuhafiye
işiyle uğraştım. Evlendikten sonra tuğla yaptım,
halıcılık yaptım ve en sonunda da lokantada karar kıldım. Çocuklarım halen lokanta
işini devam ettiriyorlar. Tuğla işinde imalatı
Sırasöğütler’de yaptık. Yirmi bir sene devam
ettim. Halıcılık yaparken Amerika, Hollanda,
716

Belçika, Almanya’ya halı gönderdim. 1955–
57 tarihleri arsında askerlik görevimi yerine
getirdim. Altı ay Denizli’de yaptıktan sonra
Siirt’e geçtik. Siirt’ten sonra Kırşehir Mucur’a
geldim, askerlik şubesinde askerliğimi tamamladım. Memlekete yakındı, ama o zamanlar
dört buçuk saatte geliyorduk, Kayseri’ye. 1961
yılında evlendim.
Hayırseverlik denildiğinde Siz ne
anlıyorsunuz?
Yediğin yemeği ağız tadıyla, içine sindirerek
huzur içinde yiyorsan ve yediğin yemekten
veya benzerlerinden, olmayan vatandaşlara
rızıklandırırsan bu hayır demek oluyor.
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Babanızın Size öğütleri nelerdi?
Babam çok asabi adamdı. Karşısında konuşamazdık. Söylediğinden de çıkmazdık. Bize işinize bakın, kötü arkadaşlarla düşüp kalkmayın,
içkiyle vaktinizi öldürmeyin derdi.
Siz çocuklarınıza neler tavsiye
edersiniz?
Ben çocuklarıma babamın bana davrandığı gibi
sıkı davranamıyorum. Biri Uludağ Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü, diğeri Erciyes
Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Sözümden çıkmazlar. Büyüğünü, küçüğünü bilirler.
Neleri seversiniz, neleri sevmezsiniz?
Arkadaşlarımın hepsi beni sever. Arkadaşlarımla bir araya toplanır, sohbet ederiz. Bir
arkadaşımızın yazıhanesi var, orada vaktimizi
geçiriyoruz. 10–11 emekli arkadaşız. Bebelik
arkadaşlarımın çoğu rahmetli oldu. Çocukları
evlenecek olanlar gelirler sorarlar, biz de bildiğimiz kadar söyleriz. Yalanı, riyayı, gururu,
kibiri sevmem. Hangi işle uğraştıysam sonuna
kadar gittim. Neticelerini almaya gayret ettim.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Arkadaşım Ayhan Uzandaç sebep oldu. Allah
razı olsun Ayhan beyin yapabildiklerini hiçbirimiz yapamadık. Yaptığım hayır yerine ulaşır
dedim ve bir daire verdim.
Kayseri ve Kayserili hakkında neler
söylersiniz?
Kayseri’ye gelen yabancı önce gelirken, sonra
da giderken ağlar. Önce niye geldim diye, giderken de üzüntüsünden ağlar. Dışarıda anlatılan
bazı olumsuz şeyler var, onlar kesinlikle yalan,
yanlış. Kayserili’yi tanımak lazım.
Kayseri ileride çok sevilen bir şehir, bölgesinde
en kuvvetli şehirlerden birisi olur.
Boş zamanlarınızı nasıl
değerlendirirsiniz?
35 sene devamlı ava gittim. Buradan Urfa
Suruç’a, Akdağmadeni, Sivas’a, Toroslar’a kadar
ayak basmadığım, avlanmadığım yer yok. t
717

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

Yaşar Kaşıkçı
Sizi tanıyabilir miyiz?
1934 yılında Kayseri Camikebir Mahallesi’nde
doğdum. İlkokulu Cumhuriyet’te okudum.
Ticaret Lisesi’nin de orta bölümüne kadar
okudum. Sonrasında dedem ve amcalarımın yanında çalışmaya başladım. Toptan
bakkaliye işiyle uğraşırlardı. Dedem Ahmet
Kaşıkçı, amcam da Halil Kaşıkçı’ydı. Babam
vefat ettiğinde ben 3,5 yaşında olduğumdan babamı bilmem. Ben amcamın yanında
büyüdüm, onu babam gibi bilirim. İzmir,
İstanbul, Mersin, Kars’tan malzemeleri getirirler burada satarlardı. Yok yoktu. Hatta
dedem, ben müşteriye o mal yok dediğimde
oğlum öyle deme git komşundan al müşteriyi
718

memnun et derdi. Bakkaliye, inşaat malzemesi, nalburiye çeşitleri çoktu. Sivas ilçelerinden, Zara, Şebinkarahisar’dan Kayseri’ye
gelirlerdi. Malatya tarafı keza. Niğde, Bor,
Ulukışla, Konya Ereğli, Yozgat ve civarları
tamamen gelirler, alış veriş yaparlardı.
Dedem ve amcam iyi işadamlarıydı. Yokluktan, çocukluktan bu işin içindeydiler.
Az karla, çok sürüm yapmaya çalışırlardı.
Az kazananın çok kazanacağını söylerlerdi.
Kar ederken karşımızdakini de düşünmemizi
isterlerdi. Çünkü bizden alan, daha sonra
satarken kar edebilmeliydi. Onun da ev geçindireceğini düşünmemiz istenirdi.
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1948 yılında ticarete başladım. O zamanlar
toz şekerden, kesme şeker yapılırdı. Ahmet
Çarşıbaşı ile bu işe başladık. Toz şeker alıp
pudra şekeri, oradan da kesme şeker yapıyorduk. Toz şekeri değirmende pudra şekeri
haline getiriyorduk. Hafif tavlıyarak ince
kutuların içine koyup merdaneliyor, sonrasında da fırınlıyorduk. Fırın içinde sertleşiyordu. 25–50 kiloluk sandıkların içine koyuyorduk. Buradan da civar illere gönderiyorduk. Tek parça olurdu tabi. Daha sonrasında
makineyle kesilerek şimdiki haline getirilirdi.
Şeker biraz da sert olurdu, o zamanlar. Bilhassa Erzurum’da çok tutulurdu. O zamanlar
Kayseri’de şeker fabrikası yok, Turhal’da var.
Dolayısıyla kamyon almamız icap etti. 1948
yılında Arif Tahtasakal’dan ve Bekir Yağcı’dan
6.500 liraya austin kamyon aldık. 3.000 lirası
peşin 3.500 lirası ayda 500 lira taksitle. Nakliye işimiz kolaylaştı. İhtiyacı olanların da
nakliye işini yapıyoruz. O tarihlerde gaz fazla
yoktu. Arif Molu gaz satar, biz ondan kâğıt
alırız, İskenderun’a gideriz. Giderken de yanımızda bakliyat götürürüz. Onların verdiği
kâğıda para vermezdik. Kâğıtta da, bunlara
istediği malları verin yazardı. Adana’dan
pamuk yağı, pirinç, sabun alırız, doldurur
Kayseri’ye getiririz. Gazı Kayseri’de ambarda
satardık. Ambarda husul yok. Bakkallar gelir
oradan alır, biraz ekonomik olur. Şeker Fabrikası yapılınca ortaya küspesi çıktı. Şeker
Fabrikası’nın karşısına ahır yaptırdık. Orada
büyük baş hayvancılığa başladık. Erzurum’a
şeker götürdüğümüzden, biz de oradaki arkadaşlardan büyük baş hayvan almaya başladık.
6–8 ay Kayseri’de besledikten sonra kamyonlara doldurur, İstanbul’a götürür, satardık.
Buradaki pastırmacılara verirdik. Peynir de o
zamanlar Trakya’dan geliyor. Pınarbaşı Akçasöğüt Mevkii’nde peynir yaptırmaya başladık.
Köylüye avans dağıtırız, bize süt üretirler.
Sütten peynir yaptırır, satarız. Kendi üretimimizi yapıyoruz. Dolayısıyla içeriğini bildiğimiz için, müşteriye malı doğru şekilde sattık.
Kazançtan çok, güven satmış oluyoruz. 60
yıldır da çalışıyoruz. Argıncık’ta mağazam
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var, halen gider uğraşırım. Oğlum eczacı oldu,
bu işlere girmedi.
1952–54 yılları arasında askere gittim.
Erzurum Aşkale’ye gittim. Kandilli 6. Zırhlı
Tugay’da 2 sene askerlik yaptım.
1955 yılında evlendim.
Ağabeyim Mehmet Kaşıkcı 1966–69 tarihleri
arasında Ticaret Odası Başkanlığı yaptı. O
zamanlarda da anonim şirketlere büyük talep
vardı. Ticaret Odası ve ağabeyimin teşvikleriyle, biz de o zaman Meysu’yu, Oylum’u,
Kayseri Yem Sanayi’ni, Çinko Kurşun
Sanayi’ni kurduk. Saray Halı, Birlik Mensucat, Orta Anadolu Mensucat, Erbosan Boru
Sanayi’nde sermaye ortaklığım vardı. Kayseri
Gıda Sanayi’nin kurucularındayım. Halen
faaliyetine devam etmektedir. Argıncık Toptancılar Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı’nı
yaptım. 385 tane dükkân yaptık.

Yaşar Kaşıkçı’nın amcası
Halil Kaşıkçı

Hayır, hayırsever denilince ne
anlıyorsunuz?
Yoksula yardım etmeyi, dedem ve amcamdan gördüm. İkinci Dünya Savaşı zamanı
kıtlık zamanıydı. Ekmek yok aş yok. Her şey
karneye bağlanmış. Dedem ve arkadaşları, o

Babası Mehmet Kaşıkçı
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Dedemizden bize kalan arsalar üzerinde üç
tane camimiz var. Yeniköy Mahallesi Serin
Sokak’ta Takva Camii, Argıncık’ta Fevzioğlu
Mahallesi’nde Buhara Camii ve altında Kur’an
kursunu yaptırdık. 125 kişi okuyor, şimdi
orada. Onların yakıt ve giyecekleriyle de ilgileniyoruz. Cırgalan’da 10.000 m2 arsamız
vardı. Orayı da ilkokul ve cami yapılması için
bıraktık. Takva Camii yanındaki arsamızı da
ilkokul yapılmak üzere bıraktık. Argıncık Toptancılar Sitesi Camii’nin yapılmasına önderlik
ettim. Maddi ve manevi yardımda bulundum.
Oraya 31.000 kadar masraf ettim, ama adımı
koydurmadım. Ama başkası 18.000 lira verdi
adımı koyun dedi.
zamanlar paketler hazırlarlar, ihtiyacı olanlara akşam namazından sonra kimseler görmesin, onurları kırılmasın diyerek yardımda
bulunurlardı. Muhacir Mehmet emmimiz
vardı. Onunla birlikte sırtımıza alır, yavaşça
kapılarına bırakır gelirdik. Bizden geldiğini
de bilmezlerdi. O yaşlarda hayır kavramı
kafamda oluşmaya başlamıştı.

Dedesi Ahmet Kaşıkçı

 İkinci Dünya
Savaşı zamanı
kıtlık zamanıydı.
Ekmek yok, aş yok.
Her şey karneye
bağlanmış. Dedem
ve arkadaşları, o
zamanlar paketler
hazırlarlar, ihtiyacı
olanlara akşam
namazından sonra
kimseler görmesin,
onurları kırılmasın
diyerek yardımda
bulunurlardı. 
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Geçmişte Hacıkılıç Camii’nin apartmanı
vardı, kiraya verilirdi, fakat namazı kılan
imamın evi yoktu. Hunat Camii’nin namazını
kıldıran imamına tahsis edilmek üzere Seyit
Gazi Mahallesi’nde bir daire verdik, lojman
olarak. Takva Camii’nin hocasının da bir evi
var. Hocaların kafaları rahat olsun diye iki
tane imamevi tahsis ettik. Evlerin de camiye
yakın olması çok önemliydi. Çünkü gidecek
gelecek. Ulaşım kolay olmalı.
Kayseri Üniversitesi Hastanesi’nde de çalışmalar vardı. Ahmet Hulusi Köker hoca
dekandı. Oraya bir oda yaptırdık. Melikgazi
Hastanesi’ni eniştem Ahmet Çeşmebaşı yaptırdı. Orda da bir odamız oldu. SSK’da duyduk
ki odalar döşenmekte, oranın başhekimi
Esat bey oğlumla beraber Altınoluk’ta otururlardı, biz de bir oda döşedik. Ayhan beye
rica ettim bir oda da biz yaptıralım dedik.
O da sağ olsun kabul etti, Kızılay’da da bir
odamız oldu.

Neleri sever neleri sevmezsiniz?
Yardımlaşmayı çok severim. Anam da, eşim
de hep bana kendi işin duruyor, hep başkasının işine koşuyorsun, senin bu işe aklın
ermiyor derler. Kötülükten hiç hoşlanmam.
Kimseyi dolandırmayı sevmem, başkasının
da beni dolandırmasını istemem.
Hayatta örnek aldığınız kişiler var mı?
Dedem ve amcamı örnek aldım. İşe yeni
başladığım zamanlar. Gençliğin verdiği bir
hararet var. Müşteriyle pazarlıklar olmakta.
100 liralık mala 110 derim ve pazarlıkla 105’e
satarım. Dedem sorar kaça sattın diye, ben
de 105 derim. Olmaz oğlum, komşunda 100
lira sen de 100’e sat derdi. Dedeme alan adam
memnun gitti bir şey söylemedi demişsem
de, parasını götürüp iade etmemi istemişti.
Şehir dışlarından pirinç getirirlerdi. Adam
satamazsa problem olurdu. Çünkü vasıta yok,
kalacak yer yok. Elinde kaldıysa, vay adamın
haline. Bu adamla pazarlık eder, ucuza alırım.
Ama, dedem olmaz der kızardı. Adam zarar
ettiğini söyler, ben de adamın razı olduğunu
anlatmaya çalışırdım. Adamı çağırır ve zarar
etme diyerek üstünü tamamlardı. 95 kuruşa
almışsam, 96 kuruştan ödememi isterdi.
Satan adam bu sefer dualar eder, hayrını
gör derdi. gerçekten de, dedemden habersiz ucuza aldığım mallar, satılmaz köşede
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öyle dururdu. O zaman anladım ki dedemin,
amcamın dediği doğru olan.
Şimdi de onlardan gördüğümü uygularım.
Elimdeki mala zam gelecekse müşterilerime
haber veririm ki, zamsız fiyattan alabilirsiniz
diye. Zamsız almalarını isterim. Onlar da
memnun olurlar, alıp giderken de Allah razı
olsun derler.
Kayseri’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Eskiden hürmet vardı, saygı vardı. Sevgi vardı,
itimat vardı. Şimdi insanlar tamamen bencil
oldular. Kendisinin 1 kuruşluk menfaati için
karşıdakinin 10 kuruşluk menfaatini ayaklar altına alıyorlar. Eskiden olmazdı bunlar.
Açıkça söylenirdi. Birbirlerine destekler verirlerdi. Büyük mağazalara mal veriyoruz, ama
bakıyoruz ki adam kaybolmuş. Malımızın
üstüne yatmış, eskiden bu tür davranışlar
olmazdı. Bu tür davranışlar da yanlarına kar
kalıyor ve paranın üstüne yatıyorlar. Dedelerimin ortamına uymamasını anlıyorum, ama
bizim ortamımıza da uymuyor.

Yaşar Kaşıkçı ve Mehmet Kaşıkçı

Şehircilik olarak Kayseri’yi nasıl
görüyorsunuz?
Şehrimiz fevkalade genişledi. 1948 yılında
ticarete atıldım ve o zamandan beri bütün
belediye başkanlarını gördüm. O zamanki
imkânlarla belediyelerimizin çalışmaları,
faaliyetleri bambaşkaydı. Kayserimiz ileriye
doğru gitmekte. Fakat büyüdükçe insanlar arasındaki bağ, samimiyet, dostluk vs.
azalıyor. Şimdi aynı apartmandaki kişiler
bile birbirini tanımıyorlar. Mahallemizde
bir yanlış yaptığımızda büyükler gelirler ve
sanki annemiz, babamız, dedemiz gibi bize
kızar, kulağımızı çeker ve bir daha yapma
derdi. Sahiplenirlerdi. Komşuluk hakkına
saygı duyarlardı. Şimdi bir çocuğa bir şey
söylesem, bir de çocuktan fırça yiyoruz.
Refik Bürüngüz amca Bürüngüz Camii’ni
yaptırıyordu. Çok heveslendi, çok ilgilendi,
çok üzerine düştü. Akşam vakti amcamlar
yemeğe götürdüler. Ben de o zaman küçüğüm, hizmetlerini görüyorum. Karşımızda da

talebe yurdu var. Yurda ve yurttakilere hep
sevgiyle, saygıyla yaklaşıyoruz. Ağabeyim de
İstanbul’da okuyor o zamanlar. O zamanlar
bizim aldığımız terbiyeye göre büyüklerin
yanında konuşulmaz. Cami mevzuu açılınca
duramadım ve Bürüngüz amcaya caminin
güzel bir şey olduğunu, Allah’ın evi olduğunu, ama talebe yurdu yaptırmanın daha iyi
olacağını söyledim. Biraz şaşırdı ve biraz da
bozulur gibi oldu. Oğlum inşallah siz de büyüdüğünüzde hem cami hem de yurt yaptırırsınız dedi, biz de, âmin dedik. Babamın evini
1980 yılında yurt olarak verdik. O zamandan
bugüne talebeler orada oturuyorlar. Şuanda,
Kılıçaslan Vakfı ilgileniyor ve 125 talebe var.
Ankara’da bir binamız var, Kızılay Karanfil
Sokak’ta. Orada da Sakarya Eğitim Vakfı var.
Başkasına verdiğimizin yarı fiyatına onlara
verdik, talebeler tahsil görecekler diye. Camiler de yaptırdık. Her zaman derim, Bürüngüz
amcanın duası tuttu diye. t

 Eskiden
hürmet vardı, saygı
vardı. Sevgi vardı,
itimat vardı. Şimdi
insanlar tamamen
bencil oldular. Kendisinin 1 kuruşluk
menfaati için
karşıdakinin 10
kuruşluk menfaatini ayaklar altına
alıyorlar. 
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Yaşar Küçükçalık
Siz tanıyabilir miyiz?
1960 yılında Kayseri’de Eski Bedesten’de
dünyaya geldim. Beş yaşına kadar Kayseri’de
kaldım. 1966 yılında ailemizin işi nedeniyle
İstanbul’a geldik. Babam Nuh Mehmet
Küçükçalık iş hayatına 1930’ların başlarında atılmış. 1939 yılında kendi şirketini
kurmuş. 1940’lı yıllarda tüccarlık yapmış.
1950’li yıllara gelindiğinde Türkiye’nin çok
ender sanayi kuruluşlarından birisi olan Kayseri Birlik Mensucat’ın kurucu üyelerinden
olmuş. Ondan sonraki dönemlerde tekstil
ticaretiyle uğraşmış. 1966 yılına gelindiğinde
hem sağlık sorunları, hem de işinde daha
722

başarılı olup büyüyebilmek için İstanbul’a
taşınmış. Biz dört kardeşiz. Ablalarımın adı
Servet ve Semiha. Bir de kardeşim Yılmaz
Bey var. İstanbul’a taşınınca ilkokulu İlhami
Ahmet Örnekal’da, ortaokulu ve liseyi Özel
Moran Lisesi’nde okudum. Daha sonra da
1978-1981 yıllarında yurt dışında İngiltere’de
pazarlama ve yönetim eğitimi aldım. 1982 yılı
Haziran’ında Kütahya ve İstanbul’da askerliğimi yaptım. Kütüğüm Kayseri’de olduğu
için, askerliğimi İstanbul’da yapabildim.
Kütahya’dan İstanbul’a dağıtım olduğunda,
babam bana 60 günlük askerlik İstanbul’da
mı yapılır, benim yüzümü yere mi batıra-
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caksın demişti. Bu tamamen bir tesadüftü.
Benim askerliği İstanbul’da yapmamda ailemin herhangi bir katkısı olmamıştır.
Bizim hiç çocukluğumuz olmadı desem yeridir. Babam varlıklı bir insandı, biz hiçbir
zaman yokluk görmedik. Biz kışın okula,
yazın babamızın işine giderdik. On bir, on
iki yaşından sonra sokakta oynadığımı hatırlamıyorum. Babam bizi alır, Sultanhamam’a
götürürdü. Ben babamdan harçlık aldığım
dönemi hatırlamıyorum. Biz harçlığımızı hep
mağazadan alırdık.
On beş yaşıma geldiğimde hayatın içindeydim. İnsanlarla iletişim halindeydim. Ben
bugün bakıyorum 22 yaşındaki bir gence
çocuk deniliyor. Biz fabrikayı kurduğumuzda
28 yaşındaydım. Ve babamla da beş sene fabrika kurma mücadelesi vermiştim. Yani yirmi
üç yaşıma geldiğimde fabrika kurmak için
mücadele etmiştim. Onun için çocukluğun ve
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büyüklüğün yaşla filan alakası yok. Bu tamamen sorumluluğu hangi yaşta hissettiğine
bağlı. Kimi sorumluluğu 12 yaşında, kimi 15
yaşında hissediyor. Babamın hayatını kitaplaştırdık. Babam sorumluluğu onlu yaşlarda
hissetmiş. Babasını görmemiş. Fukara bir
aileden geliyor benim babam. Yani bu durum
tamamen yetiştirilmenize bağlı. O günkü
içinde bulunduğumuz konjonktüre bağlı. Ben
o gün babamın bizleri eğittiği gibi maalesef
çocuklarımı eğitemiyorum. Çünkü o günün
Türkiye’siyle bugünün Türkiye’si çok farklı.
İçinde bulunulan ülke şartlarının çocuğunuzu yetiştirmenizde çok büyük etkisi oluyor.
Bunu iyi veya kötü anlamında söylemiyorum.
Tabi ki etkinin hep iyi anlamda, iyi bazda
olması lazım. Mesela bizler genç yaşlarda
iken kendimize fazla güvenmezdik. Bugünkü
gençliğe bakıyorum kendine güvenli, ne yaptığını bilen, sorgulayan bir gençlik. Sorgulayan derken, bu ne kadar yanlış, ne kadar
doğru onu bilmiyorum. Sorguladığı zaman
iyi denilebiliyor, bazen kötü oluyor. Çünkü
her şeyin sorgulanması o günkü sorgulayan
kişinin yaşı, bulunduğu mevki ve yaptığı işle
doğru orantılı olmalıdır. Hadiseyi tek başına
ele almak, çok doğru bir yöntem değildir.
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Çocuğu şöyle yetiştireceksin, böyle yetiştireceksin demek çok doğru
değil. Etrafındaki etkenleri beraber değerlendirmek gerekir diye
düşünüyorum. Tabi bu benim fikrim. 1983 yılının sonunda askerden
dönerek babamın Sultanhamam’daki işine başladım. Babam manifaturacıydı ama ben manifaturayla başlamadım. O günün şartlarında
manifaturanın bir üst versiyonu olan yeni tanışılan işe başladım.
Türkiye’de yeni yeni Özal’lı dönemlerin başı. Türkiye’de çok konut
yapılmaz derken, o güne kadar Türkiye’nin pek alışık olmadığı mefruşat diye bir iş ortaya çıktı. Yani evdeki perde, döşemelik vs. gibi.
Bunları herkes bilir de, belki adının mefruşat olduğu bilinmiyordu.
Ben farkında olarak veya olmayarak aileye yeni bir alan getirmiştim.
Bazen insanı tesadüfler bir yere getiriyor. Tabi o tesadüfleri görmeye
siz açık olacaksınız. Tesadüfler insanın önünde her zaman olur. Esas
olan sizin onu görmeniz büyük önem arz eder. Bizim Sultanhamam’da
iki tane mağazamız vardı. Babamın da teşvikiyle ikinci mağazamızda
mefruşat yapmaya, perde satmaya başladık. Diğer mağazamızda
pazen, divitin filan satarlardı. Daha sonra ev tekstili başladı. Ev
tekstili serüveni bizi daha sonra imalatçı yaptı. 1989 yılında İnegöl’de
kendi fabrikamızı kurduk. Bunda kardeşim Yılmaz beyin bana olan
desteği, benimle beraber çalışması, ikimizin de işimizi çok severek
ve hissederek çalışması ve Allah’ın lütfü bizi fabrika sahibi yaptı.
1989 yılından bu tarafa, ikimiz beraber işlerimizi yürütmeye çalıştık.
Babamız bize hep destek oldu. İnegöl Küçükçalık Tesisleri son 15
yıldır Türkiye’nin ilk beş yüz firması arasında yer alıyor.
Babanızın Size tavsiyeleri olur muydu?
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Her insanı kendi ortamı içinde değerlendirmek lazım. Benim babam sadece büyük bir
işadamı değil, aynı zamanda filozoftu. Babamın çok farklı bir hayat görüşü vardı. Bugün
çocuğunuzu suçlamaya hakkınız yok. Siz neyseniz çocuğunuzda odur. Geçenlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki;
babanız davranışları, hayat tarzı, insanlara
olan yaklaşımıyla Kayseri’mizin gelenek ve
göreneklerini, kültürünü en iyi şekilde temsil
eden çok ender hemşerilerimizden biridir
dedi. Bizim kurallarımız çok farklıydı. Bizim
ailemizin kuralları vardı. Bizde herkeste gördüğünü yapacaksın diye bir şey yok. Bir defa
her şeyden önce etrafla uyumlu yaşamak
zorundasınız, etrafınızdan benimsenmek
kabul görmek istiyorsanız. Babamdaki en
büyük haslet insan sevgisiydi. Babam insana
çok değer verirdi. İnsanı kırmak, babam için
en son olacak şeydi. Babam büyüklüğün
fedakârlıkla olacağını söylerdi. Ektiğimizi
çok hızlı biçmeye çalışırsak, ufak biçeceğimizi
ve hiçbir şeye benzemeyeceğini, sabretmemiz
gerektiğini belirtirdi.
Hayırseverlik denilince ne
anlıyorsunuz?
Ben buna hayırseverlik demiyorum. Bu bir
hayat görüşüdür. Hayat görüşüyle de ilgili
hiç kimseyi kınamamak gerekiyor. Saygı
duymak lazım. Tabi etrafa zarar vermediği
sürece. Hiçbir hayat görüşü, hiçbir yaşam
tarzı yanındakine veya beraber olduğun
insana zarar vermemelidir. Onun ötesinde
hepsi kabul edilebilir. Çok kısa bir ömür, başlıyor ve bitiyor. Bunu çok irdelemenin anlamı
yok. İnsanları olduğu gibi kabul etmek lazım.
Bizim esasımız hoşgörüye dayanıyor. Çünkü
insanız biz. Onun için ben hayırseverlik anlayışını, olmazsa olmaz bir şey olarak kabul
etmiyorum. Müsaade ederseniz, bu tamamen insanın hayata bir bakışıdır. Maalesef
herkesin hayattan beklentisi farklı farklıdır. Herkes hayatı görebildiği kadar yaşıyor.
Herkes hayatı aynı şekilde yaşamıyor. Herkesin zevk aldığı, tat aldığı şey farklıdır. Ama
şunu tekrar vurgulayayım hiç kimseyi farklı
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tat alıyor diye kınamak doğru değildir. İnsan
hayatı boyunca eğer birilerine de faydalı olabiliyorsa, tahmin ediyorum bu mutlulukların en büyüğüdür. Hayır yapar veya yapmaz
herkes benim için saygıdeğerdir.
Kayserili olduğunuzu öğrenince nasıl
davranıyorlar?
Kayseri çok farklı bir kültürü bünyesinde
barındırmış ender vilayetlerimizden biridir.
Kayseri dünün, bugünün Kayseri’si değildir. 1800’lü yıllara baktığınızda Kayseri’de
gazete çıkmıştır. Kayseri’de çok farklı kültürler barınmıştır. Ticaret hayatının oluşması,
kendine has görgüsü, kültürü, gelenekleri
vardır. Bu birikimlerin oluşması tesadüfî
değildir. Bir geçmişi vardır. Bunlara sahip
çıkabilmek de güzel bir şeydir. Çünkü bugün
bütün Türkiye biraz önce bahsetmeye çalıştığımız hayır işlerini Kayseri’den görmüştür.
Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu bizlerin ceddinden gelen bir haslettir. Tahmin
ediyorum, benim babam son jenerasyonun
bu işe örnek olanlarından biridir. Babam
yaptıklarını da kimse alkışlasın filan diye
yapmadı. Bu bir hayat görüşüdür. Mesela
annem de okul yaptırdı. Ben Kayseri’ye yaptırmak istemiyorum Erzurum’a yaptıracağım
deyince, neden anne diye sordum. Kayseri’ye
herkesin okul yaptırdığını söyledi. Üstüne
adını bile yazdırmadı. Sonuç olarak Kayseri
ve Kayserili’liğimizle gurur duyuyoruz.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
Ben şuna inanıyorum. Bugüne kadar gelmiş
geçmiş valilerimizin, mülki yöneticilerimizin,
yine bugüne kadar gelmiş geçmiş belediye başkanlarımızın şehrin bugüne gelmesinde çok
büyük katkıları olmuştur. Özellikle mevcut
Büyükşehir Belediye Başkanımız çok saygı
duyduğum, dostum Mehmet Özhaseki’nin
emekleri çok büyük olmuştur. Kayseri mülki
amirler ve belediye başkanları bakımından
çok şanslı bir ildir. Bugün ben inanıyorum
ki Kayseriyle ilgili projeler hayata geçince
Kayseri çok farklı bir yer olacak. Her şey tanı-

tım üzerine kurulmuştur. Tanıtılmayan ürün satılmıyor. Şehirlerde de tanıtım çok önemlidir. Şanslıyız
ki bu vizyona sahip yöneticilerimiz var. Onun için
Kayseri’nin geleceğini çok iyi görüyorum.
Neleri seversiniz?
Hobiler için çok vaktim olmadı. Spor yapmayı severim.
Fazla yapamıyorum. Benimki basit bir spor, bazen
koşarım. Yüzmeyi severim. Dostlarımla sohbet etmeyi
severim. Faydalı sohbetler, bizlere bir şeyler verebilen,
bizlere sermaye katan, dolu sohbetler keyif verir. Bu
da yaşla alakalı bir şey. On beş yaşındaki çocuğun sevdiği bir şeyle, 50 yaşındaki adamın sevdiği şeyler çok
farklıdır. Benim dün sevdiklerimle, bugün sevdiklerim
veya sevmediklerim çok farklı. Dostlarımla bir arada
olmayı, sohbet etmeyi çok seviyorum. Televizyon diye
bir aptal kutusu var. İnsanlar bugün onun önüne geçip,
dünyayı unutup saatlerce bakıyorlar. İnsanlar arasında
iletişim bitmiş durumda. Onun için ben insanlar arasındaki faydalı sohbetlerin, çok muhteşem olduğuna
inanıyorum. İnsanların yakın akrabalarıyla, eşiyle,
dostuyla görüşmesinin, bir olmasının çok iyi olduğuna
inanıyorum. Bunlar insana yaşam aşısı yapıyor.
Kızılay’la ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Aktiviteleri ve yapmış olduğu hizmetleri her zaman
takdirle karşılıyorum. Kızılay gibi bir kurumun olması
hepimize güç veriyor. t
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Yıldız Özsarıyıldız
Sizi tanıyabilir miyiz?
Ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan
Kayseri’mizin Çorakçılar Mahallesi’nde,
1944 yılında doğdum. Kamil ve Adeviye
Özsarıyıldız’ın kızıyım. İstiklal İlkokulu’nda
okudum. Eskiden kızlar fazla okutulmuyordu. Kız Ortaokulu’na devam ettim. Benim
mezun olduğum sene öğretmen okulu açıldı.
Dedem, amcamın yurtdışında vefatından
sonra çok üzülmüştü. O acılı günlerde amcamın çocuklarına bakacak birilerine ihtiyaç
duydular, bu yüzden ben onlara bakmak
için okul hayatıma devam edemedim. 1964
yılında evlendim, iki kızım ve bir oğlum oldu.
Çocuklarım Filiz Gökmen, Feyzan Evcioğlu,
726

Mustafa Bildi eğitimlerini tamamladılar. Ben
okuyamadığımdan, çocuklarımın okul hayatı
benim için hep önemli olmuştur. Okuyamamak halen içimde ukdedir. Şu anda en büyük
torunum Burhanettin Gökmen eğitimini
Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürmektedir.
Diğer torunlarımdan Berk bu sene, Burcu
ise 2 sene sonra sınava girecek. En küçük
torunlarım Ceylan, Sude, Berru ilkokulda
okuyorlar. Tüm torunlarım, eğitimlerini
sonuna kadar devam ettirecekler ve ben onların tüm okul hayatları boyunca yanlarında
olacağım. Her birinin mezuniyeti benim için
farklı ve büyük bir mutluluk.
Babanızdan bahseder misiniz?
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Babam Kamil Özsarıyıldız. 1922 yılında
Kayseri Bozatlıpaşa’da doğdu. Gazipaşa
İlkokulu’nda, sonra Kayseri Lisesi’nde ortaokul ve lise eğitimini almış. Babam liseden
sonra dedem izin vermediğinden okuyamamış. Bu konuda babamın yaşadıklarını aktarmak istiyorum. Lise hayatından sonra babam,
dedemle birlikte ticarete devam etmiş. Çarşıda boya ve baharat satarlarmış. Babamın
arkadaşı, Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, babamın okuma isteğini biliyormuş. Onun babası
dedeme Kamil’i okut, ya da bırak ben okutayım diye gelmiş. Ancak dedemin cevabı,
benim tezgâhtara ihtiyacım var olmuş.
Babam ticarette işleri büyütüp ithalat ve ihracata başlamış. Daha sonraları müteahhitlik
işlerine el atmış. Kendi okulu olan Kayseri
Lisesi’nin ortaokul kısmını inşa etmiş. Bunun
yanında Yozgat Hükümet Binası ve Damsa
Barajı da müteahhitlik yaptığı yerlerden
birkaçıdır. Babam Damsa Barajı’nın yapımı
sırasında Süleyman Demirel’le tanışmasıyla,
siyaset hayatına ilk adımını atmış. Demokrat
Parti’nin kurulmasıyla beraber, siyasetle artık
tamamen iç içe olmuş. Kayseri Bölgesi’nin
Parti Başkanlığı sorumluluğunu üstlenmiş.
Babam ve arkadaşları Vedat Ali Özkan, İbrahim Kirazoğlu ve Turhan Feyzioğlu birlikte
Kayseri’de o dönemde çok önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Bunların en önemlileri
arasında Erciyes Üniversitesi’nin kurulması
da vardır. 60 ihtilalinden sonra tüm milletvekillerinin mal varlıkları dondurulmuştu.
Babam ticaretten kazandıklarıyla herkese
o dönemde yardım etmiş ve “Ağa” lakabını
almıştı. Birinin başı sıkışınca “Kamil Ağa”
halleder derlerdi. Annemin vefatından sonra
babam, kendini siyasetten soyutladı ve zamanını sadece iş hayatına verdi. 1953 yılında
faaliyete geçirdiği un fabrikasına hız verdi
ve tüm Türkiye’ye un satmaya başladı. 25
Haziran 2002 tarihinde vefat etti. Babamın
şu sözünü hiç unutmam, çocuklarıma ve de
torunlarıma da bunu aktarıyorum: “Sadece
okumakla bu vatana hizmet edilmez, herkes
kendi dalında işini en iyi şekilde yaparsa gerçekten hizmet edilmiş olur.”
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Babam okumayı çok severdi. Babamın beni
okutmaması dar görüşlülüğünden değil,
bana ihtiyaçları olduğundandır. Babamlar
çok öğrenci okuttular. Annemin okumuşluğu
olmadığından, gelen mektupları ben okurdum. Hastalara yardım ederdi. Ahmet Hilmi
Güçlü çarşıda öğrenciler için yardım topluyormuş, babamın yazıhanesine gitmiş ve
babama durumu anlatmış. Hocam ne kadara
ihtiyaç var diye sorduktan sonra söylediği
tutarı ödemiş. Ayrıca, hocam Sizi arabamla
evinize bırakayım demiş. Yaptığı işlerin fazla
duyulmasını istemezdi.
Hayırseverlik denilince neler
anlıyorsunuz?
Bir insanlık görevidir. Allah’ın verdiği maddi
manevi imkânı, ihtiyacı olan birileriyle paylaşmaktır. Bu sayede yardıma ihtiyacı olan
insanlar hayata tekrar bağlanıyorlar. Yardıma
ihtiyacı olan insanlara el uzatıyorsunuz.
Babam meclisteyken Turhan Feyzioğlu ciddi
rahatsızlanıyor. Tedavi için yurtdışına çıkması lazım. Aile yapılacak giderlerin hepsini
karşılayamıyor. Mecliste arkadaşları tedaviye göndermek için düşünmeye başlıyorlar.
Babam hem memleketimizin çocuğu, hem de
arkadaşım diyor. Babam maddi olarak katkıda bulundu. Turhan bey iyileşti. Bize gelip
gidiyor. Ben okumadığım için ben de, dedem
727

T

Ü

R

K

K

I

Z

I

L

A

Y

I

K

A

Y

S

E

R

İ

Ş

U

B

E

S

İ

Eskiden hanımlar evde oturur ve ev işleriyle
uğraşırlardı. Erkek çocuk doğunca düğün
bayram edilirdi. Şimdilerde böyle bir ayırım
yok. Kız ve erkek çocuklar ileriye doğru beraber ilerliyor. Hanımlar artık bütün yerlerde
görev alıyorlar. Bir kız çocuğunun ailesi için
hayırlar yapabileceğini kanıtladım.
Maddi durum o zamanlar çok azdı. Bankalarla çalışmak korkutuyordu. Dolayısıyla dışarıya açılmak zor gözükürdü. Şimdi insanlar
korkmadan çalışmaya başladılar. Paraya para
kazandırmak bu şehrin genlerinde var.
Kayseri gelecekte nasıl olur?
Geleceği çok iyi olur, beklentilerim yüksek.
Turizm de gelişecektir. Sanayisi güçlü. Birkaç
şehrin yükünü Kayseri kaldırır.
Paylaşmak istediğiniz birkaç anınız
var mı?

de çok üzülürdük. Beni teselli etmek için bir gün, “ben okusaydım
ben de Turhan gibi profesör olurdum. Ama bak vatana hizmetse o da
hizmet ediyor ben de, o profesör ben de halktan Kamil oldum. Allahın rızkı nasıl olur bilinmez. Onun iyileşmesine biz yardımcı olduk,
kısmetin varsa her yere varırsın”, dedi. Ben de bu yönde sürdürdüm
hayatımı. Kısmeti olan bir şeyler yapıyor.
Neden Kızılay’ı tercih ettiniz?
1996 yılında Hacca gittim. Orada Kızılay’ın çalışmalarını gördüm.
Haberleri her gün takip ederim. Dünyanın neresinde olursa olsun
Kızılay’ın yardıma çıktığını görürüm. Bunlar beni çok etkiledi. Babamın da zaman zaman Kızılay’a maddi yardımlarda bulunduğunu biliyordum. Babamın isminin bir yerlerde olmaması beni çok üzüyordu.
Ben de Kızılay’ı bu yüzden tercih ettim. Kızılay hayatın her yerinde,
insanlara yardım etmekte ve ben de bu yüzden Kızılay’ı tercih ettim.
Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım ettiğim için çok mutluyum. Bu
yolda aracı olarak kullandığım Kızılay’a da teşekkürlerimi sunuyorum.
Herkesin bu insanlık görevini yerine getirmesini umut ediyorum.
Ömrümün yettiği kadarıyla bu tür işleri yapmaya devam edeceğim.
Kayseri’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Babam çok sık seyahat ederdi. Ben de babamla
beraber Ankara’ya giderdim. Gündüz resmi
işlerini bitirir akşamları sinema ve tiyatrodan
bir haftalık yerimizi ayırırdı. Cüneyt ve Ayten
Gökçer yakın dostlarıydı. Yemeklerimizi yer,
operaya giderdik. Akşam eve döneceğimiz
zaman ehliyeti var, ama araba kullanamazdı.
İyi ki şu taksiler var derdi. Şimdi ben araba
kullanıyorum. Babam, “mezarımız yakın, altınızda arabanız var, iki adım gelir bir Fatiha
okursunuz”, derdi.
Anneme Şaban amcamın üzüntüsünden felç
geldi. Uzun süre tedavi gördü. Annemi hiç
hastaneye yatırmadı. Biz sevgi ve ilgiyle ayağa
kaldıracağız derdi. Ayda bir Ankara’dan doktorlar gelir ve buradaki doktorlara bilgi verirlerdi. Annem bir gün doktora, geliyorsunuz
Adeviye hanım nasılsınız diyip gidiyorsunuz,
hiç olmazsa Kamil olunca onunla yarenlik
edin derdi. Doktorun kendisini kontrole geldiğini düşünmüyor, erkeksiz eve neden geldiklerini söylüyordu. Süleyman Demirel’in eşi
Nazmiye hanımla arası çok iyiydi. Nazmiye
hanımı hep örnek alın, tam bir hanımefendi
derdi. Babam Ankara’dayken ameliyat oldu,
Sevgi Hastanesi’nde. Telefonla Süleyman

H

A

Y

I

R

S

E

V

E

R

L

E

R

İ

M

İ

Z

V

E

K

A

Y

S

E

R

İ

taydı. Dışarıdan bazı sesler duyuyorduk. Kamil bey
kimseyle görüşmesin, hasta diyoruz, kışlanın reviri var
oraya gitsin diyorlar. Babam kışlaya gitmedi. Yassıada
mahkemeleri kuruldu, 3 kişi idam oldu. Sonrasında
Kayseri Cezaevi’ne geldiler. Buraya yerleştiler. Aileler
buraya gelecek, ama maddi imkânlarına el konulduğu
için gelemiyorlar. Burayı bilmiyorlar. Aileler burada
misafirleri paylaştılar. Kayseri halkı yardımcı oldu.
Bazı Kayserililer gelenlere iyi gözle bakmadılar. Turan
Oteli’nde kaldılar. Babam ve arkadaşları, ulaşımlarına
şehir içi ve dışında yardım ettiler. Tevfik İleri’nin kızı
gelirdi, doktoru gelirdi. Onlarla Naime abla ilgilenirdi.
Sadık Erdem, en genç mahkûmdu. Nişanlısı Konyalı
Sibel Erdem’e Kayseri Lisesi’nde saatli öğretmenlik
ayarlandı. Bizde kaldı. Bizim ailemiz her türlü yardımı yaptı. Celal Bayar yaştan dolayı serbest bırakıldı.
Turan Oteli’ne çıktı. Kayserililer onu alkışlarla karşıladı.
Evimiz o zaman Cumhuriyet Mahallesi’ndeydi. Babam
alt tarafını partiye vermişti. Ev sahipliği yaptık.
Aile fertlerinin birbirleriyle ilişkileri nasıldı?

beyin ziyarete geleceğini söylediler. Hemen
nöbetçi doktora haber verdik. Ben de asansörün kapısında bekliyorum. Merhaba Yıldız,
baban nasıl dedi. Ben çok şaşırdım. O kafa
doluluyla benim bile ismimi hatırlamıştı.
Ben bir ara Kayseri’de hastalandım, babam
beni Ankara’da doktora götürdü. Doktor bana
ilaç yazacak, yaşımı sordu. Ben de yaşımı
olduğu gibi söyledim. Babam da bana biraz
ikram etsen olmaz mı deyince, baba ilacın
dozunu yaşıma göre ayarlayacak ondan doğruyu söyledim demiştim.
1960 ihtilalini yaşadınız, bize anlatır
mısınız?
İhtilal olduğunu radyodan duyunca, babam
çok üzüldü. Çünkü mecliste arkadaşlarının
nasıl çalıştıklarını biliyordu. Bu, ülkeyi geriye
götürür derdi. Babam radyonun başından
ayrılmadan 24 saat dinliyordu. Kayseri’de
birilerini topladılar, kışlaya götürdüler. Bu
sırada babam, ameliyatlı olarak yatmak-

Biz çocukken Kurban Bayramı Mahrumlar’da bağda
geçerdi. Dedemin vasıtası, eşeği vardı. Babam arabasıyla, amcam da üstü açık arabasıyla camiye gidiyorlar.
Bayram namazını kılıyorlar. Dedem hemen camiden
çıkıp eşeğine binip ağır ağır yola çıkıyor. Babam arkasına geçmiş, ama geçmiyor saygısından. Amcam arkadan geliyor, ama kornaya basıyor, biraz hızlı gidelim
diye. Amcam geçiyor bunları eve gelip sofraya oturuyor.
Dedemle babam birlikte geliyorlar. Dedem bana bir su
getir de elimizi yüzümü yıkayalım, kaygısızın biri geçti
hep tozuttu demişti. Dedemi çok sayarlardı. Amcam,
babamın küçüğü olduğu için biraz daha toleranslıydı.
Hele Mehmet amcam dedemin damarına basıp takılırdı.
Mehmet amcam için, hele şükür sağlam eve geliyor
derdi. Her seferinde kaza yapardı.
Ben babamın azarlamasını görmedim. Bize hiç şiddet
göstermedi. Bizimle arkadaş gibiydi. Annem bazen
bize, yanlış bir işimiz olursa babanıza söylerim derdi. O
bize yeterdi. Şimdi çocuklarımla, torunlarımla arkadaş
gibiyim. Çok sık görüşürüz.
Büyük büyük ağaçlar vardır, köklü aileleri onlara benzetirim. Toprağa verdiği çiller aile büyükleri. Sonrasında
küçük çiler vardır, onlarda toprağa tutunmaya çalışır.
Ama o çilerin hepsi toprağın içine dalmaya aynı köke
tutunmaya özen gösterirler. t
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Damadı Kazım Tiritoğlu Anlattı

Yılmaz Gavremoğlu
1933 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Kayseri Lisesi’nden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun
oldu. 1962 yılında çalışma hayatına başladı.
Kayseri Karayolları Bölge Müdürlüğü’nde
mühendis olarak çalıştı. Çok hayırsever bir
insan olan Yılmaz Gavremoğlu, ihtiyacı olan
insanlara her türlü yardımda bulunmak servetin sadakasıdır derdi. Çok öğrenci okuttu,
sağlık kuruluşlarına çok maddi yardımda
bulundu. Çalışmayı, gayret etmeyi, yardım
etmeyi ve paylaşmayı çok severdi. Kayseri
Kızılay’ının faaliyetlerini beğendiği ve şube
yöneticilerini taktir ettiği için Kızılay’a da
yardımda bulunmuştur. İnsanlar çalışmalı,
kazanmalı ve paylaşmasını bilmeli, paylaşıl730

mayan servet içi boş ve bereketsiz bir servettir felsefesinin benimseyen Yılmaz Gavremoğlu 1989 yılında vefat etmiştir.
İnşaat yüksek mühendisi Cemal Oğuzhan
Yılmaz Gavremoğlu’nu şöyle anlatıyor:
“Kayseri’mizin mâruf kişilerinden rahmetli
Yılmaz Gavremoğlu bizim neslin ağabeyi
mesabesinde bir kişiydi.
“Kendine has tavır ve üslubu ile insanlar
arasında çabuk diyalog kurar ve hoş sohbetleriyle dost halkasını genişletirdi.
“Fikir ve gönül birliği içerisindeki arkadaşlarla oluşturduğumuz ve uzun yıllar süren
meşhur ‘Kayseri Oturmaları’ndan biri olan
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oturmamızın müdavimlerinden biri de
Yılmaz Gavremoğlu idi. Yılmaz ağabeyin
olmadığı oturmaların da pek tadı olmazdı.
Çünkü Yılmaz ağabeyin o babacan tavırları
ile tarih sohbetlerine başlaması, bunun karşısında konuşan arkadaşlara azamî derecede
saygı göstererek fikirlerini paylaşması bizleri
mest ederdi. Hiçbir zaman riyakâr ve kinci
üslup kullanmazdı.
“Yılmaz Gavremoğlu’nun ayrıca ayak üstü
sohbetleri de meşhurdur. Tanıdığı birisi
veya yeni tanıştığı birisinin soyunu–sopunu,
nerden gelip nereye yerleştiklerini lakap ve
unvanlarının ne manalara geldiği konularda
dakikalarca ayakta sohbet ederdi.
“Gavremoğlu ailesini ve kendisini çocukluğumuzdan beri tanırız, ama ilk birlikteliğimiz
1966 yılında olmuştur. O yıllarda İnş. Müh.
Burhan Cahit Çakmak’la inşaat müteahhitliği
yapıyorlardı. Ben de Teknik Üniversite öğrencisi olarak ilk stajımı bu ağabeylerin yanında
yapma şansına sahip oldum. Babacan tavırları ve sıcak ilgisinden dolayı Yılmaz ağabey
ile çabuk karışıp kaynaştık. Bana mesleki
konulardan ziyade soy–sop ve tarih konuları anlatır dururdu. Ben de ilkokuldan beri
tarihi konulara çok meraklı olduğum için,
bu sohbetleri beni bayağı etkilerdi. Hatta
bir gün kendisine; ‘Yılmaz ağabeyi, sen hep
tarihten soy–sop ve Gavremoğlu Vakfı’ndan
ve bunun gibi şeylerden bahsediyor, fakat
niye inşaat mühendisliğinden pek bahsetmiyorsun’, demiştim. O’da bana; ‘Cemalciğim
aslında ben mesleği yanlış seçmişim. Mühendis olmak yerine, Avukat olmam lazımmış.
Çünkü, 350 yıllık Gavremoğlu Vakfiyesi’ne ait
tâ Sivas sınırına kadar varan vakıf mallarını
derleyip toparlamam, onları değerlendirip
gelecek mütevelliye sağlam bir vakıf bırakmam gerekirdi’, demişti.
“Buna rağmen, bir müddet sonra müteahhitlik ve mühendislik hizmetlerini bırakarak, öldüğü güne kadar kendisini tamamen
“Gavremoğlu Vakfına vakfetmiştir.
“Ruhu şâd, makamı Cennet olsun.”

Araştırmacı ve kültür adamı Halit Erkiletlioğlu,
Yılmaz Gavremoğlu’nu 20. yüzyılın Dede
Korkut’u olarak isimlendirmektedir:
“Yılmaz Ağabey, bizim neslin erken kaybettiği önder kişilerdendi,
iri cüssesi, sakin yapısı ile ilk bakışta güven uyandıran, hele
konuştukça bir derya olduğunu hissettiren gerçek bir milliyetçi
idi. Kayseri’nin yakın çevresini iyi tanımış olan ağabeyimiz, bu
çevre insanlarının sosyal yapıları ve ırkî özelliklerini birleştirip
tarihi şablona oturtabilen ender bilginlerden birisi idi.
Yeni tanıştığı bir kimseye bile sorduğu birkaç soru ile onun hangi
boydan, hangi cemaatten veya soydan geldiğini anında çözerdi.
731
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“Bir gün Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci
Kınacıoğlu’nu müştereken ziyaretimiz sırasında,
orada bulunan Kayseri Garnizon Komutanı bir tümgenerale adını, memleketini
ve aile lâkabını sorduktan
sonra anında onu 24 Oğuz
boyundan birisine bağlayıp, Türklük şuurunu canlandırmasını unutamam.
“Yine bir öğle vakti beni
yazıhaneye çağırıp, orada
1944 Turancılık olaylarından yargılanan Sait Sadi
Danişmendgazioğlu ile
tanıştırmasını ve daha o
günlerde Türk–Kürt ayırımının nasıl giderilebileceği ve kürtçülüğün nasıl
732
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önlenebileceği tartışması unutamadığım
olaylardandır.
“Ağabeyimizi son gördüğümde Üniversite Hastanesi’nde bitkin vaziyette idi. O
halinde bile bir dostu görme sevincini ve
sevgisini gözlerinde hissetmiştim.
“İşyerlerimizin yakınlığı sebebi ile yakın
ağabey–kardeş ilişkileri kurduğumuz,
fikren de tam mutabakat içinde olduğumuz ve 20. yüzyılın son Dede Korkud’u
diyebileceğimiz Yılmaz Gavremoğlu ağabeyimizi arıyor, özlüyor ve Allah’tan gani
gani rahmet diliyorum.” t

ı, kazanmalı
 İnsanlar çalışmal
eli, paylaşılve paylaşmasını bilm
ş ve bereketsiz
mayan servet içi bo
i benimseyen
bir servettir felsefesin
89 yılında
Yılmaz Gavremoğlu 19
vefat etmiştir. 
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Yusuf Sönmez
Sizi tanıyabilir miyiz?
1958 yılında Kayseri Pınarbaşı Büyükkabaktepe Köyü’nde dünyaya geldim. Çocukluğum köyde geçti. İlkokulu köyde okudum.
Sonra Kayseri’ye yerleştik. Nazmi Toker
Ortaokulu’ndan sonra, Kartal Endüstri
Meslek Lisesi’nden mezun oldum. İki yıl
Devlet Su İşleri’nde elektrik teknisyeni olarak
çalıştım. Üniversite imtihanını kazanarak,
Kayseri Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne
girdim. 1982 yılında mezun oldum. Fiilen
elektrik müteahhidi olarak Kayseri’de çalışmaya başladım.
734

1983 yılında askere gittim. Acemiliğimi Balıkesir Çayırhisar’da yaptıktan sonra, Afyon
Akaryakıt Bölüğü’nde takım komutanı olarak
askerliğimi tamamladım.
15 Ekim 1988 tarihinde Pervin Bostancı’yla
evlendim
Eşim 1960 yılında Kayseri’de dünyaya gelmiş.
Nurihas İlkokulu’nda okumuş, Fevzi Çakmak
Lisesi’nden sonra Meslek Yüksek Okulu
Elektronik Bölümü’nden mezun olmuş. 10
yıl kadar birlikte çalıştık. Çocuklar olunca,
iş hayatını bırakmak zorunda kaldı. İki çocuğumuz var. Kızım Fatih Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde, oğlum ise Talas’taki Fatma
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Kemal Timuçin Anadolu Lisesi son sınıfta
okuyor.
Şehir içerisinde büyük projelere imza attım.
Aydınlatma iç tesisat projeleri hazırladım.
PTT’ye çok işler yaptım. Ondan sonrada
Kayseri Elektrik Şirketi’nin aşağı yukarı
her yıl çıkan ihalelerinden birkaçını aldım.
Sadece Kayseri merkezde değil civarındaki il
ve ilçelerde de elektrik ağırlıklı işleri yaptım.
Bunun yanı sıra, hazır beton işine başladım.
İnşaatlar yaptım, ama benim esas alanım Işın
Mühendislik, Yusuf Sönmez olarak elektrik
taahhüttür. Halen de bu işle uğraşmaktayım.
Kayseri’de yapılan bütün büyük projelerde
hasbel kadar emeğim geçti. İyi bir aydınlatmacıyım. Cumhuriyet Meydanı’nın aydınlatılmasını, Kadir Has Stadyumu’nun cephe
aydınlatmasını İstanbullu bir firma ile birlikte yaptım. Yeni Terminal’in, spor merkezlerinin, Kadir Has Kongre Merkezi’nin elektrik
işlerini bitirdim. Şu anda da, Kayseri Civarı
Elektrik Şirketi’nin açma kapama, ihbar
ve işletme bakım işlerini yürütmekteyim.
Ortak olduğum şirketlerle beraber toplam
180 kişiye iş imkânı sağlamaktayım. Ekibim
Kayseri’nin en fedakâr çalışanlarıdır. Hepsine çok teşekkür ederim, benim bu noktaya
gelmemde hepsinin teker teker emeği vardır
Kayseri’de 1994 yılından bu tarafa, vergi sıralamasında ilk yüz içerisinde yer alıyorum.
Serbest çalışan elektrik müteahhitleri içerisinde de vergi sıralamasında ikinci sıradayım.
Kazandığımız kadar da vergi vermeyi prensip
edinmişimdir. Çok para kazanalım, devletimize çok da vergi verelim diye düşünüyorum.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
İnsanların zor anlarında onlara yardım
etmektir. Bunu da gücünün, kuvvetinin yettiği sürece ve ölçüde yapmaktır. Hayır hem
maddi, hem de manevi olur.
Neleri sever, neleri sevmezsiniz?
Çalışmayı çok severim. Dürüstlük şarttır diye
düşünürüm. Çalışmaktan hobilere pek zaman
bulamadım. Yalandan nefret ederim. İnsan-

ların ne yapabileceklerini açıkça söylemeleri
gerekir, başarı zaten buradan geçer.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Kızılay’la da diyalogum şöyle başladı: Kızılay
Hastanesi yapılırken benim adıma iddiaya
girmişler. Birisi Yusuf buranın kontrollüğünü
yapmaz, Kızılay’ın işi ile uğraşmaz, diğeri ise
735
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Kayseri’nin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
Kayseri çok gelişmiş bir şehir. Kayseri’nin
imar planını yapanlar nur içinde yatsınlar,
çok güzel bir imar planı yapmışlar. Ama imar
planı yapılırken Erciyes’e paralele yollar yapılmış olsaydı çok daha güzel olurdu. Eskiden
Fevzi Çakmak’ta binalar tren gibi dizilirdi.
Şimdi yapılan binalar hep Erciyes’e bakıyor.
Çünkü evler sabahtan akşama kadar güneş
alıyor.
Kayseri’nin geleceği nasıl olur?

 Raylı sistem
güzergâhının İldem,
Gesi, Talas, Erkilet
tarafına da açılması lazım. Sivas
Caddesi güzergahında korkunç
trafik yoğunluğu
yaşanmaktadır.
Forum İş Merkezi
açılırsa trafik
yoğunluğu çekilmez
olur. 
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İmar planı delinmezse daha güzel olur. Eğer
Organize Sanayi şimdiki bataklık yere yapılmasa da, Kumarlı tarafına gitseydi şehir daha
iyi gelişirdi. Bir de demir yollarından dolayı,
Kayseri’de iki bölge oluşmuş, Melikgazi ve
Kocasinan bölgeleri olarak. Kocasinan bölgesi
ilerlememiş. Raylı sistemin yapımında, Siemensin alt taşeronu olarak tüm elektrik işlerini firmam yaptı. Raylı sistem güzergâhının
İldem, Gesi, Talas, Erkilet tarafına da açılması
lazım. Sivas Caddesi güzergahında korkunç
trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Forum İş
Merkezi açılırsa trafik yoğunluğu çekilmez
olur. Aynı güzergâhta bu kadar alış veriş merkezlerinin yapılması uygun değil. Kocasinan
bölgesine yeni yatırımların yapılması ve alış
veriş merkezlerin bu bölgeye kaydırılması
gerekmektedir. Sivas Caddesi’ne ilk açılan
Kasseria trafik yüzünden yok oldu.
Bizimle bir anınızı paylaşır mısınız?
benim bildiğim Yusuf buranın kontrollüğünü
yapar, hatta parasız bile yapar demiş. Zaman
ayırır ayırmaz derken, hastanede kontrol teşkilatı kurulmuş. Kontrol teşkilatında elektrik
mühendisi fenni mesul alarak işe başladım.
Kızılay Hastanesi’nin yapımında fiilen elektrik mühendisi olarak çalıştım. Şimdi de ne
zaman çağırsalar koşarım. Üç yıldır da Kızılay Hastanesi’nin fenni mesuliyetli elektrik
mühendisliğini, herhangi bir maddi bedel
karşılığı olmadan yürütüyorum.

Bir gün eve erken gelmiştim. Normal zamanlarda sabah 7’de evden çıkarım, akşam 9–10
gibi de gelirdim. Binanın görevlisi hayırdır
diyerek yanıma geldi, bir problem yok ya dedi.
Ben de her şey yolunda, neden böyle sordun
deyince, ben 10 yıldır bu binada görevliyim,
akşam saat 17’de eve geldiğimi hiç görmediğini söyledi. Bir toplantıya katılacağımı ve
üzerimi değiştirmeye geldiğimi söyleyince,
hele bir anormallik olduğunu anlamıştım
dedi. t
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Yüksel Başoğlu
Sizi tanıyabilir miyiz?
1938 yılında Kayseri’nin Hunat Mahallesi’nde
dünyaya geldim. Rahmetli babam Sümerbank’ta çalıştığı için çocukluğumuz ve gençliğimiz Sümer Mahallesi’nde geçti. Sümer
İlkokulu’nu, Kayseri Kız Ortaokulu’nu
bitirdikten sonra, Kayseri Lisesi’nde ikinci
sınıfa kadar okudum. Ondan sonra okulu
terk ettim. Eğitim hayatını noktaladım.
Adana’ya geldik. Bir buçuk iki sene kaldıktan sonra, tekrar Kayseri’ye döndük. Şeker
Spor’da futbolcuydum. Oradan Van’a gidip
askerliğimi yaptım. 1960 yılında askerden
geldim. 1963 yılında aslen Kayserili, ancak

Adana’da doğmuş büyümüş olan Gülümser
hanımla evlendim.
1960 yılında Adana’ya geldiğimizde babam
Orta Anadolu Fabrikası’nın mümessiliydi.
Hem pamuğunu mübaya eder, hem de
mamullerini Çukurova yöresinde pazarlardı. Ben de Şahap Sicimoğlu’nun, Şükrü
Çetiner’in Kayseri’deki mağazalarında, yaz
aylarında tezgâhtar olarak çalışırdım. Gözüm
manifaturacılıktaydı. Babam, “oğlum benim
mesleğimi seversen yaparsın, istemezsen
başkalarının çocuğu 100 lira alıyorsa benim
itibarım var sen 150 lira alırsın, istediğin işe
sokarız”, dedi. Böylece baba mesleği pamukçuluğa başladık. Babamın dört çocuğundan
737
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baksanız bu aşağı yukarı 10 bin nüfus demektir. Şimdi uğraşıyor, didiniyoruz.
Babanızın tavsiyeleri olur muydu?

 Küçük
amcam Mustafa
Başoğlu Osman
Kavuncu’nun
Belediye Başkan
Yardımcısı’ydı.
Nur içinde yatsın,
Kavuncu muhteşem işler yaptı.
Ondan sonra
gelenler de aynı
onun politikasını
takip ettiler. 
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ayırabildiği tasarrufu otuz beş bin lira gibi
bir paraydı. Ben askerden gelmeden önce,
benim adıma bir şirket de kurmuş, Yüksel
Ticaret diye. Vadeli pamuk almış benim terhis
olduğum zaman, sekiz ton pamuğum vardı.
Hayatım boyunca hiç unutmam, sermayem
o. Ondan sonra gece–gündüz bayram, tatil
demeden çalıştım, çalıştım. Çünkü anadan
hiçbir şey yok, babadan da ancak olabilecek olan vardı. Bir yıl sonra ben sermayeyi
babama iade edip, kardeşimi ortak aldım.
Beraber çalıştık. 1969 yılında Adana şehir
merkezine yakın bir yerde 2,5 dönüm bir
arazide ilk tesisimiz olan çırçır ve pamuk
temizleme fabrikası kurduk. Ondan sonra
1976 yılında küçük biraderler bize intisap
ettiler. Dört kardeş sırt sırta verdik. Yeni katılan kardeşlerimiz tahsilli ve kültürlü insanlar,
bizim 20 senede yaptığımızı 5 senede fersah
fersah yaptılar 1985 yılında Adana’ya 20 km
uzaklıkta Ceyhan yolu üzerindeki fabrikamızı
kurduk. Böyle bir teknolojiyle Türkiye’de ilk
olan bir fabrikaydı. 25 dönüm bir arazi vardı.
Rakipsizdik. Büyüdük, büyüdük. Şu anda
115–118 bin m2lik bir alanda 55 bin m2 kapalı
alanı olan bir hacme ulaştık. 1250’ye kadar
işçi çalıştırdığımız zamanlar oldu. Nereden

Babam bir sigortaydı. Ben ilk fabrikayı yaparken oğlum yapma dedi. 1969’lu yıllarda
buraya bir atölye yapalım, 400 m2 yer kapatalım derken 1100 m2 kapalı alan yaptık. Bunlar
fabrika yapıyor görmeyeyim diye, önünden
geçmemek için Ceyhan’a bile gitmedi. Oğlum
çok büyüyorsunuz, bu kadar büyümeye gerek
yok diye tavsiyelerde bulundu. Kazanmak
var, kazanamamak var derdi. Babanın ve
annenin o lafını, şimdi çok daha iyi idrak
ediyoruz. Yoktan sıfırdan gelmiş bir insandı,
mücadeleyi severdi. Amcam doktor İsmail
Başoğlu Kayseri’de Anadolu’da ilk özel hastaneyi açan kimse. O da babasından yetim
kalmış, çalışarak hayatını kazanmış. Babam,
para kazanmak çok kolay, üstüne yatacak
adam isterim derdi.
Hayırseverlikten ne anlıyorsunuz?
Allah versin verdirsin diyoruz. Hakikaten,
ondan daha zevkli, daha güzel bir şey olamaz.
Size şu kadarını ifade edeyim, bütün Adana
bilir, Ayhan Uzandaç ve Zeki Erdinç de beni
tanırlar, biz en parlak dönemimizde neysek,
bugün de oyuz. Hayatta hiç kimseye tepeden bakmadık. Yetmiş üç yaşındayım, şoför
moför hiçbir şey yok, arabama binip kendim
sürerim. Burada fabrikanın önünde iki bayrak
dalgalanıyor. Biri ISO 9000, biri Türk bayrağı.
Ayağımı gazdan çekerim. Yarabbi sana şükürler olsun, layık olmadığımız çok şey verdin
bize derim. Ve fabrikadan içeri girerim.
Kızılay’ı neden tercih ettiniz?
Ayhan Uzandaç çocukluk arkadaşım. Birbirimizi çok severiz. Askerliği beraber yaptık.
Ayhan, bu görevi üstlenip de hastaneyi yapmaya kalkınca bana, “Yüksel, hacı anneyle,
hacı babanın adına birer oda tahsis ediyorum
ne dersin” deyince, kardeş sen ne diyorsan
o olsun dedim. Zaten Ayhan’ı geri çevirmek
mümkün değildi.
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İnsanlar Sizin Kayserili olduğunuzu
öğrenince nasıl davranıyorlar?
Türkiye genelinde Kayserili işadamlarının bir
itibarı var. Kayserilidir, sağlamdır intiba var.
Biz bu prestijden bayağı istifade ettik. Misal
1969 senesinde ben ilk fabrikayı yaptığımda,
hanımımın parmağında bir tek alyans kalmıştı. Altımızdaki arabaları filan sattık. Fabrika tamamlandı. Çalıştıracak sermaye yok.
Eyvah biz ne yaptık dedik, ama yanılmışız.
Kayserili Osman Başoğlu’nun çocukları fabrika açmış dediler, oluk gibi fabrikaya kütlü
pamuk taşıdılar. Kayserili olmanın, dürüst
olmanın verdiği avantajdı bunlar. Çok şükür
şu sıkıntılı dönem de dâhil görmediğimiz
desteği, Avrupalı müşterilerimizden görüyoruz. Fazlasıyla görüyoruz, hem de. Bizi
çalıştırıyorlar. Peşin parayı gönderiyorlar. Biz
onların adına mal alıp gönderiyoruz, komisyonla işimizi yürütüyoruz.
Kayseri’nin gelişimini nasıl
buluyorsunuz?
Küçük amcam Mustafa Başoğlu Osman
Kavuncu’nun Belediye Başkan Yardımcısı’ydı.
Nur içinde yatsın, Kavuncu muhteşem işler
yaptı. Ondan sonra gelenler de aynı onun
politikasını takip ettiler. Ben Kavuncu’yu bilirim. Onun şantiyesinde çalıştım. Halkevi’nin
arkasında ilk konutları yaptığı zaman çalışmıştım. Eski evleri alıyor, apartman daireleri veriyordu. 20–30 bin lira etmeyen evler
80–100 bin liraya alındı. Ben de yaz tatillerinde orada puantör olarak çalıştım. Tabi ki
amcamızın reis muavini olmasının da etkisi
vardı. Kavuncu sabahleyin altıda arabayla
gelirdi. Koltuğunu yükseltmişlerdi, rahat
otursun diye. Rahmetli gelince karşılarız, bir
saat inşaatları inceler gezer giderdi. Kavuncu
böyle bir adamdı.
Kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben yapı itibariyle birleştirici bir karaktere
sahibim. Yalnız başına hiçbir şeyin olmayacağından, bir elin nesi var iki elin sesi var felsefesi içerisinde hareket ettim. Sosyal hayatta
da, iş hayatında da birleştirici oldum. 15–16
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yıl sonra kardeşlerimi yanıma aldım. Beraber
büyüdük, iyi günleri beraber yaşadık. Sıkıntılı
günleri de beraber yaşıyoruz. Sosyal yaşantımda da, daima aranan bir tip oldum. Benim
olmadığım toplantılarda, akşam yoktun diye
olmadığım fark edilirdi. Dedikodu yapmadım, kimsenin arkasından konuşmadım.
Dobra dobur, mertçe davrandım. Kimsenin
de benim arkamdan konuştuğunu zannetmiyorum.
Bizim zamanımızda futbolculuk zordu.
Ben ilk olarak İdman Yurdu’nda top oynadım. Necmi Madenoğlu, Ahmet Azgın, Koca
Kamil {Sümengen} filan o kuşaktanız. İdman
Yurdu’ndan Erciyesspor’a geçtim. Geçiş
hikâyesi de şöyle oldu: İdman Yurdu’ndayken
Erciyesspor’la maç yapıyorduk. Frikikten bir
gol atmıştım. İbrahim Bamyacıoğlu Ahmet
Azgın’a bu çocuğu alın gelin demiş, vardık bölgeye. Beni Erciyesspor’a almak istediğini, gelip
gelemeyeceğimi sordu. Gelebileceğimi ilettim.
Daha sonra çocuğuz işte, yalnız bir şartım var,
bana bir futbol ayakkabısı alırsanız gelirim
dedim. Elimden tuttu, Emin Türk’ün oraya
vardık, Emin Türk ayağımın ölçüsünü aldı
bir hafta sonra futbol ayakkabımızı giydik,
Erciyesspor’lu olduk. Ayakkabılarımızı, tozluklarımızı, eşofmanlarımızı, formalarımızı
eve getirip analarımıza yıkatırdık. Zaten bir
tek Sümer stadı vardı.
Maşallah Kayserispor çok iyi. Gurur duyuyoruz.
Unutamadığınız anılarınız var mı?
Kayseri Lisesi’nde talebeyim. Birinci sınıfta
mıyım, ikinci sınıfta mıyım tam olarak
hatırlayamıyorum. Servisimiz var, bizi
Sümerbank’ın otobüsü getirir götürürdü.
Şehirde bir işim vardı, ben o gün otobüse
binmedim. Kiçikapı’dan belediye otobüsüne
bindim. Sivil 10 kuruş, talebe 5 kuruş. Kış
günüydü. Aşağı yukarı 20–25 cm kar var.
Buz gibi bir hava. Biletçi geldi ben beş kuruşu
uzattım. Pasonu göster dedi. Pasom yoktu.
Okul çantam var, yaşım ortada, talebe olduğum her halimden belli. Pasonu göster, yoksa
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alınan malın kalitesi söz konusu. Amado,
“Nizamettin bey öğleden sonra eksperlerini
gönder, Osmanlı Bankası depolarında 500
ton pamuğum var seçsinler, 100 tonunu
alsınlar”, dedi. Nizamettin beyin şu sözleri hala kulaklarımda çınlar: “Hayır Mösyö
Amado, sen en az benim kadar şerefli adamsın, yüz ton pamuğun koçanlarını gönder
bana”. Ticaret bu kadar güzeldi, bu kadar
insanoğlu birbirine itimat ederdi. Bu olayı
hiçbir zaman unutmam mümkün değil.
Adana’da Kayserili büyük işadamları
vardı. Bunlarla ilişkiniz oldu mu?

10 kuruş ver dedi. 10 kuruşum da yoktu.
Biletçi ipi çeker, dıng diye bir ses çıkar, otobüs
dururdu. İpi çekti, halkevinin önünde otobüsü durdurdu. Kapıyı açtı, beni indirdi. O
buz gibi havada yürüye yürüye Sümerbank’a
gittim. Paranın ne demek olduğunu, orada
anladım. Bir köşede bir şeylerin olması gerektiğini kavradım. Bu olay, ömrüm boyunca
bana bir ders oldu.
1966 yılıydı... Pamuk, Adana Ticaret
Borsası’nda satılırdı. Saat 12.00’de pamuk
pazarı açılır, saat 12.30’a kadar yarım saat
içerisinde pamuk alınır satılır. Her ikisi de
rahmetli oldular, Nizamettin Pakyürek ve
Alber Amado beyler. Alber bey yahudi bir
vatandaşımız. Alıcılar borsaya gelir, pamuk
numunelerini görür ve fiyat verirlerdi. Nizamettin bey genellikle Almanya’da durur,
kardeşinin aldığı pamuğu orada pazarlardı.
O dönemde Adana’ya gelmişti. Pamuk kaç
lira falan diye soruyor. Amado, Nizamettin
ne alacaksın ne istiyorsun dedi. Pamuğun o
günkü borsa rayici 4,5 lira. Nizamettin, “yüz
ton pamuk alırım, bu pamuğa ne istersin”
diye sordu. Amado da 5 lira verirse satacağını
söyledi. Hayırlı olsun denildi, iş bitti. Aldım
sattım dendi mi, iş biter zaten. Ama burada
740

Nuh Naci bey bizden çok çok önceydi. Nuri
Has’a ölmeden önce, kısmen yetiştim. Hacı
Ömer Sabancı amcayla tanışırdık. Babamın
çok yakın dostuydu. İki üç ayda bir borsaya
gelir, borsadan sonra babamla birlikte kol
kola babamın bir oda yazıhanesi vardı oraya
gelirlerdi. Eski Erciyes’in karşısında. Orada
otururlar, ben de kahvelerini söylerdim, içerlerdi. Borsaya geldiği zaman, Yüksel pambığın var mı derdi. Var hacı amca deyince,
kaç ton diye sorardı. Kaç ton olacak, benim
pamuğum 8–10 tondu ancak. Dört buçuk
liraya aldığımı öğrenince, 4,6 lira yaz, götür
un fabrikasına teslim et derdi. 10 kuruş çok
büyük paraydı. Tabi kazanmamı istiyordu.
Nuri Has filan burada bir Kayserililer Derneği kurmak için çok mücadele vermişler,
olmamış. 1971 senesinde ben dernek işini
başardım. Babam fahri başkan oldu. Fakat
uzun süre yaşatamadık. Ondan sonra Seyit
Tekin, Polat Sabancı ön ayak oldular, tekrar
kuruldu. Bizi de aralarına aldılar. Çok güzel
bir yer alındı, çalışmadı. Kayserililer bir araya
gelmeyi pek sevmiyorlar galiba. t
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Ziya Silahtarlıoğlu
Sizi tanıyabilir miyiz?
1925 yılında Hacı Kasım Mahallesi, Kuzu
sokak, No:8’de dünyaya geldim. Çocukluğum bu mahallede geçti. İlkokulu İstiklal
İlkokulu’nda, ortaokulu da Kayseri Lisesi’nde
okudum. Orta üçten ayrıldım. Kale arkasında imtihanla işçi alıyorlardı, kazandım.
Daha sonra askerliğimi yapmadığım için bizi
çıkardılar. Ben de askere gittim. Askerliğimin tamamını, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Muhafız Birliği’nde yaptım. Biri İstanbullu,
biri Kayserili iki arkadaşım başka bir Kayserili
arkadaşımı komünist yapmak istiyorlarmış.
Onun okuması için kitaplar veriyorlarmış.
O da genç bir hemşerim. Kalktı bana geldi.

Ben de bölük komutanı ile birlikte Şarkışla’ya
gittim. Şarkışla’daki bölük komutanı da geldi,
çocuğu dolabın içine soktular, sorular sordular. Hemşerim her şeyi anlattı. Biz de geri
döndük. Daha sonra, orada içtima alınırken
bu komünistlerin kitapları, belgeleri yatakların altından çıkarılmış ve tutuklanmışlar.
Askerliği bitirip Kayseri’ye döndüm.
İş hayatına nasıl başladınız?
O zaman ağabeyim Hacı Silahtarlıoğlu Singer
dikiş makinesi mümessilliydi. Kiçikapı’da
Gönen Oteli’nin altında dükkânı vardı. Makineyi sökmek, takmak için kursa gönderdiler.
Biz hem satış, hem de servis yapıyorduk.

 Eski
Kayseri’de konu
komşu arasında
çok samimi
münasebetler
vardı. Yapılan iyi
şeyler komşulara
dağıtılırdı. Herkes
birbirini sever,
sayardı. 
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yanına götürdüler. Albay bana ağıza alınmayacak hakaretler etti. “Albayım, sorup
sormadan bana hakaretler ediyorsun. Ben
vatanıma, milletime faydalı olan biriyim.
Benim kimseye zararım yok”, dedim. Albay,
tabi yine beni dinlemiyor. O sırada içeri Jandarma Albay girdi. Jandarma Albay da beni
ve ağabeyimi iyi bilirdi, her çarşıya uğradığında bize gelirdi. Bunun üstüne akşamüstü
saat 19 gibi beni bıraktılar. Arkadaşım Atıf
Gözübüyük’ü de benim gibi aşağıya almışlar.
Yanlarına çağırdıklarında tek ayaküstünde
bekletmişler. Onu ve beni serbest bıraktılar.

Ben de çok satış yapıyordum. Evlere kadar
gidip, işimi düzgün yapıyordum. Ağabeyimin ekmeği azalmaya başladı, bana şikâyet
etti, baktık olmuyor ben de bunun üstüne
Singer’den ayrıldım. Zetina dikiş makinelerinin mümessilliğini aldım. Bu işler bittikten sonra, Singer saatlerinin mümessilliğini
aldım. Duvar ve kol saatleri. Bu işten de 60
yaşımı doldurduğumda emekli oldum.
Siyasi hayatınızdan da söz eder
misiniz?
Demokrat Parti’nin uzun yıllar idari heyetinde çalıştım. Her zaman liste başında ismim
olmuştur. Kamil Özsarıyıldız il başkanıydı.
Rahmetli babam bir gün geldi. Uzun Hacı
Ahmet’ler vardı, git onların ailelerine söyle
çocuklarını beklemesinler dedi. Ben Kilise’ye
yakın yerde Çingenlerin arasından geçerek
oraya gittim. O zaman beni Halk Partili
Ahmet Hüsrevoğlu ve Mehmet Türkmen
gördü. Ben evime gittikten sonra polisler
geldi, sandıkları falan döktüler arama yaptılar. Beni aldılar Emniyet Müdürü’nün odasına götürdüler. Bir albay oturmuş. Albay’a,
Halk Partili Ahmet Hüsrevoğlu ve Mehmet
Türkmen Ermenilere silah verdi onları ayaklandıracak demişler. Albay bana “gel bakalım”
dedi, beni aldılar karanlık bir yere koydular.
Aradan zaman geçti, beni tekrardan albayın
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Cumhuriyet Meydanı’nda Kadir beyin eczanesinin arkasındaki balkondan Menderes
konuşma yapmıştı. O zaman biz de çıktık
oraya. Celal Bayar ve Adnan Menderes’le
tanıştık. Demirel’le de tanıştık. Hatta ruh
gibiydik. Beni gördü mü hemen, gel Ziyam
gel derdi. Sohbet ederdik.
Daha sonra kurulan Adalet Partisi’nde İlçe
Başkanlığı, İl Başkanlığı yaptım.
Hep siyasetle uğraştınız, yakın
çevrenizle ilgilenebildiniz mi?
Ben partide çalışmaktan ne babamı, ne ailemi
göremezdim. Üç kız gelin ettim, ilgilenemedim bile. Ben aileme öğüt vermedim, ama
yaptıklarım onlara örnek oldu.
Belediye başkanı Mehmet Çalık nasıl
birisiydi?
Mehmet Çalık’ın belediye başkanlığı sırasında, ben meclisin grup başkanıydım.
Çalık’la zaman zaman anlaşmazlık yaşadım.
Ama, başkan Mehmet Çalık çok çalışkan bir
adamadı. Çok güzel ve kalıcı işler yaptı.
Babanızı da tanımak isteriz, anlatır
mısınız?
Babam103 yaşında öldü. Zilivdarlı Ahmet
Duran derlerdi. Nasrettin Hoca gibi bir
adamdı. Babam müteahhitlik yapmış, polislik
yapmış. Nuh Naci Yazgan’la ortaklık yapmış.
Posta işi yapmışlar. Bir gün babamlar yola
çıkmışlar yine, Çerkez Ethem adamları ile
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babamları çevirmiş, bir yere göndermemiş.
Biraz zaman geçtikten sonra develer homurdanmaya başlamış, acıkmışlar. Babam bunun
üstüne gitmiş Çerkez Ethem’le konuşmaya.
Babam Çerkez Ethem’e, “ben Katipzade’nin
ortağıyım. Ben develerle posta taşıyorum.
Bizi vuracaksan vur, yoksa bırak işim gücüm
var” demiş. Katipzade’nin ortağı olduğunu
duyunca Çerkez Ethem, “gel bakalım yanıma,
Katipzade benim en yakın arkadaşım, bana
çok yardımcı oldu, Katipzade’yi tarif et nasıl
bir adamdı” diye sormuş. Babam da tarif
edince, serbest bırakılmış.
Babam Nuh Naci beyle ilgili olarak çok muhterem, hayırsever birisi derdi. Esnaf arasında
anlaşmazlık yaşandığı takdirde Nuh Naci beyi
çağırıp ona danışırlarmış. Onu hakem olarak
görürlermiş. Güvenilir bir insan olarak sever
ve sayarlarmış.
Babam bir gün Samsun’a varıyor. Kayseri’de
polislik yaparken, eğer işiyle uğraşan bir adam
var. O zaman devlete eğer yapmayanları asıyorlar. Bu adamı da asacaklarmış, babam
hadi gözüm görmesin diyerek adamı serbest
bırakmış. O adam babamı Samsun’da görünce
hemen eline sarılmış, can borcu olduğunu
söyleyerek evine götürmüş. Develere hamur
yapıp yedirmişler. Adam çocuklarını göstererek, bunlar seninde çocukların, sen benim
canımı bağışlamıştın, bunlar senin sayende
oldu demiş. Babamın başından da böyle
maceralı bir yolculuk geçmiş.
Eski Kayseri nasıldı?
Eski Kayseri’de konu komşu arasında çok
samimi münasebetler vardı. Yapılan iyi şeyler
komşulara dağıtılırdı. Herkes birbirini sever,
sayardı. Yazları insanlar bağa göçerdi. Bir
yerde rüzgâr estimi, saman çöplerinden
ortalık görünmezdi. Bizim bağımız Karadere’deydi. Sakar’da da ağabeyimin bağı vardı.
Bağlara o zaman eşeklerle giderdik.

çok anlayışlı, birbirine yardım eden, yardım
severdir. Dövüşü kavgası olmaz.
Hastanenin yapımına yardımcı
olmuşsunuz sanırım.
Kızılay yönetimindeydim. Çok çalıştık. Hastaneyi yaptırıyoruz. İşin bitmesine yakın
müteahhitler para isteyecek, ama bizde para
bitti. Başkan Ayhan Uzandaç sağa sola çabalayıp duruyor. Başkanım hiç bana sormuyorsun dedim. Ne gerekiyorsa yardımcı olmak
istediğimi söyledim. 250 bin lira ve 150 bin
lira olmak üzere toplam 400 bin lira emanet
verdim ve hastaneyi kurtardık.
Sizi Size sorsam ne anlatırdınız?
Ben çalışmayı çok severim. Yalandan dolandan anlamam, sevmem. Hayatım boyunca
hiçbir şeyde geri kalmadım. Tüm işleri doğru,
dürüst gerçekleştirdim. Ticari hayatımı da,
kimseye borcum olmadan bitirdim. t

Kayserili denilince, benim aklıma gelen ilk
şey ticareti çok iyi bilmeleri. Çirkin işleri
kaçak–göçek işleri olmaz. Kayseri insanı
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