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6 bin yıllık geçmişi bilinen bu şehrin, bin
yıllık kısmında bizim kültür ve medeniyetimizin
mührü vardır. Bu mühür Kayseri'nin en önemli
belirleyici unsur haline gelmiştir ve sonsuza kadar da
kalıcılığını koruyarak öylece devam edecektir. Bu
sebepledir ki, geleceğe iyi bir şehir emanet edebilmek
için geçmişin birikimi üzerine daha etkilisini ve kalıcı
olanlarını ilave ederek Kayseri kültür ve
medeniyetinin altyapısını aslına uygun olarak yeniden
inşa ediyoruz. Bunu yaparken de mevcut mirası
geleceğin ta lepler ine göre değer lendir ip
biçimlendirmeye özen göstermekteyiz.

Kayseri, tarihinde ticareti ön planda tutmuş
ve bir ticari terbiye kuralı oluşturmuş olmakla birlikte,
aynı zamanda bir kültür şehri olmanın onuruna da
sahip bulunmaktadır. Mazisi yüzyıllara dayanan
Selçuklu dönemi medreselerinin varlığı bunun somut
işaretidir. Kültür varlıklarımızın tarihi olanından
aktüel olanına kadar, bütün değerlerimizin sahibi ve
koruyucusu olmanın şuuruyla büyük bir gayret ile
çalışmaktayız.

Makarr-ı Ulema (Alimler Şehri) olarak
anılan Kayseri, tarihten devraldığı geleneksel
değeriyle modern bilimin imkanlarını bütünleştirerek
aynı zamanda güçlü bir bilim ve kültür merkezi haline
gelmiştir.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlayışla yola
çıkarak şehir kültürünü besleyen yazılı kaynakları
neşretme programı aksatılmadan sürdürü- lecektir.
Bugüne kadar yaptıklarımız gelecekte yapabilecek-
lerimizin en önemli göstergesidir. Bu düşünceyle
yeni bir kitabı daha ilgilerinize arz ediyoruz:
Şehirnâme!

Böylesine kıymetli bir eseri hazırlama
konusunda büyük emek sarfeden Sayın Muhsin İlyas
Subaşı'ya teşekkür ediyor, yayın hayatına
kazandırdığımız bu kitabın tüm araştırmacılara,
meraklılarına ve okuyuculara yararlar getirmesini
temenni ediyorum.

TAKDİM

Mehmet Özhaseki
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
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ÖNSÖZ 
 

            ehir, insan n birlikte ya ama içgüdüsünün ortaya getirdi i 
bir zarurettir. Buna bir anlamda sosyal emsiye de diyebilirsiniz. 
Bunda, insan n toplu olarak ya ama arzusundan do an sosyal varl k 
olmas n n pay  yan nda, bu topluluk içinde d ardan gelebilecek 
olumsuz bask lara kar  kendini korunma duygusunun da etkili 
oldu u dü ünülmelidir. Eski ehir kal nt lar na  dikkat ederseniz, bu 
iki zaruretin izlerini de görmek mümkündür. Mesela ilk ehirler 
büyük surlarla çevrili bir alanda in a edilmi , daha sonra insanlar 
surlar n d na ç k nca bu defa da bir duvar  genelde iki aile birlikte 
kullanma yolunu seçmi tir. Bir yüzünde birisi, öbür yüzünde di eri 
kendi  yerle im alan n  olu turmu tur. Surlarla çevrili ehirlerde 
sald r ya kar  birlikte direnme içgüdüsü söz konusu iken, aç k 
ehirlerde birisi sald r ya u rarsa, öbürü korusun diye biti ik 

duvarlar  payla ma ihtiyac  do mu tur. ehirlerin bu ekilde 
olu turulmas n n ana nedenlerinden birisi, belki de en önemlisi, 
ehirlere sald r lar n daha kolay gerçekle ebilece idir. ehirle menin 

ba lad  geçmi  zamana do ru yolculu a ç karsan z, bunun neden 
ve niçini üzerinde durabilece iniz fazla detay bulamazs n z. Pratikte 
sald r  ve korunma içgüdüsü, ikisi birlikte birbirinin tamam- lay c s  
gibi âdeta bir sosyal organizmaya dönü türmü  tür. nsanlar 
korunabilmek için bir araya gelmi ler, sald rganlar ise, toplu insan 
alanlar ndan daha fazla ganimet alabilmek için sitelere sald rm - 
lard r. D tan bakt n z zaman, bir araya gelmi  insanlar n 
olu turdu u kütlesel güç, sald r lara kar  korunma imkânlar n  
artt rabilir, bu do rudur. Sald ran her zaman d ar ndan gelir ve 
arkas nda sürekli bir gücü yoktur. Sald r ya u rayanlar n ise, 
yerle ik bir birikimi vard r. Gizlenme imkânlar , stoklar , sava  için 
ortak güç f rsatlar  vard r. Ama bir de dü erse, sald ranlar ganimeti 
servete dönü türüp giderler. Bunun dramatik örne ini eski ehir 
kal nt lar nda görmek mümkündür: Gezdi im Kani -Karum harabe- 
lerinde yanarak ta la an toprak kerpiçlerin, cam parçalar n n ortaya 
koydu u manzara bunu göstermektedir. Bu bak mdan ehirlerin 
insanl n tarihi kadar eski oldu una inan yoruz. 
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            Bunun içindir ki, devletler önce ehirlerde kurulmu . “Site 
Devletler” dedi imiz sosyal organizasyonlar böyle te ekkül etmi tir. 
Yani kabileler bir yerde kümelenmi ler, içlerinden birisini ba lar na 
geçirmi ler. O da, bu kalabal k kitleyi yöneterek bir düzen olu tur- 
mu . Devletin s n r  ehrin s n r ndan ibarettir. Bu yüzden de eski 
devlet genellikle ehir devletleri olarak ortaya ç km t r. Sonra 
doyumsuzluk, yay lma, ya malama ve otorite h rs  insanlar  
geni lemeye sevk etmi . Bu geni leme de bedelsiz de ildir elbette.  

Sümerler, Akat, Roma ve Yunan sitelerinden ba layarak 
günümüze kadar getirilen bütün bu devletlerde, insanlar n temel 
ihtiyaçlar  devletin yap s n  ve geli me sürecini belirlemektedir. 
Bundan da anla lan o ki,  ehirde olsun, k rda olsun ana faktör 
insand r. nsan, talebindeki önceliklerine göre kendisine bir sosyal 
karakter ortaya koyar. Sadece yemek içmekle geçinenler tar m ve 
hayvanc l k alan n  seçmi ler ve bu da  gezen siteleri olu turmu . 
Eski Türk kavimlerinin  ana yap s  böyle. Hatta yak n zamana kadar 
Af arlarla Yörükler bu  geleneklerini koruyarak varl klar n  sürdür- 
mü ler. Türk tarihinde çad r medeniyeti bu bak mdan önemli yer 
tutar. Bu ya ama biçiminin ehirle meye mesafesi uzakt r. ehirler 
daha çok ticaret ve üretimi esas alan toplumlarda öncelikli olarak 
ortaya ç kar. 

Asl nda bizim meselemiz, ehir sosyolojisi de ildir. Kal n 
hatlar yla ehirle menin men eine do ru k sa bir bak tan sonra 
günümüz ehirlerindeki insan faktörü ile ehir ve insan ili kileri 
üzerinde durmak istiyoruz: 

Bugün ehrin ana malzemesi dün de oldu u gibi insand r. 
Bugün ehirler, (Amerika’n n serseri may n gibi  kâh Vietnam’da, 
kah Afganistan’da kâh Iraktaki i gallerini dikkate almazsak) belki 
ya ma bask nlar  görmüyor. Ama bu defa ehirler içinden ya ma- 
lan yor. ehrin imkânlar n  ranta dönü türmek isteyen her insan 
ehirde bir ya mac  e k ya gibidir!.. 

ehir olgusunun bir cephesi böyle öbür cephesinde de bir 
ba ka sosyal olu umlar vard r: 

ehirle me medenîle menin ilk hareket noktas  olarak 
alg lan r. Göçebe hayat ndan yerle ik düzene geçen toplumlar için 
belki bir anlamda do rudur. Step kültürünün, da n k, c l z ve 
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geli meye kapal  yap s ndan toplumsal hayat n geni  imkânlar na 
atlayanlar için ehirler tek kurtulu  merkezleridir. 

Da  ba nda devlet kuramazs n, meclis de olu turamazs n. 
Ama yerle ik hayata girdi in zaman farkl  kültürlerin ve anlay - 
lar n, de i ik ya ama biçimlerinin bir merkez etraf nda kendi 
de erlerini koruyarak, ancak ba kalar n n ya ma hakk na da sayg  
göstererek birlikte ya amay  ö renirsin. ehirler, kabileden devlete 
geci te vazgeçilmez merkezler olarak dü ünülmesi gereken yerler- 
dir. 

Ansiklopedilerde ehir, “tar m d nda i lerle u ra an insan- 
lar n toplanmas yla  meydana gelen iktisadî, demografik ve sosyo- 
lojik bir karma ad r”, diye tan mlan r. “Karma a” ifadesiyle ehrin 
gerçek alt kimli i anlat lm  olmaktad r. Öyle ya, ehirler homojen 
bir kitleyi bünyesinde  bar nd rmaz. ehir, tecrit edilmi  bir organiz- 
ma olmad  için farkl  kültürden, rktan ve dinden insanlar  bir 
araya getirerek birlikte ya amay  ö retir.  Ürün, hizmet ve insan 
mübadelesinin merkezi olan ehirlerde, kültürel farkl l  zenginlik 
olarak alg layabilece iniz gibi, kozmopolitlik olarak da görebilir- 
siniz. Bu farkl l klar n birbirine tahammülü ve birbirini terbiye edip 
etkile imini herhangi bir a r tahribat yapmadan sindirmesine 
ba l d r. Bunlar  kazas z belas z gerçekle tirdi iniz zaman zenginlik, 
birbirinin s n rlar na tecavüz olarak gördü ünüz zaman kozmopo- 
litlik olur. Tarih bunun y nla örnekleriyle doludur…  

Bugün Türkiye’de günümüzün ehirleri ile çok de il, elli y l 
öncesinin ehirleri aras nda büyük farkl l klar görürüz. Yak n 
zamana kadar ehirler geleneksel yap  tarz n n zorunlu k ld  iç içe 
geçmi  darac k sokaklarla birbirinin uhreviyetini payla an bir aile 
sofras  gibiydi. Herkes birbirinin yoksullu unu da, zenginli ini de 
payla yordu. Kom ular birbirlerinin nefes al -veri lerinden haber- 
dard . Birbirlerinin s k nt lar na ortak olarak azalt r, sevinçlerini 
bölü erek ço alt rlard . Mahalledeki evler sanki bir kocaman 
bedenin küçük uzuvlar  gibiydi. Buna ra men, mahremiyet çok 
önemli bir unsur olarak alg lan r, evlerin pencereleri avlunun içine 
aç l rd . Selçuklu’dan itibaren Osmanl ’n n son asr na kadar bu, 
böyle devam edegelmi tir. Birbirinden haberli olarak ya amak, 
birbirinin s k nt lar n  payla mak ve birbirine güven unsuru 
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olabilmek için s rt s rta yap lan evler, bizim ya ama biçimimizin 
kolektif uur halindeki foto raf n  gösterir.  

Ancak büyük geli melerin korkunç ve dengesiz de i imleri 
getirdi i  günümüzde nüfusun h zl  art , ihtiyaçlar n çe itlilik 
kazanmas , konforun hayat m z n vazgeçilmez temel unsuru haline 
gelmesi, ehirlerin ana karakterini de de i tirmeye ba lad . Bugün 
bir eski mahalleyi rahatl kla iki çok katl  apartmana  yerle tirerek 
büyük alanlar ortaya ç kar labilmektedir. Darac k ve ç kmaz 
sokaklar hayat m zdan tamamen çekilmi  durumdad r. Bulvarlar n 
getirdi i rahat ula m imkân  ehirle mede yeni aray lar n önünü 
de açm  bulunuyor… Fosseptik çukurundan kanalizasyona, kuyu 
suyundan ebeke sistemine, at arabas ndan otomobile, çevirmeli ve 
hatl  telefondan tu lu ve cep telefonuna, pilli radyodan televizyona, 
kömürlü ütüden buharl  ütüye, bunlar  da atlayarak elektronikten 
dijital ça a geçen ehir insan , bu ba  döndürücü de i imle 
yetinmeyece e benzemektedir. Ancak her yenili in cazibesi, hayat - 
m za girdi i h z  kadar devam eder. nsan n f trat ndaki yeniliklere 
aç k doyumsuzluk, ister istemez yeni kap lar  zorlayacakt r… 

Bütün bunlar ehir sosyolojisi içerisinde asl nda alan n 
uzmanlar  ve ehri yönetenlerin çözüme götürmeleri gereken bir 
y n sorunlar  da beraberinde getirmektedir. Tabanda yayg n 
durumdaki evleri üst üste koydular, konforunu da buna göre 
geli tirdiler, ama içindeki insan n ruhu ne oldu acaba? Bugün 
üzerinde durulmas  gereken, en çok tart lmas  ve mutlaka çözüme 
götürülmesi gereken problem buradad r. Ayn  apartmanda oturdu- 

unun fark na varmadan ya ayan y nlar n kederde ve k vançta 
ortakl  da bitirilmek üzeredir. Hatta, bu yaln zca onunla 
kalmamakta aile içi çözülmeyi de h zland rmaktad r; “Senin zama- 
n nda öyleydi?” diyerek ailesine kafa tutarak  tav rs z bir vaziyette 
ya amak isteyen yeni neslin bunal m  ailenin de il, ülkenin ciddi 
meselesi haline gelmektedir. Çünkü bunlar, ehirle menin hayat - 
m z n oturdu u temel de erleri sarsmas ndan do an bu  ruhsuz 
konfor u runa ya an- maktad r. Art k, kontrolden ç kan nesiller 
sorumluluktan da kaçmaktad r.  ba a dü tü ü zaman da tecrübe- 
sizlik ba na i  açmakta ve dü tü ü bunal mdan kurtulamayarak, 
uyu turucu gibi çözümsüz ba ml l klara kaymaktad r. Roma’y  bu 
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Ancak büyük geli melerin korkunç ve dengesiz de i imleri 
getirdi i  günümüzde nüfusun h zl  art , ihtiyaçlar n çe itlilik 
kazanmas , konforun hayat m z n vazgeçilmez temel unsuru haline 
gelmesi, ehirlerin ana karakterini de de i tirmeye ba lad . Bugün 
bir eski mahalleyi rahatl kla iki çok katl  apartmana  yerle tirerek 
büyük alanlar ortaya ç kar labilmektedir. Darac k ve ç kmaz 
sokaklar hayat m zdan tamamen çekilmi  durumdad r. Bulvarlar n 
getirdi i rahat ula m imkân  ehirle mede yeni aray lar n önünü 
de açm  bulunuyor… Fosseptik çukurundan kanalizasyona, kuyu 
suyundan ebeke sistemine, at arabas ndan otomobile, çevirmeli ve 
hatl  telefondan tu lu ve cep telefonuna, pilli radyodan televizyona, 
kömürlü ütüden buharl  ütüye, bunlar  da atlayarak elektronikten 
dijital ça a geçen ehir insan , bu ba  döndürücü de i imle 
yetinmeyece e benzemektedir. Ancak her yenili in cazibesi, hayat - 
m za girdi i h z  kadar devam eder. nsan n f trat ndaki yeniliklere 
aç k doyumsuzluk, ister istemez yeni kap lar  zorlayacakt r… 

Bütün bunlar ehir sosyolojisi içerisinde asl nda alan n 
uzmanlar  ve ehri yönetenlerin çözüme götürmeleri gereken bir 
y n sorunlar  da beraberinde getirmektedir. Tabanda yayg n 
durumdaki evleri üst üste koydular, konforunu da buna göre 
geli tirdiler, ama içindeki insan n ruhu ne oldu acaba? Bugün 
üzerinde durulmas  gereken, en çok tart lmas  ve mutlaka çözüme 
götürülmesi gereken problem buradad r. Ayn  apartmanda oturdu- 

unun fark na varmadan ya ayan y nlar n kederde ve k vançta 
ortakl  da bitirilmek üzeredir. Hatta, bu yaln zca onunla 
kalmamakta aile içi çözülmeyi de h zland rmaktad r; “Senin zama- 
n nda öyleydi?” diyerek ailesine kafa tutarak  tav rs z bir vaziyette 
ya amak isteyen yeni neslin bunal m  ailenin de il, ülkenin ciddi 
meselesi haline gelmektedir. Çünkü bunlar, ehirle menin hayat - 
m z n oturdu u temel de erleri sarsmas ndan do an bu  ruhsuz 
konfor u runa ya an- maktad r. Art k, kontrolden ç kan nesiller 
sorumluluktan da kaçmaktad r.  ba a dü tü ü zaman da tecrübe- 
sizlik ba na i  açmakta ve dü tü ü bunal mdan kurtulamayarak, 
uyu turucu gibi çözümsüz ba ml l klara kaymaktad r. Roma’y  bu 

 

tav r sapmas  y km t … Bat ’da da bugün bunun benzer a r 
sanc lar  ya anmaktad r… 

“Sab r, kanaat, payla m” gibi insan  erdemlili e götüren 
tav r yerine, “acelecilik, doyumsuzluk ve bencillikle” beslenen yeni 
liberal insan tipi yüzünden devletler, derebeylikler dönemindeki  
gibi  sald rgan ve ya mac  duruma dönü mü - lerdir. Güçlü olan, 
zay f olan n yeralt  ve yerüstü zenginli ini elinden alabilmek için 
üzerine abanmaktad r. in ac  veren taraf , ehirlere y lm  
insanlar  doyurabilmek için yap lan bu planlamalar, yine ehirleri 
yok ederek elde edilmek istenmek- tedir. Amerika’n n 1945’te 
Hiro ima ve Nagazaki’ye att  bombalar bu tavr n ac  bilançosunu 
haf zalar m zdan silmemi tir. Art k sava lar geni  k rsal alanlarda 
de il, ehirlerin darac k alanlar nda ve hatta sokaklar nda 
yap lmaktad r. Bir ülkenin ba ehrini kontrolünüze ald n z m , ülke 
sizin oluyor demektir. Ba dat’ n i gali bunun tipik bir örne idir.  

ehirleri kurmaktan daha zor hale gelen, onu kullanmak ve 
korumakt r. imdi  bu durum, ciddi  s k nt lar do urmaya ba lad . 
Nüfusu kontrolde tutma, ihtiyaçlar  daha kolay ve topluca ta ma 
bak m ndan yönetim kadrolar , k rsal alanda da hizmet hakk  olan 
insana gitmek yerine onu hizmet alanlar na getirmeyi kolay bir yol 
olarak alg lam lar ve h zl  bir ekilde iç göçle ehirleri a k n, ürkek 
ve hatta tedirgin insan kalabal klar yla doldurmu lard r. Bunun 
içindir ki, ehir kültürü, kendi haf zas ndan uzakla arak, s radan- 
l n alt na indi. Bu yüzdendir ki, ehirlere yönetici seçen siyasal 
mant n hareket noktas , ehri tan yan, ehir insan n ihtiyaçlar n  
bilen, ehri  bir medeniyetin ana dilimi olarak görüp ona göre 
geli tirecek yetenekte insanlar  de il de, devletin paralar n   
verecekleri yüzeysel altyap  hizmetlerine belli do rultularda harca- 
yacak insanlar  seçme anlay na kayd r lm t r. Son bir as rdan bu 
yana bizdeki uygulama böyledir. Zaten i leri, kendi sosyal disiplini 
içerisinde ele al p yürütseydiler, ehirlerdeki karma a ve 
çözümsüzlük bu hale gelmezdi...Oy için izinsiz ve çarp k yap la - 
maya, daha do rusu gecekonduya göz yuman siyasal irade, daha 
sonra buna altyap  hizmetini götürürken, ehirleri böyle bir virüs 
korsesine hapsetti inin ve ehir kültürüyle birlikte medeniye- 
timizin ana unsurlar n  da dinamitledi inin fark nda de ildir… 

Sonuç itibariyle u hususun alt n  çizmekte fayda vard r: 
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ehirle me medenîle menin ilk hareket noktas d r. Bundan kaçmak, 
kendimizi geçmi imizin yetersizliklerine hapsetmek olur. Ne var ki, 
bu geli me projesinin sosyal analizleri yap lmadan, daha da önemlisi 
altyap s  haz rlanmadan ehirle me hareketi nüfuslar  ehirlere 
ta ma olarak alg lanm , ülkenin realitesi ile devleti yönetenlerin 
idealleri bugüne kadar bütün çabalara ra men, bu alanda bir türlü 
örtü memi  ve politikac lar m z, köyleri h zl  bir ekilde ehirlere 
y arak ülkeyi modernle tireceklerini sanm lard r. Böylece ehirleri- 
mizde iki ayr  Türkiye olu mu tur. Birisi, endüstriyel makyaj 
malzeme- leriyle boyay p cilalad m z k smen modernle mi  ehrin 
ana caddeleri ve merkezdeki yerle im alanlar , öbürü ise gelene ine 
ba l , ehirde köylü olarak ya ayan y nlar n kendi dünyalar n  
koruduklar  varo  bölgeleri… 
 in bu cephesini dikkate alan  Bat l lar, Türkiye’nin vitrin- 
lenen cephesiyle Bat l  görünse de, temel de erleri ve bu de erlere 
ba l l kta srar  yüzünden hâlâ bir do u ülkesi oldu unu savun- 
makta ve bu yönüyle de  Bat  ailesine kabul edilemeyece ini iddia 
etmektedirler. 
 Bizim  önümüzdeki hedef elbette Bat ’ya benzemek olmama- 
l d r. Türkiye, kendi içinde kendini koruma refleksini kullanamadan 
bugüne kadar Bat ’ya aç lma idealine çok a r bedel ödemi  ve 
ödemeye de devam etmektedir. Ça da la may  baz lar n n srarla 
Bat l la ma olarak alg lamas na ve öyle telkin etmesine ra men, bize 
göre ça da la ma, Bat  de erleri içinde erimeye götüren yolda 
kaybolmak  de ildir. Türkiye insan hukukuna, insan n hak üstünlü- 

üne, erdemine verdi i önemle büyürse, dün Bat ’n n birkaç ad m 
önünde idi, yar n çok daha fazla önünde olabilir. ehirler bu yönden, 
çok iyi de erlen- dirilmesi gereken bir organizasyon karakteri ta r. 
nsanlar  amaçs z olarak ehirlere y arsan z, bu vas fta bir ehirle - 

me ile Türkiye gelece ini kurtaramayacakt r elbette!.. 
 ehirler, çok hücreli canl  organizmalar gibidir: Bunun 
içindir ki, ortak duyarl l klara ba lanan insanlar n bir araya gelmesi, 
birbirlerini tamamlama anlay n  benimsemesi, birlikte ya ama 
idealleri için fedakarl k duygusunun ön art oldu unu kabullen- 
mesiyle medeniyetin nirengi noktas n  olu turur. Öyle yapmadan, 
ehirleri y lm  insan kalabal klar n n kozmopolit kültür harma- 
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Bat l la ma olarak alg lamas na ve öyle telkin etmesine ra men, bize 
göre ça da la ma, Bat  de erleri içinde erimeye götüren yolda 
kaybolmak  de ildir. Türkiye insan hukukuna, insan n hak üstünlü- 

üne, erdemine verdi i önemle büyürse, dün Bat ’n n birkaç ad m 
önünde idi, yar n çok daha fazla önünde olabilir. ehirler bu yönden, 
çok iyi de erlen- dirilmesi gereken bir organizasyon karakteri ta r. 
nsanlar  amaçs z olarak ehirlere y arsan z, bu vas fta bir ehirle - 

me ile Türkiye gelece ini kurtaramayacakt r elbette!.. 
 ehirler, çok hücreli canl  organizmalar gibidir: Bunun 
içindir ki, ortak duyarl l klara ba lanan insanlar n bir araya gelmesi, 
birbirlerini tamamlama anlay n  benimsemesi, birlikte ya ama 
idealleri için fedakarl k duygusunun ön art oldu unu kabullen- 
mesiyle medeniyetin nirengi noktas n  olu turur. Öyle yapmadan, 
ehirleri y lm  insan kalabal klar n n kozmopolit kültür harma- 

 

n na dönü türürseniz, Türkiye’nin yar n na harç de il, bomba 
koymu  olursunuz!.. 

Eskiden ehirler s n rl  da olsa, akrabal k ili kileriyle 
güçlendirilmi  homojen bir kitleye dayan yordu.  Artan göçler bu 
yap y  bozdu. Bozmaya da devam etmektedir. Yüzlerce y ll k bir 
ya ama biçiminin de i tirilmesinde elbette s k nt lar olacakt r. 
Bunlar  da gö üslemek durumunday z. Türkiye, ehirle meyi yeni- 
den yap lanma ve  kendi içinde  bütünle meye do ru götürebilirse, 
yeni bir medeniyet krizine dü meden geli mesini sürdürebilir. Bunu 
ba aramazsa, s k nt lar n nefret duygular n  körükledi i bir karma- 

k insan y n yla ehirlerdeki sosyal bunal m ve patlamalar da 
artabilir. ehirle menin yol haritas n- daki gizlenmi  may nlar bence 
bunlard r… 

Bu may nlar neyle temizlenir? Bize göre, bir ehir kültürü 
geli tirmekle, bu kültürü geçmi ine ba lanmakla! ehirler, toplumu 
ileriye ta rken geçmi inden koparmadan bu i i ba ard  oranda 
kal c  olacakt r. Tarihimiz bir tecrübeler birikimi ise ondan faydalan- 
man n yolu, ehirle mede o ehri var eden altyap  de erlerini diri 
tutmaya kalmaktad r. Biz, bu çal mam zda bir ehirler monog- 
rafisine malzeme olabilecek de erlendirmeler yapmaya çal t k. 
Bunu yaparken de, ehirlerin görünen yüzü ile gizlenen yüzü 
aras ndaki çeli kilere i aret etmeye çal t k. Böyle bir çaban n ortaya 
getirdi i bu eserin ad na bunun için “ ki Türkiyeli ehirler” demek 
belki daha uygun olacakt .  Gerçekten de, bugün bütün ehirleri- 
mizde belki daha fazlas  vard r, ama en az ndan iki farkl  Türkiye 
foto raf  bulunmaktad r. Türkiye bunu tek’e indirdi i gün 
ehirle me projesini tamamlam  ve geli mi  bir ülke olarak 

medeniyet alemindeki kal c  yerini alm  olacakt r. Buna do ru ciddi 
bir e ilim var. ehirle me stratejisinde son dönemde kültürel de er- 
lere önem verilmesi bu umudumuzu önemli ölçüde kuvvetlen- 
dirmektedir. Art k tarihin bize emanet etti i eserlere yaln zca 
Vak flar Genel Müdürlü ü el atm yor, her ilde yerel yönetimler de 
bu yönde kaynaklar ay rarak slah çal malar na destek veriyor. Bu 
sosyal duyarl l ktan kaynaklanan ortak kabul duygusu yüzünden 
kitaba “ ehirname” demeyi uygun bulduk. Bir nevi ehir mektuplar  
gibi bir deneme çal mas d r bu. 
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 Günümüzü geçmi iyle bir bütünlük içinde dü ündü ümüz 
bu çal ma, ehir kitaplar  aras nda san r m kendine göreli i olan 
farkl  bir eser olarak alg lanacakt r… lginiz ba ar m z n ölçüsü 
olacakt r… 

 
      Muhsin lyas Suba  
      11. 02. 2011  
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 EH R NED R?  
 
 Bugün bizim kültürümüze yerle mi  olan “ ehir” kelimesi, 
Farsça kaynakl d r, Farsça’daki “ ehr” kelimesinin Türkçe okunu  
eklidir. Türkçe’de bu “ ar” eklinde kullan lm t r. Arapça’da ehre 

“Medine” denmektedir. Belki kelimenin ifade etti i anlam bak m n- 
dan en uygun tan m  da budur.  So dca’da da “Kent” kelimesiyle 
ehir anlat lm  oluyor. ngilizce’si, City, Frans zca’s  Urbanisme’dir 

 ehrin tan m  konusunda sosyologlar n görü lerinde pek 
farkl l k yoktur. Bat ’da ehri bir sosyolojik kavram olarak yorum- 
layan Max Weber, “Bir veya  daha fazla ayr  evler küme-sinden 
olu ur ama görece kapal  bir yerle im bölgesidir”, diye tan mlar. 
 Yazar, bu tan m n  izah ederken “evler kümesi”ni, kalabal k 
yerle im alanlar  olarak yorumlar ve hatta buralarda oturanlar n 
birbirlerini tan mad klar ndan dahi söz eder. Arkas ndan belki daha 
do ru bir ifadeye ba  vurarak unlar   söyler: 
 “ ktisadi bir tan mlamayla ehir, sakinlerinin hayatlar n  
tar mdan de il, esas itibariyle  ticaret ve al veri le kazand klar  bir 
yerle im yeridir.” (1) 
 Tabii bir ehir için bunun yeterli olmas  dü ünülemez. Yazar 
bu de erlendirmesinin yoruma ihtiyaç  duydu unun fark ndad r ve 
bunu da öylece maddele tirir: 
 “Tam bir kentsel topluluk olu turabilmek için bir kentsel 
topluluk, al veri  ve ticaret ili kilerinin görece hakimiyetine sahip 
olmal , bir bütün olarak yerle im alan  da u özellikleri  
sergileyebilmelidir: 1-Bir kale; 2-Bir Pazar; 3-Kendine ait bir 
mahkeme ve hiç de ilse özerk bir hukuk; 4- lgili bir birlik biçimi ve 
5-En az ndan k smî özerklik ve kendi kendini yönetebilme ve 
sonuçta seçilmelerine ehir sakinlerinin kat l m n n gerçekle ti i 
yetkililerce yönetilme.” (2)  
_______________________ 
1 Max Weber, ehir (Çev. Musa Ceylan) s. 87. vd. Yar n Yay nlar , stanbul 2010 
2 age. s. 109. 
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 Bat l  bu tan ma, Müslüman ülkeler için unlar ilave edilir: 
“Dinî i lere bakan bir müftü ve kazâ (yarg lama) hakk nda kad s  
olan yer.”(3) Bu tan m , biraz daha geni  anlam yla ele al rsak, Turgut 
Cansever’in dikkatimizi çekmek istedi i önemli bir hususu da 
eklemek mümkündün: 
 “ ehir, insan n hayat n  düzenlemek üzere meydana 
getirdi i en önemli, en büyük fizikî ürün ve insan hayat n  yöneten, 
çerçeveleyen yap d r. Bu yap ya biçim veren tercihleri ise insan ve 
toplumlar, inançlar ndan, dinlerinden hareket ederek belirlerler. 

ehir toplumsal hayata, insanlar aras ndaki ili kilere biçim veren, 
sosyal mesafelerin en aza indi i, bu ili kilerin en büyük yo unluk 
kazand  yerdir. nsanlar aras  ili kilerin en alt düzeydeki biçim, 
bireysel savunma insikay d r. Kendini tehlikeye kar  korumada bir 
sonraki a ama ise, kendini koruma için bir ba kas  ile beraber 
hareket etmeyi gerekli k lar. Tarih boyunca ehirlerin de, bu ortak 
savunma ihtiyac  ile insanlar  bir araya getirdi ine dair pek çok 
örnek vard r.” (4) 
 Weber’in yorumunda ehir için dikkate almad  en önemli 
unsur olan “güvenlik” meselesine Turgut Cansever bunun özellikle 
alt n  çizmektedir. ehirlerin en belirleyici özelli i temelde bu 
birlikte korunma içgüdüsüne dayan r. 
 Bunlar n ortaya koydu u gerçek, insano lu’nun  sosyal bir 
varl k olarak birlikte ya ama içgüdüsüne sahip oldu udur. Bu 
birlikte ya amay  sa layan ise “ ehir”dir. 
 Tarihi seyri içerisinde ehirler küçük koloniler halinde 
ba layarak geli ip günümüze gelmi lerdir. ehirlerin tarihi, 
insanl n tarihi kadar eski olmal d r. Bugün elimizde bulunan 
malzemelerden hareket ederek ehirleri tan mlamak mümkünse de, 
onun sosyo-politik niteli i ve hatta stratejik özelli i ayr  bir önemi 
ihtiva eder. Bunlar da canl  organizmalar gibidir. nsanlar n toplu 
ölümleri, ehrin de ölümü olmu tur. lk ça lara ait yerle im alan- 
lar nda bulunan, Çatalhöyük, Alacahöyük, Kani -Karum, Zaugma, 
daha sonraki dönemlere ait Sodom Gomore, Pompei ve daha 
bilmedi imiz niceleri bunun ibret al nacak örnekleridir. 
__________________ 
3 Osman Nuri Ergin, Türkiye’de ehircili in Tarihî nki âf ,  s. 2 stanbul Üniversitesi 
Yay nevi, stanbul-1936 
4 Turgut Cansever, slâm’da ehir ve Mimari s.103., Tima  Yay nlar , stanbul-2006 
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onun sosyo-politik niteli i ve hatta stratejik özelli i ayr  bir önemi 
ihtiva eder. Bunlar da canl  organizmalar gibidir. nsanlar n toplu 
ölümleri, ehrin de ölümü olmu tur. lk ça lara ait yerle im alan- 
lar nda bulunan, Çatalhöyük, Alacahöyük, Kani -Karum, Zaugma, 
daha sonraki dönemlere ait Sodom Gomore, Pompei ve daha 
bilmedi imiz niceleri bunun ibret al nacak örnekleridir. 
__________________ 
3 Osman Nuri Ergin, Türkiye’de ehircili in Tarihî nki âf ,  s. 2 stanbul Üniversitesi 
Yay nevi, stanbul-1936 
4 Turgut Cansever, slâm’da ehir ve Mimari s.103., Tima  Yay nlar , stanbul-2006 

 

 Tabii, insanl n geli me seyri içerisinde ehirler de geli erek 
yeni birçok kural ve kaidelerle donat lm , yeni yönetim biçimleri, 
ehirle me felsefesi geli tirilmi tir. Kolonizatör ehircilikten ba m- 

s z ehir anlay na geçi in maceras  oldukça uzundur. ehirler art k, 
altyap s yla, sosyal tesisleriyle, sadece orada ya ayan insanlar n 
de il, o ehre gelenlerin temel ihtiyaçlar n  kar layacak kurumla- 
r yla çok yönlü donan ma sahip yerle im alanlar na dönü mü lerdir. 
Bir nevi canl  organizmalard r. Nefes al rlar, tüketimleri vard r, 
at klar  vard r. Heyecanlar  vard r, korkular  vard r, umutlar  vard r. 
Geçmi indeki ilk ehirlerden bugüne, bugünkü modern ehirlerden 
gelecekte uydu kentlere kadar ehir bu organizma olma özelli ini 
koruyarak varl n  sürdürecektir. 
  Bugünün ehirlerinde böyle bir tan m n da yeterlilik arz 
etmedi ini görüyoruz, ehir imdi sanatla hayat n bütünle ti i 
heyecanla akl n, estetikle ihtiyac n birle tirildi i, birlikte ya amayla 
birlikte dü ünüp üretebilen alanlara dönü mü , ilk halindeki “Pazar” 
anlay  imdi sadece iç pazarla yetinmeyerek ihracat zemi- nine 
oturtulmak suretiyle çe itlilik kazanm t r. Tabii sanayile - menin 
ehirlere getirdi i  çok a r yüklerin bedelini de yine ehirler 

ödemektedir. Bu bak mdan modernle me kar l ks z olmamaktad r. 
Bunu asgariye indirecek iç düzenlemeleri yapabilmek için ehir 
meclislerinin belediyelere dönü mesi, ehirlerin kendi kurul ve 
kurallar n  olu turmas  yönünde at lan önemli ad mlar belki biraz 
rahat nefes ald racakt r. Ancak, arabaya biniyorsan egzozundan 
ç kan kur unu teneffüs etmek zorunda kalacaks n. Ortak s nmaya 
gidiyorsan, kömürün, petrol ürünlerinin havam za boca etti i 
dumana katlanacaks n. Birlikte ya ayacaksan, duyars z kom unun 
verdi i rahats zl a müsamaha ile bakacaks n. ehrin konforundan 
faydalanmak istiyorsan, onun senden istedi i bedeli kabullenecek ve 
onunla gelen olumsuzluklara ses ç karmayacaks n. Gürültü handi- 
kap , ula m çilesi, kom unla bar k ya ama zorunlulu u, hürriyet- 
lerine a r s n rlamalar getiriyor olsa da buna tahammül göstermek 
durumundas n. ehir toplum içinde sosyalle menin nimetini elbette 
bedelsiz sunmayacakt r. Sözünü etti imiz “tahammül” bunun bede-  
lidir ve gereklidir. Tarihe bak n, insanlar hem tahammül göster-
mi ler hem de birlerine güvenip yaslanarak varl klar n  sürdürmü - 
lerdir. 
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 Sözün özü, ehir ilk topluluklarda da, bugün de nimetiyle ve 
külfetiyle birlikte ya amay  ö renme sanat d r. Buna katlanamayan 
zaten ehirde duramamaktad r.  
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 EHR N TAR H  
 nsanlar n birlikte ya ama içgüdüsünün olmazsa olmaz 
gerekçeleri vard r. Öncelikle ilk kavimler, kar  kavim ya da 
topluluklara kar  kendilerini korumak mecburiyetindeydiler. Bu 
aç dan ehir olgusunun ana nedenlerinden belki de ilki korunma 
içgüdüsüydü. Antropolojik ara t rmalar n ortaya koydu u verile- re 
göre insanlar avlanarak beslenebiliyorlard . Av bulamayan elinde 
beslenecek malzemesi olan ba kalar na sald rmada tereddüt göster- 
meyecektir. Bu vah i mant k, do al olarak insan- lar n birbirine 
dayanarak savunmalar na zemin haz rlayacakt r. Bunu biz, bugün 
elimizde dokümanlar  bulunan ilk ehir kal nt lar nda bariz bir 
ekilde görmekteyiz. ehrin tarihine do ru bir yolculu a ç kacaksak, 

önce bu kolonize ehirlere bakmakta fayda vard r. 
 En eski izlerine Anadolu topraklar nda rastlad m z ehir 
Konya yak nlar ndaki Çatalhöyük’tür. Buras n n geçmi i, Cilal  Ta  
devri’ne; M.Ö. 7.500 y llar na kadar gidebilmektedir. Kayseri 
yak nlar ndaki Kani -Karum, bundan M.Ö. 3.500 y llar - na uzan r ve  
daire eklinde yüksekçe surlarla çevrili bir ehir devletiydi. Yine ayn  
dönemlere ait Çorum yak nlar ndaki M.Ö. 3.000’l  y llara yaslanan 
Alacahöyük ve Hattu a  bize ehir kültü- rü hakk nda önemli 
bilgiler vermektedir. Mesela bunlardan Alacahöyükte baraj in as n n 
olmas , ehircilik anlay n n ne kadar derinlere gitti ini ifade eder 
ve öncelikle de beslenmeye dayal  ihtiyaçlar n niteli ini ortaya 
koyar. Benzer kal nt lar Mezopotya’da M. Ö. 5.000. y llara kadar 
uzan r: Bu bölge’de Jarmo ve Filistin’de  Jericho (5) bu yönde 
verilecek ilk örnektir. 
 Bu ehirlerin kal nt lar ndan kaz larla ç kan malzemenin  
ortaya koydu u ehir profili, insanlar n geçinme ve korunma 
aç s nda bir araya gelme tan m na uymaktad r. Daha  geni  ayr n- 
t lar veren Kani -Karum tabletleri ise, bu ehirlerin donan ml  
oldu unu göstermektedir. Bu belgelerden ö reniyor ki, merkezi bir 
___________________ 
5 Türk Ansiklopedisi, c. 30. s.235, Milli E itim Bakanl  Yay n ,  Ankara-1981   
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yönetim vard r, ehir surlarla çevrilidir, koruma ve gerekti inde 
sald r  için askerini yeti tirmi , kendi hukukunu olu tur- mu , kendi 
mahkemelerini kurup ticari al veri lerin senetlerini düzenlemi , 
hatta evlenme ve bo anmalar  da mahkeme kay tlar na ba lam t r. 
Demek oluyor ki, “ ehir” kavram   “toplu ya ama” alan  olarak alg - 
lan rken kendi kaide ve kurallar n  da beraberinde getirmektedir.  
 Bu birlikte ya aman n ortak kaderi payla ma sorumlulu- 

unu getirdi i de çok önemli bir sosyolojik ilkedir. Bu ehirler 
ya malan rken bir k sm n  koruyup bir k sm n  yok etme gibi bir 
ay r m söz konusu de ildir. Sald r da yak lan bütün ehirler her 
eyiyle yok edilmi tir. Kurtulanlar birlikte kurtulmu lar, ölenler 

birlikte ölmü lerdir. Bugün arkeolojöik dille “ören yeri”ne dönü- en 
bu yerle im alanlar nda, çok katl  ayr  medeniyet izlerinin olmas , 
farkl  kavimlerin ayn  bölgeleri de i ik tarihlerde kullan- malar  da 
bu meselenin maddi unsuru olarak bize epeyce ayd nlat c  bilgi 
vermektedir. Bugün mesela, Çatalhöyükte 16 kat, Kani ’de 5 ayr  
kültür ça na ait 18 kat yap  mevcuttur. Bu demek oluyor ki, bu 
bölgeler 16 defa, 18 defa toplu k y ma u ram , yak l p y k larak 
yeniden var edilmi lerdir. Benzer, yap la ma tarz  di er yerle im 
alanlar nda da üç a a  be  yukar  ayn d r. 
 Daha sonra dönemlerde ehir kültürü, kendine has 
kurallar n  olu turmaya ba lar. Bunlar da ilkel nitelik ta sa da, bir s 
oysal mant k çerçevesinde ekillenmi lerdir. 
 Sosyolog Max Weber’e göre, bu ehirlerin sosyal statüle- 
rinde din önemli bir unsur olarak belirleyici rol oynar. Konuyu 
anlat rken öyle der: 
 “Her eyden önce, Eski ve Ortaça lar n tam olarak ortayla 
ç km  ehri, karde li e dayal  bir birlik olarak olu tu ve öyle de 
yorumland . Bu nedenle, kural olarak bu ehirler, sakinlerinin birlik 
kültürünü yans tan uygun bir dinî sembole sahipti. Genellikle, 
münhas ran ehirliler için bir ehir tanr s  ve bir ehir azizi vard .” (6)  
 Burada dikkate almam z gereken önemli bir husus, ilk ehir 
olu umunun belli bölgelerde yo unla m  olmas d r. Ya da belli 
bölgelerde ilk ehir devletlerinin izlerine s kça rastlanmas d r. Biz, 
_____________________ 
6 Max Weber, ehir, (Çev.Musa Ceylan) s. 130. Yar n Yay nlar , stanbul-2010 
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Anadolu’da, Mezopotamya’da, Avrupa’daki yap lanmadan söz Orta 
Asya’da Çin’de, Hindistan’da olanlar  da dikkate almak durumun- 
day z. nsan n varl  her yerde ayn  kader çizgisini ta r. Bu 
bak mdan bir bölgeyi di erinin önüne alarak meseleye bak lamaz 
elbette. Örnekleri ya ad m z k tadan veri- yor olsak da mesele 
insanl n ortak kaderinin seyrini yans t r. Bunu özellikle belirtelim 
ve ehirle mede s çraman n ortaça dan itibaren h z kazand  
unutmayal m. Bunun anlat m n  da yine Weber’e b rakal m: 
 “Ortaça  Avrupa ehri, ekonomik aç dan bir ticaret ve 
al veri  merkezi; politik aç dan bir kale ve garnizon; idare aç dan bir 
mahkeme bölgesi;  sosyal aç dan da yeminli bir konfederasyondu. 
Eski Yunan’da priytanis’ ‘(ba  yarg ç)in ortak- la a seçimi, zaman n 
medeni ehrinin gurur sembolüydü. Ortaça ’ da ehrin sembolü, 
sonunda karde  olmaya yemin etmi , yasal olarak da bir ortakl k 
biçimini ala alan toplulukta ifadesini buldu” (7)  
 Weber’in bu ehir teorisi, insan n ihtiraslar n  besleyecek 
malzemede doyuma ula mas  halinde mümkün görülebilir. Nitekim 
zamanla aristokratlar n hakimiyeti ele geçirmelerine ahit 
oldu umuz ehir tarihinde, insan n kölele tirilmesi gibi bir facian n 
da bu imtiyazl  kadrolar taraf ndan ehir hayat na sokuldu u 
bilinmektedir. 
 lk klan ehirlerinden, site ehirlerine, oradan ortak 
duyarl l ktan beslenen modern ehir giri imlerine kadar, ehir 
insan n ehlile mesiyle güvenli alanlara dönü meye ba lam t r. 
Bunu, çok de il iki bin y l öncesine kadar etraf  kal n surlarla çevrili 
ehirlerde görmemiz mümkündür. Roma döneminde bile, ehir halk  

d  sald r lara kar  kendisini güvende hissedemiyorsa, karde li in 
neyi ifade etti ini çok iyi hesaba katmak gerekecektir. 
 Eldeki malzemelere göre, M.Ö. 5000. y llarda insanlar ehri 
bir kralla kabullenmi  ama, dini liderini ve sembollerini ihmal 
etmemi , meclisini olu turmu , vergisini sistemle tirmi , mahkeme- 
sini kurmu , askeri düzenini olu turmu tur. Buna ra men, bu 
ehirler kendi ça nda yeni bir ya ama alanlar  olsa da, ilkeldir ve 

___________________ 
7 age. s. 142. 
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bu sitelerdeki insanlar birbirlerini bo arak ayakta kalma yolunu 
seçmi lerdir. 
 ehrin tarihini okurken dikkate al nacak en önemli hususlar  
bunlard r. ehri tarihi seyrini Avrupa’dan ba latmak, insanl n 
de erlerine haks zl k olur. nsanl n tarihinde son  1.500. y l  dikka- 
te al rsak, slâm’ n ehir anlay na getirdi i yeni ve güçlü kurallar  
gözard  etmememiz gerekir. Böyle güçlü bir ehir telakkisi 
H ristiyanl k ve Yahudilikte yoktur. slâm’ n sa lad  iç güven ve 
d a kar  düzenli koruma tavr , Müslüman ülkeleri hem refah 
aç s ndan, hem de ehirle me yönünden ön plana ç kar r.”Müslüman 
âlemi; yani Hindistan’dan Bat ’ya kadar uzanan, kara ve deniz 
yoluyla her türlü ürünün ve bilgi dallar n n, fikirlerin ve kültürlerin 
ak n n gerçekle ti i dev bir ehirler a ” (8) olu turmakla  insanl - 

n tarihinde ilk modern ehir yap s n gerçekle tirmi lerdir. 
 ehrin tarihini do ru okuyacaksak Buhara’dan Kurtuba’ya 
kadar bu geni  co rafyan n ehir dokusunu çok iyi tahlil etmemiz 
gerekecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
8 R.B. Serjeant. “ slâm ehri, (Çev.Elif Topcugil) s. 14. z Yay nc l k, stanbul-1992 
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 BATI’DA EH R 
 
 Bat  kültürüne ehir kavram  ne zaman girdi? Bunun kesin 
bir tarihi yoktur. Max Weber, Bat ’da bu ehirlerin kurulu  tarihleri 
hakk nda aç k bir tarih vermez. “Antikite’de ve Ortaça ’- da” zaman 
kavram yla meseleye bakar ve Avrupa’n n içinde ve d nda ehir- 
lerinin kale ve garnizon ehirleri oldu unu söyler. lk ehir 
belirtilerinin Sicilya ve Atin’da kale veya surlarla korun- du una 
dikkatimizi çeker. Durumun Anglo-Sakson dömenide ngiltere’de de 
ayn  oldu unu buradaki ehirlerin birer garnizon ehir görünümü 
sergilediklerini ifade eder. Bunun devam nda da, “Kelimenin tam 
anlam yla bir kentsel “topluluk” gene bir olgu olarak yaln zca 
Avrupa’da ortaya ç km t r”, der. Tabii bu çok abart l  bir iddiad r. 
Kendisi de bunun fark nda olacak ki, hemen devam ndaki cümleyi 
öyle sürdürür:  “ stisnalara zaman zaman Yak n Do u’da (Suriye, 

Finike ve Mezopotomya’da) rastlan yor- du, ama bunlar çok azd  ve 
zadece ilkel biçimleriyle vard .” (9)  
 lkel biçimiyle de olsa, ehir statüsünü ba ka kavimler 
ye ertebilmi se, Avrupa’n n bunu sahiplenmesi elbette do ru bir 
yakla m de ildir. Belki ‘bugünkü modern ehircili in öncüsü 
Avrupa’d r’ denilirse bu do rudur. Teknolojiyi insan hayat na Bat  
katt na göre, ehirlerin bu teknolojiden ilk istifas nda da Bat l  
ehirler önemli pay sahibidirler. 

 Grek kültürü Avrupa’n n beslendi i ana damarlardan birisi 
olarak kabul edildi ine göre, Ege ve tak madalar n n çevre- sinde 
olu an, Yunanistan’ n çevresini de ku atan ilk yerle im alanlar , bize 
Bat ’da ehircili in Sicilya’y  da içine alacak ekilde bu alanda 
ekillendi ini göstermektedir. Bu bölgeler öncelikle iklimin bah et- 

ti i bir co rafyad r. Ayr ca deniz çevresinde olu u bak m ndan 
bal kç l k, belki deniz ula m  da buna destek vermi tir. 
 Asl nda burada anlat lanlar n hemen bütün özelliklerini 
_____________________ 
9 Max Weber, ehir (Çev. Musa Ceylan) s. 109. vd. Yar n Yay nlar , stanbul 2010  
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di er k talarda bulunan ehirlerde de görmekteyiz. Anadolu’daki ilk 
yerle im alanlar nda ç kan tabletler, buralarda da bir otorite- nin 
varl ndan, çevresinde pazar yerlerinden söz etmektedir. Buralarda 
da ehirler surlar içerisindedir. Bu, insan n nerede olursa olsun ayn  
alt uurla hareket etti ini göstermektedir. Bu içgüdünün getirdi i 
zarurete dayand  için belki uygulama tarz ndaki ayr nt larda 
farkl l klar koyabilir, ama  bütün ehirler hemen her yerde ayn   
statüyle varl klar n  korumu lard r. 
 Biz, günümüzün de erlendirmesini yapmadan geçmi te 
Avrupa’da ekillenen ehir yap s ndan söz etmeye çal aca z. 
Bat ’da ehri olu turan süreçten söz edenler, genel ve do ru bir 
s ralama yapmaktad r: “ ehri olu turan temel süreçler önemine göre, 
rekabet, yo unla ma, merkezile me, ayr ma, istisna ve birbiri- ni 
izleme (art arda gelme) sürecidir. Bunlar n i leyi i, kentin fiziksel 
yap s n  olu turan “do al alanlar”  yarat r.” (10)  
 Rekabeti silahl  çat maya götüren bask lar söz edilirse 
do ru bir ifade olarak alg lamak mümkündür. Bu yorum, san r z 
biraz daha geç dönem ehirler için geçerlidir. Çünkü ilk ehir 
anlay nda rekabetten çok s nma vard r.   
 Bu yorumu daha aç klan r hale getiren görü  ise öyledir: 
 “Ortaça  Avrupa ehri, Asya’daki benzerleriyle çarp c  bir 
kar tl k arz etmektedir. Bu, Avrupa ehrinin en saf biçimiyle 
geli ti i Alplerin kuzeyindeki kentsel olu umlar için özellikle 
do ruydu. Asya ve ark ehri gibi Avrupa ehri de bir Pazar yeri, bir 
al veri  ve ticaret merkezi ve kale idi. Ortaça  Avrupa ehri, en 
yüksek koruyucusu veya memuru olarak sur içinde de i en ölçüt- 
lerde yetkiler kullanan bir siyasi lorda sahipti.” (11)  
 Ancak, ilerleyen y llarda bu “siyasi lort” yerini daha büyük 
yetkilerle donanm  “krala” b rakm , kral da varl n  iki temel 
güçle kat  otoriteye dönü türmü tür. Bunlardan ilki ordu, di eri ise 
dindir. Bat ’da, Ortaça  ehir sisteminde bu üçlü otori- tenin kendi 
hukuki me rulu u için gereken düzenlemeleri yapmay  da ihmal 
etmemi  ve böylece buna kal c l k sa lam t r. 
____________________ 
10  Dan Martindale, Max Weber’in ehir kitab  önsüzü, s. S 32. 
11 Max Weber,  ehir, s. 125. 
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di er k talarda bulunan ehirlerde de görmekteyiz. Anadolu’daki ilk 
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____________________ 
10  Dan Martindale, Max Weber’in ehir kitab  önsüzü, s. S 32. 
11 Max Weber,  ehir, s. 125. 

 

 Tarihin her döneminde ve dünyan n her yerinde topluca 
ya ama içgüdüsünün do urdu u bu ehirle me olay nda, seçkinler, 
yönetenler, yönetilenler olagelmi tir. Ancak hiçbirisinde bu, bask c  
bir imtiyaza dönü memi tir. Bat ’da köleli in bir ticaret ve emek 
deposu olarak alg lanmas nda ehirlerin pay  büyüktür. Her ehirde 
bunun pazar  vard r ve burada insanlar e ya gibi al n p sat labil- 
mektedir. Max Weber, bundan söz ederken önemli hususlara i aret 
ederek öyle der: 
 “Toplumsal bir olu um olarak patrimonyal köleler, esas 
itibariyle  kadim ehrin tarihsel dönemlerde fethetti i topraklarda 
ortaya ç km t r. Bununla birlikte, Kentsel geli menin erken feodal 
döneminde de çok yayg n ve da lm  bir ekilde bulunmalar  
gerekir. Ayr nt larda çok farkl l klar göstermeseler de, köle s n f  tüm 
dünyada temel noktalarda benzerlikler göstermi tir. Eski Yunan 
köleleri, ilke olarak Ortaça lar nkilerden farkl  de ildi. Ortaya 
ç kt klar  her yerde köleler esas olarak ekonomik amaçla kullan l- 
m lard r. Tam geli im zaman nda, kentsel örgütlenmenin ileri 
götürülemedi i Helen bölgelerinde bir köle s n f  muhafaza edildi. 
talya’da ve ola anüstü kat  bir askeri örgütlenmeye sahip olan 
ehirlerde köleler, bireysel efendilerinin mal  olmaktan çok, devletin 

bir parças n  temsil ediyorlard . Helen olmayan tabile halklar n n 
(ethne) ba lang çtaki  bu tümüyle siyasi köleli i, Ayd nlanma 
ça n n patrimonyel nitelikteki ba ml  kimselerinden oldukça farkl  
bir karaktere sahipti ve art k özerk ehirlerin temelinin pir parças  
de ildi”(12)  
 Avrupa’da ehir teorisi, ortaya ç k ndan bu yana insan ve 
çevre ili kisi üzerine kurulmu , ama insan  merkeze alan bir 
ideolojik beslenme zemini olu turmu tur. Bu kolektif dü ünceden 
ziyade ferdi tercihleri ve liberal e ilimleri beslemi tir. Tabii sadece 
onunla da yetinmemi , geli menin sa lad  dalgalanma lar, insan n  
menfaat çark nda hayati bir önem kazanm t r. Kölelik anlay n  
istemeyerek de olsa terk etmek zorunda kalan Bat l  ehir 
aristokrasisi, bu defa ideolojik tekliflerin etkisine girmi  ve böylece 
geli en ehircilik Materyalizmi, onu besleyen Kapitalizmi ve  
Komünizmi de kendi tez ve antitezi olarak birlikte insan hayat na 
__________________________ 
12  age. s.295. 
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sokmu tur.  
 Surlar ve Kaleler kalkm sa, bu ehirlerin ehirle ti i 
anlam na gelmemelidir. ehirlerin cazibe merkezi olarak insan- lar  
bünyesine çekmesi sonucu gelen insanlar n bu surlar n içine 
s amamas ndand r. Bat  ehri, ortaya ç kt  ilk dönemlerde 
Do u’dakilere benzer ekilde ç kar merkezli topluluklar  bar n- 
d rm t r. Daha sonra bu iki kutup aras ndaki ayr ma inanç 
sistemlerinin farkl la mas yla belirginle mi tir. 
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 D NLER VE EH RLER 
 
 ehirlerin ekillenmeye ba lamas nda, onu var eden ana 
unsurlardan birisi din olmu tur. Her ne kadar Bat  mant  meseleye 
bakarken, ehirlerin temelinde materyalist e ilimleri görseler de, 
ilkel kabile ve kavimler birlikte ya ama zaruretine yönelirken, 
mutlaka bir silahl  koruyucu güce, bir de manevi koruyucu güce 
ihtiyaç duymu lard r. Bugün ortaya  ç kan antik ehir kal nt lar nda, 
en önemli binalar n tap naklar olu u bu görü ümüzü do rula- 
maktad r. Tanr  kral ya da Tanr çalarla kendilerini  manevi emsi- 
yenin alt na alan bu insanlar, bunu boyunlar  na takt klar  bir süs 
e yas  gibi alg lamam lard r. nsan yarat l  itibariyle ak lla donat l- 
m  ve s rf bu yönüyle güçlü bir varl k olsa da, ço u zaman tabiat 
olaylar  kar s nda ya da u rad  bir sald r da, beklemedi i ciddi bir 
hastal kta s nma duygusundan ba ka ba vuraca  bir kayna  
yoktur. Bu dün de böyleydi bugün de öyledir. Biz, imdilik 
günümüzü bir kenara b rakarak düne dönmek istiyoruz. Bu 
meseleyi sosyolo- jinin önemli kriterlerinden birisi kabul edenlerin 
ortak görü ü a a  yukar  ayn d r. Bu konuda öyle denilmektedir: 
 “Özellikle din kurumu, öteki davran  yapt r mlar n  da 
içeren bir genelli e sahip olmas  bak m ndan, kendisini biçimlen- 
diren belli modellerin uzun bir süre de i imlere kar  korunma- 
s nda önemli bir rol oynam t r. Ba ka bir deyi le geleneksel tutum 
ve davran  biçimlerinden hareketle, zamandan ve toplu- luk 
ko ullar ndan ba ms z bir geçerli e sahip genel kurallar koymu  
olan din, de i en ko ullar kar s nda bu biçim- lerin belli ölçülerde 
süregelmesini sa layabilmi tir.”(13)   
 Hayat n devaml l k fikrinde böylesine etkili olan dinin ilk 
topluluklardaki ekilleri belki biraz korkuyu a abilme duygusuyla 
büyüye dayan yordu. Klanlar n varl klar , bunu ifadelendiriyor 
olmal d r. Semavi dinler gelesiye kadar, ya da semavi dinlerin bildi- 
___________________________ 
13  Doç. Dr. Yakut Sencer, Türkiye’de Kentle me, s.504. Kültür Bakanl  Yayan , 
Ankara-1979 
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imiz tarihlerinin d ndaki toplumlar n bu moral de erleri ön 
planda tutu lar n n ana sebeplerinden birisi belki de en önemlisi, 
iradelerinin d nda gerçekle en ola anüstü olaylardaki acziyetlerine 
bu yolla bir yorum getirme dü üncesidir: Bir sel felaketinin, y ld r - 
m n, depremin, heyelan n onlara izah n  ancak din yapabilirdi. 
 Bu ilk kavimlerin dini hayatlar ndan günümüze gelmi  ciddi 
bir belge yoktur. Sadece tap naklar, sunaklar, tanr  ya da tanr ca 
heykelleriyle din sosyoloji bir tablo olu turmaya çal - maktad r. Bu 
karanl k dönemin dini ritüelleri hâlâ anla lm  de ildir. Bilinen tek 
ey, dinin çok önemli bir koruyucu unsur olarak toplumsal hayatta 

en üst noktada yer almas d r. Öyle ki, bu kavimler krallar  tanr n n 
o lu ya da en güçlü temsilcisi saym lar, Tanr çalarda daha efkatli 
bir s nma duygusu bulmu lard r. kendi hayatlar n  izah etmi ler- 
dir. Antik Yunan ehirlerinde insan n her de i ik alan na hitap eden 
tanr lar n olu u bunun tipik bir örne idir. Bugün Yunan Mitolo- 
jisinde 100’ün üzerin tanr  ya da tanr çan n olu u bunun tipik bir 
izah d r. A k’tan tabiat olaylar na, Sava tan kainat n çözülemez 
simgeleri durumundaki varl na kadar her alanda bir tanr  olu tur- 
ma, onlara ba lanma, onlar n himayesinde ya ama içgüdüsü, ehir 
hayat n n bu yöndeki moral cepnhesini izah ediyor olmal d r. 
 Semavi dinlerin geli iyle bu ehir hayat nda, daha akli 
kriterlere uygun bir de i im  gözlenir. lk Semavi dinlerin, hikaye- 
lerini  öncelikle Kur’an’dan ö rendi imiz Peygamberlerin davran  
ve yönlendirmeleri, buna uymayanlar n u rad  toplumsal felaket- 
ler, (Nuh tufan , Lut kavminin ba na gelen, Firavun’unun ak beti) 
ehir hayat ndaki manevi dinamiklerin önemini göstermektedir.  

 Tabii bu durum geli meye do ru yürüyü ten önceki genel 
hatlar  ortaya koyar. ehirlerin te kilatlanmas , yeni pozitif ufuklar 
kazanmas , sosyal ve ekonomik yönden bünyesindeki insanlara bir 
eyler sunmaya ba lamas yla, durum farkl la maya ba layacakt r. 
te burada, Bat ’dan birço unun savundu u “ ehirlerin entelektüel 

ve moral geli imi, fiziksel büyümesiyle orant l  de ilse  o ehir 
materyalistik nitelikler ta r.”(14) Bu ifade, Bat  ehir tipinin geli me- 
de neleri yok etti inin ya da neleri var etti inin önemli bir  
____________________________ 
14  Josiah Strong, Th Twentieth Century City, New York: Baker and Taylor, 1898(bk. 
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14  Josiah Strong, Th Twentieth Century City, New York: Baker and Taylor, 1898(bk. 
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göstergesidir. ehir medeniyetini olu tururken, ehirlinin manevi 
gücünü sa layacak olan inanç sistemi Bat ’da, H ristiyanl k’la 
girmi tir. Ne ac d r ki bu, din adamlar n n öncülük etti i ve 
ehirlileri toplayarak olu turulan “Haçl  Seferleri” gibi bir olumsuz 

maceray  Bat  ehirlisine çok pahal ya ödetmi tir. Strong, bunu 
ehrin kendisinin olu turdu- una inan r ve burada Katolikleri ve 

gecekondu topluluklar n  suçlar. Bu konuda Weber’in tespitleri çok 
daha ikna edicidir: 
 “Ortaça larda kilise ve özellikle manast r mensubu toprak 
sahipleri ile ehirler aras nda çat malar, ço u kere, ehirler ile 
seküler feodal lordlar aras ndakilerden daha iddetliydi. Yahudilerin 
d nda, papazl k, Devlet ve Kilise’nin yetki mücadelesi sonucunda 
ayr lmas ndan sonra ehirdeki tek yabanc  organd r. Ruhani s n flar 
olarak papazlar n mülkleri geni  bir vergi muafiyetine sahipti. Bu 
nedenle de, resmi eylemlerin ve kentsel yarg n n d nda kal yordu. 
Yine de s n f olarak papazlar, kent halk n n tabi oldu u askeri ve 
ba ka görevlerden de azat edilmi - lerdi. Ayn  zamanda, dindar 
kentlilerin yapt  sürekli vakfiyelerle de vergiden muaf mallar  iyice 
kabard . Ayn  ekilde kentsel yükümlülükten muaf ki ilerin say s  da 
artt .”  
 Burada ortaya konan gerçekler kilisenin devlet içinde devlet 
durumuna gelmesiydi. Arazi sahiplerinin ya da kimsesiz zenginlerin 
mallar n  kiliseye ba lamas yla gerçek anlam yla bir imparatorluk 
durumuna dönü en kilise, H ristiyanl  de il, kilise ruhban s n f n  
besliyordu. Yazar, bunu  genel hatlar yla anlat r ve devam nda u 
görü lere yer verir: 
 “Manast rlar d ardan gelecek rekabeti k rmada kullan la-
bilecek i gücüne sahipti. Ayr ca parasal gelir kaynaklar n n mülki- 
yetini alm t . Bunlar vergiden muaf olmakla kalmay p ehrin 
ekonomik politikalar ndan da ba ms zd . Manast rlar ço u kere bu 
rant kaynaklar n  tekelci kontrolüne sahipti. Kilise hukuku  ehir 
ekonomisine genel bir tehditti. Kadim demokrasi papazlar  tümüyle 
politize ederek, papazl k makam n  aç k artt rmayla elde edilen 
makamlara dönü türdü.” (15)  
 Burada meselenin tart mas na girmeye gerek yoktur. Bir 
___________________________ 
15 Max Weber, ehir, s. 266. 
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 Bat l  sosyolog’un ortaya koydu u din ve ehir foto raf  çok 
nettir. Ancak, din denilince sadece H ristiyanl k, ehir denilince de 
bat daki modeller akla gelmeyecektir elbette. slâm’ n ehre ve 
ehirliye bak  nas ld r? Bunun en kestirme cevab   bir cümlede 

özetlenebilir, yer yüzündeki semavi dinler içerisinde, ehre gönderi- 
len tek din slâm’d r. slâm bir ehir dinidir. Bunun içindir ki, “ slâm 
dünyas nda müthi  bir ehirle me hareketi ba lam t r. Bu ehirler 
slâm aleminin her yerinde, bir bitki, bir ç içek gibi birden bire ortaya 

ç kar, tomurcuklan r ve çatlay p aç l rlar; Ba dat, Kayrevan, ve 
Kahire gibi. Abbasi yöneticileri Toluno ullar  ve Fatimiler 
kazand klar  her zafer ile yeni bir ehir kururlar. El Asker, El kahire 
gibi. slâm Do u’da, Sasani ve Bizans gelene ini sürdürür, canlan- 
d r r, yo unla t r r ve yeni bir h z verir. Bat  slâm  ise denilebilir ki 
Roma’n n çökü ünden beri kaybolmu , canl l k ve önemini kaybet- 
mi  bölgedeki ehircilik geli mesini, ritim ve hayat n , bölgesel 
özelliklerini birbiriyle bütünle tirerek eski yerle im bölgelerinden 
ba layarak bir ehirler silsilesi kurmu tur.” (16)  
 slâm’ n ehre bak n  ona kazand rd  önemi ayr  bir 
bölüm olarak ele alaca z. u kadar n  söyleyelim, M quel, meseleye 
objektif bakarken, slâm’ n Do u’da yeni ehirler kurarken Bat ’da 
tahrip edici olmad n , eski ehir gelene ini yeniden dirilterek, ona 
yeni iç dinamikler kazand rarak sürdürdü ünü söyler. ehir 
medeniyeti aç s ndan slâm’ n bu ola anüstü ba ar s na bugünün 
geli mi  medeniyeti çok ey borçludur…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
16  Andre M quel, slâm medoeniyeti s. 151 vd. Gerçek Hayat Yay nlar  stanbul-12003 
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16  Andre M quel, slâm medoeniyeti s. 151 vd. Gerçek Hayat Yay nlar  stanbul-12003 

 

 
 
 
 
 SLÂM VE EH R     
        
     “Nâgehan ol âra vard m 
     Ol âr   yap l r gördüm 
     Ben dahi bile yap ldum 
     Ta  u toprak âresinde” 
      Hac  Bayram Veli 
 Mevcut ilahi dinler içerisinde vahyi ehre inen tek din 
slâm’d r. Daha do rusu tek “ ehir dini” slâm’d r. Hz. sa ve Hz. 

Musa ba ta olmak üzere bütün Peygamberler, vahiy gelene i içeri- 
sinde tebli lerini dar alanlarda yapm lard r. Hz. sa Peygamberli i 
döneminde ancak 12 ki iyi inand rabilmi , onlardan birisinin 
ihanetiyle de çarm ha gerilmi tir. slâm Peygamberi Hz. Muhammed 
ise, “Veda Hutbesi”nde 124 bin inanm  insana hitap etmi  ve 
bunlardan birkaç münaf k hariç, hiçbirisinin b rak n ihanetini, 
inanc nda herhangi bir sapma olmam t r. Bizim mesele- miz dinler 
tarihinin bu seyri içerisinde Peygamberlerin tebli  metodu de ildir 
elbette. Di er dinler içerisinde, tebli in ehirliye geli inin özel bir 
anlam  olmal d r. Hz. Muhammed, Mekke’de iken Peygamberlikle 
görevlendiril- mi , Medine’ye hicret ederken de, “Yesrib” olan bu 
bölgenin ad , Peygamberle ereflendi i için “Medine”, yani 
“medeniyet ehri” ad n  alm t r. 
 Dinin yay lma alan n geni lemesinde insan potansiyelinin 
önemi aç kt r. Bu, “iman birli i” için tabii olarak “mekan birli i” fikrini 
geli tirecektir. Yani insanlara topluca ula ma, sunulan hizmetten 
insanlar n birlikte faydalanmalar n  sa lama, dinin vecibelerinin 
yerine getirilmesinde cemaatle meyi te vik etme  ve bu kitlenin 
aktivitesinden faydalanma gibi sosyal ve psikolojik sebepler büyük 
önem ta yacakt r. 
 Bunun içindir ki slâm, mekan birli i esas na göre hayat m z  
ekillendirirken, Hac farizas yla bütün inananlar  hiç olmazsa 

ömürlerinde bir defa bir ehirde, Mekke’de Kâbe’nin etraf nda 
toplamaktad r. Böyle bir uygulama, besleyici gerekçeleriyle, hangi 
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rk ve millete mensup olursa olsun, Müslümanlar n birlikte dü ün- 
meleri, ayn  duygu ve heyecan , ayn  ibadet vecdini birlikte 
ya amalar  için böyle bir vecibeyi dinin temel esaslar  aras na alm - 
t r. in dinî cephesinin olu turdu u bu mah erî kitlenin beslenme, 
bar nma, korunma, ula m gibi din d  hizmetleri ise ister istemez 
de i ik düzenlemeleri gerekli k lacakt r. Bu durum, sosyalle me için 
çok önemli bir din tavr  olarak dikkate al nmal d r. ehirle me böyle 
bir ortamda pratik çözümleri kal c  hale getiren zihnî ve bedenî 
kabiliyetlerden beslenir. 
 Mekan Birli i’nin bir ba ka uygulama biçimini cuma 
namazlar nda görürüz. Cuma namaz  bir anlamda ehir namaz d r. 

ehirde, büyük camide k l nmas  gelene i esast r. slâm ilmihalleri, 
Cuma namaz n n hem vücup, hem de s hhat art  olarak, Devlet 
Ba kan  ya da görevlendirdi i birisinin “ ehir” ya da ehir hükmün- 
de bir yerde k ld rmas n  esas al r. slâm’ n bu temel prensibi ehri 
Müslüman’ n hayat nda dini bir mevkie ta maktad r. Bunun içindir 
ki, Müslüman ehirlerinde “Mescid-i Cuma” ad yla büyük camiler 
in a edilmi tir. Do al olarak camisi büyütülünce, bu büyük mekan- 
lar için gereken insan potansiyeli de zaten kendisini bu camilerin 
bulundu u alanlara toplayacakt r. slâm’da ehirle meyi te vik eden 
bir di er pratik yol da budur! 
 slâm’ n Mekke’de do mas , Medine’de devam ettirilmesi ve 
slâm Peygamberi’nin tekrar ilk kayna  olan Mekke’yi düzenli bir 
slâm ordusuyla yeniden fethederek slâm’ n buradan dünyaya 

aç lmas n  de erlendiren Bat l  Oryantalistler, slâm için önemli 
tespitlerde bulunurlar. Onlardan söz etmeden Goethe’nin iirinden 
birkaç m sra  burada de erlendirmeyi ü ünüyorum. slâm’ n geli  ve 
yay l n  anlatan air bak n ne diyor: 
 
  “Bir nesil kald r r bu Sultan  yükseklere,  
 Ve kükreyince o, zaferler kazan yor,   
 simler veriyor beldelere,  
 ehirler olu uyor ayak bast  her yerde.  
 
 Durdurulamaz bir ak nla devam ediyor,   
 Kulelerin alevli zirvelerine,  
 Mermer saraylar , hilkatin icab    
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 Arkas nda b rakarak.” (17)  
 Hicret’te “Yesrib”i “Medine”ye dönü türen Peygamber’in 
“Ayak bast  yerde ehirleri olu turan” slâm’ n bu yönünü 20. 
Yüzy lda ya am  Frans z as ll  bir Oryantalist olan Maurice 
Lombard ise “ slâm  uygarl n n Semerkant’tan Kurtuba’ya kadar 
bir ehir Uygarl ”(18) oldu unu söyler ve bunun getirdi i sonuçlar  
aç klamay  da ihmal etmez: “ slâmî tebli in demokratik, e itlikçi, çok 
yönlü e ilimleri, söz konusu sosyal ve dinsel isyan hareketlerine 
olumlu cevap verebiliyordu. Fetihlerin böylesine kolay olu u ilk 
bak ta böyle bir nedene ba lanabilirdi. ehirlerde ya ayanlar n 
düzen ve bar a olan özlemleri, fatihlerin i lerini kolayla t ran bir 
ba ka unsur oluyordu… Müslümanlar yönetimleri alt na ald klar  
halklara kar  insafl  davran yorlard . Bu insanlarla ili kileri her 
alanda kolayl kla geli iyordu. Asl nda fatihler kimsenin dinine fazla 
bir de er vermiyorlar, hatta ku kulu davran yorlard . kenceye, 
zulme ve din de i ikli i için zorlamalara hiçbir zaman giri mediler. 
Muzaffer kumandanlar n tek iste i, vergileri düzene sokmakt . 
Esasta ve ekilde iyi dü ünülmü  bir vergi sistemi din bilginlerinin 
denetiminden geçiyor ve çe itli topluluklar n sayg n ki ilerinin 
verdikleri garantilerle i lerlik kazan yordu. nançlara tan nan özgür- 
lük ekonomik faaliyetin bir gere i idi. Yeni slâm mparatorlu u’nun 
kurulu u, Bat  için a rt c  biçimde ekonomik geli me kap lar n  
açm t r. Cermen istilas  Bat ’n n o as rda çökü ünü h zland rm sa, 
Müslüman fetihleri de bu uygarl n yeniden uyanmas na yol açm - 
t r.” Bir önemli noktaya daha i aret eder: “Dolay s yla VIII. ve XI. 
yüzy llarda slâm dünyas  göz kama t r c  bir ehirle me hareketinin 
merkez alan yd . ehir hayat n n ileri oldu u bölgeler, yenilikten ilk 
önce ve en derin ekilde etkilenen  ülkeler olmu - lard .”(19) Ayn  
görü ü destekleyen Marshall Hodgson da benzer ifadeleri kullan r: 
“ slâm, uzun bir kent dini  gelene inin sonucudur ve bu gelene in  
herhangi bir ekli kadar ehir kökenlidir.” (20) Asl nda belki daha 
kal c  bir ifade, slâm medeniyeti tarihini yazan 
__________________ 
17 Dr. Bayram Y lmaz, Goethe ve slâmiyet, Tima  Yay nlar , stanbul 1997, s. 59. 
18 Maurice Lombard, lk Zafer Y llar ’nda slâm ( Çev. Nezih Uzel), P nar Yay nlar , 
stanbul 1983, s. 22 

19 age.s.15 
20 Marshall G. S. Hodgson, slâm’ n Serüveni, c. 2, z Yay nlar , stanbul 1993 s. 368. 
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Corci Zeydan’a aittir. O; “Eski medeni- yet slâm tarihiyle sona erer, 
yeni medeniyet ise slâm’dan do ar”(21) ifadesini kullan r. Friedrich 
Karl Kienitz ise daha net konu ur: ”Bir zamanlar spanya’n n 
Cordoba’s nda (Kurtuba), F rat ve Dicle’nin Ba dat’ nda oldu u gibi, 
bu sefer de Anadolu’da ve Güneydo u Avrupa’daki slâm 
ehirlerinde kültür çiçekleri açmakta, büyük geli meler kaydedil- 

mekte idi. Bu ehirler ba ka türlü ehirlerdir, di erlerine benze- 
mezler. Özellik le de üstlerinde parlayan yar m aydan  ileri gelmek- 
tedir.” (22)  
 Yazar’ n bu “yar m ay” dedi i sembol, slâm’ n Hilal’idir. 
Yani, slâm’d r.  
 Bu ifadelerin beslendi i temel dü ünce, slâm Peygamberi’- 
nin  Hz. sa gibi sadece tebli le yetinmeyip, kendisine inanan 
insanlar  yönetmesi keyfiyetidir. Yönetim sadece, insan  “kul” vasf n- 
da görüp, onun dinî tav rlar n  ekillendirmesi de il, günlük 
hayattan gelece ine aç lan bütün kap lara kadar hepsinde belirleyici 
olmas d r. Yani, dinin uhrevi taraf n , Müslüman’ n dünyevi 
taraf yla birle tirip ortaya yeni bir ya ama biçimi getirmesidir. Bu 
yeni ya ama tarz n n mekan  Peygamber’de hep ehirler olmu tur. 
Onun içindir ki, slâm  medeniyetin üretim yeri olan ehirlili i bir 
hayat tarz  olarak telkin etmi , ehirleri de bu yönde yönlendirip 
güçlendirmi tir. 
 Son Din’in ehir merkezli olu unun özel bir anlam  böylece 
daha net bir ekilde anla lmaktad r. Nitekim, Kur’an, çölün çocu u 
Mekke’yi slâm’ n ö retmeni haline dönü türürken ona bir de özel 
bir misyon yükler ve “ ehirlerin Anas ” (23) olarak tan mlar. Çünkü 
Mekke, slâm öncesinden itibaren önce Kâbe  gibi kutsal bir mekana 
sahiptir, sonra Arap Yar madas ’n n ticaret merkezi haline dönü tü- 
rülmü  ve Arap medeniyetini besleyen bir ana kaynak durumuna 
gelmi tir. slâmla mas ndan sonra bu manevi aidiyeti beynelmilel 
bir hal al r ve bu ehir yaln zca Araplar n de il, bütün  Müslüman- 
lar n kutsal alan na dönü ür.. 
____________________ 
21 Corci Zeydan, slâm Medeniyeti Tarihi (Çev. Zeki Megamiz), Üçdal Ne riyat, 
stanbul 1971, c. 1.,  s. 3. 

22 Friedrich Karl Kienitz, Büyük Sanca n Gölgesinde (Çev. Seyfettin Halit Kak nç), s. 
117, Tercüman Yay nlar , stanbul-?  
23 ura; 42/7 
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 Buradan ilham ve güç alan slâm hareketi, ta nd  her 
yerde bir ehir kültürü ve medeniyeti olu turmu tur. Mekke’de, 
Medine’de, am’da, Kahire’de, Ba dat’ta, Tahran’da, Basra’da, 
Semerkant’ta, Buhara’da, stanbul’da ekillenen ehir hayat  bu 
kültürel de erler üzerine oturtulmu tur. Endülüs Emevilerinin 
spanya’daki o  devasa eserleri, Semerkant ve Buhara ba ta olmak 

üzere Orta Asya’daki muhte em eserler hep birer ehri çevresinde 
olu turarak varl klar n  sürdürmü lerdir.  
 Bunlardan ayr  olarak slâm’da bilginin özel bir öneminin 
olmas , do al olarak ilmin üretildi i mekanlar  da do urmu tur. 
Geçmi ten bize biraz da harabe eklinde intikal eden eserleri dikkate 
ald m z zaman, ehrin insan kalabal ndan ziyade ilmin insanlara 
aktar ld  yerler oldu u gerçe ine ula r z. Adaletin sa lanmas nda, 
vergilerin toplanmas nda, insanlara hizmetin ölçülü bir ekilde 
ula t r lmas nda ehir hep zaruret mekanlar  olarak dikkate al n r. O 
zaman slâm’da ehir hedef de il, bir vas ta durumuna gelir. 
Do rusu da budur.  Çünkü vas ta hedefini kendi içinde saklamak- 
tad r. 
 Bu hedef, ehir konforunun pe ine dü mez. ehirleri 
ya an l r k lacak temel prensipleri esas al r. slâm, sade ama erdemli 
olmay  ö ütler. ehirler efkatin ya and  yer olur. Özellikle bizim 
tarihimizde imarethaneler, ifahaneler, a evleri, sadaka ta lar , ku  
evleri bu merhamet oca n n ekillendirdi i yerlerdir. Dü küne 
yard m elini uzatabilmemiz için varl kl  olmam z , cahili e itebil- 
memiz için bilgili olmam z , zay f  koruyabilmek için güçlü olmam z  
sa layan’ bir ehir ortam  insanlar  birlikte ve huzur içinde ya at r. 
Tabii sadece bununla da kalmaz, ehrin geli mesi, yüceltilmesi için 
de donat lmas  gerekir. ehir bir altyap  hizmetleri zaruretinin 
üzerine oturur.  Buna ra men, ehri güzelli in simgesi olmaktan çok, 
güzelli i insan n duygusal ve ruhsal yönden doyuran zenginle tiren 
merkezi bir yerle im alan  olarak dü ünürsek, birçok meseleyi 
kendili inden çözebiliriz. slâm, tarihi boyunca ehri hep bu merha- 
leleri geli tirerek günümüze ta m t r… 
 Sonuç itibar yla, Yukar ya bir k tas n  ald m z  Hac  
Bayram Veli, ehri anlatan iirinde u m sralara yer verir: 
 “Çalab m bir âr yaratm  / ki cihan âresinde / Bak cak didâr 
görünür /Ol ar n kenaresinde. 
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 Nâgehan ol âra vard m / Ol âr   yap l r gördüm / Ben dahî bile 
yap ldum / Ta  u toprak âresinde 
 Ol ârdan oklar at lur / Gelür ci ere bat lur / Ârifler sözü satulur / 
O âr n bâzeresinde 
 agirtleri to  yonarlar / Yonup üstâda sunarlar/ Çalab’un ismin 
anarlar / Ol ta n her pâresinde  
 Bu sözü ârifler anlar / Cahiller bilmeyup tanlar / Hac  Bayram 
kendi banlar / O âr n menâresinde.” 
 ehir eyhi Hac  Bayram Veli, ehri böyle anlat yor ve çok 
önemli iki noktaya dikkatimizi çekiyor. Birisi, ehrin Allah’ n 
iradesiyle yarat ld  ve onu yeniden in a etme görevini insana 
verdi i, di eri ise ehrin ta lar n n yerine konulurken, ç raklar n, 
kalfalar n ve ustalar n bu in a i ini gerçekle tirirken Allah’ n ad n  
and klar d r. Yani ehir kutsall n , evvela Yüce Yarat c ’n n bir 
himmeti olmas , sonra insan  onun ta  topra  içinde ekillen- 
mesinde bulmaktad r. slâm, ehri sosyal hayat n zarureti olarak 
görürken bu iki noktaya özel önem vermektedir. slâm’a göre ehir 
disiplini de bunlardan beslenerek ekillenirse ya an l r mekanlar 
haline gelecektir.  air burada, makam, mevki sahibi, ruhi e itimden 
geçmi  ve insanlar  ir ad noktas na gelmi  olmas na ra men; 
”Nâgehan ol âra vard m / Ol âr  yap l r gördüm / Ben dahî bile yap ldum 
/ Ta  u toprak âresinde” ifadesiyle ehirle kendisinin de yeniden in a 
edildi i gibi çok önemli bir tespite dikkatimizi çekiyor. Bu, ehirle - 
menin bir de i im ve geli meyi gerektirdi inin aç k ifadesidir. 
slâm’ n geli me, insan  yeniden ekillendirme anlay na da uygun 

dü mektedir. Nas l insan Müslüman olurken bir de i im geçiriyorsa, 
ehirler de oraya gelenleri bu de i im sürecine tabi tutarak ona yeni 

bir ahsiyet gömle i giydirmi  oluyor. Burada dikkat edilecek husus 
yozla an ehrin yap s na uymama konusunda insan n dikkatli 
olmas  keyfiyetidir. Bu demektir ki, bunu ba aran kendisi olarak 
kalabile- cektir!.. 
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geçmi  ve insanlar  ir ad noktas na gelmi  olmas na ra men; 
”Nâgehan ol âra vard m / Ol âr  yap l r gördüm / Ben dahî bile yap ldum 
/ Ta  u toprak âresinde” ifadesiyle ehirle kendisinin de yeniden in a 
edildi i gibi çok önemli bir tespite dikkatimizi çekiyor. Bu, ehirle - 
menin bir de i im ve geli meyi gerektirdi inin aç k ifadesidir. 
slâm’ n geli me, insan  yeniden ekillendirme anlay na da uygun 

dü mektedir. Nas l insan Müslüman olurken bir de i im geçiriyorsa, 
ehirler de oraya gelenleri bu de i im sürecine tabi tutarak ona yeni 

bir ahsiyet gömle i giydirmi  oluyor. Burada dikkat edilecek husus 
yozla an ehrin yap s na uymama konusunda insan n dikkatli 
olmas  keyfiyetidir. Bu demektir ki, bunu ba aran kendisi olarak 
kalabile- cektir!.. 
 
  
 
 
  
 

 

 
  
 
 
  KUDÜS’ÜN KAVGASI 
 
 Lut gölü’nün bulundu u çukur alan n bat s nda kurulmu  
bir ehirdir. ehrin kurulu  as rlar ndaki ad  Yeru alem’dir. 
Kurulu u M. Ö. XIX.-VIII. asra kadar uzanan Kudüs, günümüz 
semavi dinlerinde ehir profili içerisinde özel bir önem ta r. Geli  
s ralar  itibar yla Yahudilik, H ristiyanl k ve slâm bu ehirde hak ve 
söz sahipli ine taliptir: Müslümanlar, bu ehirden vazgeçmezler, 
geçemezler.  Çünkü, slâm’ n ilk K blesi’dir. Kudüs'ün  slâmiyet'teki 
öneminin bir ba ka nedeni de Mirac olay n n burada gerçekle mi  
olmas d r. 
 Yahudilik döneminde Kudüs, özelli i ve kutsall  sebebiyle 
Yahudi eriat nda di er ehirlerden farkl  bir konumda ele 
al nm t r. Tanr  taraf ndan seçilen yer kabul edildi i için Kudüs 
Mabedi hac ve kurbanlar n takdim edildi i yerdir. Hac mekan  
oldu u için Yahudiler bir süre burada kalmak mecburiyetindedirler, 
bu da ehrin imar  ve korunmas , kendi kültürünü ya atmas  
bak m ndan önem kazanm t r. ehrin krall k ve ibadet merkezi 
olu u Hz. Davut’la ba lar. Hz. Süleyman’ n mabedini in as yla 
kutsall  ön plana ç kar. Yahudili e göre, Mesih’in yeniden gelip 
Yahudi Devleti’ni burada kuraca na inan ld  için bu ehir onlar n 
aç s ndan çok büyük önem ta maktad r. Ancak Yahudili in M. S. 
70’li y llar ndan sonra buradaki bask nlar ve y k m  takiben 
çekilmesiyle ehir önemini kaybetse de kutsall n  korumu tur. 
 H ristiyanl k için buras n n önemi de, Hz. sa’n n Burda 
ya amas , tebli ini burada yapmas  ve burada çarm ha gerilmesiyle 
ilgilidir. Markos nciline göre Hz. sa, burada Galile bölgesinde 
tebli e ba lar ve sonra Kudüs’e yönelir, ehre girer ve mabedi 
temizler. Yahudilerin a r tepkisiyle kar la r, ncillere göre  Hz. 
sa’n n dünyevi hayat  burada çarm ha gerilmesiyle sona erer. 

 Kudüs Hz. Ömer’in halifeli i döneminde 638’de Ebu Ubeyde 
bin Cerrah’ n ku atmas  üzerine burada ya ayan halk n kendi 
r zalar yla sava  görmeden slam topraklar na kat lm t r.Taraflar 
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aras nda  yap lan anla maya göre halk n mal ve can güvenli i 
sa lanacak, onlarda Müslümanlara cizye ve haraç ödeyeceklerdir. 
 Mescid-i Aksa, Müslümanlar n ilk k blesi ve harem mescit- 
lerinin üçüncüsüdür. Hz. Muhammed'in 624 y l na kadar k ble 
olarak kabul etti i bu cami, bilindi i kadar yla bir buçuk y l kadar 
böyle kalm t r. Mescid-i Aksa'n n ad , Kur’an'da sra suresinin ilk 
ayetinde geçiyor. sra yani Mirac olay nda Hz. Peygamber "Burak'a 
bindim Beytü'l-Makdis'e vard m" demi tir. Buradan da gö e yüksel- 
tilmi tir. sra suresi birinci ayette Mescid-i Aksa'n n çevresinin 
mübarek k l nd  bildirilir. Ancak Hz. Muhammed'in Mirac’a ç kt  
zaman Kudüs'de bugünkü Mescid-i Aksa'n n olmad  onun yerine 
Yahudilerin Süleyman Tap na  diye adland rd  Beytü'l-Makdis 
ad yla an lan, bugün kal nt lar  varolan bir mabedin bulundu u 
slâm yorumcular  taraf ndan kabul ediliyor. 638 y l nda Kudüs 

fethedildikten sonra Beytü'l-Makdis'in yerine Mescid-i Aksa in a 
edilmi tir. Beytü'l-Makdis'in kal nt lar  bugün Museviler taraf ndan 
A lama Duvar , Müslümanlar taraf ndan ise Burak Duvar  olarak 
adland r l yor. 
 Harem-i erif içinde yer alan bir ba ka kutsal yer ise Ömer 
Camiidir. slâm dininin Filistin topraklar  üzerindeki en eski yap s  
olarak biliniyor. Bu caminin bulundu u tepeye Tap naklar Tepesi 
deniyor. Kubbesi alt n kaplama olan Ömer Camii'nin (Kubbetü's-
Sahra) slâm aç s ndan en büyük  önemi kutsal ta  bar nd rmas nda 
yat yor. Hz. brahim'in o lunu kurban etmeye haz rland  bu 
kayaya, daha sonra Hz. Muhammed basm  ve gö e yükselmi tir.  
 Kudüs, hadislerde Mekke ve Medine ile ayn  de erde tutulur 
ve bu iki ehre hac olana  bulunmad  zamanlarda bu görevin 
Kudüs'ü ziyaretle yerine getirilebilece i belirtilir. Bu nedenle 
slâm' n kutsal ehirler hiyerar isinde Kudüs, üçüncü s rada gelir. 

Mekke'deki bir ibadetin 10 bin, Medine'dekinin bin ve Kudüs’- 
dekinin 500 kat sevab  oldu u eklindeki bir hadis, bu hiyerar iyi 
ifade eder. Hz. Peygamber'in Beytü'l-Makdis olarak and  Kudüs 
için, "oraya gidemezseniz, hiç de ilse o mescide bir hediye gönderin" 
eklinde bir hadisi de sa lam hadis kaynaklar nda geçer... 

 Yahudiler, 1967'de Kudüs'ün kalbi dedikleri bu mekan  ele 
geçirdiklerinde 2000 y ld r Kudüs için tuttuklar  bir orucu tutmay  
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b rakm lar ve "Mesih’in geli i" ile tamamlanacak "tarihin sonundaki 
hadiselerin" ilkinin gerçekle ti ine inanm lard r. 
 Son yüzy l n milliyetçi Yahudilik hareketi Siyonizm, ad n , 
Kudüs'ün bir sinonimi olan Siyon kelimesinden al r ve vermeye 
çal t  mesaj " srail'e dönü  hayallerinin gerçekle mesi" hedefi ile 
yola ç kt klar d r. 
 H ristiyanlar aç s ndan Kudüs’ün önemi ise öyle aç kla- 
nabilir:  
 Dindar bir H ristiyan için Kudüs, Rabbin seçti i ehirdir. 
Körle mi  ve günahlara dalm  insanlar n aras nda Tevhid dininin 
kalesidir. Kendi o lunu, insanl n aff  için kurban etti i mekan 
olmu tur ve ehir dirili in, Hz. sa'n n geri dönü ünün ve Rabbin 
krall n n yeryüzüne inece i günlerin müjdecisidir. Hz. sa'n n 
kan yla y kanm t r bu topraklar. Golgotha ta n  öpmek, Kutsal 
Kabir'de a lamak as rlar boyu bir eref olarak görülmü tür. Kudüs'e, 
s radan bir turist gibi de il; dua, a lama, kendine gelme, yeniden 
dirilme arzusuyla gelinmelidir. 
 H ristiyanl k için Kudüs, tarihin ba lad  ve bitece i yerdir. 
Hz. sa'n n çarm ha gerildi i ve gömüldü ü, y k m  Hz. sa 
taraf ndan önceden haber verilmi  bir ehirdir. Haçl larla birlikte 
Kudüs siyasal yönden de önem kazan r. Yüzy l n ba nda General 
Allenby'nin Kudüs'ü ele geçirmesi pek çok H ristiyan taraf ndan 
vaat edilen "Yeni Kudüs'ün" kurulaca  kehanetinin gerçekle mesi 
olarak alg lan r. 
 Kudüs'ün srail taraf ndan ele geçirilmesi baz  H ristiyanlar 
taraf ndan bir anakronizm (tarihi geli melerde meydana gelen bir 
hata) olarak görüldü. Baz lar  ise bunun vaat edilen Yeni Kudüs'ün 
kurulmas  için gerekli bir basamak oldu una inand . Bugün 
Vatikan' n, srail'le ilgili politikas  temelde, Katoliklerin kutsal 
mekanlara ula m n  ve buralarda ayinlerin gerçekle tirilmesini 
garanti alt na alacak ekildedir. 
 Neden payla lam yor? 
 Kudüs'ün payla lamamas n n temelinde, yerle im bölge- 
lerinin yani Müslüman, H ristiyan ve Musevi mahalleleri ile kutsal 
mekanlar n birbirlerinden net çizgilerle ayr lam yor olmas  yat yor. 
Ayr ca bir dinin kutsal mekanlar , di er iki din için de kutsal 
say l yor. Mescid-i Aksa Camii, Müslümanlar n oldu u kadar 
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Museviler için de kutsal bir mekanda bulunuyor. H ristiyanlar için 
kutsal olan Kutsal Mezar Kilisesi, iki camiinin ortas nda yer al yor. 
A lama Duvar , Hz. Peygamber'in Mirac gecesinde Burak adl  at n  
b rakt  yer olarak biliniyor. 
 Bugün ehirdeki dört mahalleli bölünme (Müslüman, 
H ristiyan, Ermeni ve Yahudi mahalleleri) temelde bu kutsal mekan- 
lar n etraf nda örgütleniyor. A lama Duvar 'n n Mescid-i Aksa'n n 
bat  duvar nda olmas  ve Kamame Kilisesi'ne giden H ristiyan Haç 
Rotas  (Via Dolorosa)'n n yine Mescid-i Aksa'n n kuzey s n r ndan 
geçmesi, mahallelerin neden içiçe olduklar n  ve payla m meselesi- 
nin Mescid-i Aksa'y  üzerinde ta yan Harem-i erif (Mabed 
Tepesi)'te kilitlendi ini daha iyi anlat yor. Bu nedenle Yahudiler 
Harem-i erif'ten bahsederken Kudüs'ün Kalbinin Kalbi anlam na 
gelen "Lev libo sel Yeru alim" diyorlar. 
 Görüldü ü gibi, “dinlerin ehri” olan Kudüs’ün her üç din 
için de özel bir anlam  vard r. Haçl lar, bu ehri ele geçirmek için iki 
asra yak n bir süre hem kendilerinden hem de Müslümanlardan çok 
insan n kan na girmi - lerdir. Yahudiler de bugün i gal ettikleri bu 
ehirde din ad na, kan dökmekten çekinmemektedir.  

 Bu vahim durum, ehrin kutsall n  kendi inanc  ad na 
kullanma içgüdüsünden kaynaklanmaktad r. Peygamberlerin hat ra- 
lar n n bulunmas n  akl n ve iman n getirdi i çözümlerle sonuca 
götürmek varken güç kullanmak, din ad na ortaya ç kanlar n iddete 
dayal  çözüm pe inde olmalar na zemin haz rlad  için Yüce 
Yarat c  taraf ndan kabul edilir bir yan n n olaca n  dü ünemiyoruz. 
Buna ra men, ehir sosyolojisi aç s ndan meseleye bak ld  zaman 
dinlerin bile ehir kültünden beslenme zarureti ortaya ç kmaktad r. 
slâm, “ ehir dini” oldu u için böyle bir çözüm pe inde de ildir. 

Di er iki dinin; Yahudilik ve H ristiyanl  kabul gerekçelerini bu 
anlay ta arad klar n  dü ünüyoruz. Kudüs’ün ve ehir hayat n n 
semavi dinler aç s ndan önemi de burada ortaya ç kmaktad r. 
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 TÜRKLERDE EH RLE ME 
 
 Türkler tarih sahnesine iki temel özellikleriyle ç karlar: Birisi 
yay lma e ilimine sahip olmalar , ikincisi önlerindeki uçsuz bucaks z 
topraklar  hakimiyetlerinde tutabilmek için yerle ik hayattan kaç n- 
malar d r. Daha sonra onlar , yerle ime sevk eden ana sebep ise,  
art k kontrole alabilecekleri ba ka topraklar n kalmamas d r. 
Geçimlerini hayvanc l kla sa lad klar  için, hayvanc l n geli me ve 
verimine dayal  iklim artlar  onlar için çok önemliydi. Bunun içindir 
ki, Asya steplerinden ç kan bu insanlar, Rusya’n n Sibirya bölgesin- 
deki dondurucu kutup iklimine, Avrupa’n n fazla rutubetli ve az 
güne li l man iklimine, Arap yar madas n n s cak ve kurak iklimine 
itibar etmemi ler. Alaska’ya gitmeyi göze alm lar, ama Japonya’y  
dü ünmemi ler. Hindistan’da Babür mparatorlu u ad yla devlete 
sahip olmu lar, ama Endonezya’y  hesaba almam lar.  M s r’da 
Kölemenleri devletini kurmu lar, Libya’n n çölüne itibar etmemi ler. 
 Makrizi, Türklerin yerle ik hayata geçi ine s cak bakmayan 
tav rlar ndan söz ederken onlar n tarihi kararl l na de inir ve 
unlar  yazar: 

 “Börteçine’nin vefat ndan sonra evlatlar  birbirinden 
ayr l rlar. Bunlar Çinlilerle sava rlard . Bunlardan birisi Çin ehir- 
lerini görmü  ve ayn  ekilde ehir kurmak istemi , ancak kuman- 
danlar ndan birisi: ‘Efendim, biz Çinlilerin onda biri kadar z. Bizim 
kuvvetimiz ancak serbest kal p hareket etmemizdedir. Hâlbuki ehir 
halk  kafeste ya ar gibi surlarda ya arlar.”(24) Bu anlat lanlar, 
yerle ik hayata geçi  döneminin ba ndaki kayg lar  dile getirmek- 
tedir. Ancak, bir millet, da da ya ayarak da medeniyet olu turamaz. 
Türklerin Müslümanla mas ndan sonra, düzenli ve yerle ik hayata 
geçti ini görürüz. Hatta öylesine süratli bir geçi  olur ki, Yunanl  
Nakracas bunu;  “Araplar n  Anadolu’ da  üç  yüz  y lda 
____________________ 
(24) Corci Zeydan slâm Medeniyeti Tarihi c. 2, s. 213. 
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yapamad klar n  Türkler on y lda ba ard lar!” (25) ifadeleriyle dile 
getirmekten çekinmez. Bu ba ar , slâm’ n hükümlerini icrada ehir 
hayat na daha çok itibar etmesinden do maktad r: Topluca k l nan 
namaz n tek ba na  k l nan namazdan daha eftal olmas  do al 
olarak camileri hayata ta yacakt r. Cuma namaz n n ehir statüsü 
kazanm  yerlerde k l nmas  zarureti de ayn  e ilimi besleyecektir. 
slâm ilme büyük önem verir ve özendirici vaatlerle te vik eder: 
lmin tahsili için merkezi yerlerde kurulacak okullar da pratik hayat  

merkezi alanlara yönlendirecektir.  
 Asl nda Türklerin ke fedici ve diriltici dehas  burada ortaya 
ç kmaktad r. Bu bozk r n ta k n çocuklar n n slâm’la ereflen-
mesinden hemen sonra, nas l oluyor da varl klar  günümüze kadar 
gelen o muhte em i lemeli eserleri in a edebiliyorlar? Bunlara taklit 
diyemeyiz, çünkü Selçuklular dönemindeki Türklerin in a üslubu 
Avrupa’da yoktur. Kale duvarlar  gibi yüksek, yayg n ve bol kemerli  
zamana kar  direnebilecek sa lam binalarla Bat ’n n gotik 
mimarisinin hiçbir alakas  yoktur. Türkleri ehirle tiren bu mimari 
tav r olmu tur. Bunun içindir ki, önemli Türkologlardan Barthold bu 
meseleye dikkatimiz çekerken; “Selçukiler XI. as rda bütün ran’  
zapt ettiler ve k sa zaman için de olsa, Akdeniz ve K z ldeniz’den 
Çin hudutlar na kadar olan bütün slâm dünyas n  hâkimiyetleri 
alt na ald lar. Selçukiler devrinde, ehir hayat n n terakkisini 
(geli mesini) devam ettirmek, ticaret ve sanat  yükseltmek çarelerine 
ba vuruldu. Muhtelif yerlerdeki mimari tiplerin birbirine yakla mas  
ve umumiyetle medeniyetin muhtelif kavimler aras nda  yay lmas , 
Orta Asya’dan ç kan Selçuk Türk Hanedan n n ba ar s  sayesinde  
olmu tur”,  ifadelerini kullan r.  
 Barthold,  Türk toplumundaki yarat c  dehan n devam 
etti ini ve bu gelene in Osmanl lar döneminde de geli tirilerek 
sürdürüldü ünü; bu cümlelerinin devam nda dillendirmekten 
kendini alamaz “Medeniyete yap lan hizmet, yaln z maziden kalm  
yadigârlar . (hat ralar ) tan tmakla kalmad , yeni Türk Mimar  
Sinan’ n yapt  eserler, sanat bak m ndan Avrupa’daki Rönesans 
______________________ 
25  Georg os Nakracas, Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni (Çev. brahim 
Osmano lu), Kitabevi Yay nlar , stanbul-2005, s. 33.) 
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yapamad klar n  Türkler on y lda ba ard lar!” (25) ifadeleriyle dile 
getirmekten çekinmez. Bu ba ar , slâm’ n hükümlerini icrada ehir 
hayat na daha çok itibar etmesinden do maktad r: Topluca k l nan 
namaz n tek ba na  k l nan namazdan daha eftal olmas  do al 
olarak camileri hayata ta yacakt r. Cuma namaz n n ehir statüsü 
kazanm  yerlerde k l nmas  zarureti de ayn  e ilimi besleyecektir. 
slâm ilme büyük önem verir ve özendirici vaatlerle te vik eder: 
lmin tahsili için merkezi yerlerde kurulacak okullar da pratik hayat  

merkezi alanlara yönlendirecektir.  
 Asl nda Türklerin ke fedici ve diriltici dehas  burada ortaya 
ç kmaktad r. Bu bozk r n ta k n çocuklar n n slâm’la ereflen-
mesinden hemen sonra, nas l oluyor da varl klar  günümüze kadar 
gelen o muhte em i lemeli eserleri in a edebiliyorlar? Bunlara taklit 
diyemeyiz, çünkü Selçuklular dönemindeki Türklerin in a üslubu 
Avrupa’da yoktur. Kale duvarlar  gibi yüksek, yayg n ve bol kemerli  
zamana kar  direnebilecek sa lam binalarla Bat ’n n gotik 
mimarisinin hiçbir alakas  yoktur. Türkleri ehirle tiren bu mimari 
tav r olmu tur. Bunun içindir ki, önemli Türkologlardan Barthold bu 
meseleye dikkatimiz çekerken; “Selçukiler XI. as rda bütün ran’  
zapt ettiler ve k sa zaman için de olsa, Akdeniz ve K z ldeniz’den 
Çin hudutlar na kadar olan bütün slâm dünyas n  hâkimiyetleri 
alt na ald lar. Selçukiler devrinde, ehir hayat n n terakkisini 
(geli mesini) devam ettirmek, ticaret ve sanat  yükseltmek çarelerine 
ba vuruldu. Muhtelif yerlerdeki mimari tiplerin birbirine yakla mas  
ve umumiyetle medeniyetin muhtelif kavimler aras nda  yay lmas , 
Orta Asya’dan ç kan Selçuk Türk Hanedan n n ba ar s  sayesinde  
olmu tur”,  ifadelerini kullan r.  
 Barthold,  Türk toplumundaki yarat c  dehan n devam 
etti ini ve bu gelene in Osmanl lar döneminde de geli tirilerek 
sürdürüldü ünü; bu cümlelerinin devam nda dillendirmekten 
kendini alamaz “Medeniyete yap lan hizmet, yaln z maziden kalm  
yadigârlar . (hat ralar ) tan tmakla kalmad , yeni Türk Mimar  
Sinan’ n yapt  eserler, sanat bak m ndan Avrupa’daki Rönesans 
______________________ 
25  Georg os Nakracas, Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni (Çev. brahim 
Osmano lu), Kitabevi Yay nlar , stanbul-2005, s. 33.) 
 

 

devri mimari eserlerinden hiç de a a  de ildir.” (26) Bun dan çok 
daha önemli bir de erlendirmede, Bernard Lewis, Selçuklular n 
slâm Dünyas ’nda ehrin tamamlay c  unsuru olarak medreseleri 

kazan- d rd n  söyler: “Selçuklular zaman nda ekonominin 
yeniden düzenlenmi  olmas , dinî hayatta yank  buldu. Ba dat ve 
di er büyük ehirlerde ‘medrese’ diye bilinen dinî okullar kuruldu 
ve bunlar slâm dünyas nda daha sonra kurulanlara model oldu.” 
(27)  De ildir çünkü, Glüçk’ün hakk  teslim eden ifadesiyle: 
“Türklerdeki hayalin ne yarat c  bir kudrete ait oldu u çok çabuk 
anla l r. Bununla beraber Türkler ilk bak ta bir çad r tesirini veren 
bu sanat abidesini o suretle yapm lar ve çad r eklini bütün 
k vr nt lar  ile mimariye o suretle uygulam lard r ki asl nda ne 
kadar sanatkârâne olursa olsun, bir abide de erini ta yamayan nesic 
(dokuma) sanat , mimari ile birle tirilmi  ve buna ra men mimarinin 
ruhu muhafaza edildi inden bu eser büyük bir sanat abidesi halinde 
yükselmi tir. Bu nevi yüksek binalarla abideler vücuda getirmek için 
Türklerde mevcut içten gelen gayretli arzu onlara has bir vas f- 
t r.”(28) “Türklerin yaratt klar  sanatlar, sabit milli topraklardan 
g dalanm  olup asla yabanc  kültürlerin do urdu u bir mahsul 
de ildir!”(29) Bunun içindir ki, zihni  kabiliyetinin mahsulü bu  sanat 
ba ka milletlerde de hayranl k ve al c  bulacakt r. Strzygowski, 
bundan söz ederken bu alan n s n rlar n  da belirtir: “Türk sanat  
zaman itibar yla slâmiyet’ten daha öncedir. slâm sanat  dedi imiz 
sanat n kesin niteli ini belirten ise antik sanat de il, Türk ve ran 
sanat d r.” (30) Türk Sanat  Asya’y , Avrupa’y , hatta Çin’i bile etkisi 
alt na alm t r!  
 
_____________________________ 
26 Vasilij Viladimiroviç Barthold, slâm Medeniyeti Tarihi (Çev. Mehmet Fuat 
Köprülü), s. 55., Diyanet leri Ba kanl  Yay n , stanbul 1940. 

27 Bernard Lewis, Uygarl k Tarihinde Araplar (Çev. Hakk  Dursun Y ld z), Pegasus 
Yay nlar , stanbul 2006, s. 218. 

28 Heinrich Glück, Eski Türk Sanat  ve Avrupa’ya Etkisi, (Çev. A. Cemal Köprülü), 
Türkiye  Bankas  Yay n , stanbul 1973, s. 119. 

29 age. s. 178. 

30 Josef Strzygowski, Eski Türk Sanat  ve Avrupa’ya Etkisi, (Çev. A. Cemal Köprülü), 
Türkiye  Bankas  Yay n , stanbul 1973, s. 115. 
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 Bir siyasi organizasyona dönü en toplumun bundan ba ka 
yapaca  bir ey de yoktu. Art k, dünya siyasi organizas- yon olarak 
ekillenirken ehirle meye ba lam t . Türk toplumu bunun d nda 

kalamazd . Hatta kabiliyet ve gayretiyle bunlar n da önüne geçmesi 
gerekiyordu. Ki, buna da ba ard  ve Am c s’a u sat rlar  yazd rd : 
“ stanbul üzerinde mü terek bir görü  vard r: Hiç kimse stanbul’da 
hayal k r kl na u ramam t r. Büyük eserlerin sihri ile bunlar n 
kar s nda duyulan hayranl n bununla bir alakas  yoktur. stanbul, 
önünde air ile arkeologun, sefir ile tacirin, prenses ile gemicinin, 
kuzeyli ile güneylinin, hepsinin ayn  hayranl k duygusuyla hayk r- 
d  cihan ümul ve son derece büyük bir güzelliktir. Bütün dünya, 
bu ehrin dünyan n en güzel yeri oldu u fikrindedir.”  Sonunda u 
hükmü verdirdi: “Hiçbir ehir, çinde Ya ayan Halk n Tabiat n  ve 
Felsefesini stanbul Kadar Temsil Edemez!”(31)   

 Türk toplumu stanbul zarafetine ula rken elbette çok 
büyük sosyal tecrübeleri da ya ayacakt r. Bu tecrübeler sonucu 
ula t  noktadaki temsil hakk na i aret eden F ndley: “Türklerin 
uygarl k e iklerini geçerken kimli ini koruyup kendine nas l 
dönü türdü ünde ö renecek önemli dersler vard r”(32), demekten 
kendini alamaz. “Türkler egemenlikleri alt na ald klar  halklara 
ola anüstü parlak dönemler ya atm lard r.” (33) diyen   Türkolog 
Jean Poul Roux’ da bu görü ü destekler: “ ki bin y l boyunca 
Türklerin dehalar na pek çok tan k olduk; geçmi  gelece in garan- 
tisiyse Türklerden çok ey beklenebilir!”(34) Bu deha’n n ana 
damar n  da talyan Mandel ke feder ve “Geçmi  yüzy lda 
seyyahlardaki hayranl k, Türkiye’deki hayat n insani kalitesine 
olmu tur”, (35) der. Çünkü Gumilev’in diliyle;  “Türklerin ulus 
sistemi, ordu olmalar  hayrete ayand r!”(36)  
________________________ 
31 Edmondo Amicis, stanbul, (Çev. Prof. Dr. Beynun Akyava ), Kültür ve Turizm 
Bakanl  Yay n , Ankara 1986, s. 2. 
32  Carter V. Findley, Dünya Tarihinde Türkler (Ter. Ay en Anadol), s. 30, Kitap 
Yay nevi Yay n , stanbul-2006. 
33  -Poul Roux, Türklerin Tarihi (Çev. Prof. Dr. Aykut Kazanc gil - Lale Arslan-
Özcan), s. 23., Kabalc  Yay nlar , stanbul-2004. 
34 age.s. 485 
35  Gabriele Mandel, Anneci im Türkler Geliyor-Hilalin Öteki Yüzü (Çev. Nihat 
Aksoy), Zaman Kitap, stanbul-2004, s. 10. 
36 N.Gumilev, Eski Türkler, (Çev. Ahsen Batur) s. 13. Selenge Yay nlar , stanbul-2003  
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Aksoy), Zaman Kitap, stanbul-2004, s. 10. 
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Bu son cümle içerisinde say lan önemli vas flar n tamam n , 
in a ettikleri tarihi ehirlerde görmek mümkündür. slâm’ n ilk ka- 
bul topraklar nda; Buhara’da, Semerkant’ta, Ka gar’da, Türkistan’- 
da, sficab (Sayram’Aksu’)’da Talas (Cambul)ta, Ta kent’te ta n 
dilinden, çinin renginden anlarsan z  bir medeniyetin hangi estetik 
iradeden beslendi ini, hangi dinî vecdi ta d n  söyleyecektir size. 
Tarihin yorgun izine ra men, gülen bir medeniyetin p r l p r l 
renkleri ruhunuza kendi resmini nak etmeye haz rd r. Yeter ki, sizde 
o yak c  arzu bulunsun. Yeter ki, sizde anlama kabiliyeti olsun. Türk 
ruhunun kavrama ve arz etme kabiliyetinin tablolar  olarak Orta 
Asya‘daki tarihi ehircilik miras m z  Erzurum’a, Ahlat’a, Sivas’a, 
Kayseri’ye, Konya’ya, Bursa’ya, stanbul’u, Edirne’ye ta yan a k, 
içimizde alev halinde ya yorsa gelecek için karamsar olmam za 
gerek yok!.. Tarihe bak n; iman n  an t mezarlara ta yan  ve orada 
bize ya at c  bir emanet olarak b rakan ba ka bir millet var m d r? 
Bunlar ehir kültürünün temelini olu turur ve ehirler ruhunu 
buradan al rlar. Sanatta varolma idealini besleyen hangi duygudur 
ki, mezar ndaki yaln z ta lar  bile konu an abide haline 
dönü türür?.. Ki isel arzular nda ihtiras n bask lar n  k r p tevazuu 
bir ya ama üslubu olarak sunan bir millet, ölüsüne öylesine 
debdebeli an tlar yapm  ki, içinde ölülerin bile sizinle ya ad n  
san rs n z. ehri, Cennet’e benzetmenin hevesinden do an bu 
çabalar, Divri i’deki Ulu Cami’de size taç kap dan uzat lan bir 
salk m üzüme dönü ür, Selimiye Camiinde cami ortas ndaki 
havuzda suyunun sessiz türküsünü söyler, Sultanahmet’te vitray- 
lar n raks n  sunar, gider Taçmahal’de alt ndan bir kubbe gibi 
üstünüze rahmetin örtüsünü açar, gelir Kayseri’de  Döner Kümbet’te 
ta n sema nda döndürür, Konya’da muhte em bir taçkap  ile gönül 
ufkumuzu sonsuza açar.. 

Yetene i f trat nda var olan bir milletin, dünya sosyal yap s  
içinde kendine göreli ini ön plana alarak yükselmesi ve yücelmesi 
biraz da bundan sonra geçmi indeki birikimini günümüze ta yarak 
düzenli ehirle mesiyle olacakt r. Bunun da son bir as r içinde 
fark na var ld  ve Türkiye yeniden bir ehir vizyonu ile tarihi 
kimli inin bu yöndeki detaylar n  bütün hatlar yla ortaya koyma 
aray na yöneldi. Ancak, ehirle mede yanl  ad mlar, d m z- 
dakiler taraf ndan bize verilen yukar daki sat rlarda birkaç örne ini 
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verdi imiz bu yüksek takdir hükmünün çözülmesine de sebep 
olabilir. te bütün dikkatimizi bu yönde kullan p ehirle meyi 
kalabal klar  ehirde toplay p kozmopolit bir kitle olu turup 
medenile meyi katletmek yerine, geleneklerini milli ve manevi 
vas flar yla besleyen homojen bir toplulu a dönü türmek gerek- 
mektedir. Unutmayal m bu yük ayn  zamanda ehirleri kuranlar 
kadar ehirleri kullananlar n da üzerindedir… ehrin haf zas  bizim 
zaaflar m z  gelecek nesillere kirli bir emanet olarak ta makta 
affedici de ildir… Medeni kimli imizin aidiyet foto raf  ehirlerse, 
unutmay n bu hakk  onlar her zaman kullanma imtiyaz na sahip-
tirler… O zaman modern tabiriyle global köye dönü en dünya- 
m zda Türk’ün ehri insanl k için, Türkler taraf ndan yeniden dizayn 
edilecektir. Bizi beton kafeslerden kurtaracak bu diriltici ve yüceltici 
hamleyi, ehirle menin sorumlulu unu üstlenen herkesten bekleme 
hakk m z bir neslin de il, bir milletin sorumlu emaneti olarak 
omuzlar nda olacakt r!..  

Bunu ba arabilirsek belki ehirlerin katledilen ruhunu geri 
bünyesine iade etmi  oluruz!.. 
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EH RLERLE KAZANDIKLARIMIZ 
VE KAYBETT KLER M Z  

 
 Ayd n olmak, ülkesine kar  sorumlu un alt nda ezilmek 
midir, bilemiyorum? Nedense hep bu duyguyu ahsiyetimizin bir 
uuralt  realitesi olarak gördüm. Asl nda “ezilmek” ona kar  

sorumlulu u yerine getirememenin vicdan azab n  duymak olmal - 
d r. Böyle bir yüke niçin talibiz? San r m ehrin kl  sokaklar ndan 
çok, arka sokaklar nda gizlenen gerçek hayat m z n hikâyelerinden 
hemen her gün birini ya ad m z için olmal d r.  Dikkatle bakarsa- 
n z, ehrin bir yüzünde ayd nl k Türkiye’yi, kalk nm , muas r 
medeniyet seviyesine ula mada hayli mesafe alm  bir ülkenin 
foto raf n  görürsünüz, öbür yüzünde ise, yoksullu un her türlü 
kötülü e bula t rmaya müsait varo  toplu- munun yürek burkan 
garipli ini. Türkiye’yi  adeta bir mobese kameras  gibi dikkatle takip 
eden Bat l lar n  “European Stability ntiative” adl  kurulu unun 
hakk m zdaki hükmüne bak n z: 
 “Türkiye'nin Avrupa Birli i üyeli ini istemeyen Avrupal  lar 
aras nda genellikle Türkiye'nin yaln zca biri Bat l  olan iki yüzü 
oldu u görü ü s k s k dile getiriliyor. stanbul'un kozmopolit 
görünümü ile daha az geli mi , yoksul ve de erleri aç s ndan 
"Avrupal " olmad  dü ünülen Türkiye'nin geni  iç bölgeleri 
aras ndaki tezat ön plana ç kar l yor.”(37) 
 Asl nda yanl  de erlendirme de il. Ayn  kayg y  biz de 
duymuyor muyuz? En yoksulumuzun en az orta seviyede bir devlet 
memurunun gelirine sahip olmamas  bile bu  ülkede kalk nm l k 
foto raf n n tebessüm eden yüzünü ortaya koymayaca na göre, 
adamlara ne diyebiliriz?.. 
 Biz y llard r, Yahya Kemal’in, stanbul’u öven iirleriyle bu 
ehri alg lay p kabullenmeye çal t k: 

 
_________________________ 
37 European Stability ntiative ES  Avrupa stikrar Giri im Derne i www.esiweb.org. 
 “Sana dün bir tepeden bakt m aziz stanbul! 

53



 

   Görmedim gezmedi im, sevmedi im hiçbir yer. 
   Ömrüm oldukça, gönül taht ma keyfince kurul! 
   Sade bir semtini sevmek bile bir ömre de er. 
 
   Nice revnakl  ehirler görülür dünyada, 
   Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. 
   Ya am t r derim, en ho  ve uzun rü'yada 
   Sende çok y l ya ayan, sende ölen, sende yatan.” 
 “Sade bir semtini sevme”nin bir ömre de er oldu u stanbul 
bugün acaba öyle mi? tiraf edeyim, o stanbul bugün yok!.. 
stanbul’un yerlisi yeni semtler olu turdu ve ehirden çekildi. 

Az nl klar kendi semtlerinde kilitlenip kald . Sanayi kurulu lar yla 
modern yerle im alanlar n n evlili inden nas l bir ehir do ar 
meraka de er do rusu. Politikan n oy i tah yla destekledi i göçlerle 
kirletilen bu ehri eleyecek kalbur bulmak mümkün mü? Ben 
sanm yorum; Türkiye’nin iki yüzünden söz eden Bat l , geli mi  
yüzünün kar s na dikkat ettinizse, “ stanbul’un kozmopolit 
görünümü ile daha yoksul Anadolu yüzünü” birlikte de erlen- 
diriyorlar. Bugün Yahya Kemal hayatta olsayd , acaba yukar daki 
m sralar  tekrar yazar m yd ? Asl nda stanbul için iir yazanlardan 
biri de benim... Bir Anadolu gencinin tahassüsüyle bu ehre ilk defa 
1968’de, yani k rk y l önce gitmi tim 
 stanbul’a ayak bast mda, Ahmet Hamdi Tanp nar’ n, Be  

ehir’de stanbul’u anlat rken, bir ya l  Arap kad n n stanbul’un 
semtlerini sayarken, hasta yata nda canlan p adeta ifa bulmu  gibi 
gözlerinin güldü ünü dü ündüm. tiraf edeyim, stanbul hayalle- 
rimde bende de böyle bir ürperti olurdu. Sanki stanbul’a kavu mak 
gurbetten vatan na dönen bir a n heyecan  gibi  gelmi ti bana. 
Üstelik Yahya Kemal’in iirinin bende yank lanan heyecan yla ehri 
dikkatli bir ekilde gezmeye özen gösterdim. Osmanl  bütün 
ihti am yla bu ehrin sokaklar nda bir hayal gibi ya yordu sanki. 
Bütün tarihi binalar, bo azdaki yal lar, ister istemez geçmi teki 
ihti am n z n ayak izlerini getiriyor gözlerinizin önüne. Ne var ki, 
birçok semtin insan  da o Osmanl  asaletinden çok çok uzaklardayd : 
Her türlü güzel i in yan nda bir y n çirkin i  de bu ehirde üretilip 
ülkeye bir kâbus gibi sunuluyor bugün! Sanki Tanp nar’ n, 50 y l 
önce söyledi i sözler bir ehrin dram n n foto raf yd : “Her büyük 
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   Görmedim gezmedi im, sevmedi im hiçbir yer. 
   Ömrüm oldukça, gönül taht ma keyfince kurul! 
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1968’de, yani k rk y l önce gitmi tim 
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ehir nesilden nesile de i ir. Fakat stanbul ba ka türlü de i ti. 1908 
ile 1923 aras ndaki on be  y lda o eski hüviyetinden tamam yla ç kt . 
Me rutiyet nk bal , üç büyük muharebe, birbiri üstüne bir y n 
küçük, büyük yang n, mali buhranlar, imparatorlu un tasfiyesi, yüz 
y ld r e i inde ba m z  ka yarak durdu umuz bir medeniyeti 
nihayet 1923’te oldu u gibi kabullenmemiz onun eski hüviyetini 
tamam yla giderdi.”  (38)  
 Bütün bunlar , bu ehrin bir tarih ehri hüviyetini ve 
ehircilik esteti ini kaybedip yerine Endüstri ehri haline gelmesine 

ba layal m ve gelecekte yap lacak gökdelenlerin,hiç olmazsa,  
geçmi  zaman n ruhumuza sinen ulviyetiyle o k, bo az ve camiler 
mah erini kaybetmemesini dileyerek biz ba ka ehirlerimize 
bakal m: 
 F rsat buldukça ülkemin bütün ehirlerine gitmeye gayret 
gösterdim. Sivas’ta do dum, lk özel e itime Adana’da ba lad m, 
Kayseri’de okudum. Yüksek Ö renime zmir’de ba lad m, ilk görev 
yerim Malatya oldu. Çank r ’dan evlendim, e imle bir Y l Çorum’da 
bulundum. Askerli imi Isparta’da yapt m. Bunlardan ayr  olarak, 
Do u’da, Kars, Erzurum, Erzincan, Elaz , Kahramanmara , Bingöl, 
Mu , Van, A r ’ya gittim.; Güneyde,  Mersin, Osmaniye, Hatay, 
Antalya’y  gezdim. Bat ’da Bal kesir, Bursa sokaklar nda dola t m. 
Anadolu’da; Ankara, Konya, Karaman, Aksaray, Ni de, Nev ehir, 
K r ehir, K r kkale, Yozgat, Eski ehir’e de i ik tarihlerle birkaç defa 
u ramay  ihmal etmedim.Bu  illerimizi görmek yeterli mi? Elbetteki 
de il, ama gözlemlemek için  ülke haritam z n hemen her taraf ndan 
insanlarla, ehirlerin sokaklar yla halle tim. Gördü üm odur ki, biz 
ehirleri bina yapmakla ehirle tirece imizi sanm z. Yüksek 

binalar var,  ama  ço unda ehirli olman n ruhu ve asaleti yok!.. 
 stanbul’un ahvalini yukar da resmettik. Ankara’y  “Mabed- 
siz ehir” olarak dizayn edenlerin ula t klar  emellerinin o kahredici 
ac s n  hissetmeden bu ehirde gezebilir misiniz?  
 Müslüman bir ülkenin ba kentinde, slâm’ n Hac  Bayram 
Camii çevresine hapsedilmesi, bu ülkenin yüzak  bir inanç  tablosu 
olarak görülebilir mi? zmir’de, dü man  denize dökmenin 
______________________ 
38 Ahmet Hamdi Tanp nar, Be  ehir, Kültür Bakanl  Yay n ,  stanbul 1969; s. 145.) 
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heyecan n  yans tacak bir duyarl ktan söz edebilir misiniz? Bu ülkeyi 
parçalamak ve yok etmek için Yunanl lar  kullananlar, önce bu 
ehrimizi i gal ettirmemi  miydi? lk tahribat , k y m ve y k m  

burada yapt rmam  m yd ? ehri yak p y karak ilerlemeye 
kalkmam lar m yd ? Zaferin son ad m n  da bu müstevliyi burada 
denize gömerek göstermedik mi? Peki, bu ehirde bu heyecan  her 
gün ya atmak gerekmez mi? Merakl s  olanlar gitsin gezsinler, 
benim duydu um ac dan daha az n  m  görecekler?.. 
 Bursa’da i gale u rad  s rada Yunan Generalinin Osman 
Gazi’nin sandukas n  tekmeleyerek, “Kalk koca Türk!.. Senden 
rk m n intikam n  almaya geldim. Bak kurdu un devlet parça parça 

oldu. Bursa’y  eski sahibine iade ettik”, (39) sözlerinin arkas ndan 
denize gömülürken bu ehrin üzerinde yank lanarak dönüp dola p 
nas l bo az na bir st rap halkas  gibi geçti ini bir ilahi lütuf ve hatta 
intikam olarak anlayan bir neslin dikkatini görebilir misiniz? 
 Konya’da Mevlana’y  turistik meta haline getiren anlay n 
temsilcisi olman n o dayan lmaz ac s yla st rap duymaman z müm- 
kün mü? Sema’n n ritmindeki vecdini bo alt p onu bir gösteri stiline 
dönü türenler için söylenecek söz var m  acaba? 
 Eski ehir’de, Yunus’un ruhaniyetinin sindi i kaç cadde ve 
sokak bulabilirsiniz?.. Bu ehre birkaç defa gittim, her gidi imde 
ehrin ana caddelerinde olsun, arka sokaklar nda olsun, Anadolu’- 

daki ve hatta Türkiye’nin bütünündeki gönül dilimiz Yunus’a, o 
büyük Veli’ye, kabul ve sayg y  burada ayn  tonda görememenin 
a k nl  ve hüznüyle ayr ld m. Cadde ve sokaklar na Grek kültü- 

rünün isimlerini ta yanlar n Haçl  Sefer- leriyle bu ehrin u rad  
tahribattan habersiz ve duyars zl na ne diyeceksiniz?.. 
 Nev ehir’de Hac bekta ’ n teslimiyet ve vecdini  sizin ruhu- 
nuza nak edecek bir dirili i görebilir misiniz? Bu mübarek Veli’nin, 
dikkatle uyard  alkol konusundaki bir k s m Bekta ilerin kay t- 
s zl  ve alkolü günlük hayat n bir parças  haline getirmelerini nas l 
izah edeceksiniz? O Veli ki, “Bir kuyuya bir damla alkol dü se, bu 
kuyu bo alt l nca ondan biten ottan bir kuzu yese, o kuzuyu kesip 
yemenin bile do ru olmad n ”(40) söylemesi ile bu anlay  
______________________ 
39 Yavuz Bahad ro lu, Vakit Gazetesi, 13.10.2008 
40 Hac  Bekta -  veli, Makalat, s.4. (Sad. Prof. Dr. Esat Co an-Hüseyin Özbay), Kültür 
Bakanl  Yay n ,Ankara 1996 
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birle tirmek mümkün mü? 
 K r ehir’de Ahi Evren ve A kpa a’n n kabirlerinin bu 
topraklara manen bekçilik yapt klar n n izlerini size hissettirecek 
mevcut nesilden haf zan zda kalm  neler vard r? Adana’da Frans z 
i galinin ya att  st raplar n izini görece iniz bir kö e yoktur. 
Halbuki Viyana’da adamlar, Osmanl ’n n att  gülleleri ehirlerinin 
sokaklar nda dü tü ü yerde üzerine bir not dü erek hala muhafaza 
etmektedirler. Bu hareket, Avusturya nesline, nereden nereye 
gittiklerini hat rlatmas  için yap lan bir ciddi uyar  olarak ortada iken 
Adana’daki bizim kay ts zl m z  nas l anlatacaks n z?  
 Kahramanmara ’ta  Frans zlar n ehri i gal günlerinde milli 
mücadeleyi; “Bayra  dalgalanmayan bir ülkede cuma namaz  
k l nmaz, önce bayra m z  göndere dikelim sonra gelip camiye 
namaz  k lma hakk m z  kullanal m”, diyen Sütçü mam’ n heykeli- 
nin gölgesindeki üniversitede, k zlar m z n ba örtülerine el uzatan 
zihniyeti hangi anlay a yerle tirecek- siniz? Kahramanmara  
meydan ndaki heykelde ‘Frans z askeri bir kad n m z n ba örtüsüne 
el uzat yor, bizim askerimiz de ona kur un s k yor.’ Burada yapt m 
bir konu mada bu çeli kiye i aret etmek istedim:   
 “Dün Frans zlar kad nlar m z n k zlar m z n ba örtüsüne el 
uzatm t , onlara kar   k yama kalkt k. Bugün bunu bizim kendi 
insan m z yapm yor mu? Bu çeli kiyi nas l aç klayacaks n z?” 
demekten kendimi alamad m. Deh etli bir tezat! Bunu nas l anlar, 
nas l yorumlar ve nas l izah edersiniz bilemiyorum?.. 
 Bu izah  zor farkl la ma noktalar , var olma, millet olma 
uurumuzun ya at lmas nda dikkate al nmas  gereken önemli 

hususlard r. Hemen her il için böyle bir kay ts zl k örne i bulmak 
mümkündür. Asl nda ehirle me ile millile me birbirine ters 
kavramlar de ildir. Ne var ki, ehirle me milli hassasiyetlerimizde 
de erozyona sebep olma hususunda çok ciddi  tehditler  olu turmak- 
tad r. Bunlar kaybettiklerimiz aç s nda önemle üzerinde durulmas  
gereken hususlard r. Hayat  konfora ta yan ehir, bu konfor içinde 
kendi kültürünü ve de erlerini kaybettiriyorsa, ehirle me çok ciddi 
bir bunal m  da beraberinde getiriyor emektir. Hayat n kolay 
taraf na talip olanlar için bunlar önemli görülme -yebilir. Ancak, bu 
ayr nt lar n ileride ba m za ne gibi s k nt lar ç karaca n  dü ünen- 
ler aç s ndan ehirle meyi endüstrile menin ac mas z di lileri 

57



 

aras ndan kurtarmam z gerekir. ngiliz dü ünür Arnold Toynbee, 
“Türkiye slâm ülkeleri için bir siyasi labora- tuard r”, (41) diyor. Bu, 
bir gizli oyunun en k sa ekliyle ifadesiyse, ki bize göre öyledir; bu 
laboratuar n bütün denemeleri ehirlerimizde  gerçekle tirilmek- 
tedir. Yani bir anlamda ehirlerimiz laboratuar fonksiyonuna 
dönü türülmü  demektir. Bizce modernle me, Bat l larca kendilerine 
benzetilme uygulamas n n art s  eksisi buralarda uygulamaya 
konulup ay klanmakta ve yeni muhtevalara do ru paketlenmek- 
tedir. Bunun ne anlama geldi i ve ileride nas l bir insan tipini ortaya 
koyaca n  bu ülkenin sorumlu insanlar  dikkatle hesaba katmak 
durumundad r. Türkiye, Avrupa Birli i’ne girecekse, bu kimli ini 
peki tirmeden ad m atarsa, ipi kopmu  tespih taneleri gibi da l p 
gideriz. Zaten üzerimizde bir y n oyun var, bir de buna 
modernizme açl k duyan insanlar n körkütük atlad  ehirle tirilme 
tehdidi eklenmemelidir!.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
41 Arnold Toynbee, Medeniyet Yarg lan yor (Çev. Ufuk Uyan), s. 199 vd. Yeryüzü 
Yay nlar , stanbul-1980. 
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 EH RLER NSAN KAL TES YLE YÜCEL R! 
 
 Hiçbir insan anas ndan büyük olarak do maz. Herkes o ilahi 
tecellinin adil tezgah ndan geçer ve kendini e iterek yeti ip hayat 
seyrini belirler. lk insandan bugünkü insanl n tamam na kadar, 
hepsinde seyir bu ekildedir. Hâl böyle iken bak yorsunuz, insan 
kalabal klar  içerisinde baz  isimler ova ortas nda bir yüce da  gibi 
sivrilip  dikkatleri üzerine çekiyor. Dinlenen, yön veren, besleyen 
insan oluyor. Asl nda bu tür insanlar n arkas nda büyük bir sab r, 
sab rla beslenen tahammül ve bilinmedik nice ac lar, s k nt lar 
vard r. Tabii onlar buna r za gösterdikleri için büyürler. Büyürken de 
çevreleriyle birlikte ileriye ta n rlar. Bulunduklar  bölgenin referans 
adresidirler. Etraflar ndaki insanlara ki iliklerinin, itibarlar n n 
kredisini bah ederler. Onlar  fark edenler, onlar n kanal na girenler, 
onlardan beslenenler kazan r ve bakars n z bu kazananlar aras ndan 
da o insanlar n benzerleri ç k verir ortaya: Seyyid Burhanedd’in 
Mevlana’y , Ak emseddin’in Fatihi ç kard  gibi. Bu tür insanlar 
hep ehir ve çevrelerinde temayüz edip burç haline gelmi lerdir. 

ehir d nda olanlar  da ehirler yüceltip kendi kariyer makamlar na 
ta m lard r. Çünkü ehirlerin varolmas n n devaml l n  sa layan 
bu isimlerdir ve bunlar bir anlamda ehir nöbetçileri gibidirler. 

ehirlerin varl k nöbetçileri… ehirlerin kurucusu, in a edicisi, ihya 
edicisidirler. Kanaat önderli inin üstünde bir misyon icras  içinde- 
dirler. De i tirirler, dönü türürler, ehre ufuk açarlar. ehri, 
geçmi te suskun, günümüzde gürültülü kalabal k olmaktan ç kar p 
dü ünen insanlar mah eri haline getirirler. Hatta ehirlerin ta y c s  
görevini üstlenirler: lerilere, daha ilerilere, daha iyiye, güzele, 
faydal ya, kal c ya ta rlar ehirleri. Tabii bu insanlar  ehirler 
ke fedebilirse, onlar n mübarek ellerinde götürülürler gidecekleri 
yere do ru. nançla gayretin, bilgiye sevginin, fedakarl kla tevek- 
külün düzenledi i ehir, tehdit alanlar  de il güven ve huzur 
alanlar  haline gelir… ehirlerin tarihini ta na, topra na, geçmi ine 
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ba larken bu insanlar n  dü ünmezseniz  bu abidenin mutlaka 
temelini unutmu  olursunuz. 
 imdi Hac  Bayram denilince o gürültü karma as  ve siyasi 
kirlenmi li ine ra men, o dönemin ar  duru bir Ankara’s n  
dü ünmez misiniz? Hatta akl n za onun kendisinin dahi yap ld , 
yeniden ekillendirildi i ehri hayal edemez misiniz? Mevlana 
denilince Konya akla gelmez mi, Kad  Burhaneddin ve A k Veysel 
denilince Sivas, Sinan denilince Kayseri hemen haf zan zda 
ekillenmez mi? Yunus ve Nasreddin Hoca Eski ehir’i, Hac  Bekta  

Veli Nev ehir’i ve Ahi Evren K r ehir’i ça r t rmaz m ? Ermenilerin 
deste iyle 1877’de Erzurum’a giren Ruslara kar , 20 ya nda taze bir 
gelinken, çocu unu emzirdikten sonra, “Seni bana Allah verdi, ben 
de seni Ona emanet ediyorum”, diyerek Dada larla ehrin savun- 
mas na ko an bu abide kad n m z Nene Hatun akl n za gelince, 
Erzurum’u nas l hat rlamazs n z? Yunan i gal ordusunun sancak- 
tar na  ‘ilk kur un’u s karak milli mücadelenin fitilini ate leyen 
gazeteci Hasan Tahsin (Osman Nevres) size sadece zmir’i 
hat rlatmakla kalmaz, ülke ba ms zl k a k n n heyecan n  vermez 
mi?  “Bu yabanc  bayra n alt nda cuma namaz  k l nmaz. Önce o 
bayrak inecek, sonra camiye gelece i”, diyerek‘ kurtulu  hareketinin 
do udaki ilk k v lc m n  tutu turan ve bunun için de Mara ’a 
kahraman’l k unvan n  kazand ran hareketin öncüsü Sütçü mam’ , 
“Silah m olmasa da yumruklar mla dövü e- ce im dü manla. Bu 
dü man arabalar  benim cesedimi çi nemeden Antep’e giremez”, 
diyerek ehit dü en ve bu ehre ‘gazi’lik unvan n  arma an eden 

ahin Bey’i, Urfa’ya ‘ an’ n  arma an eden Osman Do an ve 17 
arkada n  ak ldan ç karmadan Hz. brahim’i dü ün- memek ciddi 
bir tarih ve inanç kusuru olmaz m ? 
 stanbul’a de er kazand ran sadece do al güzelli i ya da 
tarihi miras  m ? Asl nda onlar kadar önemli olan bir dünya kadar 
ismi nas l dikkate almazs n z? Fatih olmay nca stanbul’un bir 
anlam  kal r m ? Di er Sultanlar  ihmal etmek bir medeniyet  
miras n  ihmal etmek olmaz m ? Eyüp Sultan’ n ruh dünyam z  her 
gün ayn  vecdle y kayan rahmetini unutman z mümkün mü? 
 Bu ülkenin bütün ehirlerinde o ehrin sembolü olmu , o 
ehri himayesine alm , hizmetiyle, bilgisiyle, itibar yla o ehrin 

kandili daha nice insanlar m z vard r…Bizim topraklar m z ve bizim 

60



 

ba larken bu insanlar n  dü ünmezseniz  bu abidenin mutlaka 
temelini unutmu  olursunuz. 
 imdi Hac  Bayram denilince o gürültü karma as  ve siyasi 
kirlenmi li ine ra men, o dönemin ar  duru bir Ankara’s n  
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denilince Konya akla gelmez mi, Kad  Burhaneddin ve A k Veysel 
denilince Sivas, Sinan denilince Kayseri hemen haf zan zda 
ekillenmez mi? Yunus ve Nasreddin Hoca Eski ehir’i, Hac  Bekta  

Veli Nev ehir’i ve Ahi Evren K r ehir’i ça r t rmaz m ? Ermenilerin 
deste iyle 1877’de Erzurum’a giren Ruslara kar , 20 ya nda taze bir 
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de seni Ona emanet ediyorum”, diyerek Dada larla ehrin savun- 
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 stanbul’a de er kazand ran sadece do al güzelli i ya da 
tarihi miras  m ? Asl nda onlar kadar önemli olan bir dünya kadar 
ismi nas l dikkate almazs n z? Fatih olmay nca stanbul’un bir 
anlam  kal r m ? Di er Sultanlar  ihmal etmek bir medeniyet  
miras n  ihmal etmek olmaz m ? Eyüp Sultan’ n ruh dünyam z  her 
gün ayn  vecdle y kayan rahmetini unutman z mümkün mü? 
 Bu ülkenin bütün ehirlerinde o ehrin sembolü olmu , o 
ehri himayesine alm , hizmetiyle, bilgisiyle, itibar yla o ehrin 

kandili daha nice insanlar m z vard r…Bizim topraklar m z ve bizim 

 

bayra m z hep bu mübarek insanlar n bize kazand rd klar yla 
güçlenip gelece e daha bir güven ve huzur içerisinde yürümemizi 
sa layacakt r... Bunlar s n lan vefa limanlar d r… Bunlar, Arif 
Nihat’ n diliyle, “Bar n güvercini, sava n kartal ” misali bizim 
gönül bayra m zd r… Bunlar ehirlerin sadece sembolü de il ayn  
zamanda armas d r, koruyucular d r. I k verici yol göstericileridir. 
Yeni nesil, geçmi  neslin bu burç isimleriyle varl k sebebini kavrar ve 
ya ama bilincini geli tirir…Onlar birer canl  ö üttür, ayn  zamanda 
ehrin haf zas , ve temsil ettikleri ehirde ya ayan neslin idrakidir… 

 Ne var ki, ehirlerimizde ya ayanlar n önemli bir k sm  bu 
tür insan kalitesinin fark nda m , diye bir s z m z vard r yüre imiz- 
de? Hatta o s z  bir idealin ilk k v lc m n  tutu turacak kadar aleve 
dönü ebiliyor mu? ehirleri insan n yüre i gibi ar  duru hale 
getirebiliyor mu? Sokaklar nda serserilerin salya ak t rcas na pislik 
bula t rd , kirlenmeye kar  ba kald rabiliyor muyuz? ehirleri 
gürültünün, araç i galinin, kirli havan n bask s ndan kurtaracak 
insani hamleleri yapabiliyor muyuz?  
 ehirler bu insanlarla yücelirken, ehirli giderek bir vefa 
erozyonuna u ruyor olmal  ki, bugün böyle bir sahiplenme duygu- 
sundan uzakla maya ba lad k. ehirleri ihya eden, zenginle tiren, 
geli tiren, büyüten insanlarla, ehirleri ya malayan, parçalayan, 
da tan, tüketen insanlar aras nda seçimini sa l kl  yapamayan 
ehirli, sürüklendi i bu korkunç badireden nas l kurtulacakt r? 

Asl nda, ehirlerin gelecek için ciddi problemleri bunlar olmal d r. 
Çünkü bu vefas zl k yüzünden ehirler, imtiyazl  olmaktan s radan 
olmaya do ru bir çökü ün hezimetiyle yüz yüze kalma tehdidine 
do ru çekilmektedir. Çok katl  binalarla, belki de geni  ye il 
alanlar yla boyanm , süslenmi , ayd nlat lm  ehirler yapars n z 
ama, ruhu öldürülmü se, bu ehirler kadavradan ba ka neye 
benzetilebilir ki?.. 
 Önemli olan ehrin d n  doldurmak de il, o d a yans yan 
mekanlar n içini yüceltebilmek ve insan n yarat l na, var olma 
mücadelesine uygun bir toplum olu turmaya gayret göstermektir. 
Tarih, yer kavgas ndan çok ekmek kavgas n n izlerini ta r. Yer o 
ekmek için bir zemin aray d r. Biz insan m z n karn n  doyururken 
gönlünü doyuram yorsak, kafas n  zenginle tiremiyorsak, ehirle  -
menin bu anlamda bize sa lad  art  kazanç ne olabilir? Hatta daha 
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önemlisi, ehrin kalitesiyle insan n kalitesinin e de er oldu unu  
dikkate alam yorsak, ehri yönetenlerin bu ruhu, bu  heyecan  
ta mas  gerekti inin bilincinde olarak seçemiyorsak ehir bizden 
ald klar na kar l k bize ne verebilir? Bunu dü ünmekte fayda vard r 
san r z…  
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 EH RLER RANT ARACI  
 OLMAKTAN KURTARILAB L R M ?  
  
 ehirler h zl  geli me sürecine girince arsa spekülatörlerini 
do urdu. Bu durum, h zl  ve kontrolsüz büyüyen ehirler için 
kaç n lmaz bir sonuçtu. Ancak bunun a r  kazanç h rs yla ranta 
dönü mesi bu defa da kar m za mafya denilen bir belay  ç kard . 
 Türkiye’de ehir sosyolojisinin gereklerini ve halk ya ama 
disiplininin ortaya koydu u zaruretleri dikkate alamayan yerel 
yöneticiler, sadece arsa üreterek ehirleri modernle tireceklerini 
dü ündüler. Bunun tabii sonucu olarak da bugün kimin elinin kimin 
cebinde oldu u bilinmeyen bir in aat sektörü olu tu. 
 Çevrenize bak n, bu sektörde çal anlar n önemli bir bölümü, 
müteahhidi, ustas , i çisiyle e itim düzeyi çok dü ük, ellerine 
tutu turulan projeyi okumay  bilmeyen, mimarinin dilinden anlama- 
yan insanlardan olu maktad r. nsan insand r, paras  varsa bir 
alanda yat r ma yönelecek, çal p kazanacakt r. Ancak apartman 
yapmak kümes yapmak de il, ya da mesken satmak armut satmaya 
benzemez ki. 
 Bir medeniyet projesi olmas  gereken ehirle menin 
böylesine ehliyetsiz ellere terk edilmesi, akl n alaca  i  de ildir. Bir 
ehri büyütmek tarlalar  arsa yap p oraya beton bloklar dikmekse, 

bunda Türkiye övünülecek derecede ba ar l d r. E er bir ehri 
büyütmek, kendi geçmi ine sadakatle ba l l n  koruyarak o 
gelenek üzerinde ve  tarihi miras n  geli tirecek ekilde yeniden in a 
etmek ise, herkes oturdu u ehrin çevresine baks n: Bunun iç 
s zlatan manzaras n  derhal kavrayacakt r. 
 htiyaçla idealin iç içeli ini belli bir kültür formu içerisinde 
bir araya getirmeyi dü ünmeyen mimar ve mühendisimizin, 
herhangi bir estetik ve kalite kayg s  duymadan binalar  boyay p 
süsleyerek  piyasa arayan aç gözlü müteahhidimize kadar hemen 
tamam na yak n nda korumac l k duygusu var m d r acaba? 
Kendimize göre bir mimariyi olu turamad k. Bunun sebebi, 
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maliyetin en alt düzeyde gerçekle mesini ve sat p para kazanacak 
binalar n yap lmas n  hedefledi imizdir. Bu ya mac  bir anlay t r, 
bu anlay  ehirleri yozla t r r, çürütür, öldürür!.. 
 Yerle im ve hizmet projelerinde, zaman zaman devletin 
sübvansiyonunu bile istismar ederek ehirlerde tabakala malar 
meydana getiren arsa tüccarlar n n h rs n  budayamazs n z. Bu 
insanlar n ço unun hedefi lükslerini tatmin ve daha çok kazan p 
daha çok tüketme e ilimlerini doyurmakt r. 
 Bunlar n ya mac l k ihtiraslar n  kabartan taleplerin 
a r l n n üzerinde de durmakta yarar vard r: Bat l , ortalama 80-
100 m² evde otururken, üst bürokrat , entelektüeli, sanayicisi, 
i adam  sade binalar  tercih ederken, Uzakdo u’da binalar n 
kullan m alanlar n n 100 m² çok alt nda tutulurken, bizde 300 m² 
üzerine ç kan evleri nas l aç klayacaks n z? Üç ay kalabilece i 
yazl klarda bu s n r  iki kat na ç karan i tah n ahlâkî izah  mümkün 
mü?  
 Avrupa bu i i çözdü ü için Avrupa olmu . Orada adamlar  
kiral k ev arayan iki ki ilik bir aileyi 50 m² üzerinde bir evde 
oturtmuyor. Ya da, kalabal k bir aileyi getirip kümes gibi bir eve 
t km yor. Bir insan n bir meskende temel ihtiyaçlar  kaç metrelik bir 
alan  gerekli görüyorsa, bunun hesab n  yapm lar ve ona göre 
düzenleme yap yorlar. Bizde böyle bir anlay  yok. stersen git, saray 
in a et. Yeter ki, paran olsun. Hesab n  bilmiyormu sun, topluma 
sayg n yokmu , israf duygusunu kaybetmi sin bunlar kimseyi 
rgalam yor. Rantç n n a z n  suland ran da i te bu doyumsuzluktur. 

 imdi meselenin arsa boyutuna bakal m biraz da: 
 ehirler merkezden çevreye do ru geni leyerek büyürler. 
Do al olan  da budur. Bizde, eski yerle im alanlar n  koruyarak 
yeniden ehirler kurma gibi bir dikkat yoktur. Bu durum, eski 
yerle im alanlar n n gelir düzeyi dü ük insanlara kiralanmas , 
sat lmas  ya da tamam yla terk edilmesine sebep olur. Bu evler miras 
yoluyla çok sahipli oldu u için aile içi anla mazl klar da bu felaketi 
körükler. Böylece, huzursuzlu u belaya dönü tür- mektense, ehir 
d nda bir eve ta nmay  daha sa l kl  gören yerli halk, tespih 
taneleri gibi da l r gider. Bu defa, bu arsalar n arsa tüccarlar  
taraf ndan kapat lmas  i i ba lar. ehrin merkezinde de eri yüksek 
ama anla mazl  besleyen ortakl klar yüzünden payla lamayan bu 

64
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yerler spekülatörlerin eline geçer. hanlar   ve di er ticari binalar 
böyle in a edilir. 
 ehir d nda mücavir sahalar n ya malanmas  ise ayr  bir 
olayd r. ehir ne tarafa geni leyecekse, bu i in kokusunu alan arsa 
spekülatörleri vakit kaybetmeden oralardan geni  alanlar  kapatma- 
ya bakarlar. Sonra burada site eklinde projeler gündeme gelir.  
 imdi dü ünün Ankara’da, zmir’de, Adana’da, Bursa’da, 
Kayseri’de, Konya’da, Sivas’ta, Erzurum’da ya da bu tür uygulamay  
yapan di er illerde yüzlerce yap  kooperatifi var ve hemen hepsi 
ayl k 250-500 lira aras nda aidatla ev yapma kampanyalar  yürütü- 
yorlar. Bu tür sosyal konut niteli indeki evin ç plak maliyeti, 60-80 
bin liradan a a  de ildir. imdi evi asgari 60 bin liradan, paray  da 
üst limit 500 lira’dan dü ünelim. Hesap ortada: Üyesinden y lda 
ortalama 6 bin lira alan bir kooperatif bu bedeli ancak on y lda tahsil 
edebilecektir. Bu uygulama, insanlar  ev sahibi mi ya da aç kgözleri 
i  sahibi mi yapacakt r?  
 Bunu yapanlar böyle bir kazanc n hayr n  görürler mi? 

ahidi oldu um bir olay  anlatarak takdiri sizlere b rakaca m: 
 Birileri tekstil fabrikas  kurmak için harekete geçerler. Bir 
aileye ait 700 dönüm arazi vard r. irket kurulur. Arsa sahipleriyle 
temasa geçilir. Arsa kar l  bunlara fabrikadan hisse vaadinde 
bulunulur. Arsa sahipleri, fakir fukara i  sahibi olacaksa, bo  duran 
arsan n böyle de erlendirilmesini bir hay r hizmeti olarak görürler 
ve teklife olumlu cevap verilir. Fabrikay  kurarlar, bir süre de 
çal t r rlar. Sonra sermaye art r m na giderler. Tabii, bo  iken fabrika 
alan na dönen ve de eri belki yüz kat artan arsan n fiyat n  artt r- 
may  dü ünmezler. Zamanla devam ettirilen sermaye tezyidi 
sayesinde fabrikay  kuranlar  i e hakim olurlar. Art k arsa birkaç 
fabrika kuracak kadar de er kazanm t r. Bu defa fabrikay  kapat p 
arsay  ele geçirmi  olurlar. Arsa sahibi mahkemeye verir ama ömrü 
kafi gelmez. Mesele mirasç lar na kal r. Tabii, arsay  bu ekilde ele 
geçirenler Allah’tan öyle bir sille yerler ki, bankalar  ellerinden gider, 
bütün servetleri haraç-mezat sat l r. 
 Hani derler ya: “A layan n mal  gülene hayretmez”, diye. 
Ne var ki, h rs n  körle tirdi i, kölele tirdi i insanlar bunun fark nda 
de illerdir. ehirler, böylesi bir ya ma zihniyetini ta yan insanlar n 
kirli ellerinde gelece ini kurtarmaya çal maktad r. Aç gözlülük, 
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düzenbazl k, h rs zl k yapanlar kazanm yorlar, ama bu ya malama 
s ras nda ehirler büyük tahribata u ruyor, dolay s yla ehir de en 
fazla kaybedenlerden oluyor. in vahameti de burada. Türkiye, 
ehirleri rantiyecilerin elinden kurtard  gün planl  ve gelece i 

güvenli bir ehirle meye do ru çok ciddi ad mlar atm  olacakt r!.. 
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 K RLET LEN EH RLER! 
 
 ehirle me sosyalle menin belki en etkin araçlar ndan 
birisidir. Do al olarak de i ik millet ve inançtan insanlar bir araya 
gelerek birlikte ya amay  ö renmeye ba lamaktad rlar. Kimse, ‘bu 
cadde benim’, diyemez; hiç kimse, ‘bu  ehir bana aittir’ iddias nda 
bulunamaz. Belki mikro milliyetçilik duygusuyla hem erili i bask  
arac  olarak kullananlar ç kabilir, ama o da  çözülmeye ba lad . 
Çünkü hiçbir ehirde ehirliyi olu turan yerli halk ço unlukta 
de ildir. Hatta, bu insanlar n çekirdek ehirli olma özelli i de 
giderek kaybolmaya ba lam  gözükmektedir. Türkiye, son otuz 
y lda, nüfusunun yüzde 70’ini k rsal alanda  tutarken, bugün bu 
rakam yüzde 30’un alt na dü mü tür. Bu deh etli bir de i imdir: 
Yani, ülke nüfusunun yüzde 40’n  köyünden al p ehre getirmi sin. 
Köyden kasabadan ehre inen de, art k o ehrin sahibi olarak 
görüyor kendisini. Bu iç göçün planlama görmeden gerçekle mesi, 
sa l ks z bir ehirle meye zemin haz rlad . Bu yüzden bütün ehirler 
bir gecekondu korsesine hapsedildi. Buraya gelen insanlar yeni bir 
varo  kültürü olu turdu ve ehrin ilk ciddi kirlenmesi böyle ba lad : 
Buralar n ehir standartlar na uyun bir ekilde düzenlenmi  yolu 
yoktur, güvenli bir ekilde kullanabilece i suyu yoktur, sa l k için 
en büyük tehdidi olu turan at klar n nakledilebilece i kanalizasyonu 
yoktur… 
 Böyle bir y lman n getirece i problemler o kadar çoktur ki, 
hangisinden söz edersiniz? Ahlâki sorunlar ba l yor, ekonomik 
sorunlar ba l yor, sa l k sorunlar  ba l yor, güvenlik sorunlar  
ba l yor, sosyal sorunlar ba l yor. Bunlar, ehirlerin görünmeyen 
yüzündeki ciddi s k nt lard r. Belki de fark nda olmayarak bunlar 
korumac l k ad na te vik de edilmektedir: Devlet politikas  olarak 
köyleri ehre indirme uygulamas n  ba latanlar, onlar  ehirlere 
ta yarak köylülükten kurtaracaklar n  sand lar. Asl nda, onlar yine 
köylü kald , hatta daha kötüsü oldu; bu defa ehirler köyle meye 
ba lad . Bak n z ehre gelen insan n ehirle meye bak  nas l: 
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 Bir gün önümde giden iki ki inin konu mas na  hayretle 
ahit oldum. Birisi di erine anlat yor: 

 “Burada hayat bedava. Ekmek bedava, a  bedava. Geldim, 
hem erilerimin yard m yla hemen kenardan hazine arazisinden bir 
yer çevirdim. ki göz ev yapt m, kafam  içine soktuktan sonra köye 
mektup yazd m; ‘durmay n gelin, burada a evlerinde ekme i ve a  
bedava veriyorlar’ diye. Valla ben köyümde yemedi im yeme i 
burada yiyorum. Her gün iki kap yemek veriyorlar. Bütün h s m 
akrabay  toplad m. Herkes kendine bir iki göz yer yapt  oturdu. 
n aatlarda da çal arak di er ihtiyaçlar m z  kar l yoruz. Bugüne 

kadar bo  yere memleketin kahr n  çekmi iz.” 
 A evleri bir kesime cazibe merkezi oluyor. Görünen o. Bunu 
anlatan adam, kendinin A r ’dan geldi ini söylüyordu. Belki 
fark nda olmayarak bir k s m insanlara hay r yaparken kendimize ve 
di er bir k s m insanlara da bu yolla kötülük yapm  oluyoruz. Bir 
ba ka zaman bir ya l  ihtiyar n bu a evlerine tepkisi çok daha ilginç 
bir gerekçeye dayan yordu: 
 “Beyim, a evi diye bir ey icat ettiler. imdi herkes oradan 
bedava a -ekmek al nca, dul kad nlar kocaya gitmez oldu. Kar m 
öldü, çocuklar m n her biri bir yerde, kimsenin  yan na s am yo- 
rum. Bir kad nla evlenip can enli ine kavu sam kötü mü olur? 
Bunlar  doyuranlar bize zulüm yap yorlar.” 
 “Buna sebep olanlar n da Allah kar lar n  ellerinden als n”, 
diye bedduayla da yetinmedi, onlara  hakk n  helal etmeyece ini 
sözlerine ilave etmeden kendini alamad … 
 Bir ba ka örne i bizzat kurtarmak istedi im bir genç k z n 
a z ndan nakletmekten utanç duyuyorum: 
 Lise döneminde ö rencim olan bir k z n kötü yola dü tü- 

ünü ö renince büyük st rap duydum. Kendisini kurtarabilmek 
için, yak nlar yla haber gönderdim: “Kendisine i  bulay m, gelsin 
çal s n, kurtulsun  içine dü tü ü batakl ktan”, diye. Bu tür insan-
lar n haya damar  çatlarm , böyle eylerden bile bir pazarlanma 
hesab  ç kar yor olacak ki, “Hocama sayg  duyar m, onun kar s na 
ç kmaya da utan r m, ama bu benim kaderimmi  ki ya ama eklim 
oldu. Bir ay el kahr n  çekip alaca m asgari ücretten paray  ben bir 
günde kazan yorum. Bu hayattan da ikayetim yok.” 

68
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 Bu da, köyden gelen, babas n  kaybetmi , cahil bir annenin 
k z yd . Üstelik, karde ini de o pisli in içine çekmede tereddüt 
duymad . Bunu da, ilkel bir teslimiyete çekip dinî bir kisveye sok- 
maya kalk yor: ”kaderim buymu ”! Be hey ahlaks z evlad m, Allah, 
insan  fahi e olsun diye mi yarat yor ki, bunu kaderle ekillen- 
diriyorsun? 
 Bu tür tav rlar n sebep ve sonuç ili kisini dikkate al rsan z, 
kirlenmenin boyutlar n n nerelere vard  çok daha iyi anla lacakt r. 

ehirlerde artan h rs zl k olaylar , fuhu , doland r c l k gibi problem- 
lerin arkas nda genellikle ehri ku atan bu kesimin ayakta kalabilme 
mücadelesinin sürüklendi i çaresizlikler vard r, diye  dü ünebilir- 
siniz. Do ru taraf  da yok de il. Bu halk; “Aç it f r n duvar  y kar”, 
sözünü niye demi ? Karn  doyan, yar n ndan kayg s  olmayan akl  
ba nda bir insan probleme ve hatta pisli e bula r m ?  
 Kirlilik elbette bununla s n rl  de ildir. Asl nda gerçek 
kirlili i tetikleyen bir ba ka felaket daha var ki, bizce, bunlar 
birbiriyle iç içe girmi  çözülemez problem olarak hepimizin sa l n  
tehdit etmektedir: ehre gelen bu insanlar, beraberinde ortak 
sorumluluk duygusunu geli tirerek gelse, belki ülke için hay rl  bir 
geli me de olabilirdi. Ne var ki, öyle bir ey yok. Yak n zamanda 
gitti im bir kenar mahallede sokak ortas nda hayvan d k s ndan 
tezek yapan insanlar  görmek a rt c  geldi bana. Bu insanlar, k n 
s nabilmek için bu geleneksel yakaca  kullanmakla yetinme- 

yeceklerdir elbette, kaçak yollardan giren kalitesiz kömür, sanayi 
at klar , plastik malzemelerin havaya savurdu u zehirli maddelere 
bir de ehirde artan motorlu araçlar n püskürttü ü kur unu ilave 
ettiniz mi, ehrin gerçek ama görünmeyen kirlili inin boyutlar  daha 
vahim bir hal alacakt r!.. 
 Art k herkesin a z nda sak z haline gelen, ama bir türlü 
kal c  çözümü üretilemeyen “çevre kirlili i” facias  da bunun bir 
ba ka hatta ana boyutunu ifade eder… 
 Bat  aristokrasisini bizdeki kadar olmasa bile ehir d na 
iten ana sebepler bunlard r. 
 Biz hâlâ  kendi aristokrasimiz için ehir merkezlerini çok 
katl , lüks beton y nlar na dönü türmekle me gulüz. Geli mi - 
li in ölçü ve kalitesi, yukar da anlatt klar m za ilave olarak biraz da 
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bu türden bir ba ka kirlenmeye kar  da duyarl  davranmakla belli 
olur…  
 ehirler bilgi üreten, payla an, kanaatkarl  merhametle 
besleyip insanlara el uzatanlar n ço ald  ortak sevgi merkezinden 
ç kar p insan al n p sat lan yerler haline getirirseniz, ehirle me 
medenile me de il, ilkelle meye do ru gider.Modern ça n bunal m  
bizce budur ve bu da maalesef ehir sokaklar nda ekillenmektedir… 
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 EH RLER NSANI NASIL TÜKET R? 
 
 Yak n zamana kadar ehirlerde ö le yemekleri genellikle 
küçük i yerlerinde, orada bulunan insanlar taraf ndan, i yerinin 
niteli ine göre haz rlan p yenilirdi. imdi de yine birçok ehirde bu 
gelenek sürdürülür. 
 Bir dönem çal t m bir i yerinde, ö le yeme i için s kça 
k ymal  sote yapard k. Et almak için bir genci  kasaba gönderirken, 
arkas ndan seslenmeden edemezdik: “Dikkat et, sak n ha et ya l  
olmas n”, diye. 
 Bir gün ayn  uyar y  yapm t m ki, yan ma yakla an  
Türkistan’dan gelip Türkiye’ye yerle en Mehmet Türkmen dostum 
hayretle sormadan edemedi:  
 -Muhsin bey, neden etin ya s z olmas n  istiyorsunuz? Bunu 
bir türlü anlam yorum!” Durdum ve merakla sordum: 
 -Sizin oralarda eti ya l  m   yerler? 
 -Evet, hatta bizim oralarda koyunun kuyru unu k zart r lop 
et gibi yerler. 
 Oralarda adamlar n 120, 130 hatta 150 ya na kadar ya ad - 
n   biliyordum: 
 -Galiba bunun için uzun ömürlüler?.. 
 -Elbette!.. 
 -Sen o havay , o suyu, hayvanlar n beslendi i kekikli, 
çiçekleri o meralar  da getir buraya, ben de yiyeyim  o ya l  eti… 
 Diyece i bir ey yoktu. Sadece, ba n  sallad : 
 -Evet bu sözünüz de do ru… 
 Çocuklu umda ve erken gençlik dönemimde hat rlar m, 
kasaba et almaya gitti imiz zaman, “ya l  taraf ndan” demeyi ihmal 
etmezdik. 
 Acaba bu, ya  al namad  için miydi, bilemiyorum?.. Bugün 
en büyük ba  belas  haline gelen kolesterol da, tansiyon da o 
zamanlarda bu kadar yayg n de ildi. Galiba meralar m z daha fazla 
kirlenmemi ti, havam z temizdi. Sular m z sa l kl yd . 
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 imdi insanlar, bundan elli y l öncesine oranla  rahatl k ve 
konfor bak m ndan oldukça iyi  durumdalar. Ya l l k ortalamas  
k smen yükselmi  gözükse de, hastal klardan ölümler artt . Ömür 
istendi i kadar uzamad . Böyle giderse uzamayaca a da benziyor. 
Niye? Çünkü, kirlenme daha yüksek seviyelere ç kt . Apartmanlar n 
hepsi birer fabrika bacas  gibi. Otomobiller, apartmanlardan daha 
beter zehir kusuyor cadde ve sokaklar - m za. Ben öyle inan yorum 
ki, sistemi bozuk bir belediye otobüsünün sokaklara boca etti i 
günlük zehirli gaz, bir fabrikan n zehirli duman na bedeldir. Fabrika 
hiç olmazsa, ehir d nda. Otobüsler ise sokaklar m zda ve 
evlerimizin önünde cirit at yor. 
 Böyle bir yaz y  tasarlarken, stanbul’da bu i e nas l bak yor- 
lar, diye dü ündüm. Sanki benim duygular m  okumu  habere 
dönü türmü ler. Üstelik uzman a zlardan ve stanbul gibi bir 
ehrin Belediye Ba kan ’n n a z ndan. Bilgiyi, “ ehir Hayat  Hasta 

Ediyor” ba l yla  belgeye dönü türen böyle bir  haber-yorum 
meseleyi bütün boyutlar yla gözler önüne seriyorsa, uzun söze ne 
hacet? Buyurun beraber bakal m halimizin sürüklendi i badireye: 
 “Büyük ehirlerdeki hava kirlili i, gürültü, ehrin çarp k 
yap lanmas , nizams zl  ve yo un trafi i sa l kl  insanlar  bile 
hasta ediyor. Ev ve i  aras nda s k an, beton binalardan hareket 
edemeyen insanlar, hareketsizli e ba l  olarak menüsküs, bel f t , 
obezite ve alerjik hastal klara yakalan yor. stanbul’da ya ayanlara 
has bula c  bir ruh hastal  ‘ stanbulomani’ ile ‘ stanbul bron iti’ 
denilen hastal klar bile var. ehir hastal klar  aras nda yaln zl k, 
duyars zl k, umursamazl k ve stres gibi psikolojik hastal klar da 
say l yor. Sürekli daralt l p geni letilen caddeler, de i tirilen 
istikamet ve yollar, kimi yerde hiç olmayan, kimi yerde ise 30 cm.’yi 
a an kald r mlar, delik de ik edilen sokaklar da insan sa l n  
bozuyor. 
 Cerrahpa a T p Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, baz  hastal klar n ve rahats zl klar n büyük kentlerde 
ya ayan insanlarda daha fazla görüldü ünü belirtiyor.   
 Uzman Psikolog Faruk Önda  ise büyük ehirlerin psikolojik 
olarak insanlar  tüketti ine i aret ediyor. Büyük ehirlerde en çok 
görülen hastal klar n ba nda alerji geliyor. ‘ stanbul bron iti’nin 
hava kirlili inin yo un oldu u büyük ehirlerde kuru öksürükle 
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ortaya ç k yor. Kentlerde ya ayan insanlar n art k do al g dalarla 
beslen- medi ini ve açl n  fast food g dalarla geçi tirdi ini dile 
getiren profesör Küçükusta, g dalara tat, renk, koku ve ekil vermek, 
bozulmas n  önlemek için konulan katk  maddelerinin ast mdan, 
deri döküntülerine ve alerji komas na kadar pek çok rahats zl a yol 
açabilece ini vurguluyor. 
 Küçükusta’ya göre bir ba ka ehir hastal  da `hasta bina 
sendromu`. Büyük ehirlerde insanlar n genellikle büyük gökdelen- 
lerde ve binalarda çal t na i aret eden Küçükusta, enerji tasarrufu 
için binalardaki havan n sadece yüzde 20’sinin de i ti ini söylüyor. 
Pencereler aç lamad  için ayn  havan n bina içinde sürekli 
dola t na dikkat çeken Küçükusta, bu binalara giren birçok ki ide 
ba  a r s , yorgunluk, halsizlik, gözlerde yanma, burun t kan kl , 
geniz ak nt s , bo azda g c k hissi gibi çok çe itli ikayetler ortaya 
ç kt n  belirtiyor. Hastal klar n, binan n havas n  kirleten madde- 
lerden, boyalardan, bilgisayarlardan, fotokopi makinelerinden, 
lazerlerden ç kan birtak m elektro-manyetik dalgalar n yaratt  
kirlilikten dolay  ortaya ç kabilece ini söylüyor. Yine havay  
temizlemek ve ortam  serin tutmak için kullan lan klimalar n kas ve 
boyun tutulmalar na yol açt n  dile getiriyor. 
 Küçükusta, kendine özen gösteren erkeklerin kulland  
losyon ve kremlerin, manikür, pedikür, saç bak m  ve cilt bak m  
s ras nda kullan lan ürünlerinin alerjik rahats zl a yol açt n  
belirtiyor ve bu insanlar n genelde büyük ehirlerde ya ad na 
dikkat çekiyor. Dövme yapt ran ve ka na tak  takan erkeklerde 
kurde en ve egzama denilen rahats zl klar n ba  gösterdi ini ifade 
eden Küçükusta, özellikle piercing s ras nda AIDS ve hepatit gibi 
ciddi hastal klar n bula abilece ine, çe itli enfeksiyonlar n ortaya 
ç kabilece ine i aret ediyor. 
 nsanlar vakitlerinin ço unu ev, i yeri, araba gibi kapal  
ortamlarda geçiriyor. D ar  ç kt  zaman ise hava temiz de il. 
Özellikle stanbul gibi büyük kentlerde yo un bir trafik oldu unu 
vurgulayan Küçükusta, “Temiz hava almak için d ar  ç kan da 
egzoz duman n n içine giriyor. K  aylar nda hava kirlili i, kronik 
bron ite neden oluyor.” diyor. Bu hastal klar n geli mi  ülkelerde 
yüzde 50’lik bir art  gösterdi ini anlatan Küçükusta bunun nedenini 
öyle aç kl yor: “Hava kirlili ine maruz kalmak, büyük  kirlili i 
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ya amak, katk  maddeli yiyecekler, iklim artlar ndaki de i meler, 
ya am tarz ndaki farkl l klar, ortamlar n kapal  olmas  ve iyi 
havaland r lmamas , ya am artlar n n getirdi i stresler, elektro-
manyetik dalgalar.” 
 Modern ehir ya am nda insanlar n sürekli yaln zl k, 
yorgunluk ve halsizlikten ikayetçi oldu unu ifade eden Uzman 
Psikolojik Dan man Faruk Önda , çevresine kar  duyars z, 
sayg s z, bencil insanlar n da ço ald n  söylüyor. nsanlar n evde, 
i te, okulda, trafikte sürekli strese maruz kald na i aret eden 
Önda , “ nsanca nefes alabilece imiz, huzur duyabilece imiz 
ortamdan mahrumuz. Kendimize ait vaktimiz yok. Tüm hayat 
programlanm , sürekli ‘yeti tirme’ ve ‘yeti me’ derdindeyiz.” diyor. 
Toplumda ‘geç kald m sendromu’ ya and n  dile getiren Önda , 
‘uykuya, i e, yeme e, arkada mla bulu maya geç kald m’ türünden 
ifadelerin insan hayat n n üzerine çöktü ünü kaydediyor. Korkulu 
ve kayg l  durumlarda salg lanan stres hormonlar n n sürekli hale 
geldi ini belirten psikolog, kalp at lar  artan, gözbebekleri irile en, 
tüyleri diken diken olan, ensesi ve omuzlar  sertle en, kar n kaslar  
gerilen, ba  a r lar  ve kayg lar  artan insanlar n çoklu una i aret 
ediyor ve “Bu, ehrin insan  tüketmesidir.”(42) diyor. 
 ehir hayat n n ölüme davetiye ç kararak bizi nas l gönüllü 
ölüm mahkumiyetine sürükledi ini uzun uzad ya anlatmaya art k 
gerek kal yor mu?.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
42 www.turkmania.com: “ ehir Hasta Ediyor” 
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ifadelerin insan hayat n n üzerine çöktü ünü kaydediyor. Korkulu 
ve kayg l  durumlarda salg lanan stres hormonlar n n sürekli hale 
geldi ini belirten psikolog, kalp at lar  artan, gözbebekleri irile en, 
tüyleri diken diken olan, ensesi ve omuzlar  sertle en, kar n kaslar  
gerilen, ba  a r lar  ve kayg lar  artan insanlar n çoklu una i aret 
ediyor ve “Bu, ehrin insan  tüketmesidir.”(42) diyor. 
 ehir hayat n n ölüme davetiye ç kararak bizi nas l gönüllü 
ölüm mahkumiyetine sürükledi ini uzun uzad ya anlatmaya art k 
gerek kal yor mu?.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
42 www.turkmania.com: “ ehir Hasta Ediyor” 
 

 

 
 
 
 EH RLER B R LABORATUARDIR! 
 
 ehir hayat , homojen bir topluluk olmaktan uzakla t kça 
farkl  gelenekleri içinde bar nd ran insanlarla bir laboratuara 
dönü ür. Sosyal bir laboratuar!.. Tarihte bunun çok etkin ve kal c  
örnekleri görülmü tür: Burada iç göçlerle farkl  gelenekleri ya atarak 
gelenleri; Müslüman’ , H ristiyan’ , Musevi’si, Budist’i ve daha farkl  
inançlar  benimseyenleriyle insanlar birbirlerine çok ey verir ve 
birbirlerinden çok ey de al rlar. Bunun en bariz örne i, bir as r önce- 
sine kadar Kayseri’de ya anm t r: Burada ana kitleyi Müslümanlar 
olu turmas na ra men, Ermeniler ile Rumlar farkl  mezhep ve etnik 
aidiyetlerine ra men, 9 asr  a an bir zaman  birlikte ya amay  
ba arm lard r. Ermenilerin 1915’te tehcirle, Rumlar n da 1927’de 
mübadele ile Kayseri’den ayr lmalar na kadar buradaki birliktelik- 
lerinden farkl  anlay lar na ra men, bütünle mi  bir kitleden söz 
edilebilir. Öyle ki, Ermeniler de Rumlar da burada ana dil olarak 
Türkçe’yi kullanmay  tercih etmi lerdir. Her üç cemaatin de Ortak 
kabulleri oldukça fazlad r. nsanlar n alg lama, üretme, benimse- me 
kabiliyetleri uzun süre ayn  ortam n sosyal dokusuna ba land klar  
için bütünle meye do ru gider. Burada ya ayan Ermenilerin ve 
Rumlar n hemen tamam na yak n , Kayseri’ye bir daha dönme 
imkânlar n n olmamas na ra men,  bu ehre kar  a r  derecede bir 
ba l l k duygusuyla ya am  olmalar  dü ündürücüdür. Son 
dönemde Yunanistan’dan gelen baz  ya l  Rumlar n gözya  dökme- 
leri, o sosyal laboratuar n yonttu u ayk r l klar n kaybolmas ndan 
do an bir bütünlü ün parçalanm l na duyulan tepkinin dilidir. 
Fransa’da ve Amerika’da ya ayan Ermenilerin de ayn  duygularla 
buraya yönelmeleri, hatta neredeyse bir asra yak n bir zamand r 
kapal  duran kiliselerini gelip onararak açmalar  da ayn  dilin 
de i ik bir biçimde yans mas ndan ba ka ne olabilir?.. Kald  ki, 
Ermenilerin ülkemizi parçalamak isteyen d  güçlerle i birli i 
yapm  olmalar na ra men, bu milletin onlar n kilisesine el 
sürmeyerek korumas  da kar  tarafa ayn  hassasiyetin aç k tezahürü 
olarak ortak ho görü ve ba  dili de il midir?  
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 Asl nda, laboratuar n fonksiyonlar n  ifa edi i, bu 
farkl l klar  hemen yontup ortak noktalara çekmesinden ziyade, 
ehirle mede insanlar n zaman içinde de i ime aç k olmas na zemin 

haz rlamas nda aranmal d r. Bunu mesela ilk bak ta stanbul’un 
Sultanbeyli’sinde, Esenlerinde, Gazi mahallesinde hemen göremeye- 
bilirsiniz, zamanla mutlaka buralarda da insanlar ehir havuzuna 
akacak ve orada birbirinden al p verecekleri davran  biçimiyle 
birlikte ya ama zaruretini ö reneceklerdir. Anadolu ehirlerinde ise 
bu daha h zl  bir ekilde gerçekle ecektir. Çünkü buradaki dar 
alanlarda insanlar n birbirini etkileme imkânlar  daha süratli ve daha 
etkili bir ekilde geni lemektedir. 
 Bunun etkili misalleri oldukça fazlad r. Mesela Kayseri, son 
elli y l içerisinde büyük göç alm t r. Buraya gelen insanlar, kendi örf 
ve adetleriyle gelmi ler, zamanla, buradaki örf ve adetlerin 
kunda nda belenmeye ba lam lard r. lk gelenlerden ehre uyumu 
o kadar h zl  olanlar var ki, bunlar  bu ehrin tabii dokusu içerisinde 
ay rt edici unsur olarak dü ünüp, farkl  bir insan olarak alg lamak 
mümkün de ildir. Bunun çarp c  örne ini ehir aristokrasisinde çok 
daha rahat bir ekilde görebilmekteyiz: Ba  gelene i Kayseriliye has 
bir uygulama olmas na ra men, bugün buralarda oturanlar n önemli 
bir k sm  göçle gelenlerdir,  bunlar ba  geleneklerine çok çabuk 
uyum sa lam lar ve böylece ehir laboratuar  kendi ay klay c  ve 
yeni unsurlar  ana gövde ile birle tirme görevini yerine getirmeyi 
ba arm t r. Bu tablonun geneli içerisinde bu adaptasyona gireme- 
yenlerin  ikinci  ku a  ara nesil durumunu korumu sa da, üçüncü 
nesil tamam yla ehirle mi  ve köyünü, kasabas n  tan may  b rak n, 
kabullenmez duruma gelmi tir. 
 Bunlar  sa layan ana faktör olarak e itim birli i, ihtiyaç 
birli i, ya ama standard n  ortak alg lama kabiliyeti, ayn  mekanlar  
kullanma zarureti çok önemlidir. Do u’dan gelen insanlarla, 
Karadeniz’den ya da çanadolu’dan gelen insanlar  ayn  teknede 
bulu turup, ayn  de erleri kabule ta yan ehir kültürü, ister istemez 
test unsuru olarak bunlar n getirdikleri farkl  anlay lar  kullana- 
cakt r.   
 Burada önemli bir noktaya i aret etmede de fayda vard r: 
 Bunu kullan rken ana maya olarak inanç birli i çok önemli 
bir faktör olarak dikkate al nmal d r. Çünkü inanç bir altyap  
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birlikteli ini zaten sa layan ana faktördür. Bizim geleneklerimiz 
slâm’ n kabul de erleriyle örtü ecek ekilde geli ti i için ortak 

anlay a ta mada böyle bir rahatl k ans  vard r. 
 E itim de de i imin yol haritas nda bu ehir laboratuar - n n 
dengeleme maddesi gibidir. Bir çocuk ilkokulu köyünde okuyabilir, 
orta ve yüksek ö renimini ehirde yaparken zaten farkl la arak 
ehirlile mekte, böylece köylülük alt kimli ini tamam yla silip 

götürmektedir. Bir de iyi bir e itim kurumundan mezun olup 
mesela, doktor, avukat, mühendis gibi serbest meslek dallar ndan 
birinde temayüz etmi se, veya üst düzey bir bürokrat olabilmi se 
ehirlere yön veren insan durumuna bile gelebilmektedir. 

 Varl kl  insanlar  ortak anlay a ta ma da kolay olmaktad r: 
Konfor, içte bir de i im zaruretinde en önemli itici güçtür. Köyünde 
binece i merkebi olmayan bir adam, ehre gelip bir gecekondu 
alm sa, bu da zamanla de er bulup lüks bir bina için arsaya 
dönü mü se, bu insan birden beklenmedik bir gelire ve konfora 
kavu acakt r. Dolay s yla bindi i arabada di er insanlarla birlikte 
ayn  kurallara uyacakt r. Oturdu u apartman n yönetim program na 
adapte olacak, kom uluk ili kilerinde di erlerine benzemeye özen 
gösterecektir.   
 ehirler, varl kl  insanlar  çok çabuk ehlile tirirken, dar 
gelirli de bu süreç hayli uzun olacakt r. Çünkü onlar n, ehri 
alg lamada  varl kl  kadar etkin bir ekonomik gücü yoktur.  Ancak 
onlar  ve bütün insanlar için ehirlerin birlikte ya ama alan  haline 
gelmesinde, daha düzenli, daha etkili, daha s cak bir toplumu 
yaratmada harman yeri olmas nda, elbette sadece bu faktörler etkili 
de ildir: Bunlara spor etkinliklerini, dü ün ve cenaze merasimlerini, 
evlilikleri, millî ve dinî bayramlar  toparlay c , yap t r c  unsurlar 
olarak zikretmek gerekmektedir. 
 Burada   bir özel duruma da dikkate çekmekte ku kusuz 
fayda vard r: Bat l lar n,  oryantalist iyi niyet gösterileriyle ambalaj- 
lay p, asl nda misyonerce bir niyetle slâm ülkelerinde yenile tirme 
hareketi ad  alt nda bizleri kendilerine benzetme uygulamalar n n 
deneme alanlar  ehirlerdir. Daha önce de sözünü etmi tik, ngiliz 
diplomat’ n; “Türkiye’de avluya aç lan pencereleri soka a açt rd - 
n ’ bir ngiliz ideolojisinin kal c  devrimi olarak gerçekle tirdi inden 
söz etmesi i te bu laboratuar anlay nda geli tirilen ve hayata 
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oturtulan bir ya ama tarz d r.  Türkiye, yenile me hareketine bat l - 
la ma imaj na sar larak bakarsa, bu tuzaklara dü mekten kurtulmas  
mümkün de ildir. ehirler, aileyi koruyarak, geleneklerini ay klay p 
devam ettirerek kendine göreli inin çerçevesinde yenilenmelidir. 
 Sonuç itibariyle ehir laboratuar nda ana malzemesi insan 
olan ve insan n  e ilimlerinin birbirine ili kilendirilip yeniden ekil- 
lendirildi i ehir hayat ndan kal c  ve güvenli sonuç alabilmek için 
ekonomik kaynaklar n kullan m nda, gelir da l m nda e itli in 
artmaya devam etmesi durumunda ehirler çok daha çabuk ekilde 
toparlanacak ve  Türkiye’nin gülen yüzü durumuna gelecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78



 

oturtulan bir ya ama tarz d r.  Türkiye, yenile me hareketine bat l - 
la ma imaj na sar larak bakarsa, bu tuzaklara dü mekten kurtulmas  
mümkün de ildir. ehirler, aileyi koruyarak, geleneklerini ay klay p 
devam ettirerek kendine göreli inin çerçevesinde yenilenmelidir. 
 Sonuç itibariyle ehir laboratuar nda ana malzemesi insan 
olan ve insan n  e ilimlerinin birbirine ili kilendirilip yeniden ekil- 
lendirildi i ehir hayat ndan kal c  ve güvenli sonuç alabilmek için 
ekonomik kaynaklar n kullan m nda, gelir da l m nda e itli in 
artmaya devam etmesi durumunda ehirler çok daha çabuk ekilde 
toparlanacak ve  Türkiye’nin gülen yüzü durumuna gelecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 KÜLTÜR EHR NE DO RU? 
 
 Bir ehir nas l kültür ehri olur? Kültür; ilahiyattan tarihe, 
sanattan edebiyata, musikiden resme, mimariden felsefeye kadar her 
alanda ortaya koyaca n z ortak de erler manzumesinin bütünüdür. 
Kültür, bir toplumun millî rengidir, onu var eden, gelece e ta yan 
koruyucu nitelikli vas tas d r.  Bir ehirde bütün bunlar  geçmi iyle 
diri, gelece iyle aktif  bir ekilde var edebiliyorsan z o ehir kültür 
ehridir. Hani stanbul, 2010 ‘da Dünya Kültür Ba kenti oldu. Yak r 

da, zaten burada kültür ço u zaman ticari unsur olarak de erlen- 
dirilse de aktiftir. Türkiye’de yay mlanan kitaplar n neredeyse 
tamam na yak n  stanbul’da ne rediliyor. Dergilerin önemli bir 
k sm  burada ç k yor. Tiyatrolar burada, bu alana hayat veren 
insanlar n önemli bir k sm  burada. 
 Peki, böyle ayr cal kl  yere sahip stanbul’un kar s nda di er 
ehirler, mesela ülkenin Ba kenti Ankara, tarihi derinli iyle gerçek 

anlamda bir aç k müze ehir konumundaki Kayseri,  Mevlana gibi 
bir irfan ustas n n  bah etti i imkânlardan faydalanan Konya, Do u’- 
da Erzurum, Bat ’da zmir, Güneyde Adana, Kuzeyde Samsun böyle 
bir konuma ula abilmi  midir? Bu ehirlerin durumu nas l izah 
edilecektir?  
 Hele Ankara, Ba kent yapm s n, rejimin vesayetini üzerine 
y km s n. Devletin en üst düzeydeki bürokrasisini burada topla- 
m s n. Ankara, b rak n kendi imtiyaz hakk n  tam anlam yla 
kullanmay , kültür ad na ülkeye bir çivi çakabilmi  midir?  
 Bunlar n bugüne kadar pek izah  olmad . Bundan sonra da 
olur mu bilemiyoruz? Bir zamanlar; cumhuriyetin ilk y llar nda, 
Bat c  devlet bürokrasisi, bir taraftan Türk Sanat Müzi ini Arap 
Müzi i diye yasaklarken, Bat ’n n müzi ini Cumhurba kanl  
Senfoni Orkestras  gibi üst düzey bir kabulle bu ülkede yerle tir- 
meye çal t . Bir de ilginç olay anlat l r. Bir Anadolu ehri’ne (galiba 
Bayburt’a) orkestray  götürürler, halk  da toplay p onlara bunu zorla 
dinlettirmek isterler.  Konser bittikten sonra, buradan ç kan bir ya l  
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ahsa, gazeteci “Nas l, konseri be endin mi?” diye sorar. Ya l  
adam n cevab , halk irfan n n Osmanl  tokad  gibi bu konseri düzen- 
leyenlerin surat na patlar:  
 “Bayburt, Bayburt olal  böyle bir zulüm görmedi!..”(43) 
 Böyle bir zorlama devlet aristokrasisinin kendi halk na ne 
kadar yabanc  oldu unun bir göstergesidir. 
 imdi her ile bir üniversite aç ld . yi slah, üniversite kendi 
fildi i kulesinden iner halk  da bilinçlendirme yönünde bir çaba 
gösterirse, belki ehirlerde kültürel altyap  olu ur ve gelece e güzel 
eyler kalabilir. Ne var ki, bugüne kadar üniversitesi olan Anadolu 
ehirlerinde böyle bir canl l k pek görülmedi. Bunda, üniversitelere 

verilen sorumluluk ve yetkinin s n rlar n n, onlar n hareket 
alanlar n  daraltarak halk irfan n  içine alacak ekilde geni letil- 
memesinden kaynaklan yor almas n n büyük pay  olmal d r. 
 Bütün bunlar gösteriyor ki, “Kültür ehri” olabilmenin ilk 
göstergesi, her gün birkaç kültür, sanat, edebiyat program ndan 
birini seçme durumuna gelebilmenle izah edilmelidir: E er birkaç 
tane tiyatro binan var da, bir tiyatro  grubun yoksa, kültür ehri 
olmada çok ciddi bir eksi in var demektir. Konservatuar n var da, 
bunu besleyen, ayakta tutan Türk Sanat ve Türk Halk Müzi i 
korolar n ve bu müzik dallar nda ülke genelinde kabul gören ses 
sanatç lar n yoksa, yine o binan n duvar ndan birisi eksik demektir. 
Resim atölyelerin, ebru, hat, tezhip atölyelerin olu mam sa, git de 
bak, kültür ehrinin binas nda duvar n birini daha yerinde 
olmad n  göreceksin. Sanat galerin var da, orada her ay birkaç 
sergi açmay  bir kenara b rak n, y lda birkaç sergi açam yorsan, 
nerede senin entelektüel merak n? Kütüphanelerin var m , varsa 
yeterli mi, olan n n kap s  kimlere aç l yor?  Süreli yay nlar, ülkede 
ç kan bütün kitaplar gelebiliyor mu? Buralar sadece okul ödevleri 
için çocuklar n ba vuru yeri olarak kal p ara t rmac lar , ilgi 
duyanlar  çekemiyorsa, b rak n kültür ehri olmay , kültürü kendi 
kayna nda kurutman n o dayan lmaz ac s  yüre inizi burkmayacak  
m ? ehrin oturdu u alan n bile alt nda geçmi  medeniyetlerin 
devasa eserleri yat yor. Kendi medeniyetimizin arkeolojik ve etnog- 
rafik y nla malzemeleri depolarda çürütülüyor. Buna kar l k bir 
________________________ 
43 Yeni afak 06.04.2008-www.yenisafak.com tr 
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küçük salonlu müze binanla halk  tarih yolculu una ça racaks n,  
olacak ey mi bu? Kültür ehri’nin misyonunu bununla kime ve 
nas l anlatacaks n? Çocuk korolar n, çocuk programlar n yoksa 
kültür altyap s  kimlere emanet edilecek bunun hesab n  yapmak 
zorundas n. Günlük gazetelerinde, magazin dergilerinde kültürel 
de erlere yer verilmiyor, kültür haberleri ve yorumlar  dikkate 
al nm - yorsa, televizyonlar nda, siyasetin ve dedikodu gevezeli inin 
d nda bir ey yoksa, bu kültür ehrinin atmosferinde hangi çiçe in 
filizlenecektir? Düzenli konferans programlar  yap lm - yorsa, çok 
daha önemlisi, ehrin kültürünü besleyen kafalar  bir araya 
toplayam yor, bunlar  ortak uur etraf nda bir araya getirerek, 
onlardan ehrin kültürel dokusuna malzeme alam yorsan, b rak n 
duvar , senin zeminin bile yok demektir!.. Muhte em bir kongre 
binas  yap p da, kap s n  ayda bir defac k olsun uluslararas  toplant - 
lara,ya da milli kongrelere, konferanslara açam yorsan, Kültür 

ehri’nin çat s n  da söküp atabilirsin art k bir kenara… 
 Müspeti ve menfisiyle ehrin kültürel dokusu i te böyle. 
Bundan herkesin kendine göre alaca  ders ve yüklenece i 
sorumluluklar vard r. Art k, önemli olan geçmi in olumsuzlu u- na 
tak l p kalmak, ya da geçmi teki olumlu taraf m zla övünmek de il, 
gelece e daha iyi bir ehir emanet edebilmektir!..Bu idrake ula t - 
m z gün, ya ad m z ehrin fark na varm  olaca z.  
 Arapça’da ehre  “Medine” denir. Yani; “Medeniyetin filizlen- 
di i yer!” ‘Medeniyet’ kelimesi, ehirle menin sonucu toplum hayat - 
na girmi tir. Medeni olmak ehirli olmak ise, ehirler medeniyeti 
kendi olu turdu u kültürüyle besleyip zenginle tirerek yol al r. 
nsan da böylece o ehrin imkânlar yla kendi ahsiyetini donatm  

olur. ehirleri in a etme ile ihya etmenin farkl  eyler oldu unun 
bilincine ula amam sak, bu iki asli görevi yapanlar n birbirlerini 
tamamlayan elemanlar olarak yeti melerine yönelme- mi sek, 
ehirler  gayesiz kalabal klar halinde  hem o kalabal  olu turanlar n 

kendilerine hem de ehirlerine, dolay s yla devletine s k nt  üretmek- 
ten ba ka bir eye yaramayacakt r.  Böyle bir iç içeli in fark na 
varabiliyorsak, ya ad m z ehirler gelece e iyi bir miras ta yacak 
demektir. O miras  olu turan, ya ayan ve ta yan da insand r. 
nsan n olmad  yerde ehir olmaz. Sözün en ba na dönersek, da  

ba nda tek ba na ya ayarak ehir olu turamazs n z. ehirler 
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insanlar n ortak duyarl l k ve ortak de erleri besleme dikkati üzerine 
oturur. nsana refah  getiren de birbirini anlayarak birlikte payla- 
arak ya amay  ö renmek ve onu insan onuru için önemli bir 

vazgeçilmez anlay  olarak ya atabilmektir… ehirler de i ik kültür 
ve medeniyetten gelen insanlar  bir arada toplay p onlardan ortak 
de erler ve idealler etraf nda kenetle mi  homojen bir topluluk 
ç karabiliyorsa gelece ini kurtarm  olurlar. ehirlilik asl nda, biraz 
da böyle bir anlay  besleyecek fedakarl  yapan insanlar n birlikte 
ya ama erdeminden do ar… Bizler böyle bir erdeme ihtiyaç duydu- 

umuz ve onu hayat m z n olmazsa olmaz  haline getirebildi imiz 
oranda ehirle mi  oluruz. ehrin kültürü de budur, ruhu da!.. 
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 BETON KAFES YA DA APARTMAN KÖLEL  
 
 ehirle meyi apartmanla ma olarak alg lamak gibi bir taklit 
hevesine kap ld k. ehirleri yönetenler için daha az altyap , daha az 
ula m imkân  sa lamas  bak m ndan dar alanlara çok katl  bina 
yapma, i in kolay yoldan çözümü olarak görüldü. 
 Asl nda apartmanlarda betonlara paketlenip ahirete gönderi- 
liyoruz gibi geliyor bana: Çocuklar m z için yeterli oyun alan  yok. 
Ya l lar m z için dinlenebilecekleri temiz haval  parklar yok. Aileler 
için rahat bir gezinti yapabilecekleri ortam yok. Arabalar n z  park 
edebilece iniz garajlar n z yok. Üst kom unun hal  pisli i, yan 
kom unun gürültüsüyle bir bunal m ortam na do ru çekiliyoruz. 
 Bat , bunu birkaç as r önce denemi , sonra felaketini görünce 
buralar  terk ederek ehirden daha uzak alanlara çekilmi . Bizler ise 
hala ha bire apartman dikiyoruz. Apartman hevesi öylesine 
iliklerimize i lemi  ki, ehrin d nda sayfiye alanlar nda bile bu çok 
katl  batakl ktan vazgeçemedik. Turgut Cansever, bunlar  “gayri 
insani kulelerin ma aralar ”, olarak niteliyor. Çok do ru bir tespit. 
Bir çocuk evinde, “aman durun susun, kom u rahats z olmas n”, 
hassasiyetiyle ba lanarak keyfince ko up e lenemezse, bir ev reisi 
duvar na bir çiviyi rahatl kla çakamazsa, keyfe gelen bir genç evinde  
yüksek sesle bir ark  ya da türkü söyleyemezse, kendi mutfa nda 
ya da balkonunda bal k ya da sucuk pi iremezse bunun neresi 
modernlik, bunun neresi ça da l kt r, söyler misiniz? 
 Alta alta, yan yana  bir araya y l rken, birazc k da 
sosyalle ebilsek, birlikte ya aman n getirdi i zorunluluklar  içimize 
sindirebilsek, sayg  ve anlay ta birbirimizi tamamlayabilsek. Hadi 
neyse; ‘ça  zarureti’ deyip katlanabilesin. Hay r, o da yok. Birçok 
apartmanda kom u anla mazl klar  gerekti inde mahkemelere 
ta n yor. Yak t borcunu ödemeyen, binay  yönetirken apartman n 
paras n  zimmetine geçiren, evinin at klar n  balkondan a a ya atan, 
gürültüsüyle kom usunu can ndan bezdiren insanlar güven duygu- 
sunu da yok etmekle de kalm yor, ayn  kaderi payla an insanlar  
ayn  anlay ta birle tiremiyor. 
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 “Ev alma kom u al”, anlay  bir hayat düsturumuzdu, bir 
ya ama tarz m zd , ama o da kaybolmaya ba lad . Kur’an inanlar 
için çok aç k ve net bir tav r belirlemesi yapar: “Allah’a ibadet edin 
ve O’na hiçbir eyi ortak ko may n. Ana-babaya, akrabaya, yetim- 
lere, yoksullara, yak n kom uya, uzak kom uya, yak n arkada a, 
yolcuya, ellerinizin alt nda bulunanlara (Köle cariye, hizmetçi, i çi ve 
benzerlerine) iyi davran n. Allah kendini be enen ve daima böbür- 
lenip duran kimseyi sevmez.”( Nisa; 4/36.) Dikkat ediyor musunuz, 
Allah’a ibadetle, sosyal ili kileri birlikte emrediyor. Yani bir anlamda 
onlar  da ibadet de erinde bir tav r olarak bizlere sunuyor. 
Kom uluk ili kisini anne-baba, arkada ’la denk tutuyor. Hatta 
sadece “yak n kom u”yla yetinmiyor, “uzak kom u”yu da 
dikkatimize çiviliyor. slâm Peygamberi bu ayeti yorumlarken, 
“Kom uyu kom uya varis k lacak sand m”, ifadesini bunun kullan r. 
Ne var ki giderek bu hassasiyetimizi kaybetmeye ba lad k. 
Apartman  yapt ran adam kazanaca  paraya bak yor, orada 
oturacak insanlar n ortak de erler etraf nda, hiç olmazsa asgari 
mü tereklerde ayn  anlay  payla an insanlar olmalar  gerekti ini 
dü ündü ü bile yok. Bat  kültüründen sirayet eden ve  insan  
yaln zla t ran; ‘Kom udan uzak dur rahat et’, anlay  yerle ti. Ev 
alan da sadece kendini dü ünerek yöneliyor binalara. 
 Akl ma geldikçe içimi s zlatan bir olay  anlatay m: 
 Çok katl  bir binada oturuyoruz. Buraya ta nd m zda, ilk 
bayramda e imle birlikte bütün kom ular  ziyaret ettik. Ya l  genç 
ay r m  yapmadan hepsinin bayram n  kutlad k. Bu anlay , apart- 
manda gelene e dönü tü. Herkes birbiriyle bayramla yor. Bir gün 
bir ah s ta nd . Bir bayram günü apartman n stiklal Gazisi iki 
ya l s  kalkar ilk kattan ba layarak yukar ya do ru bayramla ma 
ziyaretine ç karlar. Bu yeni ta nan ahs n kap s n  çalarlar. Kap  
aç lmaz, zile tekrar basarlar yine aç lmaz. Israr ederler, kap  aç l r, 
pijamaya ç kan adam hiddetli bir ekilde ba r r: 
 -Ne var, ne istiyorsunuz? 
 -Bayramla maya gelmi tik. 
 -Bu benim bayram m de il, defolun buradan!.. 
 Hiddetle kap y  suratlar na kapat r. Bu olay benim oturdu- 

um katta oluyor. Oradan bana geldiler, ikisi de hüngür hüngür 
a l yor: “Ke ke ölsek de bu durumla kar la masayd k. Bizim 
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ba m zdakiler bizimle oruç tutar, bizimle namaz k larlard . Bayram  
birlikte yapard k, birlikte güler birlikte a lard k…Onlar n aras ndan 
böyle bir insan nas l ç kabilir?” 
 Bu, dinî bayramda ya anan bir olayd . Kendilerini teselli 
ettim, bir adam n Müslüman ad  ta yor olmas n n Müslüman olmas  
anlam na gelmedi ini anlatt m. Onun temsil etti i s fat n, içinde 
bulundu u kitleye de mal edilemeyece ini söyledim.  “Bak n” 
dedim, “Bu insan n davran , u son elli y lda bizim evlatlar m z  
yeti tirirken ne gibi ciddi kusurlar m z n habercisi olmad , olamad .  
Çocu umuzu devlete teslim ederken devlet onu senin emanetin 
olarak görmeyip böyle e er bükerse, kusur o adamda de il, onu bu 
hale getiren e itim sistemindedir.” Benim e itimci oldu umu 
biliyorlard , kendilerine ya ad m baz  olaylardan örnekler verdim. 
Teselli ettim, ahir ömürlerinde ümitlerini yitirmemeleri için 
gelece in ayd nl k oldu unu söyledim ve gönderdim.  Ne var ki, çok 
ciddi bir k r lman n i aretiydi bu. Bizim ayd n m z n okuyor olmas ,  
bir rütbeye, bir makama, bir s fata ula mas , kendi insan na ve kendi 
de erlerine yabanc la mas n  gerektirmemeli. nanmasa bile, çevre- 
sindeki insanlara, kom usuna  sayg  duymas , b rak n dinî olmas n , 
insanî bir  görevdir. Apartman maalesef bu tür zaaflar  da besliyor 
ve bununla da s n rl  kalmay p böylesine talihsiz tav rlar  de ifre 
ederek güven unsurunu zedeliyor, sayg y , sevgiyi yok ediyor. Bu 
vahim durumun ortaya ç kard  sonuç u: nsanlar kalabal k içinde 
yaln zla yor! Asl nda akl n görevi böyle bir ehir ve insan tasavvu- 
runu beslemek olmamal d r.  
 ehirle me bir anlamda, ortak kültür de erlerini ve 
medeniyetin sundu u imkânlar  payla mak ise insanlara bu ortam  
olu turmak ve onlar  rahat ya ayacaklar  alanlara do ru yönlen- 
dirmek gerekir. Halk n ya ama standard n , aile bütünlü ünü 
dikkate almadan ehirleri dizayn etti imizden apartmanlar ya anan 
yerler de il, huzur kaç ran alanlar haline dönü üyor. 
 Apartman cazibesi ruhumuzu öldürüyorsa bu, içinde zehir 
bar nd ran bir kristal demektir. Apartmanlar  hava al p vermeyen 
PWC pencerelerle donat p içindeki insanlar  kendi nefesiyle, 
sokaktakini ise arabalar n pompalad  akaryak t gazlar yla zehirli- 
yorsak, ehirlerde oturanlar  bu ekilde ya amaya mahkum edenler 
ve bu mahkumiyeti devam ettirenler böyle bir vebalin bedelini nas l 
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ödeyeceklerdir? Bunu çok iyi dü ünmek gerekiyor. Bir milleti veya 
bir ehri yönetmeye talip olmak onlara sa l kl  ya ama ortam  
sunmay  taahhüt etmek demektir. Apartmanlar böyle bir taahhüdün 
zehirli bald ran  gibi geliyor bana… 
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 EH R D NDARLI INA DO RU  
 
 Din, hayat m z n ana yap ta lar ndan birisidir.  Toplumun 
bütünle mesinde din en önemli katalizördür. Ortak de erlerin 
besleyici oldu u için insano lu’nun olmazsa olmazlar ndan birisidir. 
Din sosyolojisi ara t rmalar nda ortaya konan gerçek, toplumun dini 
duygulardan beslenmedi i sürece kendisini güvende hissedeme- 
di idir. Bunun içindir ki, semavi dinlerin din vak as n n d nda, 
ilkel topluluklar bile kendi ya ay lar n  kaide ve kural n  
kendilerinin koydu u bir dini çerçeve içerisine yerle tirmi lerdir. 
Sümerlerde, Hititlerde, antik Yunan medeniyetinde ve daha ilkel 
kavim ve kabilelerde bu hep böyle olagelmi  ve din ile devlet iki ayr  
varl k de il birlikte dü ünülmü tür. Bu realite unun ifadesi oluyor. 
Fert kendisini dinsiz kabul edebilir ama, toplum  böyle dü ünmüyor. 
Bak n z Rusya’da, din dü man  bir rejim olan Komünizm y k ld ktan 
hemen sonra bu ülkedeki dini kurumlar sanki kilitli kap lar  aç lm  
gibi birden ortaya ç kt lar ve te kilatlan p kendi alanlar ndaki 
hakimiyet kurallar n  çal t rmaya ba lad lar. Bu olay, toplumla din 
ili kisi bak m ndan çok çarp c  bir örnektir. Demek oluyor ki, 
Marks’in, onun takipçisi Lenin ve Stalin’in bir devlet ideolojisi haline 
getirdikleri; “Din afyondur”, iddialar  inand r c  olamam  ve 
dinamitlenen bir binan n da lmas  gibi bir gecede y k l p gitmi tir. 
 imdi buradan günümüz toplumunun ve günümüz 
ehirlisinin inanç meselesine bakabiliriz: Önce çok anlaml  buldu- 
um bir metne, bir itirafa, bir realiteye bakal m. Kendisini “inançs z” 

olarak niteleyen bir yazar n yazd klar d r bunlar: 
“Arada bir ö lenleri Kad köy'deki Osmana a Camii'nin 

yan na gidiyorum. Oradaki müezzinin sesini seviyorum. Ezan  
kendine has bir tarzda, aralar  biraz uzatarak ve çok güzel okuyor. 
Cumalar  söyleyi i sanki daha da tatl la yor. Güzel söylenen ezan  
seviyorum. Benim her ö len gidip ezan dinlememin bir hediyesi gibi 
biraz önce gelen bir paketten Ahmet Özhan' n söyledi i ilahilerin 
ba nda ezan ç kt . imdi onu dinliyorum. Bir ney taksiminin 
ard ndan ezan ba l yor. Çocuklu umu hat rlat yor biraz bana. 
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Ak am ezan ndan sonra bo alan kömür kokulu sokaklarda, 
iyice gölgelenen alacakaranl k kald r mlarda a r a r yürüyerek eve 
giderdim. Hep benimle kalacak bir yaln zl n kokular n , seslerini 
ve kur uni rengini içime sindirirdim. O seslerin içinde ezan da vard . 
Hep de orada kald  san r m. Din, benim gibi mahcup bir sevgiyle 
uzaktan bakanlara bile huzur verici, insana hem yaln zl n  hem 
sonsuzlu unu anlatan bir tesirle dokunuyor yakla t n zda.  

Çok s k olmasa da bazen geceleyin camiye giderim. 
I klar n n ço u sönmü , kandil misali birkaç lambayla ayd nlanm  
o büyük kubbenin alt nda yaln z ba ma otururum. Öyle otururum. 
Her ey sonsuzlu un kuvvetli  alt nda solgunla ana kadar 
hal lar n üstünde ba da  kurup beklerim. Ve, o sonsuzlu u bir 
yaln zl k içinde hissetmekten ho lan r m. Tanr , evinin kap lar n  
bazen açar, bazen açmaz bana. O saatte camiye giremeyece imi bana 
bir hoca efendi ya da bir bekçi söylese de, ben onu tanr n n 
söyledi ini dü ünürüm. Kap lar aç lmad ysa, "bir k rg nl k var" diye 
geçiririm içimden. "Onu k racak bir ey yapt m, onun için açm yor 
kap s n ." Hiç zorlamam. "Peki" der ayr l r m. Bilirim ki o kap lar 
yeniden aç lacakt r. Bir gece gitti imde beni buyur edecektir. efkatli 
bir ses "hadi açay m kap lar " diyecektir. Bundan hiç ku kulanmam. 
Kendimden ku kulan r m.  

Bir dindar gibi gitmem oraya, ibadete, dua etmeye gitmem. 
"Sana inan yorum" demeye de gitmem. Bir ey istemeye de gitmem. 
O'ndan korkmam, ölümden korkmam, korktu umdan gitmem ora- 
ya. Hiçbir nedeni yoktur gitmemin. Giderim sadece. Kokusunu, 

n , huzurunu, sonsuzlu unu sevdi im için giderim. Söylenme- 
yen bir ezan duyar m o sessizli in içinde. Kömür kokulu sokaklarda 
dola an bir hayali görürüm. Hayatla ölüm iki küçük çocuk gibi 
oturur kar ma. Ben onlar n ba n  ok ar m. O benim ba m  ok ar, 
öyle hissederim. Öyle otururum. Bir ey söylemem O'na. Ne 
söyleyeyim? Kim oldu umu biliyor, günahlar m  biliyor, her eyi 
biliyor. "Sen inançs z birisin, niye geldin evime" demiyor. O demez. 
Bazen kap lar n  aç yor. Bazen onu k racak bir ey yapt ysam e er 
kap lar n  açm yor bana. Sessizce uzakla yorum. "Bir dahaki sefere" 
diyorum, "açacak kap lar n ". Açmasa da açana kadar gidece im. 
nançs z biri için tuhaf inançlar m var benim, en aç lmayacak gibi 

görünen kap lar n bile çok istersen, samimiyetle istersen, dürüstlükle 
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Bir dindar gibi gitmem oraya, ibadete, dua etmeye gitmem. 
"Sana inan yorum" demeye de gitmem. Bir ey istemeye de gitmem. 
O'ndan korkmam, ölümden korkmam, korktu umdan gitmem ora- 
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n , huzurunu, sonsuzlu unu sevdi im için giderim. Söylenme- 
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görünen kap lar n bile çok istersen, samimiyetle istersen, dürüstlükle 

 

istersen aç laca na inan r m. Ve, ne dindarlara yap lan zulmü 
anlar m, ne de dindarlar n yapt  zulmü. Dinin yan nda, çevresinde, 
içinde bir zulüm olmas n isterim. nan ya da inanma ama dine 
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oldu umu içimden bile geçirmem, yapmam böyle bir kabal k, O da 
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açacak m  kap lar n ? Yoksa bir "k rg nl k" m  var aram zda...”  (44)  

Kendisini ötekile tirmi , inançs zl k taraf ndan öne ç karm  
bir isme kar , dinin müsamahas ndan, yasak koymayan dindar n 
ho görüsüne kadar her türlü s cakl n, ba lay c l n ifadesidir bu 
sat rlar. ehir dindar n n tavr  bu tür davran lara anlay la 
yakla may  ö ütler. nanana da inanmayana da müdahale e ilimin- 
de de ildir.  Dinin telkin ve tebli  yolunda kendisine görev verilen- 
lerin bu tür  aray lara cevap bulmalar  gerekir.   

Tabii bu konular bununla da s n rl  de ildir. Her y l bu 
ülkeye milyonlarca yabanc  gelip gidiyor. Bunlar içerisinde kalanlar 
var, burada çal anlar var buraya yerle enler var. Bunlar n da 
s nma alanlar  ço u zaman camilerdir. Bak n iki spor adam n n  
yukar daki metne paralel ifadeleri ne kadar dü ündürücüdür: 
''Hiçbir dini kayg  duymuyorum. Türkiye laik bir ülke ve Türk 
insan  di er dinlere de çok sayg l . Camiye gitti im zaman huzur 
buluyorum. Bence Allah' n evi dünyan n her yerinde ayn d r. 
Çocuklar m z  da bu ö retiyle yeti tirmeye gayret ediyoruz. Bir gün 
gelir, çocuklar m dinlerini de i tirmek isterlerse, istedikleri dini 
seçmekte serbestler.'' Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Christoph 
Daum Ocak 2005’te böyle bir beyanat veriyor. 

Galatasaray' n Avustralyal  y ld z  Harry Kewell de benzer 
ifadeleri kullan yor ve  "Bütün camileri nefes kesici buluyorum. Ezan 
_________________________________ 
44 Ahmet Altan; Taraf Gazetesi; 23.9.2008 
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sesi bana huzur veriyor. Dua etmek beni sakinle tiriyor", diyor. 
Kewell’de Ocak 2009’da bunlar  söylüyor.  

1992’de “Dünya airler Kongresi’ne kat lan 56 ülkeden gelen 
airleri stanbul Camilerine götürmü tük. Orada onlar n içerisinde 

camiye ilk defa girenler ço unluktayd  hepsi a k n ve hayranl kla 
gezdiler camileri. Bir Frans z air, “Sizin mutlulu unuz böyle 
mekanlar n z n olmas ndan kaynaklan yor olmal :  ehirleri birer 
hareketli tap nak haline getiren Bat ’ya kar  sizin camideki sükune- 
tiniz beni çok etkiledi. Burada camiler hem ehirleri, hem de 
ehirdeki insanlar  koruyor”,  demekten kendini alamad . 

Bu tür örnekleri ço altabiliriz. nsan her yerde insand r. F trat 
her yerde de i mez aray n n bask s yla insanl  ku atm . ehir hayat  
görünen konforunun ve kalabal n n arkas nda görünmeyen bir 
hüznü ve hatta yaln zl  da besler. nsanlar sürekli teknolojiyle 
bo u ma halinde ya yorlar. Bu yaz n n sahibinin ve yabanc lar n 
duyarl l  bize bu yönde çok önemli bin sorumlulu u da 
hat rlat yor olmal : ehrin makyajl  yüzünün arkas nda insanlar n 
sürekli bir aray  ve s nma duygusu içinde olduklar  gerçe i. 
Hayat modernle tirildikçe, insanlar yaln zla man n bask s ndan 
kurtulmada çaresiz kal yorlar. “Modernizm kendi ba ar s zl klar n  
telafi etmeye yarayacak vas talar  ortadan kald rmaktad r. Modern 
insan n bu st raplar  gö üslemek için kullanabilece i bir izah 
sistemi yoktur. Niçin ac  çekiyoruz? Niçin baz  insanlar varl kl , 
baz lar  sefalet içindedir? Niçin insanlar istedikleri her eye sahip 
olduklar  halde  içlerini kemiren bir ac dan kurtulamazlar?” (45)  

Çünkü yeterli bir doyum rahatl , yarat l nda kendisine verilen o 
erdemi; yani rahmete duydu u açl k duygular n  uyand r yor ve  bu 
defa insan  kendi içine döndürüyor. te ehirler bu gizli huzur 
adac klar yla aray lar m z  besleyecek ve yönlendirecektir. Yabanc   
ülkelere gitti inizde gördü ünüz caminin  yaln zca bir ibadethane 
de il ayn  zamanda vatana dönü mesinin s rr  da i te buradad r. 
Çünkü camiler ehirde yaln zla an herkesin s naca  tek gerçek 
vatan d r… 

 
_________________________ 
45 Prof. Dr. Erol Güngör, slâm’ n Bugünkü Meseleleri, s.82. Ötüken Yay nlar , 
stanbul-1981 
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 MABEDS Z EH R RUHSUZ EH R DEMEKT R!.. 
 
 Türkiye d ar da  “Müslüman Ülke” olarak tan mlan r. Do - 
rusu da budur. Nüfusunun tamam na yak n  Müslüman olan bir 
devleti daha ba ka nas l tan tacaks n z? 
 Ama gel gör ki, bu Müslüman ülke, Müslümanl n n gere i- 
ni ço u kere yerine getirmede içten büyük bask larla kar la r: 
 Türkiye’de bir kesim, Cumhuriyetin ilk y llar ndan buyana 
dinî hayata müdahale anlay  içindedir. nanmaz ama, inanlara da 
kendisinin müsaade etti i kadar inanmas n  ister. Bunu devlete 
dayat lan uygulama modellerinde çok rahat görebilirsiniz: Bak n 
mesela, birçok belediye, yeni yerle im yerlerini hizmete açarken, 
orada sosyal tesislerin yan nda cami alanlar n  dikkate almaz, 
alamaz ya da ald rtmazlar. 
 Bunu d m zdakiler de fark edebiliyorlar. Bak n z bir 
yabanc n n meseleye yakla m  nas l, birlikte görelim: 
 “Görevinin,  her birinin hakk  olan Rahmet ve Nur’a kavu a- 
bilmesi için, üyelerinin Allah kat nda bilinçli, do ru bir hayat 
sürmelerini sa lamak oldu unu iyi bilen slâmî ehir, daima bu 
amaca ula t ran  kurumlar n  korumaya çal m t r. Ayr ca uras  bir 
gerçektir ki,  slâm’ n sahip oldu u derin dü ünce potansiyeli sanat, 
felsefe ve mistisizmde, hiçbir zaman eriat n  ehrin tek Yasas  
oldu u dönemlerde oldu u gibi, evkle dile getirilmemi tir. imdi 
bu devirler geçmi te kalm  gibi görünüyor. Siyasal kurumlar n 
idareyi ele almas ndan sonra laikle tirme hareketi özel ve kamuya 
ait yasalara ve e itim, maliye ve adliyeye kadar uzand . Bugün, 
Müslümanlar n bütünlü ü ulusal rekâbet ve müminlerin esas 
ç karlar yla hiçbir ilgisi olmayan ideolojik kavgalar sebebiyle her 
zamankinden fazla tehlikeye girmi  durumda.” (46)  
 Frans z akademisyen Jean Louis Michon, sanki Türkiye’yi 
tan ml yor bu ifadeleriyle. Asl nda bu anlatt klar , 1976’da ngiltere  
______________________ 
46 Editör: R. B. Serjeant, slâm ehri, z Yay nc l k, stanbul, 1997; s.s.13. vd. 
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Cambridge’de düzenlenen “ slâm ehri” toplant s na sundu u 
tebli inde yer al yor. Tebli ci, bu meseleyi irdelerken camilerin 
konumuna dikkatimizi çekmeyi de ihmal etmeyerek; “Camiler 
sadece namaz k l nan mekanlar de il, ayr ca ehrin günlük mesele- 
lerinin  konu ulup tart ld  bir bulu ma yeri, yani bir tür forum- 
dur”, diyor. 
 Ne var ki, devleti yöneten laik kesimin böyle bir anlay  ve 
kayg s  hiç olmad . Bunun için de srarla laikli in temel ilkesi gibi, 
camiler imarla ma alanlar n n d nda tutulmaya çal ld . Bu defa, 
halk n artan talepleri ve oy kayg lar  yüzünden sa l ks z alanlara, 
darac k apartman aralar na cami in as na izin verildi. Böylece 
camiler ehri güzelle tirme yerine, ehirlerde uyumsuzlu un simgesi 
durumuna dü ürüldü. imdi yeni bir uygulama ile daha fecisi 
yap ld  ve camiler için 2.500 m² alan mecburiyeti getirildi. Böylece, 
bir el kadar topra n bir avuç para etti i  ehir merkezlerinde alan 
bulmak mümkün olmayacak, böylece cami problemi tüm 
çözümsüzlü e götürülecektir… 
 Ya ad m bir olay, bunun nas l handikaba dönü tü ünü 
göstermesi bak m ndan enteresand r: Yaz aylar nda 160 bin ki inin 
ya ad , en az on milyon dönüm alan  kaplayan bir yazl k alanda 
yeterli cami bulunmamaktad r. Ramazan yaz aylar na geldi i için 
burada ibadet mahalline acil ihtiyaç var. Giderek bölge ehrin 
banliyösüne dönü tü ü için k lanacak sitelerin in as  da h z 
kazanm  durumda. Gelecek on y lda bölge k lanacak yerle ik 
düzene geçmi  olacak. Böyle bir yerde, imar projesi yap l yor ve 
burada hiçbir sosyal tesis yeri konmuyor. B rak n camiyi, okul yeri 
yoktur, sa l k tesisi yeri yoktur, ticari alanlar yoktur. Biz cami 
in as na kalk t k. Kar m za arsa problemi ç kt . Çözümü yerel 
yönetim; ‘Arsa bulun yap n, plana mevcut haliyle i leyelim’, oldu. 
Eh, biz de öyle yapt k. Bu defa, laik kesimden baz lar  tav r ald : 
‘Planda arsas  olmayan yere cami yapamazs n z!’ Bize  bin m² arsa 
ba  yapan hay rseverden bu defa bir o kadar daha arsa alarak i i 
çözüme götürmekten ba ka çaremiz kalmad . n as ndan aç l na 
kadar ya ad m z s k nt  in aat s ras nda kar la t klar m z  belki 
ona katlayacak  kesafette oldu. Böyle bir durum, birçok ki i için ciddi 
bir cayd r c  malzeme haline gelecektir. Bizim özel çabam zla ehrin 
imar plan na bir cami arsas  girmi  oldu, ehir de güzel, biblo gibi bir 
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cami kazand  ama problemler hala ortada ürkütücü bir bürokrasi 
da  olarak duruyor. 
 Bu konuda yaz l p söylenecek çok ey var. Ankara’da, 
stanbul’da bunun dramatik kavgalar na ahidiz. Hadi, stanbul’un 

merkezî alanlar n  Osmanl ’n n eserleri kurtar yor. Yeni yerle im 
alanlar na da Anadolu insan  geldi i için o kendi inanc n  gerek- 
lerini, apartman arsalar na da olsa cami yaparak  gerçekle tiriyor. 
Burada çözümsüzlük pek fazla de il. Ankara öyle mi? Bir zamanlar, 
Ankara’y  “Mabetsiz ehir” haline getirdikleri için övünenlerin 
keyfinin bedelini halk ödüyor ve burada Cuma ya da Bayram 
namazlar n  k labilecek ibadethane bulmakta insanlar büyük s k nt  
ya yorlar. Daha ac s  da, sanki kurtar lm  bölge gibi, Çankaya’ya 
cami yapt rmamak için direnen laik kesimin mant n  anlamak 
mümkün mü? Bu kesim, bu konularda; “bizim yapt m za, inand - 

m za halk uymak zorundad r”, gibi kölele tirici bir zihniyetin 
temsilcisi olmaktan da çekinmemektedir.  
 Daha deh et verici bir ba ka örne i de dü ünce eksersizi 
yap p biraz ac  çekmeniz ve ülkenin hangi zihniyetin ellerinde 
nerelere götürülmek istendi ini görmenize katk  sa lamak için  arz 
edeyim: 
 Kayseri’de büyük camilerin tamam , Selçuklu döneminde 
yap lm  eserlerdir. En büyü ünde ayn  anda iki bin ki i namaz 
k labilmektedir. Bu camiler in a edildi inde ehrin o günkü nüfusu 
hiçbir zaman  yüz binin üzerine ç kmam t . Bugün bir milyona 
yak n insan ya yor. Büyük bir merkezî camiye ihtiyaç var. Gerekti- 

inde önemli  bir cenaze namaz , Cuma  ve Bayram namazlar n n 
edas nda ayn  anda be  bin ya da daha fazla insan n namaz k labile- 
ce i bir camiye ihtiyaç var. Yer olarak da, Seyyid Burhaneddin 
Türbesinin bulundu u mezarl n güney ucundaki bo  alan bu i e 
uygun diye dü ünüldü. Proje haz rland . Evvela dindar kesimden 
tav r; bölgede çok cami var, böyle bir yere büyük camiye gerek yok!.. 
Olan camiler ise, metruk eski mahallelerdeki küçük mescitler. 
Buralardaki 8-10 mescidi toplasan z, yar m cami alan  bile etmez. 

gal ettikleri yer ortalama 100 m² alana sahip. Buralarda 
gerekti inde ye il alan olarak de erlendirip böylece çözüm bulun- 
mu  olacak. Laik kesimin engellemesini a abilmek için de, teklifimiz 
“Cumhuriyet Camii” olsun eklindeydi. Adamlar, bu i in önünü 

93



 

kesebilmek için, ehirdeki eski karg r bir küçük mescidi “korunmaya 
de er eser” listesine al p dü ünülen bu cami yerine nakle karar 
verirler. Böylece dü ünülen caminin önünü devlet otoritesinin 
gücünü de k rarak kesmi  olacaklar. 
 Kendini ayd n sananlar, neyle ve  kiminle sava yor? Anla- 
mak mümkün de il. Devlet’e ra men, devlet otoritesini kullanan bu 
kesimin ülke gelece ine açt  yaray  tamir etmek mümkün olacak 
m  bilemiyoruz? 
 Demokrasinin halk n kendi kendini idare etmesi anlam na 
gelmesi gerekirken, bu sistemin kurumlar , kendilerine verilen 
yetkiyi halk n ihtiyac na cevap vermek kendi ideolojik saplant lar na 
alet edip  bu alanda t kay c  rolü üstlenir ve halka yabanc la rsa bu 
ülkenin gelece ini nas l yüceltece iz?  
 Halbuki camiler ehrin ruhunu temsil ederler. Camileri 
sadece ibadete hasredip sonra kap s n  kilitletmek yerine, aç p 
Frans z bilim adam n n söyledi i gibi, Peygamber zaman ndaki gibi 
“Forum alan na” dönü türmeye katk  sa lasalar birçok mesele 
kendili inden çözülecek ve camiler de gerçek anlam yla fonksiyo- 
nuna kavu mu  olacaklard r! 
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 BA EH R, S STEMS Z EH R! 
 
 Rahmetli Osman Yüksel Serdengeçti, cumhuriyet ideoloji- 
sinin sembolle tirmek istedi i Ankara’n n topluma takdim edilen 
misyonunu “Mabedsiz ehir81” ismiyle anlat r. Ben bugün buna ilave 
olarak, Ankara için “Sistemsiz ehir” denmesinin daha uygun olaca- 

n  dü ünüyorum: Bir devlet dü ünün, yeni bir siyasi düzen 
kuruyor ve bunu  “Engürü” ad yla sahneye ç kan ve daha sonra  
“Ankara”ya dönü en Ortaanadolu’nun bu en fakir ehrini Ba kent 
tayin ediyor! 
 Ankara, iddialar n aksine Türk kültür ve medeniyetinin 
malzemeleri bak m ndan tarih fakiri bir ehirdir. Falih R fk  Atay, 
“Çankaya”s nda o y llar n Ankara’s n  öyle anlat r: 
 “ 1923’te Ankara’ya geldi imiz vakit, ba  evleri müstesna, 
H ristiyan mahallesinden eser yoktu. Trenden inince iki tarafl  bir 
batakl ktan, a açs z bir mezarl ktan, kerpiç ve h m  esnaf barakalar  
aras ndan geçerek tozmas  bir türlü bitmeyen bir yang n yerine 
sapard k. imdi geri bir Anadolu kasabas n n bile o günkü Ankara 
kadar iptidai oldu unu sanm yorum.” 
 Böyle bir Ankara’y , dönemin yeni iktidar na tavsiye edenler 
bak n nas l anlat yor: 
 “Buras  bir yaylad r ve bu yüksek platformda dünyan n en 
engin medeniyetleri do mu  ve geli me imkânlar  bulmu tur. 
Çünkü bu yaylada iklim, erkek bir iklimdir. Y ll k s  ortalamalar  
büyük farklar göstermez.” 
 klimin erke i di isi de olurmu  me er. Bunu ö reten rapor 
bize, bir Frans z bilim adam n n; Piery’nin görü leriyle destekleyip 
daha ilginç özellikler ilave edilerek nakledilir: 
 “Bu iklim, mihnet ve me aggate kar  koyma terbiyesini 
veren e siz bir mekteptir. Buradaki insan tabiat n n asilli i sava - 
may  ahlak edinmi tir. Bu iklim inisiyatif yetene ini ve moral 
enerjiyi geli tirir. Bu rk n cilt dokusu kuvvetlidir. Hava de i imleri 
onun karakterinde sava ç  vas flar  kuvvetlendirir.” 
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 klimi  ve insanlar n ya ama ortamlar  için böylesine dahi- 
yane üstünlükleri olan Ankara için ayn  uzman n bir ba ka görü ü 
daha nakledilir: 
 “ ç ehirler bilhassa salg n hastal klar n yerle mesine imkân 
vermez. Ortaanadolu’da  insanlarda ve bitkilerde, bünyevi hastal k- 
lara az rastlan r.” 
 Bu enteresan tespitleri yapan ya da yapanlar, iç ehirlerin 
üstelik salg n hastal klara neden izin vermedi inin  üzerinde durma- 
dan bu defa döner bozk r’ n nas l gelece e haz rlanaca n  anlat r: 
 “A aç, rutubetin hazinesidir, havada rutubet derecesi azal- 
d kça ona rutubet verir. Fakat toplu halde a aç, yani orman, bir 
taraftan rutubeti korurken, di er taraftan da  ya mur bulutlar n  
toplar. Bol a aç, ki bizim Ortaanadolu için büyük davam zd r, elde 
etti imiz zaman Ankara’n n rutubet varl  için en büyük faktörü 
sa lam  olaca z.” 
 Önce bir çeli kiye dikkatinizi çekmek isterim: Falih R fk ’n n 
”iki tarafl  bir batakl ktan, a açs z bir mezarl ktan”, olu an Ankara’s  
ile anlat lanlar aras ndaki çeli ki çok önemli. Böyle bir ehri 
istemenin arkas nda yatan sebepten söz edece iz, ama bir noktaya 
daha dikkatinizi toplam n z  istiyorum. Falih R fk , bu sat rlar n 
devam nda da, kendi niyetlerini aç klamaktan çekinmez: 
 “Biz Türkçüler, fakat Türkçülü ün tam bat l  kolu vard k. 
Tanzimat’tan beri devam eden  kültür ve medeniyet ikizli ini tasfiye 
etmek, eski nizam  köklerine kadar y kmak ve Türk Milletine, bat  
toplulu u içinde bir yeni ça  cemiyeti olarak yer alma imkânlar n  
vermek için Mustafa Kemal’in zafer otoritesini f rsat biliyorduk.” 
 imdi, bu f rsat kollama i inin içinde, yeni devletin Osmanl  
mparatorlu u’nun devam  olmas n n önüne geçmek için öncelikle 

Ba kent’in Falih R fk ’n n tabiriyle böyle bir batakl kta olu turulmas  
gerekiyordu. Rapor bunun için haz rlatt r lm t . Yazar raporu kimin 
haz rlad n  söylemiyor, ama bu raporun üstündeki son parag- 
raf nda bak n kimden söz ediyor: 
 “ ngiliz büyük elçilerinden Sir Georges Clarck, Türkiye’ye 
son geli inde benimle bulu tu u vakit: ‘Ankara’dan geliyorum. 
Hiçbir eye a mad m. Çimento oldukça, bütün o binalar yap labi- 
lirdi. Fakat Ankara’n n ye illi ine a t m’, demi ti. Ben “Ye il 
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Ankara”y  yazd m y llard  Sir Georges Clarck da Çankaya’daki 
ah ap evinden ufuklar boyu bozk r bo lu unu seyrediyordu.” (47) 
 Falih R fk ’n n “Geri bir Anadolu kasabas n n bile o günkü 
Ankara kadar iptidai oldu unu sanm yorum”, dedi i Ankara neden 
ön plana ç kar ld ? Kald  ki, yine ayn  Yazar, “Yer seçmek bahsi 
aç lsa, Ankara’n n birçok rakipleri vard . Garba do ru Eski ehir ve 
Bursa, merkeze do ru Konya belli ba l lar aras nda idi”, diyordu. 
Hatta biliyorsunuz, Dü man n Polatl  yak nlar na kadar gelmesi 
üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kayseri’ye ta nmas  
konusu bile gündeme gelmi ti ve hatta, bu i ler o kadar ciddi bir 
ekilde ele al nm t  ki, merhum Mehmet Akif, ç karmakta olduklar  

“Sebilürre ad” dergisinin bask s n  Kayseri’ye nakletmi  ve birkaç 
say s n  da burada ç karm t . 
 Cumhuriyeti kuran irade de bu i in fark ndayd . Onlar 
Ankara’y  çevreleyen hangi ile baksalar bir tarih miras n n sahibidir. 
Mesela sözü edilen Eski ehir, Yunus’un ve Nasreddin Hoca’n n 
yurdudur. Selçuklu Hükümdar  1. Alaeddin Keykubad, Osmanl  
Beyli ine ilk yerle im yerini bu ilde vermi ti.  Bursa, Osmanl ’n n ilk 
kurulu  projelerinin ev sahibidir, ilk ba kentidir ve ilk nesil Osmanl  
hanedan n n türbeleriyle donanm  bir ehirdir. Bu topraklar  yurt 
yapan Osmanl  hanedan n n ilk ak nc  padi ahlar  buradad r. Konya, 
Anadolu Selçuklular   Devleti’ne ba kentlik yapm , Mevlana ile 
taçlanm  bir ehirdir. Yukar da i aret etti imiz Meclis’in Kayseri’ye 
ta nmas  neyin ifadesiydi? Kayseri de, Konya gibi ba l  ba na bir 
Selçuklu ehridir. Bütün bunlara ra men, Ankara’y  seçi lerinin 
sebebi, cumhuriyetin ruhuna uygun olarak onu yeni ba tan dizayn 
etme fikrinden kaynaklan yor olsa gerektir! 
 Hammer, “Osmanl  Tarihi” ismini ta yan me hur eserinde 
çok önemli bir noktaya i aret ederken; “Osmanl  mparatorlu u’nun 
y k lmas  halinde enkaz  üç k tay  kaplayacakt r”, der. Bu do ru bir 
yakla m. Yeni devleti stanbul’dan uzak tutmak, bir anlamda o 
enkaz n ta d  kokusundan, renginden,  maneviyat ndan bir eyin 
s zmas na f rsat vermemek için olmal d r. Halbuki, Ankara’da karar 
k lmak o enkaz n örtüsünden kurtulmak imkân  verecek miydi? 
Hay r, bunu tek parti döneminin uygulamalar nda çok rahat bir 
____________________ 
47 Falih R fk  Atay, Çankaya,Pozitif Yay nlar , stanbul, 2004; s. 379. vd. 
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ekilde görmek mümkündür. ehirden kaç yorsunuz ama, 
saltanattan kopam yorsunuz!   
 ehirleri kendilerine benzetmek isteyenler, oturmu  bir 
ehri, vizyonu olan bir ehri o kal ptan ç kar p istedikleri ekle 

çekemezler. Bunun içindir ki, Cumhuriyetin ilk y llar nda bu tür 
iklim ve a açlar ndan mucizeler ürettikleri, bula c  hastal klar n 
yay lmayaca  gibi bir ilkel kehanette bulunduklar ,  “batakl n üze- 
rindeki iptidai bir ehir” üzerine ba kent tabelas n  asm lard r. Bu 
çaba ya da tercih, o günkü resmile en devlet ideolojisinin kendi 
standartlar na göre kurmay  planlad  devlet için bir ba ehir 
projesidir. Bu, geçmi e duyulan h nc n ortaya ç kard  bir tepki olsa 
gerek. Yeni devlet, eski devletin vesayetinden uzak durmak istemek- 
tedir. Ba kent’in stanbul olmas , bir anlamda eski devlet gelene i- 
nin, en az ndan stanbul’un kurumla m  eski gelene ini devam 
ettirmesi gibi bir zorunluluk do uracakt .  
 Tabii, bu i te yerli ak l hocalar  kadar Bat l lar n, özellikle de 
ngilizlerin yönlendirici  özendirme çabalar n  da dikkatten uzak 

tutmamak gerekir: Osmanl  mparatorlu unun son iki asr nda 
yo un bir ekilde bu imparatorlu u parçalamak için  önemli prog- 
ramlar yürüten ngiltere, hedefe var rken, bu defa yeni devletin 
yap s na da müdahale etme cüretinde bulunmaktan çekinmemi tir. 
Bunun  parmak izlerini Falih R fk ’n n konu tu u ngiliz Elçisinin 
yukar da sözü edilen gözlemlerinde görmek mümkündür. 
 On as rl k devlet tecrübesinin imkânlar n  kullanaca n z bir 
ehri böyle alelacele kararlarla seçerken, mutlaka ileride ciddi 

s k nt lar n do aca  problemleri dü ünmek gerekirdi. Dönemin 
karar mercii bunu yapt  m  bilemiyoruz. ehir seçiminde iklim ve 
bitki örtüsünü esas alan bir mant n yönlendirmesiyle bunun 
olaca n  dü ünmek mümkün de ildir. O günkü Ankara, 75 bin 
nüfuslu bir Anadolu ilidir.  Ba kent olmas na, devletin bütün imkân- 
lar n n buras n  yeniden in a ve ihya etme çabalar na ra men, 1935’e 
gelindi inde nüfusu ancak 122 bine ç kar la- bilmi tir.  
 Bunu da stanbul’a rekabet duygusunu kullanan dönemin 
sistemi, adeta, insanlar  buralara ta yarak bu nüfusu ço altabil- 
mi lerdir. Ancak o günün s n rl  imkânlar  yüzünden gelenlere 
modern bar nma yerleri vermekten ziyade hazine arazileri 
geleneksel yap  malzemesiyle ilkel denilecek türde evlerin in as yla 
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yetinilmi tir. Bugünkü ürkütücü Ankara’n n arkas nda böyle bir 
zihniyetin tutars zl  vard r. stanbul’la niye rekabete girerler? Bunu 
da anlamak mümkün de ildir. stanbul bir cihan imparatorlu una 
ba kentlik yapm  ehirdir. Siz milli devlet olarak kalmakla 
yetiniyorsunuz. stanbul, denizle geçit ba nda bulundu u için deniz 
ula m ndan pay alarak geli mi  bir ehirdir, siz k r n ortas ndas n z. 
stanbul, bir kültür ve medeniyeti sadece geli tirmemi , ayn  zaman- 

da  ona var etmi  bir ehirdir, siz yeni bir kültür ve medeniyet için 
burada dü meye bas yorsunuz. stanbul, ehir esteti ini, ehir 
gelene iyle sa lam  bir ehirdir. stanbul geçmi inin birikimini 
gelece ine cömertçe sunma gibi bir imtiyaz  elinde tutan tarihi 
imtiyaza sahip bir ehirdir. Zaman  yo uran, ekillendiren, geni le-
ten, geli tiren bir ehirdir.   
 Siz ehir gelene i olmayan bir yerle im alan ndas n z, 
dolay s yla böyle bir ansa sahip de ilsiniz. stanbul, sakinlerini 
kendi ehir felsefesi içerisinde geli tirip e itmi , siz onun d nda 
yeni bir mant k ve yeni bir felsefe geli tirme durumundas n z. 

Bugün 4.6 milyona ula an Ankara’da, bu ehirde do an 
insanlar n say s  da 1.6 milyondur. Bu, unu ifade ediyor; Ankara, iç 
göçle büyüyor. Dolay s yla, ehir modernle me problemini a m  
de ildir. Türkiye’nin iki ayr  yüzünü bu ehirde daha net bir ekilde 
görmek mümkündür. Cumhuriyet bürokrasi imparatorlu unun 
bütün hükümranl k haklar n  bu ehrin lehine kullanmas na ra men, 
ne o ‘mucizevî iklimi’, ne de ‘rutubet ta yan a açlar ’ bu ehri ihya 
edememi tir…Köyleri toplay p Ankara’ya ta d lar, Ankara’y  suni 
olarak büyüttüler, bu büyümenin sa lam zemini yoktu. Batakl n 
üzerine ehri in a ediyorsunuz, tepelere gecekondular  ta yorsunuz. 
nsanlar  ehir sefaletinin içinde ayakta durmaya zorlayarak sosyal, 

ekonomik ve hatta moral destek vermiyorsunuz. Rejimin bürokra- 
sisi, Osmanl  bürokrasisinin döküntülerinden olu tu. Osmanl y  
y kan bir zihniyetin temsilcileri, imdi yeni bir devleti kurman n 
öncüleri olacakt .  in vahim taraf  buras yd . Meseleyi bu yönüyle o 
y llarda ele alacak bir dikkat yok muydu? Falih R fk ’n n 
“Çankaya”s na göre yoktu. Sistem, kendine muhalifleri temizle-
mekle me gul olmaktan bir ülkenin ba kentini in a etmeye herhalde 
vakit bulamam t . 
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Bütün bunlar n sebebi neydi?  Bize göre, ehir sosyolojisinin 
gereklerine ba lanarak büyütmediler Ankara’y ; devlet felsefesine 
ba l  ama kendi felsefesi olmayan bir ehirdir Ankara!.. Ankara, 
di er birçok Anadolu ehri gibi çevreden gecekonduyla ku at lm  
de ildir, içerden gecekonduyla fethedilmi  bir ehirdir. Bunun için 
Ankara sadece mabetsiz de il, ayn  zamanda sistemsiz bir ehirdir! 
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 EH RLER KÖYLE RKEN     
 
 KURTARIN BU EH RLER     
 
 Her gece göz ya lar yla y kan r bu sokaklar, 
 Her sabah gökyüzünde güvercin ölüleri. 
 Umutlar  aldatanlar alkol tükürüp geçerler, 
 Ma azalar utan r vitrine bakanlardan, 
 Mah erin tela  ta adursun ufuklara, 
 Ben yaln z m ehirlerde bu zaman, 
 Aman, kurtar n bu ehirleri, kurtar n aman! 
 
 Bir vakitler leylekler kanatlar yla bahar getirirdi, 
 Yazlar m z  götürürdü so uyan yuvaya b rak p yüre ini, 
 imdi ne leylek var çat larda, ne bahar. 
 Çingene çocuklar , i  için gelen ta ral  gençler, 
 Sokaklar n rengini boyarlar kaderlerine. 
 Haf zas n  kaybetmi  modernle me burada, 
 nsanlar kirle kendini bo uyor durmadan, 
 Aman, kurtar n bu ehirleri, kurtar n aman! 
 
 Korkunun patronudur mafya kabaday lar , 
 Kad nlar modayla  açarlar mahrem yerlerini,  
 Çal nan müzik ne beni söyler, ne bana söyler, 
 Rüyalar ma saplan r vitrinlerin klar yla. 
 Meydanlar çaresizlik kokar, nefret kokar,   
 Belki de gözya lar yla y kamak için bu ehirleri, 
 Bir ehit anas d r mezarl kta a layan; 
 Aman, kurtar n bu ehirleri, kurtar n aman! 
     
 Köyleri ehirlere ta d k. Köylüleri ehirlile tiremedik, ama 
onlar, ehirleri köyle tirmeyi k smen ba ard lar. Dikkat eder misiniz 
bilmem: Büyük ehirlerin hemen hepsinin etraf  çepeçevre 
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gecekondu türü binalarla ku at lm t r. Her ilin yap  malzemesinin  
en ucuz ve en basitinden derlenerek yap lan bu evlerde, arad n z 
nitelikli aile yap s n  da bulamazs n z. Hemen her aile, köydeki 
bütünlü ünden uzakla t r l p burada kendi ba nal n ba  döndü- 
rücü nemelaz mc l na itilmi tir. O sosyal murakabe  dedi imiz, 
kendi kendini denetim sisteminden ç kan aileler, burada yan nda- 
kini dikkate alma gibi bir kayg dan uzakla m t r. te gerçek 
çözülme ve ahlâki çürüme burada ba lamaktad r: Aile fakirdir,  
toplumda pompalanan özendirici tüketim maddelerine a r  bir 
sahiplenme h rs yla dolu bu fakir aile çocuklar , onlar  elde 
edebilmek için hukukun ve ahlâk n cayd r c l n  bile hesaba 
katmadan önlerine geçen her f rsatta sald rganla maktad rlar. Kap-
kaçlar n, gasplar n, soygunlar n, yak nlar ndaki evlerden evdekileri 
öldürerek gerçekle tirilen h rs zl klar n temel sebebi budur!  
 Bizim politikac lar m z, ehirle meyi h zland rman n, 
medenile meyi h zland rmayaca n , hatta tersine çevirip geriye 
iterek daha da karma k hale getirece ini hesaba katamad lar. 
Halbuki, Bat ’da, köyler ehirle tirilerek çözüm üretilmi . Böylece 
köyün sosyal dokusu korunmak suretiyle kendi içerisinde ehlile - 
tirilip toplumun geli me süreci h zland r lm t r. Çünkü köyde 
insanlar birbirleriyle yak n ili ki içindedirler.  Akrabal k ve h s ml k 
ba lar   ciddi bir yap t r c l k ve denetim görevini üstlenir. Bunun 
sa lad  iç murakabe  denen hadise vard r; herkes birbirine göz-
kulak olur. Böylece, yak n çevre ili kilerinin getirdi i sosyal 
zorunluluklar, insanlar  birbirine kar  sayg n duruma getirir. 
A r l klar  törpüler, ta k nl klar  kontrol alt na al r. “Gören ne der?” 
kayg s , aileleri çocuklar na kar  daha bir dikkatli uyar  görevini 
yapmaya zorlar.  Halbuki, ehre gelen bu kitle köydeki homojen- 
li ini kaybedip birden kozmopolit bir  ehir a uresine dü er. Böyle 
olunca da, bugünkü s zland m z durum ç kar ortaya: Yan nda, 
kar s nda, hatta tepesindeki edebi, terbiyeyi ö ütleyen büyü ünün 
bask n denetimini kaybeden genç, bir de iç g c klay c  özentilerin 
tuza na itilince, tut tutabilirsen. 
 Bizce ehir sosyolojisinin ana meseleleri bunlard r. 
Ayd nlar n, bunun üzerinde durmas , Türkiye’yi giderek çok kötü 
bir varo  psikolojisine itip, duyars z hale getiren  bu çökü e çözüm- 
ler üretmesi gerekir. Evet, biliyoruz, ehirle me, eklen geli me 
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 Bizce ehir sosyolojisinin ana meseleleri bunlard r. 
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ler üretmesi gerekir. Evet, biliyoruz, ehirle me, eklen geli me 

 

olarak san l r. Ki, bu do rudur. Ancak bizde geli meden ziyade, 
tedavi kabiliyeti ihmal edildikçe zorla an bir çözümsüzlük ve hatta 
gerilemeye do ru sürüklenmekte olan bir yozla ma halini 
almaktad r. Maddî geli me zihnî geli meyle desteklenmemesi 
halinde kaliteli insan yeti tirmeyece imizi fark etmedikçe mesafe 
al nmam z mümkün de ildir. Televizyonlardaki yard m program- 
lar n  bu aç dan irdeledi iniz zaman ülkenin arka plan ndaki o 
içimizi burkan kahredici foto raf n  çok daha iyi görürsünüz. 
San r m, o programlarda konu urken a layan insanlar n göz ya lar  
kur un damla olup yüre imize dü müyor ki, bu duyars zl k devam 
edip gidiyor.  
 Pekî, bu konuda sorumluluk yaln zca ayd nda m d r? 
Elbetteki de il! Ayd n,  fark eder, gördü ü yanl a çözüm üretir, 
bunu da ülkenin di er kesimleri; politikac s , bürokrat  uygulama 
planlar na dönü türerek hayata aktar r. Asl nda böyle bir  iç örgü, 
bütün meselelerin ana anahtar  olmal d r. Ne var ki, Türkiye’de çark 
böyle çal mamaktad r. Bunun için de ayd n sadece resmi çekip 
kendi panosuna ya da vitrinine asmakla yetiniyor. Son y llarda ehir 
kitaplar  ad yla yay mlanan bir düzine esere dikkat ettim. Bunlar n 
hemen tamam na yak n nda, ehrin bunal m  içerisinde, o hayata 
adapte olamay p, kendi içinde köylü ama safl yla kalabilen 
insanlar anlat lmaktad r. Böyle insanlar, kendilerini kurtaramam lar 
ve ehrin idraksiz kalabal  aras nda uç noktalar olarak dikkatimize  
sunulmu lar- d r. O kitaplar  al p okuyan ve be enenlerin ço unda 
da, kendi çocukluklar n n bu insanlar n ahs nda ortaya ç kan bir 
s z l  taraf  vard r. Bu kitaplar s rf bu yönleriyle ilgi görür ama ne 
ehirliye ne de köylüye ufuk açacak malzemeyi pek vermez, 

veremez.  
 Sonuç itibariyle unu söylemekte fayda vard r: ehirle - 
menin kö e ta lar n  iyi yerle tirmedikçe bu binay  in a etmek 
mümkün de ildir. Fizikî alanda at lacak her ad m n paralelinde, 
ekonomik ve kültürel ad mlara da h z verilmeli ve bu ad mlar 
dördüncü kö eyi olu turacak  manevî ve ahlâki davran  biçimiyle 
tamamlanmal d r. Böyle bir binan n çat s n  aile kutsall  örter. 
Aileyi parçalanmaya götürmeden, onu kendi özel dokusuyla birlikte 
geli tirmedikçe ehirle mede Türkiye beklenen sonucu alamaz. 
Çünkü,  gecekondular n en fazla tahrip etti i ey aile çekirde idir. 
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Köydeki aile, ehre gelip erimeye yüz tuttukça, içi bo alt l p, moral 
de erlerini kaybettikçe ülkedeki ehirle me yozla madan öteye 
geçemez. 
 Ben, kendi ad ma bu kayg lar   yaz dan çok iirle dile getir- 
meyi denedim ve yukar daki iirimi  böylesi bir tedirginli in ifadesi 
olarak dillendirdim. ehir buhran n n bir airin duygula- r ndaki 
karamsarl , gelece imizin kayg s ndan do an tehditkâr y k m n 
ba kalar  taraf ndan da anla lmas  için bir k olur mu bilemiyo- 
rum? 
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 TAR H N B ZE TUTTU U BÜYÜLEY C  
 I I IN FARKINDA MIYIZ? 
 
  Önce bir mektupla ba layal m bu konuya: 
 “Sevgili Lady Mary, 
     Ah sevgili Leydim! Mektuplar nda hiç dikenli bir sorunla 
u ra mak zorunda olmad n. Yaln zca ziyaret etti in bu ülkeye dair 
izlenimlerini payla may  görev edindin ve bu i i de mükemmel 
yapm  oldu unu söylemeliyim. Niçin orada oldu unu ispat etmek 
zorunda olmad n ve inan bana, bunu yapmak öyle kolay bir mesele 
de il. Türkiye’ye “postaland n”, yani kocay n pe inden gittin ve bu 
konuda do rusu bir seçme ans n yoktu. Belki bir ngiliz ehri 
civar nda büyük bir evde oturacakt n, fakat senin gibi her eyi 
ö renmek isteyen bir insan n seçimi bu olmayacakt . Ancak benim 
için durum biraz farkl yd . Ben Türkiye’ye bir sabit fikri ortadan 
kald rmak için gittim. Sürekli olarak sorulan “Neden Türkiye?” 
sorusuna gerçek bir neden söylemek beni her zaman rahats z 
etmi tir. Bazen biraz kem küm ettikten sonra Türk dostlar m 
oldu unu veya herkesin duymak istedi i cevap olan sevgilim 
oldu u veya önemli diller üzerinde çal maktan ho land m eski 
hal  kilim toplad m ya da Türkiye’de i im oldu u eklinde bir 
cevap en kolay d r. Fakat hay r, hiçbiri de il; Türkiye’ye ilk defa 
gelmemin nedeni bir tarihî eseri görmek içindi.   
      Evet bir tarihî eser; bir Amerikal n n, varl n  tasavvur 
edebilece inden ya da bizim ülkemizde görebilece inden de daha 
eski, 13. yy.’a ait bir bina. Amerikal  olmayanlar n, genç ülkemizde 
tarihin bizim için tuttu u büyüleyici gücünü anlamalar  çok zordur. 
Üniversitede “ slâm Sanat Tarihine Giri ” dersinde bir slayt 
gösterisinde bu bina ile ilk kez kar la t mda zihnime bir tohum 
dü mü , zamanla filizlenmi , nihayet bütün hayal bahçemi istila 
etmi ti.   
      Fransa’da bir üniversiteye gitmek üzere evinden ayr lm , 
Ohio’nun orta bat s ndan, 19 ya nda bir k z idim. Bu kar la ma 
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Paris’te k n olmu tu. Paris k lar  hep oldu u gibi gri ve 
ya murluydu; iliklerime kadar ü üten nemli bir hava vard . Büyük 
bir üniversite amfisinde Paris’teki ilk aylar mda karanl kta otururken 
içime bir yaln zl k hissi çöktü; bu yaln zl k içinde kaybolmu tum. 
Kaybolmu tum, çünkü henüz dostlar m yoktu; sinirliydim, çünkü 
Frans zca’m her eyi tamam yla anlayacak kadar mükemmel de ildi; 
cesaretim yoktu, çünkü Frans zca “Course Magistral” (amfi dersleri) 
ekli bana sevimli görünmüyordu. Bu büyük s n flar, benim al k 

oldu um Amerikan e itim sistemindeki küçük kat l mc  s n flara 
göre bireyi ortadan kald ran s n flard . Amerikan okullar ndaki 
nezaketi, amatay , ö renci ö retmen aras ndaki iddetli rekâbeti 
özlemi tim. Hatta uygun bir çal ma alan  seçti im konusunda bile 
üphe duymaya ba lam t m, çünkü okula ba lad ktan itibaren 

benim beklentilerimi kar lamaktan çok uzak bir ekilde hemen her 
ey sanatla hayat aras ndaki herhangi bir gerçeklikten son derece 

kopuk gözüküyordu. Sanat tarihi s n f nda aylarca t ls ml  rulo- 
lardaki say s z imajla, tamam yla yok olmu , a rt c  kültürlerden 
geriye kalan heykel parçac klar yla dolu derslerin yan  s ra Eski 
Mezopotamya’daki me hur Frans z arkeolojik kaz lar n  çal m t m. 
Hepsi benim için ilgi çekici olmaktan çok uzak, amaçs z ve s k c  
geliyordu.   
      Fakat o gri k  günü, slâm Sanat Tarihine Giri  dersinin tam 
ortas nda beni adeta bütün s k nt lar mdan kurtaran bir mucize oldu. 
Perdeye bir ön bilgi olmaks z n, beni kötümser bezginli imden adeta 
sarsarak ç karan bir slayt dü ürülmü tü. Bu, alt n ta larla yap lm  
gibi görünen bir binan n resmiydi. Havan n kapal  oldu u o günün 
ö le üzeri sanki bir büyü olmu  gibi aniden güne  ç kt  ve kasvetli 
oday  ayd nlatmak için perdeden odaya alt n renkli güne  klar  
akmaya ba lad . O anda kendimi sanki bir ilkbahar gününde binan n 
duvarlar n  süslemi  olan seramik çiniler gibi masmavi olan bir 
gökyüzünün alt nda buldum. Bu alt n ta lara, erit süslemelerle 
çerçevelenmi , hareket hâlinde hayvanlar, a açlar, y ld zlar, bitkiler, 
a açlar, hat yaz lar , ku lar hakkedilmi ti. Fransa’daki çok be endi- 

im Roma devri manast rlar ndaki heykeller gibi güzel ve büyüleyici 
bir etkiye sahiplerdi. Profesör, “Et maintenant nous voyons ici le 
Gök Medrese de Sivas” diyordu. Daha önce “medrese”, “gök”, “Sivas” 
sözcüklerini hiç duymam t m ve neresi oldu u hakk nda en ufak bir 
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fikrim yoktu; aceleyle hemen defterime kaydettim. Bu sözcüklerin 
benim için yeni bir dilin ilk sözleri olaca n  biliyordum.   
     Bu binada benim hayalimi o denli zaptetmi  olan ey neydi? 
Sonraki bir mektupta bundan sana söz edece im, fakat senin 
mektuplar n n  ço u gördü ün binalar n tasvirleriyle dolu; dolay - 
s yla bu safhada beni anlayabilece inden eminim. Evlenece in 
erke in gözlerine ilk kez bakt n gibi oldu unu söylemek san r m 
yeti ir. Bildi in tek ey onun gerçek oldu udur. Evet ta lar s cakl  
ve hayat  nakledebilir. Mimari, en gizli duygular  dokunulur 
k labilir; evet imdi bundan emindim.   
      Dersten sonra bu sözcükleri heceleyebilecek ve anlam- 
lar n  bana söyleyebilecek bir kitap bulmak için do ru kütüphaneye 
ko tum. Dünyada Sivas diye bir yerin Türkiye’nin tam ortas nda 
yerle mi  oldu u alan  gösteren haritayla birlikte bir kitap buldum. 
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hatta bu çömlekten daha de erli, ganimet dolu bir hazine sand  
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bulmu tum. Sanatsal arzular n günlük hayata nas l aktar labildi inin 
mükemmel bir örne iydi bu. Bu yap n n ve ta lar n dilleri vard .   
      O günden sonra yeryüzünde Türkiye ad ndaki bu ülke ile 
dost olmak için kendimle bir anla ma yapt m. Böyle bir yap n n nas l 
in a edilebildi i ve ne tür insanlar taraf ndan in a edilebildi ini 
anlamak istedim. Y llarca süren ziyaretlerim, ara t rmalar m, bulgu- 
lar m ve pek çok ta tan hareketle Türkiye’yi daha iyi tan d kça ta lar 
kadar s cak, kalp ehli insanlarla dolu bu mükemmel ülkeye sonsuza 
kadar ba l  kalmayaca ma dair zihnimde en ufak bir üphe 
kalmad .  Sayg lar mla…     
     Katharine Branning(48)”  
     
 “Katharine Branning, son otuz y l n  Türkiye seyahatine 
hasreden Amerikal  bir Bilim Kad n d r. New York’ta  Fransa’ya ait 
bir üniversite’de kütüphane müdürü olarak görev yapmaktad r. 
Branning’i, Türkiye’ye sevdal  hale getiren hikâyesini ngiliz Lady 
Mary Montegu’ya hitaben yazd  “Türkiye’den Mektuplar” nda 
anlatmaktad r.  
 Yazar, bu mektuplar ndan birinde, Türkiye’ye sevgisinin 
nas l ba lad n  yazar. Onda bu ilgiye sebep olan Sivas 
Gökmedrese’nin, kendisinin yabanc  bir ülkede kendisinin yabanc  
bir ülkede bunal ma dü tü ü bir dönemde can simidi olmas d r.  
 Onun hikâyesini okuyunca, önce kendime böyle bir soru 
sorarak bu meseleye bakay m istedim. Bu soru özellikle okuyucuya 
da sormak istiyorum: Fransa’n n kendi üniversitelerinde ders diye 
okuttu u, Amerikal  bir genç k z n ba ndaki sevda rüzgâr n n 
esintisini bir kenara b rakarak, içindeki bunal m  böyle bir eserle 
a mak için kalk p tâ Amerikalardan Sivas’a geli i bize baz  eyleri 
hat rlatmayacak m ? Onlar n fark nda oldu u, onlar n tan y p 
anlamaya çal t  bu elimizin içindeki eserleri biz ne zaman fark- 
edece iz? Mesela, yüz kilo alt n  olan bir adam n bunun fark nda 
olmay p fakir ya amas  gibi bir durumdan biz kendimizi nas l 
kurtaraca z? 
 tiraf edeyim, Sivas’ , Gökmedrese’yi bilen birisiyim, ama bu  
_____________________ 
48 Katharine Branning, Bir Çay Daha Lütfen, (Çev. Ali Çavu o lu) s. 20. Kaynak 
Yay nlar , stanbul 2010  
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medreseyi böylesine yak ndan anlam  de ildim. Katharine han m n 
yaz s n  okuyunca bu dikkat noktalar n  göz önünde bulundurarak 
buras n  yeniden gezeyim istedim. “Cumhuriyet Döneminde Sivas 
Sempozyumu”na kat lacakt k. Beni bildiri sunmaktan çok, bu 
medrese ile ilgim oraya çekmi ti. Sempozyuma kat ld k. Bir yar m 
günümüzü de bu medreseye ay rd k. Kaynaklarda medrese hakk n- 
da unlar anlat l r: 
 “As l ad  Sahibiye Medresesi. Bu Medreseyi, hatta sizdeki 
Sahabiye medresesini ve Konya’daki  nce Minareli medresesi 
Selçuklu’nun önemli vezirlerinden Sahib Ata Fanreddin Ali 
yapt rm t r. Bu Medresenin bat  yönünde giri  kap s n n yer ald  
ana büyük kap  üzerindeki kitabesinden anla ld na göre, 1271 
y l nda yapt r lm t r. Taçkap s n n yan sütunca ba l k- lar  üzerinde 
kar l kl  olarak yaz l  imzaya göre Gökmedrese’nin mimar  Konyal  
Kaluyan'd r. 
 Çifte minareli taç kap s  ve kap n n üzerindeki süslemeler, 
yap n n en görkemli bölümüdür. Süslemelerde 12 tür hayvan ba , 
y ld z, ve hayat a ac  motifleri kullan lm t r. Duvarlar  yontma 
kalker ta ndan yap lan medresenin minareleri 25 metre 
uzunlu undad r. 
 Gökmedrese, aç k avlulu dört eyvan emas n n uyguland  
iki katl  oldu u san lan bir medresedir. Plastik sanat n aheser- 
lerinden olan taç kap da mermer malzeme nedeniyle k gölge 
sistemi genel görünümünü etkilemektedir. Ayr ca s rl  tu la ve mavi 
çini i çilikli tu la örgülü minarelerde taç kap ya daha da önem 
kazand rmaktad r. Cephenin solunda üç dilimli kemeri, iki sat rl k 
kitabesi ve üç yönü dola an geometrik bordürüyle çe mesi cepheyi 
daha hareketlendirmi tir. Bu hareketlili i sa  ve sol tarafta 
benzemeli pencereler ve bekitme kuleler tamamlamaktad r. 
Medrese, taç kap n n üst iki kö esinde iç içe girmi  hayvan ba lar  
doldurmaktad r. 
 Minare kaidelerinden a a  do ru inen mermer yüzeyde 
büyük boyutlarda geometrik, yaz  ve bitkisel motifler simetrik 
durumda ve plastik görünümünde yap lm t r. Medreseye giri te 
sa da mescidi bulunmaktad r. Ah ap minberi sonradan yap lm t r. 
Mihrab n büyük bir k sm  günümüze kadar gelebilmi tir. Çini ile 
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kapl  olup üzerinde Ayet-el Kürsi yaz l d r. Üçgenler ile kubbeye 
geçi in sa land  mescidin kubbesi ve etekleri de çini tezyinatl d r. 
 Giri in solundaki kare planl  kubbeli oda ise Dar-ül Hadis 
bölümüdür. ç duvarlar  s vanm t r. Üzeri aç k dikdörtgen planl  iç 
avlunun ortas nda bir havuzu olmas  gerekir. Bugün yap n n içinde 
bu havuzun mermer ta lar  hala durmaktad r. Anadolu’da bilinen en 
büyük Selçuklu havuzudur. 22 kö eli poligonil bir plana sahiptir. 
Avlunun kuzey ve güneyinde alt  sütun üzerine in a edilmi  bir 
revak k sm  bulunmaktad r. Bu revaklar n gerisinde küçük 
kap lardan hücrelere girilir. Do u yönündeki ana eyvan  y k lm  
yerine mevcut ta  ve kitabelerle bir duvar örülmü tür. Kuzey ve 
güneydeki yan eyvanlar n içi çini tezyinatla süslüdür. 1934-1967 
y llar  aras nda müze olarak kullan lm t r.” 
 Bizim gezdi imiz günlerde onar m i leri devam etmekteydi. 
Ben bu medreseyi yirmi y l kadar önce de gelip gezmi tim. O 
günden bu zamana kadar ilgisizlik konusunda pek ciddi bir de i im 
yoktu. Bu medreseyi yapt ran Sahib Ata Fahreddin Ali, Mo ollar n 
Anadolu’yu ya malad  i gal döneminde, kendi ad na 
Afyonkarahisar bölgesinde “Sahibatao ullar  Beyli ini” kuran bir 
insand r. Zaman zaman Selçuklu beyli inde vezirlik görevinde 
bulunan  ve eserlerini Konya, Kayseri ve Sivas gibi Selçuklunun 
hakim oldu u bölgelerde veren bir Türkmen beyidir. Mo ol zulmü- 
ne ra men, bütün servetini milletinin  emrine vermek için ülkenin 
her taraf ndan say s z eserler yapt rm t r. Sivas halk , bu eserin 
öneminin de fark nda m yd , bilemiyorum? Sadece Sivas halk  m , 
hay r! Bütün bir millet olarak Türkiye yaln zca bu eserin de il, bu 
eserde sembolle en bütün medreselerin fark nda m d r bunu kendi 
kendimize soral m. Bana göre, hay r,  de il! 
 Ta n dilinden anlayanlar için Gökmedrese bulunmaz bir 
yap d r. Muhte em Selçuklu çinileriyle, mermerin ve yöre ta n n bir 
bütünlük içerisinde duygular m z  ok ayan duru u a rt c  bir 
etkiye sahip. Kaideleri adeta bir dantel gibi i lenmi  tu ra örgülü 
minareleri firuze rengi çinilerle donat ld  için de “Gökmedrese” 
ad  buradan do mu . D ardan birisinin, bir merakl s n n bu gizli 
hazinemizi ke fi için kullanaca  dili Katharine Brannin ne güzel 
ifade ediyor: 
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 “Türkiye’de bu abidenin önünde dururken Sivas caddele- 
rinde alt n çömle imi buldu umu dü ündüm. Hayal k r kl yla 
sonuçlanan vah i ördek av  de ildi bu, hatta bu çömlekten daha 
de erli, ganimet dolu bir hazine sand  bulmu tum. Sanatsal 
arzular n günlük hayata nas l aktar labildi inin mükemmel bir 
örne iydi bu. Bu yap n n ve ta lar n dilleri vard . “ 
 Genç bir Amerikal n n kar la t  ilk Türkçe kelimenin 
“Medrese” olu u,  bu sözün onda Türk kültür ve medeniyetine 
yöneli te tan t m  dili olarak do urucu annelik görevini yapmas , 
Türkiye için bir ans de il mi?  
 Medrese, asl nda bizim fikir iklimimizin hareket noktas  
olarak hayat m za Müslüman oldu umuz ilk as rda girmi . Kelime 
anlam  itibariyle, “Tedris edilen yer, okunan yer” demektir. Kelime- 
nin kökü Arapça ama ruhu Türkçe’dir. Biz tarihimizi, medeniyeti- 
mizi, kültürümüzü onunla besledik. Onunla sosyal ahsiyetimizi 
geli tirip dünya hükümdarl  için çaba gösterdik.  Çad r hayat ndan 
yerle ik hayata medreseler etraf nda kümelenen evlerimizle geçtik. 
Step kültürünün ehlile mesinde, sosyal ahsiyetimizi yeniden 
ekillendirmesinde bu odalar n etkisi inkar edilemeyecek kadar 

büyüktür. Bu medreseler olmasayd , Bizim ve Bat ’n n y llard r 
kitaplar ndan ifa arad  bni Sina olur muydu? Bu medreseler 
olmasayd , Gök ilminin babas  Biruni olur muydu? Bu medreseler 
olmasayd , Cebir’i bulan, modern kimyan n babas  El Cabir olur 
muydu? Tarih Sosyolojisini sistemle tiren bni Haldun olur muydu? 
Türkçe’nin üstün dil oldu unu ispat için ilk lügati yazan Ka garl  
Mahmut olur muydu? Gazali olur muydu? Farabi olur muydu? 
simler listesini ço altabiliriz, bunu binlerce büyük Türk ve slâm 

alimi olarak burada s ralamak mümkün. Bütün bunlar, bulunduklar  
yerlerdeki medreselerin insanl a sunulan birer yd . Sadece 
kendisini, kendi talebelerini de il, merkezde muhite do ru 
geni leyerek bulundu u ehrin entelektüel seviyesini yükseltiyordu, 
bulundu u ülkenin irfan dokusunu zenginle -tiriyordu. Bununla da 
yetinmiyor, Hindistan’dan spanyaya kadar çok daha geni  bir 
co rafyan n manevi iklimini ayd nlat yordu. Medrese buydu, böyle 
bir ilim potansiyelinin kayna yd . 
 Biz özünü bo altt k bunlar n, kabu unu da zaman n 
tahribat na b rakt k. Yüzlerce medresemiz,  ehir harabelerinin 
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alt nda ezilerek can verip gitti. Kurtarabildiklerimizden birisiydi 
Gökmedrese. Branning bunun fark nda, bunu anlayamayanlara kar  
ifadesi de oldukça anlaml : “Amerikal  olmayanlar n, genç 
ülkemizde tarihin bizim için tuttu u büyüleyici gücünü anlamalar  
çok zordur.” 
  Bunun içindir ki onun; “Y llarca süren ziyaretlerim, ara t r- 
malar m, bulgular m ve pek çok ta tan hareketle Türkiye’yi daha iyi 
tan d kça ta lar kadar s cak, kalp ehli insanlarla dolu bu mükemmel 
ülkeye sonsuza kadar ba l  kalaca ma dair zihnimde en ufak bir 
üphe kalmad ”, cümlesi bizim fark edemedi imiz bir taraf m z  

yaln zca Amerikal lara, yaln zca Bat ’ya de il, bize de anlatm  
oluyor. Çünkü o büyüleyici zenginli i biz de ke fetmi  de iliz! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112



 

alt nda ezilerek can verip gitti. Kurtarabildiklerimizden birisiydi 
Gökmedrese. Branning bunun fark nda, bunu anlayamayanlara kar  
ifadesi de oldukça anlaml : “Amerikal  olmayanlar n, genç 
ülkemizde tarihin bizim için tuttu u büyüleyici gücünü anlamalar  
çok zordur.” 
  Bunun içindir ki onun; “Y llarca süren ziyaretlerim, ara t r- 
malar m, bulgular m ve pek çok ta tan hareketle Türkiye’yi daha iyi 
tan d kça ta lar kadar s cak, kalp ehli insanlarla dolu bu mükemmel 
ülkeye sonsuza kadar ba l  kalaca ma dair zihnimde en ufak bir 
üphe kalmad ”, cümlesi bizim fark edemedi imiz bir taraf m z  

yaln zca Amerikal lara, yaln zca Bat ’ya de il, bize de anlatm  
oluyor. Çünkü o büyüleyici zenginli i biz de ke fetmi  de iliz! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 GELENE  OLMAYAN EHR N  
 GELECE  DE OLMAZ! 
 
 ehirle me denilince modern binalar, asfalt yollar, 
ayd nlat lm  caddeler, i  merkezleri, resmi binalar anl yoruz… 
 Bizim insan m z n muhayyilesine kaz nan temel figürler 
bunlar. Peki, bunlar nereden do du? Cevab  de belli: Hayat n zaru- 
retlerinden. Osmanl  mparatorlu u, bir dönem geni leme idealiyle, 
b rak n Anadolu’yu kendi payitaht n  bile ihmal etti. Dü ünebiliyor 
musunuz, Dolmabahçe ve Y ld z Saraylar , devletin yükselme 
döneminde de il, çökü  döneminde bir sosyal psikoloji zorunlulu u 
olarak yapt r lmad  m ? Neymi ,  zay flayan devleti güçlü göstermek 
için krediyle lüks binalar yapmak!.. Ama binalar çökü ü önleyemedi. 
Anadolu ise tümüyle ihmal edildi. Anadolu ehirlerinde Osmanl ’- 
n n ayak izleri yok denece kadar azd r. Mesela, Sinan’  imparator- 
lu a arma an eden Kayseri’de, y k lan baz  hamam ve binalar  
saymazsak, bu Büyük Usta’n n bir küçücük camisinin olmas  neyi 
ifade eder? 
 Bu ehrin eski mahallelerinde insanlar birbirlerini tan r, 
bilirlerdi. Dertlerini sevinçlerini birlikte payla rlard . Ç kmaz 
sokaklarda bir Osmanl  uyumu vard . Sokak kendi fakirini yedirir, 
içirir, doyurur, gerekirse evlendirir, ev sahibi yapard . Bu bir ya ama 
gelene iydi. O sokaklar  kald rd k insanlar  apartmanlarda a ure 
malzemesi haline getirdik. Çok katl  binalarda birbirini tan mayan, 
tan mak istemeyen, tan madan ya ay p ölen insan gruplar  olu maya 
ba lad . Birbirine sayg  duymayan, birbirini anlamayan, anlamak 
ihtiyac n  duymayan bir hoyratl k eski tek katl  toprak daml  
evlerinin uhreviyetini al p götürdü. 
 Art k, devlet toparlan p geçmi ine de bakacak hale geldi. 
Belki gelece e dönük altyap  yat r mlar , yeni tesisler, yeni sanayi 
kurulu lar  gerekli, ama buna paralel olarak bu toplumu geçmi iyle 
yüzle tirmek, geçmi ini tan t p anlatmak, kabullendirmek ve hatta 
gelece in itici gücü haline getirmek için bir eylerin yap lmas  
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gerekir. Bu ülkenin sahibi ya da kirac s  m y z gibi tedirginli in, 
hatta derin ku kular n ifadesine ortak akl n cevab yla  duru  
sergileyebilmemiz için mutlak surette zenginle tirilmi  bir gelecek 
için zengin geçmi in miras n , daha do rusu bizi bugünlere ta yan 
gelene ini çok iyi kullanmam z gerekmektedir. ehirlerin sorun- 
lar yla ehirlinin beklentileri belki ayn  kap ya ç kmayabilir. 
Yöneticiye dü en, bunlar  birle tirmektir.  
 ehirler maddi ve manevi iki kültür miras na dayanmak 
zorundad r. Bu bir alt uur halinde yöneticilerin ideallerine yön 
verici unsur haline getirilirse birçok meseleyi çözmede çok daha 
kolay alternatiflere ula abiliriz… Maddi kültür belli; çe itli binalar n 
hüzünlü kap lar nda bunlar n yaln zl n  okuyabiliyoruz. Arkeo- 
lojik ve etnografik malzemeler bunun çokça örne ini veriyor bize. 
Manevi kültür;  örf ve adetlerimizin bünyesinde toplanan davran  
biçimleridir. nanç, tarih bilgisi, müzik, örflerimiz bundan beslenir. 
Modernle me u runa en çok tahribata u rayan da bu manevi 
kültürümüzdür.  
 Gelene in imkânlar yla gelece imizi tayin edip daha 
düzenli, daha istikrarl , daha bize göre bir hayat tarz  olu turmak 
gerekirken, maalesef ça da la ma ablonuna hapsedilen bir 
yabanc la ma hastal  birçok de erimizi tahrip edip gitmektedir. 
Türk toplumu, ça da la ma u runa yüzlerce y ld r kendisinin 
varl n  alt n bir koza gibi muhafaza alt na alan inançlar n  feda 
etme tehdidiyle kar  kar yad r. Ütopik Bat l la ma bask lar  
yüzünden reel olanla ideal olan ço u zaman çat maya dönü tü- 
rülmü  ve beslendi imiz geleneksel gerçekçili imiz hayallere pe ke  
çekilmek istenmi tir. ehirleri modernle tirdiklerini sananlar n 
fark na varamad klar  bu ince çizgi üzerindeki tercihi taklide feda 
edenler imdi çözümsüzlükle bo u an ehirler do urmu lard r. 

ehirle mede en önemli handikap bu alandad r. Bunun içindir ki, 
ehirlerin öncelikle manevi kültürüyle donatmam z gerekecektir. 

Art k içi bo alt lm  birçok örf ve adetler hayat m zdan çekilmektedir 
çekilmelidir de:  Dü ünlerde köçek ya da dansöz oynatmak terk 
edilmeli ama, dü ünleri de nikah masas nda bitirmek, toplumun 
ortak sevinç ve ne esini engellemektir. Cenazenin defnine kat lmak 
bir payla m duygusudur. Ölen taraf n ac s yla birlikte mezara kadar 
yürüyeceksiniz. Onu evinde bir süre yaln z b rakmayacaks n z. 
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Gazete ilan yla, ya da telefon veya mesajla ba sa l  dileme, ac n n 
d nda kalman n ötesinde ölümü hafife alma de il midir? Biz 
sevinçlerimizde ço alan bir milletiz. Ay klama mutlaka olmal , ama 
özü de feda etmemeliyiz. Bugün gürültü kirlili ine dönü en Bat  
müzi ini hakim k lma gayretinin alt nda ciddi bir yozla t rma 
ideolojisi vard r. Müzi in evrenselli i, kültürel çökü e zemin 
haz rl yorsa, bu emperyalist niyetlerden beslenen bir s zma olarak 
alg lanmal  ve tedbiri de ihmal edilmemelidir: Her milletin kendi 
duyarl l , hassasiyetleri ve tercihleri vard r. Bat l lar, nas l bizim 
hoyratlar m zdan anlam yor, türkülerimize, ark lar m za kay ts z 
kal yorsa, biz neden onlar n Rock müzi ini bir evrensellik slogan yla 
kabullenelim? Onlar n müzi i evrensel ise bizimki evrensel niçin 
olmas n? 
 Peki bu hususlara sahip ç kmak için kimlere müracaat 
edece iz? 
 Do al olarak ehirlerin bir mülki idare amirleri var, bir de 
mahalli hizmetlerini organize eden Belediye Ba kanlar . 
 Vali devleti, belediye ba kan  da halk  temsil ediyor. Belki 
hizmet alanlar  da ayr lm  gibi. Ne var ki, bu ayr ma ço u zaman 
belki istemeyerek de olsa ehirlerin problemlerini çözümsüzlü e 
götürebilmektedir. 

Bunu özellikle, Güneydo udaki ehirlerimizde net bir 
ekilde görebilmekteyiz. Devletine kafa tutan, kendi etnik kimli ini 

bir farkl la ma arac  olarak kullanan  birçok belediye ba kan , devle- 
tin prensiplerinin aksine davranmakta bir sak nca görmemektedir. 
Halbuki, kendi siyasi hesab n  kullan rken halk na mahrumiyetin 
bedelini ödetti ini dü ünmemektedir. 
 Yönetenle yönetilen aras nda sa l kl  diyalogun olmas , 
devletin sa lad  f rsatlar  herkesin kendi hesab na de il, ehirde 
ya ayan insanlar n hayr na kullanmas na ba l d r. ehirler birer 
sosyal bütünle me alanlar ysa orada ki isel hesap belki dü ünene 
geçici bir süre için kazanç verir, ama ehir kültüründen de çok 
eyleri al p götürür. ehirler devlet organizmas n n ana parçalar ysa, 

devleti ya atabilmek için ehirleri güçlendirmek, üstelik onlar   bir 
bütünlük içerisinde birlikte geli tirerek güçlendirmek ancak kal c  ve 
sa l kl  sonuçlar do urur. Gelece in kurucular , geçmi in kurucu- 
lar n n tecrübelerini ehirlere aktarabilirlerse arzulanan neticeye 
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do ru sa l kl  bir yürüyü  belki olacakt r. Unutmayal m, birçok 
bölgede ehir yönetimini a iret yönetimiyle kar t ranlar, insanlar na 
eziyet ettiklerini fark ettikleri gün, belki bir ç k  yoluyla ehirlerin 
problemlerinde bütünlü ün getirdi i dinamikler yerine oturabile- 
cektir. 
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 YOLUN GÜVENL YSE DEVLET N  
 GÜVEN L R DEMEKT R! 
 
 Bugün çok eritli temiz asfalt yollarda seyahatin tad n  
ç karmaya ba lad k. Çocuklu umdaki yollar  hat rl yorum. llerimi- 
zin ço u birbirine stabilize yollarla ba l yd . Yollar darac kt  ve 
arabalar bozuk yollarda s k s k parça k rarlard . Hiç unutmam, 
Çorum’dan skilip’e gidiyoruz. Yolda bizi ta yan eski bir otobüs 
yolun gadrine u rad  ve ar zaland . Saatlerce so uk bir k  gününde 
yolda beklemek zorunda kald k. Yolcular da oföre yard m ederek 
araban n ar zas n  giderdiler yolumuza devam edebildik.  
 Asl nda, bir yol ar zas n  burada gündeme getirmek belki de 
gereksiz görülebilir, elbette bunun orijinal taraf  da yok. Ancak bu 
ar za, bana hayat n arka plan na itilen ve halk n nas l istismar 
edildi ini gösteren bir olay n foto raf n  da verdi i için burada 
önemsedim. Onu size de anlatmak istiyorum: 
 Araba ar zalan nca, h rpani k l kl  bir adam hemen bir 
kenara çömeldi, önüne bir mendil açt  ve seslenmeye ba lad : 
 “-Müslüman karde lerim, bana yard m edin dua edeyim. 
n aallahu Teala araba çal acakt r.” 

 Adama önce kad nlar ilgi duymaya ba lad lar ve bakt m 
ceplerinden ç kard klar  bozuk paralar  önündeki mendile b rak yor -
lar. Adam da kafas n  önüne y km , her b rak lan paraya kar l k 
elini gö süne götürüp ba yla selam veriyor ve okumas na devam 
ediyor. Dayanamad m, adam n yan na yakla t m: 
 “-Senin bu yapt n ay p de il mi? Madem böyle maharetin 
vard , araba bozulmas n diye dua etsen de bu s k nt ya u rama- 
sayd k ya?” 
 Adam cevap vermeden birisi at ld : 
 “-Olur mu delikanl , bu araba bozulacak ki, adam para 
toplayabilsin. Böyle bir kerameti varsa, böyle para toplamak için onu 
araban n bozulmas  için göstermi tir belki de…” 
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 Mant kl  bir yakla md . Tabii, benim tepkime kat lanlar 
artt . Adam  karga tulumba kald rd lar. Onun arlatanl n n bir 
katk s n n oldu unu sanm yorum. Uzun ve yorucu çabalardan sonra 
araba tamir edildi ve biz yolumuza devam ettik. 
 Bundan yar m as r öncesinin böyle yol dramlar yla  ile 
bugünün yollar  elbette k yaslanamaz. O dönemin araçlar yla 
bugünün ula m araçlar  da. Ancak, bu duruma gelmeden önce, 
mesela Selçuklular döneminde yollar m z nas ld ? Güvenlik var 
m yd ? Osmanl lar döneminde ula m artlar  nas ld ? ehirlerin 
atardamar  da toplardamar  da yollard r. Bir ehir güvenli ve i lek 
yollarla ba ka ehirlere ba lanabiliyorsa, o ülkede kalk nma mutlaka 
h zlanacakt r. 
 Bugünün pekyolu efsanesi, dünün gerçek ticaret a n  
temsil ediyordu.  Selçuklular, büyük ehirleri birbirine ba layan 
yollar  kervansaraylarla, hanlarla donatm lar. Her 35-40 km.de bir 
kervansaray in a etmi ler, Üstelik burada konaklayan insanlara üç 
gün ücretsiz bak m lüksünü de getirmi ler: Adam uzun ve yorucu 
bir yoldan gelmi se, han n hamam nda y kan r, berberinde t ra  olur, 
mutfa nda karn n  doyurur, hastaysa tedavisini yapt r r, 
hayvan n n bak m n  yapar, gerekirse nallar n  yeniletir. sterse, 
burada al -veri ini de yapabilir.  Sonra kalkar, kervansaray münadi- 
sinin, “mal nda e yas nda eksi i olan var m , varsa gelsin berü!” 
nidas na muhatap olur, mal n  kontrol eder ve  zinde bir ekilde 
ehre ya da ehrin pazar na iner. 

 Çin’den, Hindistan’dan kalk p Türklerin hakimiyeti alt nda- 
ki topraklarda binlerce km. yolu kat ederek Anadolu’ya gelen 
kervanlar, bu uzun ve zahmetli yollarda Kervank ran haydutlara, 
yol kesen e kiyaya rastlam yorsa, ortada bir güç ve irade yani bir 
otorite var demektir. 
 Selçuklu topraklar nda, 200’ü Anadolu’da olmak üzere 
800’ün üzerinde kervansaray oldu u nakledilir. Sadece Kayseri-
Sivas aras nda 24 han n bulundu undan söz edilir. Hatta, ticaret 
öylesine canl d r ki, o y llarda Sivas’ta 15 ülke konsolosluk açarak 
Anadolu’daki i lerini buradan takip etmi lerdir.(49) 
 Yerine göre bin deveden olu an 2.500 insan  pe inden 
___________________ 
49 Nazan Sezgin; Bir Selçuklu Masal  Kervansaraylar; ufukötesi@ufukötesi com 
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sürükleyen ve 300 ton mal ta yan bu kervanlar, ehirlerin ana 
besleyicisi durumundayd . ehirlerin böylesine bir ilgi oda  haline 
gelmesi, elbette güçlü ekonomisinin olmas ndand . Adam gelecek 
burada mal n  satacak ve ülkesine yeni mallar alarak dönecektir. 
Rahmetli Prof. Dr. Faruk Sümer, Kani -Karum gelene inin, 
Selçuklular döneminde, Kani -Karum’dan 50 Km. daha do u’da 
bugünkü Pazarören köyü yak n ndaki Zamant  Kalesi, (ki büyük 
ihtimalle bir kervansaray  da olmal d r) yak n ndaki Yabanlu 
Pazar ’nda sürdürüldü ünü anlat r. Bu Pazar, Selçuklular n bir nevi 
yaz fuar  durumundayd . Ticaret kervanlar  ve mal alacaklar ve 
kendi mallar n  yabanc lara satacaklar burada bulu urlard . Bu 
ticaret, Kayseri’ye o tarihlerde çok büyük bir canl l k getirmi ti.  
 Selçuklular dönemindeki bu ticari potansiyel ve hareket- 
lilikten söz eden Prof. Hakk  Acun, Prof. Dr. Turan Yazgan’ n 
hesaplamalar na göre yaln zca Sivas’ta toplanan verginin dört milyar 
alt n, Büyük Britanya mparatorlu unda toplanan vergininse yedi 
buçuk milyar alt n oldu unu söylemektedir. Tabiî ki bu zenginlik 
k sa zamanda Mo ol çapulcusunun dikkatini çekecekti. Bir taraftan 
haçl lar, Bizans, Gürcüler vs. ile de mücadele eden Selçuklu bir de 
Baba shak Türkmen ayaklanmas yla u ra mak zorunda kal nca 
zay f dü tü. Mo ollara ma lup oldu. Türkmen, Mo ol zulmünden 
memnun kalm  m d r acaba? 
 ehirleri doyuran da, bat ran da demek oluyor ki, bu servet 
ak  oldu. Gerçekten de, 13. asr n ortalar nda Alaeddin Keykubad’ n 
öldürülmesinden hemen sonra, Selçuklular, 1243’de Köseda ’da 
Mo ollara kar  hezimete u rad  ve Mo ollar Önce Sivas’ , Sonra’da 
Kayseri’yi yak p y karak devletin Ba kenti Konya’y  kontrole ald lar. 
Mo ollar Anadolu’daki bu birikimi talan ettiler. Kayseri’deki insan 
katliam ndan söz eden Prof. Dr. Osman Turan ehirdeki cesetlerin 
aras ndan geçen askerlerin çizmelerinin içine kan doldu unu söyler. 
Bu vah etten sonra ehirler bir daha eski güzelli ine ve gücüne 
kavu amad . Yollardaki güvenlik zay flad , ticaret durdu ve fakirlik 
ba lad . O tarihlerde Mo ollar n büyük tahribat na u rayan kervan- 
saraylar, hanlar y k k halleriyle Osmanl  döneminde de hizmet 
verdilerse de, zamanla fonksiyonlar n  kaybettiler. Bugün, o  800’ün 
üzerindeki Han’dan ancak 40 kadar  ayakta kalabilmi  ve geçmi in 
maceras na tan kl k etmektedirler. 
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 Osmanl  mparatorlu u bu çökmü , çözülmü  Anadolu 
ehirlerini yeniden ihya için harekete geçtiyse de, do u’da ran’la, 

Bat  da ise Haçl  despotizmini ta yan H ristiyan devletlerle u ra t  
için ehirlerin ço u kendi yaralar n  kendileri sard lar. 
 Bugünkü Anadolu ehirlerinin hemen tamam nda geçmi in 
bu a r tahribat izini görmemiz mümkündür. Buna ra men, Türkiye 
toparlanm  ve ehirler, geçmi ten kendilerine emanet edilen yollar  
geni leterek ve daha rahat ula m sa layacak kaliteye kavu tur- 
mu tur. Bugün insan m z iki ehir aras nda yerine göre bir ayl k 
yolculu a kar l k günümüzde birkaç saatte çok lüks araçlarla 
ula m sa laman n konforuna kavu mu tur. Art k yollarda ne deve 
ne de ka n  arabas , ya da kervan katarlar  var. Bu i leri imdi güçlü 
ve h zl  otomobil ve motorlu araçlar yerine getiriyor. Ufukta 
geçmi in korkusunu ya atacak bir Mo ol ya da Haçl , gizli tehdidi 
olsa da aç k sald r s  gözükmüyor. çimizdeki Mo ol zihniyetinin 
ihtiraslar  ve sald rganl  k r labilse, belki bu ehirler çok daha h zl  
bir ekilde geli ebilecektir! 
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 EHR  ENDÜSTR S  ZENG NLE T R R M ? 
 
 ehirler toplu ya ama alanlar na dönü ürken buradaki 
insanlar n ihtiyaçlar n n kar lanmas  için de her asr n kendine göre 
bir geçim ve üretim endüstrisi vard . lk ehirler tar ma imkân veren 
alanlara in a edilmi lerdi. Dikkat edilirse, bütün Türkiye’de, Bat ’da 
ve  dünyan n hemen hemen her yerinde genellikle ehirler rmak 
kenar nda ya da bol kaynak sular n n bulundu u yerlerde ve tar ma 
elveri li düz yerle im alanlar nda kurulmu lard r. Bunun temel 
sebebi, ehirler in a edilirken bütün toplumlar tar ma ba l yd . 
Bunun için de beslenme ihtiyac n  ilk elden ve do rudan, daha kolay 
yollarla kar layabilmek gerekiyordu. Eski ça larda, geli mi  bir 
ula m a  olmad , olmaya ba lad  dönemde de yol güvenli i 
bulunmad  için tüketim maddelerinin tarladan eve do rudan 
intikali gerekiyordu. Böyle bir stratejik zorunluluk yüzünden ilk 
ehirler tar mla iç içeydi, hatta bir anlamda tar m ehirleriydi. Bu 

uygulama, hemen bütün ehirlerin çevresinde vard . imdi, binalar 
arsalar   yutmaya ba lay nca tar m ehirleri özelliklerini kaybettiler 
ve yerini sanayi ehirlerine b rakt lar.  
 Günümüzde, sanayile menin getirdi i farkl  talepler yüzün- 
den ehirler bu defa  endüstri kurulu lar yla ku at lmaya ba lanm - 
t r. Üstelik verimli tar m alanlar  da bu i ler için hoyratça feda 
edilmek suretiyle. Adana’da, Mersin’de, Antalya’da, Bursa’da, 
zmit’te, hatta stanbul’un geni  mücavir alanlar nda kullan lan 

alanlar ekime elveri li tarlalard . Sanayiinde biraz mesafe alm  bir 
ehir gösteremezsiniz ki, do usundan bat s n- dan güneyinden ya da 

kuzeyinden karn m z  doyuracak verimli alanlar  gasp ederek sanayi 
kurulu lar yla  çevrilmi  olmas n. 
 ehirleri insan kalabal klar yla i gale götüren de bu 
kurulu lard r. Kolay i  bulma umuduyla yorgan n  s rt na atan 
ko up geliyor ehre. Bu defa, kalk nman n itici gücü olarak görülen 
sanayi bir güzelli in ve verimin simgesi iken, eme ini kulland  
insan n n sefaletiyle de yeni bir y k m anlay n n simgesine 
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dönü üyor. Sanayi kurulu lar  refah  de il fakirli i artt ran ikinci bir 
üretim alan  haline geliyor. 
 Çal t rd  adama standart bir geçim seviyesi sa laya- 
mayan, hatta gelecek güvencesi dahi veremeyen sanayici, ülke 
ekonomisine nas l katk  sa layacakt r, anlamak zordur? Tabii bu 
durum, bize has bir hastal k de ildir: Bat  sanayi devrimiyle 
geli meye ba lad  ve kalk nd . Ancak, bu sanayi ayn  zamanda 
Bat ’y  da katletti: 1. ve  2. Dünya Sava lar nda kullan lan silahlar bu 
sanayinin ürünüydü. Milyonlarca insan n hayat na mal oldu. Bir 
anlamda, Bat l , kendi evlad n n kan ndan silah üretti. Refah n  
sa layacak verimlili in suyu olarak kendi insan n n kan n  kulland . 

i kendi topraklar yla da s n rl  tutmad , bu defa bu sanayi dal n  
dünyay  sömürme arac  olarak kullanmaya ba lad .   
 Bu konunun ay rt edici özelli i, ehirlerin sanayin imkân- 
lar n  kullanmas na ra men, sanayinin çekicili ine kap lanlar 
yüzünden de y k ma u ramaktad r. Bu bak mdan, Endüstriler 
ehirlere mutlaka olumlu katk  sa l yor, ama bunun çok a r bir 

bedelini de yozla ma, ahlaki de erleri kaybetme, suçlular  bar n- 
d rma gibi faturalarla ödemektedir. 
 Unutmayal m, atom bombalar  ehir endüstrisinin ürünü- 
dür. Bu bombalarla Japonya’n n iki ehri Hiro ima ve Nagazaki 
haritadan silinmi  ve yüz binlerce insan n hayat na mal olmu tur. 
Bugün geli tirilen biyolojik ve kimyasal silahlar da ayn  ekilde 
hedef olarak ehirleri seçmek zorundad r. Çünkü ehirleri fetheden- 
ler ülkeyi fethetmi  olmaktad rlar. Endüstri böyle bir canavar 
durumuna gelirse kendi yavrusunu yemekten de çekinmeyecek ve 
ehirler ruh mezbahalar na dönü ecektir. B ça  ise en k ymetli 

arazilerinde geli tirdi i endüstrisidir! 
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 STANBUL’UN B R BA KA YÜZÜ 
 
  stanbul dünyan n “Kültür Ba kenti” misyonunu üstlendi. ‘Bu 
ehir böyle bir imtiyaz  hak ediyor mu?’ diye elin o lu durmam , 

gelip gezmi  ve gördüklerini de; 'Ne kültür ba kenti, stanbul 
Avrupal  bile de il', diye yaz p yay nlamay  ihmal etmemi : 
 ngiliz GQ dergisinden A. A Gill bak n z daha neler demi ;  
 “ ehirde cazdan metale ve alaturkaya kadar her türlü 
müzi in dinlenebilece i barlar var. Kentin en ünlü gece kulübü ise 
Reina. Yüksek s n f bir e lence mekan  olan Reina'ya ula mak bir 
kabus! Türkler inan lmaz bir sald rganl kla araba kullan yor ve 
özellikle bu mekan n bulundu u hatta trafik insan  çileden ç kar yor. 
 Reina'n n kap s nda ilginizi ilk çeken ey; çift tarafl  park 
etmi  Mersedesler ve sinirli bodyguardlar oluyor. çeri girerken 
üzeriniz aran yor. Bunun nedeni olas  bir El Kaide sald r s ndan 
çekinilmesi de il, Türk erkeklerinin silaha olan merak . Geçmi ten 
gelen 'at, avrat ve silah' tutkular ndan vazgeçemeyen Türk 
erkeklerinin ço u silahla dola yor ve onlara kar  dikkatli olunmas  
gerekiyor. 
 Müthi  bir manzaraya sahip olan Reina'da her türlü içki 
bulunuyor. Mekanda e lenen Türk erkekleri Rus bodyguard'lara 
benziyor. Kad nlar ise sar n, mini etekli, etine dolgun ve erkekleri 
tahrik etmek için mutlaka gö üs dekoltesi veriyor! Kad nlar dansöz 
gibi k v r yor. Erkeklerse bir metronun içinde tek elleriyle demire 
tutunmu  bilinçsizce sa a sola sallanan tipler gibi... 
 nsanlar gece boyunca e lenir gibi yap p, asl nda birbirini 
kesip sevgili ar yor. Reina'daki i ko erkeklerin yanlar ndaki 
kad nlar için fahi  fiyatlara ampanya patlatmas  tam bir Orta- 
do ululuk göstergesi. Türk erkeklerinin hepsi birer John Travolta. 
S k s k tuvalete gidip saçlar n  slat yorlar, gömlekleri- nin bir 
dü mesi aç k dola yorlar ve etrafa vurucu bak lar at yorlar. Bu 
halleriyle çok gülünçler. 

123



 

 stanbul öyle bir kent ki, her yer güvenli ama insanlar  
güvenilir de il! Sokaklarda türbanl  hatta kara çar afl  kad nlarla 
transeksüeller birlikte yürüyor. Baz  restoranlar  New York'un- 
kilerle yar acak düzeyde ama Ortaça 'dan kalma karanl k kö eler 
de var. 
 Kentte birçok cami var. Bunlar aras nda belki de en 
görkemlisi Sultan Ahmet Camii. D ar dan gerçekten harika ama 
içerisi buram buram ayak kokuyor! Temizlikleriyle övünen 
Müslümanlar Allah' n kar s na galiba ayaklar n  y kamadan ç k yor! 
Oray  gören her turist böyle dü ünüyor.” 
 Gill, yaz s nda Türkiye'nin bugüne kadar AB'ye girebilmek 
için bo  yere alay konusu oldu unu da belirtmi : “Türkler 
kendilerine 'Midnight Express' filminin  hat rlat lmas ndan nefret 
etseler de Türkiye okumam  gençleri, Kürt terörü ve çingeneleriyle 
Avrupa'n n içinde bir i çi s n f  olarak kalmaya mahkum.” 
 Onur zedeleyici böyle bir yaz  için hemen savunma 
reflekstiniz devreyle girebilir. Hakk m z da yok de il. Biz yak n 
zamana kadar böyle de ildik. stanbul da böyle de ildi.  1990 
öncesinin stanbul’u gerçekten stanbul’du. imdi neredeyse köye 
dönü türülmü . Do al olarak bir yabanc  bugünkü stanbul’u 
anlat rken gelip gördü ü o günkü stanbul’a bakacakt r. Buna 
ra men, adam n yazd klar n n tamam na do ru demeniz mümkün 
de il. Ama onu böyle bir kanaate götürecek olumsuzluklar n var 
olabilece ini de gözden uzak tutmamak gerekir: 
 Eminönü’nde, Sultanahmet’te, Sirkeci’de  meydanlar  i gal 
eden sat c lar, aylak insanlar, yabanc lar, i sizler bu ehrin görün- 
mesi gereken o güzelim tarihi ve mistik yüzünü çamur s vanm  
duvar haline getiriyorlar. Eskiden böyle de ildi stanbul. Tarihle 
tabiat n kucakla t  ehirde gerçekten geçmi e yolculuk yapard n z. 
Osmanl  demek stanbul demekti. Bu imparatorlu u y kt k ama 
onun ihti am n  ta yan stanbul’un bu tarihi miras hakk n  
korumu tuk. imdi onu da elinden al yoruz gibi. Kaçakç lar n, 
h rs zlar n, transseksüellerin, kabaday lar n birbirine kar p umac  
bir topluma dönü türülen bir kirli örtünün alt na itilen stanbul 
ahalisini, bu çökü ten kurtarman n yolu neyse onun üzerinde 
durulmas  gerekir. 
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 Elin adam  pe in hükümle gelince, k y da kö ede bu 
hükmünü besleyecek yalan yanl  çok eyleri bulabilecektir. Asl nda 
bir pavyon havas ndan stanbul’a bakmak sarho  Bat l  için 
normaldir. O, Hyde (Hayd) Park’ n ngiltere’yi yans tt  kadar, 
Reina’nin b rak n Türkiye’yi, stanbul’u bile temsil edemeyece ini 
bildi i halde, böyle eyleri söyleyecektir. Önyarg lar yla gelmi  bir 
adam n dünyas  o kadard r i te.  
 Tabii, bu ifadeleriyle bütün Bat l lar da stanbul’a böyle 
bak yor diyemezsiniz. Bak n z, Yazar’ n sözünü etti i ve Türkiye’yi 
Bat ’da oldukça kötü bir ekilde tan tan “Geceyar s  Ekspresi” filminin 
yap mc s  Allen Paker, Türkiye’ye ve stanbul’a onun gibi bakm yor: 
 "Pek çok ülke gezdim ama Türkiye’nin yeri bir ba ka. 
Buenos Aires, angay, Venedik, Dublin, Marake , Berlin, Leningrad 
gibi yerleri çok seviyorum ama Türkiye’nin ayr  bir yeri var. Modern 
dünya ile tarihin bir araya geldi i nadir güzellikteki yerlerden biri.  
stenmeyen adam ilan edilmi tim ama imdi çocuklar m tatillerini 

Türkiye'de geçiriyor… stanbul yüzy llard r Do u’nun Bat ’yla 
bulu ma noktas  olmu  ve siz ehrin içinde gezerken bu kültürel 
birle imi her ekilde hissedebiliyorsunuz. Filmi yapmadan önce 
stanbul’u ke fe ç kt m zaman ehrin tedirgin, biraz korkunç ama 

hiçbir Avrupa ehrinde görmedi im egzotik bir havas  oldu unu 
fark ettim.” (53) 
 Bir ehre hangi niyetle bakarsan o niyete uygun görüntüler 
bulursun. Bunlar  yazmak, yay nlamak da insanlar n tercih hakk d r. 
yisiyle, kötüsüyle görünen stanbul elbette bunlardan da ibaret 

de ildir. 
 Ne var ki, gayrime ru yoldan zengin olanlar, bu kazand k- 
lar n  gayrime ru mekanlarda tüketeceklerdir. O ablona stanbul’u 
hapsetmek, bu ehri anlamamakt r. Dedik ya pe in hükümle gelince 
mant k böyle tersten çal r. Yine de ben, “Türkiye okumam  
gençleri, Kürt terörü ve çingeneleriyle Avrupa'n n içinde bir i çi 
s n f  olarak kalmaya mahkum.” diyen bu adam  suçlam yorum. Sen, 
y llard r devasa bir geçmi i reddeder, hatta ona küfredersen, ortada 
duran böyle bir tablo ile ç kars n adamlar n kar s na!.. Bunun birinci  
sorumlusu geçmi ine s rt n  dönenlerdir. De ilse, ne stanbul, 
______________________ 
53 Hürriyet Gazetesi 26.10.2009  
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ne deTürk halk  böyle bir a a lamay  hak etmi tir. Dün bu k ç  
k r klar n efendisiydik. O efendili i reddetti imiz için böyle bir 
yorumla geçmi in intikam n  almak istiyorlar. Bari bundan bizim 
ayd n m z dersini alabilse!. 
 ehirli olmak medeni olmaksa, ehrin hayat tarz n  
yans tmayan bir yüzüyle tamam n n foto raf n  vermeyi Bat l n n 
bast r lm  husumet duygular n n  gere i olarak görüp savunmaya 
geçmek yerine, apkam z  önümüze koyup dü ünmemiz gerekir: Bu 
miras ehri, kendi o uhrevi havas ndan ç kar p, ötekile tirerek bu 
hale nas l sürükledik, bu çökü  foto raf n  olu turan bu malzemeyi 
nas l olu turduk ki  bir adam ç k p gelmi , kültür ba kenti olmadaki 
temsil hakk na böylesine utanmazca dil uzat yor? Bunlar  ara t r p 
tart mam z gerekir. 
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 EH RLE MEY  MEYHANEYLE ÖLÇENLER 
 
 Türkiye’de kalk nman n lokomotifi ehirler vard r. Bu görev, 
Cumhuriyetin kurulu  y llar nda stanbul’a verildi. Hakk yd  da bu 
ehrin. Osmanl  gelene inden gelen bir imtiyaz  vard . Osmanl  

Devleti, sanayile meyi ve kalk nmay  bu ehirle yürütmek istedi. 
Bugün 150. y l  kutlanan birçok kurum hep stanbul’da kuruldu. 
stanbul Üniversitesi’yle Osmanl ’n n ilk hamlesi ba lat ld . T p 

e itimi, mühendislik e itimi, hukuk e itimi bu yolla yüksek 
seviyede burada hayata geçirildi. Zihniyet yenilenmesine de 
buradan ba lad . Ne ac d r ki, yeniledi i zihniyet, d  güçlerle, 
az nl klarla i birli i yaparak kendisini bat rd . Ermeni Militan’ n 2. 
Abdülhamit’e düzenledi i ba ar s z suikastç ya; “Ey ahin avc , att n 
ama vuramad n”, diyen ermeni de il, kendisini Türk sanan bir airdi. 
 Bugün stanbul, kalk nmada, sanayide, ekonomide, ticarette 
ve kültürde gerçek anlam yla yine bir öncü ehirdir. Ancak, ülkenin 
bütün birikimlerini ve beklentilerini bir ehre yüklemenin do ura- 
ca  s k nt lar da bellidir. Bugün stanbul, bunun bunal m n  
ya amaktad r.  Tabii, bu bunal m, do al olarak t kanmalara kap  ara- 
layacak ve arkas ndan yeni aray lar  getirecektir. Kocaeli ve 
Bursa’n n stanbul sanayisinin mücavir alan na dönü mesi bundan- 
d r. Anadolu ehirlerinde pe  pe e diriltici hamlelerin ortaya ç kmas  
da bundand r. Adana, Kayseri, Konya, Gaziantep, Kahramanmara  
Çorum, gibi illerimizde ba lat lan sanayile me, her geçen gün daha 
büyük mesafelerin kat edilmesine sebep olmaktad r. Buna di er 
illerimizin de mutlaka kat lacaklar na inan yoruz. Tabii, bu durum, 
tekelle me e ilimindeki baz  odaklar  rahats z etmeye de ba lad . Bu 
tedirginli in en belirgin örneklerinden birisi, meseleyi sosyolojik 
aç dan ele al r gözükerek ideolojik ölçekler kullanan ekibin yapt  
“Türkiye’de Farkl  Olmak: Din ve Muhafazakarl k Ekseninde 
Ötekile tirilenler” ara t rma ve anketidir.  
 Öncelikle bu konuda çok önemli gördü ümüz bir hususa 
parmak basmak istiyoruz. Bu çal may  yabanc  ülkelerin vak fla- 
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r n n destekledi i söylenmektedir. Hiçbir yabanc  ülke, hele hele 
Türkiye’nin büyümesinden, ya anan  2001 ve 2010 krizlerinde  geli -
me seyrinde gerileme göstermeden bu krizleri en az tahribatla 
atlatmas ndan memnuniyet duymayacakt r. Dolay s yla da, üzeri- 
mizdeki her niyetin arkas nda do al olarak bir hesap bulunacakt r. 
Bu anketi yapanlar da bunun fark nda olmayacak kadar idrak 
yoksunu de ildir. Buna i aret ettikten sonra unu söyleyebiliriz: 
  Bu anketi yapt ran insanlar n kendileri neye inan yor 
olurlarsa olsunlar, ülkenin benimsedi i ve ülke insan n öncelikleri 
aras nda bulunan hayat tarz na müdahale haklar  yoktur. Bunu 
yanl  yönlendirme gibi gayri ahlaki bir davran  da benimse- 
yemezler. Biz bu konuda kendilerini suçlam yoruz, ancak yap lan- 
lar n mahiyetini ortaya koymas  bak m ndan, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Akif Çukurçay r’ n yazd klar  oldukça dü ündü- 
rücüdür: 
 “Programdaki konu mac lar ve özelikle ‘akademisyen 
konuk’ Konya’da “derinlemesine mülakat yöntemiyle” bir ara t - 
rma yapt n  (2008’in sonunda kamuoyuna duyurulan Türkiye’de 
Farkl  Olmak: Din ve Muhafazakarl k Ekseninde Ötekile tirilenler 
adl  ara t rma) ve Konya’da oldukça fazla mahalle bask s yla 
kar la t n  belirtiyor...  
 “Derinlemesine mülakat yöntemi”, “az nl k durumunda olan 
ve ço unluk içerisinde s k nt  ya ayanlar n durumunu anlamak” için 
kullan lan bir yöntem olarak tan mlan yor. Ancak, bu yöntemin hem 
bu ara t rma özelinde hem de sosyolojik ara t rmalarda bir yöntem 
olarak -Ali Bulaç’ n 9 ubat 2009’da da ayn  ara t rmay  ‘anlamaya’ 
çal an yaz s nda da belirtti i gibi bir “itiraf ettirme” yöntemi mi, 
yoksa bir “anlama ve tan ma” yolu mu oldu u çok tart mal d r. 
Hemen ve fazla uzatmadan belirtmek istiyorum ki, Prof. Binnaz 
Toprak’ n yapt  bir “itiraf (itham olmas  gerekirmis) ettirme 
çabas ” olmu tur. Çünkü, konu ulan deneklerden üçü ve birlikte 
çal t m ara t rma görevlisi meslekta lar mdan ö rendi im kada- 
r yla Prof. Toprak baz  konular  “itiraf ettirmek” için çok çaba 
harcam . Özellikle bu çal man n bilimselli i konusunda derin 
ku kular uyand ran bir yöntem izlenmi . Çünkü, seçilen bayan 
arkada lara “iki gazeteci” ve çok say da fakülte yöneticisinin yan nda 
çe itli sorular yöneltilmi . Bilimsel yöntem aç s ndan sorunlar n ilki 
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burada ortaya ç k yor: Gazeteci ve yönetici huzurunda hangi 
“denek” do ru ve içten cevaplar verebilir?  
 Sorular n içeri ine gelince tam bir “itiraf ettirme” yöntemi 
uygulanm . Çünkü, ilk soru “ çki içebilece iniz mekânlar var m ?” 
Acaba, ça da la man n tek ve en önemli göstergesi bayanlar n alkol 
kullanmas  m d r ki, do rudan böyle bir soru soruluyor? kincisi de 
“Bayan olarak kendinizi Konya’da rahat hissediyor musunuz?” 
Arkada lar n hemen hepsi Konya’da “o tür” bir sorunla kar la - 
mad klar n  ve “bask ” hissetmediklerini belirtince, Prof. Toprak 
“Yan l yor olmayas n z. Ben bask  oldu unu biliyorum”, biçiminde 
ifadelerle “yönlendirme” ve “itiraf ettirme” söylemini kullanm . Bu 
arkada larla hala birlikte çal yorum ve konuyu tekrar konu tum ki, 
yanl  bir ad m atmayay m.  
 Konya’n n ça da la mas n  “alkol tüketilen mekânlar”la 
ölçmeye çal anlara unu rahatl kla söyleyebilirim ki, birkaç tane 
“be  y ld zl ” ve çok say da di er standartlarda mekân bulabilir- 
siniz. Ayr ca, Konya kendini size ispat etmek zorunda m ? Herkesi 
ve her yeri kendi de erleriyle kabul ediyorsunuz da, Konya’ya 
neden bu “çifte standard ” uyguluyorsunuz?  
 Konya’da “k l k k yafeti” ve “alkol tüketimini” merak etti iniz 
kadar, Konya’n n yoksulluk, alt yap , istihdam, e itim v.s. gibi 
sorunlar n  neden merak etmiyorsunuz? Kentlerin modern- 
le mesini ölçmek için neden ba ka ve gerçekten “bilimsel” para- 
metreler kullanm yorsunuz?  
 Ne Konya’y , ne Kayseri’yi, ne Diyarbak r’ , ne Erzurum’-u 
ne de zmir’i ve ba ka kentleri belirli “ ablonlara” mahkum ederek 
anlayabiliriz. Türkiye’de büyük bir de i im ve dönü üm ya an yor. 
Olumlu yanlar n n yan nda büyük olumsuzluklar  da beraberinde 
getiren bu dönü ümü anlamaya çal al m.  
 Nedim Gürsel’e ne demeli? “Derin Anadolu” isimli kitab yla 
ilgili Haber Türk’te yapt  de erlendirmede o da Konya’da ve 
Kayseri’de ‘mahalle bask s ’ oldu unu söylüyor. ‘Tekil’ baz  örnek- 
lerden ve ‘rastlant lardan’ yola ç karak nas l genelleme yap labilir ve 
nas l bu kentler ‘mahkum’ edilebilir? “Efendim, Kayseri geli mi  
ama merkezde muhafazakarl k var. Efendim, falan yerdeki Bizans 
eserleri güzel de, efendim filan yerdeki Ermeni eserleri muhte em de 
“fetihçi ve milliyetçi” söylemi s k nt l  buldum. Anadolu’nun tarihi 
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Selçukluyla ba lamad  ki...” gibi de erlendirmeler. Nedim Gürsel’in 
söyle- diklerinde do rular ve yanl lar iç içe. Bu söylemler, bir-iki y l 
kadar önce “Anadolu slâmiyet’i seçmekle geri kald , H ristiyanl  
seçmeliydi” diyen rektörü hat rlat yor.  
 Tüm bunlardan yola ç karak u sonuca var labilir: 
Türkiye’de H ristiyanl k, Yahudilik, Ermenilik, Bizans, Roma çok 
de erli ve “sevimli” kavramlar ve de er sistemleridirler... Ama, 
Selçuklu, Osmanl , hatta Cumhuriyet’in ‘Türk de erleri’ “sevimsiz, 
geri, ça d  ve itici”dir Türkiye’nin geleneksel ve dinsel sembolleri 
sevimsiz ve “rahats z edici”, ancak bunlar n d ndakiler sevimli ve 
de erlidirler... Neden peki? Tüm bu farkl  de erlere e it statü 
tan namaz m ? Özgürlük bütün mahalleler için istenemez mi?”(54) 
 Say n Çukurçay r’ n sitemine eklenecek fazla bir ey yok, 
ama bu mesele, sitemle s n rl  kalacak kadar s radan de erlen- 
dirmeyle geçi tirilmez. Ça da la man n s n rlar n  alkolle çizenler, 
hangi zihniyeti temsil ettiklerini çok net bir ekilde göstermek- 
tedirler. Anadolu insan , kendisi için biçilen ahsiyet gömle ini 
alkole bula t racak kadar ilkelle en zihniyete bugüne kadar prim 
vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Kalk nman n ç tas   
refaht r ve gelir da l m ndaki dengelerdir. Anadolu sanayicisi ve i  
adam  i te bu iki temel faktörü esas alarak hayata ve insana bak yor. 
Ülkenin ufkunu da bununla belirlemeye çal yor. Anadolu 
ehirlerinin altyap s nda bu kültürün de ve de erlerin harc  

bulunmaktad r. Modernle mek için ehirlerin her kö esine meyhane 
açma e ilimini savunanlar, kendi körkütük zihniyet batakl klar na 
da halk m z  çekemezler. Çünkü böyle bir eyi isterseniz ahlaki 
çökü te gidersiniz.  Aç n ehir tarihlerini okuyun. Pompei’ye bak n, 
Sodom’a, Gomoro’ya bak n, hatta yak n zamana gelin Roma’ya 
bak n. Denenmi i demeyi bilim adam  tavsiye etmemelidir. 
Ediyorsa, onun bilimsel keyfiyetinde bir problem var demektir. 
 Sonuç itibariyle unu söylemek istiyoruz: Bat l la may , 
kendi de erlerinden kopararak Bat l ya benzemeye dönü türenlerin 
güçleri yetmez ama, diyelim ki ba ard lar ve ülkeyi kendi 
kanal ndan ç kararak o kompart mana hapsettiler. Trenin tekerleri 
alt nda ilk ezilecek olan onlard r. Bat l , kulland  insan  tornisol 
________________________ 
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ka d  gibi kald r r çöpe atar. Bunun böyle olmayaca na inananlar, 
aç p baks nlar Filozof R za Tevfik’in hat ralar na: O da, ngilizler 
hesab na 31 Mart Vakas ’n  organize etmi ti, ama elçi, “Sen Padi ah’  
hal ettin, hilafet hala duruyor. Bizim esas hedefimiz ise padi ah de il 
Hilafetti”, diyerek onu kap  d ar  etmi , o da “Abdülhamit’in 
Ruhaniyetinden stimdat” ad yla uzun bir özür iiri yaz p günah n  
affettirmeye çal m t r.  
 Tesellimiz ve bir anlamda da teminat m z, bu ülkenin 
insan n y llard r farkl  etnik realitesini koruyarak ama birbiriyle 
kucakla arak ya amas d r. nanç ayr l  da olsa, insanlar birbirine 
dü man olmad : Alevi-Sünni, Türk-Kürt evliliklerinin olmas , bu 
evliliklerin ço unlukla mutlu yuvalara dönü mesi ba ka neyle izah 
edilebilir? zmir gibi bir ehirde ileri uçta sosyal demokrat bir 
milletvekilinin k z , ileri uçta kabul edilen Ülkücü bir gençle 
evlenebiliyorsa, sizin “ötekile tirme” senaryonuzun makyaj  çok 
çabuk dökülecek demektir.  
 Refah bir merkezde toplanmayacak ve onun kayma n  
sadece bir seçkinler zümresi yemeyecektir art k. O paydan herkes 
gücü ve kapasitesi ölçüsünde faydalanacakt r. Anadolu’daki ehir- 
le menin s çrama yapmas n n alt nda bir realite vard r. Kendinize 
göre bir ehir ve insan tipi olu turma gayreti, asl nda bize ait 
dü ünce olsayd , san r m bunlar söylenmez ve  böyle bir tablo 
olu turulmazd .  çerisinden ç kt n z toplumun de erleri sokaktaki 
bilyeler de ildir ki, istedi iniz gibi oynayas n z. Bunlar  kavramadan 
yap lacak çal malar, bunlar  kavramadan görüp gezdi inize 
getirece iniz yorum sizi mahcup eder. 
 Ayd n  kendi inand klar n  savunurken, ülkenin temel dina- 
miklerine sayg  duymak ve bunun toplumun genel haf zas nda 
gördü ü kabul ölçülerine göre hareket etmek durumundad r. Alkol 
tüketimi ile ça da l a geli me grafi i çizmek isteyenlerin dikkate 
alamad klar  nemli bir husus, bu toplumun onlara bekledikleri itibar  
göstermeyece i üstelik bir safra gibi kendi d na ataca  gerçe idir.  
Bir milletin tarihini ve o tarih içerisinde kendisini ayakta tutan, ileri 
ta yan ve  gerçek kimli ini veren ya ama üslubunu dikkate alama- 
yan bir ayd n  bu topluma ne verebilir? Bugün Türk ayd n n en 
büyük s k nt s  bu güven bunal m n  a amam  olmas nda gizlidir. 
Ürkütücü tercihlerle yol haritas  çizenler o haritan n k vr mlar  
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aras nda kendi güvenirliliklerini kaybetmenin ac s n  mutlaka 
ya ayacaklard r. ehirlerin ve ehirlilerin itibar yla oynamay  b rak n 
art k. Onlar n itibar na bir ey olmaz, ama siz itibar n zdan çok 
eyler kaybedersiniz. 
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 SUKÎ SULTANÎ’LERDEN AVM’LERE 
 
 Ya ad m ehirde kapal  çar n n hemen her hafta sonu 
ziyaretçisi olmaya özen gösteririm. Vaktim olmaz da bir hafta 
atlarsam, hafta içinde denk gelirse adeta o eksikli imi telafi etmek 
için hiç olmazsa bir çar n n içinden geçerim. Bu çar lardan hiçbir 
ey almasam da, gider, gezer ve geçmi  kültürün o büyülü dünyas n  

tahayyül ederim:  
 Bakars n z bir gün bana, Bir sar kl  ya la amca bana baharat 
çe itlerini anlat r, bir palab y kl  genç b çaklar n  satmaya çal r, bir 
orta ya l  Hint’ten, Çin’den  getirtti i ipekli kuma lar  döker önüme, 
renklerin cümbü üyle ruhumu y kar. Bir ba ka gün, bak r e ya imal 
edenlerin aras nda bir abdest ibri i arar m. Demircilere gider dövme 
kap  tokmaklar na bakar m. Bezircilerde ya n ç kar l n  seyre- 
derim. Bir daha sonra ki gün, aktarlarda tabiat eczanesinin o sihirli 
ilaçlar ndan ihtiyac m olanlar  paket yapt r r m. Kuma ç lar, kar gibi 
beyaz ve berrak bezlerini sererler önüme. Bir tatil günü yan ma bir 
arkada m  alarak antikac larda kristalin, tuncun, ta n ruhumu 
s tan süslenmi , bezenmi  halleriyle bir eski zaman tablosunu 

seyrederim. Beni en çok çeken,  kar lar nda dakikalarca utangaç bir 
edayla durmama sebep olanlar ise ince telekten yap lm  divitiyle 
okkas na bat r p sülüsten Mushaf-  erifi istinsah eden ya da 
kûfi’den bir naat nak eden müstensihlerdir. Nakka lar n tablolar  da 
ayn  heyecanla y kar duygular m . Bakt m her tabloyu gönül 
duvar m n bir taraf na asar m… Bazen bir has r iskemleye oturur 
enfiye çekerim, bazen bir tahta sandalyeye oturarak bir kö ede 
nargile fokurdat r m. Önümden geçen feraceli han mlar, omuzla 
ndan topuklar na kadar süzülen ipek çar aflar içerisinde genç k z- 

larda benim gibi biraz ürkek, biraz utangaç bir ekilde göz uçlar yla 
bakarlar benim seyrettiklerime. Benim imtiyaz m bunlar  durarak, 
hatta oturarak seyretme hakk m n olmas d r. Onlar, hareket halinde 
ancak göz atarlar bunlara. Durmaya, oturmaya, konu maya edep- 
leri elvermez. Buna ra men, onlar n ceylan gibi seken hareketleri 
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olmasa bu çar lar n herhalde rengi bir sonbahar yapra n n 
hüznüne dönüp bugünkü haline ta n rd …  
 Bu çar lara mazimin bu ihti aml  renklili iyle bugün 
bakmak belki mümkün de il. Ancak unutmayal m ki, bizde ilk 
ehirler bu çar larla hayat bulmu , as rlarca da bu çar larla kim- 

li ini ifadeye çal m . Burada 800 dükkan  a an bu çar n n y k k 
halinden onar m sonras ndaki durumuna kadar son elli y ll k 
maceras na ahidim. Cumhuriyetin yoz zihniyetli bir k s m yöneti- 
cileri tarihe dü manl n  burada da göstermi  ve  Kayseri’deki bu 
muhte em kapal  çar n n üzeri o basiretsiz k r las  eller taraf ndan 
y kt r larak  buras  adeta harabeye döndürülmü tü. Y k k halinde 
iken çar da gezmeniz mümkün de ildi. Ya mur ve kar bask s , 
bunlar n olu turdu u su ve bu suyun kirletti i dar sokaklar  birer 
lanetli labirentler gibiydi. ükür tamir edildi ve bu müstesna eser 
kurtar ld . 
 tiraf edeyim, böyle bir tahribat n ürküttü ü duygular m  
stanbul ve Bursa’daki çar lar yenilediler. Oralarda kapal  çar  

kültürünün Osmanl  medeniyetinin ehirle me olgusuna kazan- 
d rd  dinamizmi ifade ediyordu. Bu çar lar birbiriyle bütünlük 
içerisinde önce bir güvenlik adas  halinde dü ünülmü : Buralarda 
h rs zl k, gasp, soygun gibi hadiselerin gerçekle mesi oldukça 
zordur. Çünkü biri di erine neredeyse koruma duvar  görevi 
görüyor. Çar lar birer aç k vitrin gibidir. Çar ya girdi iniz zaman 
her ey gözünüzün önünde oluyor. Sorarak aramaya gerek yok. 
Rekabet unsuru buralarda neredeyse yok denecek durumdad r. 
Çünkü bir maldan s ralanm  dükkanlar n ço unda bulman z 
mümkün, bunun için de ayn  mal  bir di erinin farkl  satmas  
mümkün de ildir. Birkaç defa Bursa’ya gittim, hep bu çar lar  
gezdim. S kça stanbul’a gittim  al -veri  mekan  olarak kapal  
çar y  tercih ettim. Hacca gitti imde Mekke ve Medine’de de ayn  
ekilde kapal  çar lar n huzur dolu ortam nda rahat bir nefes 

alabildim. Sanki stanbul’un M s r Çar s  buraya ta nm t . Sanki 
Bursa’n n kapal  çar s  bir el taraf ndan al n p buraya getirilmi ti. 
Ayn  renkler, ayn  kokular, ayn  huzur, ayn  tevazu… 
 Osmanl ’n n “Suk-i Sultanî” dedi i bu çar lar her ehirde, o 
ehrin yasland  tarihinin dilidir. Osmanl  ilk modelini Bursa’da 

olu turmu , devam n  ve devaml l n  da bütün co rafyas na 
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olmasa bu çar lar n herhalde rengi bir sonbahar yapra n n 
hüznüne dönüp bugünkü haline ta n rd …  
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yaym t r. Çar  kültürünün esas n  ortaya koyan Padi ah ferman- 
lar ndan ö reniyoruz ki, bu çar larda, loncalar, lonca içi ve loncalar 
aras  ili kiler, yi itba , kethüda ve eyhler bu çar lar n dirlik ve 
düzenini temin ediyorlard . Ahi gelene inin sistemle tirdi i bu 
uygulamalarda, çar  esnaf n n kendi aras ndaki te kilatlanmas , 
bugünün ya mac  zihniyetini temsil eden reklam dürtüsüne dayan- 
m yor, koruma anlay ndan besleniyordu. Sabahleyin gelen ikinci 
mü terisine; “Bu sabah ben siftah m  yapt m, sen al veri ini 
yan mdaki kom udan yap”, diyen deruni anlay  ve cömertlik bu 
kültürün mahiyetini çok iyi ifade eder. 
 San r z bu miras n fark na varan i  adamlar  modern ticaret 
anlay ndaki aray lar nda AVM dedi imiz “Al -Veri  Merkezleri” 
uygulamas na geçtiler. Bu, bizim ticari hayatta, ça da  ehir 
kültürüne kazand rd m z çok önemli bir projedir. Adeta tarihî  
kapal  çar lar m z ihya edilerek gelene in nefesi modern çar lara 
ta nmaktad r. imdi büyük ehirlerin hemen hepsinde, Osmanl  
çar lar  gibi  yatay de il, dikey olarak AVM’ler yükselmektedir. 
Gezdi im bu yeni modellerde de kethüda yerine “idare müdürü”, 
yi itba  yerine “koruma görevlisi” lonca yerine “meslek gruplar ” iç 
düzenlemeyi sa lamaktad r. Bunlarda tarihin kokusunu ve rengini 
belki bulamazs n z, ama tarihin gölgesini görmeniz mümkündür. 
Bizim Ahi gelene imizin ça da la m  ekli olan bu al -veri  
merkezlerini bize göre hale getirmenin yolu yok mudur? Vard r 
elbette, yeni ticari sistemin en büyük açmaz , geçmi ini bilme-
mesidir, geçmi  ticaret kültürünü bilmemesidir. Türkiye pek 
yolunun üzerinde olmas na, dünya ticaretinin ana arterlerine sahip 
bulunmas na ra men, bu zenginli in fark nda olmad , olamad . 
Meslek kurulu lar m z n bu yönde ciddi bir çabas n  göremedik. 
Hadi geçmi i diriltmesinler, ama geçmi in günümüze ta nacak 
tecrübesinden, birikiminden faydalans nlar… H r y l sembolik 
olarak Ahi gelene ini ya atma törenleri düzenlemekle ticaretin ferdî 
ve sosyal boyutunu kavramam za tarihten malzeme ta yamay z. 
 Selçuklu’da ve Osmanl ’da iki temel düzenlemeden olu an 
ehirlerde, ilkini halk n yerle im alanlar , ikincisini çar lar  

olu tururdu. te bu çar lar , atalar m z hem halk , hem de esnaf  
korumak için bir arada dü ünmü  ve bir ortak uur etraf nda 
birle tirmi tir. Kanaati besleyen de buydu, bereketi besleyen de. 
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Kazanc  helal hale getiren de buydu, al veri te aldatma tehlikesini 
ortadan kald ran da. Bugünün çok katl , oldukça lüks ve maalesef 
yabanc  ülkelerin mallar yla i gale u ram   Al -Veri  Merkezleri bu 
gelene e talip olacaklar m d r? San r z hay r! Çünkü, bu çar lar n 
üzerinde geçmi in gölgesi olsa da ruhu yoktur…   
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 KAYBED LEN SOKAKLARIN D L  
 
 Ca alo lu, stanbul ad  geçince hat rlad m ilk semtin 
ad d r. Buras , bas n hayat n n harmanland , o endüstriyi ekillen- 
diren ve hayat m za yön veren insanlar n ayak izlerinin bir hüküm- 
ranl k mührü gibi  sokaklar nda  bulundu u bir semttir. Osmanl  
mparatorlu unu y k ma götüren ttihat ve Terakki’sinden Jön 

Türk’üne kadar hemen bütün ihtilalci unsurlar n, cumhuriyeti 
ekillendirmeye kalkan Bat c  kesimin de havas n  bu semtin 

mücavir alanlar nda koklayabilirsiniz. Sultanahmet Meydan , bütü- 
nüyle Türk tarihinin dilimlerini her ta na sindirmi  bir geni  
aland r. Oradaki ta  kald r mlar n dili olsa da, ya ad  dramlar  
anlatabilse bizlere. Bizans mparator’u Aleksiyos’un ate e att  
Bogomil rahibinin yanan vücudunun kokusu, H ristiyan kesimin 
kendi içindeki kanl  bo u man n bir uzant s  olarak burnunuzu 
s zlat r. Haçl  i gal ordular n n, Ayasofya’n n vaaz kürsülerinde kafa 
çekip eyvanlar nda fahi e oynatt klar n  o kap ya giden sokaklar bir 
utanç ve st rap hikayesi olarak neredeyse f s ldtar bizlere. ehrin 
Türklerin eline geçti i günlerde  Ayasofya’dan yükselen dualar, 
meleklerin k l çlar yla beklendi i anlar  ya ars n z her ad m 
att n zda. Osmanl  Devletinin cülus merasimlerinin mehterden 
ta an co kular n  da burada duyabilirsiniz. Buraya ba lanan bütün 
sokaklarda 8 bin y ll k bütün olu umlar n ayak izleri tarihin 
labirentlerinden s yr larak gelir gözlerinizin önüne. Nal sesiyle çar k 
h rt s , kös sesiyle k l ç ak rt s  bu sokaklar n anl k süsleriydi… Bu 
sokaklar n ta lar  insano lunun kaderini ilmek ilmek dokuyup 
gelece e b rakan bir hal  deseni gibidir…Bundan yakla k 140 y l 
önce stanbul’a gelen Edmondo De Am c s, stanbul sokaklar ndaki 
huzurdan söz ederken; “ çine dü ülen a k nl kt n kurtulabilmek 
için stanbul tepelerinin yamaçlar nda k vr la k vr la giden binlerce 
küçük sokaktan birine girmelidir. Bu sokaklar huzurludur. 
Buralarda Alt nboynuz’(Haliç)un öteki sahilinde Avrupai hayat n 
gürültülü karga al  içinde pek görülemeyen esrarl  ve gizli bir ark 
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(do u) bütün cepheleriyle sakin sakin seyredilebilir. Her ey tam 
manas yla arkl d r.” (55) 
 Bu arkl l k, Türk ailesinin iffet emanetini ta yan 
sokaklar yla Bat l ya anlatm  oluyor. Bunun içindir ki, geçmi ten 
günümüze, bütün ehirlerin dokusunu bize bir geçmi  zaman 
emaneti olarak getiren sokaklar d r. Bat ’ya gidin Viyana’s ndan 
Roma’s na, Venedik’inden Paris’ine, Madrit’inden Londra’s na kadar 
hemen hepsinde eski sokaklar tarihin emaneti kutsal olarak alg lan p 
korunmaktad rlar. Ayn  eyi Do u’da da görmek mümkündür: 
Kahire’nin Ba dat’tan, am’ n  Kahire’den farkl  yanlar  yoktur. 
Oralarda da eski sokaklar, kendi kültürlerinin gönüllere yol veren 
bir canl  hat ras  olarak görülür. 
 Bu ehirlerde modern yap lar yok mu? Var elbette! Ama 
adamlar, mirasla yenili in önemini kavrayarak hayata bakm lar. 
Yeni ehirleri eskiyi bir dü man sald r s ndan korunacak surlar gibi 
eski ehirlerin etraf na in a etmi ler. Böylece geçmi le gelece in 
havas n  birlikte teneffüs imkân n z var. Peki, bu bizde niye böyle 
de il? 
 Asl nda bu soruya verilecek cevapta akl n kabullenece i 
makul gerekçeler de var, y k lan evlerin enkaz n n ba m za dökülesi 
veballi taraf  da: 
 in makul gerekçelerine bakarsak, Anadolu ehirlerinde, 
Osmanl ’n n temel kusurlar ndan birisi halk  fakir b rakmas d r. Bu 
yüzden bizim insan m z basit yap  tarz n  kullanm t r. Bu evlerin 
gelece e ta nmas  fizikî yap lar  bak m ndan oldukça zordur. 
Duvarlar  ta  ya da kerpiç, tavanlar  tahta ve üzeri toprakla kapl . Bu 
tür evleri korumak her y l o evleri yeniden in a etmek gibi bir 
maliyet getirecektir. Gördük, halk beton evlere kurtulu  simidi gibi 
sar l nca, sahiplerinin gönüllü olarak y k ma terk etti i bu eski evler 
çingenelerin, sab kal lar n, kaçk nlar n bar na na dönü tü. K r lan 
cam na naylon çektiler, k r lan kap s na teneke yamad lar, dökülen 
s vas na ald r  etmediler. Bu evler ve onlar  birer kan  damar  gibi 
besleyen sokaklar  böylece metruk hale geldi ve sosyal problemlerin 
batakl na dönü tü. ehri yönetenler, böyle bir manzara kar s nda  
_____________________ 
55 Edmondo De Am c s, stanbul, (Çev. Prof. Dr. Beynnun Akyava ) s.36. Kültür ve 
Turizm Bakanl  Yayan , Ankara-1986 

138



 

(do u) bütün cepheleriyle sakin sakin seyredilebilir. Her ey tam 
manas yla arkl d r.” (55) 
 Bu arkl l k, Türk ailesinin iffet emanetini ta yan 
sokaklar yla Bat l ya anlatm  oluyor. Bunun içindir ki, geçmi ten 
günümüze, bütün ehirlerin dokusunu bize bir geçmi  zaman 
emaneti olarak getiren sokaklar d r. Bat ’ya gidin Viyana’s ndan 
Roma’s na, Venedik’inden Paris’ine, Madrit’inden Londra’s na kadar 
hemen hepsinde eski sokaklar tarihin emaneti kutsal olarak alg lan p 
korunmaktad rlar. Ayn  eyi Do u’da da görmek mümkündür: 
Kahire’nin Ba dat’tan, am’ n  Kahire’den farkl  yanlar  yoktur. 
Oralarda da eski sokaklar, kendi kültürlerinin gönüllere yol veren 
bir canl  hat ras  olarak görülür. 
 Bu ehirlerde modern yap lar yok mu? Var elbette! Ama 
adamlar, mirasla yenili in önemini kavrayarak hayata bakm lar. 
Yeni ehirleri eskiyi bir dü man sald r s ndan korunacak surlar gibi 
eski ehirlerin etraf na in a etmi ler. Böylece geçmi le gelece in 
havas n  birlikte teneffüs imkân n z var. Peki, bu bizde niye böyle 
de il? 
 Asl nda bu soruya verilecek cevapta akl n kabullenece i 
makul gerekçeler de var, y k lan evlerin enkaz n n ba m za dökülesi 
veballi taraf  da: 
 in makul gerekçelerine bakarsak, Anadolu ehirlerinde, 
Osmanl ’n n temel kusurlar ndan birisi halk  fakir b rakmas d r. Bu 
yüzden bizim insan m z basit yap  tarz n  kullanm t r. Bu evlerin 
gelece e ta nmas  fizikî yap lar  bak m ndan oldukça zordur. 
Duvarlar  ta  ya da kerpiç, tavanlar  tahta ve üzeri toprakla kapl . Bu 
tür evleri korumak her y l o evleri yeniden in a etmek gibi bir 
maliyet getirecektir. Gördük, halk beton evlere kurtulu  simidi gibi 
sar l nca, sahiplerinin gönüllü olarak y k ma terk etti i bu eski evler 
çingenelerin, sab kal lar n, kaçk nlar n bar na na dönü tü. K r lan 
cam na naylon çektiler, k r lan kap s na teneke yamad lar, dökülen 
s vas na ald r  etmediler. Bu evler ve onlar  birer kan  damar  gibi 
besleyen sokaklar  böylece metruk hale geldi ve sosyal problemlerin 
batakl na dönü tü. ehri yönetenler, böyle bir manzara kar s nda  
_____________________ 
55 Edmondo De Am c s, stanbul, (Çev. Prof. Dr. Beynnun Akyava ) s.36. Kültür ve 
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ne yapabilirdi? Çaresizce, bu evleri tasfiye yoluna gittiler… 
 Bu tasfiye de sadece böyle bir zorunluluk besleyici unsur 
de ildir. Bak n Mesela Dünya ta nmaz Varl klar listesinde çok 
önemli yeri olan “Döner Kümbet” yak n zamana kadar, eski mahalle- 
lerin ku atmas  alt ndayd  ve bu kümbet’e ula man z neredeyse 
imkâns z gibiydi. Boynu bükük bir Selçuklu çocu u gibi i gal 
alt ndayd . Bu, elmas n  suya dü üren insan n onu suyun dibinde 
gördü ü halde yüzmeyi bilmedi i için girip alamamas na benzeyen 
bir görüntü veriyordu.. Onu kurtarmak için çevresini temizlemek 
gerekiyordu. Bu yap ld , iyi de edildi, bu vesileyle Ahi Evran 
zaviyesi de ortaya ç kt . De ilse, bu i gal öylesine hoyratça 
yap lm t  ki, ondan kimsenin haberi bile yoktu. Keza, Gevher 
Nesibe, ifaiye Giyasiye Medresesi: Çok iyi hat rlan r, Çand r’ n 
ortas nda yer alan bu devasa yap , denize dü mü  bir güzelin el 
uzat p ç rp narak kurtulu unu bekleyen hali gibi iç s z  verir 
durumdayd . nsanlar odalar n  hayvan bar na na dönü türecek 
kadar duyars zd . O eseri ortaya ç karabilmek için  san r m 6 mahalle 
süpürülüp at ld . Bu, bizde ehirle me mant n n ne kadar ilkel 
anlay a dayand r ld n  göstermesi bak m ndan bir ibretli tablodur. 
Veballi taraf  nedir bunun? Geçmi te ehirlerde yerle ime izin 
verenler, kültürel de erleri, etnografik hazineleri, tarihi yap lar  
ehrin kal c , kimli ini belirleyici ana unsur olarak görmemi ler, i i 

halk n cehaletine havale etmi lerdir. Çok de il, elli y l önce,(1944’de) 
bir belediye ba kan n n ehrin içinde de il, d nda bir yolu geni - 
letme projesine, üstelik Avukat olan tek parti döneminin meclis 
üyesi; “Caddelerin geni li i 10 metre olarak iyi, oradan geçenlerin 
boynuzu mu tak lacak, ne lüzum var 15 metreye?” (56) deme  hama- 
kat n  gösterip kar  ç km t r. Bu tür zihniyetle ehirler ekillen- 
dirilmi tir. Bu ilkel tav r geçmi ten gelece e neyi emanet edecektir? 
Ha, böyle bir zorlu a ra men, çare yok muydu? Vard  elbette, bu 
mahallelerden hiç olmazsa bir ya da ikisi bir ata yadigar  olarak 
korumaya al nabilirdi. Belediyeler bunu yapmal yd lar. Maalesef 
bunlar olmad . Bunlar bütün Anadolu ehirlerinde bu kader çizgisi 
üzerinde sonuçland r ld . Yak n zamanda Sivas’a gittim, ayn  
harabeleri orada gördüm, Bursa’ya gittim, orada gördüm. Hatay’a 
_______________________ 
56 Cavit Ye eno lu, “Kayseri’de Ya ayan Renkli Ki iler” Kendi Yay n , stanbul-1988 
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gittim orada gördüm. Erzurum’a gittim orada gördüm. Adana’da, 
Mersin’de, Isparta’da,  Elaz ’da, Kars’ta zmir’de, Eski ehir’de, 
Çorum’da, Çank r ’da, Ankara’da gördüm.  
 Demek ki, ayn  mant k, ayn  ya ama biçimi, ayn  duyars zl k 
bir tarihi y k m olarak ortak dili kullanm . Türk ayd n n n neme- 
laz mc l , bürokrasinin cehaletiyle birle ince i  bu ekle gelmi . 
Belediyelerde seçilen Ba kanlar n anlay  ve dikkatlerine ba l  olarak 
ehirler bunu ansa ya da talihsizli e götürmemeliydi.  Bu i ler için 

bir devlet politikas  gerekmektedir. Sormak gerekmez mi? Bugün 
Kültür Bakanl n n, An tlar Yüksek Kurulu’nun ya da Tabiat 
Varl klar n  Koruma Kurullar n n görevi nedir?  
 Ya ayan  insan ihtiyac n n kar lanmas n  isteyecektir, ya da 
kendi evini elbette günün artlar na göre in a edecektir. ehirler 
böylece geli ir ve dolay s yla zenginle ir. Buna kar  durmak akl n 
gereklerine kar  durmakt r. Ancak, ak ll  yönetici eski evleri y karak 
arsa üreten de il, mücavir alanlarda yeni yerle im yerlerini  ça n 
ya ama tarz na göre açan yöneticidir. ehirler, bu anlay la ele 
al narak yenilenirse ça da la r z. Bizde modernlikle ça da l  
birbirine kar t ranlar, hep ba kalar na benzemeyi bir sab rs z özenti 
gibi seçip teslim olmu lard r. Bugün o kaybedilen uhreviyetini 
arad m z sokaklar  büyük caddelere dönü türdük. Bunlar  da 
araba i gallerinin alt nda kaybetmeye ba lad k. Bunun tabii sonucu 
olarak da eski sokaklar  kendi iç dokular yla, bugüne kadar 
ta d klar  insanlar n heyecanlar ndan üzerlerine dökülen binbir 
hat ralar yla i  makinelerinin gücüne b rakanlar, çöpü de il, bu 
milletin geçmi ini, tarihini ve miras n  süpürüp att lar.  
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arsa üreten de il, mücavir alanlarda yeni yerle im yerlerini  ça n 
ya ama tarz na göre açan yöneticidir. ehirler, bu anlay la ele 
al narak yenilenirse ça da la r z. Bizde modernlikle ça da l  
birbirine kar t ranlar, hep ba kalar na benzemeyi bir sab rs z özenti 
gibi seçip teslim olmu lard r. Bugün o kaybedilen uhreviyetini 
arad m z sokaklar  büyük caddelere dönü türdük. Bunlar  da 
araba i gallerinin alt nda kaybetmeye ba lad k. Bunun tabii sonucu 
olarak da eski sokaklar  kendi iç dokular yla, bugüne kadar 
ta d klar  insanlar n heyecanlar ndan üzerlerine dökülen binbir 
hat ralar yla i  makinelerinin gücüne b rakanlar, çöpü de il, bu 
milletin geçmi ini, tarihini ve miras n  süpürüp att lar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 EHR N HAFIZASI AR VLER D R 
 
 ehirlerin geçmi le ba n  gelece e ta mak istiyorsak, çok 
sa l kl  bir ehir ar ivcili i politikas n n izlenmesi gerekti ini 
dü ünüyorum. 
 Bugün Osmanl  eriyye Sicilleri, müfredat defterli, tapu 
kay t defterleri, Mühimmat defterleri fermanlar, beratlar vb. 
malzeme o dönemin elimizdeki tek güvenli belgeleridir. Bugün 
ehircilik üzerine çal an insanlar n en büyük s k nt s n  çektikleri 

konu buradad r. Ya ad n z ehrin geçmi ine do ru bir yolculuk 
yapmak isteseniz, 10 y l öncesini, 50 y l öncesini, 100 y l öncesi, 200 
y l öncesini size anlatacak ne kadar belgeye ve bilgiye sahipsiniz? Bu 
soruya verilecek olumlu cevap o ehrin haf zas n n sa l kl  oldu unu 
gösterir. 
 Bugün maalesef bu konuda çok ciddi s k nt lar ya anmak- 
tad r. Ba kalar  için, ba ka ehirler için do rudan hüküm verme 
hakk m z n olmad n  dü ünsem bile, inan yorum ki, bürokrasinin 
mant  her yerde ayn  kal plar içerisine hapsedildi i ve meselelere 
sadece günü kurtarmak aç s ndan bak ld  için farkl  sonuçlar 
olmayacakt r.  
 Bir dostum, bir Bat  ehrinde kütüphanede gördüklerini 
anlatt . Ders alamad m z için utanmamak mümkün de il: 
 “Türkiye’yle ilgili bir konuda benden yard m istediler. Kabul 
ettim, bana ülke ehirlerinin ar ivini tuttuklar  bölüme götürdüler. 
çeriye girince a k na döndüm. Kendi ya ad m ehirle ilgili 

görmedi im hatta varl ndan bile haberdar olmad m y nla 
kitap, dergi, bro ürleri orada gördüm. Türkiye’nin her ehri için özel 
bir bölüm yapm lar ve orada bunlar  muhafaza ediyorlar.” 
 imdi buradan, buradaki pencereden Osmanl  Ar ivini 
Bulgaristan’a ka t olarak satan yoz zihniyetin kahreden ac ma- 
s zl na bakabilirsiniz. Halbuki o belgeler içerisinde kimbilir 
geçmi imizin ne hazineleri vard . Gerekti inde, bir resmi yaz ma, 
bir rapor, bir karar, bir ferman ve hatta bir iir, bir mektup, bir a t, 
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bir türkü, bir ehrin kaderindeki kal n çizgileri belirleyen yönlen- 
dirici belge olup ç k yor. Ne var ki, bugün bunlara sahip de ilsiniz. 
Geçmi ten gelen hat ra defterleri yok, günlük notlar  yok, yaz ma 
kay tlar  yok. Sonra kalk p ehri anlatacaks n z. Neyle anlata- 
caks n z? Bunun çaresizli ini ya am  birisi olarak söylüyorum 
bunlar . ehirlerin tan nmas , toplumun sosyalle me alan nda ataca  
sa l kl  ad mlara ba l d r. Biz bugün nas l geçmi ten bize intikal 
eden ciddi malzemelerin olmamas ndan yak n yorsak, yar n n nesli 
de belki bugün b rak lacaklar n iyi korunmamas ndan dolay  
kendilerine ula mamas  halinde bundan ikayetçi olacakt r. 
 ehri yönetenlerin, bunlar devlet temsilcisi ya da mahalli 
yöneticiler olsun fark etmez, hizmet verdikleri ehrin gelece ini 
dü ünüyorlarsa, yar n n  iyi korumal d rlar. Eski mahalleleri sit alan  
ilan ettikten sonra kendi haline b rakarak bu koruma sa la- namaz. 
Vatanda ta duyarl l k yoksa, bu alanlar bir ekilde yok edilerek 
ehrin kolu kanad  bir taraf yla k r lm  oluyor. Bilgi ve belge 

derlemesi yap lmam sa, olanlar da korunmaya al nam yorsa, siz 
geçmi i olmayan köksüz bir toplum halinde kal rs n z. Bu meselede 
bize çok ciddi uyar lar yapacak olan bir uygulama var: Eski ça lar n 
kal nt lar n  i neyle kuyu kazar gibi  de ip eleyerek malzeme 
toplayan arkeologlar n çal malar . Bu insanlar, enerjilerini ve 
devletlerin ve devletimizin servetlerini buralara  niye gömüyorlar? 
Çatahöyük’te, Hattu a ’ta, Kani -Karum’da,  Zaugma’da, zaman n, 
eme in ve paran n fedakarl  bizden olmayan bir neslin  tarihini 
ke fedebilmek için de il mi? Bu, in sanl n ortak ideali olarak 
bizlere bir sorumluluk olarak yüklenirken, bunu ho  görüyoruz da, 
kendimize ait olanlar n pe ine niye dü emiyoruz? Selçuklular n, 
beylik dönemlerinin, erken Osmanl  as rlar n n harabeleri, ya da 
topra n alt na b rak lm  eserlerini gelip ba kalar  m  kurtaracak? 
 Ferdî ba ar lar m z  ortak ba ar ya dönü türebilmek için, bu  
ülkenin kaynaklar n n çok iyi kullan lmas  gerekir. Her ehrin 
envanterinin ç kar lmas  belki bir merhaledir, ancak bunlar  yeterli 
görmek mümkün de ildir. Nihayet bu envantere al nanlar ta nmaz 
varl klard r. Zaten onlar as rlard r vard , belki yine de ehirle menin 
ac mas z h m na u ramazsa var olmaya devam edeceklerdir.. 
 Son dönemlerde hemen bütün ehirlerde  “ ehir Haf za 
Merkezleri” kuruluyor. Böyle bir niyet ve gayret umut vericidir. 
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Geçmi teki zaaflar m z n kefaretini de ödeyecek çok olumlu 
ç k lard r. Ancak, tehlikesini de beraberinde getirmemelidir. Ar iv 
bir ucundan etnografik malzemeye dayan rsa, ço unlu uyla yaz l  
belgeleri i aret eder. Ancak bir planlama, bir dikkat ve fedakarl kla 
yap lmas  gereken eylerdir bunlar. Bu i i yapan insanlar n, bu i te 
öncü olup, yükünü s rtlamak, ba kalar n  da bu yüke ortak edip, 
hizmetin onurunu ba kalar yla payla mak varken, bunlar  sahiplen- 
meye kalkmas , tekellerine alma ihtiras na dü meleri, bu i in uzman  
olarak kendilerinin gösterilmesinde srar etmeleri, enaniyetimizi 
tatmin için tarihin feda edilmesi olamaz m ?  Böyle bir ey bu alanda 
çok önemli bir tuzakt r. Ar ive hat r gönül giremez. Ar iv kendisinin 
varl yla hat r gönül kazanmay  isteyenleri reddeder. Ar iv ki isel 
mal de ildir, mü terek kabullerimizin ortak malzemesidir. 
 Peki, bütün bu dikkat noktalar na fedakarl  kendinde 
yaparak girecek insanlar neler yapabilirler? 
 Bizce bu i i her eyden evvel bir amatörün heyecan yla 
profesyonel çaba isteyecektir. Her ehirde mutlak surette devlet 
destekli ve sadece o yörenin bulgular na dayanan birer ehir 
müzeleri kurulmal d r. Kültür Bakanl n n en önemli i i bu yönde 
organizasyon ve destek olmal d r. Bu i ler için müstakil binalar ve 
ara t rma birimleri olu turulmal d r. Gidilebildi i kadar yla ehir- 
lerin geçmi ine do ru ciddi ara t rmalar yap lmal , bulunan belgeler 
tasnif edilerek de erlendirilmelidir. Üniversitelerimiz öncelikle bu 
alanda uzmanla m  elemanlar yeti tirmeye özen göstermelidir. 
Böyle yerlerde görev alacak insanlar n öncelikle Osmanl ca’y , 
Arapça’y , Farsça’y , ngilizce, Frans zca ve Rusça’y , hatta Çince’yi 
ö renmeleri gerekir.  
 Bu topraklardan ya malanm  binlerce eserler bugün 
yabanc  müzelerde sergilenmektedir. Bunlar n getirtilmesi bulun- 
du u bölgenin ehrinde yans t lmas  sa lanmal d r. Depolara 
kald r lan  milyonlarca malzeme var. Bunlar gün yüzüne ç kar lmal  
ve te hir edilmelidir.  
 Baz  kimselerin ellerinde ailesinden intikal eden önemli 
belgeler ve bulgular vard r, “Devlet elimden al r”, korkusuyla 
saklay p mirasyedilerin elinde zayi edilmektedir. Bunlar n uygun 
artlarda sat n al narak de erlendirilmesi gerekir. Halk n gözünde 

bu konuda devlet gasp eden olarak alg lanmamal d r.  
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 Bütün bunlardan daha önemlisi halkta ya ad  ehrin sahibi 
ve koruyucu oldu u, bunun kendisine bir sorumluluk yükledi i 
bilinci uyand r lmal d r. Ar iv tek ba na bir ey ifade etmez. Onu 
anlayan olmad  sürece, onu kabullenip ve geçmi  zaman miras  
olarak gelece e ta ma emaneti olarak görmedi i ve öneminin 
idrakine ula mad  sürece çok iyi ar iv de yap lsa muhatab  
olmazsa neye yarar? Bu öncelikle toplumun bilinçlendirilmesi, sonra 
topluma takdimi i idir. Bir ucuyla derleyip toparlamak, tasnif edip 
te hir etmek, öbür ucuyla onu anlayacak bir kitle olu turmak 
gerekmektedir. Biz, san r m bugüne kadar bu iki ucu dengeli bir 
ekilde dü ünemedi imiz için mesafe alamad k. Bunun fark na 

var rsak baz  eyleri daha kolay çözece imize inan yorum. ehrin 
haf zas ndan önce kendi haf zam za bunlar  yerle tirmemiz gerekir!.. 
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 KÜTÜPHANELER EHR N BEYN D R 
  
 ehirler haf zalar n  neyle olu tururlar? Tarihe bak yoruz, 
kitaba kütüphaneye önem veren milletler kalk nmada daha sa l kl  
bir yol izlemi lerdir. Çünkü kitaplar ortak de erlerin harmanland  
tek alanlard r. 
 Siz kitab  yazars n z, kitab  yaz p bast ras ya kadar o 
bilgilerin tamam  hususili ini korur, size aittir, sizin tasarrufu- 
nuzdad r. Yay nlad n z zaman o art k okuyucunuzla payla - t n z 
bir ortak de ere dönü ür. 
 Hiç unutmam, bundan elli y l kadar önce bir akrabam 
arad  kitab  alabilmek için at arabas yla tam k rk km. ötedeki bir 
köye gitmi , kitab  bulunca da sevincinden neredeyse uçacak hale 
gelmi ti. Kitab n paras n n onun için hiçbir önemi yoktu. Önemli 
olan o kitab  elde edebilmekti. Benim çocuksu dünyamda bu 
davran n çok büyük bir etkisi olmu tur. Ders kitaplar n n d nda 
kitaplar n varl n  öylece tan m  ve önemini kavram t m.  Onun 
için de ehre okumaya gelince her hafta düzenli kitaplar sat n 
almaya ba lad m. Bu al kanl m bir sigara tiryakili i gibi bir ey 
oldu. Halen her çar ya ç k mda eve yiyecek bir ey almayabilirim 
ama mutlaka bir kitap po etiyle dönerim. 
 Bugün bu ülkede kitap  insanlar n öncelikli tercihlerinin 
s ralamas nda 180. s raya kadar dü mü se i in vahametinin boyutlar  
çok iyi anla lacakt r herhalde. Bunda devletin kitap ve kütüphane 
politikas n n da  affedilmeyecek yanl  politikalar n n olmas n n pay  
büyüktür. 
 Bak n z ehirlerin kimli inin iyi anla lmas  bak m ndan 
kitab  belirleyici faktör olarak görenler tarihin o kilitlenen 
raflar ndan bizlere neleri naklediyorlar: 
 “Ba dat’ta ilk kâ t fabrikas  800 y l nda kuruldu. Bat , 
kâ d  Müslümanlardan dört yüzy l sonra ö renecekti. O s rada 
kütüphaneler bütün slâm dünyas na yay lm  bulunuyordu. Halife 
el Me’mun’un 815’te Ba dat’ta ‘Dârü’l-Hikme’ ad yla kurdu u kültür 
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yuvas n n kütüphanesinde bir milyon kitap vard . 10. yüzy lda Necef 
gibi küçük bir ehir, 40 bin kitaba sahipti. Meraga Observatuvar ’n n 
direktörü Nasreddin Tusî’, 400 bin ciltlik bir kütüphaneyi meydana 
getirmi ti. Hâlbuki ayn  tarihten 400 y l sonra Fransa Kral  Charles le 
Sage yani ‘Bilgili arl’ sadece 900 kitap toplayabilmi ti. Ancak tarihte 
hiç kimse bu konuda Kahire Halifesi El Aziz’le boy ölçü eme- 
yecektir. Zira bu insan, 6 bini matematik ve 18 bini felsefe kitab  
olmak üzere 1 milyon 600 bin ciltlik bir kütüphane kurmu tu. 
Müslümanlar evrensel kültüre en zengin malzemeyi kendi iman- 
lar yla getirdiler. Avrupa’da bilimsel duraklaman n ba l ca sebebi, 
tabiat  Tanr ’dan ayr  dü ünmek ve O’na s rt çevirmektir. 
H ristiyan’l n bu kat  görü leri her türlü ara t rma ve incelemeyi 
reddeder ve hatta kilisenin iktidar sahibi oldu u günlerde her eyi 
yak p y karken H ristiyan din adamlar  bilim ad na en ufak bir 
k p rdan  dahi ‘putperestlik’ ve ‘kâfirlik’le suçluyorlard . 391’de 
Patrik Theophile, mparator Theodos’tan en son büyük akademi olan 
Serapeion’u kapatmas n  ve muazzam kütüphanesini yakmas n  
istemi ti. 600’de Roma’da Auguste taraf ndan kurul- mu  olan saray 
kütüphanesi yak ld . Klasiklerin okunmas  ve matematik ilminin 
incelenmesi yasakland . Büyük skenderiye Kütüphanesine gelince, 
Arap fetihlerinden be  as r sonra Haçl lar n yobazl n  beslemek 
amac yla, bu kütüphanenin vaktiyle Ömer taraf ndan yak lm  
oldu unu H ristiyanlar ortal a yaym lard . Hâlbuki Araplar 640’ta 
ehre girdiklerinde skenderiye Umumi Kütüphanesi çoktan 

da lm  bulunuyordu. Bat ’da kitaplara kar  sald r  16. yüzy lda 
Araplar n spanya’dan ç kar lmalar yla en yüksek noktas na ula m  
ve denizlerin ötesine a arak Amerika’ya varm t . Meksika’da 
piskopos Diege de Landa, Mayalar taraf ndan yaz lm  bütün 
kitaplar  yakt rm , böylece insanl n çok eski ve çok zengin bir 
uygarl na ait bütün kaynaklar yok olmu tu. Bat  gelene i içinde 
Leonardo de Vinci gibi pek az evrensel deha vard r. Hâlbuki 
slâm’da el-Kindi’den Râzi’ye, el-Biruni’den bni Sina’ya ve daha pek 

çoklar na kadar uzanan bir deha ‘bölü ü’ vard r. Bu ki iler, t p, 
matematik, din bilimi, co rafya dallar nda büyük yarat c  zekâ 
sahipleri oldu u gibi, ayn  zamanda matematikçi Ömer Hayyam, 
filozof bni Arabî veya müzik çal malar yla da tan nan büyük Râzî 
gibi ço u zaman iirleriyle de ün kazanm  insanlard . Paris ve 
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sahipleri oldu u gibi, ayn  zamanda matematikçi Ömer Hayyam, 
filozof bni Arabî veya müzik çal malar yla da tan nan büyük Râzî 
gibi ço u zaman iirleriyle de ün kazanm  insanlard . Paris ve 

 

Oxford gibi Avrupa üniversiteleri bir veya iki yüzy l arayla hepsi 
Müslüman modeli üzerine kurulmu  e itim merkezle- riydi.” (57) 
 Ayn  görü ü Garaudy’le birlikte payla an bilim adam  
oldukça fazlad r. Edward Said, Dr. Sigrid Hunke, Voltaire, Barthold, 
Arnold ve daha birçoklar  bunu anlat rlar. Biz burada ilginç olmas  
bak m ndan Hunke’den k sa bir al nt  yapmak istiyoruz: 
 “Bugünkü gibi rotatiflerde bas lmayan kitaplar n elle 
yaz lmas  aylar veya y llar sürüyordu. imdi gibi ucuz da de ildi. 
Buna ra men Vezir el-Muhallebi ölünce arkas nda 117 bin cilt kitap 
b rakt . Genç meslekta  bni Abbad’ n 206 bin cilt kitab  vard . 
Kurtuba halifesinin 6 bin 500 cildi matematik, 18 bin cildi felsefe 
olmak üzere toplam 1 milyon 600 bin ciltlik kütüphanesi vard . 
Onlarda (Müslümanlarda) kitap sevgisi âlimlere has de ildi. Büyük 
devlet adam ndan kömürcüye, ehrin kad s ndan müezzinine 
var ncaya kadar tahsil gören her ah s, kitapç lar n devaml  
mü terisiydi. 10. yüzy lda, özel bir ki inin kitapl nda ortalama 
olarak bulunan kitap say s , o zamanki Bat ’n n bütün kütüp- 
hanelerinde bulunanlar n toplam ndan fazlayd . Nadir ve de erli 
kitaplardan olu an bir koleksiyona sahip bulunmayan bir kimseyi 
zengin say lm yordu.”  (58) 
 Burada anlat lan H ristiyan yöneticilerin fanatizminin 
pe inde de iliz. Onlar, zaten bu kitap gerçe ine ula m  olsalard , 
H ristiyanl k bu kadar geri kalmazd . Biz, Bat l  bilim adamlar n n 
Bat l n n k y m ndan söz ederken Müslüman halk n kitaba verdi i 
öneme dikkatimizi çekiyorlar. Önemli olan buras d r. O asr n 
ehirlerini süsleyen özel kütüphanelerin bile bugün devletin 

himayesinde il kütüphanelerinden çok daha fazla esere sahip olmas  
ayd nlanma ça nda biz Müslümanlar n ba ar s n  göstermektedir. 
Alt n  çizmek istedi imiz cümle her eyin özetini vermekte ve hatta 
günümüzün fakirli inin de ipuçlar n  ortaya koymaktad r: “10. 
yüzy lda, özel bir ki inin kitapl nda ortalama olarak bulunan kitap 
say s , o zamanki Bat ’n n bütün kütüphanelerinde bulunanlar n 
toplam ndan fazlayd .” imdi Günümüze bakal m isterseniz: 
____________________________ 
57 Roger Garaudy, slâm’ n Vadettikleri (Çev. Nezih Uzel), P nar Yay nlar , stanbul 1983, s. 
102. 
58 Sigrid Hunke, Bat  Üzerine Do an slâm Güne i, (Çev. Servet Sezgin) Bedir Yay nlar , 
stanbul 1991, s. 276. 
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 Türkiye Yay nc lar Birli i, 2009’un bas lan kitap rakam- 
lar n  al nan bandroller üzerinden hesaplam . Ülkemizde o y l tam  
354 milyon adet kitap bas lm . Buna 210 milyon dolay nda da 
korsan bask  ilave ediliyor. Böylece bizde ortalama 560 milyon adet 
kitap bas lm  oluyor. Bun sonucu olarak da ki i ba na 7.7 kitap  
dü üyor. Rakam çok iyi. Ancak meselenin esas dü ündüren, hatta 
bana göre kahreden taraf , dü en kitab n de il, okunun kitab n 
oran d r: Bu da, öyle aç klanm : Y lda bir Japon 25, bir sveçli 7, bir 
Frans z 6 kitap okurken, Türkiye’de bu 6 ki ide bir kitaba dü üyor 
(Buna ki i ba na on y lda 1 kitap da diyebiliriz). Türkiye, kitap 
okuma konusunda ço u Afrika ülkelerinin gerisinde kalm  
durumda. Japonya`da toplumun yüzde 14`ü, Amerika`da yüzde 
12`si, ngiltere ve Fransa`da yüzde 21`i düzenli kitap okurken, 
Türkiye`de yaln zca on binde 1 ki i kitap okuyor. Nüfusu 7 milyon 
olan Azerbaycan`da kitaplar ortalama 100 bin tirajla bas l rken, 71 
milyon nüfuslu Türkiye`de bu rakam 2-3 bin civar nda kal yor. 
Birle mi  Milletler nsani Geli im Raporunda kitap okuma 
s ralamas nda, Türkiye 86. s rada yer al yor. ehrin ve ehirlinin 
ayd nl k penceresi i te bu!.. 
 ehirleri binalarla donat p süsleyenler, geni  caddeler, lüks 
otomobillerle konfor merkezi haline dönü türenler kafam z  doldu- 
ram yorsa neye yarar ki? (59) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
59 Cumhuriyet Kitap Eki, 12 Haziran 2008 
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 MÜZEN Z YOKSA GEÇM N Z YOK DEMEKT R! 
 
 ehirlerin geçmi e yaslanmamas  durunda, gelece i pek 
güvenli görülmez. Bat ’da bütün ehirler tarihleriyle varl klar n  
korur ve güçlendirirler. Do rusu da odur. Bunu sa layan da 
geçmi ten gelece e ta nan belgeleridir. Bir ehrin mazisini anlatan 
bu belgeler bir yerlere depo edilerek saklanamaz, saklanmamal d r. 
E er neslinize geçmi inizi anlatacak etnografik ve arkeolojik 
birikiminiz yoksa, ya ad n z topraklar n size sundu u bu 
zenginlikten haberdar de ilseniz, o ehir pek itibar görmez, görme- 
melidir de. 
 Bugün ehre gelenlerin ilk u rak yerlerinden birisi 
müzeleridir. E er ehrinizde sizi anlatacak bir müzeniz yoksa, “tarihi 
ehir” imtiyaz n  nas l kullanacaks n z? 

 imdi ehir sitelerine bak yorum, hemen hepsi binlerce 
y ldan söz ediyor. Üç bin y ll k, be  bin y ll k, sekiz bin y ll k  ehir 
olmak, sloganla t r lm  sözle olmaz ki, ona sözle belgelemekle ifade 
hakk  kazand rmak gerekir. 
 Bu yönde maalesef duyars z bir toplumuz, merak m z da 
yeterli de ildir. Olmayanlarda müze aç lmas  için bask  yapan bir 
kamuoyu duyarl l na sahip de iliz. Olanlar  ziyaret etme al kan- 
l m z yok. Olanlar n yetersizliklerini gidermek için toplum bask s  
denilen bir gücü kullanmay  bilmiyoruz. 
 Evim müzenin çok yak n ndad r, hemen her gün önünden 
geçerim, daha bugüne kadar buras n n kap s ndan içeri giren birisini 
görmedim. Bir okul ekibine ahit olmad m. Burada çal anlar n ço u 
dostlar md r, zaman zaman u rar m onlar da benim yak nd k- 
lar mdan söz eder ve ikayetlenirler. Ha, bu niye böyle? Öncelikle 
müze yeterli de il. Çok küçük bir bina. Çok az eseri sergileme 
ans n z var. Y llard r arsas nda aç lan in aat çukuru neredeyse 

erozyonla dolmaya ba lad . Bu durum sadece bu ehre has de il, 
birçok ehrimizde böyle. Gitti im her ehirde müzelere ilgi duyar m, 
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içeri girip gezerken etraf mda görevliden ba ka, geçen çok az 
ziyaretçi vard r.  
 Burada i  kime dü üyor? Bürokrasiye bakarsan z bu 
mümkün de il. Türkiye’de hantal bir bürokratik çark var. Mevzuat  
yanl  anlayan ndan yanl  yorumlayan na kadar bütün hamakat 
örneklerine ahit olursunuz. Politikac n n böyle i lere ilgisi yoktur. 
Yerel yönetimler, hakl  olarak meseleyi kendi d lar nda telakki 
ederler. 
 Peki çözüm nedir? Bize göre, bütün ehirlerdeki müzeler 
yerel yönetimlere devredilmelidir. Buralar n n in as , ihyas , 
çal t r lmas  onlara b rak lmal , devlet sadece  elindeki malzemeleri 
sa lam envanter kay tlar yla buralara teslim etmelidir.  
 Bunun da yeterli oldu unu dü ünmüyoruz: “Tarihi Kentler 
Birli i” bu konuda çok ciddi master planlar  için öncülük etmeli, 
bilgilendirmeli, yönlendirmelidir. Bu meseleye sahip ç kacak tek 
güvenli yer san r m buras d r. Her ehrin tarihî olmas , geçmi inde 
binlerle y l  ifade etmesiyle yetmez, onu belgeleyen eserlerinin 
takdimiyle bir anlam kazan r. Bunlar  söylerken önemli bir hususu 
da gözard  etmemek gerekir: Bu birli in çok ciddi bir açmaz , buraya 
kat lan belediye ba kanlar n n hizmette devaml l k anslar n n 
olmamas d r. Belli bir seçim dönemi için seçilen bir ba kan gelecek 
dönemde görev almay nca onun taahhüdü, yapt , yapaca  da 
ask da kalma tehdidi alt ndad r. Bunun için de, bu birli in kendi 
içinde kal c  çözüm üretecek bir yap lanmaya gitmesi gerekir. Bu bir 
yar  resmi  kurulu  görünümündedir. Bunun kamu kurulu u 
eklinde ekillenmesi, her ehrin üniversitesinde bu alana hizmet 

eden elemanlar n projelere kat lmalar , valiliklerin konuya aç ktan 
destek vermesi, gönüllü sivil halk kurulu lar n, âkil insanlar n  bu 
birli in bünyesinde de erlendirilmesiyle bu mesele bir ortak uur 
hareketi haline gelir ve hizmeti de o ölçüde etkili olabilir.  
 Bu kurulu  sonsuza kadar mevcut yönetim kadrosuyla 
gitmeyecektir elbette. Çok de il, belki bir on y l sonra buradaki 
isimlerin önemli bir k sm , belki de tamam na yak n  de i ebilir. 
Bugünkülerde bulunan heyecan yeni geleceklerde nas l tezahür 
edecektir, bilemeyiz? Bu bak mdan hem buray  ehircilik hayat n n 
gerçeklerine göre yap land rmak, hem de buradan ehrin miras na 
yön verecek hizmet modellerini üretmek gerekiyor. 
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 Bat ’ya gidiniz, Bat  müzelerinde  Anadolu’dan talan edilmi  
binlerce esere ahit olursunuz. Adamlar, eserleri te hir ederken de 
övünürler. “Anadolu’dan falan ilden, filan devrin eseri benim 
koleksiyonumda”, diye. Büyük devlet müzelerinde bile buralardan, 
bu topraklardan götürülmü  eserler sergilenmekte ve bu ülkeler 
buralara gelen insanlardan devasa paralar kazanmaktad r. Bak n, 
Amerika, Irak’a girer girmez, ilk defa müzelerindeki eserlere el 
koydu ve bunlar  çok güvenli bir ekil- de ülkesine ta d . Sava ta 
bile tarihin fark na varan insanlar bize bir eyleri anlatm yorsa art k 
ne söylenebilir?  
 Biz, kazanmaktan vazgeçtik, insan m z hiç olmazsa ilgi 
duysun, ya ad  ehrin arkaik özelliklerini tan s n. Bunu, 
medenile menin göstergesi oldu unu idrak etsin. Parayla, e yayla, 
evle, arabayla zenginle mek ruhunu onlara kölele tirmektir! Bat ya 
giden hemen herkesin ittifakla ve hayretle ifade ettikleri, orada 
tarihin dilinin çok iyi anla ld  olay d r. Onlar,  geçmi lerine sahip 
ç karken biz, “Eskiye ra bet olsayd , bit pazar na nur do ard ”, gibi 
ilkel ve küçültücü ifadeler kullan yoruz. 
 Bizim halk m zda bu merak yok. Bunu da yad rgamamak 
gerekir. E itilmemi , yeti tirilmemi  bir toplumun, hele hele gelecek  
kayg s ndan kurtar lamam  bir toplumun böyle entelektüel 
merak n n olmas  beklenemez. Bu zevkin de uyand r lmas  için 
çabaya ihtiyaç vard r. Belediyeler Pazar günleri, ehir halk ndan 
isteyenleri ören yerlerine, çevresindeki tarihi kal nt lara, gerek- 
ti inde yak n illerdeki müzelere götürerek  yeni kamuoyu  anlay  
olu turulabilir. Her ehir kendi ilçelerinin insanlar n  bu tür 
yönlendirmelerle onlar  ya ad klar  bölgelerin geçmi inde  yolculuk- 
lara ç karabilir. 
 Biz e itim-ö retim politikam zda bu ruhu, bu heyecan  
uyand racak bir politika geli tiremedik. Liselere göstermelik, hafta 
da bir saat, o da son s n flara Sanat Tarihi dersi vererek böyle bir ilgi 
uyand r lamaz. Okullar m zda çocuklar m z n beyinlerini üniversite 
imtihanlar  için test sorular yla felce u ratt m z için bu ders 
ba ndan angarya bir me gale kabul ediliyor. Öyle de olmasa, 
birikimini anlatamaya ortam müsait de il. Bu dersi seyyar müze- 
lerle, çok büyük donan ml  görsel malzeme ile destekleyerek vere- 
bilirsen belki bir küçük k yakm  olabilirsin.  
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 Unutmayal m, sahiplenemedi in, sahipleniyorsan bile 
yeterince gösteremedi in, te hir edemedi in tarihin sana ait de ildir! 
Biz yak n zamana kadar bunu idrak edemedi imiz için geçmi imiz 
ya malan p Bat  müzelerine ta nd . Bugün onlar, bizden götürdük- 
leri eserlerimizle övünüyorlar. Bizler ise kaybettiklerimizin hüznünü 
bile duymuyoruz. 
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 ARAZ  YA MALATARAK EH RLER KURDUK! 
 
 Türkiye’de ehirle meyi te vik eden bir dönemin siyasi 
iradesi, akl n ve tekni in imkânlar n  kullanmak yerine, a iret 
mant yla hareket derek vak f ve hazine arazilerini ya malatmak 
suretiyle buralarda gecekondular olu turdu. Bugün ehirlerimizin 
handikab  haline gelen bu gecekondular, hem yapan na, hem de 
devlete neye mal oluyor, kimse bunun hesab nda de il. Belki, seçim 
ovlar ndaki vaatleriyle milletin mal n , tüyü bitmemi  yetimin 

hakk n  istismar ederek bu arsalar n tapular n  verdiler. Ancak millet 
ad na ciddi kay p say lan bu uygulaman n devlete getirdi i yükü 
hesaba katmad lar.  
 ehirleri bir çelik korse gibi ku atan bu basit evlerle, ehir 
kirlili inin ötesinde, ahlaki erozyonu da sosyal hayat n  tedavi 
edilemez yaras na dönü türdüler. Dikkat edin, ço unlukla fuhu , 
h rs zl k, kapkaçç l k. Soygunlar buralardan ehirlere yay ld ,   
 in bir de sosyal boyutu var: Büyük ehirlerimize bak n bu 
i galin bedelini göreceksiniz. Geli meyi, ehirlerin nüfusunu artt r- 
makta görenler, k rsal alan n ba bo  insan n  ehirlere kayd r p 
yurtsuz yuvas z bir ekilde ehrin sokaklar nda serseri may na 
dönü türenler bu ülkenin gelece ine ipotek koyduklar n  anlama- 
salar bile bunun vebali alt nda ezileceklerdir.  
 Avrupa’da yüz y ll k, iki yüz y ll k, hatta üç yüz-dört yüz 
y ll k ehirlere bak n, sokaklar  araçlar dü ünülmeden yap lm  olsa 
bile evleri geni  ve rahat. Adamlar sa lam yap  malzemesi 
kullanm lar ve bu evler as rlar n bask s na direnerek varl klar n  
sürdürmü ler ve sürdürmeye de devam etmektedirler.. Bizde ise, 
hüzün verici bir tablo. Birçok ehirde, ehrin merkezinde kerpiçten 
tek katl , bas k, basit binalar. stanbul’da bile karg r evler, kara, 
ya mura, rüzgâra dayansa da bir küçük k v lc ma dayanam yor ve 
an nda yan p kül oluyor. 
 Bugün, geçmi ten gelen bu kötü huyu devam ettirmenin 
yar n n nesline neye mal olaca n n hesab n  yapan hükümet ve 
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belediyeler i e çözüm getirmeye ba lad lar. Bunun elbette 
sevinilecek taraf  vard r. Art k bir devlet politikas  olarak geçmi te 
devletin arazilerini arsa spekülatörlerinin hesab na geçirtenler, fakir 
fukaray  ev sahibi yapma umuduyla istismar edenlerin elinden 
kurtarmak için  yeni çal malar yap yorlar. TOK  projesi bunlardan 
birisidir. Son on y lda, bu arsa talan na kar  devletin varl n  
hissettirme i i ke ke bundan elli y l önce olsayd . Türkiye o zaman 
böyle bir yap  çöplü üne dönü mezdi. Hazine ve vak flara ait 
araziler böylesine yok pahas na el de i tirmezdi.  
 Devletin görevi arsa üretmektir, kendi arazisini ya malat- 
mak de il. Devletin görevi ehir planlamalar  yapmakt r, yap lan 
evlere göre caddeler açmak de il.  
 Bu ülkede nüfus art yor ama toprak büyümüyor. Bu artan 
nüfusa göre, ev yeri kadar beslenme alanlar  da önem ta r. Siz 
ehirlerin yak n nda bulunan arazileri böylesine hovardaca elden 

ç kar rsan z, bu insanlar  besleyecek alanlar  nereden sa layacak- 
s n z? Balkonunda saks lar na ekilen toprakla m ? 
 Türkiye’nin yak n geçmi inde günahkarlardan olu an bir 
siyas  yap lanma, bugünkü ya anan olumsuzluklar n sorumlusu- 
dur. Bu kadrolar köyleri ehre boca ederken, bu arsa ya mas n n 
birilerinin hesab na ranta dönü ece inin hesab n  yapamad lar. 
Bugün ehirleri geni letirken çekilen s k nt n n ana kayna  bura- 
dad r.  
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 ED SON VE I IK EH RLER 
 
 Paris’in sokaklar n n elektrikle ayd nlat lmas  dü ünülür ve 
i  Edison’a havale edilir.  Ne var ki, kilise buna kar d r. Onlara göre 
Tanr  güne ’i yaratm t r. O varken, ona kafa tutarcas na k icat 
etmenin ne alemi var?  Tabii kilise bask n ç kmak ister, ayd nlar ise 
buna kar d r, sava  ayd nlar, daha do rusu Edison kazan r. 
Sokaklar ayd nlat l r. Bu i in aç l  töreninde de Edison güzel bir söz 
eder: 
 “Tanr n n ayd nl  kar s nda bizimkinin bir de eri yoktur. 
O bütün kainat  ayd nlat yor, bizse sadece bir soka .” 
 Tabii bu anlatt klar m izledi im bir belgeselden kurgulan- 
m  eylerdir. in do ru taraf , kilisenin tarihi boyunca yak n 
zamana kadar ke iflere, icatlara kar  ç kmas  keyfiyetidir.  Bunu, 
Bat l  yazarlar çok geni  ekilde yazar ve ele tirirler. Fazla  ayr nt ya 
girmeden birkaç örnek vermekle yetinece im: 
 Alman Goethe, “Kilise bir kere üstüne ç kmak istedi i 
devletle, sonra da etraf na toplamak istedi i ki iyle sonsuz bir kavga 
hâlindedir… Kilise el att  eyi zay flat r.”Kilisenin midesi büyüktür: / 
Bütün memleketleri yiyip bitirdi, / Yine de kendine gelemedi. / Sevgili 
han mlar, yaln z kilise / Haram mal  hazmedebilir”, (60)der  
 Kiliseyi bu hale getiren elbete onun kurum olarak ellerinde 
tutun insanlard . Voltaire buna i aret eder ve st rapl  bir yorumda 
bulunur: 
 Frans z Voltaire ise daha ac  konu ur:  “H ristiyanl n lahî 
kurucusu sa, sade, sakin ömrü boyunca kötülü e kar  ho görüyü 
ö ütledi i hâlde, onun aziz, tatl  dini, birtak m gayretke lerin 
himmeti ile dinlerin en kat s , en barbar  olmu tur!”  
 Bu ifadeleriyle de yetinmez, bu kat l n ve ac mas zl n 
ç plak örneklerini verirken bir de mukayese imkân  sunar bize:  
_________________ 
60 Goethe’den Seçmeler, (Çev. Prof. Dr. Gürsel Aytaç), s. 158., Kültür ve Turizm 
Bakanl  Yay n , Ankara 1982 
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 “Barbaros Tulan’da cami yapt r rken, Fransa’da Lüther mezhebine 
kat lanlar için özel bir i kence tertiplenmi ti. Onlar  bir s r n ucuna  
ba larlar, öldürünceye kadar ate e uzat p çekerlerdi. Jezüit 
papazlar ndan tarihçi Daniel’in ‘dindarl k örne i’ diye alk lad  
eye bak n z! Tarihçilerimiz i te böylece ereften dü erler!...”(61) 

 Bu konuda içimizdekileri ortaya dökecek bir kör dü manl k 
h rs yla hareket etmiyoruz. B rak n ba kalar n , bizim kendi ayd n - 
m z n bile geçmi imize küfretti i bir dönemden geçerek bugünlere 
geldik. Bugün bile, ehirler için yap lan her olumlu yat r m n alt nda 
ideolojik hesapla man n o kontrole al nmaz intikam yla hareket eden 
insanlar  gördükçe, hayran  olduklar  Bat ’n n mahiyetini harman- 
layan kiliseye kar  güvensizliklerini ifade etme ihtiyac n  duydum.  
 imdi bir ba ka gerçe e i aret edelim: 
 Anlat rlar; Amerika’da  ehirlerin klar  çok k sa bir süre 
bile kesilse hemen büyük ya ma olaylar  meydana gelir. Bunun 
örnekleri de görülmü tür.   
 Bunlar  niye yaz yorum? imdi birçok ehrimizde 
ayd nlatma alan nda yeni uygulamalar devreye sokuluyor. Tarihi 
eserler bir k cennetine dönü türülüp gecenin karanl ndan 
kurtar larak bize ayd nl k bir geçmi in dilini sunuyor. Tabii, bu 
durum ehirlerin ayd nlat lmas n n yeni bir merhalesidir. ehir- 
lerimiz p r l p r l oldukça sokaklar nda güvenli iniz de o derece  
artmaktad r. Karanl k bir sokakta tek ba na yürümenin ürper 
 stanbul’a ilk gitti imde,  gündüzü kadar gecesi de beni 
büyülemi ti. Denize vuran cadde klar n n dalgalarda olu turdu u 
avk n heyecan  bir ba ka oluyor. Minarelerin renkli klarla  

ambalajlanmas  ayr  bir duygu do uruyor insanda. stanbul 
büyüdükçe kl  alanlar  da  geni ledi. Yahya Kemal’in, “Sana dün 
bir tepeden bakt m aziz stanbul”, derken ku kusuz gündüz 
güzellikte. I k güven kadar has da veriyor insana. Bunu ehrin 
seyretmi ti stanbul’u. Ben de gece bir tepeden, Çaml ca tepesinden 
bakt m stanbul’a, bo az ayr  bir güzellikteydi, camiler ay rd  bir 
güzellikte. Köprüler bir ba kayd , otomobillerin k seli bir ba ka 
gecesinde hissetmek çok farkl  bir dünya olu turuyor zihnimizde. 
___________________ 
61 Voltaire, Türkler, Müslümanlar ve Ötekiler, s. 57. -107 (Çev. Osman Yernseni), 
Türkiye  Bankas  Yay n , Ankara-1975,  
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 imdi Anadolu ehirlerinde de bu güzelli in kucaklay c  
örneklerini görüyoruz. Art k ak am olup el ayak çekilince sokaklar 
ba bo  serserilere kalm yor. nsanlar bu k güvenli i alt nda 
rahatl kla gezebiliyorlar.  
 Bu demek oluyor ki, klar ehir için bir süs de il,  güvenlik 
için bir zorunluluktur: Nitekim, eskiden bezir ya lar yla ayd n- 
lat rlard  ehirleri. Bunun için her ehrin belediyesinin bir ekibi ve 
hat rl  da bir bütçesi vard . O kandillerin yak lmas  ayr  bir dert, 
söndürülmesi ayr  bir dertti. Herhalde o dönemlerde rüzgârlar ehir 
yöneticilerinin en büyük handikab yd . Öyle ya, esti inde bütün 
lambalar  söndürecek ve ehri karanl a gömecekti. Sokaklara imdi 
o klar n yüz kat  gücünde lambalarla hayat veriliyor. Rüzgâr derdi 
de yok, yak p söndürme derdi de. Geçmi in insanlar  da, ehir 
hayat n n gecesiyle, gündüzüyle bir bütün oldu unu dü ünmü  
olacaklar ki, çok zor, çok pahal , çok s k nt l  bir i i uygulamak 
mecburiyetinde kalm lar. Bugün öyle de il, elle bile ayd nlatma 
yap lm yor, güne  batt ktan sonra lambalar fotosel sistemiyle 
kendili inden yan p çevrenizle sizi bar k hale getiriyor. ehrin bir 
önemli imtiyaz  da bu olsa gerek: bu ayd nlanma ans . Ben buna 
“ k ehirler” diyorum. Belki gelecekte çok daha de i ik k 
huzmeleriyle ehirler kontrole al nacak, korunacak ve renklen- 
dirilecektir. ehirler, geceleri bu k f rçalar yla  adeta bir tabloya 
dönü üyor. Çok renkli, çekici, cazip bir tabloya… Art k ayd nl k bir 
ihtiyaca cevap vermek kadar estetik bir güzellik için de araç haline 
dönü türüldü. Bunun cazibesine kap lan insanlar dün i  aramak için 
ehre ko uyorlard , san r m imdi buna bir de ehirde ya amak için 

ko acaklar. Bu güzelli i payla ma içgüdüsü do al olarak  ehirleri 
cazibe merkezleri haline getiriyor. Böyle bir talebe yönelmek 
ku kusuz herkesin hakk . Çünkü bu klar ayn  zamanda bir 
davetiye gibidir… 
 Bu bak mdan ehirlerin ayd nl ndan söz ederken 
Edison’un bu yorucu maceras n  hat rlad m. Ampulü, o bulmasa bir 
ba kas  mutlaka bulacakt . Art k gidi  ona do ruydu. O gayretini ve 
akl n  birle tirip çal t , çabalad  i i ba ard . Bugün çok daha farkl  
ayd nlatma sistemleri hayat m za girdi.  
 Edison öldü, hayattan çekildi. Kilise aram zda ama, bugün 
yöneticileri de onu böyle günahlar ndan dolay  ölüme do ru 
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sürüklüyor. Öyle olmasayd , Bat ’n n ayd nlanma dönemi dü ünür- 
leri kiliseye hücum ederler miydi? Bilmem Kilise hâlâ o kat  tutu- 
munda srar ediyor mu?  
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 “GAVUR ZM R” - “YOBAZ KAYSER ” 
 
 ehirlerin ana talihsizliklerinden birisi, bir ya da  birkaç 
ki inin özel kusuruna bedel ödemek mecburiyetinde kalmalar d r. 
 Asl nda, ehirlerin net bir kimlikleri her zaman olu abilir. 
Mesela, Adanal  kazan r ve harcar, Kayserili ise kazan r harcamadan 
onu yat r ma dönü türür ya da hay r hizmetleri için kullan r. Bu, 
oturmu  bir ehir profili için önemlidir. Buna  ra men, zaman zaman 
sloganlarla ehirleri mahkum etti imiz de olur. Bunun belki de 
ehirler için hiç hak etmedikleri boyutlara varmas , zamanla ehir 

halk nda ortak tepkiye bile dönü ebilir. Biz, u son on-on be  y l 
içerisinde Kayseri için böyle bir talihsizlik gördük: ehri tan madan, 
ehir hakk nda kanaat beyan edenlerin say s n n oldukça fazla 

olmas  bu konuyu ele almam za vesile oldu: 
 Türkiye, 10 Kas m 1996’da ba layan ve birkaç y l sanc lar , 
s k nt lar , ac lar  ve hatta sosyal travmalar yla devam eden bir “Post 
Modern Darbe” giri imine sahne oldu. Bunu yapanlar n hedefleri 
neydi? K saca bakarsak öyle bir tablo görürüz: 
 Cumhuriyetin ilk y llar nda devletin bürokrasisinin halk , 
halk n de erlerini kar lar na almalar   çok ciddi bir hatayd .  Onun 
miras n  koruyan sonraki elitler de bu vahim hatay  devam ettirdiler. 
Onlara göre Türkiye’de, halka biçilen gömlek bellidir. Onu giyecek- 
tir, onun ilerisine geçme haklar  olmamal d r. Ne kadar hukuk 
verirlerse, onu uygulayacakt r, ne kadar ekonomik imkân verirlerse 
o kadar kullanacakt r, ne kadar dinî hayat verirlerse o kadar 
ya ayacaklard r.  
 Dünya de i iyor, ki isel hak ve özgürlüklerin önündeki 
s n rlamalar kald r l rken, Rusya’da bile  üç çeyrek as rl k kat  ve 
despot bir yönetim devrilirken, bizde halk n hürriyetlerini s n rlama 
giri imi neyle izah edilebilir? Bu hürriyet s n rlamas , hayat hakk n n 
s n rland r lmas  demekti. Buna do al olarak tepki gösterilecekti. Bu 
tepkiyi  ilk gösterenlerden birisi, Kayseri Büyük ehir Belediyesi’nin o 
günkü Ba kan  Kamu Hukukçusu Doç. Dr. ükre Karatepe oldu. 
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Üslubunu tart l r bulunsa da tepkisinin dayand  hakl  nedenleri 
mutlaka vard . Bu tepkinin nedenlerine bak lmaks z n diliyle 
sald r ya geçildi. Buna sa duyu ile yakla lmad  ve  h mla iktidar n 
ve o iktidar kadrolar n n üzerine gidildi. Tabii Kayseri de bundan 
pay na dü eni alacakt : Karatepe bir y l hapse mahkum edildi, 
görevinden de uzakla t r ld . Bu olay, baz  kesimlerin gözünde 
Kayseri’yi öcü ehir durumuna getirmi  olmal . 
 Bu olaylar n sonras nda iki ilginç olay ya ad m: 
 K z m 1997’de a r bir trafik kazas  geçirdi. Onun, Kars’ta 
görev yaparken ayn  evde kald  ö retmen arkada , evimize 
ziyarete gelmi ti. zmit’ten kalk p evimize kadar gelen bu 
ö retmenin tavr  beni duyguland rm t , kendisine; “Hocahan m, 
madem birbirinizi bu kadar seviyorsunuz, tayininizi Kayseri’ye 
ald rsan z olmaz m ?”, teklifime ilk tepkisi a rt c yd : “Hay r 
Kayseri’ye gelemem, bu ehir halk  ba naz! Kayseri’yi d ar da 
yobaz ehir olarak görüyorlar.” 28 ubat paranoyas n n etkin oldu u 
günlerdi, sözlerine hiç tepki vermedim, ama çok üzülmü tüm.  
Kendisi Kürt ve Aleviydi, buna ra men, Türk ve Sünni bir arkada - 
n n ac s na ortak oluyordu. Bunun tart lmayacak bir erdemli taraf  
vard . Bir hafta kald , birçok eyleri aç k aç k konu tuk. Sonunda, 
giderken, “Muhsin Amca, Kayseri’yi ve Kayseriliyi suçlarken haks z- 
l k ettim galiba.  Sizin anlatt klar n zla bende çok eyler de i ti. 

imdi buraya gelip bu ehirde görev yapmay  istiyorum. Bana 
yard mc  olur musunuz?” demekten kendini alamad . Onun bu 
talebini ba aramad k, ama bu dostlu umuz hala devam eder.  
 Bak n, ilginç bir ba ka hat ra ama tamam yla gerçek bir olay. 
Yukar daki kanaati besleyen taraflar yla da örtü en yanlar  a r 
bas yor: 
 Bir gün bir kitapevinde oturuyorum. çeri üç bayan girdi. 
Ya l ca ama iyi giyimli, ifadelerinden ayd n olduklar  belli olan 
bayanlardan birisi, kitapç dan, Kayseri’yle ilgili kitap sordu. O da; 
“Tam yerine geldiniz,” raftan kitab  indirirken, “Yazar  da burada. 
Buyurun size imzalas n”, diye de bir espri yapt . Kad n “öyle mi?” 
diyerek kitab  bana uzatt . Ben kitab  imzalarken, kendileriyle 
tan mak istedi imi söyledim. Bayan kitab  doktor olan beyine 
imzalamam  istedi. Kendisinin ve arkada lar n n da doktor olduk- 
lar n  söyledi: 
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 -Biz bir ekip olarak zmir’den geliyoruz buraya. Asl nda 
Kapadokya’ya gelmi tik. Kayseri’ye u rama niyetimiz yoktu, ne 
yalan söyleyeyim, biraz so uk bak yoruz Kayseri’ye. 
 -Hay rd r, neden so uk bak yorsunuz? 
 -Kayseri’yi hep “yobaz ehir” diye biliyoruz da onun için. 
 -Do ru, çok iyi bir tutucudur. öyle ehrin giri inden içeri 
uzand n z zaman sizi bir m knat s gibi çeker ve b rakmaz. Öylesine 
s k  tutar ki,  buraya yerle meyi bile dü ünebilirsiniz. 
 Kad nlar gülü tüler.  
 -Siz espri yap yorsunuz, ama biz gerçekten biraz de il, 
büyük ölçüde yobaz bir ehir olarak bilirdik Kayseri’yi...  
 Kendilerine yer gösterdim. Oturmalar n  rica ettim. Kayseri’- 
nin tarihinden k saca söz ettim: 
 -Önce bir ey söyleyeyim: Benim bir yan m da zmirlidir.  
 -Hem eriyiz öyle mi? 
 -Biraz öyle say l r. Çünkü ben yüksek ö renimime orada 
ba lad m. imdi sizin gibi samimi olacaksak, ben de zmir’i pek 
sevemedim. 
 -Aaa neden? 
 Bana göre de sizler de biraz ba nazl k var. Bak n mesela, o 
süt kuzular n  kesip tüketmenizi benim vicdan m kald rmad . Bir 
yavru daha yeni do mu , anas  pe inde dolan yor, sizler onu al p 
kesiyorsunuz. zmir insan , hay r i ine de yatk n de il. Ben zmir’de 
cami bulmakta hayli zorland m  söylemeliyim. 
 -Bu sözünüzde hakl s n z, ama buna çare bulam yoruz.  
 -Bak n i te mesela burada, sizin de onaylamad n z bir tav r 
orada yayg n diye sizleri de ayn  kefeye mi koyaca z? 
 -De il elbette. 
 Han m n birisi, bir espri yapt . 
 -Beyefendi siz de zmir’i sevmedi inizi söyleyince ben itiraf 
edeyim, u “Gavur zmir” laf n  kullanaca n z  sand m… 
 -Hay r,  böyle bir nezaketsizli i yapamam. zmir’e nas l 
gavur diyebilirim. Dü man n ihtiras n  orada  denize gömmedik mi? 
Bunun için de bana göre Gavur de il, “Gazi zmir”dir. Peki, “Gavur 
zmir” laf n n nereden geldi ini bilir misiniz? 

 -Söz yayg n, ama nereden geldi ini de pek bilmeyiz. 
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 -O zaman ben size anlatay m: Osmanl ’n n son bir  kaç 
as rl k döneminde. Burada Rumlar n, Ermenilerin, Yahudilerin ve 
Levantenlerin  nüfusu oldukça fazlad r. Bunlar da, gecelerini hep 
içkili alemle geçirirlermi . stanbul halk , bu yüzden onlara bu ad  
takm . Yani bu söz orada ya ayan az nl klar n, kanun kural tan maz 
tavr ndan dolay  yap lm  bir yak t rmad r.  Bunu da Rum ve 
H ristiyan, ayn  zamanda Kayserili Elia Kazan hat ralar nda öyle 
anlat r: 
 “Geceleyin evin içi müzik dolard . Gramofondan Sahibinin 
Sesi. Arada tiyatroya gidilirdi. Frans z operet kumpanyalar n n 
dola t  y llard  bunlar. Osmanl  mparatorlu u’nun kültür merkezi 
olan Gavur zmir’den gelirlerdi. Tutucu Türklere göre buradaki 
Yunan halk n n ço u zevk ve sefa içinde ya yor diye böyle denirdi 
bu kente. “Ah, o kad nlar n yaramazl klar yapt  kafeler! Ah, o the 
dansant’lar! Aya Fotini Katedrali’nin içi bile, hiç utanmas z, az 
bulunur metaller, de erli ta larla l ld .” (62) 
 -Vallahi Bravo, zmirliye zmir’i bir Kayserili anlat yor. 
 - imdi gelelim Kayseri’ye: Bak n z belki gezdiniz de geldiniz 
buraya. Dünyan n ilk T p Medresesini 8 as r önce sizin gibi bir bayan 
yapt rm t r. Hem de bugünkü uygulama hastane sistemini bu 
sistemiyle. Yine Türkiye’de bir site halinde günümüze gelebilen 
ender eserlerden birisi olan camisi, medresesi, hamam , kümbetiyle 
Hunat külliyesini de bir han m yapt rm t r. Bak n z, meydan, aya a 
kalkm  bir tarih müzesidir.  
 Romal s , Selçuklusu, Osmanl s  ve Cumhuriyetiyle bir 
bütünlü ü ve ihti am  temsil eder. Kayserili bu kültürü koruyarak 
gelece e aktarma gayreti içinde oldu u için mi yobazd r? Böyle bir 
haks zl k bu ehre a r gelmiyor mu?  
 -Evet evet, hakl s n z. Gelip görünce, yan ld m z  fark ettik. 
tiraf edelim, haks zl k ediyormu uz me er. Kayseri hiç de öyle bir 
ehir de il. Çok modern, bak ml  ve çok güzel bir ehir. nsanlar  

candan ve samimi. Her taraf tarih, her taraf kültür kokuyor. Gezdi i- 
miz yerlerde, kayseri halk n n yapt rd  okullar , camileri görünce 
ne yalan söyleyelim, hayranl m z artt . 
 -Bak n han mefendiler, sizin de dikkatinizden kaçmam  
__________________________ 
62 Elia Kazan, Bir Ya am (Çev. Nihal Ye inobal ) Afa Yay nlar ; stanbul-1997 
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olmas na ra men, bir önemli noktaya dikkatinizi çekece im. 
 E er bu gericilik ve yobazl k ise hiç ku ku duymay n, en 
ba ta ben gerici ve yobaz m, bununla da gurur duyuyorum: Bu 
ehirdeki 400 ilk ve ortaö retim okulundan en az 350’sini Kayserili 

hay rseverler yapt rd . Sizin ehrinize ve üniversitenize, hadi sadece 
zmir’le  s n rl  tutmamay m, Egeli kaç  i adam n n yat r m  vard r? 

Varsa söyler misiniz? Kayseri’de bugüne kadar Kayserili i adamlar  
tam 100 milyon dolarl k yat r m yapt lar ve sadece sa l k alan nda 
de il, birçok fakülte binas n  kendi adlar na in a edip e itimin 
hizmetine verdiler. Burada binlerce Egeli evlad m z e itim görüyor. 
Kayserili hesapç  gözükür, tasarrufu sever ama biriktirdi ini milleti- 
nin hayr na kullan p gider. Bak n mesela, siz kazan p geziyorsunuz. 
Gezin, tabii hakk n zd r bu. Bu konuda bir suçlama getirmiyorum. 
Bizim hay r sahipleri  ço u zaman bu gezmelerinden de fedakarl k 
eder ve bu gezi paralar yla birkaç ö renciye burs vererek onlar n 
okumalar n  sa larlar. Bunlar yobazl ksa, biz bundan gurur 
duyar z… 
 Yap lan fakültelerin adlar n  bir bir saymaya ba lad m. 
Kad nlar aya a kalkt lar, saatlerine bakarak özür dilediler. Benimle 
ilk söze ba layan han m ellerimi tuttu. Te ekkür etti: 
 -Bütün Kayserililer ad n  sizden özür dilemi  olal m. Biz 
gerçekten bu ehri tan m yormu uz. Hele o kent müzesini, sözünü 
etti iniz eserleri, geni  caddelerini, düzenli yap la may  görünce, 
Kayseri’nin zmir’den de çok ileride bir ehir oldu u kanaatine 
vard k. yi ki gelmi iz buraya. yi ki sizleri tan ma ans m z oldu. 
Birilerinin ki isel yanl n  bütün ehre mal etmek çok büyük 
haks zl km . F rsat bulursak Kayseri’ye tekrar gelece iz. Dostlar - 
m z n gelmesini sa lamaya çal aca z. 
 “Bak n z han mefendiler, gözümüzün içine baka baka “Yobaz 
Kayseri”, sözünüze verilecek belki en kestirme cevap “Gavur zmir” 
olabilirdi, ama sizin sözünüz ne kadar sa duyu d  bir tepkiyse 
bizimki de öyle olurdu. Sonra dikkat ettiniz mi bilmem; Elia Kazan, 
bu ifadenin Yunanl lar n ta k nl klar  için kullan ld n  söyler: 
fadesi aynen öyle de il mi: ”Türklere göre buradaki Yunan 

halk n n ço u zevk ve sefa için ya yor diye böyle denirdi bu kente.” 
Yani bir anlamda zmir’e de il, zmir’i böylesine kirleten Yunanl lara 
böyle bir s fat verilmektedir. Nas l verilmesin; yine Kazan unu 
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demiyor mu: “Aya Fotini Katedrali’nin içi bile, hiç utanmas z, az 
bulunur metaller, de erli ta larla l ld .” Sen pisli ini, kendi 
inanc n n mabedine kadar sok, ondan sonra bu s fatla an ld n için 
de ba kalar n  suçla!.. ehirleri “Gavur” ya da “Yobaz” konumuna 
getiren insanlar d r. Burada ya yorsan z bu ehri muhatap oldu u- 
nuz yabanc ya kar  siz temsil ediyorsunuz. T pk  bizim burada 
temsil etti imiz gibi.  Kayserili ya da zmirli olmak, bu ehirlerde 
topraklar n tapusuna sahip olmak de ildir, bu ehrin miras n  
hovardaca tüketmek de de ildir, ehre kendinden bir eyler katarak 
tamamlay c  bir parças  oldu umuzun bilincine ula makt r! Ben öyle 
inan yorum ki, bir önemli imtiyaz m z  da bu arada sizlere söylemi  
olal m: Kayserili olmak, zmirli olmaktan daha önemli bir anst r. 
Bak n, sadece kar n zdaki u meydan, dört ayr  medeniyetin üç bin 
y ll k bir geçmi e uzanan kültürünü yans t r. Çevreye aç ld kça, bu 8 
bin y la kadar gider. zmir’de Yunanl lardan kalma  e lence arena- 
lar ndan ve say s  yüzün üzerine ç kan çok Tanr l  tap naklardan 
ba ka ne vard r, söyler misiniz? Kendi miras n  reddeden bir ehir 
ayakta duramaz!”  
 Han mlar te ekkür edip ayr ld lar. Kendi kendime; “ah kör 
idrak, ah slogan kültürü! Ne ac mas z bir k l çs n sen, insanlar 
bilmediklerine böylesine mi dü man edersin?” Demekten de 
kendimi alamad m. 
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 EHR N NT KAMI FARKLI OLUR  
 
  ehirler de canl  organizmalar gibidir. Duyabilenlere dili 
vard r konu ur. Görebilenlere adam gibi duru u vard r gösterir. 
Okuyabilenlere deruni bir maceras  vard r sayfalar n  açar. Bazen 
hüzünlenir, bazen sevinir, bazen a lar,  bazen bir delikanl  gibi 
co kuya kap l r. Bayraml n  giydi i çocuksu  hevesleri vard r. 
Dü ün heyecan  ve co kusuyla evlili e do ru yürüdü ü olur. 
Mümindir, mütevekkildir, be  vakitte k bleye yönelir. htiraslar  
vard r, meydanlarda siyasi nutuklar atar. Bütün bunlara ra men 
kararl d r, ümitlidir; gelece inin ufkunu geçmi inin perdesinden 
ta r  yar nlara… 
 Herkes ya ad  ehirde bu dikkat noktalar na bakarak, 
kendi ehirlerinin kimli ini tan maya bakabilir. Biz bir örnek olsun 
diye stanbul’a yönelelim isterseniz: 
 stanbul tarihin ve slâm’ n bize emanet etti i bir ehirdir. 
Onun içini bo altmak isteseler de, o minareler, o kubbeler, o ezanlar 
buna pek izin vermez. Kalabal klar onu anlamasalar bile o, kendisini 
anlayacaklara geçmi inin soylu hikayesini her zaman f s ldamay  
ihmal etmez. Selahaddin Eyyubi’den ba layan yeni sahibini arama 
arzusu Fatih Sultan Mehmet’le murada erince, gerçek kimli inin 
huzuruyla  gönlümüze yeni do mu  bir bebek gibi uzan verdi. Türk 
olma, Müslüman olma hikmetini bir ilahi lütuf olarak bugüne kadar 
kullan p geldi. Gelece e de kullanarak gidecektir. Duygular m zdan 
y lg nl klara sebep olan çirkinliklerin kâbusuyla onun gelece inden 
endi e duysak da, stanbul, Marmara’da y kanan saçlar n  Rumeli ve 
Anadolu yakalar ndan uzanan elleriyle tarar ve bir kahraman 
edas yla  “Hay r”, der, “Beni Peygamber müjdeledi, hiçbir kirli el 
benim ruh dokumu bozamaz!” diye itiraz eder.  
 Öyle olmasayd , Dostoyevski gibi bir adam n, bir kültür 
adam n n, kendi milletine yol gösterirken politikay  ilmin, kültürün, 
medeniyetin önüne al p Rusya’n n dünya hakimiyetindeki yolunu 
stanbul’a sahip olma art na ba lamas  ve “ stanbul mutlaka bizim 
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olmal d r. Rusya’n n gelece i Bo azlara hakimiyetinden geçer,”(63)  demesi 
bir sonuç getirmez miydi? Çarl k döneminin güçlü siyasi  ihtiras  
elbette sadece Dostoyevski gibi bir a r  Rus milliyetçisinin idealiyle 
s n rl  de ildi. Rus Çarl k ideolojisi onu siyasi iradeye dönü türmek 
isteyince bak n ba na neler geldi: Stalin ve Lenin ad nda iki 
macerac  ç kt , Rusya’y  yetmi  y ll k  kabus ve kanla dolu korkunç 
bir maceraya sürükleyip üstelik kendi s n rlar na da ebediyen 
hapsetti. Bu öyle bir hapsedili  ki, ngilizlerin stanbul’u i gali, 
Rusya’n n bu devrimi yüzünden hedefine varamad . Ruslar n ve 
Bat ’n n mar k çocu u Yunanl lar da, stanbul’da tutunamad  gibi 
i gal hevesine kalkt  Anadolu’dan süpürülerek kendi sahillerini 
döven Ege’nin sular na  gömülüp gitti. 
 stanbul’a bak n, sultanlar n cülus günü gülen co kulu 
yüzüdür, fener alaylar  sevinen taraf , Mehter bölü ünün kös sesleri 
bir efe gibi a r k vr mlar n n rüzgârda ses veren gümbürtüsüdür. 
Sultanlar n, büyük ilim ve sanat adamlar n ölümü gözya lar n  
denizin dalgalar nda bir inci tanesine dönü türür. Evlenen çiftlerin  
heyecan  yar na sa l kl  neslin müjdesini bir gönül davetiyesi olarak 
sunar bize. Onun ders veren taraf  binbir dram n hüzünlü sayfalar n  
açar bize: stanbul’un fetih gününde Ayasofya kilisesine toplan p 
Mesih’in kurtar c  i aretini bekleyen papazlar n ve kad nlar n 
çaresizli i hurafe rüzgâr  gibi esip her gün yalarken Ayasofya’n n o 
kur undan kubbesini, bize bat l n din halini almas n n milletleri ne 
gibi çaresizli e itti inin dersini verir.Bizansl lar n hipodrom 
dedikleri  Sultanahmet meydan  dile gelse, nice kan ve gözya - n n 
maceras n  anlat r, nice entrikalar n ölüme sürükledi i insanlar n 
çaresizli inin gözya lar n  damlat r avuçlar m za. Bak n mesela  
Bulgar köylüsü Bogomil ad nda bir papaz n Bizans aristokrasisine 
kar  a t  sava  yüzünden bu meydanda diri diri ate e at l n n o 
yürek yaralayan hikayesi, dinde tahammülsüzlü ün nelere mal 
oldu unun bir ibret aynas  gibidir. Asl nda bu tür olaylar, din ad na 
halk  sömüren Bizans mparatorlu u ile din ad na bu sömürüye 
kar  ç kan Bulgar köylülerinin unutturulmak istenen mücadelesidir. 
Bu tür olaylar zaman n arka bahçesine hapsedilse bile  hipodromu 
__________________ 
63 Dostoyevski, Bir Yazar’ n Günlü ü, (Çev.Kayhan Yükseler), Yap  Kredi Yay nlar , 
stanbul -2009 
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Bu tür olaylar zaman n arka bahçesine hapsedilse bile  hipodromu 
__________________ 
63 Dostoyevski, Bir Yazar’ n Günlü ü, (Çev.Kayhan Yükseler), Yap  Kredi Yay nlar , 
stanbul -2009 

 

çevreleyen  tarihi kal nt lar n ve meydandaki dikilita n, hatta 
Ayasofya pencerelerinin ayd nl  bir s r gibi f s ldar bize. Sanki o 
f s lt  aras nda Bizans’ n çürümü  yüzünün arkas ndaki çaresizli i de 
dillendirilir ve bunlar n bu ehri yeni sahibine do ru hipodrom 
atl lar yla bir ko uya ç karman n zorunlulu unu anlat r bize… Bu 
ko u, kendisini ihmal edenlerden al nan intikam n bir cevab  gibidir. 
 stanbul, kendisini kuran ama ihmal eden, daha do rusu 
istismar eden Bizans’tan yeni sahibine kuca n  açarak intikam n  
ald . Üstelik bu ilahi bir lütuf olarak tecelli etti:  Kur’an-  Kerim’de 
“Beldetün Tayyibetün” (Sebe 15.) ifadesinin stanbul’un fethine i aret 
oldu u söylenir. Büyük slâm Alimi Molla Caminin yorumu 
böyledir. Cami der ki: "Beldetün Tayyibetün' lâfz  ebced hesabiyle 
stanbul'un fethine tarih dü mü tür: Hicrî 857 (Milâdî 1453).”(64) u 

i areti Allah’ n Resulü de hissetmi  olacak ki; “Konstantiniye elbet 
bir gün fetholunacakt r; onu fetheden asker ne güzel askerdir ve onu 
fetheden kumandan ne güzel kumandand r” müjdesini vermi  ve 
Kostantiniye bu vaatten 8 as r sonra “ stanbul” ad n  alabilmi tir. 
 Bunun içindir ki, Osmanl  bu ehri, “Övülmü  ehir” hassa- 
siyetiyle korudu ve zenginle tirdi. Camilerle, medreselerle, saray- 
larla. Cumhuriyet rejimi ihmal etse de, o kendine yeterlili inin 
zenginle tirdi i  yeni bir elbise giydirdi. Fatihin bu emanetini 
zenginli i içinde, camilerinin kubbelerindeki kumrular, taraçala- 
r ndaki mart larla zikre dalm  bir dervi  vecdiyle  varl n  koruya- 
cak ve ba ehir olmasa da ehirlerin ba  olarak gönlümüzdeki 
saltanat n  sürdürecektir. 
 Bu ülkede stanbul için özlem duyan her insan n 
duygular nda yank lanan geçmi in ihti am , gelece in kurtar c  
i arete olarak alg lanmaya devam ettikçe, stanbul sadece Türkiye’- 
nin de il, dünyan n gözdesi olma imtiyaz n  sürdürecektir. Bu ehre 
gelen yabanc lar n hemen tamam na yak n n n bu duygular  dile 
getirmesi, bir eylerin ifadesi olmal d r. Öyle olmasayd , “ stanbul” 
ad yla müstakil bir gezi kitab  yaban Edmendo De Am c s; “ stanbul 
üzerinde mü terek bir görü  vard r: En güvensiz seyyah bile bu 
ehre güvenerek girer; hiç kimse stanbul’da hayal k r kl na 

u ramam t r. Büyük eserlerin sihri ile bunlar n kar s nda duyu- 
_______________________  
64 Ahmet Hamdi Yaz r; Hak Dini Kur’an Dili c. 6 s. 3956   
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lan hayranl n  bununla bir alakas  yoktur. stanbul, önünde air ile 
arkeologun, sefir ile tacirin, prenses ile gemicilerin, Kuzeyli ile 
Güneylinin hepsinin bir hayranl k duygu- suyla hayk rd  bütün 
insanl  kucaklayan ve son derece büyük bir güzelliktir”, (65)  der 
miydi? 
 Bu güzelli i gelin el birli i ile yar nlara ta yal m, onu 
dünden bize emanet edenler, yar na götürme vebalini de üzerimize 
y km  olmuyorlar m ?.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
65 Edmondo  De Am c s, stanbul, (Çev. Beynun Akyava ) Kültür ve Turizm 
Bakanl  Yay n , Ankara-1986 
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 “KENT D NDARLI I” ÜZER NE B R YORUM 
  
 Mehmet Atlan, kitab na bu ad  vermi . Söze de bize göre 
yanl  bir k yaslama ile ba lam . eyh Galip dindarl  ve slâm’ n 
ehir dini olu u kabul, hatta, “Eskiden Müslümanlar n a rl  
ehirdeyken köylere kaymas ” görü üne de kat l r m, ama Türkiye’- 

deki Müslümanl  Taliban’la ilintilendirmek biraz haks zl k gibi 
olur. Gerçi, eyh Galip’le Taliban’ n dindarl k mü terekli ini, “ kisi 
de Müslüman ise aradaki fark nedir? Bence aradaki fark, o dinin 
kendi kültürel özelliklerinin, derinliklerinin, yarat c l klar n n fark na 
var lmay p onu siyaseten bir silah olarak kullanmas d r.” Tabii Yazar 
bu fark , Taliban odakl  olarak dü ünüp söylüyor ve bunun Türkiye 
oda nda ise u ifadeleri kullan yor:  
 “Türkiye’de din; sosyolojik., kültürel bir mesele olmaktan 
ziyade siyasi bir mesele olarak alg lan yor.” (66)  
 Kabul etmek gerekir ki, Atlan güzel ve kapsaml  bir çal ma 
yapm . Bizim y llarca srarla söylediklerimize o daha net çerçeveler 
çizerek tablola t r p ortaya koymu . ehirlerin olu umunda, 
bütünle mesinde ve bir fonksiyon sahibi olmas nda din belirleyici 
ana faktörlerden birisidir. Bunu öyle anlat r: 
 “ slâmiyet do du u dönem itibariyle, getirdi i ilkelerle 
ehirle meyi destekleyen bir dindir. Medine, Ba dat, Kahire, am 

gibi büyük kentler slâm medeniyeti sonucu ortaya ç km t r. Bu 
ehirler hem maddi refahlar  hem de kültürel zenginlikleri aç s ndan 

dikkate de er yerle im birimleridir. Örne in Ba dat slâm 
rönesans n n merkezidir.Bu ehirdeki Beytü’l-Hikme, ne sadece bir 
kütüphane, ne de bir çeviri bürosudur. Ara t rmalar n, gözlemlerin 
yap ld , telif eserlerin yaz ld ; büyük t p bilginlerinin, astronom- 
lar n, kimyac lar n, fizikçilerin, felsefecilerin ve din adamlar n n 
yeti ti i bir akademidir” (67)  
_______________________ 
66 Mehmet Atlan, Kent Dindarl , s. 9. Tima  Yay nlar , stanbul-2010  
67 age. s. 50. 
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 Bunlar ehirde slâm’ n meydana getirdi i  ayd nl k 
ortam yd . Daha sonra bu, oradan Buhara’ya, Semerkant’a ta nd , 
Nizamiye Medreseleri zinciriyle Anadolu’ya kadar geldi. Gerçekten 
Yazar’ n dedi i gibi dini hayat ehirlerde çok canl ,verimli ve 
huzurlu bir ortam do urmu tu.  Tabii sadece bu bölgede de ildi 
slâm’ n hareketlili i; “Nihayet belirtelim ki k saca tahlil etmeye 

çal t m z olay, slâmla ma (din), Arapla ma (dil), Samile me ve 
Do ulula ma (uygarl k) eklinde ilk dönemde ehirlerde ortaya 
ç km  ve geli mi ti. ehir çevreleri bu faaliyetlere pek yatk n bir 
manzara gösteriyordu. Zira ehirlerde yerle mi  bir düzen vard . 
Buralarda yer tutan yenilikler ya  lekesi gibi çevredeki k rsal alana 
yay l yordu. Dolay s yla VIII. ve XI. yüzy llarda slâm dünyas  göz 
kama t r c  bir ehirle me hareketinin merkez alan yd . ehir 
hayat n n ileri oldu u bölgeler, yenilikten ilk önce ve en derin 
ekilde etkilenen ülkeler olmu lard . Yeni slâm mparatorlu unun 

kurulu u ayn  Bat  için a rt c  bir ekilde ekonomik kap lar n  
açm t r. Cermen istilas  Bat ’n n çökü ünü h zland rm sa, 
Müslüman fetihleri de bu uygarl n yeniden uyanmas na yol açm - 
t r.” (68) Yazar, bu konuyu  daha ileriki sayfalar nda devam ettirir: 
 “ slâmi tesirleri üstlenecek olan Müslüman Bat ,  frikiye, 
Magrib, Sicilya; spanya Barbarla m , k rsal alana yay lm  ve 
göçebe ya am  sürdüren ülkelerdi. Bu topraklarda eski Kartaca ve 
Roma ehirleri gölgelenmi , hatta çok yerde silinmi ti. Çok uzun 
süren sömürü döneminde kaynaklar  kurumu  eski uygar 
topraklar n n Müslüman Bat ’n n genç ülkeleri, yeni ekonomik 
henüz dokunulmam  büyük bir insan gücü potansiyeli ve muazzam 
güç kaynaklar  getiriyordu. (69)  
 Peki böylesine bir ehir medeniyetinin kal c  hamlesini 
ba latan slâm, neden ciddi bir iç k r lmaya u rad  ve ehirden 
k rsala ta nd ? 
 Dini “bir inanc n ötesinde hayat n her alan nda izlerini 
gördü ümüz toplumsal bir kültür” olarak alg layan Mehmet Atlan 
bu sorunun cevab n  ararken ilginç tespitlerde bulunur: 
_________________________ 
68 Maurice Lombard, lk Zafer Y llar nda slâm, s. 19 (Çev. Nezih Uzel) P nar 
Yay nlar , stanbul-1983 
69 age. s.57. 
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68 Maurice Lombard, lk Zafer Y llar nda slâm, s. 19 (Çev. Nezih Uzel) P nar 
Yay nlar , stanbul-1983 
69 age. s.57. 

 

 
 “Kentte do an, ba lang çta kentlilerin dini olan slâmiyet 
günümüzde tak m tersi biçimde daha çok k rsal kesimin dini olarak 
alg lan r hale geldi. Bunda, günümüz dindarlar n n özele tiri 
müessesesini göz ard  etmesinin, katma de er üretme mekanizma- 
s ndaki aksakl n, toplumsal refaha ula ma düzeyindeki dü üklü- 

ün de etkisi var. Bununla birlikte göçlerle kente gelen, k rsal 
kesimin geleneksel din anlay , kentteki kültürel din anlay n  
yads yan ve dinin siyasalla mas n  körükleyen damar güçlendi” (70)  
 Cumhuriyet döneminin din üzerindeki bask s n  dikkate 
almadan meseleyi dü ünürsek Yazar’ n söylediklerinde hakl l k pay  
tart lamaz.  Ancak a a ya bir metin al yorum. Buna dikkatle 
bakarsak, cumhuriyeti kuran siyasi kadrolar n din anlay n n hangi 
noktalara ta nd n  ve  bu tür bir anlay n toplumsal düzenlemeye 
Cumhuriyet bürokrasisi ve ayd n  taraf ndan nas l yans t ld n  
görürüz. Özellikle tek parti iktidar n n milli ef döneminde dini 
hayata ac mas zca müdahale edildi ini dü ünürsek konunun esas 
boyutunun öyle san ld  gibi, ehir k r farkl la mas ndan de il, 
ehirden kovulmak istenen dinin k rda ancak bu kadar yer 

bulabildi inin gerçe ine ula m  oluruz: 
 "18 Temmuz 1923'te Ankara  stasyonu'ndaki binada, 
te kilat  Esasiye'nin tâdili müzakeresinde vaziyet tamam yla ayd n- 
and . 
 Te kilat  Esasiye'de yap lmas n  muvaf k gördükleri 
tadillerin ikinci günkü müzakeresiymi . Bana haber verilmemi ti. 
Bugün ben tesadüfen haz r bulundum. M. Kemal Pa a'n n reisli inde 
u zatlar bu i le me guldü: 

 Dahiliye Vekili Fethi Bey, ktisat Vekili Tevfik Rü tü Bey, 
Naf a Vekili Fevzi Bey, Maliye Vekili Hasan Bey, Ziraat Vekili Sabri 
Bey, Matbuat Umum Müdürü A ao lu Ahmet Bey, Mebuslardan 
Ziya Gökalp, hsan Bey, Sivas Mebusu Râsim Bey vard . Erzincan 
Mebusu Rafet bey kâtiplik yap yordu. Ba vekil Rauf ve Maarif Vekili 
Safa beyler, esasen seçim komitesinde dahi bulunmam lard . 
  Ben girdi im s rada Tevfik Rü tü bey konu uyordu: 
 -Ben kanaatimi millet kürsüsünden de hayk r r m. Kimseden 
__________________________ 
70 Kent Dindarl ,.s. 67. 
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korkmam. Te kilat  Esasiyemize dinimiz apaç k yaz lmal d r. Diyor- 
du.  
 Ben söz ald m ve sordum: 
 -Te kilat  Esasiye'de dinimizin slâm oldu u yaz l d r Tevfik 
Rü tü Bey? Hangi kanaati hayk racaks n. Te kilat  Esasiye’ye hangi 
dini yazd racaks n? H ristiyanl  m ? 
 Mahmut Esat Bey söz ald  ve sertçe cevap verdi: 
 -Evet H ristiyanl .. Çünkü slâml k terakkiye manidir. Bu 
dinle yürünmez, mahvoluruz. Ve bize de kimse ehemmiyet vermez. 
 Ben söz alarak dedim ki: 
 - slâml n terakkiye mani oldu u Avrupal lar n uydur- 
mas d r. Bu meseleyi istedi iniz kadar münaka a edebiliriz. Fakat 
münaka aya tahammülü olmayan bir mesele  varsa, din de i tirme 
gayretidir. Netice slâm kal rsak mahvolmay z, fakat din de i tirme 
oyunuyla bizi  kolay mahvedebilirler. H ristiyan Bizans’ , slâm Türk 
y km  ve yerine geçmi tir. Frans zlar 1855'te slâm Osmanl  
mparatorlu uyla ittifak yaparak H ristiyan Rus mparatorlu una 

kar  harp ettiler. çinden yeni s yr ld m z  cihan harbinde, 
Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan devletleri yine 
slâm Türk’le ittifak yapt lar. Ve H ristiyan itilaf devletlerine kar   

birlikte harp ettiler. Yüzümüze kim bakmazm  ne demek? 
 Fethi Bey söz alarak,  bana gayet sert, kat  cevap verdi: 
 Evet Karabekir.. Türkler slâml  kabul ettiklerinden böyle 
kald lar ve slâm kald kça bu halde kalmaya mahkumdurlar. Bunun 
için slâm kalmayaca z...dedi. 
 Ben de ayn  sertlikte u cevab  verdim. 
 Fethi bey, bu yabanc  fikri iddetle reddederim. Geri 
kalmam za âmil olan ey bir de ildir. Fütuhatç l k, temsil gayreti 
göstermemek, Avrupa’n n ilim ve irfan cephesiyle temass zl k, 
idarede istibdat gibi mühim sebepler vard r.. Ayn  yanl lar  yapan 
H ristiyan devletlerin de y k l p gitti ini bilmez de ilsiniz.. Bir 
zelzelenin hakiki sebebini ara t rmay p onu gülünç bir sebebe 
ba lamak kadar, slâml k terakkiye manidir fikrini garip bulurum. 
Bu yabanc  ve tehlikeli fikrin, aram zda da münaka aya tahammül 
edemeyecek kadar taraftar bulmas ndan çok müteessir oldum. Fakat 
ben iddia ediyorum ki, Türk  milleti ne H ristiyan olur, ne de dinsiz 
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kal r. Hakikat budur. Bir milletin as rlardan beri, en mukaddes 
duygular n  bir hamlede atabilece inize inan n z objektif bir görü  
de il, hayalinizdir. Böyle bir harekete cüret, memlekette kanl  bir 
istibdat ile ba lar ve stiklal Harbinin birli ini de birbirine katar. 
Nas l bitebilece ini de söyleyebilirim. Dü manlar ndan kan  paha- 
s na istiklalini kurtaran Türk milleti, hürriyetini kendi evlatlar na 
bo durmayacak... Buna cüret edeceklerin de  hakk ndan gelecektir 
Fethi bey! 
 Mustafa Kemal Pa a'ya hitaben öyle devam ettim: 
 -Pa am, maddi cephemiz zaten zay ft r, güvenebilece imiz 
manevi cephemizi de dü manlar m z n yald zl  propagandas na 
kurban edersek, dayanabilece imiz ne kal r? Bizi silah kuvvetiyle 
parçalayamayan dü manlar m z, görüyorum ki, bizi fikir kuvvetiyle 
mahvedecekler. Buna müsaade edecek misiniz?  Siz ki, bizi bu hale 
getiren belan n istibdat oldu unu, zaferden sonra milletin tamamen 
iradesine sahip olarak yürüyece ini millet kürsüsünden dahi 
defalarca hayk rd n z. Millet Meclisini Tekbirler, selatlar aras nda 
açt n z. slâml n en yüksek bir din oldu unu hutbelerle ilan ettiniz. 
Hepimiz ayn  iman ve kanaatle ayn  yolda yürüdük. imdi ne yüzle 
ve ne hakla bir kanl  maceraya at laca z?.. 
 Mustafa Kemal Pa a sözümü burada keserek dedi ki: 
 -Müzakereler hararetlendi. Burada kesiyorum." (71)  
 Mehmet Atlan da asl nda dönüp dola arak bu yakla ma 
gelir ve üç a a  be  yukar  benzer ifadeleri kullanarak unlar  
anlatmadan de edemez: 
 “Geçmi te  Türkçe ibadet ve Türkçe ezan zorlamas  gibi 
olumsuz tecrübeler ya anm  olmas , dindar kesimin ortak bir 
Türkçe meal olu turulmas  konusunda ölçülü durmas na neden 
olabilir. Asl nda anlatmaya çal t m olay da bu. Dine siyaseten ve 
bir kavga arac  olarak yakla ld  vakit i in içinden ç k lm yor…(72) 

Kemalizm, Müslümanlar n ya amlar na a r ekilde müdahale etti, 
kültür ve inançlar na bask  yapt . Devlete ba l  bir din müessesesiyle 
bireysel temel hak ve özgürlükleri görmezdin geldi. Dindarl  temel  
___________________________ 
71 Kâz m Karabekir, Hat ralar m, Yeni stanbul Gazetesi, 13-16 Kas m 1970; (Bk; 
Ahmet Kabakl , Temellerin Duru mas , 1. Kitap, s. 54. ) 
72 Kent Dindarl , s127.   
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hak ve özgürlüklerin bir parças  olarak görmedi.” (73) 
 nanan insanlar n bu hakk  arama içi siyaset de dahil her 
alan  zorlamas n  “Siyasal slâm” olarak alg lamak meseleyi anlama- 
mak de ilse, maksatl  olarak yükü üzerinden atmak isteyen 
insanlar n slogan  s nmalar d r. Meselenin bu cephesini bu kadar 
irdelemek belki de bu yaz n n ana konusu olmamal yd . Ne var ki, 
hesapla ma mant   ön plana ç kar ld  için bunlar  dikkate arz 
etmek gerekti. Biz, asl nda Mehmet Altan’ n, bugünkü dindarl k ile 
ehirle meyi irdeleyip “ ehir Dindarl ” kavram na yükledi i  

dü ünceleri üzerinde duraca z. Atlan öyle diyor: 
 “Kent dindarl  kavram  geli medi i taktirde, dinin istismar 
edildi ini, siyasalla m  bir inanc n dindarl kla ba da mad n , 
bunun siyasi oportünizm, rantç l k, siyasi avc l k oldu unu söyleyen 
ve kitlelerin vicdanlar na hitap eden hiçbir kurum, otorite, kanaat 
yerle emez. Kent dindarl , dini siyasetten uzakla t rd kça toplu- 
mun ufkunu geni letecek, do ru olan  gösterecek, kitlelerin tuza a 
dü mesini engelleyecek bir ses, bir hoparlör, bir ölçü olarak i lev 
görecek. Maalesef günümüzde bu yönde bir anlay  henüz tam 
olarak olu mad .”  
 Yazar bunun devam nda bir noktaya daha dikkatimizi çeker: 
 “Ancak ve ancak kent ya am n  k rsal alan s l na 
hapsetmeyi Müslümanl k sanmayan; bir müminin dininin ulviyetin- 
den, ulûhiyetinden uzakla madan da kentle uyum içinde ya ayabi- 
lece ini, çok kültürlü, çok dinli ça da  kent ya am na ayak uydura- 
bilece ini kabul eden bir anlay  dinin siyasalla mas n n önüne 
geçebilir. Kent dindarl , kendi din anlay n  ba kas na dayatmaz. 
Bask  ve yasaklar n uyumsuzlu u körüklemekten ba ka b.ir i e 
yaramad n  ve bunun dinle bir ilgisinin olmad n  bilir ve 
ba nazl k kar t  yeni bir anlay  da beraberinde getirir.” (74)  
 Bunlar doru de erlendirmelerdir. Ancak, problem dindar- 
dan de il, dinden korkan, çekinen seçkinler kesiminden ve bu 
kesimin sözcülü ünü üstlenen siyasal kadrolardan gelmektedir. Bu 
ülkede bir köyü bir aparmana s d racaks n, ancak onlarca apartman 
aras na bir cami yeri koymayacaks n. Bu da yetmiyormu  gibi, daha 
__________________________ 
73 age. s. 129. 
74 age. s. 69. 
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73 age. s. 129. 
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zalimcesini yapacaks n;  ehirde bir avuç topra n bir avuç para 
etti i  günümüzde, cami için 2. 500 metrekare arsa zorunlulu u 
getireceksin, bunu da seçilen belediye meclisleri ve belediye 
ba kanlar n n inisiyatifine b rakacaks n. Bu ülkede  böyle bir 
ku atma alt nda kent dindarl  nerede kendi zeminini bulacakt r? 
Dindar’ n tepkisinin alt ndaki sebep ve saikleri çok iyi kavramadan 
bu kesimi yorumlay p suçlaman n ahlâki taraf n n olaca n  
dü ünmüyoruz. Bu son cümlem Mehmet Altan’a yönelik de ildir. 
Genel olarak onun da ele tirdi i kesimin anlay  böyle oldu u için 
bunlar  söylüyoruz. Dahas  da var, bu ülkede mam-Hatip Okullar , 
ba nda din ihtiyac n n kar lanmas  için kuruldu. Ancak,  toplumda 
artan manevi çökü ün getirdi i tedirginlik yüzünden birçok laik aile 
bile çocuklar n  bu okullara göndererek onlar   bu erozyondan 
kurtarmak istedi. Bunu do ru okuyamayan bir kesim, bu okullara 
darbe vurdu. Asl nda vurulan darbe, o okullarla da s n rl  tutulmad . 
Toplumun manevi co rafyas  dinamitlenmek istendi. Bugün 
Ba örtüsü’nde ki inin özel hayat hakk n  dü ünmeyenlerin içkiye 
getirilen s n rlamada buna sar lmas  da bir ikiyüzlülük de il midir? 
Yazar’ n “Farkl  olan herkes din üstünden suçlanabiliyor”, sözünü 
asl nda “kendilerine benzemeyenleri laiklik sopas yla dövebiliyor- 
lar”, deseydi daha yerinde bir yorum olabilirdi. Çünkü kimse farkl  
olan  suçlam yor, farkl l klar n  zorla kabul ettirmek ve onunla 
hakim güç halline gelmek isteyenlere kar  bir direnme vard r ve bu 
da dindar n en tabii hakk d r. Hiçbir insan iradesini, inanmayan do 
alsa, ba kas n n tekeline b rakmak istemez.  slâm’ n böyle bir tavr  
da yoktur. “Dinde zorlama yoktur”(Bakara: 2; 256) ve “Senin dinin 
sana, benim dinim bana”(Kafirun 110: 1-6)) anlay  Müslümanlar için 
önleyici bir uyar d r ve inanm  her Müslüman buna dikkat etmek 
mecburiyetindedir, çünkü bu bir ilahi emirdir. Seküler kesimin böyle 
bir kural  yoktur. Çat may  körükleyen de onlar n kendilerine göre 
din, kendilerine göre dindar olu turma gayretidir. 
 Yazar’a göre; “Kent dindarl , “dini ötelemek” de il, tam 
tersine dinin kendi derinli ine uygun bir anlay  sahiplenebilecek 
donan ma ula mak, sosyal hayatta da insan ili kilerinin olmas  
gerekti i gibi ya anmas  noktas na gelinmesi”(75) ise, bunda 
______________________ 
75 Kent Dindarl , s. 71. 
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hemfikiriz. Türkiye’nin bu bunal m  a abilmesi için fedakarl k 
dindar kesimden de il, dindar  anlamayan, kabullenmeyen, hatta 
onunla sava  halinde olan kesimin ne yapt n n ve ülkeyi nereye 
götürdü ünün fark na varmas na ba l d r. unun alt n  çizerek 
söylüyoruz: Bu ülkede  kendilerini “Sosyal Demokrat, Laik, Liberal” ne 
sayar san z, gören kesimlerin dine ve dindara mesafeli olmas  kendi 
gerçeklerine mesafeli olmalar z demektir. Bat ’da H ristiyanl k 
geriliyor, gerilemeye devam edecektir, çünkü bu dinin v ahiyle 
beslenen içi bo alt lm  onun yerine din adamlar n n görü leri 
yerle tirilmi tir. Bu görü ler de neredeyse iki bin y l öncesine 
dayanan y pranm , yorulmu , dökülmü  eylerdir. slâm öyle 
de ildir. O, Yüce Yarat c  taraf ndan Peygamberine tebli  edildi i 
safl yla devaml l n  korumaktad r.  slâm’ n gücü buradad r, 
buna da hiçbir sald r  silah n n gücü yetmez. slâm’ n bu kadar 
sald r  ve k s tlamalara ra men, giderek güçlenmesinin ana sebebi de 
budur... ehirleri dini hayat n altyap s n  olu turan kurumlardan 
uzakla t rd kça, halk n tepki uurunu güçlendirdiklerini fark 
ettikleri ve bu srarlar ndan vazgeçtikleri gün Türkiye’de bu çat ma 
bitmi  olacakt r. Mehmet Altan’ n “Kültürel” kelimesini yaz s ndan 
ç kararak okursak, do ruyu daha iyi anlatm  olaca n  dü ünü- 
yoruz: ” slâm kent ço unlu undan geldi i için ötekine yasak, bak  
benze me zorlamas  yapmaz. Kendi için istedi i özgürlü ü ba kas  
için de hem de tüm samimiyetiyle talep eder.”(76) te gerçek din ve 
gerçek Müslüman tavr  budur!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
76 age. s. 130. 
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 HEM ER L K DUYGUSU 
 VE EL A KAZAN ÖRNE  
  
 Toplumda insan n kendini fark ettirdi i en önemli 
hususlardan birisi mikro milliyetçilik de diyebilece imiz hem erilik 
duygusudur. Herhangi bir ehirde bir insanla kar la t n zda, 
tan ma ve hal-hat r sorduktan sonra yöneltilen ilk sorulardan birisi, 
“nerelisiniz?” olur. Hatta bu, ayn  ehirde ya an insanlar için bile 
geçerlidir ilk defa tan yorsan z; “hangi mahalledensiniz?”, ya da 
hangi mahallede oturuyorsunuz?” olur. Bu sorular de i ik köy ve 
kasabalarda oturanlar n da s kça ba vurdu u bir tan ma, anlama ve 
yorumlama yöntemidir. Neyi tan y p, anlayacak, neyli yorumla- 
yacakt r. Bunun en etkin örne ini, bir de i ik tip olarak Elia 
Kazan’da görürüz. Amerika’da ya ayan ve orada öhretin zirvesine 
ç kan Kazan’daki bu hem erilik duygusu öylesine bask n ç km t r 
ki, orada Komünistlikten takibata u ray p yarg lan rken, Kayseri’ye 
gelir antikomünist bir partinin, uurlu antikomünist Belediye 
Ba kan ’na siyasi yönden destek ç kmaktan geri durmaz. Onu 
kendisiyle çeli en bu duruma götüren  hasretini çekti i ehrine 
duydu u hem erilik ba l l d r. imdi bu maceray   kendi hat rala- 
r ndan özetleyerek birlikte okuyal m gelin: 
 Çe itli biyografi kitaplar nda, Elia Kazan ana hatlar yla öyle 
tan t l r: 
 Elia Kazan, tam ad  Elia Kazanc o lu (7 Eylül 1909, Kayseri - 
28 Eylül 2003, New York), Rum as ll  ABD'li yönetmen ve yazar. 
Özellikle Tennessee Williams ve Arthur Miller' n oyunlar n  sahnele- 
yerek tiyatroda büyük ba ar  kazanm , etkileyici filmleriyle sinema 
sanat n n ustalar  aras na girmi tir. 
 Dört ya ndayken ailesiyle birlikte ABD'ye göç etti. New 
York ehrindeki New Rochelle'de büyüdü. Massachusetts'te 
Williams College'a gitti ve yüksekö renimini burada tamamlad . 
Yale Üniversitesi’nde tiyatro ö renimi gördü. 1932'de oyuncu olarak 
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kat ld  New York kenti'ndeki ünlü Group Theatre'da 1939'a de in 
etkinlik gösterdi. 
 Kazan ilk oyununu 1934'te New York kentinde sahneledi. 
1940'larda yönetti i oyunlarla ülke çap nda üne kavu tu ve 
Broadway'in en iyi yönetmenleri aras na girdi. 1947'de Cheryl 
Crawford ve Robert Lewis'le birlikte ünlü oyunculuk okulu Actors 
Studio'yu kurdu. Bir y l sonra Lee Strasberg de bu gruba kat ld . 
Film yönetmeye 1944'te ba lad . Filmleri ço unlukla ilerici ve 
toplusal aç dan ele tirel temalar içermektedir. 1948 ve 1955'te 
Akademi Ödüllerinde iki kez en iyi yönetmen Oscar n  kazand . 
1960-64 aras nda da New York kentindeki Lincoln Sahne Sanatlar  
Merkezi Repertuar Tiyatrosu'nun yönetmenleri aras nda yer ald . 
 1960'lar n ortalar nda tiyatrodan uzakla maya ba lad ; 
sinemay  da ikinci plana b rakarak yazarl a a rl k verdi. 1999 
y l nda 71. Akademi Ödüllerinde Ya am boyu Onur Ödülü'nü ald . 
1970'lerden itibaren Türkiye'yi s k s k ziyaret eden Kazan, 1988'de 7. 
Uluslararas  stanbul Film Festivali'nde seçici kurul ba kanl  yapt .  
 Asl nda verilen bu ansiklopedik bilginin önemli bir hatas , 
onun Türkiye’ye ziyaretini 1970’lere tarihlendirmesidir. Halbuki, 
a a da görece imiz gibi O, Türkiye’ye ilk geli i, 12 ya nda iken, 
yani 1921 tarihindedir. Daha sonra ikinci geli ini 1955’te 
gerçekle tirdi. Üstelik bu tarihte do du u ehir olan Kayseri’ye de 
geldi.  Bu tarihten birkaç y l sonda, muhtemelen 1958-59’da ve 
1962’lerde yine Türkiye’ye ve Kayseri’ye tekrar geldi. Ailesinin 
maceras n  anlatt  “Amerika-Amerika” filminin dokümanlar n  bu 
gezileri s ras nda burada toplad . Senaryosunu yaz p yönetti i bu 
film, 1962 y l nda Alt n Küre Ödülünü ‘En iyi Yönetmen’ dal nda 
ald . 
 Kayseri’de do mu , dört ya na kadar Türkiye’de ya am  
ve sonra Amerika’ya gidip orada hayat n  sürdürmü . Amerikal  
birisi olarak tan nsa da kimli inde do um yeri hanesinde “Kayseri-
1909” yaz l . Bunu da hiçbir zaman reddetmemi . Gücünün, 
öhretinin ve servetinin zirvesine ç kt  bir tarihte; 1955’te, 46 

ya nda iken Kayseri’ye gelmi . Daha sonra bu ziyaretini iki defa 
daha gerçekle tirmi . 78 ya na gelince de, bütünüyle hayat 
maceras n , olumlu ve olumsuz yönleriyle fazileti ve ahlaki dü ük- 
lü ü ile yal n bir ekilde “Bir Ya am” ad yla anlat p kitapla t rm . 
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Burada da Kayseri ziyaretlerinin önemli bir yeri var. Osman 
Kavuncu’nun Belediye Ba kanl  döneminde, milletvekilli inde ve 
Yass ada’da yarg land  s rada onunla ili kisini hiç kesmemi . 
Sinema dünyas n n ünlülüleriyle çal m , büyük projelere yönetmen 
olarak imza atm  bir ismin geçmi ine bak n n önemi san r m 
dikkati çekecektir. Ben onun hayat hikâyesini anlatacak de ilim, 
onun bu hayat n n seyri içerisinde kendi ülkesi kabul etti i 
Türkiye’ye ve kendi ehri sayd  ve birkaç defa geldi i Kayseri’ye 
ait duygu ve dü üncelerini nakledece im. Bu anlat lanlar bir 
dönemin tan nmas , anla lmas  ve daha iyi de erlendirilmesi için 
san r m baz  ipuçlar n  ta yor olacakt r. 
 Elia Kazan, hat ralar nda Türkiye’ye ve Türkiye’deki kendi 
insan na bak n  öyle anlat r:  
 “(Bu metnin ba nda bir resim var. Büyük Babas n n, 
anneannesinin ve çocuklar n n toplu olarak çekilmi  resmi. Dede- si 
ve en büyük o lunun ba nda fes var. Söze bu fes’le ba lar): 

i mano lu’lar n reisiyle en büyük o lu fes giymi ler. Müslüman 
efendilerinin geleneksel ba  giysisi. Hem de ev içinde, tam 
Müslüman adeti. Fes giymeyi ben de denedim. Fes bunalt c d r. Ne 
adam n ensesini güne ten korur, ne de gözlerini güne in par lt - 
s ndan. Gene de o zamanlar, oral  olan bütün Yunanl  erkekler fes 
giyerlerdi. Neden? stanbul’un 1453’teki dü ü ünden bu yana 
fethedilmi  bir halk olduklar  için, güvenlik taktikleri Türk halk n n 
aras na kar mak olmu tu. Fethedenin kültürüne uyum sa lamak 
için verilmi  daha köklü ödünlerin kan t na rastlad m. Annemin 
dedesinin ilk ad  Murda’ym . Annemin ninesinin ad ysa göz al c  
biçimde Türk’tü: Sultana. Evlerindeki nciller -elimde bir tane var- 
Türkçe’ydi. Kayseri’deyken kad nlar ço unlukla evlerinde oturur, 
soka a ç kt klar  zaman da Türk kad nlar  gibi yüzlerini örterler ve 
H ristiyan mahallesinin s n rlar ndan pek uzakla mazlard . Beri 
yandan erkekler hep sokaktayd lar. Türklerle omuz omza. Çar da 
Türklerle al veri  eder, yar r ve ço unlukla yar  kazan rlard . 
Gene de sokak kap lar ndan d ar  ad mlar n  atar atmaz, ‘merhaba’ 
ve ‘ho ça kal’lar n  Türkçe söylerlerdi. Sokakta bir sayg  maskesi 
tak n rlard . Araya kar mak yoluyla ayakta kal rlard . Amerika’ya 
geldiklerinde de bu takti i sürdürmü ler- di. New York’ta, birçok 
hal  tüccar n n Türk kökenli soyad  vard  ve H ristiyan olan ilk 
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adlar n , çok dilli kentte bile gizli tutarlard . Ba  harflerini 
kullanarak. Babam n a abeyi, bizi Amerika’ya getiren adam, New 
York’ta Avram Elia Kazanc o lu olarak de il de, A.E. Kazan olarak 
biliniyordu. Takma ad  da Joe idi. Bundan daha Amerikan ne 
olabilir? Siz, güvenlikte ya ayanlar buna kendi kendine ihanet 
gözüyle bakabilirsiniz. Böylesine tepeden bakmay n. Ayn  eyi 
burada, çevreye uymak için adlar n  de i tiren daha birçok rklar n, 
halklar n aras nda da gözlemledim. Soyadlar n  ku kuyla kar la- 
may  ö rendim. Bu demokratik toplumda birçok kimseler hâlâ 
ba lar nda fes ta yorlar.” 
 Burada ö reniyoruz ki, Elia Kazan’ n soyad  asl nda 
“Kazanc o lu” dur. Sonra çok önemli bir noktaya dikkat eder 
misiniz bilmem? Türkiye’de iken buran n sosyal artlar na uyumdan 
söz ederken “Fethedenin kültürüne uyum sa lamak için verilmi  
ödün”, diyor,  ama Amerika’da böyle bir zorunluluk olmad  halde, 
ayn  gelene i orada da sürdürdüklerine vurgu yap yor. Bunu da  
“çevreye uymak” için yapt klar n  söylüyor. Üstelik o zaman n 
Türkiye’sindeki gibi fesli k yafetlerini de devam ettirmek suretiyle. 

imdi biz tekrar Elia Kazan’a dönelim: 
 “Cennetin Do usu filmim Oscar’a aday gösterilmi , Kedi 
filmim Pulitzer ödülünü alm t . Ne var ki, bütün bu ba ar lara  
kar n doyumsuzdum. Tiyatro ve sinema dünyas n n, hatta k rk 
küsur y ld r beni bar nd rm  olan ülkenin bana tam istedi imi 
vermedi ini hissediyor, bir kopukluk duyuyordum. 1955 y l nda 
kar mla yapt m tatil, bir dinlenme de il, yeni bir yol aray yd . 
 Yap lacak ey, Türkiye’ye gitmekti. Oradan dört ya nda 
ayr lm , on iki ya nda bir kez daha gitmi tim. imdi bir amcam 
vard : O ülkeyi ve insanlar  inceleyecek, amcam n Kayseri’den 
stanbul’a  gelirken izledi i yollardan ben de geçecektim. Filmim için 

malzeme toplamaya gidiyordum: Öykü, mekan, insanlar tema.” 
 Elia Kazan 1955 yaz nda Amerika’dan gemiyle hareket eder 
ve Pire’den stanbul’a uçakla gelir. Yan nda Kar s  Molly de vard r. 
stanbul’da ‘kuzenim’ dedi i ya t  Stellio vard r. Orada birkaç gün 

kal rlar. Sonra karayoluyla Ankara’ya oradan da Kayseri’ye gelirler. 
Buraya yabanc la m , daha do rusu orada Amerikal la m  bir Türk 
vatanda n n  d ar dan alg lad  ile gelerek gördü ü Kayseri ve 
buradaki hat ralar  önemli. Kazan bunu öyle anlat r: 
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malzeme toplamaya gidiyordum: Öykü, mekan, insanlar tema.” 
 Elia Kazan 1955 yaz nda Amerika’dan gemiyle hareket eder 
ve Pire’den stanbul’a uçakla gelir. Yan nda Kar s  Molly de vard r. 
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kal rlar. Sonra karayoluyla Ankara’ya oradan da Kayseri’ye gelirler. 
Buraya yabanc la m , daha do rusu orada Amerikal la m  bir Türk 
vatanda n n  d ar dan alg lad  ile gelerek gördü ü Kayseri ve 
buradaki hat ralar  önemli. Kazan bunu öyle anlat r: 

 

 “Ertesi gün Stellio ile ben bozk rlar aras ndan otomobille 
do uya yol ald k. Rüzgâr tertemiz esiyordu. Dört saat sonra 
Kayseri’nin ana meydan na girmi tik. Buras  yer yer parke 
dö eli,geni , aç kl k bir aland . Çevresinde vilayet, ince minareli bir 
cami (Kur unlu camii) pastane ve dört katl  bir otel vard . 
stanbul’dan yar m yüzy l geriye dü mü tük. Birkaç otomobil at 

arabalar n n aras ndan a r a r geçmekteydi. Her yerde, s rtlar nda 
a r  a r görünümlü yüklerle merkepler vard  Bir dükkan n önünde 
bu hayvanlardan üçü yükleri al nm  duruyorlard . Bir duvar 
dibinde ba lar  bez sar l  hamallar, kuyruktaki taksi gibi i  ç ks n 
diye beklemekteydiler. Yaln z gözlerini aç kta b rakacak biçimde 
örtünmü  olan kad nlar, dosdo ru kar ya bak p h zla yürüyerek 
gelip geçiyorlard . Yak n m zdan, erkek birkaç ad m önde olmak 
üzere bir kar -koca geçti, kafalar nda yuvarlak tepsiler.  oförümüz, 
“Baklava” dedi.  Stellio, Türklerin a r tatl lara merakl  olduklar n  
belirtti. Türkler ekerin cinsel gücü artt rd na inan rlar. Vilayetin 
önünde kavun yüklü bir araba duruyordu. Yere dü üp yar lm  
birkaç kavunun üstüne sinekler ü ü mü tü, bulut gibi. Üstü aç k bir 
arabada iki adam buz sat yorlar, çocuklar buz k ym klar n  
kapabilmek için s çr yorlard . 
 Otomobilimiz vilayetin önünde durdu; d ar  ç kt k. Binan n 
merdivenleri dilenci doluydu, baz lar  avuç aç p el uzatt lar. Silahl  
adamlar n k lavuzlu uyla valinin (Belediye Ba kan n n) kabul 
odas na al nd k. Vali bizi beklemekteydi, minicik bir adam, 
neredeyse bir cüce. Bir baca  öbüründen k sa oldu u için bastonla 
yürüyorsa da çevik ve h zl yd . “Osman Kavuncu” diye kendini 
tan tt . Onun l l enerjisini duyumsuyordum. Çok geçmeden 
güler yüzlü dostlu u beni sarmalad . Stellio hemen onun elini öptü 
ama Kavuncu Efendi oral  olmad . Gözleri Amerikal  konduktayd . 
Ben de ona gülümsedim. 
 Türkiye’deki bütün konuklara sorulan ilk soru kahvesini 
nas l istedi idir, tatl  m , orta m , sade mi? Kavuncu bir yard mc - 
s na bize hemen kahve yap lmas n  buyurdu. Türkiye’de her buyruk, 
her istem, “hemen” diye nitelendirilir ama bu i lerin h z n  hiç 
etkilemez. Son “büyük” sava  s ras nda bizim gazetecilerin Ankara’- 
ya takt klar  ad, “Yava ington” olmu tu. 
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 Bekledi imiz s rada Vali küçük, gümü  bir tabak içinde 
karanfil sundu, uzun, tozlu yolculuktan nefesimizi tazelesin diye. 
Valinin bir tür ta ra taht n  and ran kocaman çal ma masas n n 
ard ndaki duvarda ulusal kahraman  Mustafa Kemal’in -1922’de 
istilac  Yunan ordusunu söküp atarak Türkiye’yi ilk kez tümüyle 
Türk yapan general- asker giyimli büyük, renkli bir foto raf  as l yd . 
 Kavuncu, kenti bana kendisinin gezdirece ini, bunun bir 
eref oldu unu söyledi. Ve bunu izleyen üç gün boyunca bana New 

York Belediye Ba kan  La Guardia’y  an msatan bir enerji ve 
co kuyla sözünü yerine getirdi. Bize gösterdikleri park, abide, 
kitapl k, okul gibi eyler de il de yeni kurulmu  eker, dokuma, hal  
fabrikalar yd . (Bu sonuncusunda bize sandalye üstü için küçük 
hal lar arma an ettiler.) Valinin övüncü bula c yd . Ona hemencecik 
kan m kaynam t . Çok geçmeden ben ona Osman, diyordum, o da 
bana Elia, diyordu. 
 Ertesi gün, bir zamanlar babam n ailesinin oturdu u eski 
Rum mahallesini görmek istedim. Sokak üzerinde penceresiz uzun 
duvarlar vard . Odalar, tek k kayna  olan avlulara aç l yordu. 
Kayseri’de Rum yoktu art k. 1922 sava ndan sonra kentten 
ayr lm lard .  “Ayr ld lar m  yoksa göçmeye zorland lar m ?” diye 
Osman’a sordum. Osman’a bu soruyu yöneltecek kadar güvenim 
vard . O, ellerini öyle bir açt . ark usulü, tarihin ak n n her zaman 
sorgulanamayaca n  söylercesine. Tepeden t rna a dost, hatta 
muhabbetli bir adamd , gene de geçmi i dü ündü ümde, onu 
sevdi im için suçluluk duyuyordum. 
 Ertesi gün annemin ailesinin kasabas na gitmek istedim. 
Germir, kentten dokuz mil kadar uzakl kta, sarp bir tepenin 
dibindeydi. Parke dö eli ana yolun iki yan na, bir zaman herhalde 
çok güzel olan evler dizilmi ti. Kayseri’deki evlerden daha sa lam 
yap l , daha gösteri li. Bunlar varl kl  Rum tüccarlar n evleriydi. 
Sava tan sonra Rum ve Türk halklar n n de i  toku u yap ld nda 
bo alan bu evlere Türkler yerle mi , evleri bak ms z b rakm lard . 
Gene de kap lar n kenarlar nda güzel ta  oymalar, pencerelerde 
özenle i lenmi  tahtadan “harem kafesleri” vard . Annemin ailesi 
babam nkinden daha varl kl ym .  
 Mahalleliler benim kim oldu umdan habersizdiler. Gene de 
bir yabanc  konu a –hele yan nda valiyle gelen biri- ho  geldin 
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demek için kad nlar kap  önlerine ç karak bize s cac k pideler 
sunuyorlard . Korkusuzdular ama birinin ayr mlay nca hemen 
ba örtülerinin ucuyla yüzlerini örtüyorlard . 
 Osman, pe imiz s ra gelen ihtiyarlara i mano lu’lar n 
evinin nerede oldu unu bilip bilmediklerini sordu ama hiçbiri kesin 
bir ey söylemiyorlard . Osman, “buluruz, merak etme”, dedi. “Bir 
daha geldi inde e i ini öpersin.” 
 Stellio bana Rumca f s ldayarak, “Sahiden gelecek misiniz?” 
diye sordu. 
 Bir meydanl n kö esinde Ortodoks kilisesi y k k 
duruyordu. Ben bu duvarlardaki dinsel resimleri incelerken ihtiyar 
Türkler, Rumlar  ne kadar arad klar n , iki rk n eskiden çok iyi 
geçindi ini anlat p duruyorlard . Çevrenin bak ms zl n  gördükçe 
ben de Rumlar n b rakt  bo lu u anl yordum. Türklerden biri 
Rumlar n ak ll l n  övmeye giri mi ti. “Rumlar hiç çal madan para 
kazanabilirler”, diyordu. “Bütün gün tavla oynarlar, ak am servet- 
leri artm t r. Biz gün boyu çal r z da evimizin ekme ini zar zor 
ç kar r z.” Rum tüccarlar n al m sat m- dan kâr yapabilmelerine 
imreniyordu. Babam, “Türkler s rtlar n  kullan rlar, biz kafalar - 
m z ”, derdi. 
 Kayseri’deki son gecemde, dallara fenerler as lm  bir 
bahçede veda öleni verildi. Çok mutluydum, kesintisiz içtim. Nas l 
da karanl k ve gizemliydi bu bahçe! Gene de korku duymuyordum. 
Bu insanlar n dost oldu unu biliyordum art k. Osman’la ben 
upuzun bir masan n ba kö esinde, yan yanayd k. Kadehlerimizi 
kald r rken verdi imiz heyecanl  demeçler iki taraf n da uyum için 
duydu u özlemi dile getiriyordu. Ömür boyu dost kalaca m za söz 
verdik. Hâlâ diken üstünde duran Stellio’ya ac yordum imdi: 
“Güvenme onlara, yüzüne güldükleri zaman bile.” Ama ben 
ayr l rken Osman’  öptüm. Osman bana, “Amerikal  karde im”, dedi 
ve bir hal  daha arma an etti, kar m n yataktan kalk nca ayaklar n  
basmas  için. Yak nda geri gelece ime yemin ettim. 
 K vanç duymakta hakl yd m. Gerçek film malzemesini 
bulmu tum! stanbul yolunda karar m verdim: Amcam n Kayseri’de 
ba lay p Amerika’da biten yolculu u üstüne bir film yapacakt m. 
Bütün gördüklerim hakk nda ayr nt l  notlar tuttum, foto raflar 
çektim. e koyulmu tum bile.” 
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 Elia Kazan, 1955’te gelip gördü ü Kayseri’yi böyle anlat yor. 
Osman Kavuncu’nun kendisine özel ilgisi, Bat l  insan n bencillik 
duygular n  alt üst etmi  olmal  ki, bu iltifat ve itibar  bir daha 
ya ayabilmek için yeniden Kayseri’ye gelir. Bu defa Kavuncu 
Belediye Ba kanl ndan ayr larak Milletvekili seçilmi ti. Son 
geli inin de tarihi yoktur, ama 1960’tan sonraya rastlar. Çünkü dostu 
Osman Kavuncu Art k Milletvekili de ildir. 1960 ihtilalinde 
tutuklanm  ve yarg lanmaktad r. Yass ada’daki mahkemeye kadar 
gider. Bir duru may  izler. Vu bu duygular n  öyle nakleder: 
 “Stellio’nun evinde bir veda yeme i düzenlendi. Öbür 
akrabalar n ve Stellio’nun kar s  Vili ile tan t m. Lezzetli yemeklerle 
yüklü sofraya oturup birbirimizi inceledik. Gözüme hepsi de çok ho  
göründü. Okumu , terbiyeli, naziktiler. Bu evde Stellio’nun de il, 
Vili’nin söz sahibi oldu unu ayr mlad m. Sofran n ba  kö esine o 
oturuyor, eti o dilimliyor ve konu malar  o yönlendiriyordu. arap 
beni tart mac  m  yapm t  ne? Yoksa bir kad n n evin reisi 
olmas n n kar s nda Yunanl  erke in h nc n  m  duyuyordum? 
Kayseri gezimizi, Osman’  anlatt m, onun yapt klar n  överek; 
“Oralarda çok ilerleme var”, dedim. Geçmi in yaralar  belki de 
sar lacakt  art k. Ülkeyi yöneten askerler nas l olursa olsun Türk 
insan  iyiydi ve yeni bir karde lik süreci için haz r durumdayd . 
Belki benim burada çevirece im film Türklerle Yunanl lar n aras nda 
daha iyi ili kiler kurulmas na yard mc  olurdu, onlar dost olmak 
zorundalar”, diyordum. 
 Tabii bu iyi niyet gösterisine a r bir tepki al r. Üstelik evin 
kad n  Vili’den gelir bu. Zaten Stellio’da ba ndan beri Türklere 
dü man tavr yla öne ç km t r. Bu ülkede do , büyü, bu ülkenin 
imkânlar yla zenginle , konforlu bir hayat ya a ve sonra dön bu 
ülkeyi ve insan n  a a lay c  bir tavr  temsil et. in ilginç yan , 
gurbette kalan Elia Kazan, bu tutumu onaylam yordu. Bunun için de 
ölesiye kadar Türkiye’ye defalarca gelip gitti. te bu ziyaretlerinden 
birinde burada kendisine gösterilen ilginin boyutlar n  tayin etmesi 
bak m ndan çok ho  bir hat ras n  öyle nakletmektedir: 
 “Kayseri’de bir gazeteci ordusuyla kar la t m. Bundan 
rahats zd m, durumu Vali’ye söyledim. O, arabadan inip gazete- 
cilerin yan na gitti ve bizi rahat b rakmalar n  söyledi. Adamlar 
da ld lar. Vali bizi otelin kap s na kadar götürdü. Otele yerle tik ve 
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Osman Kavuncu Art k Milletvekili de ildir. 1960 ihtilalinde 
tutuklanm  ve yarg lanmaktad r. Yass ada’daki mahkemeye kadar 
gider. Bir duru may  izler. Vu bu duygular n  öyle nakleder: 
 “Stellio’nun evinde bir veda yeme i düzenlendi. Öbür 
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yüklü sofraya oturup birbirimizi inceledik. Gözüme hepsi de çok ho  
göründü. Okumu , terbiyeli, naziktiler. Bu evde Stellio’nun de il, 
Vili’nin söz sahibi oldu unu ayr mlad m. Sofran n ba  kö esine o 
oturuyor, eti o dilimliyor ve konu malar  o yönlendiriyordu. arap 
beni tart mac  m  yapm t  ne? Yoksa bir kad n n evin reisi 
olmas n n kar s nda Yunanl  erke in h nc n  m  duyuyordum? 
Kayseri gezimizi, Osman’  anlatt m, onun yapt klar n  överek; 
“Oralarda çok ilerleme var”, dedim. Geçmi in yaralar  belki de 
sar lacakt  art k. Ülkeyi yöneten askerler nas l olursa olsun Türk 
insan  iyiydi ve yeni bir karde lik süreci için haz r durumdayd . 
Belki benim burada çevirece im film Türklerle Yunanl lar n aras nda 
daha iyi ili kiler kurulmas na yard mc  olurdu, onlar dost olmak 
zorundalar”, diyordum. 
 Tabii bu iyi niyet gösterisine a r bir tepki al r. Üstelik evin 
kad n  Vili’den gelir bu. Zaten Stellio’da ba ndan beri Türklere 
dü man tavr yla öne ç km t r. Bu ülkede do , büyü, bu ülkenin 
imkânlar yla zenginle , konforlu bir hayat ya a ve sonra dön bu 
ülkeyi ve insan n  a a lay c  bir tavr  temsil et. in ilginç yan , 
gurbette kalan Elia Kazan, bu tutumu onaylam yordu. Bunun için de 
ölesiye kadar Türkiye’ye defalarca gelip gitti. te bu ziyaretlerinden 
birinde burada kendisine gösterilen ilginin boyutlar n  tayin etmesi 
bak m ndan çok ho  bir hat ras n  öyle nakletmektedir: 
 “Kayseri’de bir gazeteci ordusuyla kar la t m. Bundan 
rahats zd m, durumu Vali’ye söyledim. O, arabadan inip gazete- 
cilerin yan na gitti ve bizi rahat b rakmalar n  söyledi. Adamlar 
da ld lar. Vali bizi otelin kap s na kadar götürdü. Otele yerle tik ve 

 

yatt k.  Gece, pe imize tak lmamas  söylenen foto rafç lardan biri, 
otelin duvar na bir merdiven dayam . Uykusu hafif olan Barbara bir 
ç t duymas yla uyand , beni de uyand rd .Pencerenin d ar s nda eli 
foto raf makineli bir adam vard . Barbara çar af n alt na kaçt  anda 
bir fla  patlad , ben yataktan f rlad m, adam yere atlay p kaçt . Ertesi 
sabah vali’ye ç karak, kendi ülkemde olsam kullanamayaca m 
isterik bir ses tonuyla ikayette bulundum. Daha kahvemiz haz r 
olmadan geceki foto rafç   bulunup kar m za ç kar lm , sindirilip 
korkutulmu tu ki; ac nas  bir sesle benden af dilemeye ba lam t : 
“Siz büyük adam oldu unuz için yapt m bunu”, diyordu. “Her 
zaman gelmiyorsunuz ki.” Vali bizim bundan böyle hiç rahats z 
edilmeyece imize söz verdi ve güzel Barbara’ya çiçek yollad .” 
 Vefa denilen fazilet örne inin belki en güzelini Elia Kazan’ n 
bir davran nda görebiliriz: Kayseri’ye ilk geldi inde kendisini 
kar layan, a rlay p gönderen Osman Kavuncu, Milletvekili seçil- 
dikten sonra tekrar gelen Kazan’ , arabas yla Kayseri’ye getirir. 
Burada a rlar, al p Antalya’ya götürür orada birlikte tatil yaparlar, 
çevirece i film için malzeme toplamas na, resimler çekmesine 
yard mc  olur. Bu arada, Osman Kavuncu’nun ilk geldi inde, Elia 
Kazan’dan bir talebi olur: “Ailenizin Germir’deki evini ve çevresini 
onartmak isterim. Belediyemizin bütçesi buna yeterli de ildir. Üç-
dört bin dolara mal olmas  muhtemel. Bu paray  verirseniz, bu 
hizmeti sizin ad n za gerçekle tirmeyi arzu ederim”, der. Kazan da, 
o kadar paras n n olmad n  söyleyerek 300 Dolarl k  bir yolcu çeki 
verir. 1960 htilalinden sonra, Osman Kavuncu’nun koltu una 
oturan zat  üçüncü defa geldi inde ziyaret eden Kazan, o günkü 
diyaloglar n  öyle anlat r: 
 “Vedala mak için Vali’nin yan na gittim. kimiz yaln zd k. 
Kahvelerimizi yudumlarken, “ Osman Kavuncu’ya ne oldu, bana 
söylesenize”, dedim. Vali, “Ne oldu undan hiç haberim yok”, 
diyerek kalkt , kap y  kapad . Sonra küçümseme, alay dolu bir sesle, 
“O aksak bacakl  bücür kambur otomobil almak için sizden para 
istedi mi?” diye sordu. “Hay r”, dedim. Gerçi para istemi ti ama 
kentte onar mda kullanmak için. Vali, “Kaç para istedi? Dört bin 
dolar m ?” diye sordu. Ben, “An msam yorum”, diye yan tlad m. O, 
“An msayanlar var”, dedi. “Belki sizin de akl n za gelir. Çünkü 
Osman kendine dört bin dolarl k bir Kadillak ald , içine kurulup 
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a alar gibi gezmeye ba lad . Hepimiz gördük bunu.” Ben gene 
Osman’  savundum, onun Kayseri’ye çok hizmet verdi ini söyledim. 
Vali sesini ç karmad .” 
  Bu olay onu çok a rt r ve etkiler. Osman Kavuncu, 1960 
ihtilalinde dü ürülen Demokrat Parti’nin Milletvekilidir ve di er 
politikac lar gibi o da tutuklanm t r.  stanbul’a gider. Yass ada’da 
duru malar  izler. Orada gördüklerini de öyle anlat r: 
 “ imdi be  y l sonra, Marmara denizi’ndeki bu adada 
Osman kavuncu can korkusu içinde bir hapishane ku undan ba ka 
bir ey de ildi. çim üzüntüyle dolarak otele döndüm. Oturup 
hürriyet gazetesine uzun bir mektup yazd m. Osman Kavuncu’nun 
benden gerçekten dört bin Dolar istedi ini, benim de ona dört bin 
de il üç yüz Dolar verdi imi, niyetimin de ona araba almak de il, 
dedemin evindeki kuyuyu onarmak oldu unu söyledim. Osman’ n 
New York’un en büyük Belediye Ba kan  La Guardia’ya benzedi ini, 
t pk  onun gibi kentini ve kentlilerini çok sevip gözetledi ini, 
Türkiye’nin onunla övünmesi gerekti ini de sözlerime ekledim.” (77) 
 Elin o lu, kalk p Amerika’dan do du u topraklara geliyor, 
onunla tan yor ve ona sahip ç kmak istiyor. Üstelik orada 
Komünizm Propagandas  yapmaktan yarg lan rken, burada  antiko- 
münist bir partinin Milletvekiline sahip ç k yor.  Bir as ls z suçlama- 
dan dolay  gerçekleri anlatmak için gazetelere mektup yaz p 
duru mas n  takip ediyor.Onunla da yetinmiyor; “Osman Kavuncu’- 
nun New York’un en büyük Belediye Ba kan  La Guardia’ya 
benzedi ini, t pk  onun gibi kentini ve kentlilerini çok sevip 
gözetledi ini, Türkiye’nin onunla övünmesi gerekti ini de” sözleri- 
ne ekliyor. Bugünkü modern Kayseri’nin olu mas nda en büyük 
paya sahip insanlardan birisinin gasp edilen hakk n  korumak için, 
ehrin haf zas na yöneleceklere bir hat rlatma olsun diye Elia 

Kazan(c o lu)’nun Kayseri maceras na burada yer verme gere ini 
duydum. Bunu “ayn  ehrin çocu u” olman n verdi i alt kimli in 
belirleyici rolüne ba lamak gerekir. ehirleri aran r hale getiren de 
san r m hem erili in o dayan lmaz kucaklay c  ve bütünle tirici bu 
özelli idir. 
____________________ 
(77)  Elia Kazan, Bir Ya am  (Çev.  Nihal Ye inobal ) s. 587 vd. Afa Yay nlar ; stanbul-
1997 
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 STANBUL’DA, S NAN’IN Z NDE!  
  
 stanbul’un siluetine mührünü vuran sanatç lar n ba nda 
Mimar Sinan gelir. Onun eserleri, onun ça nda bu ehrin h zl  bir 
ekilde hem Müslümanla mas na, hem de Türkle mesi’ne çok büyük 

katk  sa lam t r. Fatihin emanetini alan ve gelece e ta yan 
çocuklar   ku kusuz çok büyük i ler ba ard lar, ama bir ehrin kal c  
kimlik kazanmas , oras n n sadece fethedilmesi, oraya bir vali tayin 
edilmesiyle olmuyor. stanbul’u, Türklerin fethetmesiyle dünya 
tarihinin bir devirden yeni bir devre geçi inin do uraca  sanc lar , 
en az hasarla atlatabilmesi için buradaki bilginlerin ve sanatç lar n 
çok önemli hizmetleri olmu tur. Fatih’in ba latt  stanbul’u 
medresele tirme hareketi, arkas ndan gelen varislerince ayn  
duyarl l k içinde sürdürülmü  ve bunlar  camilerle tamamlayarak  
din ve ilim bütünlü üyle ortaya yeni bir millet kimli i ç kart lm t r. 

te, bu harc  karanlar n en önemlilerinden birisi Mimar Sinan’d r! 
Sinan’ n hayat nda in a etti i eserlerin önemli bir bölümünün 
stanbul’da olmas  tesadüfi bir kararla gerçekle tirilmi  de ildi. Ona 

ruhsat veren iradenin tamam nda, bu ehre Sinan eli ve kafas yla 
kendinden bir eyler katabilme  ideali vard . Sinan, bu güveni ba ar - 
ya ta m  bir büyük dehad r. Onun için stanbul’a  her gitti imde 
akl ma gelen ilk isim Sinan olur ve onun heyecan yla bu ehri 
gezmeye özen gösteririm. A a daki metin ilk gezimin bende 
yank lanan sesidir. ehirlerin kimlik problemini a abilmesinde 
Sinan’ n bize ö retece i çok eyler olaca n  dü ündü üm için bu 
metni buraya al yorum: 
 kindi güne i Süleymaniye külliyesinin kur un kubbele- 
rinden süzülerek bo az n sular nda bak r rengi bir cümbü  
mah erine ba lam t . 
 Anadolu Yakas ’ndan bindi im yolcu vapuru, Sirkeci’ye 
do ru süzülürken, gözlerimin önüne o büyük kavu u içerisindeki 
heybetiyle Ebusuud Efendi geliverdi. ki avucunu gö e açm , Türk 
asr n n kudretli Sultan n n bu hay rl  eseri için dua ediyordu: 
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 “-Devletlimin saltanat n  pâyidar eyle. Bu soylu milleti 
mamur ve müreffeh k l. Bu camide din-i mübin-i slâm’  mah ere 
kadar gönlümüzün me alesi yap!” 
 Uzayan dua, Sinan A a’ya hay rl  hizmetler temennisiyle 
bitti. Muhte em Süleyman, kaftan n  toplad , aç lan temele indi, 
“Bismillah” diyerek ilk ta  koydu. 
 Mehterân bölü ü en seçkin serhat türküleriyle günü 
enlendiriyordu. Damlar n üzerinde feraceli han mlar, kenarda, 

kö ede ko u an çocuklar, askerin en nâdide silahlar yla bölük bölük 
yürüyü ü. Sanki y ld zlar gökten yere inmi  ve bu kutlu ehrin 
topraklar nda ayaklar m z n alt na bir ba ar  akçesi gibi serpilmi ti… 
 stanbul o küçücük vapurda duygular ma s amayacak 
kadar öylesine büyüdü ki, sahneye dayanamad m ve gözlerimi suda 
parçalan p birle en güne in yakamozlar na b rakt m. Çevremdeki 
gürültüden haberim bile yoktu… 
 Vapur iskeleye yana t  ve ben ya ad m rüyan n etkisiyle 
mahmur bir ekilde aya m  karaya att m. Zaman  denizin yal lar  
döven dalgalar ndan al p insan n dalgalan na b rakan günün 
heyecan na b rakt m...Bir anda, “Fethi Mübin”in o ihti aml  resmi 
geçidi geldi gözümün önüne. Ak emseddin, beyaz sakal , kadife 
ye il kaftan  ve beyaz kavu uyla sar  sahtiyan çizmelerinden denize 
yans yan güne in alt n klar na ald rmadan  genç Padi ah’ n at n n 
geminden tutmu , a r a r yürüyordu. Vezirler, pa alar, askerler 
sanki sava a de il, bayrama gelmi  gibi giyinmi lerdi. Kös sesleri, 
s ra s ra dizilmi  zurnalar n yan k Anadolu havalar n  seslendirdi i 
bu ses ve renk cümbü ü içerisinde, duygular ma teslim ettim 
kendimi. M sralar birbiri ard na döküldü yüre imden: 

  
Yedi tepesinde, bir yedinci gül, 
Daha gonca iken, ‘- stanbul!’ demi . 
Vâdedilmi  ehre ba l  kaç gönül, 
Hisarlar önünde gülmeye gelmi . 
Umut küheyland r, ko mu  surlara, 
Burda madalyad r al nan yara!..  
 
stanbul, bo azda bir gizli büyü, 

Zaman  boyam  kendi rengine. 
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stanbul, bo azda bir gizli büyü, 

Zaman  boyam  kendi rengine. 

 

stanbul, kanatm  nice ülküyü, 
Yüre ini vermek için dengine. 
stanbul türkümdür, stanbul ark m, 
stanbul’la ç kar ortaya fark m!.. 

 
Y ld zlar  sa ar avuçlar na, 
Sefa kay nda Mehlike Sultan. 
Kan ndan gül dikmi  u burçlar na, 
Eyyub çevresinde kefensiz yatan. 
stanbul, ne enin ve hüznün dili, 
stanbul, Sevdân n en cömert eli... 

 
Haliç, Romal n n sanki gözya , 
Kubbeler Fatih’in saf yüre idir. 
Nice farkl  kültür kurmu  bar , 
stanbul insan  a ka e itir. 

Ben o a k n gülen gözleri olsam, 
Onunla ar nsam kendimi bulsam!.. 

 
 Bu mistik uyku fazla sürmedi. iiri bitirdim. Art k üreten ve 
payla an insanlar n yar  duygusunu kaybetmi  kalabal k içerisin- 
deydim. Zaman  çevreye ilgisiz, mekan  duyars z ve a k n bir tela  
içerisinde tüketen o sele ben de kendimi kapt rarak Süleymaniye’ye 
do ru yürümeye ba lad m. Sa mda, solumda att klar  her ad mda 
ruhunda binbir duyguyu çözüp, binbir duyguyu ba layan insanlar n 
nereye gittikleri ve ne yapt klar  beni ilgilendirmiyordu. Kalabal klar 
ortak duygular n  ve hassasiyetlerini kaybedince çabuk çözülür ve 
niteli ini yitirmi  sürü haline dönü ür. Geçmi e hasretle yürüyü- 
üm, böyle bir da lman n handikab ndan kurtulmak için miydi 

bilemiyorum? Vitrindeki renkli neonlar ça n cazibesini ne kadar 
çekici hâle getirirse getirsin, arad m bunlar de ildi. Hedefim, 
güne i kaybolmadan Süleymaniye’nin  pencerelerindeki vitraylarda 
yakalamakt . 
 Nihayet camiye gelmi tim. Besmele çekip içeri girdim. 
Ayakkab lar m  bir kenara b rakt m. Sinan’ n k rk gün nargile sesiyle 
akusti ini yakalamaya çal t   kubbenin tam ortas ndaki büyük 
avize orman n n alt na oturdum. Sarho  brahim ad yla tan nan cam 
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ustas n n her vakit ve her mevsimde renk de i tiren bu aheser- 
lerinin kar s nda büyülenip kalm t m. Hal lara, renk üstüne renk 
döken vitraylar n cazibesine kap l p kalmad m. Böylesi romantik bir 
teslimiyete vaktim yoktu. Ne Arap yar madas ndan getirilen ye il 
mermerler, ne ba ka diyarlardan getirilen somaki mermerler o anda 
dikkatimi yokluyordu. Camlardan bir ye il f s lt  süzüldü duygu- 
lar ma: “Fazla bakma parçalars n bizi!”  
 rkildim, birden dönüp  gemilerle Baalbek’ten getirilen 
sütuna bakt m. Onun, da , tepe demeden hay vanlar n çekti i 
halatlarla sürüklenip gemilere ta n rken bu mukaddes yerinde ba  
dik durabilmek için önce çileye katlan n n maceras n  dinledim. 
Sonra skenderiye’den gemiye yüklenirken kopan yeniçerinin 
parma ndan damlayan kan s zlatt  yüre imi… 
 Gökkubbeyi bir mi fer gibi ruhuma giydiren Süleymaniye 
kubbesinin bir di er sütunu hemen el att  yerinden: “Bana bak!” 
dedi. “Ben bir zamanlar, Bizans’ n en nadide an tlar ndan biriydim. 
“K zta ” derlerdi bana. Ama, buraya girebilmek, bu yüce tavan  
s rtlayabilmek için aya mdan ba mdan kesilmesine raz  oldum. 
Yerimden sökülüp getirildim. Halimden de ikayetçi de ilim Çünkü 
burada her gün binlerce dua kucaklar beni. Her gün milyonlarca 
tekbir y kar heyecanlar m . Binlerce göz bir ilâhi hasret duygusuyla 
sarar bedenimi.” Bunlarla beni kendine çeken üç sütunun sohbeti 
bitmemi i ki, dördüncüsü girdi araya: “Ben, padi ah saltanat ndan 
Allah’ n azametine s rt verebilmek için geldim buraya. Topkap  
saray n n her gün kös sesiyle yank lanan duvarlar n n aras ndan 
ç karken nelerimi b rakmad m ki ben. Bedenimde uzak yollar n 
s k nt s  yok ama, be erî bütün zevk ve tecessüslerin terk gayretini 
ta r m. Saray n debdebesinden caminin tefekkürüne yöneldim. 
Uzletimi zevk edinip secdelere teminat verdim…” Sonra revaklar, 
sonra eyvanlar, sonra kandiller, sonra mahyalar. Ta n ve n 
birbiriyle kucakla t , hayata derin bir ürperti kazand rd  
minareler. Ta  yontup, kur unu eritip kaderimizin rengine oturtan 
insan dehas  kubbede ku at c  bir hacim ideali… 
 Tam bu s rada kubbe hafifçe e ildi kula ma hüseyni 
makam nda bir tekbir f s ldad . Arkas ndan; “Sevdâ galebesiyle 
cünûn vadisine dalan” Sinan’ n cihan Padi ah na kar  ikayetini 
nakletti: “Onda kusuru yoktu Koca Mimar n…Ne yapt msa ben 
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yapt m ona. Öyle azametli bir serpili , öyle deh etli bir duru  
istedim ki, gece gündüz benimle hemhâl oldu. Hülyalar nda ben 
vard m, rüyalar nda ben…Sabahleyin gelip u dört sütun üzerinde 
yükselen duvarlar ma bakt kça kendinden geçer ve o halde an tla p 
kal rd  sanki Saatlerce durdu u olurdu.  Onun bu halini delili e 
yoranlar gidip padi ah  k k rtt lar. Daha benim nefes al p ses 
veremedi im bir dönemde Padi aha onu öyle bir paylatt lar 
ki,utanc mdan ben donakald m. Ama sonunda kazanan biz oldum. 
O ba ard , ben de hayat buldum. imdi bak, tonlarca avizeyi 
yüre ime ast lar. Gündüz kainat n yla, gece be erin klar yla 
renk saltanat m vard r benim  burada Pencerelerimden ald m 
tekbir nefesleriyle hayat buluyorum. stinat kemerimi çevreleyen 
Allah kelâm  dilimdir, abanoz a ac ndan yap lm  sedef kakmal  
kap lar benim avuçlar md r, etraf mdaki minareler benim 
kanatlar md r. Demin seninle konu an sütunlar m ayaklar md r. 
Onlarla gecenin bir vaktinde, hayattan el ayak çekilince, insanlar 
kendi uykular na gömülünce seyahate ç kar m. Be erin hayâl 
dünyas ndan s yr l r, meleklerin ruh dünyas na girerim…Her zerrem 
burada dillenen bir sükutun teslimiyetiyle kendi iç zikrine döner. 
Bahçemin kö esindeki o minyatür gibi duran türbe ise benim 
kolyemdir. Övüncüm odur, hikmetim o kolyenin içindedir. Ç karken 
oraya u ramay  ihmal etme! Duaya aç lan ellerine s nan melekleri 
götür, o türbenin parmakl klar  aras nda salavatla. Besmele çek, dua 
oku onlarla. O dualar n s cak bir harmanî gibi sararsa, beni de u 
stanbul’un  giderek ilkelle en tela ndan kurtar rs n. Hadi durma 

git!..” 
 kindiyi k lmaya güçlükle izin ald m.  Zaten güne  de inmek 
üzereydi. Gözlerim vitraylar n renk cümbü üyle bir daha mest oldu. 
çim ve d mla girdi im vecd gömle ime sar larak ç kt m camiden. 

Türbeye gittim, ya l  parmakl klar  tuttum. Omzumu ince türbe 
sütununa dayay p dakikalarca içeriyi seyret- tim.  Camideki ihti am 
burada elbisesini ç kar p sade bir avizeye dönü mü tü. Sanki bir 
as rl k ömrün ve dört yüzün üzerinde eserin mimar  yoktu bunun 
içinde.  Sanki bu türbe, o kocaman abideyle Allah’a var n azametini 
verirken, kendi derûnîli i içinde utanc ndan k vr l p bükülmü , ta  
kat l nd n s yr larak ruh s cakl  içinde insan n nihayet toprakla 

191



 

bulu mas n  anlatan bir lahit hüznünün simgesine dönü mü tü. 
Sessiz ve derinden bir f s lt  ile kabrin dudaklar  aç ld : 
 “-Topra ma, anam n, babam n yurduna selam götür. 
Oradan getirdiklerin makbulüm. Götüreceklerin arzumdur. Benimle 
fazla mest olma.Hadi dön hayata. stanbul, ko uyor gibi gözükse 
bile, yine de bu camilerin, bu türbelerin, bu sebillerin, bu medrese- 
lerin gölgesindedir.  Siz ne kadar onu kendinize çekseniz de, o 
bizden kopamaz. Çünkü o bize nikahl d r. Çünkü tapusunu al n 
terimizle, servetimizle, zekam zla kat p kar t rarak bu an tlar n 
temeline gömdük. Bizim eserlerimiz, bir Sultan armas  gibi, bu 
ehrin co rafyas n  öylesi- ne ku atm t r ki, onu kimse koparamaz 

bizden. Bu topra n vatana dönü mesi için dökülen kan n yürek 
haline gelmi  kutlu kasesiyiz biz. Sevdam z  üzerinden geçece in 
yollar anlatacakt r.Hadi dön i ine, git Anadolu’ya. Selam m z  götür, 
bize dualar n  eksik etmesiler.” 
 Güne  beton bloklar n hoyrat bir karanl a gömülmekte 
oldu unu hat rlatarak uzakla p gitti. Ç kt  bir gecelik seyirlik için 
vedala rken kucakla t  ufuklara stanbul’dan ve benden selam 
götürmesini söyledim. stanbul’un koruyucusu kubbelerin y ld zlar- 
dan sa d  ayd nl kla ruh dünyam za getirdi i zenginli i yudum 
yudum ya amaya ba lad m. Bu kubbelerde al n teri, göz nuru olan, 
heyecan , a k , ümidi, korkusu olan Sinan’  dü ündüm. Co kulu  ve 
gururlu bir geriye dönü  özlemiydi. Heyecan  onurla taçland rm . 
Milletimin itibar n  minareleri gibi dik ve yüce, kubbeleri gibi geni  
ve ku at c , vitraylar  gibi renkli ve  albenili bu sanatkar n duygula- 
r m dan damlayan tarifini kelime kelime kaydettim: 

Ta  mu tulad  mihrap önünde, 
Ona ekil verdi saf iman ndan. 
Ald  gök kubbeyi bir a k gününde, 
Örttü üstümüze, eridi zaman... 
 
Bir destan ça n n cenk türküsüyle, 
Dola t  cihan  Tekbîr sesiyle, 
Döndü stanbul’a gül bestesiyle, 
Aç ld  önünde bir geni  umman... 
 
Bizans’ n kalbine kazd  Tekbîr’i, 
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Üç ayr  kap dan çözdü Tekbîr’i, 
Ezel’den Ebed’e yazd   Tekbîr’i, 
Mermerin nabz na kan verdi Sinan!.. 
 

 Bu iiri, kabrinin ba na gönlümün tablosu olarak asmay  
çok isterdim. Ama, onun için  yazan di er airlere haks zl k 
etmeyeyim diye iirimi katlay p cebime koydum. Ayr ld m türbeden, 
Ayasofya’ya do u yürümeye ba lad m. Gece boyu bu çevreyi 
gezerek Bizans’ n Ayasofya duvarlar ndaki karanl k ruhunu 
anlamaya çal t m. Haçl lar n, Kudüs için ç kt klar  tarihi yolculuk- 
lar n n ilk dura  buras yd . Frans z askerleri gelip buralar  i gal 
etmi ler. Ayasofya’n n içerisinde k r lmad k mukaddes e ya b rak- 
mam lard . Onunla da yetinmeyip papaz kürsüsünde kad n 
oynatmam lar m yd ? Ayasofya, bu st rapl  geçmi inden utanm - 
ças na, Fatih’e kap lar n  açmakla kalmam , yüre ini teslim etmi ti. 
O da, H ristiyan ikonalar n n üzerini alç yla örtüp onlar  tarihe 
emanet  ederek burada ilk cuma namaz n  k lm t . Temeline  ilk hac  
heyecanla koyan ustan n, kap s n  ilk defa gururla açan kral n, 
kürsüsünde ilk defa ükürle dua eden azizin ortak ülkü halindeki, 
inanç bütünlü ü ayn  özü koruyarak yeni bir teslimiyet uuruyla 
ku at yordu onu. imdi huzurlu bir sükun içindeydi. Fatihin sonraki 
nesilleri onu cami olmaktan ç karsalar bile  kubbesine sinen iman n 
ve inanc n uhreviyeti güvende tutuyordu onu. Geceyi bu çevrede 
gezerek geçirdim, Sabah n erken saatlerinde Edirne’ye gidecektim. 
Çünkü Sinan demek, kimli ine giydirdi i, Bat l  mimarlarla 
hesapla t  Selimiye demekti. Milletinin onur mücadelesini sanat - 
n n sorumlulu una ta m  ve bu yükü tek ba na da olsa 
omuzlamaya karar vermi ti. Selimiye böyle bir yükün alt nda ç k n 
abidesiydi. Medeniyetimizin Türk ve slâm sanat ve esteti i ad na 
Bat  Rönesans na verdi i cevapt . 
 Sabah n ayd nl nda ehzade camiine girdim. Genç ehzade 
Mehmed’in, hat ras na, babas  Kanunî Sultan Süleyman’ n yapt rd  
caminin, dört kö esine sinmi  Sultan n evlat ac s  kucaklad  beni. 22 
ya nda bir fidan. Baba taht na aday olarak binbir itinayla 
yeti tiriliyor. Ama Beklenmedik bir ecel örtüsü dü üyor üzerine. 
Sanki Kanunî buras n n harc na gözya lar n  katm t . Bu hüzün 
türküsünü üzerimden alan saba makam ndaki ezan oldu. Hu û ile 
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ezan  dinledim. Sonra kalk p namaz m  edâ ettim. Bir kenara çekilip 
caminin geçmi ine do ru yolculu uma ba lad m. Buras , sanki bir 
ç ra n kalfa olabilmekten ziyade, cihan padi ah ’n n hem gözünün 
nuru evlad n n hat ras na hürmetin en güzel ifadesi için ç rp nan bir 
yüre in at lar n  duyuruyordu bana. Bunun yan nda Sinan’ n ilk 
ciddi eseri olma ans na sahipti. Sinan, hem eser sahibinin evlad n  
ölümsüzle tirme arzusuna, hem de kendi gelece ine harç koy- 
mu tu burada. Duvarlar ndaki her el izi, bize genç bir mimar n 
tereddüt ve gayretlerini f s ld yordu. Gerçi mimar elli ya n n 
üzerinde idi ama, mesle inde gençti. lk göz a r s , ilk imtihan 
projesiydi. Bu camiyle ç kaca  merdivenin ilk basama na ter 
dökmü tü. Bunun için de dikkatliydi. Çabalar n  bir ustan n 
denetiminden not alacak hassasiyet içerisinde yürütüyordu. D ar ya 
ç kt m. Minareleri, genç ehzade’nin  hasretlilerini kucaklamak için 
gö e aç lm  iki eli gibiydi. Ac yla umudun buradaki bulu ma 
zorunlulu unun ve insan f trat  ve gelece i ku atma arzusunun bir 
iman vecdi gibi ruhumuza nas l sindi ini anlatan duru unu bir daha 
seyrettim ve uzakla t m. 
 Denizden, ormandan, tepeden ve mimariden olu an bir 
sessiz orkestran n ana sahnesi stanbul, kendinden d ar  giden 
insanlar  âdetâ elbisesinden tutup çeken bir hasret çengeli gibidir. 
Edirne’ye giderken arkamda gittikçe küçülen kubbeleri ve bütünüyle 
tarihimizi bir mezbelelik gibi  içerisine alan beton binalar hayat n 
blokla p monotonla t n  simgeliyor gibiydi. Bunun için de, 
merkezden muhite do ru uzakla t kça insan n kaç  h zlan r gibi 
oluyordu. Büyükçekmece’ye yakla t mda, ya ad m bu mah erin 
duygular mdaki f rt nas  bitmi  ve son m sralar n  da tamamlam t : 

Her gece stanbul’a bir taraf m ili ir, 
Böler duygular m , denizi öpen ku lar. 
Kubbeler yüre imdir, hasretimi bölü ür, 
Her gece ta  plakta Itrî’nin me ki ba lar... 
 
Minaresi hüseyni, hüzzamd r saraylar , 
Ç rp n r sular nda zaman n yorgunlu u. 
Bir renk saltanat n  f s ldar vitraylar , 
Ve her gece güzeli gönle s nan ku u... 
stanbul, ömrümüzün övüncü her an nda, 
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Mazi burda yorulmaz, mutludur bo az kadar. 
stanbul, bin heyecan ko turur saf kan nda, 

Ya ama arzumuzu bir s r gibi f s ldar... 
 
  Burada art k emekli edilmi  bir köprünün küskün edâ- s yla 
kar la t m. Çekmece gölünün sular yla kucakla an  köprü- nün 
ayaklar , as rlard r bizim gurbet ba m z olmam  gibiydi. Her 
kemerinde bir umurdun pi ti i bu köprü imdi kendi kaderiyle 
ba ba ayd . Art k antik bir aç k müze malzemesinden öte bir 
sorumlulu u yoktu. Art k üzerinde ne gelin alaylar n n heyecan , ne 
sava  ordular n n nal sesleri, ne kervanlar n a r yükü, ne kavu - 
man n ne kopu un buruk iç türküsü vard . Ay rd klar yla a lamay p, 
kavu tuklar yla gülemiyordu.  Suskun  ama mutluydu. Çünkü 
kendisinden bekleneni fazlas yla vermi  ve Osmanl  ordular n  
as rlarca Bat ’ya ta yan geçit görevini gururla yerine getirmi ti. 
S rt nda yeniçeri çizmelerinin ve sipahi atlar n n nal izleri bir kadife 
el ok amas  s cakl n  vermi ti ona.  Çocuklar gibi ne eli ak nc lar n 
y ld r m h z yla geçi lerindeki rüzgâr sesleri, kös gürlemeleri, mehter 
mar lar , tekbirler iç dünyas n n ufkunda  her gün taze bir dirili  
ideali gibi yank lan p duruyordu. Ak tolgal  beyleri, tu larla süslü 
ordular , taçlar yla uçar  gelinleri, mesireye giden genç dilberleri 
mazisine gömmü  ve günümüzün süratlenen ve artan ruhsuz 
kalabal na ra men, kendi uzletinde bir dervi  gibi zikre dalm  
olarak geride b rakt m köprüden sonra gözüm hep Selimiye’de 
oldu. 
 Edirne’ye girdi imde, Selimiye ö len davetini yap yordu. 
Dört minareye de yerle tirilmi  hoparlörle müezzin art k o üç ayr  
merdiveniyle üç ayr  erefesine ç k lan minarelerin zemin kat ndan 
sesleniyordu. Güzelim davudî sesini gürültüye dönü - türen 
mekanik ç nlamalara al m t k. Ça r ya uydum ve camiye girdim. 
çeride firuze bir ayd nl k kar lad  beni. Karahisarînin o nefis 

hatlar yla kucakla t m hemen. Revak ndan portaline, eyvan ndan 
kubbesine kadar sanki semam z getirilip oturtulmu tu bu tepenin 
üzerine. Mukarnaslardaki zarâfet, arabesk çizgilerdeki sonsuzlu a 
aç lan gizli yollar, pandantifleri bezeyen kufî yaz lar içerideki 
ruhaniyeti pencerelerden bir H z r bereketi gibi d ar  saç yordu 
sanki. Ama d ar da onu toplayacak, o manevi mirasa yürek 
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açacaklar hani? Camide ancak birkaç safl k bir insan toplulu u. 
Onlar n da ço unlu u buras n n hasretiyle gurbet vuslat na ermeye 
gelenlerdi. Edirne, bat  taraf m zda kalm , kendi derûnuna da 
ula amam  m yd  acaba?. stanbul’daki farkl  kültürlerin çat ma- 
s na ra men, yine de mozaik ana tonunda bizim rengimizi veriyor 
da, burada ton bizim olmas na ra men doku aleyhimize tecellî 
ediyor gibiydi. Bundan Selimiye’de ikayetçiydi. Bana, çözülen 
dilinden gerçi bir serzeni  yoktu ama burukluk, beklenen vecdi 
verememesinden hissediliyordu. Bu tapu an t, mübarek Selim’in 
ihti am na ne kadar da yak m . Bu an t, Sinan’ n dehas na ne kadar 
yak m . “Ustal k Eserim” dedi i bu caminin mübarek kap s  
aç l rken yana ndan süzülen iki damla gümü ü getirip bu kubbenin 
alemine oturtmu  sanki. Hilâl ve y ld z, hem birli imizin, hem 
ba ms zl m z n hem de sanattaki deham z n mührü gibi kubbenin 
üstünde bir ba ms zl k me alesi halinde parlay p duracakt r! Cihan 
Sultan  2. Selimin servetiyle temeli at lan Selimiye, gani bir gönlün 
müjdecisiydi bugün. Dört minaresini de ayr  ayr  süzdüm. 
Merdivenlerinden erefelerine ç kt m. Her üç erefede ayr  bir 
atmosfer içerisinde uçar gibi hafifledim. Bu merdivenler millet 
olarak kaderimizin ve sonsuzlu u kucaklama idealimizin basamak- 
lar yd . Ç kt kça yükseliyor ve ufkunuzu geni letiyorsunuz. Sinan 
bunun için bu camideki minarelerde üç erefeye üç ayr  merdiven 
koyarak sonsuzlu umuzu bereketlendirmi , ç kma arzumuzu 
zenginle tirmi . Kendi lisan yla “Kefer-i fecerenin mimar geçinen- 
lerine” gerçek dersini sadece kubbesiyle de il, minareleriyle de 
vermi . Bu minareler birer ta  sütun de il, “Birlik uuru”nun remzi 
haline gelmi , insanl n mihraptaki toplu k yam n n an tlar yd . 
Sulten Selim, “Dünyada e i menendi olmayan bir cami” tasavvur 
etmi  Sinan da onu da ba arm t . Kubbesini örte kur un, onun 
sanatkâr ruhunun yeleleriydi. S ra s ra dizilen kubbeler usulca e ilip 
kula ma f s ldad lar: 
 “-Bizleri ç plak hayranl k duygular yla süzdükçe anlaya- 
mazs n! Bizler, ‘Hâcegân-  Divân-  Hümâyun’un gaza meydan n- da 
topland  çad rlar gibiyizdir. Osmanl  Saltanat n n nice gizli s rlar  
vard r avuçlar m zda. Ama sen geç bizleri, kanatlar n n alt na alm  
anam za bak. Yürü de onun duygular nda çözül. Onu anlamaya onu 
tan maya çal ”. Geri döndüm camiye. Yeniden ba m  kald r p 
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kubbeye bakt m. Sinan’ n duygular n  Sinanca yeniden ya ad m. 
Onun Ayasofya’ya giydirilen kubbesinin ha meti önünde  hu u ile 
e ildim. Ayasofya’n n kubbesin- den daha büyü ünü Müslüman 
sanatç lar n durduramayaca  yolundaki H ristiyan mimarlar n 
iddialar n n Sinan’ n yüre indeki s z s  bu eseri do urmu . Bu ya l  
aslan pençesini öylesine açm  ki, bu milletin yüre i bu mabedin 
kubbesine dönü mü .Bu kubbenin ha meti, Balkanlar n ha yeti 
olmu . Sonsuzluk duygusunu eserinin ince figürlerine giydiren 
sanatkâr n derin kavrama gücü kar s nda bana dü en sonsuzlu u 
iirle tirmekti. Edemedim, caminin bir kö esine ili erek derin bir 

huzur ve heyecan içinde duygu co rafyama döndüm. Oradan bu  
avuç buket derip sundum Selimiye’nin huzurlu sessizli ine… 
 Ta la n izdivac ndan do an yeni bir a k n sarho lu u ile 
burada sonsuzlu a ula amad m. Ama sonsuzluk idealinin duygu- 
lar m  ku atan engin hazz  içerisinde mest olup kald m. Burada 
sonsuza ula an Selim’di, Süleyman’d , Sinan’d . Onlar  var eden, bu 
milletin itibar na güven armas  haline getiren bu milletin idealle- 
riydi. Devlet-i Âli Onlar n ruhlar yla cezbelendim. Edirne’yi  
Osmanl n n be  k tay  ku atan ihti am  kar s nda Anadolu’dan 
oralara uzan p stanbul’da olmak, Edirne’de olmak, tekrar  
Anadolu’nun talihsizli ine kurakl na, yaln zl na ve fakirli ine 
dönmek heyecanlar m  törpülemedi. Hatta beni daha  bir bilinçli 
hale getirdi. Dizginlenemeyen duygular m, iir gibi tablolar n 
kar s nda iirimin dam t lm  usaresi haline geldi. Duygular m  
Selimiye’nin huzurlu sessizli ine emanet ederek evime dönerken 
yine duygular m kanad  ve m sralar pe  pe e dökülüverdi: 

Minareler semaya aç lman bir pencere, 
Burda vecdi duyan n bak  sonsuzad r. 
Kubbeler s ra s ra yolculara basamak, 
Burda insan selinin ak  sonsuzad r... 
 
Bir a ka gönül verip hasretle yananlar n, 
Güzelli in sihrinde sevgiyi ananlar n, 
Mihraplara iman  i leyen Sinanlar n, 
Mermerlere ruh veren nak  sonsuzad r... 
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Burda dillenen sükût bir hayâl saltanat , 
Burda ayetler ruha a l yor firkati, 
Burda sebiller bayg n, bülbüller oku Nât , 
Ve burdaki yolculuk ç k  sonsuzad r...    

 Bu gerçe i bana ö retenler, sahip olduklar  idealin ruhu- 
muzdaki izlerini mayam z n ana malzemesi olarak bizden esirge- 
mezler. Bunca vecdimin tek duas  bu olsun… 
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 KAN ’TE BE  B N YIL ÖNCEY  YA AMAK! 
  
 Evet, be  bin y l önceyi, hatta alt  bin y l, belki de yedi bin y l 
önceyi ya amak mümkün mü? Zor belki, ama imkâns z de il. Ben 
ya amaya çal t m. ‘Nas l olur’, diyece inizi biliyorum, imdi onu 
anlatay m size: 
 Bir vesileyle, Kayseri’de medeniyetin ilk ayak izlerinin 
bulundu u ve burada Kültepe denilen bölgedeki tarihi ad yla Kani -
Karum’u, yani belki de  insanl n ilk ehir devletlerinden birisinin 
merkezini bir grup arkada la ziyaret ettik. Önce merakl lar  için bu 
bölge hakk nda k sa bir bilgi verelim: 
 “Kültepe Kayseri’nin 20 km do usunda bulunan, Karaev 
olarak da bilinen Karahöyük köyünün yak n ndaki eski bir yerle im 
yeri. Kültepe, yerlilerin oturdu u ve Kani  olarak bilinen höyükten, 
di eri a a  ehir veya Asurlu tüccarlar n yerle ti i Karum 
alan ndan meydana gelmi tir. Höyü ün çap  500 m. ova seviyesin- 
den yüksekli i 20 metredir. Tepeyi dört yan ndan a a  ehir, Karum 
çevirmi tir. Karum üç yönünde düz ova eklinde görülmekle beraber 
do u yönü ova seviyesinden 1.5, 2.5 metrelik bir geni li e sahiptir. 
Karum, Eski Assur dilinde ‘liman’ demekti. MÖ 3000’den beri 
Mezopotamya kentlerinin nehir kenar nda özellikle F rat- büyük 
birer liman  vard  ve tüm ticari faaliyetler, de i -toku lar, sat lar 
burada yap l rd . Zamanla Karum kelimesi; ‘yo un ticaret faaliyet- 
lerinin yap ld  bölge’, ‘pazaryeri’ anlam na gelmeye ba lad . te bu 
isim Kayseri’deki Kani ’in biti i inde olu turulan ticaret merkezine 
de böylece ad oldu. Çevresi 2 kilometreyi bulan Kani  ise kuvvetli 
bir sur ile çevrilidir. 
 On dokuzuncu yüzy l n sonlar ndan itibaren ba lat lan ve 
halen devam ettirilen kaz lar neticesinde bölgede eski dünyan n 
önemli ticaret merkezlerinden Kani -Karum diye bilinen ehir ortaya 
ç kar ld . Günümüzden yakla k dört bin y l önce Kuzey 
Mezopotamyal  Asurlu tüccarlar n, Anadolu’da kurduklar , a a  
yukar  yüz elli seneden fazla süren ticari münasebetler döneminde, 
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Anadolu’da ya ayan insanlar Mezopotamya’n n uygarl na aç l- 
m , onlardan yaz y  ö renmi , kültür seviyelerini yükseltmi ler- dir. 
Ortaya ç kanlar eski Asur dilinde yaz lm  çivi yaz l  tabletler, 
Anadolu ile Asurlular aras ndaki ticari faaliyetler hakk nda bilgi 
vermektedir. Anadolu’nun en eski, yaz l  belgeleri olan ve Kültepe’- 
de ortaya ç kar lan tabletler, Kani , Karum’un Anadolu’daki bu 
ticaret sisteminin ba ehri ve ayn  zamanda Kani  Krall n n da 
merkezi oldu unu ortaya koymaktad r. 
 Kani -Karum’un birbirinden ta  dö eli sokaklarla ayr lan 
küçük mahalleleri tam planlar yla ortaya ç kar lm t r. Yap lan 
çal malar neticesinde eski dünyan n ayr  dilleri konu an iki 
ülkesinin temsilcilerinin bu ehirlerde yan yana ya ad klar , onlar n 
tam planlar yla korunmu  evleri, ar ivleri, atölyeleri, depolar , 
dükkanlar  ortaya ç kar ld . Geni  te kilatl  evlerin ço unda ofis, 
oturma odalar , ar iv ve depolar birbirinden ayr lm t r. Her iki ehir 
de yang nla tahrip edilmi , bu felaketten sonra insanlar ancak 
canlar n  kurtarabilmi ler, yang na dayan kl  bütün e yalar  
zaman m za terk etmi lerdir. 
 Hitit ve Roma dönemlerinde de önemli bir merkez olma 
özelli ini koruyan Kani -Karum civar nda yap lan kaz larda çok 
say da çanak çömlek kal nt lar , ta nabilir banyo küvetleri, ta  
sanduka mezarlarda de erli ta  ve metallerden yap lm  tak lar, 
m zrak ucu, balta gibi tunç silahlar, terazi a rl klar  da ç kar lm t r. 
Ta  kal plara dökülerek yap lm  kur un tanr  figürleri ve üç boyutlu 
oturan kad n figürleri, kabartma figürlerle bezeli ortostat parçalar  
ve Helenistik dönemden önemli bir buluntu ç kmayan Kültepe’de, 
Roma dönemine ait çanak çömle in yan  s ra ithal kaplar da 
bulunmu tur.  
 Kültepe’yi 1881’de ilk kez ziyaret eden Th. G. Pinches, ilk 
kaz y  (1893-1894) yürüten ise Ernst Chantre’dir. Onu 1906’da H. 
Winckler ve H. Grothe’nin yine Tepe’de yürüttükleri k sa süreli 
kaz lar izlemi tir. B. Hrozny 1925’de önce Tepe, sonra ilk defa, 
Karum'da kazm t r. Karum’da aç a ç kard  1000 tablet bu yaz l  
belgelerin esas kayna n n Tepe’de de il, a a  ehirde yani 
Karum’da oldu unu göstermi tir.  
 Kültepe’de ilk sistemli kaz lar Prof. Dr. Tahsin Özgüç 
taraf ndan 1948 y l nda, Türk Tarih Kurumu ad na ba lat lm  olup, 
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kendisinin 2005 y l ndaki vefat na kadar sürdürülmü tür. Onun 
ölümünden sonra buras n n sorumlulu unu ö rencisi Prof. Dr. Fikri 
Kulako lu üstlenmi tir.  
 Prof. Dr. Tahsin Özgüç, yapt  kaz  sonuçlar n  hemen 
yapt  yay nlarla bilim alemine sunarak Türk arkeolojisine çok 
önemli katk larda bulunmu tur. O’nun yapt  yay nlar, sadece 
Anadolu tarihini de il, ama ayn  zamanda Önasya tarihinin ayd nla- 
t lmas n  sa lam t r. Kültepe’de A a  ehir/Karum alan nda 
yap lan kaz lar her y l sürekli olarak gerçekle tirilirken, 1955’de 
ba lanan sitadel/Kanis/Tepe kaz lar  ise aral kl  olarak 1983 y l na 
kadar sürdürülmü , bir süre ara verildikten sonra günümüzde tekrar 
bu tepeye dönülerek çal malar devam ettirilmektedir. 
 Kani /Tepe’de sürdürülen kaz larda, be  ayr  kültür ça na 
ait 18 yap  kat  belirlenmi  olup, en erken yerle im Eski Tunç Ça  
I.’e tarihlenmektedir. Kültepe’de hem Kani  hem de Karum alan nda 
tespit edilen en geç dönem kal nt lar  ve buluntular  Selçuklu 
dönemine aittir. Selçuklu Sultan  II. Keyhüsrev sikkesi (H. 639) 
Karum’da sat h topra n n alt nda bulunmu tur Ancak, Kültepe 
/Kanis, varl n  ve ad n , günümüzden yakla k be  as r öncesine 
kadar korumu tur.”(78) 
 Böylesine zengin bir tarihi okuya sahip alana girdi iniz 
andan itibaren, Kani li insanlar n yüzlerce y ll k maceralar n  adeta 
okumaya ba l yorsunuz. Burada zaman, geriye do ru size, sizin 
merakl  bak lar n za, hayretli tecessüslerinize sar larak ak p 
gidiyor… 
 Üst üste birçok medeniyetin kal nt lar n n katmanlar n  
gezerken, baz  yerde umutlar n geni  ufkunda be  bin y l önceki 
insan n duygular yla y kan yorsunuz: S cak bir el, evinin kö esindeki 
küpten a z  aç k hayvan figürüyle yap lm  toprak bir bardakla size 
arap sunmak istiyor. Bir yere var yorsunuz, ta tan yap lm  bir kral 

han m n n heykeli sayg yla elindeki elmay  uzat yor size. Bir odan n  
kö esinde bu day  una çevirmek için ta tan yap lm  el 
de irmeninde ya l  bir kad n n teri daml yor yüre inize… Bir 
kö ede bütün hatlar  en ince detaylar na kadar i lenmi  bir bo a 
____________________ 
78 Kayseri Ta nmaz Kültür Varl klar  Envanteri c.1. S. 1 Kayseri Büyük ehir 
Yay nlar , Ankara-2008 
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heykeli, bölgenin u ur getiren sembolü olarak bak yor gözünüzün 
içine. Kerpiç’i Anadolu’nun de i mez al n  yaz s n n an t  olarak 
burada görmeniz a rtm yor sizi: Baz  yerde dün yap lm  gibi 
taptaze üst üste s ralanm  halde gülerek kar l yor, baz  yerlerde 
geçirdi i bask nda ç kan yang nlarla yan p ta la m  haliyle. 
Güvenli ini yasland  kom u evin duvar n n s cakl nda arayan 
birbirine girmi  odalar içinde bazen bir sevincin kahkahalar n , 
bazen bir korkunun ürkekli ini, bazen dayan lmaz bir ac n n 
gözya n , bazen bir kavu man n heyecan n  ya ayarak her ad mda 
ayr  bir duygu atmosferine giriyorsunuz… 
 Asurlu kral ve kraliçelerin kabartma figürleriyle zengin- 
le tirilmi  toprak zarflar içerisindeki bir tableti al yorsunuz, tarihin 
ilk sözle melerini anlat yor size. Bir ba kas  kiradan bahsediyor, 
öbürü yap lan evliliklerin anla mas ndan, bir kenarda sessizce duran 
k r k bir tablet, bir gelinin kaynanas ndan çektiklerini kocas na 
anlatt  dram  f s ld yor size. Kaç e ek, at, kat r ya da deve katar yla 
ta nd  bilmiyoruz ama bir ba ka tablet tam 27 bin kilo yünün 
hesaplar n  getiriyor önünüze… Anadolu’dan ç kar lan alt n, gümü , 
bak r ve kalay n önemini dillendiriyor. Kuma  getirip, maden 
götürenler, baharat getirip yiyecek götürenler, ültimatom getirip 
mesaj götürenler ba lar nda külahlar , uzayan sakallar , nas rl  elleri, 
ayaklar ndaki yemeni ve çar klar yla sefere ç kan bir ordunun 
düzeni içerisinde kafileler halinde geçiyor hayal dünyan z n labirent- 
lerinde. K sacas , bak ld nda bir insan yüre ini olumlu ya da 
olumsuz k p rdatan her olay n izini buradaki tabletlerde okuman z 
mümkün oluyor… 
 Toprak y n  halindeki Kani  ehrini çevreleyen iki km 
uzunlu undaki surlar n kal nl  yer yer iki metre ile be  metreye 
kadar geni liyor. Zeminden yüksekli i yirmi metreye yakla an böyle 
bir alan do al olarak korunabilmek için in a edilmi . Zaten krall k 
bir güvenlik kordonu olmasa burada var olabilir miydi? Peki ya, bu 
kervanlar n Mezopotamya’dan gelip tekrar oraya dönesiye kadar yol 
güvenlikleri nas ld ? Tabletler onlar  da anlat yor size: kani li krallar 
düzenli ordular yla kervanlar n yol güvenli ini sa lad  için vergi 
al yorlard . Gelirleri de buydu onlar n. 
 50 bine ula an bir tablet mah eriyle kar  kar yas n z. 
Bugünün insan n ihtiraslar , umutlar , teslimiyeti, ac s , sevinci, 
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kayg s , korkusu, umudu, heyecan  neyse, dünkü insan nki de ayn . 
Her tablette, dört ya da be  bin y l önceki bu Hitit insan n n 
al nyaz s n  al p kendi kaderinizle kar la t rabilirsiniz. O dönemde 
de, manevi s nma alan  olarak yarat c  vard . Belki ona “Allah” 
dememi lerdi ama “Tanr ” kavram  etkindi. Çünkü saraylardan daha 
geni  alanlar  ibadethane olarak in a etmi lerdi. Hititler “Te up” 
ad n  verdikleri f rt na tanr s n  ba  tanr  ve onun e i, güne  tanr ças  
Arinna’y  yard mc s  olarak tan malar na ra men, say s  bine ula an 
bir tanr lar zinciriyle kendilerini manevi bir ku atma alt nda 
tutmu lard . Kral, ülkesini bu tanr  ad na yönetmektedir. “Ta  
kal plara dökülerek yap lm  kur un tanr  figürleri”, belki de 
yeniden tap nan  olur diye bir kö ede öyle sessiz ve sakin bir ekilde 
uzat lacak eli bekliyor… 
 Tanr  ve Tanr ca heykellerine bakarken kendi kendime 
sormadan edemedim: ‘ nsano lu ne tuhaf bir yarat k, eliyle yapt  
putuna tanr  diye tap yor. Halbuki bu put tanr lar, dü man 
istilas ndan b rak n onlar  yapanlar , kendilerini bile kurtaramad lar.  
Bugüne ise antik bir de er olarak görülmeselerdi gelebilirler miydi 
acaba? Geçmi  zaman n tortusuna kundaklanan bu harabeler 
kimbilir gelecekteki insanlara daha neleri sunacakt r…’ 
 Bir bereketli günü geride b rak rken, batmakta olan güne e 
bakt m. Bu güne  be  bin y l önce de, ufuk çizgisine do ru e ilirken, 
geride b rakt  günde  ayn  ayd nl k ve ayn  s cakl  ile insanlara  
ya ama umudu vermi  miydi bilemiyoruz.  Bilemesek de tahmin 
edebildi imiz bir ey vard , her günün bat  o dönemin insan  için 
korkunun davetiyesiz yüreklerine misafir oldu u bir sanc l  gecenin 
koynuna al yordu onlar : Her an sald r ya u rayabilir, her an azg n 
bir bask nc  grubun ac mas z k l çlar n n darbeleriyle yok 
edilebilirlerdi. Kendileri de öyle gelmemi  miydi bu topraklara, i in 
kural  böyle oldu una göre, korku ve ürpertinin kendileriyle 
yataklar na girdi i her gece kadere r zadan ba ka çareleri var m yd ? 
 Bizim onlardan fark m z ve belki de ans m z, vehimlerden 
do an Arinna ad nda bir güne  tanr çam z n olmamas  ve imdi 
güne in gelece imize de umut vermesi. Bizi herhangi bir sava  
korkusu içinde b rakmadan, ancak kendi kalabal m z ve açmaz- 
lar m zla bo u ma kayg s ndan da uzakla t rmadan ba m zdan 
ayd nl n  çekmesidir… Dün güne  batarken, karanl a gömdü ü 
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bölge insan n  ve bir ehir medeniyetini bask na  u rama korkusuna 
terk ediyordu. Bugün ise, böyle bir korkudan uzakta ve tutarak 
ehirlerin p r l p r l ayd nl na… Hayata geç gelmenin nimeti belki 

büyük, ama acaba bizim de bu ans  besleyen daha ba ka sorum- 
luluklar m z ve hatta korkular m z yok mu?.. 
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 ALPARSLAN MALAZG RT’TE  
 KAYSER L   MPARATORU YENM T  
 
 Romenos Diogenes (Romen Diyojen), asl nda Kayserili bir 
askerdir. 11. as rda Bizans  mparatorlu undaki iç huzursuzluklar, 
s k s k ihtilaller yüzünden imparatorluk taht nda imparatorlar n 
ömrü oldukça s n rl yd . Nitekim yine öyle olmu , tahttaki 
imparator, X. Kostantinos Dukas ordunun deste iyle imparator 
olmu  ancak 1067’de ölümü üzerine kar s  Evdokia ve üç o lu taht n 
ortak varisi olarak yönetimi ele geçirmi lerdir. Ancak bir kad n n 
ordunun, partililerin ve kilisenin iç çeki meleriyle tükenme 
noktas na gelen bir devleti yönetmesi mümkün de ildi.  Bu zor 
durumdan kurtulu  için Evdokia Kayserili kumandan Romen 
Diyojen’i stanbul’a ça rd . Onunla evlendi ve taht  Romen 
Diyojen’e b rakt . 
 Diogenes, h rs  bir imparatordu. Anadolu’dan stanbul’a 
gelmi ti. Dolay s yla durumunu güçlendirmek için ciddi bir i  
yapmas  gerekiyordu. Kendisini mparatorluk taht nda güçlendir- 
mek için, iç siyaset yerine d a aç lmay  tercih etti.  Hemen, 
Anadolu’ya s k s k ak nlar düzenleyen Türk ak nc lar n n önünü 
kesmeye karar verdi. O y llarda da rivayet edilir ki, Alparslan 
Kayseri’den geçerken de Bizans Kilisesine ait bir  antik kap y  
alm ,(79) “Bugün Bizans’ n kap s n  gelecekte de tapusunu 
alaca m”, diyerek buradan kendi topraklar na dönmü tü. 
 Diyojen  200 bin ki ilik bir orduyla Alparslan’ n üzerine 
yürüdü. Alparslan, böyle bir hücuma haz rl kl  de ildi. Elçiler 
gönderip bar  teklif etti ama mparator kendini ispat için kararl yd . 
Elçilere, “ sfahan m , yoksa Hamedan m  daha güzel? Biz  burada 
Hamedan’ n so uk oldu unu ö rendik, onun ieçin atlar m z orada 
biz sfahan’da k layaca z”, der. Elçi de ona çok anlaml  bir cevap 
________________________ 
79 Ahmet Nazif Efendi, Mir’at-  Kayseriyye (Kayseri Tarihi), s.51. (Sad. Prof. Dr. 
Mehmet Palamuto lu)  Kayseri Özel dare Müdürlü ü Yay n , Kayseri-1987 
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verir, “Do rudur, atlar n z Hamedan’da k layabilir ama sizin 
nerede k layaca n z  bilemem!..” 
 Romen Diyojen süratli bir ekilde yol al r ve Malazgirt 
ovas na gelir. Alparslan  da 50 bin dolay nda askeriyle kar s ndad r. 
26 A ustos 1071 sabah  ö leye do ru abdestini al r, beyaz bir sava  
elbisesi giyer. Cuma namaz n  k lar ve önce u duay  yapar:  
 “Ya Rabbi! Senin büyüklü ün kar s nda yüzümü yere 
sürüyor, Seni kendime vekil yaparak, senin u runda cihad 
ediyorum. Ey Tanr m! Niyetim halistir; bana yard m et; sözlerimde 
ayk r l k varsa beni kahret.” 
 Arkas ndan askerlerine öyle seslenir: 
 “Burada Allah’tan ba ka bir Sultan yoktur. Her emir ve 
kader tamam yla Onun elindedir. Bu sebeple, benimle birlikte 
sava makta veya sava mamak için uzakla makta serbestsiniz.” 
 Askerlerinin kendisiyle birlikte ölünceye kadar sava a- 
caklar n  hayk rmalar  üzerine at n n kuyru unu kendi elleriyle 
ba layarak unlar  ilave etti: 
 “Ey askerlerim!”! E er ehit olursam,bu beyaz elbise kefenim 
olsun. O zaman ruhum göklere ç kacakt r. Bu taktirde  o lum 
Melik ah’  benim yerime tahta ç kar n z ve ona ba l  kal n z. Zaferi 
kazan rsak önümüzde çok hay rl  günler olacakt r…” 
 Bu konu malardan sonra sava  ba lar. Bir gün içinde de 
biter. Bizans ordusu; o 200 bin ki ilik ordu, yar m günde paramparça 
edilir. mparator Romen Diyojen esir dü er. Alparslan’ n huzuruna 
getirilir. Alparslan, kendisine elçilerine söyledi i sözü hat rlat r ve 
sorar:   
 -Sen galip gelseydin bana ne yapard n? 
 mparator, y k lm  bir vaziyette kafas n  önüne y kar ve u 
kar l  verir:  
 -Bir dü mana yap lmas  gerekeni yapard m.  
 Alparslan bu defa tekrar sorar:  
 -Peki benden ne beklersin: 
 -Beni öldürebilirsin. Fakat bu kasap i idir. Zaferini göster- 
mek için beni ehirlerde dola t rabilir ve satars n, bu da sarraf i idir. 
Üçüncü ihtimali söylemek ise bir hayal ya da delilik olur.Alparslan 
bununla neyi kastetti ini srarla sorar. Romen Diyojen bir anla ma 
teklifi yapar gibi bu üçüncü ihtimali anlat r: 
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 “Beni taht ma iade edersin, bu taktirde sana dost kal r; y ll k 
haraç öder ve senin naibin olurum. Ça rd n zaman askerlerimle 
gelir hizmet ederim. Beni öldürmekten sana bir fayda yoktur. 
Aksine, yerime bir ba kas n  imparator makam na ç kar rlar,o da 
sana Bizans’ n dü manl n  devam ettirir…” (80) 
 Bunun üzerine kendisi ba lan r. Romen Diyojen kendisi 
için 100 bin, Bizans mparatorlu u için de 360 bin dinar Alt n fidye 
ödemeyi, güneydo u Anadolu bölgesini tamam yla Türklere 
b rakmay  kabul eder. Bir süre a rlan r, daha sonra korumas na 
verilen Selçuklu askerleriyle memleketine gönderilir. Tokatta, Bizans 
ordusu Romen Diyojen’i teslim al r. Bu sefer tahta Mihail Dukas 
ç km t r. Romen Diyojen 3 bin ki ilik kuvvetiyle, Kilikya’ (Adana) 
ya çekilirse de yakalan r ve gözlerine mil çekilerek kör edilip tahttan 
uzakla t r l r… Ac lar içinde bir süre ya ar ve ölür… 
 Alparslan, anla ma yapt  ve kendisine müttefik olarak 
kabullendi i Romen Diyojen’in gözleri kör edilerek feci ekilde 
cezaland r lmas  üzerine, anla man n bozuldu unu ve dolay s yla 
kumandanlar na Anadolu fethine ba lamalar n  emreder. Daha önce 
Af in Gazi’nin ve Emir Artuk’un u ray p k sa süreyle fethetti i 
Kayseri, bu tarihten sonra Melik ah’ n ye eni  Türkmen ucbeyi 
Dani mendo ullar ndan Melik Ahmet Gazi taraf ndan fethedilir ve 
Türk ehri haline gelir. Bu as r bir kahramanl k asr d r. Ruha- niyeti 
yüksek bir ordunun mucizevî hakimiyetiyle ehir yeni sahiplerine 
devredilir. 1082’de Melik Mehmet Gazi, ehre tamamen hakim olur. 
Kendi geliriyle bugünkü Camii Kebiri (Sultan Camii) ad yla yapt r r. 
Burada, Melik Mehmet Gazi’nin bir tavr n n önemi üzerinde birkaç 
söz etmekte yarar vard r: Selçuklu’nun bu ilk camisinin sütunlar n  
çevredeki harabeye dönmü  kiliselerden getirterek de erlendirir. 
Üstelik öylesine devasa bir eser meydana getirir ki, bu caminin 
tavan , H ristiyan kiliselerinin kubbe seviyesine denk yüksekliktedir. 
Bugün caminin çevresi as rlar n harabeleriyle dolmu  vaziyette 
bulunmaktad r. Siz, merdivenlerle indi iniz dört metreyi de caminin  
üst k sm na ilave ederek dü ünürseniz, o y llarda daha yeni 
yerle ime geçen bir milletin ehirle medeki mant n  kavramada bir 
______________________ 
80 Prof. Dr. Osman Turan, Selçuklular Zaman nda Türkiye, s. 27.Turan Ne riyat 
Yurdu, stanbul 1971 
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ipucu elde etmi  olursunuz… Çünkü ehir bu tarihten sonra, art k el 
de i tirmeden Türk ehri kimli ine bürünecek bu bugün gördü ü- 
müz eserler ilk yüzy l içerisinde yap l p buras  bir ilim merkezine 
dönü türülecektir… 
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LK HAÇLI SEFER ’N N A IR TAHR BATI 

 
Haçl lar, Türklerin Anadolu’ya iyice yerle ip hakim olmas n- 

dan sonra, Avrupa’n n Türk ak nlar n n tehdidi alt na girece i 
vehmine kap ld lar. “Bunun için Papazlar n öncülü ünde Haçl  
Seferleri dönemini ba latt lar. lki 1095 y l nda yola ç kt . Nihai gaye 
Kudüs’ü ele geçirmekti. Bunun için de, öncelikle  Avrupa’dan 
Kudüs’e gidecek ordular n Anadolu içlerinde rahat hareket etmesi 
gerekecekti. Önce Anadolu temizlenmeli ve Selçuklular bu toprak- 
lardan at lmal yd . Bu yüzden,  ilk sefer’in hedefi Selçuklular n 
Ba kenti znik idi. Malazgirt’in fethinin üzerinden 21 y l geçmi ti. 
Türkler bu süre içerisinde stanbul’un burnunun dibine kadar gelmi  
ve Ba kentlerini de burada ilan etmi lerdi. Bizans do al olarak 
bundan rahats zd . Haçl lara bu yüzden destek verdi. Haçl  ordular  
znik’i ele geçirdiler. ehri ya malayarak yak p y kt lar.  Eski ehir 

yak nlar nda K l ç Aslan bunlara büyük kay plar. Haçl  ordusu tam 
da lacak iken arkadan yeti en takviye kuvvetler sayesinde Türk 
ak nc lar n n hatlar n  yarmay  ba ard lar ve yollar na devam ettiler. 

Kayseri’de o s ralarda Dani mendlilerin hakimiyeti vard . 
ehrin Valisi ise Emir Hasan’d . Emir Hasan yan na di er 

Dani mend beylerini de yan na alarak  toplayabildi i kadar 
askeriyle Haçl lar n Kayseri’ye u ramamalar  için onlar   Ere li 
yak nlar nda kar lad . Niyeti, Haçl  ordusunu zorlayarak, Konya 
üzerinden Çukurova’ya indirtmekti. Böylece, Kayseri k y m ve 
y k mdan kurtulacakt . O y llarda Kayseri yeni Türk hakimiyetine 
girmi , ehirde h zl  bir imar hareketi ba lam t . Asl nda ehir daha 
önceden Bizansl lar taraf ndan neredeyse bo alt lm t . Buraya gelen 
Türk göçleri de yerle im için çal yorlard . Ne  var ki, Emir Hasan, 
ordusuyla yapt  sald r lara ra men bunu ba aramad . Bu defa 
Haçl  ordusu kendi aras nda bir anla mazl a dü te. Bir k sm , Gülek 
bo az ’ndan geçerek, bir k sm  ise, Kayseri-Mara  hatt ndan  
Antitoroslar   a arak Çukurova’ya inmeyi istiyordu. Gülek Bo az n  
geçmek istemeyenler, bu bo az n dik yamaçlar ndaki Türk 
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ak nc lar na kar  koyamayacaklar n  ve  çok kay p vereceklerini 
dü ünüyorlard . Sonunda Haçl lar kendi aralar nda ikiye bölün- 
düler. Bir k sm , Gülek Bo az ’na yöneldi, bir k sm  ise Kayseri’ye.. 

Kayseri’ye do ru yola koyulan Haçl  ordusu, Kayseri 
yak nlar na gelince yine Emir Hasan ve askerleri kar lar na ç kt . 
Haçl lara vur-kaç takti i ile a r kay plar verdirdiyseler de, 
Anadolu’yu bu bask ndan kurtaramad lar. Önce Kayseri bo alt ld . 
Buradaki Müslüman ahali, Erciyes, Ali Da  gibi daha güvenli 
yüksek yerlere gittiler.. Emir Hasan da askerleriyle çevredeki 
da lara çekildi. Haçl  ordusu Kayseri’ye Eylül ay nda gelmi ti. Bura- 
da fazla oyalanarak sonbahar ya murlar na da larda yakalanmak 
istemiyorlard . Ancak ehirde Müslüman- lar n evlerini ve arazilerini 
tahrip etmeyi de ihmal etmediler. Anadolu’nun hasat dönemine 
denk gelen bu i galde tar m alanlar ndaki bütün mahsulleri yakt lar. 
Müslümanlara ait oldu unu ö rendikleri bütün evleri y k p yerle bir 
ettiler. Buradaki ya malama i ini birkaç gün içerisinde bitirdikten 
sonra, Mara ’a do ru yollar na  devam ettiler(81). 
 Haçl lara en büyük kayb , Kayseri-Mara  aras ndaki da lar 
verdirdi. Yol, kilometrelerce dik bay rlara t rmanan ve derin 
uçurumlar yan ndan geçen çamurlu bir patikadan ibaretti. Atlar 
birbiri ard na uçuruma yuvarlan yordu; birbirine ba l  yük hayvan- 
lar ndan meydana gelen diziler oldu u gibi derinliklere gömülü- 
yordu. Hiç kimse ata binmeye cesaret edemiyordu. Teçhizat n n 
a rl  alt nda yaya sürüklenen övalyeler silahlar n  daha hafif 
teçhizatl  askerlere satmaya çal yor, ço u zaman da bîtap dü erek 
f rlat p at yorlard . Bu da lar, üzerine sanki bir lanet çöreklenmi  
gibiydi. Da lar,Haçl lara Türklerin verdirdi i kay p- lardan çok daha 
fazlas na mal oldu. 

Kayseri, bu büyük sald r dan sonra yeniden toparlan p, 
yerle im alanlar n  geni letmeye ba lad . Art k, Kayseri Türkle iyor- 
du. Burada bulunan yerli halktan Haçl  sald r lar nda onlara destek 
vermi  olanlar Haçl  ordusu çekilirken bu orduya kat l p buradan 
uzakla t lar. Kalanlara ise, yeni Türk yönetimi iyi davrand .  
__________________________ 
81 Steven Runc man, Haçl  Seferleri, (Çev. Prof. Dr.Fikret I ltan)s. 135 Türk tarih 
Kurumu Yay n ; Ankara 1998 
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Onlar  kendi halk ndan ayr  tutmad . Bu birlikte ya ama ho görüsü 
o insanlar  son asra kadar burada ya at p nesillerini devam ettirmeye 
imkân verdi. Tehcirde, Kayseri ehir merkezinden giden  20 bin 
dolay ndaki Ermeni ve Mübadelede Yunanistan’a gönderilen bir o 
kadar Rum o nesilden kalanlard … 

Bu a r f rt nan n böylece savu turulmas ndan sonra, 
Kayseri adeta yeniden kurulan bir ehir durumuna geldi. Sultan 
Alparslan’ n soyundan gelen Dani mendliler ehirde imar ve iskan 
faaliyetlerine yöneldi. Pe  pe e camiler ve medreseler in a edilmeye 
ba land . 

Dani mend, “Bilgili” demekti. Bu, o y llarda demek oluyor 
ki, Anadolu’ya gelen ilk ak nc lar bilginlerden olu an bir kadroydu. 
Kayseri’nin belki de  ileride alaca  “Makarr-  Ulema” unvan na da 
bunlar zemin haz rlam t . Nitekim, Kayseri’deki imar hareket- 
lerinde camilerle birlikte medreselerin birbirinin tamamlay c s  
olarak in a edilmi  olmas , bu ehrin bilginlerin ve talebelerin 
topland  bir e itim ehri haline gelmesine zemin haz rlam t r… 
Bunun içindir ki, Kayseri, tarihi misyonu itibariyle bir ilim ehri 
olarak hep an lagelmi tir. Siyasi organizasyonlarda buras n n yine 
ön planda olmas na ra men, ilme verilen önem, milletimizin 
ö renme a k  ve slâm’ n  ilim ö renmeyi ve ö retmeyi hayat n 
de i mez zarureti olarak te vik etmesinden kaynaklanmaktad r. 
Burada bir noktan n üzerinde dü ünmekte fayda vard r. Step 
kültürüyle yeti ip geli mi  bir millet fütuhat heyecan na yönelebilir, 
bunu anlar z da, böyle bir ortamdan ve sosyal kimlikten 
ehirle meye hemen uyum sa lay p, böyle devama eserleri nas l in a 

edebilmi tir? Asl nda, ara t r lmas  gereken önemli bir hususiyet 
budur. Biz, bir sezgi olarak bunun milletimizin, Ahmet Yesevi’yi, 
Mevlana’y , Yunus’u ç karacak bir bilim a k n  ruhunda 
ta mas ndan kaynakland n  dü ünüyoruz. Aradan on asra yak n 
bir zaman geçmi  olmas na ra men, bu ruh ve heyecandan 
kaynaklan yor alacak ki, buradaki Selçuklu an t eserleri, kulan - 
l rken korunarak günümüze gelebilmi tir. 

Bunun içindir ki buradaki Selçuklu an t eserleri, bu ehrin  
ayd nl k kimli ini ifade etmesi bak m ndan ayr  bir önem 
ta maktad r… Bugün Anadolu’da Selçuklu döneminin foto raf n , 
ta yan çok az ehir vard r, bunlardan birisi, belki de en önemlisi 
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Kayseri’dir. Çünkü bu ehirde bulunan Selçuklu eserleri, ilk dönem 
eserler olmas na ra men sade ama bize göreli ini koruyarak 
varl n  sürdürmektedir. Camileri, medreseleri, kale kal nt lar , 
türbeleriyle Kayseri geçmi inin miras na yaslanan, belki ondan güç 
almasa da k alabilen bir ehirdir. 
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 SELÇUKLU’NUN “DARU’L FETH ”  KAYSER ’D R! 
 
 Bizim tarihimizde ikinci Alparslan’  kabul edilen 1.Alaeddin 
Keykubad’ n  üç gözde ehri vard . Bunlardan birisi Konya, Buraya 
“Daru’l  Mülk”,  yani  “Ba kent” diyordu. Selçuklu Devleti’nin 
ba kenti olarak özel bir yeri ve önemi vard . Kendi saltanat  boyunca 
Konya’n n bu unvan n  ve itibar n  korudu… 
 Ancak, bir ba ka ekilde ba l  oldu u bir ehir daha vard . 
Bu da Kayseri’ydi. Kayseri’ye bu yüzden  “Daru’l Feth” yani “Fetih 
Yeri, Kap s ” unvan n  vermi ti. Bu ehre bu unvan  veri  sebebi ise 
bütün fetih kararlar n  Ba kent Konya’da de il Kayseri’de al yor 
olmas d r. Sultan’ n Kayseri’ye bu kadar önem veri inin en önemli 
sebeplerinden birisi, o dönemde yo un Mo ol bask s na kar , Türk 
devletinin bütünlü ünü korumak içindi. Çünkü, Kayseri dü erse, hiç 
olmazsa, Konya dirensin diye. Gerçekten de yeni bir sefere ç k  
start n  vermek için Kayseri’de yapt  bir törende zehirlenerek 
öldürüldü.  Bu  unvan Kayseri’nin tarihi kimli ine öylesine sinmi tir 
ki, Ferit Develio lu, “Osmanl ca Türkçe Lügat”inde bu kelimeyi 
aç klarken “Kayseri’nin eski ad ”(82) ilavesini yapmadan edemez. 
  Sultan’ n üçüncü gözde ehri ise, k  aylar nda  gitti i ve 
han m  Mahperi Hunad Hatun’un memleketi Alanya idi. Sultan, 
yazlar n  ise Konya yerine daha çok Kayseri’de geçirirdi. Öldü ü 
zaman, emirleri kalbini Kayseri’ye bedenini ise Konya’ya gömdüler. 
ki han m  Melike Adile Han m ile  Mahperi Hunad Hatun ise 

Kayseri’deki türbelerinde ebedî istarahatgâhlar na yatarlar… 
 Bu bak mdan, Alaeddin Keykubad’ n Kayseri ile olan 
ili kisine k saca bakmakta fayda vard r: 
 Alaeddin Keykubad, Anadolu Selçuklular n n en büyük 
sultan d r. Alanya’y  fethederek denize aç labilen Selçuklu Devleti, 
kendi döneminin Do u’da ve Bat ’da en büyük devletidir. Bu 
____________________________ 
82 Ferit Devellio lu, Osmanl -Türkçe Lügat, (Dar-ül Feth Sözcü ünün anlam ) s. 167 
Ankara 2004 
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as rlarda Do u ve Bat  Roma devletleri zay flam  ve zaten Malazgirt 
sava yla da Türk tehdidi alt na girmi tir. Ne var ki, s n rlar n  
geni letmekle büyük devlet olunam yor. Bunun çok ac  tecrübelerini 
Alaeddin Keykubad’ n bizzat kendisi ya am t r: 
 Alanya’y  fethe ç kt nda, hayal edilmeyecek bir olay  
ya am , k rk günlük ku atmadan sonuç almakta zorlan nca, 
dönmeye karar verdi i bir s rada rüyas nda ku atmaya devam 
etmesi ve kalenin dü ece i kendisine bildirilmi tir. Bu manevi ikaz 
üzerine ku atmay  artt rm  ve Kale komutan  Kyr Vart, “K z  Huant 
han m ile evlenmesi, kendisine valilik verilmesi art yla kaleyi teslim 
edece ini” bildirmi tir. Bu teklif kabul edilerek Kaleye Selçuklunun 
çift ba l  kartall  bayra  çekilmi tir. Huant, Selçukluda Hunat’a 
dönü mü  ve bu han m, sarayda kocas  Keykubad’ n öldürüldü ü 
zamana kadar H ristiyanl n  koruyarak saltanat n  sürdürmü tür. 
(83) 
 “ htiras” insana has bir hastal kt r. Hayvanlara bak n z, aç 
bir aslan avlanaca  zaman sald rgan olur. Av n  yakalar yer, karn  
doyunca, avlayaca  di er hayvanlar aras nda herhangi bir tehdit 
olu turmadan birlikte ya ar giderler. Hemen bütün vah i 
hayvanlarda kural böyledir. nsanda ise bu böyle olmuyor. ktidarda 
bir ki i olur ama iktidara talip bir y n insan ç kar. Kimi iktidar  ele 
geçirmek ister, kimisi iktidara ortak olmak ister, kimisi iktidardan 
beslenmek ister. Ama hepsi, h rs dedi imiz o dayan lmaz içgüdünün 
de i ik ekillenmesi olarak hep ortada dola r durur. Pers 
mparatorlu unu bu ihtiras ortadan kald rd . Büyük skender’i bu 

ihtiras bitirdi. Roma’y  bu ihtiras parçalad . Bizans’  da bu ihtiras 
y kt . Selçuklu da bu ihtiras denen belan n bak n nas l kurban  oldu: 
 bn Bibi’nin  anlatt na göre, Keykubad’ n vezirleri artan 
güçleri sayesinde iç tehdit unsuru haline geldiler. Öyle ki, Devletin 
saray nda günde 35 koyun kesilirken, sadece Çe nigir Emir 
Seyfeddin’in saray nda 80 koyun kesilmeye ba lam t . Vezirler 
Keykubadiye saray ndan ç k nca kimseler ortalarda görünmez hale 
geldiler. Korku, pani e dönü meye ba lad . Sultan bunun 
fak ndayd  ve buna bir kesin çözüm bulmak gerekiyordu. Bir devlet 
ba kan  dü ünün ki, iktidar n  payla t  insanlara kar  darbe yap-
________________________ 
83 Mehmet Çay rda , Kayseri Tarihi Ara t rmalar , s.28. Kayseri Büyük ehir Bel. 
Yay n  Kayseri 2001 
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mak durumunda kals n. Ne var ki, ba ka çaresi de yoktu. Bunu da 
vezirler çabukla t rd lar: Bir gün Emir Seyfeddin’in evinde toplanan, 
Zeyneddin Ba ara, Mübarizeddin Behrem ah, Bahaeddin Kutluca, 
Sultan’  ortadan kald rmak için bir plan haz rlarlar. Buna göre, 
Sultan’  Seyfeddin’in evine davet edip el ve ayaklar na kelepçe 
vurarak, iktidardan uzakla t rmaya, yerine  ise  Keyferidun’u getir- 
meye karar verirler. Bundan haberdar olan Sultan bu davete 
kat lmaz, bu defa daha sonra hiçbir ey yokmu  gibi kendisi onlar  
davet eder ve o gece hepsini tutuklatarak, ortadan kald r r…Böylece 
iç tehdit unsurlar n n bir k sm  temizlenmi  olur. Ne var ki, bir 
yürekteki ihtiras  bitirirsiniz, ama o öylesine sald rgan hastal kt r ki, 
t pk  bula c  bir virüs gibi bir ba ka yürekte ç kar ortaya. Nitekim 
öyle oldu, bu defa, 1237’de am’a ç kaca  bir seferin haz rl klar n  
tamamlay p, gelen elçilerle görü tü ü bir tören s ras nda, Alaeddin 
Keykubad’ , kendi yak nlar , daha ya  ellilere varmadan zehirle- 
terek sadece Sultan  de il, bir imparatorlu u da dönü ü olmayan 
korkunç sona do ru sürüklediler. Böylece, Alaeddin Keykubad, 
Daru’l Feth’de Selçuklu’nun bir daha aç lamayacak fetih kap lar n  
kapatan ihtiraslara yenik dü mü tü. bn Bibi, bu ölüm olay n  
anlatt  kitab nda konuyu u cümleyle noktalar: “Padi ah n 
ölümünden sonra memleket ve millet i lerinde  bozukluk ba lad , 
padi ahl k makam n n düzeni altüst oldu.”(84) Öylesine altüst  oldu 
ki, birkaç y l sonra Mo ollar Anadolu’ya rahatça girdiler ve  
Anadolu’yu kendilerinin tayin ettikleri valilerin yönetimine b rak p 
gittiler. 
 Kayseri tarihinin talihsizli inden de öte, en st rapl , en ac l  
olay  bu büyük insan n ortadan kald r lmas yla ba lad . Bu ehri 
yar na ta yacak olan altyap  hizmetleri kabul edilen camiler ve 
medreselerle dönatan, ilmin ayd nl n  Anadolu ufkuna buradan 
ta yan bu büyük insan n varisleri, bu hatalar na bedel ödemediler 
mi? Elbette hak yerde kalmayacakt , ancak onlar n ödedikleri bedelin 
faturas  yine bu tapra n insan na kesildi. Çok kan döküldü, cok 
yuva y k ld . Bütünüyle büyüme ideali ve umutlar  ebediyen sönüp 
gitti. Siyasi ihtiras, kontrole al namay nca onu kullananlara da 
büyük zararlar verebilir. Bu, pimi çekilmi  el bombas n n o pimi 
çekenin elinde infilak etmesi gibi bir eydi. Nitekim burada da öyle 
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oldu, Keykubad’ n o lu babas n n koltu unhda fazla oturamadan  
bir saltanat h rs n  genç ya nda hayat yla ödedi… 
 mparatorlu unu kontrollerine al p haraca ba layarak ehir- 
leri Art k, halk çal p kazan yor, Mo ollar ise ellerinden alarak götü- 
rüp yiyorlard . Bütün Anadolu, böyle bir talihsizli i payla rken, 
Kayseri bir farkl l  yakalaman n ans na kavu tu: burada yap lan 
say s z Medrese, bu ehri ilim ehri haline getirmi ti. “Daru’l Feth” 
kap s  kapan rken bu defa, “Makarr-  Ulema” kap s  aç lm t .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 84 bn Bibi, Selçukname, (Çev.Mürsel Öztürk) c. 1. s. 452 Kültür Bakanl  Yay n , 
Ankara 1996 
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“DARU’L FETH”’TEN KAPISINDAN 

 “MAKARRI ULEMA” KAPISINA 
 
 ‘Selçuklunun bereketi Kayseri’ye ya m t r’, dersek yanl  
söz söylememi  oluruz. Bugün bak yoruz, halk n iskan  için seçilen 
alanlardan neredeyse daha fazlas n  cami  ve medreselerin oturdu u 
alanlar olu turuyor. Çok ilginçtir. Çekirdek ehir olarak yüksek ve 
kal n surlarla çevrili d  kale içindeki eskilerin “ çeri ar” dedikleri 
ehir’de ilk dönem eserleri olarak Melik Muhammed Gazi Merde- 

sesi, Hatuniye Medresesi ve bugün harabeleri üzerinde kapal  
çar n n bulundu u Muineddin Pervane Medresesi in a edilmi  ve 
hizmete verilmi tir.   
 ehir d a aç l rken bu kalenin çevresine yerle mi  ve bu 
alan  da d ardan  ta tan bir hilal gibi cami ve medreseler çepeçevre 
ku atm t r. imdi, ehri tan yanlar gözlerini yumup çevreye 
bak ns nlar. ehri tan mayanlar ise dikkatle okusunlar: 
 Bat ’dan ba layal m: Gülük Medresesi, onun biraz sa nda 
harabe halindeki Hoca Hasan Medresesi, onun biraz daha sa nda, 
Avgunlu Medrese, güneyindeki ifaiye Giyasiye Medresesi, onun 
biraz daha sa nda Hac k l ç Medresesi, Onun  sa  önünde Sahabiye 
Medresesi, ehrin do usunda Hunat Hatun Medresesi, hemen 
yak n nda Seraceddin Medresesi, biraz ilerisinde Kö k Medrese…  
 O dönemin bir Anadolu ehri içinde böylesine çok medrese- 
nin olmas , buras n  ayr cal kl  bir konuma ta maktad r. Bu kadar 
Medrese,  herhalde talep olmasa yap lmazd . te bu talebi Selçuklu 
Yurdunun her taraf ndan  Kayseri’ye gelen  ö renciler olu turuyor- 
du. Ö renci olunca do al olarak onlar  e itecek hocalar n  da 
dönemin iktidarlar  burada istihdam etmek durumundayd . Bu 
kadar çok ve çe itli bran larda hizmet veren medresede, ayn  çe itli- 
li e sahip ö retim elemanlar  da d ardan ve iç kaynaklardan sa la- 
narak ders vereceklerdi. Kayseri bu görünümüyle bir ilim ve kültür 
ehri haline gelmi  ve bu ehre “Makarr-  Ulema ehri”(85)denmi tir. 

_________________________ 
85 Muhsin lyas Suba , Bu ehrin Hikayesi, s.138. K.T.O Yay n , Kayseri-2003 
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 Bu kadar çok medresenin yap l n n sebep ve sonuçlar  
üzerinde durmaya gerek var m  bilemiyorum.  
 Osmanl  mparatorlu unun stanbul’a önem ve özeni ne ise, 
Selçuklunun da Kayseri’ye önem ve özeni öyle olmu tur. Çünkü  
Selçuklunun hiçbir ehrinde bu kadar yo unlukta medrese yoktur. 
Biz yukar ya sadece ayakta olan ve halen hizmet verenleri ald k. 
Y k lm  medreseler buna dahil de ildir. Kaynaklar, medrese say s - 
n n bilinenin en az iki kat nda oldu unda hem fikirdirler. 
 Selçuklular, ilimle dinin birlikte toplum hayat na yön 
vermesini, sosyal hayat  beslemesini arzulad klar ndan olacak, bu 
medreselerin hemen hepsinin yan nda mutlaka ayn  ustalar elinden 
ç km  devasa camiler yapm lard r. Camii Kebir, Hunat Camii, 
Gülük Camii, Hac k l ç Camii sekiz yüz y ld r kap lar n  müminlere 
açmaktad rlar. 
 Ayn  gelene i Osmanl ’da da görürüz. stanbul’da bütün 
büyük camilerin yan nda büyük medreselerin olu u  bu gelene in 
bir ata emaneti eklinde de il, bir kültürel ve manevi ihtiyaç olarak 
hissetmelerindendir. Hani Albert Einstein’e atfedilen bir söz vard r: 
“Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topald r", diye. Bu realiteyi Bat  ancak 
20. yüzy lda fark etmi . Bizim atalar m z ise bunu sekiz  as r önce 
hayat n zarureti olarak bizzat ya ama tarz m za kendi kurumlar yla 
yerle tirmi tir. 
 Ben bir gün bu duygularla kalkt m ve günümün tamam n  
bu medreseleri gezmeye ay rd m. lk u ra m do al olarak 
Kayseri’de yap lan ilk medreseydi. Ah, topra a gömülmü  ta lar n 
hüznü bir ya mur sonras  üzerindeki topra  slatm  gibiydi. Bu 
ehri fetheden, bu ehirde ilk Türk damgas n  eserleriyle vuran 

Melik Mehmet Gazi’nin her sabah kabrinden do rulup türbesinin 
penceresinden görebilmek için  yapt rd  Medreseyi, hangi hoyrat el 
y k p topra a gömmü tü? nan yorum ki, buradaki ta lar topra n 
alt ndan gün yüzüne ç k p konu sa, arsa yamyaml n n tarihimize 
k y mdaki duyars zl n  anlatacak ve bu i i yapan ac mas z elleri bir  
bir bize gösterecektir. Ne var ki bu mümkün de il. Bu medresenin 
tavan n  ve gövdesini yok edenler, temelinin üzerine  tuvalet in a 
etmek gibi bir abesle i tigal dedi imiz  kötülü ü yapmay  da ihmal 
etmemi ler. Öyle san yorum ki, buraya giren her insan, sadece 
ihtiyac n  gidermiyor, buray  tarumar edenlerin ruhlar n  da 
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kirletmeden d ar  ç km yorlar. Bu medreseye bu kaderi reva 
görenlerin kendi geleceklerini pisli e bula t rmak gibi tarihlerinin ve 
geçmi lerinin intikam n  kendi elleriyle kendilerinden ald klar n n 
acaba fark nda m yd lar?  Bu dü üncelerle oradan uzakla t m. 
 Bu defa ifaiye Giyasiye’ye vard m. Asya’n n Kandille- 
rinden Sanki bni Sina kar mda ders veriyordu. Kitabü’l Necat’ n  
açm ; “Kurtulu , bedenin iyile tirilmesinde de il, ruhun iyile tiril- 
mesindedir”, diyordu. “Yüce Yarat c  bir Kudsi Hadiste dile 
getirildi i gibi “Ben bir gizli hazine idim, bilinmek istedim insan  
yaratt m”, buyuruyor. Bu, ifade bizi “Vahdet-i Vücut”a götürür”, 
diyordu. Etraf na toplanm  talebeler derin bir sessizlik içinde onu 
dinliyorlard . Ta lar secde halinde, eyvan dua halinde. Odalar  vecd 
halindeydi bu medresenin. Onlar da biliyorlard  ki, Tababetin 
hükümdar  bni Sina bu binaya gelmemi ti. Ama bni Sina’n n t p 
ilmindeki devrimi bu esere ilham vermi ti. Onun için duvarlar nda 
onun ruhu yank lan yordu. Sanki o ruh bir beyaz güvercin gibi 
kar ma konmu  ve bana onu anlat yordu:  
 “16 ya mda t p ilminde olabilece im noktaya ula m  
bulunuyordum. S k nt ya dü tü ümde camiye gider ibadete ba lar 
ve ö renmek istedi imin kap s n  açmas  için Rabbime dua ederdim. 
“El-Kanun fi't-T p” isimli kitab m bütün dünya da “T bb n ncili” 
olarak kabul edildi ve okutuldu. Ne var ki, ba kalar n n sa l  için 
harcad m zaman  kendime ay rma f rsat m olmad , kolitin olu tur- 
du u barsak hastal ndan kurtulamad m, insan n bedeninin dün- 
yaya ruhunun ise sonsuzlu a ait oldu unu fark etti im de ömrü- 
mün sonuna gelmi tim, 57 ya nda Rabbime kavu tum. Arkamda 
kalan 220 eser beni sizlere getirdi bugün. Ancak, baz  hükümdarlar 
gibi baz  insanlar n da  ak l gözü kör ise, ona eser ne yaps n?”(86) 
 Kör idrak, akl n imkânlar n  kullanma yetene ini i letme- 
mesidir. Hani, bni Sina’n n, hayat  boyunca u rad  büyük haks z- 
l klar, ya ad  iç sürgünler yüzünden bir sözü vard , hayat n bütün 
teferruat n  ifade eden bir sözü; “ lim itibar görmedi i yerden göç eder”, 
diye. Asl nda göçen ilim de ildi alimdi, o alim de do rudan 
kendisiydi. Bu söz burada öylesine dokundu ki bana. Çünkü bu 
binalar itibarlar n  kaybetmi , imdi sessiz sedas z kapal  kap lar yla 
_________________________ 
86 bni Sina, Erciyes Üniversitesi Bildirileri Kitab , s. 17. Kayseri 1984 
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kendi iç uzletine çekilmi  halde duruyordu. Halbuki, insanlar, ak l 
donan m yla gelirler dünyaya. Bak n z, bizim atalar m z bu binay  
tam 800 y l önce, üstelik bir genç k z n; Gevher Nesibe’nin vasiyeti 
sonucu yapm t r. O dönemde Bat  H ristiyanl  tedaviyi kafirlik 
olarak görürken, biz yine Bat ’n n ancak 19. as rda ula abildi i 
uygulamal  hastane sistemini  sekiz as r önce hayata geçirmi iz. Yan 
yana iki binan n birinde t p ilmini ö retmi iz, öbüründe ise 
ö renilen ilmi hastalar üzerine tatbik etmi iz. Bir vasiyet, bir “sadaka-
i cariye” dedi imiz sürekli aç k tutulan hay r defterine her gün yeni 
bir hizmet arma an n n kaydedilmesi demekti. Bizim genç 
kad nlar m zdaki bu idrake bugünün soyunan, vücudunu te hir 
eden genç kad n  ula acak m ? Bu medresenin kapat lm  kap lar  
arkas ndaki duvarlar na hüzünle bakarken kendi kendime bunun 
muhasebesini yapt m ve kahredici olumsuz cevab n  alarak 
döndüm… 
 Medreselerin hepsini gezmek mümkün de ildi. Son olarak 
yolumun üzerindeki Sahabiye’nin kap s ndan içeri girdim. Tam 
kar mda büyük eyvan. O da, hakk n, hukukun, adaletin terazisinin 
burada kul hakk n  dirhem hassasiyetiyle, gram hassasiyetiyle 
ölçtü ü bir  tablo zenginli i ile geldi kar ma. Buras n , 1267’de 
yapt ran Sahib Ata Fahreddin Ali, Selçuklu mülkünün adalet i ine 
bak yordu. Bu medreseyi de slâm Hukuku’nun ö retildi i bir 
fakülte olarak in a etmi ti. Yurdun dört bir yan ndan gelen genç 
talebeler iktidarlar n ancak adaletle ayakta durabilece ini ö retmek 
için e itilip yeniden memleketlerine gönderiyorlard . Bir ülkeyi belki 
k l çla, silahla fethedebilirsiniz ama kendinizde ancak adaletle 
tutars n z. Bu anlay  de il midir ki, Yahudi’nin hakk n  Sultan’dan  
alm t r. Bu anlay  de il midir ki, dü man na, “Kardinalin sar  
yerine Padi ah n kavu unu tercin ettirmi tir.” Bu hak anlay yla 
Selçuklu üç as r, Osmanl  yedi as r iktidar olabilmi lerdir. Bugün her 
dükkan nda bir kitapevinin tabelas  as l  olan medrese bugün adalet 
da tmasa da hiç  olmazsa al p okuyan  olursa ilim da t yordu. Bir 
önceki medresenin hüznünü burada teselliye çevirip ayr l rken, yine 
de hay flanmadan edemedim: Bir dönemin “Daru’l Fethi”, o fetih 
heyecan ve ruhunu  kaybeden sakinleri yüzünden yine de unvans z 
b rak lmam  ve bu defa “Makarr  Ulema” ehri yap lm t . O itibar 
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devri de geride kald  ve Kayseri bugün ticarette gözü aç kl  ile 
anlat lan ve an lan ehir haline dü ürüldü. Sanki ehrin geçmi i 
bizden intikam al yor gibiydi. Cumhuriyet neslinin tarihine ve 
miras na bak n n hazin bir tecellisi de il mi? 
 Peki, bu ehir bundan ç k  yolu bulamayacak m ? Bugün 
ikisi özel dört Üniversiteye ev sahipli i yapan bu ehir, nüfusunun 
önemli bir k sm n  okur-yazar yapman n ötesinde, bilgili yapmaya, 
e itilmi  insan haline getirmeye büyük çaba göstermektedir. Kayseri, 
bugün ilim merkezi olman n tarihi miras n  yeniden canland racak 
hamlelerin içindedir. Bu ehirdeki  hemen bütün ilkö retim okullar - 
n n hay rseverler taraf ndan yapt r lmas , Üniversitenin yine bu 
hay rseverlerin 100 milyon dolar  bulan katk s yla de il Türkiye’de, 
dünyada sözü edilen tek hay r eseri olmas , bizim bu yöndeki 
karamsarl m z  giderecek önemli ans  vermektedir. Bir milyona 
yakla an nüfusuyla gelece in Kayseri’si, daha da geli mi  bir ilmi 
hüviyet kazanacak gibi gözüküyor. Art k, “Okur-yazar de ilim, ama 
Kayseriliyim”, sözü çok gerilerde kald .  
 Selçuklunun miras , Osmanl  döneminde biraz kesintiye 
u ram  olsa da, yeniden canlanma e ilimindedir. Bunun en güzel 
örne ini de, Erciyes Üniversitesi’nin 28 ülke’den 150 bilim  adam n n 
i tirakiyle, 27-30 Eylül 2010 tarihinde Kayseri’de  düzenledi i  
“Uluslararas  Selçuklu Sempozyumu”nda gördük. Bu ehre gelen eski 
Selçuklu co rafyas ndan bilim adamlar , Kayseri’de gerçek anlam y- 
la bir “Selçuklu ehir modeli” görmeseler de, “Selçuklu miras na sahip” 
olma arzusu ta yan bir ehirli ayd nlar  görmü  oldular ve bunu da 
ifadelendirmekten çekinmediler. Bugün tesellimiz böyle bir sahip- 
lenme duygusunun fark edilmi  olmas d r… 
 Bu sempozuma kat lanlar n hemen hepsinin ortak görü ü, 
Kayseri’nin Selçuklu döneminde çok önemli bir ehir oldu u gerçe- 

inin fark edilmesidir. Buradaki medreselerin ilim merkezi olman n 
ötesinde, dönemin  yönetimine kaliteli ayd nlar  yeti tirme gibi bir 
görevi de yerine getiriyor olmas n n bunda pay  büyüktü. Ayakta 
olanlar yla, harabe halinde olanlar yla, y k lm  izi kalmam  
olanlar yla Kayseri, o günkü nüfusuna göre çok ileri büyük bir talebe 
kitlesini bar nd r yordu. Buradaki insanlar n, geçimleri, yiyecekleri, 
giyecekleri, har l klar , buradaki insanlar taraf ndan kar land n- 
dan olacak bugün Kayseri “hay r  ehri” olarak an lmak gibi yüksek 
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bir payeye ula m t r. Gen mühendisli inde çal anlar için 
Kayserilinin bu yönünün öyle san yoruz ki, sosyolojik analizlerinin 
yap lmas  gerekecektir. Bir ehir, bir ehirle birikimini, kazand n  
neden kendine harcam yor da böylesine cömertçe toplumun 
hizmetine arzediyor? Bu ehrin farkl l n  anlamak için bu testlerin 
çok iyi yap lmas  gerekti ini dü ünüyoruz. 
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 EHR  VARLIKLARIYLA TAÇLANDIRANLAR  
 
 Hani dedik ya ‘Kayseri ilim adamlar n tercih etti i bir 
ehirdir’, diye. Bir ehir bu ad  al r da, bunun için gelip burada kalan 

alim bulunmaz m , bunun numunesi olmaz m ? Elbette vard r. Bir 
gün evimin yak n nda bulunan  Seyyid Burhaneddin’in türbesi 
önünde durdum, saatlerce kendi kendime hep bu isim muhasebesi 
içinde yorulup kald m: Bu mübarek zat, 8 bin, km. öteden ne diye 
kalk p Kayseri’ye gelmi ? Mesele Mevlana’y  yeti tirmeyle s n rl  
olsayd , Konya’da kal rd , oraya yerle ir orada ölmeyi isterdi. Hay r, 
öyle yapmam , Mevlana’ya dersini ve ders sonras  ödevini vermi  
dönüp bu ehre gelmi . Keza, Zeynel Abidin de öyle de il mi? 
Kimine göre, Hz. Ali’nin torunu kimine göre, Kad  Burhaneddin’in 
taht varisi. Öyle ya da böyle, bugün ehrin merkezinde bir türbe var 
ve burada bu adla bir mübarek insan yatmaktad r. Medine’den 
gelmi  olabilir, Sivas’ta do up Kayseri’yi ilim beldesi oldu u için 
tercih etmi  olabilir her halükârda bu ehrin itibar na  kendi 
ahsiyetinden bir eyler katan bir büyük insan. eyh Camii dedi imiz 

o küçücük caminin  hemen biti i indeki Türbe’de yatan brahim 
Tennuri Hazretleri s radan bir isim midir? Sivas’ta sarrafl k yapan 
bir baban n zenginli ini bir kenara b rakarak, gelip Kayseri’de ilim 
ve edep dersi veriyor. Fatih’in hocas  Ak emsedin’in halifesi olup 
Bayramiye Tarikat n  Kayseri’de halk n irfan meclisine kazand ran 
bir isim oluyor. Üstelik Ak emseddin’le birlikte stanbul’un fethine 
kat lan ve yazd  “Gülzar-  Manevi”yi Fatih Sultan Mehmed’e 
arma an eden bir airdir.(87)   
 Tefekkür kap s n  bu büyük isimlere do ru açt n zm , 
kabirleri burada olmasa da daha nice isimler geliyor akl n za: 
Mesela, Davud-u Kayserî’yi nas l unutabilirsiniz, bu mümkün mü? 
Bu ehirde do mu , e itimi tamamlamak için M s r’a gitmi , kendini 
_______________________ 
87 Ali R za Karabulut, Me hur Mutasavv flar, s.216. Seyyid Burhaneddin Vakf  
Yay n , Kayseri1994 
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yeti tirdikten sonra, kariyerinin fark na varan Osmanl  Sultan  
Orhan Gazi, onu znik’e ça rarak, kendi devletinin e itim sistemini 
onun mübarek elleriyle ekillendirmek için emaneti ona b rakm . 
Bir Kayserili, bir Cihan mparatorlu unun ilim müesseselerine ekil 
ve muhteva veriyor. Kayseri için küçük bir mesele mi bu? Kayseri’de 
do mu , burada yeti mi , çocuklu unda Hacca oradan M s r’a gidip 
e itimi tamamlayan ve 19 ya nda gelip ehrine kad  olan, daha 
sonra kendi ad na devlet kuran Kad  Burhaneddin Ahmed’i  
dü ünmemek mümkün mü? O Kad  ki, Osmanl ’n n edebiyatta ilk 
Divan’ n  olu turma erefine eren bir büyük air. Yine ayn  ekilde 
Sinan!.. O da, mparatorlu un sanattaki seviyesini belirleyen bir 
büyük deha… Bir köy çocu u, köyünden saraya dev irme yoluyla 
gidiyor. Orada, “Ser Mimaran-  Hassa (Osmanl ’n n Ba mimar )”l k 
gibi bir koltu a oturmay  ba ar yor. Sonra da, H ristiyan bir aileden 
gelmi  olmas na ra men, Müslümanla mas n n uuru ve dikkatiyle 
ve hatta iddias yla Selimiye’yi in a sebebini aç klarken; “Kefer-i 
Fecere’nin mimar geçinenleri, Ayasofya’n n kubbesinden daha büyük 
kubbeyi, Müslüman sanatç lar in a edemezler, sözü benim yüre ime 
dert oldu. Onun için Selimiye’nin kubbesini alt  z ra daha yüksek, 
dört z ra daha derin yapt m”(88), diyerek H ristiyanlara Müslüman 
sanatç n n idrak ve irade gücünün tarihî dersini en güzel bir ekilde 
verebiliyor!  Yine ayn  ekilde eyh Hamed-i Veli: Ali Da n n 
dibinde, Akcakaya köyünde do up kendini yeti tiren bir büyük 
gönül sultan . Ekmek pi irerek geçimini sa lad  için halk aras nda 
“Somuncu Baba” diye tan n yor. Y ld r m Bayezid’in Ni bolu 
zaferinden sonra bu zaferin ükranesi olarak Bursa’ya yapt rd  Ulu 
Cami’nin aç l nda ilk hutbeyi okuyor. Kayseri’ye dönüyor ve ir at 
görevine ba l yor. Bu s rada, Ankara’da Numan  ad nda bir 
müderris’in ünü sarm t r Anadolu’yu. Ancak, Somuncu Baba ondan 
önde bir büyüktür. Numan’  Kayseri’ye ça r yor, davet üzerine, 
Kayseri’ye  Somuncu Baba’y  ziyarete geliyor. Burada bir süre 
birlikte ir at görevini sürdürüyorlar. Sonra birlikte am’a ve oradan 
Hacca gidiyorlar. Hac  Bayram Veli’nin as l ad  Numan’d r. 
Kayseri’ye geldiklerinde bayram günüdür. Bu bulu may  da bir 
Bayram sevinciyle kar larlar 
 ______________________ 
88  Muhsin lyas Suba , Ta la Konu an Deha, s. 22 Nesil Yay nlar , stanbul 2004 
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ve burada Numan’ n ad  Bayram’a dönü ür. Ders görevinden 
Somuncu Baba’n n i aretiyle ir at görevine geçerek Bayramiye 
tarikat n  kuruyor. Ankara’n n manevi fatihi olarak orada ya yor ve 
ölüyor. Somuncu Baba da Kayseri’ye ba lan p kalm yor. 
Anadolu’nun çe itli bölgelerinde ir ad n  sürdürüyor ve sonunda 
Darende’de vefat ediyor ve orada defnediliyor. Bugün Somuncu 
Baba dendi i zaman akla gelen ehir Kayseri’dir… Çünkü ilim ve 
irfan bereketini burada alm  ve buradan Anadolu’ya yaym t r(89). 
 Sadece bunlar m ? Elbetteki de il: Son devir Mevlevi eyhi 
Ahmet Remzi Dede’yi ihmal ederseniz, Mevlevili e vefan z  terk 
etmi  olursunuz. Y llarca Osmanl  mparatorlu unda Mevlevi eyhi 
olarak  Genç Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün özel ilgisiyle 
kütüphaneci olarak hizmet vermi , ya lan p Rabbine kavu aca n  
anlay nca memleketine gelmi , ruhunu sahibine teslim ederken 
bedenini de Seyyid Burhaneddin türbesinin giri ine b rakm . Ahmet 
Remzi Dede’nin müridi ve yak n dostu, Yanan Dede. Bir H ristiyan 
ailenin çocu u olarak do up 13 ya nda Mevlana’ya ba lanan tam 40 
y l Müslümanl n  gizleyerek ya ay p sonra if a edilince evinden 
at lan Mehmet Abdülkadir Keçeo lu (Yanan Dede) nu ihmal etmek, 
Allah ve Peygamber a k yla gözya  döken bir iman abidesine 
vefas zl k olmaz m ? “Gönül hûn oldu evkinden, boyand m Yâ 
Resulallah” diyerek Türkçe’nin en muhte em Nât’ n  yazan, bu 
mübarek insan Kayseri’den kopmadan ya am  ve stanbul’da 
Hakk n rahmetine kavu mu .Onun ibretlerle dolu hayat , inanm  
insanlar n neleri gö üslemesi gereken bir ev ödevi gibidir bize… 
 Dikkat ettiniz mi bilmem; Osmanl ’n n ilimde Davud-u 
Kayseri, edebiyat’ta Kad  Burhaneddin, sanatta Mimar Sinan,  ve 
tasavvufta Somuncu Baba belirleyici, in a edici ve yüceltici ilk 
hareketi veren isimleri olarak ç k yor ortaya… 
 Bugün itibarl  ehirlerin hemen tamam , kendi topra ndan 
ç kan böyle burç isimlerin itibar kredilerini kullanarak kendilerine  
referans imtiyaz  sa larlar. 
 San r m, bu fazilet p narlar ndan beslenen Kayseri’nin eski 
______________________ 
89 Ali R za Karabulut, Me hur Mutasavv flar, s.111. Seyyid Burhaneddin Vakf  
Yay n , Kayseri 1994 

227



 

ya l lar , bugünkü gibi dünyaya dört elle sar lmam lar ve hatta, 
ya lar  63’ün üzerine ç kt nda, kendilerinden ya n  soranlara, 
cevap vermemeye özen göstermi lerdir. Bunu, Ahmet Yevesî 
Hazretlerinin, bu ya tan sonra kendisine ya anacak yer olarak mezar 
eklinde toprak alt nda bir mekan haz rlamas n n uyar c  i aretine 

ba larlar. Bu mübarek insan, “Allah’ n Sevgili Kulu, Peygamber’i, 
Hz. Muhammed dünya hayat n  63 y l tasarruf etmi tir. Bu ya tan 
sonraki ömür bizim için lüks olur”, diyerek sade bir hayat 
ya am t r. Bir gün bir ya l  zata bunu sordum: “O lum, ya m 
önemli de il. Allah insana ükredecek kadar ömür versin. Buna dua 
edin”, diyerek bana gerçek bir hayat ö üdünde bulunmu  ve ayn  
zamanda bir neslin hayat felsefesini if a etmi ti. 
 Kayseri’den beslenenler, Kayseri’yi besleyenler… Bu ehrin 
kalite hamuruna kendi  itibarlar n  maya yapanlar burada yat yor 
olabilirler, ya da buradan göçüp ama Kayserililik imtiyaz yla ba ka 
yerlerde yat yor olabilirler. Önemli olan onlar n gönül p nar ndan 
beslenmeyi talep edenler bu ehirde dün oldu u gibi bugün de var 
m ?  Bu ehrin havas n  teneffüs edenler, bu ehirden nemalananlar 
bunun bir vicdan borcu olarak dü ünürlerse, Kayserinin dikkate 
al nmayan o sakl  yüzü hayat m za ekil verecek bir yol haritas  
açabilir… Bunu ehrin de il, bu ehirde ya ayanlar n ihtiyac  vard r 
diye dü ünüyorum… 
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SEYY D-  SIRDAN’I ANLAYAB LSEYD K! 

 
 Gelin bir de buradaki bir Hoca’dan k saca söz edelim. Bu, 
s radan birisi de ildir: Dünya’ya Mevlana’y  kazand ran bir isimdir. 
Bu, Seyyid Burhaneddin Hazretleridir. hikâyesi k saca öyledir: 
 Horasan Erenlerinin Anadolu fütuhat  bir ilâhi k olarak 
kendilerine verilince bölgeye ak n ak n Türkmen eyhleri gelme- ye 
ba lad .  Hac  Bekta  Veli, Yunus Emre ve Mevlâna hazretleri art k 
bu topra n  nuru ve bereketidir. 
 Onlar mânevî fütuhat hareketini yürütürken, Mevlâna’- n n 
hocas  Seyyid Burhaneddin, talebesinin pe ine dü erek bu topraklara 
geldi. 1232 y l nda Anadolu’ya girdi. Gitti i Konya’da  9 y l, 
gelece in büyük dü ünce ve tasavvuf adam  Mevlâna'y  e itti. Onun 
art k kendi ba na hizmet yürütece ine kanaat getirince gelip 
Kayseri’ye yerle ti. Buras , o y llarda Daru’l Feth olarak an l yordu. 
Sultan Alaeddin Keykubad, henüz yeni öldürülmü tü. ehir bir 
karga a içindeydi. Böyle bir bölgenin bir manevi koruyucuya 
ihtiyac  vard . nsanlar  onun yla ayd nlanacak ve buradaki 
moral y k nt s n n harabelerinden yeniden gelece e güvenle bakan 
bir toplum ç kacakt . Çünkü Kayseri Konya’n n güven kap s yd . 
Mo ollar y llard r bu ehirleri bask  alt nda tutuyordu. Bu azg n 
ya mac  sürüyü durdurabilmek için halk n moral yönünden 
güçlenmesi, birbirine güven duymas  ve dü mana kar  kenetlen- 
mesi gerekiyordu. 
 Seyyid-i S rdan bu iç kar kl klar  a abilmek için tek yolun 
iman oldu unu söyledi, insanlar  hakka davet etti. Onlar  e itti. 
Dergâh nda ehir insan n n mânevî yönden cihazlanmas na gayret 
gösterdi. Peygamber Efendimizin soyundan geldi i için “Seyyid” 
gizli s rlar  çözdü ü için de “S rdân” unvanlar yla an lan bu büyük 
insandan etraf ndakiler kendilerine imaml k yapmas n  istediler. O 
kabul etmek istemedi, srar ettiler. Çaresizdi, Yats  namaz na durdu, 
bu namaz  bitirdiklerinde sabah namaz n n ezan  okunuyordu. 
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Sabah namaz n  k l p evlerine da ld lar. Bir daha kimse ona, ‘Gel de  
bize namaz k ld r’, demedi. 
 Seyyid Burhaneddin Kayseri'ye yerle ince medreselerde ders 
vermeyi de ihmal etmedi.  Buna ra men, yine de zaman zaman 
Konya'ya gidip, talebesi Mevlâna ile sohbetler yapmaktad r. te 
böyle bir ziyaret için Konya'ya gitmi tir. Orada uzun bir süre kal r ve 
tekrar Kayseri'ye dönmek ister. Talebesi Mevlâna ise, buna izin 
vermez: 
 -Hay r hocam, Kayseri'ye gitmeyiniz. Burada kal p beni 
ayd nlatmaya devam ediniz. 
 -Sen beni çoktan a t n. Art k bana ihtiyac n yok. Ben de gidip 

m  oradaki insanlara saçay m. 
 -Ben senin na talibim, bu konuda biraz k skanç 
davranmak isterim. Gitmene r zam yoktur!.. 
 Seyyidi S rdan, çaresiz kal r. Ama içinde de evine dönme 
arzusu vard r. Mevlâna'ya haber vermeden ehirden ayr lmak ister. 
Bir gün Mevlâna Meram ba lar na gider. Seyyid bunu f rsat bilerek 
merkebine binip yola ç kar.  
 Mevlâna, Meram ba lar nda dostlar yla sohbet ederken, 
birden irkilir. Sonra kendi kendine m r ldan r: "Yaa üstad m, izinsiz 
ç karsan ba na bu hal gelir i te…"  Sonra yan ndakilere, döner ve; 
“Hemen Konya'dan Kayseri'ye giden yola ko unuz. Hocam yolda 
k vranmaktad r. Daha fazla ac  çekmesin onu al p buraya getirin" 
der. 
 Talebelerinden iki ki i kalk p  giderler. Yan na vard klar nda 
görürler ki, Seyyid Burhaneddin merkepten dü üp aya n  k rm  ve 
ac  içinde k vranmaktad r. Talebeleri görünce, sitem eder: "Bu nas l 
talebedir ki, hocas na hem izin vermez hem de böyle eziyet eder..." 
Al p Mevlâna'n n yan na getirirler. Mevlâna, aya n  sarar ve ellerini 
öperek ikaz eder: 
 -Benim iznim olmadan yola ç karsan bu hâl gelir i te ba na 
hocam. 
 - yi mi ettin yani, bana ac  çektirdin. 
 -Benim sensiz çekece im ac , bunun bin kat d r hocam. 
Sonra, bilesin ki, ben sana beddua etmedim. Ba na gelen, söz 
dinlememenden olabilir... 
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 Seyyid Burhaneddin bir süre daha kal r. Tedavisi tamamlan- 
d ktan sonra izin al p Kayseri'ye döner... Arkas ndan Mevlâna 
kendisini Kayseri'de ziyarete gelir.O y llarda burada in a edilen 
Haymana ba lar  mevkiindeki K z lkö k’ün vak f senedini de 
birlikte imzalarlar… Hoca talebe ili kisi iki dost muhabbetine 
dönü ür ve  uzun y llar bu ekilde devam eder(90). 
 Allah dostlar , bulunduklar  ehirlerin manevi emsiye- 
leridir. Onlar, ehir halk n  birçok beladan korur ama halk onun 
fark nda de ildir.  Hatta, halk onlardaki fevkaladeliklere de bir kulp 
takmay  pek sever. Böyle bir hali Seyyid-i S rdan da ya ar: 
 Talas’tan bir genç k z kendisine derse geliyordu, k z n 
babas n n yak nlar  dedikodu ettiler, “Ate le pamuk bir arada durur 
mu?” diye. Hoca ertesi günü k za bir paket verip babas na gönderdi. 
Art k dersinin bitti ini söyledi. Paketi al p açt lar. Bir de ne 
görsünler, Bir alev yanmakta ortas nda ise pamuk var ama onu 
yakmamaktad r. Tövbe edip özür dilediler ama genç k z  bir daha 
derse almad . “Bizim halimiz, ba kalar nda üpheye sebep oluyorsa, 
o davran  bize yasakt r.” dedi.  
 Seyyid-i S rdan ya lanm t r. Art k son günlerinin  
geldi inin de fark ndad r. Ö leden sonra, kendisine hizmet eden 
türbedar n  ça rd : 
 -Vuslat vaktidir. Halka haber ver, defnime gelsin- ler. 
 Türbedar, irkilir, korkar, inanmak istemez:  
 -Aman eyhim, efendim. Bu ne sözdür! Bizi hüzne mi 
bo mak istersiniz? 
 -Vakit tamam olunca, tedbir çare de ildir. Sen söyledik-   
lerimi yap. Gitmeden, cenazem için gereken suyu kazanla oca n 
üzerine koy. Türbedar dergahtan uzakla nca, kalk p abdest ald .  Bir 
süre namaz k ld . Sonra yata na uzand  ve ruhunu teslim etti. 
 Seyyid-i S rdan’ n bu halini gözetleyen adam a layarak 
gidip halk  cenazesine ça rd . 1244’ün bir yaz gününde, dergâh - na 
gelenler, yata na uzanm  ve ruhunu teslim etmi  olarak buldular.  
 O gün Kayseri’de mah erî bir kalabal k olu tu. Duyanlar 
dergah n n önünde topland lar. Dönemin en sayg n din alimleri 
cenazesini y kad , Hunat Camiinde cenaze namaz n  k ld lar. 
_______________________ 
90 Ahmet Eflaki, Menakibül Arifin, s.142. Hürriyet Yay nlar  stanbul 1973 
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Dualarla götürüp defnettiler.   
 Seyyid-i S rdan Kayseri’de, sonsuz uykusundad r. Uzun 
zamand r bir gelenek olu tu, çocuklar n  sünnet ettirenler, sünnet 
merasimini buradan ba latmaktad r. Bu, çocuklar m z n tarihi- mize 
duyaca  ilgi bak m ndan güzel bir ba lang ç, Ama yeterli mi? 
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 KAYSER ’N N K  EMS YES    
 AH LER VE MEVLEV LER 
 
 Önce bir i aret ta  koyal m: 
 Kayseri’nin ilk Türk eseri on ikinci asr n ortalar na denk 
gelir: Melik Muhammed Gazi’nin Sultan Camiini 1134-1143 y llar  
aras nda yap ld  anla lmaktad r. Bu tarihten bir as r sonra bölge 
tamam yla oturmu  bir “Türk ehri”ne dönü ür. Art k, buradaki 
ehirlide kendi inanç ve ya ama biçimine göre bir ekillenme 

ba layacakt r.  
 Ancak, bir ehir homojen bir kitleyle olu maz. Mesela bu 
topraklar fethedildi inde burada yerli halk vard . Bunlar n bir k sm   
son asra “Rum” ve “Ermeni” cemaatleri olarak geldiler.  Hititlerin, 
Urartular n ve di er belli belirsiz birtak m kavimlere ait insanlar n 
olmas  da ihtimal dahilindedir. Bu durum, bu ehrin karma k etnik 
yap s n  ortaya koymaktad r.  
 ehirlerin bu kozmopolit iç dokusunu belli bir bütünlü e  
ta mak isteyen atalar m z, etnik ya da mikro milliyetçilik dedi i- 
miz hem erilik duygusundan daha fakl  bir yol kullanm lard r: 
 in bu cephesini bizim sosyal bilimcilerimiz dikkate al rlar 
m  bilemiyorum, ama bilinen o ki, ehirde yeni bir bütünlük için çok 
farkl  alanlar denenmi tir. ç göçlerin, sava  sonras  ele geçirilen 
esirlerin kat l m yla ehir nüfusu artt kça, onlar  ortak noktada tutma 
çabalar  da yo unla m t r. Bu giri imlerde kurtar c  ve birle tirici 
tek unsur slâm olmu tur. slâm’ n, insana, insan iradesine verdi i 
önem di er hiçbir din de bu kadar aç k ve net de ildir. “E refi 
mahlukat” say lan bir insan n sava  d nda öldürülmesi a r günah 
kabul edilmektedir. “Bir insan  haks z yere öldüren bütün insanl  
öldürmü  gibidir”, (Maide; 32.) ilahi emri, do al olarak yöneticileri 
insan n korunmas  yolunda çabalara sürüklemi tir. slâm’ n bu 
anlay  insan  e yala t r- maktan kurtarmakta ve onun hukukun 
korunmas  zaruretine götürmektedir.  slâm da bunu dergahlar 
ar c l yla ba arm t r. Çünkü  çe itlilikten bütünlü e giden harc n 
kar ld  yer dergahlard r. 
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 Selçuklu ve Osmanl  sosyal hayat nda dergahlar, hem 
belirleyici hem de yönlendirici bir otoriteyi temsil eder. Kendi içinde 
kayna n  Kur’an ve Hadis ile bunlardan beslenen ya da bunlar n 
belli yorumlar n  ihtiva eden dü ünceleri temsil eden dergah 
eyhlerinin yorumlar ndan alan ehir hayat , ilk Türkle me döne- 

minde iki ana damarla muhtevas n  bulmaya çal m t r. Bunlardan 
ilki ve en önemlisi Ahilik te kilat d r. 
 Bir dergaha ba lanan insan, kendisini o sosyal zeminin bir 
parças  olarak görür ve ehir bütünlü ü de böyle sa lan r. 
Kayseri’nin çok güçlü ticari potansiyeline uygun dü eni ise Ahilikti. 
“Karde lik” demek olan “Ahilik” bir i  disiplini, bir ahlak ö retisi ve 
bir inanç biçimi olarak bu ehirde çok güçlü izler b rakm t r. Çünkü 
Ahilik çal an, i  üreten, ticaret yapan, bunun yan nda bir inanç 
disiplini içerisinde ya amay  gaye edinen insanlar n madde ile 
maneviyat  birle tirdi i bir sistemdi. Ahiler, sadece kazanmakla, i  
üretmekle zengin olman n insan hayr na olmad n , bunun 
mahiyetine ve hatta alt yap s na “Hak R zas ”na oturtman n önemli 
bir belirleyici unsur oldu unu dü ünür. 
 Ahi Evren’in K r ehir’de yat yor olmas na ra men, sistemi 
Kayseri’den ekillenerek Anadolu’ya yay lm t r. Bunun sebebi ise 
Ahi Evren’in Azerbaycan’dan kalk p gelerek Kayseri’ ye yerle mi  
olmas d r. Ahi Evren’in hayat na bakt m z zaman bu net bir 
ekilde ortaya ç kar: 

 Ahî Evren, Azerbaycan geçirdi i çocukluk ve ilk e itim 
döneminden sonra, Horasan'a giderek Fahrettin Razî'nin e itim 
halkas na kat l r. Fahrettin Razî'nin büyük kelâm âlimi olmas , onun 
akli ilimleri ondan ald n  göstermektedir. Ancak, o dönemde 
yeti en ve ileride hamleci bir lider olmak isteyen Evren’in tasavvufi 
ilimleri de ö renmesi gerekiyordu. 
 Ahmet Yesevi’nin o bölgede etkin olan Tasavvuf ekolüne 
intisap eder. Daha sonra Hacca gider. Burada dönemin önemli 
bilginlerinden eyh Evhad'ud-Din Kirmanî ile tan r ve  ona mürit  
olur.. Ahî Evren, eyhi olan Evhad'ud-Din Kirmanî'nin k z  Fatma ile 
evlenir.  
 Anadolu'ya gelen Ahî Evren ilk önce Kayseri'ye yerle ir ve 
burada bir debba l k atölyesi kurar. Asl nda bir esnaf ehri olan 
Kayseri o y llarda da past rma ve sucuk üretim merkezi oldu u için 
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burada bir i  potansiyeli ve debba l k için yeterli malzeme bu ehri 
cazip hale getirmi tir.  
 Ahî Evren, te kilatç l , i  disiplini ve bilgisiyle devrin 
Selçuklu sultan  I. Alaeddin Keykubad taraf ndan sevilmi  ve 
sultana yak n olmu tur. Bu yak nl , “Mür idu'l-Kifaye” ve “Yezdân 

naht” isimli eserlerini Konya'da sultan Alaeddin Keykubad'a 
sunmas  sa lam  ve onun iste i ile bn Sîna'n n "Risale fi'n-Nefs'in 
Nat ka" isimli eserini Farsça'ya çevirmi tir. 
 Alaeddin Keykubad’ n öldürülmesinden sonra, Anadolu’yu 
i gale ba layan Mo ollara kar  en büyük direni i Kayseri’de Ahiler 
göstermi lerdir. Selçuklu tarihinin en önemli olaylar ndan birisi olan 
bu hadisede, buradaki  Fütüvvet te kila- t n n ehri teslim etmemek 
için direni i ve sava  bütün kaynak- larda övgüyle ele al n r. Ne var 
ki, bir ihanet, hem ehrin tahrip edilmesine hem de ahi te kilat na 
mensup bu insanlar n k l çtan geçirilmesine sebep olur. Do al olarak 
Ahi Evren de buradan göç eder. 
 Yakla an bu büyük tehlikeye kar  Ahî Evran hazretleri halk  
uyand rmaya ve sevenlerini kar  koymaya ça rd . Onlara öyle 
nasihatlerde bulundu: 
 "Ey Ahîler! Mücâhitler, yi it, aslan yürekli olur. Dü mandan 
korkmaz, kaçmaz ve ona boyun e mez. Ya mada kurt gibi 
sald rsalar hiç sars lmaz. At lan oklara ve k l ç darbelerine metânetle 
kar  koyar. Sava rken safta, namazdaki gibi sessiz olup, komuta- 
n na itâatte cemâatin imâma uymas  gibidir. Dü man na kar  
hayk r  gök gürültüsü gibi olmal d r. Dü mandan korkmay n, 
Allahü Teâlâ’n n emir ve yasaklar na uyamamaktan korkun. Vatan 
sevgisinin îmândan oldu unu unutmay n!" 
 Allah’ n emir ve yasaklar na riâyet edip, takdirine râz  olan 
ve hocalar na itâat eden bu mübarek insanlar sürüler halinde 
Anadolu'ya akan Mo ol putperestlerine kar  kahramanca mücâdele 
ettiler. Onlar n zulüm ve katliamlar ndan y lmad lar. Anadolu'yu bir 
efkat diyar  haline getirdiler. 

 slâm âleminde daha önce de mevcut bulunan, cömertlik, 
mertlik, mürüvvet mânâlar na gelen ve güzel ahlâk n en yüksek 
mertebesi eklinde bilinen fütüvvet te kilât  ile Ahî Evren'in 
nasihatlerinden Ahîlik te kilât n n umdeleri, artlar , ortaya ç kt : 
 "Ahî ve eyh helâlinden kazanmal d r. Te kilât mensup- 
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lar n n hepsi sanat sâhibi olmal d r. Cömert olup yoksullara yard m 
etmelidir. Âlimleri sevmeli, gereken hürmeti göstermelidir. Namaz- 
lar n  zamân nda k lmal , kazâya b rakmamal d r. Alçak gönüllü 
olmal , fakirleri sevmelidir. Nefsine hâkim olup, haramlardan kaç n- 
mal d r. Beylerin, zenginlerin kap s na gitmemelidir. 
 Bir Ahînin üç eyi aç k olmal d r:  
 Cömert olup eli aç k olmal , fakat isrâf etmemelidir. 
 Misâfire kap s  aç k olmal , gelene ikrâmda kusûr 
etmemelidir.  
 Sofras  aç k olmal , aç geleni tok döndürmelidir. 
 Üç eyi de kapal  olmal d r: 
  Gözü; harama ve ba kas n n ay b n  görmeye kapal  
olmal d r. Kimseye sû-i zan etmemeli, yabanc  kad na, k za ve 
ba kas n n bakmas  haram olan yerlerine bakmamal d r.  
 Dili ba l  olmal ; kimseye kötü söylememeli, lüzumsuz yere 
konu mamal d r.  
 Beli ba l  olmal ; kimsenin nâmusuna, rz na, haysiyet ve 
erefine göz dikmemelidir.” 

 Ahî Evren'in hayat  1261’de yine bir iç kar kl k s ras nda 
son bulur. Evren’in hayattan çekilmesiyle elbetteki ahilik de 
bitmeyecektir. Ahilik kurumla ma devresini tamamlad  için 
Evren’in fikirleri uzun y llar varl n  korumu tur. Hatta Ahi 
Evren’in han m  Fatma Ana da, Kayseri’de “Bac yan-  Rum” ad yla  
Türk ve slâm dünyas n n ilk kad n te kilat n  kurmu , böylece 
kad nlar m z  da burada örgütlemi tir. Ahîlik anlay  Osmanl 'n n 
sosyal hayat  vas tas yla günümüze kadar ula m t r. Kayseri’de 
Ahili in bir i  ve ahlak disiplini olarak as rlar boyu devam 
ettirilmesinde ise, öncelikle ehrin ticari potansiyelinin çok büyük 
pay   vard r. Kayseri, gerek Selçuklu,  gerekse Osmanl lar dönemin- 
de yeterli tar m alanlar na sahip olamad  için hep ticaret ehri 
olarak varl n  sürdür- mü tür. Bunda, Kani -Karum’un geçmi ten 
gelen tecrübesini gör- mek mümkündür. Zamant  Kalesi civar nda 
kurulan “Yabanlu Pazar ” da bu tecrübenin Selçuklular döneminde 
yeniden harekete geçirilmesinin sonucudur.(91)  
______________________ 
91 Doç.Dr.M. Fatih Köksal, Ahi Evran ve Ahilik, s.53 K r ehir Val. Yay n ,Ankara 2008 
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91 Doç.Dr.M. Fatih Köksal, Ahi Evran ve Ahilik, s.53 K r ehir Val. Yay n ,Ankara 2008 

 

 Kayseri’nin tarihinde ikinci önemli toparlay c  unsuru 
Mevleviliktir: 
 Mevlevili in öne ç kmas n n en önemli sebeplerinden birisi, 
Mevlana’n n hocas  Seyyid Burhaneddin’in ömrünün son y llar n  
burada geçirmesi ve vefat ndan sonra da burada topra a 
verilmesidir. Mevlana’y  e itmek üzere kalk p Tebriz’den yollara 
dü en Seyyid, talebesine gerekli dersleri verdikten sonra, orada 
kalmay p Kayseri’yi seçmesi tesadüfi bir olay de ildir. Seyyid-  
S rdan burada çok büyük itibar görmü , adeta halk etraf nda bir 
teslimiyet halkas  olu turmu tur.  Mevlevilik, bir tarikat halini 
Seyyid Burhaneddin’in ölümünden sonra alm   olmas na ra men, 
onun ehirdeki manevi otoritesi bu emsiyenin burada çok çabuk 
taraftar bulmas na ve k sa sürede yay l p etkin hale gelmesine zemin 
haz rlam t r. Ayr ca Mevlana’n n birkaç defa Kayseri’ye gelmi  
olmas n n da bu harekete temel referans olan ikinci önemli isim 
oldu u unutulmamal d r. 
 Kayseri’nin sosyal karakteri ile Mevlevili in  örtü en alanlar  
çok geni tir. Bir ticaret ehrinin, bilim ve disiplin vasf n  ön plana 
almas , Mevlevilik için gerekli olan altyap y  zaten haz rlam  
oluyordu. Bundan yedi-sekiz as r öncesinin ehrinde insan n hiçbir 
sosyal aktivitesinin olmad n  hesaba katarsan z, Mevlevili in 
cazibe alan  haline geli ini anlamak biraz daha kolayla r. Ak ama 
kadar üreten ve satan bir esnaf, geçim derdi yükünü de üzerinden 
atm sa, birazc k olsun entelektüel beklentiler içinde olacakt r. 

ehirdeki medreselerde bir y n genç okumaktad r. Bunlar  okutan 
hocalar n hepsinin çevresinde insanlar do al olarak kümele ecek- 
lerdir. Bir önemli husus daha vard r. O y llarda buradaki camilerde 
hutbeler Farsça olarak okutulmaktad r. Farsça’n n etkisi, Mevlana’- 
n n etkisini artt ran ana faktördür. Çünkü Mevlana’n n eserleri 
Farsça  yaz lm t r. Mevlevilik temelde sohbet toplant lar  eklinde 
organize edilince, bu toplant larda insanlar birbirleriyle diyaloglar n  
geli tirme f rsat n  da bulacaklard r. 
 Mevlânâ’n n tasavvufu, s rf mistik ve idealist bir tasavvuf 
olmay p mahdut varl ktan, ferdiyetten ve ferdi ihtiraslar dan 
tamam yla s yr lmak ve halka, toplulu a yay lmak sûretiyle tecelli 
eden ve sosyal hayatta hudutsuz bir sevgi, insanî bir görü  ve 
mutlak bir birlik halinde, moral sahadaysa herkesin kendisini, bir 
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kâmile uymak suretiyle slâh  ve umumî olarak hayra, güzele ve 
iyiye do ru bir gidi , insanî bir terbiye halinde tezahür eden ve 
böylece de realitede amelî karaktere sahip olan bir tasavvuftur… 
 Böyle bir sistemin topluma verdi i moral bütünlük, etnik 
çözülmeyi önlemi  ve insanlar bu dergahlar n etraf nda varl n  
sürdürmü lerdir. Burada, hangi kavimden, hangi soydan, hatta 
hangi milletten olursa olsun “Yol akrabal ”n n böylesine bir 
birle tirici rol oynamas , “Bel akrabal ”n n zaaflar n  gidermi  ve 
böylece ehirle mede farkl  kültür ve geleneklerden gelen insanlar n 
çözülmeye zemin haz rlayan davran lar  tasavvufun o çok geni  
atmosferinde eriyip gitmi tir. Kayseri böyle iki güçlü emsiye alt nda 
as rlar boyu ehir kültürünü zenginle tirerek günümüze gelen ender 
ehirlerden birisidir!.. 
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 OSMANLI E T M S STEM N N  
 KURUCUSU B R KAYSER L D R! 
 
 Osmanl  mparatorlu u, kurulmu undan itibaren Selçuklu 
Medrese gelene ini yenileyerek ve kendi prensipleri do rultusunda 
olu turmak  için ilk ciddi ad m n  znik’te kurdu u medrese ile att . 
Organ Gazi, bu medresenin in as na özel önem verdi ve bitirdikten 
sonra da buraya dönemin en ünlü alimlerini toplad . Bunlar n ba na 
da Kayseri’den davet etti i Davud-u Kayserî’yi geçirdi. 
 Bir devlet kendi dünya görü ünü bir e itim sistemi içerisin- 
de topluma mal edemezse ayakta duramaz. Tarihin ve hayat n 
gerçeklerinin verdi i en önemli ders budur. Üstelik bu ders yeni 
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önem vermekteydi. Bir devlet adam n n, ayn  zamanda bir ilim 
adam  olmas  mümkün ama, ilmini ö retmesi, onun hocal n  
yapmas  mümkün de ildir. Çünkü politik zaruretler buna imkân 
vermez. Üstelik, bu mparatorluk yeni kuruluyor ve kurulu  
döneminin  a r yükü alt nda, böyle bir eye ayr lacak zaman  
olmayacakt r. Bunun için de Osmanl  devlet felsefesini ve kültür 
politikas n  kim en iyi ekilde sürdürebilirse, ona müracaat etmek 
gerekiyordu. te o as rda, bu vizyona ula m  tek isim Kayseri’den 
ç kt . Kayseri, o y llarda Selçuklunun ilim miras n  devam ettirdi i 
için buradaki medreselerde önemli hizmetler veriliyor ve dikkate 
de er isimler yeti tiriliyordu. Orhan Gazi, öhretini ve de erini 
bildi i Davud-u Kayserî’yi znik’e ça rd . Ona in a etti i medreseyi 
emanet etti ve burada art k yedi as r sürecek bir ilim yayma i inin ilk 
start n  vermi  oldu. 
 Peki, kimdir Bu Davud-u Kayserî? sterseniz k saca onu 
tan yal m önce:  
 “Davud-u Kayserî, 1258 veya 1261 y llar  civar nda Kayseri’- 
nin Akcakaya köyünde do du. Kayseri'nin o dönemde Selçuklu ilim 
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ve kültür hayat ndaki yeri oldukça iyiydi. Burada dönemin tan nm  
alimlerinden Kad  Siracettin el-Ümrevi'den dersler ald .. Onun 
Konya'ya tayin edilmesinden sonra burada di er hocalardan e itim 
gördü. 
 Davud-u Kayserî, kendisini yeti tirdikten sonra Kahire'ye 
gitti. Bir süre burada da e itim gördü. Dört y l kadar kald  
Kahire'den Kayseri'ye döndü. Hatta ilim a k  ve çabas , Onu 
dönemin öhretli alimi Abdürrezzak Ka ani  ile görü mek için ran 
yol1ar na dü ürdü. Orada ondan tasavvuf dersleri ald . Böylece Din 
ilimlerinde hem de dünya ilimlerinde büyük öhret oldu. Konya, 
Aksaray ve Bursa'ya gitti. Yazd  “Matla'u hususi' l Kelim filmaani 
Fususi'l Hikem” adl  eseriyle Osmanl  Padi ah  Orhan Gazi'ye kadar 
ula t . Davud-u Kayserî “Nihayet-ül Beyan fi drayetiz-zaman” adl  
eserini de bitirdikten sonra öhreti Anadolu s n rlar n n d na 
ta maya ba lad . Bunun üzerine 1336 y l nda Orhan Gazi kendisini 
znik'e ça rd . Günlük 30 akçe maa la burada kurdu u 

Osmanl lar n ilk medresesine Ba müderris tayin edildi. 15 y l süreyle 
çal t  bu medresesinin sistemini kurdu. Böylece Osmanl larda 
medrese e itiminin temeli fiziki olarak Orhan Gazi, ilmi olarak da 
Davud-u Kayserî taraf ndan at lm  oldu. 
 Davud-u Kayserî'nin Osmanl  medrese e itim sistemine 
verdi i disiplin as rlarca devam etti. Dünya çap nda binlerce ilim 
adam , sanatkar ve edebiyatç  yeti ti. Bu bak mdan Davud-u 
Kayserî'ye o dönemlerde “Din ve Milletin erefi” anlam na gelen 
“ erefu'd Din ve Mille” lakab  verildi. Tasavvuf yönündeki bilgisi ve 
ya ay ndan dolay  “ eyh” mezhebinde oldu u için de “El Hanefi” 
gibi unvanlar verildi. 
 Davud el-Kayseri, eI-Ka ani Sadrettin Konevi kanal yla 
Muhyittini Arabi'ye ba lanan tasavvufi görü ünde Vahdet-i 
Vücud'u kabul eder. Onun ancak son as rda çözülen astrofizik 
ilminde çok dikkate de er görü ler ortaya koydu u bilinmektedir. 
(Tabiat n enerjiden meydana geldi i) görü ünü savunan ilk ki i 
odur. (Kainata Küll Unsur, suya beyaz atom, varl klara sabit öz) 
diyen Davud-u Kayserî hayat n sevgi üzerine kuruldu u ve insan n 
insan  sevmesiyle Allah'  sevip Ona ula abilece ini savunur. 
 6. as rdan bu yana metafizik alan nda, tasavvufta ve dini 
bilgilerde önderli i ve tesiri hala devam etmektedir. Davud-u 
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Kayserî 1350 y l nda vefat etti ve  znik'te topra a verildi.” (92)

 Kayseri’nin o y llarda yo un bir okulla ma ans n  
yakalad , buradaki medreselerde slâm ülkelerinin her taraf ndan 
gelen binlerce gencin e itildi i dikkate al n rsa, Davud-u Kayserî’nin 
seçili inin önemi çok daha iyi anla l r: Bir anlamda var olan bir 
e itim gelene ini devam ettirmek, bu tecrübe ve birikimden 
yararlanmak ve daha ilerilere geli tirerek ta yabilmek için böyle 
güçlü bir öndere ihtiyaç vard . Davud-u Kayserî, bir taraftan ders 
verirken öbür taraftan mparatorlu un e itim politikalar n  da 
belirlemi  oluyordu. Böyle bir yetki Davud-u Kayserî’yi, Selçuklular- 
daki Nizamiye Medreseler zincirini kuran Nizamül Mülk’e denk bir 
duruma getiriyordu…  
 Ne var ki, böyle bir deha, Mevlana Celaleddin, Yunus Emre, 
Hac  Bekta  Veli gibi büyük isimlerle ça da  oldu u halde, nedense 
sadece bu büyük insanlar hep gündeme ta nm , popüler hale 
getirilmi , ama sessiz bir ekilde bir mparatorlu un kültür 
potansiyelini olu turup besleyen, Davud-u Kayserî ihmal edilmi tir. 
Mevlana gibi Muhyiddin bn Arabi’nin Vahdet-i Vücud görü ünü 
benimsemesine ra men, herhangi bir tarikata ba lan p ya da kendi 
ad na bir tarikat olu turup ir ad faaliyeti yürütmedi i için  bu ilgi ve 
sevgi çemberinin d nda kalm t r. Halbuki dönemin üniversitesini 
yerine oturtan, üstelik çok önemli kitaplara da imza atan Davud-u 
Kayserî, sadece tasavvuf, f k h ve kelam gibi dini ilimlerle 
u ra mam , felsefe ve mant k  gibi aklî ilimleri de gündemine 
alarak bu alanda önemli tespitlerde bulunmu tur. Ki isel kabiliyet ve 
gücü yan nda, yeti ti i ortam n önemini de ortaya koyan bu büyük 
adam, hiç olmazsa Kayserililer taraf ndan anla lmal  ve anlat lmal - 
d r. Buna Davud-u Kayserî’nin de il, Kayseri’nin ihtiyac  oldu una 
inan yoruz... 
  
  
 
 
 
 
__________________________ 
92 Mehmet Bayraktar, Davud-u Kayseri, Kültür ve Turizm Bakanl  Yay n , Ankara- 
1988 
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 KAYSER , S NAN’I KUBBE  
 KUBBE SUNDU NSANLI A 
 
 Sinan, Anadolu’nun orta yerinde, ticaret kervanlar n n 
kesi ti i bir ehirde; Kayseri’de do du. Kayseri’nin A rnas köyü, 
Sinan ailesinin ya ad  bir yerle im alan d r. 15. asr n sonlar nda, 
1490’da do an Sinan, çocukluk ve gençli ini köyün- de geçirdi. Ona 
niçin “Sinan” ad  verilmi tir? Bunun sebebi bilinmemektedir. Arapça 
kökenli olan bu kelime’nin anlam , “Süngü, m zrak gibi silahlar n 
sivri ucu” demektir. Sinan’ n do du u y llarda Kayseri Sancakbey- 
li ini, Yulark st  Sinan Bey yap yordu. (93) Sinan’a bu ismin, bu 
beyden etkilenerek verilmi  olabilece i dü ünülebilir. Ayr ca, ona 
“Yusuf” dendi i de kay tlarda geçmektedir. Mesela Küçükçekmece 
köprüsünün üzerindeki kitabeye, “Sinan”dan hiç söz edilmeden, 
“Amile Yusuf bni Abdullah (Yapan Abdullah o lu Yusuf)”  olarak 
i letmi tir. (94) Bu iki ismin de slâmî nitelikte olmas  rastlant  olabilir 
mi? 
 Kayseri, o y llarda siyasi varl  sona eren Selçuklu  ve 
beylikler denetiminden ayr larak Osmanl  mparatorlu u’na yeni 
kat lm t . ehir, Selçuklular n bölgeye yerle meye ba lad  12. 
as rdan itibaren bu topraklar a r d  bask lara maruz kald . Haçl  
Seferleri’nin izleri, özellikle Mo ol bask s , bölgeyi büyük ölçüde 
h rpalay p yordu. Bölge, nüfus yap s  itibariyle de homojen bir 
görünüme sahip de ildi. E er daha derinlere gidersek, M.Ö. 3. bin 
y llar ndan itibaren bu topraklara, Balkanlar’dan, Arap Yar madas ’- 
ndan, Hint Yar madas ’ndan, Bizans’tan, ran’dan Orta Asya’dan 
insanlar gelip yerle mi lerdir. Türkler, bu halkan n sonuncusu ve 
kal c s d r. Mo ollar, Türklerden sonra gelmi  olmalar na ra men  
tutunamam lar, kalanlar da Türk kültürü içerisinde erimi lerdir. 
_______________________ 
93 Solak-Zade tarihi c. 1. s.407. bk. Mehmet nba , xVI.Yüzy lda Kayseri, Kültür 
Müdürlü ü Yay n , Kayseri-1982 
94 Selçuk Mülayim, Ters Lale, s.125. Arkeoloji ve Sanat Yay nlar , stanbul -2001 
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 16. As r Tapu Tahrir Defterleri kay tlar nda, Sinan’ n 
do du u köyde ya ayan insanlardan söz edilirken, inançlar  yönün- 
den yap lan tasnifte, “Gebran ve Müslüman” ifadeleri kullan l- 
maktad r. Koramaz nahiyesine ba l  di er köylerde ise, “Z mmî ve 
Ermenilerden” söz edilmektedir. O y llarda bölgenin dinî dokusu 
böyleydi. Bu doku, y llarca bu ekilde süregeldi mi? Bunu pek 
bilemiyoruz. lk kay tlar ile eldeki son  verilere göre, farkl l k ve 
çeli kiler vard r. 1500’de tutulan Tapu Tahrir Defterlerinde 
A rnas’ta, halk n ço unlu unu Gebran denilen, insanlar olu turu- 
yordu. Osmanl  Sosyal yap s  üzerine çal an uzmanlar, o y llarda, 
“Gebran” kelimesinin, yayg n olarak H ristiyanlar için de kulla- 
n ld n  söylemektedirler.(95) 1880’de ülkesine bir rapor gönderen, 
ngiliz Konsolos Yard mc s  Bennet, A rnas köyünde 138 Rum, 560 

de Müslüman’ n ya ad ndan bahsetmektedir. Bu rakam, buradaki 
H ristiyanlar n oran n n yüzde 20’nin alt nda oldu unu gösterir.(96) 
 Müslümanlar, buraya mevcut grup içerisinde en son 
gelenlerdi ama bunlar kal c  oldu. Bu Müslüman kitle Türklerden 
olu maktayd . Türkler, buraya 12. asr n ortalar nda gelip yerle - tiler. 
Bölgede nüfuslar , buna ba l  olarak da etkinlikleri giderek artt . 
Anadolu’nun binlerce as rd r çe itli rk ve kavimler taraf ndan i gal 
edilip kullan lmas  yüzünden, bölgede oturmu  bir medeniyet ve 
kültür izi olu amad .Yaz n n icad ndan önceki “Ta , Bak r, Tunç ve 
Demir” ça lar nda bu bölgede ya ayan insanlar n b rakt klar  miras 
çok azd r. M.Ö. 3 bininci y llarda yaz n n bulunmas ndan sonra 
Anadolu’daki hayat hareketlendi ve burada Hititlerin ilk izleri 
görüldü.. Kane  bölgenin ticaret merkezidir. Arkas ndan, Asurlular, 
Frigler, Persler, yonlar,Türklerin d ndakilerin hemen tamam na 
yak n  ya çekilip gitti ya da kendi soyda lar n n göçleriyle beslene-
medi i için gelenlerle kar arak eriyip varl klar n  kaybettiler. (97) 
  Anadolu’ya “Rumeli” denmesi, burada ya ayan H ristiyan- 
lar n Rum kabul edilmesine gelince; Anadolu’da Do u Roma 
mparatorlu u’nun etkinli i döneminde, Araplar bu bölgeye çe itli 

_________________________ 
95 Necdet Çetinok, Erciyes Dergisi, Ekim-2002 Say  298. 
96 Kayseri Sanca  Hakk nda Te men Bennet Taraf ndan Haz rlanan Rapor 
(Çev.Uygur Kocaba o lu)s. 23 Kayseri Ticaret Odas  Yay n  Kayseri-1986 
97 ükrü Karatepe, Kendini Kuran ehir, s.57. Kayseri Büyük ehir Bel. Yay n  Ankara-
1999 
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95 Necdet Çetinok, Erciyes Dergisi, Ekim-2002 Say  298. 
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97 ükrü Karatepe, Kendini Kuran ehir, s.57. Kayseri Büyük ehir Bel. Yay n  Ankara-
1999 

 

ak nlar düzenlemi lerdir. stanbul ilk hedef oldu u için de gözleri 
hep bu topraklarda olmu tur. Buraya, “Romal ” anlam nda, “Romî” 
demi ler, bu telaffuz, zamanla daha kolay bir ifade olan “Rumî”ye 
dönü üp yerle mi tir. Bunun en net belgesi de, burada ya ayan 
H ristiyan halk n Rumca diye bir dili veya Yunanca’y  bilmemesidir. 
Bu terim Selçuklu ve Osmanl  döneminde o kadar tabii bir hal 
alm t r ki, dönemin ayd n  ve politikac lar  da, Anadolu’yu hep 
“Diyar-  Rum” diye anm lard r. (98)  
 Bu, Mevlânâ Hazretleri’nin bile kimli ine girmi  ve O, hep 
“Mevlânâ Celaleddini Rumî” diye an lm t r. “Eserlerinde Ben 
Türküm” diyen bir insan n, bu ekilde tan mlanmas n n ana nedeni 
de bölgeye bu ad n verilmi  olmas ndand r. 
 Sinan Türk’tür! “16. yüzy l içinde Avrupa bütün 
Osmanl lar’  ve Sinan’  Türk kabul ediyordu” (99) Bunda herhangi bir 
üphe yoktur. Yukar daki sosyal vak alar bunun böyle oldu unu 

teyit etmektedir. Çünkü, A rnas’ta Yunun kökenli, hatta Ermeni 
veya di er milletlerden herhangi bir kimse bulunmamaktad r. Bunu 
destekleyen bir di er önemli belge de, yine Sinan’ n kendisinden 
gelmektedir: Sinan’ n,vakfiyesinde isimlerini verdi i, e i Mihri 
Hatun, o lu Mehmet, k zlar  Ümmühan ve Neslihan, torunu Fahri, 
ye eni Süleyman, ye eninin k z  Ay e, bir ba ka ye eninin k zlar  
Fahriye ve Kerime’den söz edilmesi, onun kendi aile bütünlü ü ve 
ailesinin geni leyen halkas  içerisinde ye enlerinin çocuklar na 
varas ya kadar Türk- slâm kimli inin ifadesi olan adlar  ta malar , 
(99) daha da önemlisi, babas n n ad n n Abdülmennan, kendisinin 
ikinci isminin Yusuf olmas  da, onun Türklü ünün itiraz kabul 
etmez belgesi olarak alg lanmaktad r. Ki, bunu Bat l  Bilim adamla- 
r ndan birço u da kabul etmekte ve özellikle eserlerine sindirdi i 
Türk- slâm estetik ve bütünlü ü ile tart lamayaca n  söylemek- 
tedirler.  
 Bütün bunlar  da bir kenara b rakarak u net gerçe in 
dillendirilmesinde fayda vard r: Sinan, kim ne derse desin, nereye 
çekmek isterse istesin, o kendisini zirveye ta yan imparatorlu un 
sosyal, kültürel ve manevî de erlerinin bir ürünüdür. Onu büyüten 
____________________________ 
98 Prof. Dr. Osman Turan, Selçuklular Tarihi, s.122.Turan Ne riyat Yurdu, stanbul-
1969 
99 Selçuk Mülayim, Ters Lale, s.123. Arkeoloji ve Sanat Yay nlar , stanbul -2001 
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kendi kabiliyeti yan nda, ona sunulan s n rs z imkânlar n zenginli i 
ve bu zenginli i sa layan milletimizin estetik anlay  besleyen 
karakteridir. Bu büyük ustay , Osmanl ’n n o muhte em dönemin- 
den alarak günümüze getirseydik acaba nas l ç kard  kar m za? Ya 
da, stanbul’da de il de, o y llarda s n rl  imkânlarla ayakta 
durabilen, imparatorlu a sadece vergi ve asker veren memleketi 
Kayseri’de olsayd , iyi bir ta  ustas  olmas n n ötesinde hangi ans  
yakalayabilirdi? Bu bak mdan biz, Sinan’ n içindeki cevheri i leyip 
verime dönü türme ans n  veren mparatorlu un onun gerçek 
kimli inin kö e ta lar n  olu turdu una inan yoruz. Kayseri’deki 
Abdülmennan o lunu, Ser Mimarân-  Hassa Sinan A a’l k 
makam na götüren koltu undaki imparatorluk de nek- leridir. 
Onun büyüklü ü, bu payandalar üzerinde özgüvenini koruyarak 
durmas  ve ileriye yürümeyi önündeki merdivenlere t rmanmay  
ba armas d r.  O, mparatorlu un imkânlar yla kendi kabiliyetinin 
sentezinden do an bir sanatkârd r! Sinan’ n kimli i konusundaki bu 
tespitlerimizden sonra, onun ki ili i üzerinde dural m: 
 Mimar Sinan’ n “Ustal k Eserim” dedi i Selimiye Camiin- den 
bahseden Hammer, çok ilginç bir tespitte bulunur ve “Selimiye 
Camiinde kubbeyi ta yan sekiz sütun içeriye çekilmi  ve d ar dan 
mümkün oldu u kadar az ç k nt  göstermi tir. Bu sanatkârâne 
vaziyet, caminin içini geni letiyor. Zarif ve hafif dört minare semaya  
do ru yükselerek müezzinlere mahsus olan üç erefe ile 
taçlan yorlar. Bu minarelerin birinde, zirveye, bir biri üzerine 
konulmu  helezoni üç merdivenle ç k l r. Öyle ki, bu merdiven-
lerden üçünde birden ç kan üç ki i, biri öbürünün adeta ba  
üzerinde yürüdü ü halde, birbirlerini görmezler. Bu cami, hayret 
edilecek öyle bir abidedir ki, gelecek nesillere buray  yapt randan 
çok, yapan mimar ndan bahsetmek daha do ru olacakt r” (100) Bat l  
bir ayd n n bunu söylemesinin önemi, Sinan’ n bu eserlerde 
gerçekle tirdi i merkezî kubbe uygulamas yla, Rönesans’  bu alanda 
tamamlam  olmas ndand r. Bir asra yak n ömür süren, bunun elli 
y l n  Ba  Mimar olarak geçiren ve 400’e yak n eserin yap m na katk  
sa layan bu büyük Deha, böyle bir noktaya nas l ta nd ? Onu 
__________________________ 
100 Prof. Dr. Abtullah Kuran, Mimar Sinan, s.16. Hürriyet Vakf  Yay nlar , stanbul-
1986 
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yükselten ve yücelten ki ili in arkas nda nas l bir irade vard ? 
Bunun tahlili için Sinan’ n ya ad  ortamdan zihnen beslendi i 
ortama kadar bütün safhalar n  ana hatlar yla gözden geçirmekte 
fayda vard r: 
 Sinan Kayseri’nin do usunda yer alan ve ehre 17. km. 
uzakl ktaki A rnas Köyünde dünyaya geldi. Çocuklu unu ve 
gençli ini burada geçirdi. Köyünden ç kan bu gencin geldi i ilk 
ehir Kayseri olmal d r. Kayseri, Anadolu’da Selçuklu eserleriyle 

yo unluk kazanm  bir ilimizdir. O y llarda, ta tan yap lm  tek katl  
toprak daml  evlerin aras nda 47 metreyi bulan tu la minaresiyle 
Ulu Cami dedi imiz Sultan Camii, Hunat, Hac k l ç, Gülük, Lale 
Camileri, Ba ta Döner Kümbet olmak üzere, ehrin her kö e ba nda 
ve yol kenar nda yer alan kümbetleri, ifaiye Giyasiye, Sahabiye, 
Seraceddin, Hac k l ç. Gülük, Avgunlu, Hoca Hasan, Muineddin 
Pervane, Hatuniye, Melik Mehmet Gazi Medreseleri onun ruhunda 
ilk k v lc m  tutu turmu  ve iç güven duygusuna do ru bir yürüyü  
yapm  olmal d r. Bu eserlerin taç kap lar nda, ta n insan ruhunu 
ku atacak ekilde i lenmi  olmas , onu kelebe in ate e ko tu u gibi 
bu eserlerin etraf nda günlerini geçirmesine sebep olacakt r. ehri 
gökku a  gibi ku atan d  kale surlar n n heybetli görünümleri, iç 
kalenin çekici ihti am  bu gencin gelece e aç lan kader yoluna 
tutulan ilk k gibiydiler. dealle zekan n gerde e irdi i günler o 
dönemlere rastlar. Arkas ndan 22 ya na gelmi  bir gencin gurbet 
yolculu u… 
 stanbul, Sinan’  ikinci defa sarsan ve kendi içine do ru yeni 
bir yolculu a ç karan bir ehirdir. Gün batmak üzere iken girdi i 
ehirde, bo az n durgun sular ndaki yakamozlar n raks yla onun 

ruhunda yeni bir türkü söyleyen bu ehir, ona gerçek ufuklar n 
nerede ba lad n  da göstermi  oluyordu. A kla idealin kucakla t  
yeni bir ufuk çizgisi, yeni bir kader turuydu bu. 
 Kayseri’den geliyor olman n sa lad  k vrak zeka gücü, ilk 
s nav n  ba ar yla verdirir ve  t mar sahiplerinin yan nda rgatl k 
yerine, Enderun’da e itime al n r. Kaderine de ta  ekil- lendirmek 
yerine a ac  biçimlendirmek dü er. Dülgerlik ö renir. 9 y ll k bir 
pi me dönemi ve arkas ndan 1521’de Osmanl  mparatorlu u için 
çok büyük önem ta yan Belgrat seferi. Ve di erleri. Böylece içteki 
gözlemlerini d ar da kilerle k yaslama ans  Karabo dan’a ç k lan 
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seferde, Prut nehri üzeri- ne yapt  ah ap köprü sayesinde ordunun 
yoluna devam etmesi, ran seferinde, Van gölünde gemilere toplar 
yerle tirmesi, dülgerli i, mimarl n besleyici unsuru oldu u gerçe- 

ini koyar ortaya… 
 Bu yap  ta lar yla olu an Sinan’ n ki ili inin en önemli 
özelli i, kendine güven duygusunun yüksek olmas d r. Adamlarla 
ve olaylarla bo u mam , kendi hamurunu kendi teknesinde 
yo urmaya bakm t r. Sinan eserlerini, imparatorlu a, sultana ve 
slâm dinine ba lanan bir dünya görü ü içinde üretiyordu. Büyük 

adamlar hep bu güven basama n  kullanarak yükselmi lerdir. Sinan 
da öyle yapm t r. Prut Nehri üzerine yapt  köprüyü asker 
geçtikten sonra, Veziriazam Lütfi Pa a’n n bir kule yapt rtarak 
korumak istemesine ra men, “Y kal m Devletlüm, dü man biz 
gittikten sonra, buraya b rakaca n z az miktarda askeri yenip kuleyi 
ele geçirirlerse, kendilerini bir Osmanl  kalesi fethettiklerini 
propaganda ederler. Askerin dönü ünde kar ya geçmek için ayn  
köprüyü ben yine in a ederim buraya!” (101) Halbuki bu köprü için 
kendisinin önünde bulunan bir y n mimar vard . Bunlar günlerce 
u ra m  ve burada köprüyü durduramam lard . Sinan bunu, 13 
gün gibi k sa bir zamanda yapt  gibi, y kt rarak yenisinin yap m na 
da teminat vermektedir. Otuz ya n  yeni geçmi  bir gencin iç 
güvenidir bu olay!.. Ayn  kararl l , Vangölü üzerindeki gemilerde 
de gösterir. Gemilere toplar  yerle tirdi i gibi, ke fe de ç kar, hem 
gemi kullan r, hem de silah. Dahas  var, onun Süleymaniye Camiini 
in adaki tavr  da bu ki ili in Cihan Padi ah na kar , kendini ispat 
duygusunun ötesinde bir güven s nav  gibidir. Hat rat nda bu bahse 
kendisi anlat r. Hikâye ilginçtir. Onu isterseniz a z ndan birlikte 
dinleyelim burada: 
 “Münaf klar Padi aha mektup yaz p cami ile u ra ma- 
d m , ba ka i ler yapt m  bildirmi ler. Hatta baz  ahmaklar “Bu 
kadar büyük kubbenin durmas  muhaldir” diye dedikodular eder, 
her gün kubbenin çökece ini hayâl ederlerdi. Cünûn getirip büyük 
kubbe tutturma sevdâs yla yan p tutu tu umu iddia edenler de 
vard , Bunlar, “Binay  kara çamurdan ç karmaya kâdir de ildir. 
__________________________ 
101 Sai Çelebi, Tezkiretü’l-Bünyan, Sadele tiren Y lmaz Öztuna, Hayat tarih 
mecmuas  Haziran 1966 Say  6. s. 4. 
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Ay b  zahir ola, kubbenin durmas nda üphe vard r. Herif bu 
kubbeye hayrand r, hemân günün geçirir, tedârükten kalm , sevdâ 
galebesiyle cünûn vâdisine varm t r” diyorlard . 
 Bir gün mermercilerin çal t  sahaday m. Caminin mihrap 
ve minberinin ne ekilde oyulmas  gerekti i hususunda mermerci 
ustalar yla müzakere ediyordum. Ans z n saâdetli Padi ah, Kanûnî 
Sultan Süleyman Geldiler. Kemâl-i edeple selamlay p ellerimi kavu - 
turarak huzurlar nda durdum. Gazab ve celallerini belli ederek: 
 -Niçin benim camimle mukayyet olmay p mühim olmayan 
nesnelerle vakit geçirirsin? Bana, bu bina ne zamanda tamam olur, 
tez haber ver. Yoksa sen bilirsin! buyurdular. 
 Cihan Hakan ’ndan imdiye kadar i itmedi im bu a r hitap 
kar s nda a rd m, dilim tutuldu. Ancak u sözleri söyleyebildim: 
 -Saadetlü padi ah m, devletinde iki ayda in âallahüteâlâ 
tamam olur. 
 Bu sözüme, padi ah kadar maiyeti de a rd . Maiyetinden 
biri beni himâye etmek için: 
 -Mimar A a, Saadetlü Padi ah m z ne buyururlar i itir 
misin? Bu bina, ne zaman kap s  kapanacak ekilde tamam olur? 
 - ki ay tamam olunca, bu bina tamam olur, diye cevap 
verdim. A z mdan ç kan ilk sözden dönmedim. Cihan Hâkân : 
 -A alar, mimarba  ne dedi, ahit olun, buyurdu. Sonra bana 
dönüp, “ ki ay olunca tamam olmazsa senünle söyle irüz!” dedi. 
Saâdetle saray-  hümâyûna revân oldu. 
 Saray-  hümâyûna vard klar nda, Hazinedâr ba na ve sair 
maiyetindekilere: 
 -Mimarba n n cinnet geçirdi i aç a ç kt . Hiç iki ay, bir nice 
y ll k i  mümkün müdür? Adam, ba n n korkusundan akl n  ald rd . 
Ça r p siz de suâl ediniz, görün ne cevap verir. E er sözü 
kar t r rsa, binâ ahvâli mü kül olur, buyurdular. 
 Saraya davet edildim. Derhal gittim, Hazinedâr ba : 
 -Ne zamanda tamam olmas  mümkündür? dedi. 
 -Padi ah hazretlerine, “ ki ayda tamam olur” deyu cevap 
verdim. Sizleri ahit tuttular. n aallahü Teâlâ iki ayda tamam edip 
tarihe nam m  b rak r m, dedim. 
 Cevab m  Cihan Hakân na arz edip dediler ki:  
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 -Padi ah m, adama gayret dü mü tür. n aallah akl-  
evveldir, bu ihtimam ki, bunda vard r, yak nda camiî erifinizde 
namaz k l nmak nasip ola! 
 Bunun üzerine, bütün ehirde ne kadar i e yarar sanatkâr ve 
usta varsa, toplad m. Hepsine i  verdim; Yaln z gündüzleri de il, 
geceleri de çal yor ve bo  bir saat bile geçirmiyordum. Bir hafta 
sonra Saadetlü Padi ah tekrar te rif buyurdular: 
 -Mimarba , buyurdular, kavlinde ber-karar m s n? 
 -Allah’ n inâyetiyle, on günden iki ay olunca Saâdetli 
Padi ah m n hizmetleriyle camiî erîfi tamamlay p kap s n  kapar m, 
dedim. 
 Nihayet iki ay tamam oldu. Allah’ n inâyeti ve padi a- h m n 
hizmetleriyle bitmedik bir kö e kalmad . Süleymaniye tamamland . 
Cümle kap s n  ve di er kap lar n  kapad m. Cihan Hakan , 
maiyetleri ve devlet ileri gelenleriyle te rif buyurdular. Caminin 
anahtarlar n  mübarek ellerine teslim ettim: 
 Padi ah Hazretleri maiyetindeki bir zâta dönüp: 
 -Caminin kap s n  açmaya en lây k kimdir? buyurdu. 
 -Padi ah m, Mimar A a bendeniz, bir pîr-i azîzdir. Cami 
açmaya herkesten fazla o lây kt r, cevab n  ald .  
 Bunun üzerine Cihan Padi ah  olan Sultan Süleyman Han 
bana dönüp: 
 -Bu bina eyledi in Allah evini s dk-u sefâ ve duâ ile yine 
senin açman evlâd r, dedi. 
 Duâ ederek anahtar  can-u gönülden bana verdi. “Ya Fettâh!” 
deyip kap y  açt m. Padi ah n tarife s maz iltifat ve ihsanlar na nail 
oldum.” (102)  
 Kanuni’ye göre iki y ll k bir i  var önlerinde. Ama Koca 
Sinan bunu iki ayada tamamlayaca n  söylüyor. Buna kimsenin 
inanas  yok. Olacak ey de de il. Öyle ya, fizikî durum ortada. 
Yap lacak i i çap  belli. Sinan, bunu nas l iki aya s d racakt r? Bu 
yüzden de Padi ah, Sinan’ n korkudan böyle bir cevap vermek 
zorunda kald n  dü ünür. Çevresindekilere bu konuyu tahkik 
____________________________ 
102 Sai Çelebi, Tezkirüt’ü Bünyan, s.85. Yay. Haz. Sad k Erdem, binbirdirek Yay nlar , 
stanbul-1988 
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etmelerini, Sinan’ n akl n  kaybetme ihtimalinin ortaya ç kt n   
öyler. Sinan yap lan soru turmaya ayn  cevab  verir ve sonra i ine 
koyulup, iki ay içerisinde caminin eksik kalan k sm n  tamamlar. 
Tabii, böyle muhte em bir eserin aç l  anahtar  da kendisine verilir. 
Kabiliyet, zamanla s n rland r lamaz. Zaten onu böyle bir kafes 
içerisine al rsan z sonca gidemezsiniz. Sinan Padi ah’la bu diyalo- 
gunda bu gerçe i de göstermi  ve kendi ki ili inin ana çizgilerini net 
bir ekilde ortaya koymu tur…  
 Mimar Sinan’ n ki ili inin bizi hayran b rakan bir di er yan  
da, Selimiye Camii’nin in a gerekçesinde görürüz. Buradaki tavr , 
onun  s radan bir Müslümanla man n ötesinde, samimi bir dindar, 
inanc n  ideal haline getirmi  bir ayd n olarak görürüz.  
Sanatkârl n , inanc n n rakiplerine ifadelendirilmesi için vas ta 
yapan Sinan, bak n z, bu caminin in as  için neler diyor: 
 “Sultan Selim Han, Edirne’yi çok severlerdi. Bu ehirde 
büyük bir cami yapt rmak arzu ettiler. Bana ferman buyurdular ki, 
“Rüzgârda misâli olmaya”. Edirne’ye gidip çal maya ba la- d m. 
Caminin dört minaresini kubbenin dört taraf na oturttum. Her birine 
üçer erefe yapt m. ki minaresinin üzer merdiveni vard r, ç kanlar  
birbirini görmezler. lk merdiven birinci erefeye, ikinci merdiven ilk 
iki erefeye, üçüncü merdiven ise üç erefeye birden aç l r. Edirne’de  
benim camiimden evvel en büyük cami üç erefeli idi. Minaresi 
azametli ise de, kuleye benziyordu, gayet kal nd . Ki, bu kadar ince 
minarede üç yol yapman n gayet mü kül oldu unu akl  ba nda 
olanlar anlar. Kubbesi de pek azametlidir. Yap l rken herkes, “Daire 

i imkândan hariçtir” deyu dedikodu yapm lard . “Ayasofya kubbesi 
gibi bir kubbe Devleti slâmiye de bina olunmam t r. Kefere-i 
fecerenin mimar geçinenleri Müslüman sanatç lara galebemiz vard r, 
derler imi . O kadar kubbe durdurmak gayet mü kildir, dedikleri bu 
hakirin kalbinde kalm t . Sultan Selim Camiini yaparken Allah’ n 
yard m  ve Sultan Selim Han’ n arzusu üzerine kubbesini Ayasofya 
kubbesinden 6 ar n boydan, 7 ar n derinlikten ziyade eyledim.” 
(103) Bunda rekabet duygusundan ziyade, kendini ispat tavr   
 ___________________________ 
103 Sai Çelebi, Tezkiretü’l-Bünyan, Sadele tiren Y lmaz Öztuna, Hayat tarih 
mecmuas  Haziran 1966 Say  6. s. 4. 
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vard r.Kme kar ? Etnik aidiyet dü üncesinde, Türk- slâm bütünlü- 
ünden yana tav r alarak kendi tabiriyle, “Keferei fecere” dedi i 

H ristiyan mimarlara kar .  Bu cami, bir milletin varl k mührü 
oldu u kadar, Sinan’ n da kariyer ve dehâs n n mührüdür. 
 Sinan’ n kimli inin ki ili inin bence en net ifadesi olan Türk-
slâm ruhu, yaln zca eserleriyle de s n rl  de ildir. Ömrünü tamam- 

lamak üzeredir. Art k hiçbir beklentisi kalmam t r. Gerçek hayata 
do ru göçe haz rlanmaktad r. Devletin mar Bakanl  gibi bir görevi 
yürütmü  ve yeterince servet sahibi olmu tur. Bu servetini 
varislerine devretmek yerine, vak f yoluyla milletinin hizmetine 
vermektedir. Düzenlenen vak f senedinde, bak n z ne gibi hususlar  
kay t alt na ald rmaktad r: Mesela, bu vak f senedinin bir yerinde de, 
mütevelli için kendi sülalesinden gelenlerin tayin edilmesi art  
vard r.. Ancak bir art  daha koyar: “Soyumdan gelecek müte- 
velli’nin dindar ve Kur’an okumas n  bilen olmas  gerekir. Bu vasf  
kaybeden akrabalar m n mütevelli tayin edilmemesini, bu görevin 
dindar ve Kur’an okuyan ba ka birisine verilmesi.”  Bu ifadeler, 
Sinan’ n inanç aç s ndan ki ili inin bize gelen en net foto raf d r. 
hlas  ve samimiyetiyle kendisinin gelece e ta nmas nda buradaki 
artlar  oldukça büyük anlam ta maktad r. Buna ra men Sinan, 

dindarl n  dar görü lülü e ta madan, realist bir sanatkâr ve 
mütedeyyin bir Müslüman vasf yla dünya ve ahiret dengesini 
sa l kl  bir ekilde kurarak eserlerine kimlik ve ki ilik kazand rm  
ve onlar  kendi ça n n ötesine ta may  ba arm t r. Bunun içindir 
ki, “Sinan gibi Osmanl  mparatorluk düzeni içinde yeti enler, 
Anadolu-Türk diye adland rd m z bir kültürün ürünleridir.” (104) 

der 
   Burada, Onun ki ili inin hemen bütün ayr nt lar n , sözünü 
etti imiz üç-be  eserde görmek ve göstermek elbette ki beklen 
memelidir. Sinan’  tan mak ve anlamak için 50 y lda yapt rd  400’e 
yak n eserin hemen hepsine ayr  ayr  bakmak laz md r. Çünkü O, 
her eserinde kendini a ma çabas n  gerçekle tirmi . Birini di erinin 
kopyas  olarak bize b rakmam t r. Ayr ca, ya ad  ortam n 
özelliklerini, bir imparatorluk ba kentinin Padi ah deste iyle 
sa lanan imkânlar yan nda, bürokraside döndürülen karma k 
_____________________ 
104 Do an Kuban, Sinan’ n Sanat  ve Selimiye, s.4. Tarih Vakf  Yay nlar  stanbul-1987 
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_____________________ 
104 Do an Kuban, Sinan’ n Sanat  ve Selimiye, s.4. Tarih Vakf  Yay nlar  stanbul-1987 

 

ihtiras çarklar n n getirdi i riskleri de dikkate almak gerekmektedir. 
Bir anlamda, “ya ad  toplumun siyasal, toplumsal, ekonomik ve 
kültürel yap s n n ayr nt lara inen ara t rmalarla aç kl a kavu tu- 
rulmas ” gerekmektedir. Buna ra men, ondan söz edenler, çok 
iddial  tespitler yapmaktan kendilerini alamam lard r. ”Osmanl  
tarihinin en yüksek ça  kabul edilen 16. yüzy l Türkler için adeta 
özümleyen dört ad vard r: Kanunî, stanbul, Süleymaniye ve bunlar  
görsel bir simgeye dönü türen Sinan.” diyen Sanat Tarihi Bilimcisi, 
bununla da yetinmez, “Daha geni  bir perspektifte, e er Osmanl  
mparatorlu u tek bir simgeyle temsil edilmek istenseydi, bir kutlu 

bilge olarak ya am ve yap tlar n  özümlemi  bir kimlikle Sinan 
önerilebilirdi”.(105) Onu büyüten ve ki ili inin ana hatlar n  
belirleyen esas önemli yan , bir anlamda “Sinan mûcizesi” diye 
vas fland r lan çap  da bundan olsa gerektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
105 age. s.4.  
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 ÜÇ KÜLTÜRÜN SENTEZ  B R EH R 
 
 KAYSER    
 
 Sinan’  kubbe kubbe yurda sunan bu ehrin,  
 Gece sokaklar ndan bir dervi  gibi geçtim. 
 Nice mavi türküyle y kanm  u evlerin, 
 Kandillerinden zevki dervi leriyle içtim… 
 
 Bir Seyyid Burhaneddin, Mahperi Hunat Hatun, 
 Bir Selçukya güzeli, bir k nal  k z Gevher, 
 Mazi bu binalarda i lenmemi  som alt n, 
 Mermer kitâbelerde bana dünü verdiler… 
 
 Eskimeyen zaman n kolyesini ta yan, 
 Kale duvarlar nda Kayzer’in hüznü vard . 
 Sanki bu koca ehir tarihime â iyan, 
 Umut bu sokaklar da Tennûrîler kadard … 
 
 Erciyes ki, Rabbimin bir güzel da  buketi, 
 Beyaz karanfil gibi her gün tebessüm eder. 
 Burda mazi kucaklar gönlümdeki firkati, 
 Heyecanlar yar na taze umutla gider… 
 
 Ç kmaz sokaklar nda bir Osmanl  uyumu, 
 Hal lar nda renk renk  duygular m  buldum. 
 Anlad m üç kültürün sentezi oldu umu, 
 Bu câzibe ehrinde yaln zl ktan kurtuldum!... 
 
 Kayseri üzerine yaz lm  çok iir var. Bunlardan ilkini 
Abdullah Sato lu, ikincisini ise Emir Kalkan antoloji eklinde 
kitapla t rd . Ahmet S vac  da üçüncü eserle bunlar  tamamlad . 
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 air olarak benim de bir iirim olmal yd . Ben de yukar daki 
iiri yazd m. Bu iiri ne zaman yazd m onu da size söyleyeyim: 

 E im Kayserili de ildir. Kayseri’ye gelip yerle ince bura- ya 
pek s namad . S k s k, ‘Buradan gidemez miyiz?’ demeye ba lad . 
Bakt m olaca  yok, annesini ve karde lerini de, Çank r ’daki evlerini 
b rakt rarak getirip buraya yerle tirdim. Buna ra men, bu ehre kar  
bir so uklu u vard . Edemedim, bir yaz stanbul’a götürdüm. Orada 
iki karde im vard . Onlarda bir süre misafir kald k. stanbul’un 
görülmesi gereken her yerini gezdirdim. Sonra döndük, bir daha 
Kayseri’den gitmekten söz etmedi. Çünkü stanbul’a hayat n nelerle 
tüketildi ini gördü. stanbul’u uzaktan özlemek ve sevmek ayr  ey, 
o sevgiyle hayat n z  bütünle tirerek içinde ya amak ayr  eydir. 
Tarihi ve tabiat  bo an ta ral lar n elleriyle h rpalanm  bir ehir 
durumundad r bugün stanbul. Anadolu ehirleri, özellikle de 
Kayseri öyle de il, en uzak semte on dakikada ula yorsun. Yine on 
dakika içinde on kilometre ötedeki Erciyes’in kuzey yamaçlar na 
yaslanm  yazl na var yor ve ehirden iki yüz metre yukar da 
tabiat n o doyumsuz koynunda, sessizli in ve rengarenk çiçeklerin, 
farkl  renk tonlar yla duygular n z  y kayan çamlar n içinde y l n n 
yar s ndan fazlas n  geçirebiliyorsun.  Belki Ta ral  bask s  Kayseri 
için de geçerlidir. Do ru, bu ehirde yerli halk nüfusun neredeyse 
onda birine inmi  durumdad r. O, onda birlik nüfus bugün ehrin 
yine söz sahibi. ktidar partileri cumhuriyet boyunca bu ehirde 
yönetimini ta ral  kadrolara teslim etmemi tir.  Güçlü muhalefet 
partileri için de bu geçerli- dir. Gelenler ehre adapte olsalar bile, 
böyle bir ayr cal n imkânlar n  yerlisi sürekli elinde tutmu tur. 
stanbul’daki  12 milyonun karma as  ile  bir milyona bile 

varamam  Kayseri’nin gürültüsü ayn  olmaz herhalde… Han m n 
direncini k rd ktan sonra bu defa buras n  di er ehirlerle 
gözlemleye s ra gelmi ti. Birkaç y l içerisinde ülkemizin birçok 
ehrine gitme f rsat m oldu: Adana’y , Mersin’i, Antalya’y , 

Isparta’y , Konya’y , Karaman’ , Aksaray’ , Ni de’yi, Nev ehir’i, 
zmir’i, Bursa’y , Eski ehir’i, zmit’i, Sivas’ , Malatya’y , Erzincan’ , 

Erzurum’u, Kars’  yak ndan tan y nca, Kayserinin gerçekten 
farkl l  ç kt  ortaya. Kayseri, ba ndan sonuna kadar tamam yla bir 
“Selçuklu ehri”dir. Türk medeniyetinin en büyük mimar n , Mimar 
Sinan’ , milletine arma an etmi  bu ehir’e Osmanl  lay k yla sahip 
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ç kmam . Ama Selçuklu öyle de il. Ad m ba nda bir Selçuklu eseri 
var. Ta nmaz Tabiat Varl klar  Envanteri yay mland . Orada 
bak n z, ehrin ta nmaz kültür varl klar n n tamam na yak n  
Selçuklu döneminin hediyesidir bize. Bunlar  görünce oturup bu iiri 
yazd m. Yine de söze Sinan’la ba lad m ve  “Sinan’  yurda sunan bu 
ehrin sokaklar ndan  bir dervi  gibi geçerken, mavi türkülerle 

y kanan evlerin kandillerinden zevki dervi leriyle içti imi” 
söyledim. Arkas ndan de erlerini s ralad m: 
 
 Bir Seyyid Burhaneddin, Mahperi Hunat Hatun, 
 Bir Selçukya güzeli, bir k nal  k z Gevher, 
 Mazi bu binalarda i lenmemi  som alt n, 
 Mermer kitâbelerde bana dünü verdiler… 
 
 te Kayseri bu! Bu ehri, Mevlâna gibi bir dehay  Türk ve 
slâm kültürüne arma an eden hocas  Seyyid Burhaneddin’siz, 

Alaeddin Keykubat’ n servetini ehre sebil eden Mahperi Hunat 
hatunsuz, ölüm dö e inde iken, gelecek nesillere; bizlere ifaiye 
Giyasi’ye gibi dünyaya t p tarihinin ilk t p medresesini kazand rtan 
Gevher Nesibe’siz dü ünebilir misiniz? Bunlar maziden günümüze 
mermer kitabelerle ta n p gelmi ler. Gelmi ler ama bir hüznü de 
bize i aret etmeden duramam lar:  
 
 Eskimeyen zaman n kolyesini ta yan, 
 Kale duvarlar nda Kayzer’in hüznü vard . 
 Sanki bu koca ehir tarihime â iyan, 
 Umut bu sokaklar da Tennûrîler kadard … 
 
 Evet, Kayzer’ler bu ehirde kendi varl klar n  koruyabilmek 
için, kendi dönemlerinin ya mac , sald rgan ak nlar na kar  ayakta 
kalabilmek için kocaman bir kale ehir in a etmi ler. D  surlara 
bak p, eski Kayseri’yi tahayyül etti iniz zaman gerçekten hem iç 
kalenin hem de d  kalenin duvarlar ndaki  her ta ta hüznün yan k 
izlerini görmeniz mümkün. Biraz tarih bilginiz varsa, Anadolu’da 
Türk birli ini koruyan, büyük hükümdar Alaeddin Keykubat’ n 
zehirlettirilerek öldürülmesinden sonra önleri aç lan Mo ollar n 
1243’te Köseda ’da Selçuklu ordusunu hezimete u ratmas ndan 
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sonra önce Sivas’  sonra da Kayseri’yi gelip harap etti ini bilirler: 
Mo ol ordu gelip Kayseri’yi ku at nca, halk Kale içine çekilmi  ve  
Mo ollara kar  güçlü bir direnme göstermi ti. Özellikle Ahiler, yani 
esnaf te kilat  mensuplar , ehri dü mana teslim etmemek için 
büyük çaba gösterdiler. Ne var ki, bir küçük ihanet gerekti inde bir 
büyük felakete sebep olabilmektedir. Vak a, burada da öyle oldu. 

ehrin di ba s  denilen Ermeni dönmesi Haçiko lu Hüsam, 
kendisinin ve ailesinin hayat n n teminat  kar l nda ehrin 
mukavemette zay f olan yerlerini Mo ollara gösterdi. Mo ol 
komutan  Baycu Noyan  iddetli direnme- kar s nda geri dönmeye 
karar alm ken, bu ihaneti de erlendirdi ve ehre yeniden hücuma 
geçerek ele geçirdi. Binlerce insan   k l çtan geçirdikten sonra da, 
ehre vali tayin edip ayr ld . Kale duvarlar ndaki ta larda bu 

kahraman insanlar n kanlar n n kurumu  tortular n  bile görmeniz 
mümkündür. Ama yine de, bu ehir, varl n  korumu  ve daha 
sonraki as rlarda Tennurilerle umudunu kazanarak vizyonundan 
pek bir ey kaybetmemi tir. Tennuri ve onun nesli, Osmanl  
döneminin temsilcileridir. Bunun için iirin devam nda buna i aret 
vard r. Ancak öncelikle bir tabiat zenginli i ön plana al nacakt r. 
Çünkü Kayseri tarihi kadar Erciyes’iyle de ün kazanm  bir ehirdir: 
 
 Erciyes ki, Rabbimin bir güzel da  buketi, 
 Beyaz karanfil gibi her gün tebessüm eder. 
   Burda mazi kucaklar gönlümdeki firkati, 
 Heyecanlar yar na taze umutla gider… 
  
 Evet, Erciyes ve Kayseri! Birbirini tamamlayan birinin 
varl yla öbürünün anlam n  buldu u iki özel isim. Kayseri’ye gelen 
bütün yabanc lar n istisnas z üzerinde ittifak ettikleri görü , 
Erciyes’in bir “da  güzeli” oldu udur. Ben Develi’den ba layarak, 
Erciyes’in etraf nda tam dairesel bir tur att m. Hepsinde de da n 
görünümüne bakt m. Develi taraf nda, birazc k A r  da n n 
yüzeyini and ran düz sat hl  bir görüntüsü olsa da, oradaki hali de 
bir ba kad r. Bu da , gerçekten bir “beyaz karanfil”dir. Bu da , bizde 
geçmi  duygusunun maziye dönü türülmesinin simgesi durumun- 
dad r. Bunun için, “burada mazi gönlümüzdeki hasret duygular n , 
ayr l k duygular n  al r ve yar na taze umutlarla ta r” . O umutlar  
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ehre vali tayin edip ayr ld . Kale duvarlar ndaki ta larda bu 

kahraman insanlar n kanlar n n kurumu  tortular n  bile görmeniz 
mümkündür. Ama yine de, bu ehir, varl n  korumu  ve daha 
sonraki as rlarda Tennurilerle umudunu kazanarak vizyonundan 
pek bir ey kaybetmemi tir. Tennuri ve onun nesli, Osmanl  
döneminin temsilcileridir. Bunun için iirin devam nda buna i aret 
vard r. Ancak öncelikle bir tabiat zenginli i ön plana al nacakt r. 
Çünkü Kayseri tarihi kadar Erciyes’iyle de ün kazanm  bir ehirdir: 
 
 Erciyes ki, Rabbimin bir güzel da  buketi, 
 Beyaz karanfil gibi her gün tebessüm eder. 
   Burda mazi kucaklar gönlümdeki firkati, 
 Heyecanlar yar na taze umutla gider… 
  
 Evet, Erciyes ve Kayseri! Birbirini tamamlayan birinin 
varl yla öbürünün anlam n  buldu u iki özel isim. Kayseri’ye gelen 
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Erciyes’in etraf nda tam dairesel bir tur att m. Hepsinde de da n 
görünümüne bakt m. Develi taraf nda, birazc k A r  da n n 
yüzeyini and ran düz sat hl  bir görüntüsü olsa da, oradaki hali de 
bir ba kad r. Bu da , gerçekten bir “beyaz karanfil”dir. Bu da , bizde 
geçmi  duygusunun maziye dönü türülmesinin simgesi durumun- 
dad r. Bunun için, “burada mazi gönlümüzdeki hasret duygular n , 
ayr l k duygular n  al r ve yar na taze umutlarla ta r” . O umutlar  

 

güçlü k lan ise, bu ehrin Osmanl  ehri olmamas na ra men, 
Osmanl  gelene ini ta yor olmas d r: 
  
 Ç kmaz sokaklar nda bir Osmanl  uyumu, 
 Hal lar nda renk renk  duygular m  buldum. 
 Anlad m üç kültürün sentezi oldu umu, 
 Bu câzibe ehrinde yaln zl ktan kurtuldum!... 
 
 Kayseri gerçekten, Selçuklunun binalar yla, Osmanl n n 
kültürüyle, cumhuriyetin realitesiyle üç kültürü senteze götüren bir 
ehirdir.  Sinan’la ba layan iirsel yorum, Osmanl  uyumuyla nokta- 

lanm  oldu. ehir, yak n zamana kadar Selçuklu ehriydi ama 
yerle im tarz yla da Osmanl  gelene ini yans tmaktayd : Ç kmaz 
sokaklar, evlerin birbirine yaslanm  güvenlikli iç dokusu, bu 
evlerdeki uhreviyetin zenginli i bizi do al olarak daha yak n m z- 
daki geçmi imizle iç içeli e götürmekteydi.  
 O ehir art k yok. ehir sadece gömlek de i tirmedi, yava  
yava  mahiyetini de de i tirmeye ba lad . Ç kmaz sokaklar bugün 
kalmad  art k. Onlarda da çingeneler ve d ardan gelmi  yurtsuz 
yuvas z insanlar bar nmaktad r. 
 ükür Erciyes yerinde; bir ona güç yetiremedik. Tarihi 
eserler de yerinde; onlara k y mdan son anda vazgeçtik. Darac k 
sokaklardan geni  bulvarlara, toprak daml  evlerden lüks  
apartmanlara ta nd k. ehrin anas  yerinde ama yavrular  geli ip 
serpildi. Buna ra men, ehir cazibesinden pek bir ey kaybetmedi. 
Çünkü  ehrin yap s n  de i tirdikse de mahiyetini korumay  
ba ard k. Umar m bu uhrevî zenginli iyle gelece e yürüyecektir 
Kayseri… 
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 B Z BU MEYDANI FARK EDEB LD K M ? 
 
 Kayseri Selçuklu döneminin imtiyazl  ehirlerinden birisidir. 
limde çok ileri gitmi  ve Selçuklu Devleti, Anadolu’nun tam 

ortas nda bulundu u için biraz jeopolitik aç dan biraz ula m 
gerekçeleriyle ve belki daha da fazlas yla, bu ehir insan n n 
okuyana hamiyet elini uzatmas ndan dolay  buras n  “ lim merkezi” 
haline getirmi . Bugün on kadar  ayakta olan Selçuklunun çok 
önemli ve büyük medreseleri buradad r. Bu medreseler as rlar boyu 
Asya’dan ald klar    Osmanl lar dönemini de içine alacak ekilde 
Anadolu’ya, Balkanlara  ve hatta Arap yar madas na ta m t r. 
 Sabahleyin kalk yorsunuz, ehir merkezine ad m n z  
att n z ilk andan itibaren tarihin o muhte em dehlizine giriyor- 
sunuz. Güneye dönüp bakt n zda Roma’n n hüzünlü dili, biraz iç 
s z yla, biraz ükran edas yla iç kale surlar n n burçlar ndan 
yüre inize bakarak size geçmi ini anlatmaya ba l yor: 
 “Bizansl lar buraya yerle tikten sonra, daha önceki ak nc  
kavimlerin bask nlar na kar , kendilerini koruyabilmek için beni 
in a ettiler. Etraf ma hendekler aç p iki cepheme de da çelik takviyeli 
ah ap kap lar yap p kendilerini güvenceye ald lar. Öyle ki, erzak 
depolar m  doldurup kap lar  kapatt lar m  bir k  ya da bir mevsimi 
burada güvenlik içinde geçirmek mümkündür. Nice ak nc lar geldi, 
on be   metreyi bulan surlar m n üzerine ç kamad . Manc n klar  bile 
ço u zaman i e yaramad . nsan iradesine ne dayan r. Zamanla 
insan n srar  birle ince benim de yüzümde çürümeler ta lar mdan 
dökülmeler ba lad . Bir sabah kap lar m n kar s nda tu lar , kösleri, 
k l çlar yla Türk ak nc lar  belirdi. Eh, art k yorgundum, d mda- 
kiler gibi içimdekiler de çürümü tü. Türkler yerle tiler, beni yeniden 
in a ve ihya ettiler. Alaeddin Keykubad ad nda bir ünlü ve bilge 
Kumandan milletini benim içime hapsetmemekle kalmad  beni de 
bugünkü halime getirdi. Ben Romal lar n gayretinden do dum 
Türklerin eliyle de bugünlere geldim. Art k tarihi misyonum yok 
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ama vizyonum bir eski zaman armas  gibi korumaya devam 
ediyorum.” 
 Bu dönüp kuzeye bak n. Kar n zda bir büyük medrese. 
Selçuklunun ufkunun geni li ini taç kap s yla bize anlatan Sahib Ata 
medresesi. Bu medrese, dillense ku kusuz unlar  söyleyecektir bize: 
 “Sahib Ata Fahreddin Ali,  kudretli Selçuklu veziri iken 
kazanc n  hayra veren müstesna devlet adamlar ndan birisidir. 
Selçuklu mülkünün çe itli bölgelerine çok say da böyle eser 
yapm t r: Mesela Sivas’ta Gök Medreseyi, Konya’da nce Minareli 
Medrese’yi burada da kendi ad yla an lan Sahibiye Medresesini 1267 
y l nda milletine arma an etmi tir.  En önemlisi ise bu ehirde 
olan d r. Çünkü, Sahib Ata Fahreddin Ali, Celaleddin Karatay’ n 
vefat ndan sonra onun makam na oturan bir Hukuk Veziridir 
(Adalet Bakan ). Onun için de  beni adaleti da tan kad lar  yeti tire- 
cek bir müessese olarak bina etti. Ben dönemimin Hukuk Fakülte- 
siydim. Bir devlet fetihle yerle ir, adaletle büyür. Ben, hem Selçuklu 
döneminde hem de Osmanl  döneminde as rlarca bu ruhu ö rettim 
odalar mdaki genç talebelere.”(106)  
 Sahabiye medresesinin taç kap s ndaki Selçuklu ustalar - n n 
maharetli arabesk i lemelerine bak p da, ayn  ruhaniyeti bir ba ka  
yap da aramamak mümkün mü? Birazc k güneybat ya döndü ünüz 
zaman ileriden ifaiye Giyasiye medresesi bir gönül buketi gibi 
kap lar n  açar size ve anlat r maceras n . Hikâye u: 
 Derler ki; Gevher Nesibe Sultan’a A abeyi Giyaseddin 
Keyhüsrev’in kumandanlar ndan birisi a kt r. Sonunda  Kumandan, 
edemez a k n  sevgilisinin a abeyine açar. Onunla evlenip yuva 
kurmak istedi ini söyler. Eh gönül bu, isteyecektir elbette. Ama örf 
hissin önündedir. A abeyinin hemen, “Hadi verdim gitti.” diyecek 
hali yok ya.  Gelene e uygun olarak kendisine, bir bölgenin fethi 
görevi verilir. Kumandan askerlerini alacak, gidip bu bölgeyi 
fethederek Selçuklu topraklar na katarsa,  Gevher Nesibe’yle de 
evlenmeye hak kazanacak. Kumandan ordusunu al r bir bahar 
sabah  erken vakitte sefere ç kar. Aylar sonra ordusuyla döner. 
stenilen toprak kazan lm  ama, Kumandan sava ta ölümcül yara 

________________________ 
106 bn Bibi, Selçukname, (Çev. Mürsel Öztürk)  c. 2. S. 15 vd. Kültür Bakanl  Yay n , 
Ankara 1996 
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________________________ 
106 bn Bibi, Selçukname, (Çev. Mürsel Öztürk)  c. 2. S. 15 vd. Kültür Bakanl  Yay n , 
Ankara 1996 

 

alm t r. Gelir tedavisine ba larlar. Dönemin imkânlar  yetersizdir. 
Kumandan n yaras , Gevher Nesibe’nin de yüre i s zlamaktad r. 
Dönemin t bb  bu i e yetmez, kumandan gittikçe a rla r, genç 
prenses de  bu ac yla ‘ince hastal k’ denilen vereme yakalan r.  
 Gevher Nesibe Han m  ölmeden önce,a abeyi Giyaseddin 
kendisini ziyarete gelmi tir:  
 -Kaderin bu cilvesi kar s nda sana kar  yapaca m bir ey 
kalmad . Çok üzgünüm sevgili bac m. Benden ne istersin? 
 -A abeyci im, gördüm ki, bizim sa l k hizmetlerimiz yeterli 
de ildir. Ayn  yaray , ayn   ac lar  çekenler, gelecekte de olacakt r. 
Benim ad ma öyle bir ifahane yapas n ki, hem k l ç, hem de gönül 
yaras n  tedavi etsin. Benim dile im budur.  
 Bu konu madan sonra, evvela genç kumandan, arkas ndan 
genç prenses Hakk n Rahmeti’ne kavu ur. 
 A abeyi, önce prensese  güzel bir an t mezar yapt r r. Meza- 
r n  çevresine medreseyi in a ettirir. Böylece Türk  medeniyetinin en 
büyük uygulamal  hastanesi 1206’da hayata geçirilmi  olur. (107)  
 Onun biti i inde Avgunlu Medrese vard r. Kimin taraf ndan 
ve ne zaman yap ld  bilinmese de in a tarz  bak m ndan Selçuklu 
dönemi eseri oldu u kabul edilmektedir. 
 Meydandaki Selçuklu eserleri bunlarla bitmez, Selçuklular, 
merkezindeki Roma yap s  Kale surlar na kar , kendi onurlar n n 
dili olarak bir ta  dantel gibi i lemi lerdir bu meydan  ve hemen 
do usunda Hunat Hatun külliyesini oturtmu lard r. Medrese, 
Türbe, Cami ve Hamamdan olu an bu abideyi de ad ndan anla la- 
ca  üzere Hunat hatun yapt rm t r. Mahperi  Hunat Hatun, 
Alaeddin Keykubad’ n e idir. Kocas  ölesiye kadar muhtemelen ilk 
yirmi y l n  H ristiyan olarak ya am  ve daha sonra o lu tahta 
ç k nca Müslüman olmu tur. Onun Müslümanl n n kal c  belgesi 
ve hay r senedi bu eserlerdir. Muhtemelen kocas ndan ve daha sonra 
tahta ç k p genç ya ta ölen o lu 2. Giyaseddin Keyhüsrev’den kendi- 
sine intikal eden serveti, milletinin hizmetine harcamak için bu 
eserleri in a edip çekilmi tir dünyadan. 
 Enteresan bir bütünlük içinde bakmam z gereken üç eser iç 
içe bir kö ede ayr  bir özelli i simgeler. Bunlar; Selçuklular 
______________________ 
107 Gevher Nesibe Bilim Haftas  ve T p Günleri Bildirileri Kitab , s.4. Ankara 1982 
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döneminde Alaeddin Keykubad taraf ndan yapt r lan Okburcu, 
Sultan 2. Abdülhamit taraf ndan 1886’da yapt r lan Zeynelabidin 
Türbesi ve Cumhuriyet döneminde yap lan Türbedar evi. Zaman n 
kahr ndan yorgun dü en Okburcu  yere oturmu  bir kubbe gibidir. 
Halbuki, önünde bulunan ancak bugüne harabeleri bile gelemeyen 
Devlethaneyi korumak için  yap lm  bir binad r ve y llarca içinde  
Selçuklu Askerleri Devlet adamlar n n güvenliklerini buradan 
sa lam lard r. Dönemin savunma sisteminde ok, önemli bir sava  
aleti oldu u için buras na Okburcu denmi tir. Bir nevi gözetleme ve 
savunma kulesidir. Bugün i levini yitirmi  olsa da, hat ras  devam 
etti i için korunmaya al nm  ve bize geçmi in kokusunu 
sunmaktad r. 
 Zeynelabidin ise bir slâm büyü ümüz. Baz lar  onu Hz. 
Peygamber’in soyundan gösterir ve 29. göbekten torunu oldu unu 
söyler. Baz  kaynaklarda ise, Kad  Burhaneddin’in o lu oldu u 
yaz l d r. Asl nda bu iki insan da Kayseri’de ya am  ve burada 
ölmü lerdir. Ancak burada yatan hangisidir? Onu tayin etmek 
güçtür. Öyle ya da böyle,  burada bir gönül ehli bulunmaktad r. Bina 
son devir klasik Osmanl  üslubunu yans tmas  bak m ndan çok 
önemlidir. Tekke ve Zaviyelerin faaliyetini durdurma ile, tekke ve 
zaviyelerin bina ve mü temilat na dü man olmay  ay ramayan  
kurucu dönem bürokrasisi, büyük bir tarihi ve manevi k y ma 
girerek buralarda yatan insanlar n ruhlar n  s zlatm lard r. in 
ilginç taraf , onlar yine yerlerine gelmi ler ama onlara k yanlar n 
mezarlar  bile imdi bilinmemektedir. 
 Kayseri Selçuklu eser bak m ndan çok zengin olmas na 
kar l k, Osmanl  eseri bak m ndan fakir bir ehirdir. Buna ra men, 
yine de en güzel eserler meydanda selama durur bizlere:  
 Halk aras nda “Kur unlu Cami” dedi imiz, Ahmetpa a 
Camii, Mimar Sinan’ n do du u ehre 1576’da  Ahmet Pa a’n n 
ad na yapt  tek camidir. Park içerisindeki cami, merkezi kubbeli 
güzel biblo gibi bir eserdir. 
 Meydan n tam ortas nda bir ahadet parma  gibi duran Saat 
kulesi. Sultan  2. Abdülhamit Han’ n 1906 ‘da yapt rd  bu eser, 
oraya in a edildi i günden buyana Kayseriliye zaman  haber verir. 
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 ç kale ile Bürüngüz Camiinin aras ndaki geni  bo lu a 
cepheli Kapal  Çar  da Osmanl  döneminde yap lm , sekiz yüz 
dükkanl  bir çar d r.  
 Cumhuriyet döneminin bu meydan zenginli ine katk s  üç 
eserle oldu. Bunlardan ilki, daha önce “ kikap l  Mescit” ad yla al nan 
eski bir ibadethanenin yerine 1977’de Refik Bürüngüz taraf ndan 
yapt r lan  Bürüngüz Camii’dir. Tan nm  mimarlar m zdan Cevat 
Ülger’in projelendirdi i bu cami, klasik Osmanl  mimari üslubunu 
günümüz in a malzemesiyle desteklenen bir abide niteli indedir.  
Onu, daha önce var olan Vilayet binas n n y k larak yerine yap lan 
bugünkü vilayet binas  izledi.Yeni binan n projesini  yine tan nm  
mimarlar m zdan Melih Karaaslan çizdi. Vilayet binas  2000’de 
hizmete girdi. Son eser, bu da önemli mimarlar m zdan olan Ahmet 
Vefik Alp’ n, Erciyes’in siluetini yans tt  Hilton otelidir.   
 Bu meydanda daha neler yoktu ki; saat kulesi yak n nda 
devlethane, Sahabiye Medresesinin önünde cami, Kur unlu camiinin 
güney taraf nda Ahmet Pa a hamam , Bugünkü Vilayet binas  ile 
saat kulesinin aras nda bulunan ve Sinan’ n eseri olan  Osman Pa a 
camii, kalenin güney ucunda Muineddin Pervane medresesi 
cumhuriyet dönemi ayd n ve bürokrat n n tarihe dü manl  yüzün- 
den silinip gitti birer birer. 
 Bütün bunlar  dü ündü ünüz zaman Cumhuriyet medya- 
n n n vizyonu ve buna ba l  olarak da misyonu ç kar ortaya. Tarihin 
ve ta n hükümranl n  simgeleyen böyle bir meydan  Türkiye’de 
hiçbir vilayette böylesine bir zenginlik, kucaklay c l k ve ku at c l k 
içerisinde görmeniz mümkün de ildir. Biz bakan bir millet olmaktan 
ç k p gören millet haline gelirsek, Erciyes’in fonundaki meydan n 
zenginli iyle her gün geçmi le olan ba m z  kuvvetlendirir ve daha 
bir güven duygusu içinde hayat m z  sürdürürüz. O zaman Andre 
Marlaux’un “Duvars z Müze” dedi i ehir tan m n n belki de fark n- 
da olmayarak Kayseri için söylemi  olabilece i de dü ünebiliriz… 
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B R  KAYSER ’DEN ÖBÜRÜ  
 S VAS’TAN K  ULU ÇINAR 
 
 Kayseri’de Yeti ip Sivas’ta Hükümdar Oldu:   

Kad  Burhaneddin,  1345’de Kayseri’de do du. O uzlar n 
Salur boyundand r. Ailesi, daha önce Harizm’den gelerek Kayseri’ye 
yerle mi , babas  emseddin Mehmed Kayseri kad l na getiril- 
mi tir. Burhaneddin Ahmet, burada do up büyüyerek e itimini 
tamamlam t r. Daha on bir ya nda iken burada ç kan kar kl klar 
üzerine 1356’da babas  ile birlikte am’a gitti ancak dört ay sonra 
geri döndüler. 1358’de bu defa yine babas yla M s r’a gitti. Burada, 
slâm Hukuku, Hadis ve t p okudu. am’a geçti dönemin ünlü 

bilginlerinden Kudbeddin Razî’nin derslerine devam etti. Tabiat, 
ilahiyat ve riyaziye dersleri okudu. 19 ya nda Hacca gitti. 
Dönü ünde Babas ’n n vefat  üzerine memleketine geldi. Kayseri’nin 
yönetimi bu y llarda Ertanao ullar ’ndayd , dönemin ehir Emiri 
Mehmet Bey taraf ndan 1365 y l nda, yani 20 ya nda iken Kayseri 
Kad l na tayin edildi. Kad l  s ras nda, önemli hizmetler yapt . 

ehir içerisinde huzursuzlu u giderdi, anla mazl klar  hakkaniyetle 
çözdü ü için halk taraf ndan sevildi. Dolay s yla itibar  artt . Bu 
arada onu bu göreve getiren Mehmet Bey ölmü , onun yerine görevi 
Ali Bey devralm t . Ali Bey, güçlü bir iktidar ortaya koyamad . 
Osmanl  Sultan  Murad Hüdavendigâr’ n damad  olan Karamano lu 
Alâeddin Bey, Kayseri’ye sald rd . Kad  Burhaneddin’in yard m  ile 
bu tehlikeyi atlatt . Bunun üzerine 1378’de Vezir tayin edildi. Vezir 
olunca do rudan siyasetin içine girmi  oluyordu. 33 gibi bir ya a 
ra men disiplinli, düzenli ve istikrarl  yönetimi ile k sa zamanda 
ehri toparlad  ve huzura kavu turdu. Bu durum ününü daha da 

artt rd . Ona olan güven büyüdü. Adli ve iktisadi i leri yoluna 
koydu. Ali Bey’in 1380 y l nda vefat  üzerine bu defa K l ç Arlan 
ehre sald rd . Kad  Burhaneddin onu yenerek öldürdü. Emirli e 

tayin edilen Mehmet Bey ise, küçük ya ta oldu u için onun 
Naipli ine getirildi. Sivas’a giderek devletin ba na geçti. Bu s rada 
Amasya Emiri Hac  adgeldi Sivas’a sald rd ysa da onu Tokat 
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yak nlar nda yenerek durumunu güçlendirdi ve kendisini do rudan 
Devlet Ba kan  ilan etti. Ad na para bast rd  ve hutbe okuttu. Bu 
s rada, Karamano lu Ali Bey, kay npederi Sultan Murad 
Hüdavendigâr’ n Kosova’da ahadeti üzerine, bu defa Y ld r m 
Bayezid’e ba  kald rd . Kad  Burhaneddin’den yard m istedi. Kad  
Burhaneddin, K r ehir’e kadar geldi ancak, Alâeddin Ali gelmeyince 
geri döndü. Alaeddin Ali, bununla da yetinmedi, Kayseri’de Valilik 
yapan Kad  Burhaneddin’in ye eni eyh Müeyyed’i, tahrik ederek, 
Kad  Burhaneddin’e kar  ayaklanmaya sevk etti. Kad  Burhaneddin, 
gelip Kayseri’yi ku att . Ku atma uzun sürdü ve ehir dü medi. Bu 
s rada Akkoyunlu Boy Beylerinden Kara Yölük Osman, araya 
girerek anla ma sa lad . Anla maya göre, Kad  Burhaneddin 
ku atmay  kald racak, eyh Müeyyed ise day s na direnmekten 
vazgeçerek ehri teslim edecek ve eyh Müeyyed, bundan dolay  
Kad  Burhaneddin taraf ndan cezaland r lmayacakt r. Denilenler 
oldu. Ancak, Kad  Burhaneddin, ye eninin kendisine ba kald r- 
mas n  hazmedemedi i için onu öldürttü. Bunun üzerine, sözünde 
durmad  gerekçesiyle Kara Yölük Osman, Kad  Burhaneddin 
üzerine yürüdü. Ç kan çat mada, 1398 y l nda Kara Yölük Osman 
taraf ndan öldürüldü.(108)  

Kad  Burhaneddin Ahmet, 18 y l hükümdar olmu tur. Bu 18 
y l , kendi ad na kurdu u devletinin ba nda geçirmi  ve bu arada 
Türk siyasi tarihinde çok önemli yeri olan Timur’un Anadolu’yu 
erken i gal ve ya mas n  önlemi tir. Bu olay öyledir: Timur’un 
Anadolu’ya do ru yola ç kt n  haber alan Kad  Burhaneddin, 
Hemen Y ld r m Bayezid ile M s r Sultan ’na  elçiler ile u mektubu 
gönderir: “Bilesiniz ki ben, her ikinizin kom usuyum ve benim 
memleketim sizin memleketiniz demektir. Ben sizin hudutlar n z n 
siperiyim ve askerlerinizin öncüsüyüm. Yoksa ben, ona  (Timur’a) 
nas l mukavemet edip ve nas l sava a girebi- lirim? Halbuki onun 
durumunu i itmi sinizdir. Nice ordular bozmu . E er siz bana 
yard m ederseniz, ben ona kar  dururum, beni yaln z b rak rsan z 
beni ona kar  harcam  olursunuz. Sizin önünüzde bulunan ben, 
size gelecek belalara kar  koyacak güçteyim. Allah korusun e er 
__________________________ 
108 .Hakk  Uzunçar l , Anadolu Beylikleri, s. 162. Türk Tarih Kurumu Yay nlar , 
Ankara 1984 
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yak nlar nda yenerek durumunu güçlendirdi ve kendisini do rudan 
Devlet Ba kan  ilan etti. Ad na para bast rd  ve hutbe okuttu. Bu 
s rada, Karamano lu Ali Bey, kay npederi Sultan Murad 
Hüdavendigâr’ n Kosova’da ahadeti üzerine, bu defa Y ld r m 
Bayezid’e ba  kald rd . Kad  Burhaneddin’den yard m istedi. Kad  
Burhaneddin, K r ehir’e kadar geldi ancak, Alâeddin Ali gelmeyince 
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Kad  Burhaneddin’e kar  ayaklanmaya sevk etti. Kad  Burhaneddin, 
gelip Kayseri’yi ku att . Ku atma uzun sürdü ve ehir dü medi. Bu 
s rada Akkoyunlu Boy Beylerinden Kara Yölük Osman, araya 
girerek anla ma sa lad . Anla maya göre, Kad  Burhaneddin 
ku atmay  kald racak, eyh Müeyyed ise day s na direnmekten 
vazgeçerek ehri teslim edecek ve eyh Müeyyed, bundan dolay  
Kad  Burhaneddin taraf ndan cezaland r lmayacakt r. Denilenler 
oldu. Ancak, Kad  Burhaneddin, ye eninin kendisine ba kald r- 
mas n  hazmedemedi i için onu öldürttü. Bunun üzerine, sözünde 
durmad  gerekçesiyle Kara Yölük Osman, Kad  Burhaneddin 
üzerine yürüdü. Ç kan çat mada, 1398 y l nda Kara Yölük Osman 
taraf ndan öldürüldü.(108)  

Kad  Burhaneddin Ahmet, 18 y l hükümdar olmu tur. Bu 18 
y l , kendi ad na kurdu u devletinin ba nda geçirmi  ve bu arada 
Türk siyasi tarihinde çok önemli yeri olan Timur’un Anadolu’yu 
erken i gal ve ya mas n  önlemi tir. Bu olay öyledir: Timur’un 
Anadolu’ya do ru yola ç kt n  haber alan Kad  Burhaneddin, 
Hemen Y ld r m Bayezid ile M s r Sultan ’na  elçiler ile u mektubu 
gönderir: “Bilesiniz ki ben, her ikinizin kom usuyum ve benim 
memleketim sizin memleketiniz demektir. Ben sizin hudutlar n z n 
siperiyim ve askerlerinizin öncüsüyüm. Yoksa ben, ona  (Timur’a) 
nas l mukavemet edip ve nas l sava a girebi- lirim? Halbuki onun 
durumunu i itmi sinizdir. Nice ordular bozmu . E er siz bana 
yard m ederseniz, ben ona kar  dururum, beni yaln z b rak rsan z 
beni ona kar  harcam  olursunuz. Sizin önünüzde bulunan ben, 
size gelecek belalara kar  koyacak güçteyim. Allah korusun e er 
__________________________ 
108 .Hakk  Uzunçar l , Anadolu Beylikleri, s. 162. Türk Tarih Kurumu Yay nlar , 
Ankara 1984 

 

ondan bana bir zarar gelirse bu, büyük ihtimalle size de sirayet 
edecektir. Benim Timur’un mektubuna cevap vermemekli im sizden 
alaca m cevaba göre cevap olacakt r…” 

Y ld r m Bayezid Kad  Burhaneddin’in bu mektubundan çok 
memnun olmu  ve ona hemen u cevab  yazm t r: 

“E er Timur seni b rak p giderse ne âlâ. E er vazgeçmezse 
kar  koyacak bir orduyu ona kar  sevk ederiz ve onun için istedi in 
kadar ona kar  koy. Basiret ve hüsnüniyet üzere de onun askerinin 
çoklu undan korkma. Zira, nice az asker, çok askere galip gelmi tir. 
E er sizce lüzum görürseniz, bizzat kendim geleyim ve askerimle 
oraya ineyim. Sizin bayraklar n z daima ba ta ve ayakta (dik) olsun. 
Ben senin k l c na kol ve sana pazu (güç-kuvvet) olay m.” Bu s rada 
Timur Anadolu’ya yakla r ve yapt rd  istihbaratta kendisinin ileri 
gitmesine Kad  Burhaneddin’in izin vermeyece ini ö renir. Bunun 
üzerine ona bir elçi gönderir. Kad  Burhaneddin’in elçiye verdi i 
cevap anlaml d r: 

 “Timur’un Müslüman kan  dökmek ve mal almak, kad n ve 
çocuklar  esir etmekten maksad  nedir?  Böyle bir adam n 
Müslümanl ktan dem vurmas  ve ona nispet iddia etmesi nas l 
do ru olur? imdiye kadar gelip geçen hiçbir hükümdar n böyle bir 
hareketi i itilmi  midir? Timur’un bu vaziyeti bizim için kâfidir!” Bu 
mektubu ald ktan sonra, çevresindekilere Kad  Burhaneddin’in 
dü manlar n n kimler oldu unu sorar. Verilen cevapta; “Erzincan 
hâkimi Mutahareddin be  bin, Karamano lu on bin, Niksar Beyi 
Mahmut Çelebi alt  bin, Ta ano lu bin, Bafra Valisi iki bin adamla 
ona dü mand r. Ayr ca Mo ol ve Tatar ve Diyarbak r ve am 
Türkmenlerinden yirmi bin kadar da muhalifi vard r.”  Kar l n  
al r. Bunun üzerine: “Bu nas l adamd r ki, yaln z ba na bu kadar 
kuvvete kar  geliyor ve onlara galebe edebiliyor?” diye hayretini 
gizlememi tir. Timur, Kad  Burhaneddin’in bu tavr  üzerine yolunu 
Gürcistan’a çevirir ve Anadolu’ya girmez. Ne var ki, hükümdarl  
döneminde sürekli asker k yafetiyle yat p kalkan bu Devlet Adam , 
bir boy beyine yenik dü er ve en verimli ça nda   hayata veda eder.  
Bunu Hindistan seferinde ö renen Timur, önünde bir engelin kalkt - 

n  ö renmenin sevinciyle, bu seferideki ordunun ba na bir 
kumandan n  b rakarak Anadolu’ya yönelir. Önce Sivas’ta ta  
üstünde ta  b rakmaz, sonra Çubuk Ovas ’nda Y ld r m Bayezid’i 
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esir alarak Osmanl  Tarihi’nin en dramatik olay n  meydana getirir. 
(109) Kad  Burhaneddin, öldü ünde arkas nda üç önemli eser b rakt . 
Bunlar n ilki; ömrü boyunca yazd  1500 iirinden olu an 
“Divan” d r.  kinci eseri, 50 ya nda yazd , “ ksir-üs- saâdât fî Esrâr-
ül badât” ad n  ta r. Bu eseri,  “Vücut, cat ve Hikmet” ad yla üç 
bölümden olu an ilmî bir çal mas d r. Üçüncü eseri ise, ölümünden 
bir y l önce yazd , “Tercih-üt-Tavzih”dir. Bu eserinde slâm 
Hukukuyla ilgili konulara yer vermektedir… 
 Kad  Burhaneddin, iyi bir edebiyat ve ilim adam  oldu u 
kadar devlet adam d r da. Onun ad na kurdu u devletin en önemli 
özelli i, kendisini M s r memluklular  ile Osmanl  mparatorlu una 
denk görmesidir. Y ld r m Bayezid’in kendisine verdi i cevapta, 
“E er sizce lüzum görürseniz, bizzat kendim geleyim ve askerimle 
oraya ineyim. Sizin bayraklar n z daima ba ta ve ayakta (dik) olsun. 
Ben senin k l c na kol ve sana bazu (güç-kuvvet) olay m.” fadesini 
kullanmas  bunun aç k bir i aretidir. Ayr ca, ayn  türden bir de eri 
ciddi rakibi Timur da göstermekte, onun Anadolu’daki gücünü 
kar s nda geri atmak zorunda kalmas  ve içteki rakibi beylikler 
kar s ndaki direncini görüp, “Bu nas l adamd r ki, yaln z ba na bu 
kadar kuvvete kar  geliyor ve onlara galebe edebiliyor?” demesidir. 
yi bir hukukçu, iyi bir ilim adam , iyi bir air ve iyi bir devlet 

adam d r. 
 Kendi i lerinin çoklu undan olacak, döneminin tarihini 
gözlemlere dayanarak yazmas  için Aziz Astrabadî’yi görevlen- 
dirmesi de ayr  bir önem ve özelli ini ortaya koyar. Galiba bu kadar 
iyili i ahs nda toplayan insan n yukar da sözü edilen dü man n 
çoklu u da a rt c  olmamal d r. 

Onun Kayseri’ye tutkusunu anlatan bir de beyti vard r: 
”Gözlerimün ya n  ak dup rma  edüben/Kayseri’yi dahi bu 

ya  ile Ba dat idelüm” Yani, “göz ya lar mla olu turdu um rma n 
sular yla Kayseri ovas n  sulay p buras n  Ba dat gibi bir ehir haline 
getireyim”, diyor. Bir insan n do du u ehre muhabbetini bundan 
daha güzel anlatacak bir beyit dü ünülebilir mi? Ne yaz k ki, bu 
mümkün olmad . Bunu ömrü yetmedi. 
___________________________ 
109 .Hakk  Uzunçar l , Anadolu Beylikleri, s. 162. Türk Tarih Kurumu Yay nlar , 
Ankara 1984 
 

270



 

esir alarak Osmanl  Tarihi’nin en dramatik olay n  meydana getirir. 
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ül badât” ad n  ta r. Bu eseri,  “Vücut, cat ve Hikmet” ad yla üç 
bölümden olu an ilmî bir çal mas d r. Üçüncü eseri ise, ölümünden 
bir y l önce yazd , “Tercih-üt-Tavzih”dir. Bu eserinde slâm 
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 Kad  Burhaneddin, iyi bir edebiyat ve ilim adam  oldu u 
kadar devlet adam d r da. Onun ad na kurdu u devletin en önemli 
özelli i, kendisini M s r memluklular  ile Osmanl  mparatorlu una 
denk görmesidir. Y ld r m Bayezid’in kendisine verdi i cevapta, 
“E er sizce lüzum görürseniz, bizzat kendim geleyim ve askerimle 
oraya ineyim. Sizin bayraklar n z daima ba ta ve ayakta (dik) olsun. 
Ben senin k l c na kol ve sana bazu (güç-kuvvet) olay m.” fadesini 
kullanmas  bunun aç k bir i aretidir. Ayr ca, ayn  türden bir de eri 
ciddi rakibi Timur da göstermekte, onun Anadolu’daki gücünü 
kar s nda geri atmak zorunda kalmas  ve içteki rakibi beylikler 
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kadar kuvvete kar  geliyor ve onlara galebe edebiliyor?” demesidir. 
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 Kendi i lerinin çoklu undan olacak, döneminin tarihini 
gözlemlere dayanarak yazmas  için Aziz Astrabadî’yi görevlen- 
dirmesi de ayr  bir önem ve özelli ini ortaya koyar. Galiba bu kadar 
iyili i ahs nda toplayan insan n yukar da sözü edilen dü man n 
çoklu u da a rt c  olmamal d r. 

Onun Kayseri’ye tutkusunu anlatan bir de beyti vard r: 
”Gözlerimün ya n  ak dup rma  edüben/Kayseri’yi dahi bu 

ya  ile Ba dat idelüm” Yani, “göz ya lar mla olu turdu um rma n 
sular yla Kayseri ovas n  sulay p buras n  Ba dat gibi bir ehir haline 
getireyim”, diyor. Bir insan n do du u ehre muhabbetini bundan 
daha güzel anlatacak bir beyit dü ünülebilir mi? Ne yaz k ki, bu 
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 O bir tuyu unda da öyle der: 
“Hemi e a k gönli biryan bolur 
Her nefes garip gözi giryan bolur 
Sufilerin dile i mihrab namaz 
Er ki inün arzus  meydan bolur”  der. 
Yani,”A klar n gönlü kebap, gariplerin gözü ya l , sufîler 

namaz ve mihrab diler, er ki i ise sava  meydan n  ister!” Evet, Er 
Ki iydi, sava  meydan n  rahat yata a tercih etti... Onunla sava a 
giren ve esir alan Kara Yölük Osman, kendi gelece inden korktu u 
için onunla anla ma yoluna gitmedi ve Sivas kalesi’nde ba n  
vurdurdu. “Kad  Burhaneddin Devleti” böylece tarihe kar t . Devleti 
y k ld  ama ad  ve eserleri, hele hele iirleri hâlâ ya yor ve 
ya ayacak. Onun ölümünden sonra Timur Anadolu’ya gelerek 
ehirleri yak p y kt . Kara Yölük Osman tarihte onurlu bir çizgi bile 

b rakamad …  
 Kad  Burhaneddin bu siyasi ki isel özelliklerinin yan s ra, 
edebiyat ve iirle u ra may  da ihmal etmemi tir. 600 sayfa tutan bir 
divan  dolduracak kadar iir yazm t r. Bu divan nda 1500 gazel, 119 
tuyug ve 20 rubai bulunmaktad r ama hiç kasidesi bulunma- 
maktad r. Kad  Burhaneddin gazelleri ve tuyuglar  ile ün kazanm - 
t r. Tuyug eklini Divan edebiyat na getiren Kad  Burhaneddin 
olmu tur. Gazellerinin gayet içten ve a kane olduklar  görülür. Lirik 
iirlerinde cesaret göze çarpar ve bu yönüyle de klâsik iirden ayr l r. 

A k iirlerinin yan s ra din ve tasavvuf ile ilgili iirleri de vard r. 
iirlerinde ne mahlas  ne de ad  bulunmaktad r. 

 ran iirini çok iyi bilen Kad  Burhaneddin divan iirinin 
ö elerini Türkçe'ye mal etmede eme i geçen önemli bir isimdir. 
Günlük konu ma dilini de iirlerinde kullanmas  onun iirlerine ayr  
bir özellik verir. Edebi sanatlara, özellikle cinasa, dü kündür. 
Do up, büyüyüp ya ad  yerlerde Azeri lehçesi kullan lmamakla 
beraber, Kad  Burhaneddin'in iir dilinde Azeri lehçesi özellikleri 
barizce görüldü ü için, Azeri lehçesi edebiyat nda oldu u iddia 
edilebilmesine ra men, Kad  Burhaneddin'i bir Anadolu airi olarak 
kabul etmek daha yerinde olur. Baz  iirlerinde tasavvuf izleri gayet 
aç kça görülmekle beraber Kad  Burhaneddin'i bir sûfî ve mutasavv f 
bir air olarak dünya i lerinden el etek çekmi  bir ki i saymak do ru 
olmaz. Kad  Burhaneddin'in gerçek ya am nda zevk ve safa alemleri 
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düzenledi i bilinmektedir. Kad  Burhaneddin esas itibar  ile be eri, 
maddi a k  i lemi  ve macerac , dövü çü, sava ç  hayat n n ve 
ruhunun izleri çok bariz olarak iirlerinde yans m t r: 

Bu büyük din adam , hükümdar ve air’in kendi döne- 
minde Türk tarihinin baz  ilklerinin de sahibi olarak an lmas  
gerekir: 

*20 ya nda Kad  olan ilk insand r. 
*Osmanl  iir gelene inin (Divan iiri’nin) temellerini atan 

ilk airdir. 
*Kendi ad yla an lan devleti kuran lk hükümdard r. 
Bu büyük insan, bugün Kayseri’de do up yeti mesine 

ra men, devletinin ba kenti olarak Sivas’  tercih etmi . Burada 
ya am  ve ölünce burada topra a verilmi tir.(110)  

Hac  Bayram ve Ak emseddin’in Müridive Halifesi Tennurî 
eyh brahim Tennurî,  Sivas’ta do du ama 1438’de gelip  Kayseri’ye 

yerle ti. Kayseri, o y llarda, Alimlerin gelip yerle ti i ehir olarak 
tan n yordu. Çok say da medrese vard  ve buraya slâm ülkelerinden 
ve Anadolu’nun her taraf ndan talebeler geliyordu. brahim Tennurî 
Burada bir süre Hunat Hatun Medresesinde ders okuttu. Ancak ilmi, 
tasavvufa intibas  ve airli iyle k sa sürede tan nd . Bu öhret o 
y llarda stanbul’a da ula m t .  

Fatih Sultan Mehmet’in hocas  Ak emseddin’in daveti 
üzerine stanbul’a gitti. Ondan dersler ald  ve stanbul’un fethine 
kat ld . Fatih Sultan Mehmet’le görü tü. Yazd  “Gülzâr-  Manevî” 
isimli eserini Fatih’e ithaf etti. Sultan n büyük iltifat n  gördü, Fatih, 
kendisinin vergiden muaf tutulmas  için Kayseri’deki mutasarr fa  
emir verdi. Sonra, Ankara’ya geçti. Hac  Bayram Veli ile görü tü. 
Ondan dersler ald . Bayramiyye tarîkat na intisap ederek Kayseri’ye 
geldi ve burada  bu tarikat n dergâh n  açarak  hizmetini sürdürdü. 

eyh brahim Tennurî, bilgisi ve kerametleriyle temayüz etmi  bir 
slâm büyü üdür. Ondan nakledilen önemli bir hat ralar vard r. 

Bunlardan birkaç örnek verelim: 
 Ak emseddin Hazretlerini ziyarete gider. eyhin makam na 
ç k nca içeride bir sürü insan  görür. Onlar n da lmas ndan sonra 
kendisini tan t r: 
____________________________ 
110 Prof. Dr. Muharrem Ergin, Kad  Burhaneddin Divan , s.III. st.Ün. Edebiyat 
Fakültesi Yay n  stanbul 1980 
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düzenledi i bilinmektedir. Kad  Burhaneddin esas itibar  ile be eri, 
maddi a k  i lemi  ve macerac , dövü çü, sava ç  hayat n n ve 
ruhunun izleri çok bariz olarak iirlerinde yans m t r: 

Bu büyük din adam , hükümdar ve air’in kendi döne- 
minde Türk tarihinin baz  ilklerinin de sahibi olarak an lmas  
gerekir: 

*20 ya nda Kad  olan ilk insand r. 
*Osmanl  iir gelene inin (Divan iiri’nin) temellerini atan 

ilk airdir. 
*Kendi ad yla an lan devleti kuran lk hükümdard r. 
Bu büyük insan, bugün Kayseri’de do up yeti mesine 

ra men, devletinin ba kenti olarak Sivas’  tercih etmi . Burada 
ya am  ve ölünce burada topra a verilmi tir.(110)  

Hac  Bayram ve Ak emseddin’in Müridive Halifesi Tennurî 
eyh brahim Tennurî,  Sivas’ta do du ama 1438’de gelip  Kayseri’ye 

yerle ti. Kayseri, o y llarda, Alimlerin gelip yerle ti i ehir olarak 
tan n yordu. Çok say da medrese vard  ve buraya slâm ülkelerinden 
ve Anadolu’nun her taraf ndan talebeler geliyordu. brahim Tennurî 
Burada bir süre Hunat Hatun Medresesinde ders okuttu. Ancak ilmi, 
tasavvufa intibas  ve airli iyle k sa sürede tan nd . Bu öhret o 
y llarda stanbul’a da ula m t .  

Fatih Sultan Mehmet’in hocas  Ak emseddin’in daveti 
üzerine stanbul’a gitti. Ondan dersler ald  ve stanbul’un fethine 
kat ld . Fatih Sultan Mehmet’le görü tü. Yazd  “Gülzâr-  Manevî” 
isimli eserini Fatih’e ithaf etti. Sultan n büyük iltifat n  gördü, Fatih, 
kendisinin vergiden muaf tutulmas  için Kayseri’deki mutasarr fa  
emir verdi. Sonra, Ankara’ya geçti. Hac  Bayram Veli ile görü tü. 
Ondan dersler ald . Bayramiyye tarîkat na intisap ederek Kayseri’ye 
geldi ve burada  bu tarikat n dergâh n  açarak  hizmetini sürdürdü. 

eyh brahim Tennurî, bilgisi ve kerametleriyle temayüz etmi  bir 
slâm büyü üdür. Ondan nakledilen önemli bir hat ralar vard r. 

Bunlardan birkaç örnek verelim: 
 Ak emseddin Hazretlerini ziyarete gider. eyhin makam na 
ç k nca içeride bir sürü insan  görür. Onlar n da lmas ndan sonra 
kendisini tan t r: 
____________________________ 
110 Prof. Dr. Muharrem Ergin, Kad  Burhaneddin Divan , s.III. st.Ün. Edebiyat 
Fakültesi Yay n  stanbul 1980 

 

-Kayseri’de Medrese hocas y m, içimde bir ate  meydana 
geldi: bu gizli derdime derman olman z için size geldim. 

-Ho  geldin, sefalar getirdin. Bize arma an olarak neyin 
vard r? 

Buraya gelirken eyhi için herhangi bir hediye 
getirmedi inden bu söz onu hayli mahcup eder: 

-Efendim, ben gönlü ve yüzü kara bir kimseyim, hiçbir 
arma an m yoktur. 

Ak emseddin bunlar  söylerken yüzü k zaran Tennurî’nin 
daha fazla s k nt ya dü mesine f rsat vermez: 

-Arma an dedi im dünya serveti de ildir, senin bize 
arma an n do ru rüyad r. 

- eyhim, benim öyle bir arma an m da yoktur. 
Ak emseddin tebessümle Tennurî’yi yan na al r. Geç saatlere 

kadar sohbet ederler. Gece yatar, sabaha kar  tam dört yüz rüya 
görür. Sabahleyin kalkar, bu rüyalar n tamam n   unutmadan yaz ya 
geçirir. Sonra bunlar  eyhine arz eder. Kendisinden icazet alarak 
Kayseri’ye döner ve halk  mânevi yönden ir ada ba lar… 

Basur hastalar n  tedavide tand r  kulland  için kendisine 
Tennûrî denildi. 1482’de burada vefat etti, kendi ad na yapt r lan 
caminin k blesindeki türbesinde topra a verildi. 

eyhi, Hastal n  Rüyada Tedavi Etti:  
brahim Tennurî, kab zl a yakalanm  ve bu hastal ktan 

rahats z olmaya ba lam t . Kendisi de tedavi usulleriyle ilgileniyor 
ve çevresindeki insanlar  çe itli yollarda tedavi ediyordu. Ne var ki, 
bu hususta günün bütün imkânlar n  kullanm  olmas na ra men 
tedavi ans  bulamad .  

Rahats zl  giderek artt . Nihayet bir gün derdine derman 
için eyhi Ak emseddin’e gitmeye karar verdi. eyhinin kendisini 
tedavi edece ine inanm t  bir kere. 

Kayseri’den ç kt , Tokat üzerinden Çorum’da oldu unu 
ö rendi i eyhine gidecekti. Yolda, konaklad  bir evde gece bir 
rüya gördü. Rüyas nda eyhi kendisine, bir tand r üzerine oturarak 
vücudunu s tmas  yoluyla kab zl ktan kurtulaca n  bildirdi. 
Denileni yapt  ve  günlerdir çekti i derdinden kurtuldu. Bundan 
sonra da bu uygulamay  hem kendi müridlerine hem de halka 
tavsiye etti. Böylece kendisi tarihe “Tennurî” lakab yla geçmi  oldu... 

273



 

 “Babam, Benim Emanetimin Sizde Oldu unu Söyledi Efen- 
dim” 
 Tennurî ikindi sohbetini yapm , dergah n n önünde 
dinleniyordu.  Müritlerinden birisi h zl ca yan na yakla t . Sayg yla 
önünde e ildi. Minderinin kenar na yüzünü sürdü. Ellerini  kar n 
alt nda birle tirip ba n  önüne e erek dunumu arz etti: 
 - eyhim, önemli bir misafiriniz var. stanbul’dan geldi ini 
söyler. 
 -Hay rd r evlad m. Kimdir, ne ister bizden? 
 -Efendim  beraberinde sayg l  adamlar olunca, edep edip 
sormad k. Onu dostlar n z muhabbete tuttu. Ben hemen sizi 
haberdar edeyim dedim. 
 -Var git, getir o kutlu insan  bana. 
 Adam geri geri çekilip h zl  bir ekilde uzakla t . Bir süre 
sonra birkaç atl  birden dergah n kar s nda göründü. Attan indiler. 
Atlar  seyisler tutarken onlar yava  yava  yakla maya ba lad lar. 
Genç, temiz yüzlü, iyi giyimli bir genç, brahim Tennurî’ye yakla t .  
Önüne geldi, selam vermeden e ilip elbise- sinin ete ini öptü. 
Do rulup selam verdi. Yan ndakiler de s ras yla ayn  eyi yap p, 
genç adam n etraf nda be  ki ilik bir halka olu turdular. Genç, 
kendisini tan tt : 
 -Efendim, bendeniz, Ak emseddin Hazretlerinin o lu 
Hamdi Çelebi. 
 brahim Tennurî bu cümleyi duyar duymaz toparland . 
Ba da  vaziyetinden dizlerinin üzerinde oturur vaziyet ald . 
 -Vay benim gözümün nuru evlad m!.. 
 Aya a kalkacak oldu ki, genç adam,  öne f rlad , ellerini 
tuttu. Sözüne devam etti: 
 -Babam, rüyamda benim emanetimin sende oldu unu 
söyledi. Gelip dersimi senden almam , sana hizmet etmemi emretti. 
“O lum, senin bundan sonraki ömrün benim halifem brahim 
Tennurî’ye aittir. Ona gideceksin, orada ona hizmet edecek, onun 
hamuruyla yo rulacaks n. Benden de kendisine selam eyle”, dedi. 
Bu emir üzerine huzurunuza geldim. Babam n selamlar yla geldim 
efendim. 
 -Ve aleyna aleykümüsselam, Ho  geldin, sefalar getirdin 
evlad m. Hele otur yan ma bakal m. 
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 Hamdi Çelebi, büyük bir sayg  ile ayakkab s n  ç kard ,  
brahim Tennurî hazretlerinin yan ndaki bo  mindere dizleri üzerine 

oturdu. Yan ndaki adamlara da i aret etti. Onlar da ayn  ekilde 
yapt lar. 
 brahim Tennurî’nin gözleri dolmu tu. Beyaz sakal na 
do ru, ya  damlalar  tane tane dökülürken, sevinçle hüznün iç içe 
geçti i bir mistik ortam olu mu tu. Tennurî, Hamdi Çelebi’nin sa  
elini avuçlar n n içerisine ald .  Sayg yla dönüp yüzüne bakt . Bir 
süre süzdükten sonra, boynuna sar ld . Bir süre öylece kald lar. (111)  
 Tennurî, Sivas’ n yeti tirdi i önemli bilgin mutasavv f 
airlerden birisidir. Onun do um yerini Amasya olarak gösterenler 

de vard r. Bu, annesinin Amasyal  olmas ndan kaynaklanmaktad r. 
Ancak Babas n n Sivasl  olmas  ve e itimini Sivas’ta ald  dikkate 
al n rsa Sivas’ta do mu  olmas n n daha mant kl  görüyoruz.    
 iirlerini “Gülzar-  Manevi ve Gül en-i Niyaz” adlar yla 
kitapla t rd . Onun lirik ve hikmetli ö ütleri ihtiva eden iirleri, 
tasavvuf kültürünün önemli eserlerinden birisi kabul edilir.  
 Kayseri bir Kad ’y  yeti tirmi , Sivas’a arma an etmi , 
Sivas’ta bir mutasavv f alimi yeti tirmi  Kayseri’ye emanet etmi . 
kisinin ortak taraf  air olmas d r. kisinin de kendi dönemlerinde ve 

bugün birer ulu ç nar gibi bizi manevi himayelerinde ya atmalar , bu 
iki ehrin ortak kazanc  olarak kabul edilmelidir. Ruhlar  ad, 
mekanlar  cennet olsun… 
 Sözü  brahim Tennuri’nin bir iiriyle bitirelim: 
 GAZEL 
 
 Benümle gör nice fi’l itdi bu zâmâne Be üm 
 Ki hasret olm âm ü  latif câne Be üm 
 
 Firakun ile gözüm yâ  döndü deryâya 
 ri di nâle vü efgân m âsümâne Be üm 
 
 Gözüm ki görmeye her lahza Tal’atun ayn  
 Niderem ol gözü ben bakmasun cihâna Be üm 
_______________________________ 
111 Ali R za Karabulut, Me hur Mutasavv flar. s. 216 Seyyid Burhaneddin Vakf  
Yay nlar  Kayseri 1994 
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 Bu zevk ü î  temâ â özümden idübenem 
 Ne ass m ola kamû de mez o ziyâna Be üm 
 
 Felek cefâs  yây ndan ne ok kim at lsa 
 Benüm yüre im olm durur ni âne Be üm 
 
 Yüzünî görseyidi ölmeden bu brahim 
 reydi devlet ile ömrü cavidâne Be üm 
  
 air türkeçesinde ana hatlar yla unlar  sböylemek istiyor: 
 “Zaman benimle nice i  yapt  gör Beyim, Ki, hasret kalm m o 
temiz sevgiliye beyim               
 Ayr l k ate iyle gözya m denize dönü tü, Feryat ve figan m 
gökyüzüne ula t  beyim 
 Her an gözüm güzelli ini görmeyecekse ne yapay m ben o gözü, 
bakmas n dünyaya beyim 
 Bu zevki benli imden seyretmekteyim Bundan görece im zarar n 
enemi yoktur beyim. 
 Fele in yay ndan ne zaman bir cefa oku at lsa Benim yüre imi 
hedef alm  olur beyim. 
 Bu brahim ölmeden yüzünü görebilseydi, sonsuza kadar ömrü bu 
nimete ermi  olurdu beyim.” 
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 EHR N AKC ERLER N  ALIRSANIZ 
 
 ÇINAR VE ÇA IMIZ 
 
 gal ordular n n ya malama duygusu, 
 Nas l tepki yaparsa ezilen uluslarda. 
 Egzoz dumanlar n n emzirdi i kâbusu 
 Bugün daha çok duydum ben o ya l  ç narda. 
 
 Nice uygarl klar  ye ilce türbesine, 
 Bir mozaik zevkiyle nas l da i lemi ti. 
 Ç ld ran kara ça n bu mâvera nesine, 
 Bir defa plan, -burdan yol geçecek! demi ti… 
 
 Testerenin ac l  di leriyle bo u tu, 
 Uyarmak için sundu gözya n  bizlere 
 Ne var ki u put asr  kendisini bo mu tu; 
 Dü erken m r ldand : “Mazi nere, siz nere?..” 
     
 San r m 1970’lerin ba nda, Cumhuriyet meydan nda bir 
düzenleme yap lacakt . Belediye Meclisinden karar ç km , meydan- 
da, Kalenin önünde bulunan devasa çamlar kesilmeye ba lanm t . 
Kayseri, o y llarda k r görünümünde bir ehirdir. Geli mi  bir hali 
yoktu. ehir caddelerinde bulunan üç-be  ç nar  da kesince buras  
daha da k rla acakt . O y llarda, Yeni Sabah Gazetesi’nin Yaz  leri 
Müdürlü ünü yap yordum. Bir gazete bir adam n omuzlar ndad r. 
Muhabiri de, yazar  da, yönetmeni de sizsiniz. Gidip çamlar n 
motorlu testerelerle devrili ini görünce içim c z etti. Sanki evim 
ba ma y k l yordu. O anda, yapacak bir eyim de yoktu. Hemen 
gazeteye ko tum. Oturup uzunca bir haber yapt m. Olmam  bir eyi 
yazacakt m. Bundan ba ka da çözüm görünmüyordu. Haberin 
ba l  uydu: “Atatürk’ün Kayseri’ye geli  an s na dikilen ç narlar  
kesiyorlar”, diye. Belki Atatürk’ü bu i e alet ediyordum, ama benim 
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yapt m ba kalar n n kendi ç karlar  ya da kendi dünya görü leri 
için yapt klar  gibi de ildi. ehrin hayr na bir i  için yap yordum 
bunu. Belki de, onun ilk okuma uygulamalar n  yapt  o me hur 
kara tahta ba ndaki Kayseri’den çekilmi  resmi, bu ç nar n dibinde 
de olabilirdi. Bu, kötü bir niyete dayal  de ildi. Vicdanen rahatt m.  
Gazeteyi de erkenden bast rd m. Ertesi sabah hemen vilayetteki 
bütün resmi dairelere da tt rd m. Maksad m, olaya Vali’nin dikkati- 
ni çekip, bu vah eti durdurmakt . Hedefe varm t m, kesilen ç nar  
do rayarak ak am  tamamlayan i çiler ertesi günü ikinci ç nar için 
meydana gelemediler. Bu ç nar imdi Meydan n do u cephesinde 
yolun ortas nda hayatiyetini sürdürüyor… 
 Oturup bir de yukar daki iirimi yazd m. 1982’de yay m- 
lanan “Sevgi Donanmas ”na ald m bu iirimde, gerçekten a r bir 
st rap içinde oldu umu dillendirmi tim. 

 
 “ gal ordular n n ya malama duygusu, 
 Nas l tepki yaparsa ezilen uluslarda. 
 Egzoz dumanlar n n emzirdi i kâbusu 
 Bugün daha çok duydum ben o ya l  ç narda.” 
 
 Kendi kültürünü, kendi de erlerini feda etmekle i gal 
ordular n n ya malama mant  aras nda bir fark var m d r? Üstelik 
böylesine ac mas z bir k y m bende ezilen bir milletin bu i gale 
duydu u tepkiye e  bir isyan do urmu tu. Egzoz dumanlar n n 
kabusuna ra men, bu kesilmenin ac s n  ç narla birlikte ya amak 
farkl  bir ey olmal  ki, onu geçmi in ahidi olarak görmü  ve 
devam nda öyle demi tim: 
 
 Nice uygarl klar  ye ilce türbesine, 
 Bir mozaik zevkiyle nas l da i lemi ti. 
 Ç ld ran kara ça n bu mâvera nesine, 
 Bir defa pla;, “-burdan yol geçecek”, demi ti… 
 
 Ç nar n fark nda oldu unu insanlar n dü ünmemesi ac  bir 
eydir. Burada ç narlar n uygarl klara ahitlik edecek uzun bir 

hayata sahip olmalar  onlarda de i ik kültürlerin mozai ini de 
bünyesinde saklamas na imkân veriyor gibi oluyordu. Öyle ya, belki 
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bu ç nar o kadar uzun ömürlü de ildi, ama onu besleyen toprak 
Hattilerin Hititlerin, Urartular n, Romal lar n, Selçuklular n ve 
nihayet Osmanl lar n ordular n n ayak izleriyle yo rulmu tu. O 
insanlar n ak tt  ter, döktü ü kan bu toprakta g da olmu  ve bu 
ç narlar onlardan beslenerek böylesine h zl  bir geli me göstermi ti. 
Ne var ki, “karaça ” bu zenginlikten; bu “mâvera” -dan habersizdi, 
kafalar nda bir plan ekli  vard  ve ehri o ekle göre yeni bir kal ba 
aktarmak istiyorlard …  
 iirimi ç nar n, insano lunun duyars zl na ve ac mas z- 
l na kar   çaresizli ini anlatt  ve biraz da bize adaml k dersi 
vermek istedi i iki kelimesiyle bitirdim: 
 
 “Testerenin ac l  di leriyle bo u tu, 
 Uyarmak için sundu gözya n  bizlere 
 Ne var ki u put asr  kendisini bo mu tu; 
 Dü erken m r ldand : “Mazi nere, siz nere?..” 
 
 Bir kültürün, bir medeniyetin kendini yok etmesi geçmi ine 
s rt na dönmesiyle ba lar. Hiçbir millet, köksüz de ildir. Tarihin 
tan kl na idrakinizi kapat rsan z, çam böyle m r ldan r i te: “Mazi 
nere siz nere!” diye… 
 Halbuki, Türkiye’de  geçmi e derinli i en fazla olan 
ehirlerden birisi Kayseri’dir: Bilinen mazisi 5 bin y l. Bir o kadar da 

daha öncesi olmas  gerekir. Çünkü bu be  bin y ll k ba lang çtan 
önce teker ke fedilmi , madenler hayata girmi , sava  kendi 
teknolojisi için  üretim birimleri olu turmu , alt n i lenmi , bak r , 
kalay , demiri, insanl n hayat nda aktif bir vazgeçilmez malzeme 
olarak görüyoruz. Bunun içindir ki, bu ehri ihya etmek, beton 
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meydana getiriyorlar ona ba l  olarak büyük bir refah içindeler. 
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ye il alanlar ehirlerin akci erleridir. Bir ehrin güzelli i, geçmi in- 
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bizimki de bir artistik tepkiydi, ama görüyorum ki, bugün toplumun 
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duyarl l  böylesi ortak uur hareketlerinde ekillenirse ehirler 
ya an l r oluyor…  
 Umar m bundan sonra, kalan ç narlar bir iç s z s  olarak 
bizlere ayn  eyleri söyletmezler… Bu vebali, onlar  ço altarak ve 
koruyarak üzerimizden atabilirsek, gelecek ku aklar daha iyi ya an - 
l r bir ehre kavu mu  olurlar… 
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 KAYSER , HAYIR MEDEN YET N N BA KENT D R!  
 
      Kayseri’deki hemen bütün camileri Kayserili hay rseverler 
yapt rm t r. lkö retim okullar n n yüzde doksan nda Kayserili 
Hay rseverlerin isimleri bir  hay r armas  gibi as l  durmaktad r. 
Erciyes Üniversitesi’ne son on y lda 100 milyon dolara yak n hay r 
yat r m n  yapm lard r. Kayserililerin cumhuriyet döneminde, okul, 
cami, hastane gibi kurumlara harcad klar yla bütün hay rlar n n 
toplam  600 milyon dolar n üstündedir. ki vak f üniversitesini 
hay rseverler kurmu lard r. Melik ah Üniversitesi’ne gidin binala- 
r n n üzerine bak n her birini bir i  adam  yapt r p teslim etmi tir. 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi de öyle. Oras n  da hay rse- verler 
anahtar teslimi Türk E itim sistemine teslim ediyorlar. Kurulu  
karar  ç kan Abdullah Gül Üniversitesi’nin bütün binalar n  yine  
Hay rseverler üstlendi. Buras  devlet üniversitesi oldu u halde, 
Belediye Ba kan  Mehmet Özhaseki,. “Tamamlay p anahtar n  
YÖK’e teslim edece iz” diyor. Yani Devlet Kayseri’de Üniversiteye 
sadece ö retim eleman  ve ö renci verecek. Böylece, “ lim ehri”  
“Hay rseverler ehri”ne dönü üyor.  Türkiye’deki hiçbir Üniverstede 
böyle bir ans yoktur! Kayserili, kazan rken yar r, hayra harcarken 
de yar r. Peki, böyle bir cazibe alan  nas l olu tu? 
 Kayserili, Türk insan n genel karakterinin d nda bir yap ya 
m  sahip? Elbetteki de il! Öyle olsa, farkl  bir rktan ayr  bir millet 
olmas  gerekirdi. Bu, geçmi indeki bir k v lc m n her as rda 
yüreklerde yeni bir hay r me alesi halinde yanarak devam etmesin- 
den kaynaklan yor olmal d r. Anlat l r: 
       Kayseri’yi fethedip burada art k yerle ik Türk kültür ve 
medeniyetini in aya ba layan Melik Mehmet Gazi, bugün halk 
aras nda “Camii Kebir” denilen “Sultan Camii”ni 1135 y l nda in a 
ederken, görevlilere bu camiye halktan yard m al nmamas n  
tembihler. Hakl d r da; o y llarda göçebeler halinde ya da sava arak 
yorgun bir ekilde gelip yerle en Türkler yeterince varl kl  de ildir. 
Onlar n elindekini avucundaki getirip böyle bir hayra harcamalar na 
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gönlü raz  de ildir. Buras n  kendi paras yla in a edecektir. Ama, 
idealler ve duygular ferman diler mi?  
      Bir ya l  kad n, biriktirdi i paralarla 7 tu la sat n al r. Bunla- 
r   ete ine yerle tirir ve yorgun arg n gelip camiyi in a edenlere 
teslim etmek ister. Cami ustaba s  kabul etmez: 
    “Sultan’ n emri var. Bu camiye halktan hay r kabul edilme- 
mektedir!..” 
      Kad nca z srar eder, ama nafile. Otoritenin bask s  
merhametin önünü  kesmi tir bir kere. Kad n mahzun ve mükedder, 
tu lalar  al r ve evine döner. Döner ama içi burkulmu , tu lalar  
ta man n yorgunlu undan do an tere bu defa gözya lar  da 
kar m t r: 
      O gece Sultan Mehmet Gazi’nin rüyas na giren Peygamber 
Efendimiz: “O kad n  niye üzdün, senin saltanat n ve yapt rd n caminin 
ömrü o kad n n hayat ndan k sa m  olsun istiyorsun?” gibilerden bir 
uyar da bulunur. Sultan’ n gündüz olanlardan elbetteki haberi 
yoktur. Tela la uyan r, hemen camiye ko ar. Ustaba n  ça r r. 
Gelen kad n  derhal buldurmas n  emreder. Kad n  bulurlar, al p 
Sultan’ n huzuruna getirirler. Sultan kad n n ellerinden öper, 
tu lalar  getirtir ve  kendi eliyle caminin bitmek üzere olan 
duvarlar n n do u cephesine s ra halinde yerle tirir. (112) Bu tu lalar, 
bir uyar   gibi hemen hayra yol açar: Bu caminin in aat n n 
tamamlanmas ndan 70 y l sonra, bir genç k z m z, Gevher Nesibe 
Han m, kendi ad na Dünyan n ilk t p  medresesini in a ettirir. 
        Onu, bir ba ka han m takip eder ve Alaeddin Keykubad’- n 
e i Hunat Hatun, kendi ad na cami, medrese, hamam yapt r r. Art k, 
hay r müessesele mi tir: Her varl kl  insan ehrin bir kö esine kendi 
ad na bir abide diker. Kayseri, Selçuklular n bu ehri Türkle tir- 
mesinin ilk yüz y l nda öylesine ihti aml  bir medrese ve cami 
zenginli ine kavu ur ki halk, okuyan gençlerin bütün ihtiyaçlar n  
kar l yor. Bu medreselerde okuyanlar n yeme, yatma problemi yok. 
Hocalar seçme, bütün mesele gönlünü bir uh güzele de il, ilim 
a k na teslim etmeye kal yor. Eh gençlerde de o fedakârl k olmasayd  
yollara dü erler miydi?.. 
_______________________ 
112 Muhsin lyas Suba , Bu ehrin Hikayesi, s.66 Kayseri Ticaret Odas  Yay n  
Kayseri 2003  
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      Herhalde bir ilâhi lütuf olarak, sekiz as r önce binaya 
yerle tirilen o tu lalar, bu bugün konmu  gibi taze ve parlak bir 
ekilde durmaktad r. Bu cami, Kayseri’nin merkezî camiidir. Bu 

camide sohbet eden din adamlar  her dönemde, hay r sahiplerine 
hep bu tu lalar  i aret etmi ler ve oradan bir hay r hareketi 
ba latm lard r. Bu hamle, art k bir gelenek hâlini alm , bu ehirde 
do up büyüyen, nereye giderse gitsin, nerede ya ay p kazan rsa 
kazans n, mutlaka dönüp o tu lalar n gölgesinde kendilerine bir 
hay r kap s  açmay  ihmal etmezler… 
      Her eser yapt ran , te vik eden bir iç dünya zenginli i vard r. 
Kolay m , bir ömür boyu çe itli s k nt lara katlan, çal , kazan, 
biriktir, sonra onu yeme içme, getir bir hay r eserine dönü tür. 
Geçicilik ile kal c l k olma aras ndaki o zor seçimde, hayr  tercih et. 
Geçicilik dedi imiz eyde, arkas ndaki çoluk çocu unun dünya 
hayat  var. Onlar n gelece inden kesmek gibi bir zor sorumluluk bu. 
Buna ra men, Kayserili bu zor i i ba armaktad r. Hatta, birçoklar  da 
babalar  yapmasa da, evlatlar  olarak kendilerdi  babalar  ve anneleri 
ad na bu hay r i ini gerçekle tirmektedirler. 
      Bunun belki bugünkü en etkileyici örne i merhum Kadir 
Has’t r. Hay r terbiye ve telkinini, Kayseri’ye ilk defa hayr na 
umuma tuvalet yapt rarak gösteren babas  Nuri Has’tan alan Kadir 
Has, ölümünden önce nakde dönü türdü ü servetini 150 milyon 
dolar olarak ad na kurdu u vakfa devreder ve bu yolla Kayseri’de 
yeni bir hay r yap la mas na öncülük eder. Bu öncülü ün sonucu 
olarak bugün Türkiye’nin ilk  “Dijital Kent Müzesi” Kayseri’de 
kurulmu tur; Türkiye’nin ilk 7 bin ki ilik “Kongre Merkezi” 
Kayseri’de in a edilmi tir. Türkiye’nin ilk büyük “Kapal  Spor Sahas ” 
Kayseri’ye kazand r lm t r. Kent Orman , Üniversite’de ve ehrin 
içerisinde, hatta yurdun çe itli yerlerindeki di er hay r kurumlar  da 
ayr  bir zenginli i olarak onu ebediyete kadar aram zda ya atacakt r. 
Onun, “ ehrime öde meye geldim”, sözü bir darb mesel halini alm t r. 
       Elbette ki, Kayseri’de hayr na bir çivi olsun çakan bütün 
hay rseverler, gayret ve niyet bak m ndan Kadir Has’tan fark-
l  dü ünen ve fedakârl k yapan insanlar de illerdir. Birçok hay r- 
severin arkas nda çocuklar na refah sa layacak miras b rakmak 
yerine, varl klar n  hayra harcayarak ebediyete intikal etmeleri ba ka 
türlü izah edilemez.. Bu tav r, bir hayat telakkisi olarak varl kl  i  
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adamlar m za yerle mi  davran  biçimidir. Bu ehrin en büyük 
zenginli i budur, bu insanlard r!.. 
      ahit oldu um bir küçük hay r tavr , acaba tabelalara 
yans t lan o trilyonluk hay rlardan az m  de er ta r: 
      Ba ’da Cami yapt r yoruz. Bir fakir kad n, bana ula t ktan  
sonra, avucunun içerisindeki hat r  say l r miktardaki bir paray  
uzat rken, m r ldand  sözleri yüre imi aleve dönü türdü:  
      “Yavrucu um, yaz boyunca s ca n aln nda ba mdan 
toplad m üzüm yapraklar n  getirip ehirde satt m. Paras n  birik- 
tirdim. Bu paradan evime bir lokma olsun ekmek almad m. Ne 
kadard r bilmiyorum. Bunu al, hayr ma camiye harca...” 
      Bu olay beni çok etkiledi. Han ma ad n  sordum: 
      -Teyze, ismini ne? Verdi in para için bir makbuz keselim. 
      -Hay r yavrum, ben bu paray  sana vermiyorum, Rabbim- in 
r zas n  kazanmak için hayra veriyorum. Her eyimizin sahibi Allah 
de il mi? Bu paray  bize O vermedi mi? Toprak da Onun yaprak da! 
Biz neyiz ki, basit bir arac . O’nun verdi ini O’na teslim ederken 
makbuz isteyecek kadar edepten uzak m y z?.. 
      rfan n, edebin, teslimiyetin aheseri bu davran  kar s nda 
etkilenmemek mümkün mü. Gözlerimden yanaklar ma inen damla- 
lar  kendisine hissettirmeden silerken,  te ekkür ettim ve u urlad m. 
Paras n  da hemen orada, çal anlara da tt m. 
      Bizde hayr n bir iman vecdine dönü mesi, isimsiz ilk anne- 
mizin tu las yla, yine isimsiz son annemizin yaprak paras nda kendi 
inanç derinli ini bulur. Ve bu derinlik Kayseri’yi hakl  olarak “Hay r 
Medeniyetinin Ba kenti”ne dönü türür. Kayseri’nin belki de en büyük 
ans  buradad r… 
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 A EVLER NDE KAYSER  ÖRNE  
  
 Biz hay r denilince ço u kere yap lan eserlerden söz ederiz. 
Belki bir anlamda kelimenin bunu ça r t rmas  da normaldir. 
Çünkü bu eserlerin üzerine yapt ran n ad n  da yazd n zm , bir 
taraftan yapt ran n reklam  gibi olumsuz bir ça r t rmaya zemin 
haz rlarken öbür taraftan da özendirmeyi te vik eder. Bugün 
Kayserili, son elli y l içerisinde 600 milyon dolar  a an yard mla böy- 
lesine  geni  bir hay r i ini gerçekle tirmi se bundan gurur duymak 
gerekir. 
 Asl nda bu ehirde sadece bu türden hay rlar yap lm yor. 
Bugün say lar  bir düzineye ula an “A evleri”miz var. burada 20 bine 
yak n aileye günde hiç olmazsa bir ö ün s cak yemek ikram  
yap l yor. Belediyeler ba ta olmak üzere, birçok kurum ve kuru- lu  
fakirlere ekmek da t yor. Üniversite ö rencilerine sabahleyin s cak 
çorba gelene i de bu ehrin hayata geçirdi i yeni bir ya ama biçimi. 
Bütün bunlar kendili inden mi oluyor? Elbette ki, hay r, bu ehrin 
kültüründe bunun izleri on as r öncesine kadar gider: 
 Selçuklular döneminde, Kayseri’de 40 dolay nda “imaret” 
ad yla a evinin bulundu u, Osmanl lar döneminde bunun say s - 
n n 75’e kadar ç kt  da biliniyor. (113) 
 Evliya Çelebi Kayseri ziyareti s ras nda burada “Daru’z-ziyafe 
imareti” ad yla k rk ayr  a evinin bulundu undan söz eder. (114) Bu 
imaretlerde ehrin muhtaçlar  kar l ks z kar nlar n  doyururlar ve 
evlerine yemek götürürlerdi. Bu gelenek, tarihimiz Boyunca var 
olagelmi tir. 
 Sistemli izine Selçuklulardan rastlar z. 12. ve 13. as rda 
burada ya ayan insanlar n “Sadaka Sand klar ”  uygulamas  vard r. 
___________________________ 
113 Türk Kültürü’nde A evileri Kayseri Örne i, Prof. Dr. Orhan K l ç, s. 11. Yeni Ufuk 
Yay nlar , stanbul -2010 
114 Evliya Çelebi, Seyahatname, (Sad. Zuhuri Dan man) c. 5 s. 66  Zuhuri Dan man 
Yay nlar , stanbul 1970)   
 

285



 

Bu, varl kl  olanlar n birikimlerini getirip buralara b rakmas , ihtiyac  
olanlar n da buradan al p kullanmalar  esas na dayan r. Hatta, daha 
öncesi vard r ve Dede Korkut destanlar nda s kça  “ maretlerin 
yap ld , Açlar n doyuruldu u, ç plaklar n giydirildi i” (115) ifadesi 
yer al r.  
 Kayseri’nin gelene inde bir ahlak biçimi olarak yerle mi  
olan bu tav r, derinli ini böylesine tarihi bir temele oturturken, 
bunun günümüzde yeniden biçimlendirilmesi ayr  bir özellik ortaya 
koyar. Kayseri’yi bu konularda  model haline getiren, bu ehir 
insan n n ya ama biçimi olarak payla m duygusunu korumas d r. 
slâm’ n Yüce Peygamberi’nin, “Kom usu aç yatar iken tok yatan 

bizden de ildir” sözü, bizim varl kl lar m z n hay rda ufuk i areti 
haline gelmi tir. Asl nda bu mille bir haslet gibidir de. Türklerin 
slâmiyet’ten önceki hayat nda da bu tür yard mla malar n belli bir 

sistem halinde sürdürüldü ünü görürüz. slâm, bunu daha ekillen- 
dirmi , sosyal bir idrak haline getirerek müessesele mesine katk  
sa lam t r. 
 Bunun Kayseri’de hayat n bütünlü ünü ku at r hale 
geli inde dinî uurlanman n pay  büyüktür. Bizde sosyalle menin 
ana besleyici unsuru yard mla ma duygusudur. Bunu, üniversel 
e itim seviyesinde gören F rat Üniversitesi, önemli bir çal ma ile 
ülkenin e itim sisteminin içerisine ta m t r. in ilginç yan , 
Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi’nin bulundu u ehirdeki bu 
farkl l  dikkate al p böyle bir çabay  hesaba katmas  beklenirken, 
bir kom u ilin üniversitesinin meselenin sosyal ve kültürel boyutunu 
bir medeniyet projesi olarak dikkate almas  dü ündürücüdür. in 
bu cephesini bir kenara b rakarak, yap lan çal man n mahiyeti 
üzerinde durmakta fayda vard r: 
 “Türk Kültüründe A evleri Kayseri Örne i”nde bir ekip 
çal mas n n güzel bir ba ar s  vard r. Prof. Dr. Ahmet Buran’ n 
yönetiminde, Prof. Dr. Orhan K l ç, Prof Dr.Cemalettin Çopuro lu, 
Yrd. Doç. Dr. Bahad r Köksalan, Yrd. Doç. Dr. Kas m Karaman’dan 
olu an ekibin yürüttü ü ara t rma ve sonras nda haz rlanan kitapta, 
Kayserili öyle anlat lmaktad r: 
 “Bir kentin tarihi, kültürü, sosyal yap s  ve fiziki yap s na 
________________________________ 
115 Dede Korkut, (Haz. Muharrem Ergin) s., 81 vd.. MEB:Yay nlar , stanbul-1969 
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yer al r.  
 Kayseri’nin gelene inde bir ahlak biçimi olarak yerle mi  
olan bu tav r, derinli ini böylesine tarihi bir temele oturturken, 
bunun günümüzde yeniden biçimlendirilmesi ayr  bir özellik ortaya 
koyar. Kayseri’yi bu konularda  model haline getiren, bu ehir 
insan n n ya ama biçimi olarak payla m duygusunu korumas d r. 
slâm’ n Yüce Peygamberi’nin, “Kom usu aç yatar iken tok yatan 

bizden de ildir” sözü, bizim varl kl lar m z n hay rda ufuk i areti 
haline gelmi tir. Asl nda bu mille bir haslet gibidir de. Türklerin 
slâmiyet’ten önceki hayat nda da bu tür yard mla malar n belli bir 

sistem halinde sürdürüldü ünü görürüz. slâm, bunu daha ekillen- 
dirmi , sosyal bir idrak haline getirerek müessesele mesine katk  
sa lam t r. 
 Bunun Kayseri’de hayat n bütünlü ünü ku at r hale 
geli inde dinî uurlanman n pay  büyüktür. Bizde sosyalle menin 
ana besleyici unsuru yard mla ma duygusudur. Bunu, üniversel 
e itim seviyesinde gören F rat Üniversitesi, önemli bir çal ma ile 
ülkenin e itim sisteminin içerisine ta m t r. in ilginç yan , 
Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi’nin bulundu u ehirdeki bu 
farkl l  dikkate al p böyle bir çabay  hesaba katmas  beklenirken, 
bir kom u ilin üniversitesinin meselenin sosyal ve kültürel boyutunu 
bir medeniyet projesi olarak dikkate almas  dü ündürücüdür. in 
bu cephesini bir kenara b rakarak, yap lan çal man n mahiyeti 
üzerinde durmakta fayda vard r: 
 “Türk Kültüründe A evleri Kayseri Örne i”nde bir ekip 
çal mas n n güzel bir ba ar s  vard r. Prof. Dr. Ahmet Buran’ n 
yönetiminde, Prof. Dr. Orhan K l ç, Prof Dr.Cemalettin Çopuro lu, 
Yrd. Doç. Dr. Bahad r Köksalan, Yrd. Doç. Dr. Kas m Karaman’dan 
olu an ekibin yürüttü ü ara t rma ve sonras nda haz rlanan kitapta, 
Kayserili öyle anlat lmaktad r: 
 “Bir kentin tarihi, kültürü, sosyal yap s  ve fiziki yap s na 
________________________________ 
115 Dede Korkut, (Haz. Muharrem Ergin) s., 81 vd.. MEB:Yay nlar , stanbul-1969 

 

ili kin, kendisine has özellikleri onun kimli ini olu turur. Bu 
birikimle di er kentler aras nda bir konuma sahip olur. Kent 
halk n n de erler sistemi ve kültürü, onlar n toplumsal yap lar n  
ekillendirirken ayn  zamanda, bu toplumun nas l bir fiziki çevrede 

ya ayaca n  ve bu çevreyi nas l ekillendirece ini belirler. Tarihi 
süreç içerisinde meydana gelen birikimle kendin sahip oldu u do al 
yap s ,bir bütün olarak o kentin kimli ini olu turur. Bu, di er 
kentlerden anlaml  bir ekilde farkl  bir kimli e sahip olmay  sa lar. 
Kentin bu kimli i, ayn  zamanda o kentin bireylerine ili kin 
alg lamay  da etkiler. nsanlar ba ka bir kente gittiklerinde, kendi 
kentleriyle ilgili alg lamaya göre olu an bir tav rla kar la rlar. O 
kentin yeti tirdi i ahsiyetler bunu d  dünyaya yans t rlar. Kayseri 
geleneksel olarak; dayan ma kültürü, çal kanl , ticari zekas  ile 
hay rsever insanlar n ya ad  bir kent kimli i ile öne ç km t r. 
Kayserili de, giri imci ve yeniliklere aç k, ticari zekas yla f rsatlar  
gören ve de erlendiren ki i olarak görülmektedir. Bu konuda 
gerekti inde risk alabilmesi sahip oldu u gözeliklere dayal  yüksek 
özgüveni oldu unu göstermektedir. Bunu farkl  kesimlerden 
ki ilerle yap lan görü melerde ald m z, Kayserili tan mlamas nda 
rahatl kla görmekteyiz.”(116)  
 Bu  de erlendirmenin arkas ndan ehirdeki  A evleri ele 
al nmakta, çe itli istatistikî bilgilerden sonra, mevcut 20 a evinden  
2.686 aile  yararlanmaktad r. Bunlar n 12 bine yak n (11.964) insana 
hitap etti i dü ünülürse, çok önemli bir sosyal denge unsurunun 
hayata geçirildi i görülmektedir. Ki, bu rakamlara  Ali R za 
Özderici, Ömer Faruk Aksebzeci, Mithat Ulutopçu, Aysel Tekten ve 
daha baz  özel a evlerinin hitap etti i kitle dahil de ildir. Onlarla bu 
rakam n 20 bine ula abilece i dü ünülmektedir. 
  Bu çal man n sosyal ve psikolojik yönü üzerinde önemle 
durulmaktad r. Asl nda, meselenin bu yönüyle de erlendirilmesi 
için ehri yönetenlerin tedbirler dü ünmeleri gerekir. nsanlar  
yoksulluk kültürüne hapsedip çaresizli e sürükleyen faktörler neler- 
dir? Buna bak p insan , sürekli buralardan geçinen tufeyli 
durumundan kurtarmak gerekti i dikkate al nmal d r. Buna ra men, 
_______________________________ 
116 Türk Kültürü’nde A evileri Kayseri Örne i, Prof. Dr. Y. Cemalettin Çopuro lu, s. 
61. 

287



 

yard m imkânlar n n daralt lmay p geni letilerek sürdürülmesi, 
Kayseri’yi bu konuda öne ç kan  “model ehir” konumuna ta mak- 
tad r. Onun da farkl l  i te buradad r… 
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 TOROSLARIN GÖZYA LARIYLA  
 YIKANMANIN HAZZI 
 
   “ u ç rp nan suya bak, kaç milyar y l ya nda;
   Kaybetse ya ar m yd , güne le sava nda?..” 
     
 Sabah n erken saatlerinde bindi imiz araba, ehir uykuda 
iken Erciyes’e do ru h zla ilerlemeye ba lad . Üzerimizden 
atamad m z mahmurlu u Hisarc k ba lar na do ru t rman rken 
ku  sesleri giderdi. Serçelerin hararetle ötü  ve daldan dala kaç lar , 
sanki bizim onlar n feryad n  taklit etmesek de hareketlerini 
benimsemi  gibi ehirden kaç m z  and r yordu. 
 ehir hayat , bin bir s k nt n n, kirlili in, birbirini aldatma 
yar n n ac mas z sava yla güne ba lar, ayn  ko u turman n insan n 
vicdan n  yaralayan olaylar mah eriyle günü kapat r. Birazc k 
merhametiniz varsa, i size, garibe, muhtaca, hastaya ya da 
mahiyetini bilemedi iniz çaresizlik içindeki ta ral  yaln zlara el 
uzat rs n z. Kendinize yetemiyorsan z onlar n çaresizli ini yüre i-
nizde duyar geceye yorgun dü ersiniz… Bugün böyle bir tela a talip 
olmadan günün kendimize kalmas n  istedik. Develi’ye ula t m z- 
da güne  do mu  ama ilçede canl l k ba lamam t . Vakit bulursak, 
dönü te burada Develi’nin o me hur  c v kl s ndan yiyecektik. Yola 
devam ettik, Yahyal ’da kahvalt  yapal m istiyorduk. Bir gün 
önceden O uzata Altayl , imzas yla yaz lar yazan, bir süre önce kalp 
krizinden kaybetti imiz yak n dostum Mehmet Nuri ahin’e telefon 
etmi , gelece imizi söylemi tim. Yahyal ’ya vard m zda bizi yol 
giri inde kar lad : “Kahvalt y  Dereba ’da yapal m”, dedi. Onu da 
arabam za ald k ve Dereba ’a gittik. Dereba , Yahyal ’n n 
güneybat s nda ilçeye yak n mesafededir, iki ma aradan ç kan ve 15 
metre yükseklikten yayvan bir ekilde akan sular n kayalara 
çarparken ç kard  ses, akortsuz bir yan k hava türküsünü and r r. 
Bu elale ve gö sünden do du u da lardaki Hacer Ormanlar n n 
çam kokular  sular n zerreler halinde gö e savrulan nemine 
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kar arak sanki ruhumuzu y k yordu. Burada fazla durmad k. 
Önümüzde 70 Km.’ye yak n bir zorlu da  yolu vard . 
 Yahyal ’dan ç kt ktan hemen sonra girdi imiz da  yolunda 
a r tonajl  maden kamyonlar n n konvoylar  aras nda bulduk 
kendimizi. Sanki bir kamyon mah erindesiniz, bo u da dolusu da 
heybetli kamyonlar n gürültüleri ninni söylüyor gibiydi. Orman, 
da , rmak  kunda nda bir be ik gibi sallanarak a r a r ilerliyoruz. 
Anti Toroslar n Anadolu uzant s ndaki s rada lar sanki kendisini 
ortadan ikiye ayr larak Seyhan Nehri’nin ana kolu Zamant  rma na 
sessiz ve sakin bir ak  için yol vermi  gibi. Bir yere geldik da  
hiddetlendi, nehir co tu. Kanyonlar aras nda rafting için gelenlerin 
tela yla buradaki tablo bir ba ka tabiat sava n n zevkli manzaras n  
sundu bize. Bir süre Irma  seyrederek gittik. Daha sonra, Hacer 
Ormanlar - n n içine girdik. Devasa  çamlar, bahar n sükunetli 
havas  içinde güne i dallar yla avuçlamak için ha bire uzan p 
gitmi ler gökyüzüne… lk defa ceylanlar  görüyoruz. lk defa geyik 
sürüleri, da  keçileri geçiyor gruplar halinde kar m zdan. Bizim 
bakamad m z bu sarp yamaçlarda bu hayvanlar nas l da ko a- rak 
z playarak, ini li ç k l  bir macera ya yorlar, a rmamak mümkün 
de il… 
 Yol zorlu, sanc l  ve ürpertili. Seyhan Irma n n kenar na 
geldik. Kar ya geçece iz. Önümüzde  alabildi ine uzun çam 
a açlar n n birbirine çivilenmesiyle yap lan tahta bir köprü. Mehmet 
Nuri ‘ye; “Bunlar n üzerinden mi geçece iz?” diye sorarken  hayretli 
bak m öyle tuhaf na gitmi  ki, “Korkma, elbette buradan geçece iz. 
Hatta arabam zdan inmeden geçece iz”, dedi. Ben, “Olmayacak ey 
bu!” Muhatab m, “Buradan kamyonlar otobüsler geçiyor sana 
no’luyor Suba ?..” Bakt m çare yok, bindim arabaya Ayete’l Kürsi’yi 
okumaya ba lad m. Arabam z köprü üzerinde ilerlerken a açlar n 
esnemesi  yüre inizi hoplatsa da çare yok, arkaya dönü ün imkân- 
s z, a a da ise azg n nehir seni yutmak için a z n  açm  bir ejderha 
gibi dans edip duruyor, önünde ise s nmaktan ba ka çaren olma- 
yan kaderin. Arabayla köprüden geçtik, eh biz de kendimizden... 
 Bir yere geldik Seyhan Nehri yok oldu. Sanki utand  bizden, 
tabiat n koynuna sakland . Bir süre sonra yine o ha metiyle göründü. 
Merak ettim sordum ahin’e. Cevab  ilginçti: 
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 “Buras  Ye ilköy elalelerinin ba lang ç noktas d r. Bu 
elaleler, Zamant  rma n n iki yakas ndan akmakta olup Antalya-

Düden elalesinin benzeri niteli indedir. Zamant  rma n n üstünü 
kapatan tabi bir köprünün ba  k sm nda yer alan elalelerin büyü ü 
20 m., küçü ü 10 m. Yüksekli indedir. Günün belirli saatlerinde 
dönü ümlü olarak çekilen ve geri gelen sular yla halk aras nda bir 
tak m efsanelerin do mas na yol açan Ye ilköy elaleleri, turistlerin 
oldu u kadar son günlerde bilim adamlar n n da u rak yeri haline 
gelmi tir. Ye ilköy elalesinin döküldü ü yer ile bu yerin biraz 
yukar s nda do al olarak meydana gelmi  iki adet do al yer köprüsü 
mevcut olup bu yerlerde Zamant  rma  kaybolup tekrar ortaya 
ç kmaktad r. Tabiat n bize sundu u bu muhte em dönü ümlü ak  
ve kaybolu  manzaras  bizim Kapuzba  elaleleri kadar en büyük 
zenginli imizdir.”  
 Ve i te o büyük zenginlikle yüz yüzeyiz. Toroslar yedi 
gözüyle yedi çe me olmu  h çk ra h çk ra a l yor sanki. 1500-2000 m² 
bir alan içerisinde 30 -76 metrelik yüksekliklerden blok kayalar n 
kanallar ndan ak p gelen sular ahenkli bir k r ark s  söylüyor bize: 
Yer yer hüzzam, yer yer saba, yer yer hüseyni, yer yer hicaz. 
Alada lar, saniyede  27.500 litreyle gö sündeki suyu  Adana ovas n  
emzirmek için as rlard r bo alt p duruyor… Bir elaleler orman n- 
day z imdi. Atlar n birbirini k skanan yar  gibi sular da öyle bir 
ko uyla aç l yor da n gö sünden kainat n ayd nl na. Do um 
yapan bir anan n feryad  gibi, da  h çk r yor, da  a l yor, da  
ba r yor burada. elaleler, bir tarafta gelin duva  gibi kayalar  
kucaklarken, öbür tarafta onlarca elif harfi gibi s ra s ra süzülüyor 
a a . Bunun için de bu k sma “Elif elalesi” demi ler. Ne de güzel 
demi ler. Karacao lan’ n; “ ncecikten bir kar ya ar,/Tozar elif elif 
diye” ba layan iirini, burada “Ha metlice bir su akar,/Tozar elif elif 
diye ”ye çevirmek mümkün. 
 Sular burada gökku a n  zemine indirmi ,  ürpertili bir 
do a harikas n  renk, ses ve hareket mucizesiyle bizlere sunuyor: 
Füme rengi toprak, mavinin bütün tonlar nda çam ormanlar , 
yosunla kaplanm  kahverengi kayalar, gümü  rengi suyun darbeleri 
alt nda dövülmekten zevk al yor gibi…Kayalara çarparken köpükle-    
en, buharla rken gökku a na, akarken rahmete, topra a kar r- 

ken berekete dönü en su ister istemez, benim de duygu  kanallar m  
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aç yor. Giderken yorgunlu una hay fland m dönerken keyfinden 
mest oldu um ve  iirini yazd m Kapuzba  anlat lamayacak kadar  
deh etli bir tablo sundu bize. Ta k n sular, Yüce Yarat c ’n n gücünü 
su safl  içinde, her an tekrarlanan ve her an ya ayan mucizesini 
gösterdi i için günümü hayat m n en verimli bir hat ras  olarak 
korumama ans verdi. Dönerken hüzünlüydüm: ‘Ke ke burada 
birkaç gün kalabilseydik’ diye m r ldand m. Ama önümüzde bir 
ba ka çarp c  güzellik vard . Bu defa, uyuyan, dü ünen, rüya gören 
sular  görecektik.  Dönü ümüzü  Alada lar n sarp orman yollar na 
çevirdik. Sevgili rehberim Mehmet Nuri Öz ahin, önce çevrenin 
özelli ini ve önemini anlatt  bize: 
 “Alada lar Milli Park ; Kayseri, Adana, Ni de ili s n rlar n n 
kesi ti i noktalarda ilan edilmi  bir milli parkt r. Milli park alan n n 
% 60'  Kayseri ili, % 30'u Adana ili, %10'u da Ni de ili hudutlar  
dahilindedir. Türk turizminin gelece i aç s ndan çok mühim olan 
Alada lar Milli Park 'n n Yahyal  s n rlar nda do a harikalar ndan 
Kapuzba  elaleleri, Hacer Orman , Yedigöller bulunmaktad r. 
Kapuzba  elaleleri ve Yedigöller hakk nda geni  bilgi yukar da 
verilmi tir.  
 Hacer Orman ; Türkiye'nin en iyi post orman  olmas  
özelli ini ta maktad r.Etraf  çok dik yamaçlardan olu mu , 
Yedigöllere giri  ve ç k n gerçekle tirildi i, yaban hayat n n 
varolmas  ve helikopter ini  pistinin bulunmas  Hacer Orman 'n  
önemli k lan faktörlerdendir.  
 Türkiye'nin en güzel peyzaj alan  Alada lar-Yedigöller'den 
sonra, Toros Alada lar Milli Park 'n n en önemli ve isim yapm  
co rafyas ; kendine has vadi, bo az ve buzul kayal klar n n 
güzellikleriyle Yedigöller, Kapuzba  kaynak elaleleri aras nda yer 
alan ve her iki bölgeyi birbirine ba layan ‘Hacer Orman 'd r. 
Kayseri'nin Yahyal  ilçesi Ulup nar köyünün s n rlar  içerisinde yer 
alan ve deniz seviyesinden 2200 m. yükseklikte bulunan Hacer 
Orman 'n  kuzey ve güneyden son derece dik ve yüksekli i 3000 
m.'nin üzerinde genç buzul kayal klar  çevirir. Çok dik ve genç buzul 
kayal klar n n aras nda olu an basamak katlarda yaban keçileri 
ya arlar. Hacer Orman 'nda bulunan dört su kayna ndan en 
önemlisi, orman merkezinde bulunan ve çevresi kamp alan  olarak 
de erlen- dirilen ‘So uk P nar'd r. 2750 hektar bir alana sahip Hacer 
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Orman 'n n floras n ; köknar, me e, sedir, ard ç, gürgen, titrek kavak 
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imdi  1500 metre yukar ya ç k yor ve 2.300 metrede göllerle 
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Ay’a, yeryüzüne, “Ayet (i aret)” demi . Burada bunun kusursuz 
örne ini görüyoruz. Geni  bir alana serpi tirilmi  büyük çanaklar 
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ahin resimlerini  gösterdi. Bu resimler, Arap yar madas ndaki 
çöllere benzerli i bak m ndan enteresand . Havadan çöller, geni  
Arap Yar madas  düzlü üne serpi tirilmi  çay tabaklar  gibiydi. 
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 Burada fazla kalamad k, gün batmak üzereydi. Dönerken yol 
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boyunca “Su”nun duygular mdaki depremini iire dönü türeyim 
dedim. Ezelden beri suya kar  bir s cak ilgim vard . Yazl  ilk 
yapt rd mda çevremde su yoktu. Arsaya evi yapt rmadan etraf na 
çam diktim. Bu çamlar  her pazar arabam n arkas na doldurup 
götürdüm pet i elerdeki sularla ya atmaya çal t m. Bir k  geçti, 
bizim cahil, görgüsüz, vicdans z çobanlar m z  otlatt  koyunlar na 
yedirdi bu fidanlar m . Ertesi y l evle birlikte bahçe duvar n  
yapt rd m ve yine çam diktim, yine ayn  ekilde su ta d m ve onlar  
topra a ba lad m. Bugün a açlar m evimin boyuna ula t . Mavisin- 
den k z l na yüzün üzerinde de i ik çam çe idiyle bahçem bir orman 
müzesi gibidir. Su olmasayd  bunlar olmayacakt . Bu Su çilesi, beni 
suya daha bir derinden ba lad . Galiba  Yüce Yarat c  bunun için, 
“Hayat suda ba lad ”( Enbiya 21/30), buyurmu . Su hayat olunca, 
kalem de suya dönecektir elbette. 
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 DA LARI TANIYAB L YOR MUYUZ?  
 
 DA LAR VE BEN 
 
 Ben da lar  s rt ma bütünüyle alsayd m, 
 Kaçar m yd  elimden sürmeli ceylanlar ? 
 Ya da bir da  ba nda  s narak kalsayd m, 

Uzat r m yd  bana bekledi im o yâri? 
Da lar içimde umut, da lar içimde sevdâ, 
Ben da larda kaybolur, bulunurum da larda... 
 
Ya mur gecesi ba ka, kar gecesi ba kad r, 
Bir t ls m gibi siner duygumuza bahar . 
Y ld zlarla çözülen bilmecesi ba kad r, 
Bir gün verir bana da o bekledi im yâri. 
Da lar, nice a n göz ya nda y kan r, 
Da lar, beni çekti im sevdâlar mdan tan r... 
 
Zirvesinde bulutlar bin a k ile raks eder, 
Ya murlarla y kan r o yemye il saçlar .  
Her hüzünlü uyan  gönlümde a ka gider, 
Ben de bir gün koynunda bulaca m o yâri. 
Da lar, ç lg n a klara ne umut, ne gül verir, 

 Da lar, Leylâ’m u runa göz ya lar mda erir!.. 
      
 Da lara özel bir tutkum vard r. Da lar n yaln zl n  seve- 
rim. Onlar n ihti am  ac mas zl  yans tmaz, rahmeti ve bereketi 
sunar bize… 
 Heybetli duru lar na, ba lar ndaki bulutlar na, gö üslerine 
çarpan f rt nalar na, sanki annemin gözya lar ym  gibi dorukla-
r ndan akan p narlar na bakt kça hep duygulan r, da lar n 
enginli ince  dü ünceye dalar m. Da lar bulutlar  sa ar, sonra sanki 
sevgilisine kavu amayan bir yaral  a n gözya lar  gibi p nar-  
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lar nda bize aktar r. Bütün kaynaklar, bütün büyük rmaklar hep 
da lardan beslenerek sular n  bereket halinde topraklar m za 
bo alt r ya da denizlere ta r. Nas l olmu  da bunlar böyle kütlesel 
bir birikinti olarak kümelenmi ler? Nas l olmu  da birbirine yaslan p 
ihtiyar dünyam za direk vermi ler?.. Kur’an da lar  “gö ün direkleri” 
olarak tan mlar. Ne kadar isabetli bir ifade. Bu direkleri yontun, 
yeryüzünün kabu u havas  al nm  bir futbol topu gibi buru ur ve 
daha sonra denizlerin ve atmosferin bas nc yla parçalan p gider. 
Direk bir yükü tutuyorsa, da lar da bir yükü tutsunlar diye var 
edilmi ler… 
 Da lar geceleri korkunun süvarisidir. 
 Da lar gündüzleri sevginin ceylan d r. 
 Da lar bulutla yolda , rüzgârla karde tir. 
 Da lar umudun bekçileri, gurbetin askerleridir. 
 Y ld zlar da lar n kandilleridir. 
 A açlar da lar n saçlar d r. 
 Çiçekler da lar n tebessümleridir. 
 Ku lar da lar n melekleridir. 
 Sular da lar n gözya lar d r… 
 Arap kültürünün “Leyla ile Mecnun” hikâyesindeki “Çöl” 
imaj , bizim hikâyelerimizde bizim yi itli imizin dili olarak da a 
dönü ür: Ferhat ile irin hikâyesinde, sevgiliye kavu man n sembolü 
olarak da  motifi kullan l r. Ferhat sevgilisine kavu a- bilmek için 
da lar  delmeye talip olur.  Ayn  ey, Kerem ile Asl  hikâyesinden de 
yans r. Orada da, a klar n da lar a larak bulu malar  ancak 
kavu amamalar  dillendirilir. Hatta bu vuslat, birbirlerinin ate iyle 
tutu up yanmalar  sonucu külleri bir da n gönlüne gömülmek 
suretiyle noktalan r. Bu külleri yüre inde saklayan da  Erciyes’tir!.. 
 Söz Erciyes’e gelince sorsam; “Acaba, bu da  tan r m s n z?” 
Her gün ona hayran hayran bakanlar n ço unlu unun onun 
maceras ndan haberi oldu unu sanm yorum. Art k "Sönmü  bir 
Volkan" ya da " htiyar bir Yanarda " olarak adland r lan Erciyes, ilk 
harekete geçti i dönemin izlerini tamamen kaybetmi tir. 

lk bacalar, imdiki iki büyük zirvenin bulundu u yerde 
kaybolmu  ve da , bugünkü eklini üçüncü ve son faaliyet döne- 
minde alm t r. Bu durumun, da n tek bir volkan yerine, çe itli 
volkanlardan meydana gelen bir "volkanlar toplulu u" olu undan 
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kaynakland na da ayr ca i aret edilmektedir. 
Erciyes da  bugüne gelirken burada ya ayan birçok ilkel 

kavmin de gözdesi durumundad r. Kaynaklarda bu da n ad n n ilk 
defa  “Harkasos” olarak geçti i anlat l r. Beyaz gümü  gibi parlak ya 
da Akda  ad  o dönemde bu kelime ile ifade edilirmi . Daha sonra 
Anadolu’nun en yüksek da  “Harharas” eklini al r. Bu da gümü  
da  anlam nad r. Grekler de Gümü  Da  anlam na gelen “Argaios”u 
kullanm lard r. “Erciyes” de bu ismin Türkçele mi  hali olarak 
yerle ip kalm t r.  

Erciyes’in mitolojik özelli i de vard r: lk kavimler taraf n- 
dan Erciyes’e “Tanr da ” gözüyle bak lm t r. Bugün ele geçen birçok 
parada Erciyes’in tanr n n oturdu u yer olarak tasvir edilmektedir. 
Hatta Grek mitolojisinden de bir hikâye anlat l r:  

“Büyük Klikya’n n yüz ba l  ejderi olan Typhaus’un, büyük 
tanr  Zeus’un Olympus’u olan  Argios’un eteklerine yerle ti i ve 
Zeus’un ona im ekler f rlatt  Typhaus’un da ona volkanlarla 
kar l k verdi i  ve sonuçta ejderin yenik dü erek da n dibine f rla- 
t ld ” anlat lmaktad r. Yani, da  yüz ba l  ejderden daha güçlü 
oluyor. Çünkü onda Tanr  gücü vard r…  

Günümüzde heybeti, cazip görünü ü, büyüleyici silueti, 
Kayseri'yi kucaklayan ihti am , onu tabiattan çok, Kayseri'nin 
vazgeçilmez tek sembolü haline getirmektedir. üzerine yaz lan 
say s z iir de bunun en güzel göstergesidir. 

Uzmanlar, son y llarda dünyan n çe itli bölgelerindeki 
yanarda larda görülen volkan püskürtmelerinden hareket ederek, 
Erciyes da  için de öyle bir durumun söz konusu olup olmayaca  
sorusuna, "çok uzak, hatta çok zay f bir ihtimal" diye cevap 
veriyorlar. Uzmanlar, bir yanarda n harekete geçmezden önce 
belirtilerinin görülece ini ifade ederek, "Sismografik ara t rmalar, 
Erciyes'te böyle bir eyin olmayaca n  ortaya koyuyor. Çünkü 
çevrede ne yer sars nt s  oldu, ne de da da buhar ya da duman izleri 
görüldü. Bir da n yeniden faaliyete geçebilmesi için bunlar n olmas  
gerekir", diyor ve ilave ediyorlar: "Jeolojik ara t rmalar, Erciyes’in 
tamamen sönmü  bir da  oldu u gerçe ini ortaya koymaktad r." 
(117) Etraf ndakiler onu doya doya seyretsin ve gölgesinde rahat 
____________________ 
117 Halit Erkiletlio lu, Kayseri Tarihi, s. 67. Belsin Vakf  Yay n , Kayseri-2006 
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uyusun diye Erciyes art k kendi  ebedî sessizli ine ve yaln zl na 
dönmü  bulunuyor. 

Böyle hikâyesi olan bir ba ka da n oldu unu dü ün- 
müyorum. Erciyes, sanki bir göl içerisinden milyonlarca y l önce 
lavlar n kainat n yüre indekini d ar ya atmas yla olu mu  bir da . 
Etraf nda kendisinsin devam  olacak bir silsile yok. Bunun için 
yaln z, bunun için mahzun. Bunun için de sevimli. Bu da  
görenlerin ilk ifadesi, “Ne güzel bir da ”, oluyor… te bu güzellik 
ona yüzlerce iirin yaz lmas na neden olmu . airler bu da  
anlat rken, onu genellikle sevgilisini bekleyen bir genç k za 
benzetirler. Ço u ona duvak giydirir. Hani haklar  da yok de il. 
Sevdan n aleviyle ate  topuna dönü mü  Kerem ile Asl ’n n küllerini 
bir a k emaneti olarak gönlünde saklayan bir da  ba ka nas l 
anlat l r ki? Ben bile, iirimin ilk iki k tas nda  bu ölümsüz a ka 
göndermede bulundum: 
  
 “Gö sünde Kerem’in hüzünlü yas , 
 Art k bu çileyi bitir Erciyes… 
 Asl ’yla  a larsan, gel, benimle gül, 
 Vuslat  gönlüme getir Erciyes…” 
  
 “Gö sünde keremin hüzünlü yas yla ya ayan” Erciyes’e 
“Asl yla a larken benimle gülmesini” istiyorum. Çünkü Asl  art k 
dönmeyecektir. Ben ya amaktay m. Buradaki ben, elbetteki Muhsin 
lyas de il, o da a sevgiyle bakan herkestir, bütün Kayserilidir, 

Kayseri’ye gelen bütün misafirlerdir.  Bir ilahi mtiyaz olarak 
Kayserilinin ükretmesi için bu da  bir vesile oluyorsa, art k a lama- 
y  b rak p gülmesi gerekmez mi?.. 
 Da  anlamak, onu tan mak için asl nda da a bakmak 
yetmiyor. Onun zirvesinden doruklar na do ru süzülen bütün 
co rafyas n  ve o örtünün alt ndaki gerçek zenginli ini görmek 
gerekiyor. 
 Sözün ba nda genel anlam yla da ’dan da lar n hikmetli 
özelli inden söz etmeye çal t k. Da a tutku, bir sevdaya dönü ür  
mü? Dönü ür. Dikkat ettiniz mi, Peygamberlerin ço u o gönül 
zenginli ine ula rken hep da da ya am lar, da la ula m lar 
vahyin p nar na. Hira da ’n n slâm Peygamberinin hayat ndaki 
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yeri ve önemi bir gösterge olarak yetmez mi? Ar nmaya orada 
ba lam , ilk vahye de o yolda kavu mu tur… 
 Kainat  kendi bütünlü ü içinde dü ünürken, Yüce 
Yarat c ’n n özel bir hikmeti olmal  ki, da lar  hep göz ucumuza 
dikmi  ve onlar n heybetiyle bizi yüz yüze getirmi tir. te o özel 
muhatapl n sonucudur ki, yaln zca Erciyes için iir yazmad m, 
belki  Erciyes’i görmeyen ama da larla birlikte olan bütün insanlar n 
duygular na bir buket sunmak için da lar  daha özel önemiyle 
anlatmaya çal t m. Da lar bizim güvenli imizin ve dik duru umu- 
zun sembolleridir. Onlar  anlarsak kendimizi de birazc k olsun 
anlam  oluruz… imdi sözü Ete inde ve gölgesinde ya ad m 
Erciyes’i anlatan iirimle tamamlamak istiyorum: 

ERC YES 
Aln mda afa n ilk p r lt s   
Gönlümü ummana götür Erciyes,  
Gö sünde Kerem'in hüzünlü yas ,  
Art k bu çileyi bitir Erciyes. 
 
K n beyaz lale, yaz n ye il gül,  
Sen, gönlüme konan k nal  bülbül,  
Asl 'yla a larsan gel, benimle gül,  
Vuslat  gönlüme getir Erciyes. 
 
ster böl, parçala, b çakla beni,  

ister efkatinle kucakla beni,  
Beni benden kopar, al sakla beni,  
Zirvende rüzgâra yat r Erciyes. 
 
Y llard r ba r nda yanan ate le,  
htiyar ba nda dönen ate le,  

Sevdâmla y kan p yunan ate le,  
Gel de yüre ime otur Erciyes!... 

 
Da lar, kendi yaln zl klar  içinde bize muhte em bir 

kalabal klar bütünlü ünü sunar. Üst üste s ralanm , yan yana 
dizilmi  gibi gözüken da lar olmasayd  hayat m zda neler olurdu 
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biliyor musunuz? Önce f rt nalar al r götürürdü bizi. Her ya mur 
sonras nda sel sular  süpürüp ta rd  denizlere. Tabiat n her gazab n- 
da biz ilkel kavimlerin bask nlar nda oldu u gibi tabiat n bask n na 
u rar ve ayakta duramazd k…Belki içecek suyu da bulmam z 
mümkün olmazd . Da lar sünger gibi ya murlar  çekip al yor sonra 
onlar  damla damla toplayarak bize rmaklar, yer alt  gölleri 
olu turarak cömertçe sunuyor. 

Kur’an’da da lar hakk nda onlarca ayet vard r. “Biz yeri 
dö ek, da lar  kaz k olarak yaratt k.” (Nebe: 78;6-7) fadesi en etkili 
olan d r. “Onlar  sarsmas n diye yer yüzünde bir tak m da lar diktik. 
Orada geni  geni  yollar açt k, ta ki,maksatlar na ula s nlar” (Enbiya: 

21;31) ayeti nas l bir ansa sahip oldu umuzun bir uyar s  de il mi? 
Hele hele, k yametin da lar n hareketiyle anlat lmas , da lar n ne 
müthi  bir kainat tokad  oldu unu göstermiyor mu? 

Bütün bunlar  bir araya getirerek dü ündü ümüz zaman 
kainat n da larla zenginle tirilmi  olmas n n, sadece bize ya ama 
f rsat  vermesi için oldu unu görmü  oluyoruz… 
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GEÇ DE OLSA ERC YES  

 N HAYET FARK ED LEB LD  
 
 1980’lerin ortas ndayd , birgün o tarihte görevi yürüten 
Turizm l Müdürü rahmetli Lütfullah Teoman, “Sana bir müjdem 
var, Erciyes Da n n tapusunu Sait Azmi Feyzio lu’nun varis- 
lerinden almay  ba ard k. Mahkeme lehimize sonuçland  ve 1,5 
milyon metrekare Erciyes arazisi art k Hazine’ye geçmi  oldu. 
Burada, dünyan n en büyük turizm tesislerinden birisi bundan sonra 
kurulabilecektir”, demi ti. 
 Böyle bir karar n üzerinden nerden baksan z bir çeyrek as r 
zaman geçti. E er mevcut Belediye’nin ve onun ba ndaki Mehmet 
Özhaseki’nin giri im ve gayreti olmasa belki bir çeyrek as r daha 
geçecekti. imdi, buras  projelendiriliyor ve Kayseri’ye i  ve kazanç 
kap s  haline dönü üyor. 
 nsano lu’nda artan refah n getirdi i hayat  ya ama biçimi 
de i meye ba lad . nsanlar sürekli denize gitmekten usanacaklard r 
elbette. Sürekli gezilecek yerleri görmeye gitmekten de b kacaklar- 
d r. Belki sürekli da a gelmekten de ho lanmayacaklard r, ama 
turizm sektörünün her y l milyonlarca insan  oradan oraya 
ta mas nda Erciyes da  da kendine dü en pay  elbette alacakt r. 

imdi, imkân  olan ve tatil aray nda bulunan insanlar  suni karla 
yaz ortas nda kayak yapman n hazz ndan kim uzakta tutabilir? 
 Yap lan projelendirme çal mas nda da n 26 milyon 
metrekare alan  yeni ba tan sektörel alana dönü üyor. Bu müthi  bir 
rakamd r.  
 Alp Da lar , Avrupa’n n daha do rusu dünyan n gelir 
kaynaklar n  emen bir turizm süngeri gibidir. Türkiye Avusturya’n n 
bu tecrübe ve birikiminden faydalanmak istiyor ve bunu da 
Erciyes’e kanalize ediyor. Yetkililerin bilgilendirme için yapt klar  
aç klama heyecan verici. Özet olarak öyle diyorlar: 
 “75 bin metrekarelik bölümü adeta çelik a larla örülüyor. 
Mekanik tesisler, sosyal tesisler ve kayak pistlerinin yap m nda 
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kullan lmas  için da n 2.500-3000 bin metre yüksekli e kadar olan 
bölümlerinde 35 kilometre yol yap ld . Kayak merkezindeki mevcut 
7.2 kilometrelik son a amada ise 35 kilometreye ç kar l yor. 6 sosyal 
tesis, 6 mekanik tesis, karlama üniteleri, elektrik hatlar , kanal ve su 
hatlar  ile kayak pistleri yap m  i leri hummal  ekilde sürdürülüyor. 
Halen 9 kilometre olan mevcut kayak pisti uzunlu u son a amada 
ise 160 kilometreye ula t r l yor. Mekanik tesis say s  ilk etapta 11'e 
ve proje sonland nda 20'ye ç k yor. Birbirine ba lanan teleferik 
sistemleri ile kayakseverler 75 bin metrekarelik alanda birbirine 
ba lant l  pistlerde kayak zevkini doyas ya ya ayabilecek. Art k  
Türkiye'nin en uzun teleferik sistemleri ile 3 bin 300 metre yüksekte 
kayak yapabilmeyi sa layacak en yüksek rak ml  kayam pistleri de 
Erciyes'te olacak.”  
 in ekonomik ve sosyal boyutu da ayr  bir özellik arz 
ediyor. “Erciyes Da 'n n dünyan n en önemli k  turizmi merkez- 
lerinden biri haline getirmesi hedeflenen proje tamamland nda, 
hesaplamalara göre 5 bin ki iye i  imkân  sa lanacak. Kayak 
merkezindeki y ll k konaklama say s  800 bine ç kar lacak. Tamam  
250 milyon Avroya mal olan proje y ll k do rudan 100 milyon Avro 
ve dolayl  olarak 100 milyon Avro gelir sa layacak. Böylece, bir 
anlamda bu büyük yat r m kendisini 2,5 y lda amorti edebilecek. 
Erciyes Da nda k  aylar nda 16 ve yaz aylar nda 13 farkl  turistik, 
kültürel veya sportif aktivite düzenlenebilecek.” 
 Bunlar  görünce, ah ne olur, Erciyes hiç  olmazsa elli y l önce 
bu donam na kavu sayd . B rak n Kayseri’yi, Türk ekonomisine ve 
turizm sektörüne neler kazand rmazd ? 
 imdi bir kayg m var, da  metalle tiriyoruz, onunla da 
yetinmiyor, ta la t r yoruz. Acaba bunlar bu da n ruhunu öldürür 
mü?  Bugüne kadar bu da  için muhte em lezzette iirler yaz ld . 
Da , da  olmaktan ç k p bir “peri k z ”na, bir “Leyla”ya dönü tü. 
Geçmi te de insanlar bu da a ola anüstü s fatlar vermi ler. Bir 
önceki yaz mda bunlara i aret ettim. 
 Dileyelim, Erciyes’in bah etti i ola anüstü imkânlar  ülke- 
mize kazand ral m, biz de Erciyes’le kazanal m, ama a a daki iirim 
son olmas n: 
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DA LARIN LEYLÂSI 
 

iirler yazm  airler, 
Â klar hasret türküleri söylemi . 
Kimisi beyaz güle benzetmi , 
Kimisi y ld zlar  dökmü  eteklerine. 
Ben “Da lar n Leylâs ” diyorum sana, 
Sen benden ba kas na yar m s n? 
Söyle ne olur Erciyes, 
Böyle bir ihanetle bana k yar m s n? 
 
Sahiden sen da  m s n Erciyes, 
Yoksa da la m  bir çöl güzeli mi? 
Çöllerde de kumlar beyazd r, 
Onlar yorgan gibi serilir gönlümüze. 
Bir ucundan Toroslar  tutsan da, 
Etraf n ovalarla bezenmi . 
Aram zda aya kom u yaln z sen vars n, 
Ay do ar batar, sen bizimle ya ars n. 
Sen de imdi ye il sazl klar ortas nda 
Bembeyaz bir tüle bürünmü sün, 
Kimine da , kimine sevda olmu , 
Bana Leylâ görünmü sün. 
 
Sultansazl , Karasaz ve hatta K z l rmak,  
Çevrende dolanan â klar n gözya lar n  ta r. 
F rt nalar ok ar yanaklar n , 
Bulutlar gö üslerinden beslenip gider. 
Ben gidemiyorum bir tarafa, 
Bir sen yerinde duruyorsun, 
Allah’ n in a etti i ekliyle. 
Bir de kar nda ben, 
Allah’ n lütfetti i bu ehirde. 
Gönlüme ilaç yapt m kar n , 
S rr n  bana if a etsin diye, 
Avuçlar mda tutuyorum rüzgâr n … 
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Erciyes, nazar de mesin sana, 
Benden önce de vard n, 
Benden sonra da olacaks n. 
Hasret senin doruklar nda ço ald , 
Senin dilince türküye dönü tü gurbet. 
Hikmeti sana lütfetti ki Yüce Yarat c , 
Sinan’ n elinde abide oldun stanbul’da, 
Dervi ler sana s nd , 
Sultanlar senden güç ald . 
Â klar n deli f rt nas  senden gelir, 
Gelinler tac n  senden alm , 
Çok gönül seninle y kanacak, 
Kim bilir daha ne umutlar  emzireceksin, 
Kimler sevdana ekmek banacak… 
 
Ete inde ya yorum y llard r, 
Kerem ile Asl ’ya bah etti in himmeti, 
Bana da göster ne olur. 
Benim de son yolculukta dura m,  
Senin yüre in olsun. 
Y llard r savurdu un onlar n küllerine 
Benimkini de kat ver. 
A k  gurbet besler umutsuzluk öldürür,  
Bense umutla ya amak istiyorum. 
Ben da lar n Leylâ’s  diyorum sana, 
Sen benden ba kas na yar m s n? 
Söyle ne olur Erciyes, 
Böyle bir ihanetle bana k yar m s n?.. 
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 ARAMIZDAN AYRILAN B R  
 NESL N BIRAKTI I BO LUK 
 
 Teknolojik geli meler ku kusuz hayat m z  kolayla t rd .  
Tabii bu kolayl kla birlikte bir y n da konfor getirdi. Belki çok 
büyük nimetlere kavu tuk. Eskiden ba lara insanlar, tozlu toprakl  
darac k yollardan merkeplerle gider gelirdi. Sonra kamyonlar ç kt . 
O günleri çok iyi hat rl yorum. Bugünkü Hunat Camiinin kuzey 
taraf na, amele pazar na kamyonlar gelirdi. nsanlar bu üstü aç k 
kamyonun içerisine  kar l kl  uzat lan, gerekti in de ortaya konulan 
büyükçe kalaslar üzerine oturur ba lara giderlerdi. Merkepten 
kamyona geçmi  devrimdi sanki. nsanlar toza topra a ra men, iki 
saatte gittikleri ba a 15 dakikada ula nca, bu çok büyük bir  nimet 
kabul edilmi ti. Daha sonra dolmu lar ve otobüsler girdi devreye. 
K r k dökük de olsa, onlarla ba lara ula mak çok daha lükstü. Art k 
yava  yava  otomobil alanlar, ayr cal kl  olmaya ba lad lar. Derken 
günümüze gelindi, yollar çift eritli asfalt ve lüks otomobiller!.. Art k 
ba  hayat  bir ba ka dünya oluverdi. 
 Eski ba  gelene inde, evvela ilk yeti en meyve olarak dut, 
kays  ve erik kurutulurdu. Arkas ndan ayn  mevsime denk 
gelmesine ra men önce salça, sonra pekmez kaynat l rd . Ba ’da 
kad nlar n bir eli mutfakta bir eli de bahçedeydi. K l klar ba lardan 
sa lan r ve insanlar güz gelip dönerken, torbalarla, bakraçlarla, 
testilerle k l klar n  da ehre ta m  olurlard . 
 Eski ba  hayat nda, insanlar ba lara ehrin s ca ndan ve 
sine inden kaçarken biraz da hayat  kolayla t ran ekonomik yönünü 
dikkate al rlard . Ekip dikerek yeti tirdikleriyle bir k  rahat geçirme 
kayg s  zor da olsa ba  hayat n  vazgeçilmez yapm t . Böyle bir 
hayat n arka plan nda renkli sahneleri yok muydu? Vard  elbette, 
ba  f kralar , asl nda hayat n ya anm  yüzünün biraz ironi ile 
birle tirilmesi sonucu olu mu tu. Bugün o ba lar  kaybettik, kültürü 
de haf zalardan silinmeye ba lad . Biz, hiç olmazsa, dinleyebil- 
diklerimizden bir k sm n  naklederek o kültürü yar na emanet 
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edelim istedik. Asl nda hayat m z n gösterilmek istenmeyen taraf  bu 
anlat lan olaylarda gizli olmal d r. 
 * 
 Seyranî, 19. Asr n en büyük Halk airlerinden birisidir. O, 
halk n muhayyilesini, o muhayyileden do an hikmetli sözleri ve 
espriyi iire ta yan adamd r. 
 1805’te do du u san lmaktad r. Anlat rlar: 
 Esprileri boldur. te bu a k, bir gün toplad  k r 
çiçekleriyle ba dan evine dönmektedir. Kar s na ç kan birisi, tak l r: 
 -A k kimin kulusun? 
 -Boyac ’n n kuluyum. 
 Adam hiddetlenir, üzerine yürüyecek olur: 
 -Vay z nd k seni! Yine kafirli in tuttu senin!..  
 Seyranî gülerek, elindeki çiçekleri gösterir ve cevap verir: 
 -Bre ahmak, ne diye sald r rs n, sen de böyle boya, senin 
kulun olay m! 
 Adam hatas n  anlar, özür dileyip uzakla r.  
 * 
 Civelek’in Ali A a ba a giderken Çevizli kuyudan yeni 
yetme bir k z n su içti ini görür. Can  su içmek ister, K za ismiyle 
hitap etmek ister ama ad n  bilmemektedir: 
 -K z m n ad n  bilsem de bir su istesem. 
 K z cevab n  verir: 
 -Meyvelerin ilk yeteni. 
 Ali A a, bu defa ismiyle seslenir: 
 -K z m Kiraz, bir su versen de içsem. 
 K z da bu defa ayn  nükteyi bu Hac  Baba’ya yapmak ister:; 
 -Hac  Baba, ad n  bilsem de ben de sana Afiyet olsun desem. 
 Bu ho  espri kar s nda Ali A a, ad n n ipucunu verir: 
 -Allah’ n Aslan . 
 K z da kar l n  verir: 
 -Afiyet Olsun Ali baba… 
 * 
 Fatma hala, ba da hastalan r ve ö lene do ru vefat eder. Ba  
s cak, bekletseler olmaz; i er ve kokabilir. Hemen iki a aç ayarlar- 
lar. Kilimle onu salacaya dönü türürler. Fatma halay  salacaya 
yerle tirirler. imdi dört adam bulup bunu ehre götürmeye 
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gelmi tir s ra. Ortada görünür kimse yoktur. Fatma halan n o lu 
Hac  Melek han m n  ve iki kom u kad n  da bu i e ikna eder; “Siz 
s rtlay n, yolda giderken gören erkekler, sizden al rlar”, diyerek  
salacay  s rtlarlar. Eh, insanl k ölmedi ya, yolda kad nlar n cenazeyi 
ta d n  gören gençler gelir, Fatma halalar n n salacas n  kad nlar- 
dan al rlar. Hava s cakt r, gençler götürüyor oma ölü sahibi 
yorulmu tur. Gözü yollarda, bir Allah’ n kulu gelse de, öyle k rk 
ad ml k bir yük s rtlasa diye bakar. Kö eyi dönünce, bir Hac  baba 
imdada yeti ir. E e iyle erzak n  alm  ba a dönmektedir. Cenazeyi 
görünce e ekten iner, e e in yular n  ta yanlar n en ya l s  
görünümündeki Hac  Melek’in eline tutu turur ve salacan n alt na 
girer. 
 Hac  Melek, e e e bindi i gibi “deh” deyip h zla cenazeyi 
ta yanlardan uzakla r. Hac  baba, adam n cenazenin yükünü 
üzerine y k p e e ini de alarak uzakla an Hac  Melek a za 
al nmad k küfürler savurur ama dinleyen nerede. Cenazeyi b raksa, 
olmayacak ta sa olmayacak. Art k ana yola girmi lerdir. Gören gelir 
salacan n ucundan yap r. Cenaze binbir güçlükle Camii Kebir’e 
getirilir. Hac  baba da mecburen cenazeyi takip etmektedir. Hem 
e ek, hem erzak var. Üstelik bu hayvan yar n da kendisine laz m. Ne 
yaps n, bunlardan vazgeçmesi mümkün de il. Kan ter içinde 
caminin önüne gelir. E ek orada ba l  durmaktad r. Hac  Melek’e 
yine a z  aç lmad k küfürler savurur sonra, cenaze namaz n n 
k l nmas n  beklemeden e e ine biner ve ba a döner. 
 Hac  Melek, cenazeyi kald r r. Defneder ve ba a döner. 
Uzun bir süre de Hac  babaya gözükmez… 
 * 
 Hac  Melek, ho  nüktedan bir adamd r. Kat ld  hep 
toplant da espri yapar ve insanlar n ho  v akit geçirmesine sebep 
olur. Bir gün ba a giderken bir ba ka y,olcuya rastlarlar. Yol 
arkada  Ta ç o lu’nun Ömer A a, Hac  Melek’e  dönerek kar daki 
adama laf atmas n  söyler: 
 -Hac  Melek de:  
 -Söylerim ama kar l na dayanamazs n. 
 -Ulan dayanmayacak ne var. Sen söyleyeceksin, cevab  da 
sana olacak. 
 -Öyle mi? 
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 -Öyle tabii. 
 Bu defa Hac  Melek tam yan na gelen adama döner ve ba lar 
küfretmeye: 
 -Senin arkada n n anas n  avrad n .. 
 Adam, hemen kar l k verir: 
 Ben de senin arkada n n anas n  avrad n … diye… 
 * 
 C ng ll o lu’nun Nuh A a, ba na bir K br s e e i ile, Esat 
A a’ da kat rla gider gelirmi . Nuh a an n e e i bir gün aksamaya 
ba lar. Yava  yava  ba a giderken Esat A a arkadan yeti ir. Hem 
gelene i bozup öne geçmemek hem de arkada na tak lmak için 
konu ur: 
 -A a, e e im yi it derdin, sürsene… 
 Aya ndaki bir rahats zl k dolay s yla Boston kullanan Esat 
A a’n n bu sözüne kar l k ta a gedi ine koman n f rsat n  
kaç rmayan Nuh A a kar l n  verir: 
 -Benim e ek  a a tabiatl d r, bastona dayana dayana yürür. 

in acele ise sen sür git… 
 * 
 Üç kafadar, bir bo  ba  tolunda iyice içtikten sonra, kalkar 
evlerine dönmek üzere yola ç karlar. Giderken yolda kar lar na 
ba n namazgah nda namaz k ld ran dönemin ünlü hocalar ndan 
Leblebici Haf z ç kar. çlerinden birisi, “Haydin hocay  çevirelim 
geçmi imize bir yasin okusun.” Sarho  kafas  bu, yapar m  yapar. 
Meret, i ede durdu u gibi midede durmuyor. B çaklar n  çekerler 
karanl kta hocay   bir kö eye çekip s k t r rlar: 
 -Hoca efendi, otur, geçmi imize bir Yasini erif oku! 
 Hoca, bunlar  ikna etmeye çal r: 
 -O lum abdestim yok, siz de serke siniz bu haliyle Yasin 
okunmaz. Sonra sizi  çarpar.  
 Adamlar laf dinlemez: 
 -Oku, geçmi imizin ruhuna gitsin, biz zaten çarp lm z, ne 
önemi var. 
 -Tamam, gidince evde abdest al p okuyay m. 
 -Hay r, biz de dinleyecek ve geçmi imize birer fatiha da biz 
gönderece iz… 
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 Hoca çaresizdir, çömelir  ‘Bunlar nas l olsa anlamaz ‘ diye 
dü ünerek Yasin’i biraz ba ndan, biraz ortas ndan, biraz sonundan 
okur ve “Sadagallahülazim” diyerek bitirir. 
 çlerinden Mükremin b ça n  hocan n gö süne dayar; 
 -Hoca, sen kimi kand r yorsun, hani bu Yasindeki “Minel- 
mükremin”? 
 Hoca, i in vahim  sonuç do urmas ndan korkar, bu defa 
yeniba tan ba lar ve tamam n  okuyup bitirerek sarho lar n elinden 
kurtulur… 
 * 
 Güvele in Mustafa emmi, gün görmü , ya l , yorgun bir 
ihtiyard r. Cahildir ama, görgülüdür, paras zd r ama yard m- 
severdir; kimin i i olsa ba n  aç p ko ar. Art k iyice ihtiyarlam  
ba dan ehre inmemektedir. Bir gün tolun duvar na yaslanm , 
ba daki bo  aylanda oynayan çocuklar  seyretmektedir. Gelini bir 
ara yan na gelir, onun çocuklara dikkatle izledi ini görünce tak lmak 
ister: 
 -Hac  baba, sen de u çocuklar n ya nda olup burada onlar 
gibi oynamak istersin de il mi? 
 Mustafa emmi, geline ters ters bakar ve ç k r: 
 -Git k z m git i ine. Bu ya a gelesiye kadar çekti imi bir 
Allah bir de ben bilirim, Çocuk olup tekrar ayn  eyleri mi 
çektireceksin bana…  
 * 
 smail a a, temiz giyini i, prensip sahiplili i ile tan nan bir 
ah st r. Sabahlay n ba dan ehre inecek. “Gölü ümü haz rlay n” 

demi , han m  merkebe semerini vurmu  ve kap n n önüne çekmi . 
smail a a, gökyüzüne bakm , hava bulutlu, emsiyeyi almay  

dü ünürken kar s  pat diye araya girmi : 
 -Bey, gökyüzü kapal , ya mur ya abilir emsiyeni yan na al. 
 smail a a, han m n sözüyle i  yapacak adam m !  Han ma 
ters ters bakar, “ stemez”, diyerek e e e biner ve yola koyulur. 
 Dönü tü yolda iddetli bir ya mur. smail a a sudan ç km a 
döner. Eve gelir hiddetle kad nca za ç k r: 
 -Ha n’olur ,o e ek ar s  s ras ca dilin tutsan da, bana 
‘ emsiyeni al’ demeseydin, akl mda olmas na ra men, senin sözünle 
emsiyeyi almamak için istemedim bak ne hale geldim!.. 
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 * 
 Haci Ali A a,  yan ndaki rgatla Karaderedeki ba nda a  
yapmaktad r. Bir ara kar  ba dan bir grup insan ç kar. Hac  Ali A a, 
onlar  görünce, rgat’a; “Ben onlar n yan na gidiyorum. Sana; 
‘Mehmet buraya gel’, dersem gel, yok e er; ‘a alar seni istiyor’, 
dersem ve bunu üç kere tekrarlarsam sak n gelme; “ne kadar a a 
varsa”, diye bas kalay !” 
 Irgat, i ine devam eder, Hac  Ali A a, grubun yan na gider, 
bir süre konu tuktan sonra, rgat’a seslenir: “Mehmet a alar seni 
istiyor!”Bunu üç defa tekrar eder, Irgat  da ‘Ne kadar a a varsa’, 
diye ba lar küfretmeye… 
 A alar, bu defa Hac  Ali A a’ya ç k rlar: 
 -Yahu ne diye bu adam  bize küfrettiriyorsun, bun sana 
yak r m ? 
 Hac  Ali A a, gayet pi kin bir ekilde kar l k verir: 
 -O size küfretmiyor, ba na su içmeye gelen yoz rgatlara, 
A a geçinenlere küfrediyor. A a dedi in ba nda sofras  aç k olur. 
Sepetinde, heybesinde böre i çöre i bol olur. Siz kendinizi a a m  
san yorsunuz?.. E er bu halinizle a aysan z, b rak n o garip rgat da 
size öyle bir küfrediversin… 
 * 
 Ava merak yla tan nan Devellio lu’nun Ahmet Bey, at na 
biner, tüfe ini kuca na al r ve Erkilet’teki ba na do ru yola 
koyulur. Yolda büyük bir s rc k sürüsüne rastlar. Tüfe ini 
do rultur ve teti e basar. Ne yaz k ki, bir tane olsun s rc k dü mez. 
Kar dan onu izleyen birisi ko arak gelir ve Ahmet bey’in eline 
yap r: “Ver u mübarek ellerinden bir öpeyim”, der. Ahmet Bey, 
a k nd r, adama ç k madan edemez: 

 -Birader, dü ün de il bayram de il ne diye elimi öpeceksin 
benim? 
 Adam cevab  .yap t r r: 
 -A a, dü üne, bayrama ne hacet,  böyle el her zaman öpülür, 
sizde büyük bir keramet olmal  ki, o kadar saçmay  att n z ku  
sürüsünden bir tanecik olsun dü üremediniz!.. 
 * 
 Bundan 70-80 y l öncedir, yaz n ba lara, zenginlerin atla, 
orta hallilerin e ekle gitti i bir dönemdir. E e i olmayanlar da bunu 
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kiralayarak gidip gelirler. stanbul’da ya ayan bir Kayserili  buraya 
gelir. Akrabalar n  ziyaret için ba a gidecektir. Araba yok, at 
bulamaz, bir e ek kiralamak zorunda kal r. Bu kiralama i i de 
Çorakç lar mahallesinde ki e ek sahipleriyle yapacakt r. Kalk p 
oraya gider, bir e ek sahibi evi bulur. Kap ya vurur, kap y  hafif 
aralayan han ma meram n  söyler: 
 -E e iniz var m ? 
 Kad n kocas na seslenir: 
 -Gel, seni istiyorlar… 
 Adam e e i buldu undan çok, kad nca z n kocas n  e ek 
yerine koyu una keyiflenir ve e e i kiralayarak ba a gider… 
 * 
 Buzkanlar n Ahmet, 15-16 ya lar nda bir delikanl d r. 
Anadolu Fuar ’n n aç ld  ilk y llard r. Ba lara çal an otobüsler 
insanlar  ba dan al p fuara getiriyor ve tekrar al p herkesi ba na 
b rak yor. Genç Ahmet Buzkan, otobüsü kaç r r. Fuarda kal r, bu 
defa ehirdeki evde kalmay  dü ünür ama evin anahtar  yoktur. 
Mecburen gecenin geç saatinde Büyük K z ltepe’nin dibindeki ba a 
dönecektir. Yola koyulur. Hisarc n köprüsü o zaman yoktur. 
Dereyi geçer ba a yakla r. Gece zifiri karanl kt r. Birden yol 
kenar nda bir minik k görür. Durur, korkar, bir ileri iki geri ad m 
atar. “Bu saatte, burada adam n i i ne? Yân  birisi olmas n?..” Bir 
süre tereddüt geçirir, dizleri titremektedir, geri dönecek hali de yok, 
yorulmu  ter içinde kalm t r. Biraz daha yakla r ve bütün nefesini 
toplay p y ld r m h z yla s çrayarak, “Selamünaleyküm” der ve  
geçer. Biraz gider ktan herhangi bir tepki yoktur. Bu defa durur, 
tekrar a bakar, yava  yava  yakla r. Yol kenar  iyice belirginle ir 
adam falan gözükmemekte ama k parlamaktad r. Sokulur, bakar 
ki ne görsün: Ate  böce i… 
 Yüre ini a z na getiren böce i dakikalarca seyreder, sonra 
onu yerinden avucuna al p ve getirip ba lar n n kenar na b rak r. Bu 
defa da böcek korkmu tur, bir daha n  vermez… 
 * 
 Balc  Hoca lakab yla tan nan bir emekli müftü vard . Emekli 
olduktan sonra kitapç l k yapmaya ba lad . F rsat buldukça dükkan - 
na u rar onunla sohbet ederdim. Hayat n, o gizli taraf na öylesine 
derin vukufiyeti vard  ki, gizledi imiz birçok tavr n asl nda, 
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varl m z n sebebi oldu unu anlat rd  bize.  Bir gün kendisine ba  
olup olmad n  sordum. Verdi i cevap dü ündürücüydü: 
 -Bizim ba m z n oldu u gün Kayserilinin küçük k yameti 
kopmu  demektir! 
 -Hay rd r hocam, Kayserilinin k yameti niye kopacak ki? 
 -O lum, biz köylüyüz. Köylü de ba  sahibi olursa, Kayseri 
köylülerin eline geçmi  olur. Bu onlar için k yamet de il midir? 
 Gülmedim, dudak büktüm, ba m  sallad m ama; ‘galiba 
do ru söylüyorsunuz”, demekten de kendimi alamad m.(118) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
118 Burada anlat lanlar n önemli bir k sm , Cavit Ye eno lu’nun “Kayseri’de Ya ayan 
Renkli Ki iler” isimli eserinden derlenmi tir. 
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 “S Z KAYSER L  M S N Z?” 
 
 Beraber Hacca gitti im arkada m, Mekke’de bir büyük 
ma azada al veri  yapar. Vitrinde gördü ü bir saate talip olur. 
Adam, 50 riyal ister. Bizimki ç kar r paras n  verir.  
 Saati al p getirdi, bakt m öyle 50 riyal edecek cinsten bir ey 
de il. Ald  ma azay  sordum, söyledi. Beraber gittik. Kendisine 
d ar da durmas n  ve beni takip etmesini söyledim. çeri girdim, 
ayn  saati istedim. Ç kard , fiyat n  sordum. 50 riyal dedi. Ben 
kendisine bunu 10 Riyale verirse alabilece imi söyledim. Adam 
biraz nazlan r gibi yapt  ama verdi, verirken de Türkçe olarak 
sormadan edemedi: “Siz Kayserili misiniz?” a rm t m ama 
a k nl m  hiç de belli etmeden kendisine “Evet,” dedim. Ba n  

sallad ; “Sizden ba ka böyle pazarl k yapan yok”, derken arkada m  
içeri ça rd m. Elinde saatiyle girdi. Onun saatini ald m masas na 
koydum: “Bak Müslüman karde im, pazarl k yapt m için hemen 
bir ehir kulpu takt n. Sen mukaddes topraklardas n ve 10 Riyallik 
bu saati Kayseriliye tam 50 riyale satt n! Seni hangi ehre mal 
edelim? imdi kalk p; ‘bu Mekkeliler böyledir’ mi diyelim? Sen belki 
yapt ndan utanmazs n, ama ben ahsen seni Kabe’nin bulundu u 
Mekke’ye mal etmeye utan r m”, demeyi ihmal etmedim. “Bir 
yanl l k olmal ”, diyerek paran n 40 Riyalini iade etti. “Yanl l k 
yok, ben verseydim benden de 50 Riyal alacakt n. Biraz utan n”, 
dedim ve dükkandan ç kt m.  
 Daha sonra çok güzel Türkçe konu an bu dükkan sahibiyle 
ahbap olduk. Yazlar n  sürekli stanbul’da geçirirmi . Eh, elbette 
geçirecektir, bizim hac lar m z  kand rarak çarpan bir adam n 
kazanc n  yiyece i en iyi yer stanbul olsa gerek… 
 Ertesi y l stanbul’da bir ma azada buna benzer bir durumla 
kar la t m. Be endi im bir gömle i almak istedim. Üzerindeki fiyat 
hayli yüksekti. Ayn  marka gömle in bir benzerini Kayseri’de bu 
fiyat n üçte birine alm t m. Adamla da ayn  fiyat  teklif ettim. 
Hemen ilk tepkisi, “Siz Kayserili misiniz?” oldu. “Evet, bunda ne var 
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ki?” diye de kar  soruyla cevap verdim.  Kayserililerin al veri te 
sürekli pazarl k yapt n  söyledi. Sonra o gömle i bana Kayseri’de 
ald m fiyata vermeyi de ihmal etmedi. 
 Bu ehrin ad  ç km . Halbuki, Uzakdo u’ya gidenler çok iyi 
bilirler, orada pazarl ks z mal almaya kalkt n zaman korkunç 
ekilde çarp l rs n. Üstelik istedikleri fiyat n onda birine de rahatl kla 

istedi in mal  alabilirsin. T pk  benim Mekke’de 50 Riyal dedikleri 
saati 10 Riyale  ald m gibi.  
 imdi bir dostumun dükkan nda kar la t m bir durumu 
aktaray m size: 
 Dostum Muzaffer Durmu ’un dükkan nda oturuyordum: 
Kom usu tela la içeri girdi: “Muzaffer bey, çok kötü bir i  yapt m. 
Mü teri pazarl k yapmaz diye istedi i avizeye fiyat  yüksek 
söyledim, o da söyledi im fiyat  verdi, avizeyi de al p gitti. Söyledi- 

im fiyat için pazarl k yapaca n  san yordum. Adam yapmad , 
sözümü de geri alamad m. Büyük haks zl k ettim. imdi ne 
yapaca m ben?” Adam tedirginlik içindeydi. Kendisine, u pazarl k 
huyundan vazgeçmesi gerekti ini söyledim. “Beyim, pazarl k 
yapmadan mal almayan neredeyse yok gibi. Biz üzerindeki fiyata 
pazarl k pay n  da koyuyoruz. Arada bir de böyle ç k yor. Bo  
bulundum, adama o anda ‘affedersin beyim, bir yanl l k oldu, onun 
fiyat  o de il, u’, diyemedim. Biz bazen böyle yapar z, ama bu defa 
olmad . Adam al p gitti.” Yapaca  hareket olarak kendisine bu 
mal n bedeli olarak fazla tahsil etti i miktar  o adam n hayr na bir 
yere ba lamas n  teklif ettim. Arkas ndan da unu ilave etmeyi 
ihmal etmedim: “Bu da senin o adam n hakk na tecavüz günah n  
ortadan kald rmaz. Bu kul hakk d r, sadece onu yememi  olursun. O 
adam bir daha dönüp dola p gelirse, fark n  iade edebilirsin. Bu 
mümkün olmazsa söyledi im yoldan ba ka çaren yok gibi 
gözüküyor.” Adam kendi kendine hay flanarak dükkandan ç k p 
gitti. 
 Burada yeri gelmi ken Kayseri ticaret tarihinden birkaç 
örne i aktarmak istiyorum size: 
 Haz m efendi, Ak ehir’de ya amaktad r bir vesileyle  
Kayseri’ye gelir. Kayseri’de de demircilik hayli ileri durumdad r. 
Burada nal ve çivi demir atölyelerinde üretilip iç piyasaya verilmek- 
tedir. Buraya gelmi ken de  at n n nallar n  de i tirmeyi dü ünür. 

314



 

ki?” diye de kar  soruyla cevap verdim.  Kayserililerin al veri te 
sürekli pazarl k yapt n  söyledi. Sonra o gömle i bana Kayseri’de 
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istedi in mal  alabilirsin. T pk  benim Mekke’de 50 Riyal dedikleri 
saati 10 Riyale  ald m gibi.  
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yapmadan mal almayan neredeyse yok gibi. Biz üzerindeki fiyata 
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olmad . Adam al p gitti.” Yapaca  hareket olarak kendisine bu 
mal n bedeli olarak fazla tahsil etti i miktar  o adam n hayr na bir 
yere ba lamas n  teklif ettim. Arkas ndan da unu ilave etmeyi 
ihmal etmedim: “Bu da senin o adam n hakk na tecavüz günah n  
ortadan kald rmaz. Bu kul hakk d r, sadece onu yememi  olursun. O 
adam bir daha dönüp dola p gelirse, fark n  iade edebilirsin. Bu 
mümkün olmazsa söyledi im yoldan ba ka çaren yok gibi 
gözüküyor.” Adam kendi kendine hay flanarak dükkandan ç k p 
gitti. 
 Burada yeri gelmi ken Kayseri ticaret tarihinden birkaç 
örne i aktarmak istiyorum size: 
 Haz m efendi, Ak ehir’de ya amaktad r bir vesileyle  
Kayseri’ye gelir. Kayseri’de de demircilik hayli ileri durumdad r. 
Burada nal ve çivi demir atölyelerinde üretilip iç piyasaya verilmek- 
tedir. Buraya gelmi ken de  at n n nallar n  de i tirmeyi dü ünür. 

 

Bir nalbanta gider. At n n ayaklar na nal  çakt r r. Paras n  öder ve 
oluna koyulur. 
 Haz m Efendi’nin at n  nallayan genç, dükkan sahibinin 
o ludur. Babas  namaza gitti i için at  o nallar. Paras n  da al r. 
Babas  geldi inde, paray  babas na verir: 
 -Baba, o yolcu amcan n at n  nallad m. 90 kuru  ald m. 
 Adam n gözleri falta  gibi aç l r ve ba rarak ç k r? 
 -Ne, 90 kuru  mu  ald n? 
 -Evet! 
 -Ulan vicdans z adam, benim at  60 kuru a nallad m  
bilmiyor muydun sen? 
 -Biliyordum ama, adam ç kar p 90 kuru  verdi, ben de sesimi 
ç karmad m ald m. 
 Paran n 30 kuru unu o luna uzat r: 
 -Al u paray , hemen bizim ata bin, adama yolda yeti  
paras n n üstünü teslim et. 
 O lu, babas n n dedi ini yapar. Ata biner, kanter içerisinde  
Ba azköprü yak nlar nda arkadan yeti ir: 
 -Amca özür dilerim, ben senden fazla para alm m. Biz 
burada 60 kuru a nall yoruz, üzerini getirdim. 
 Adam a r r, durur, hayranl kla çocu un yüzüne bak r: 
 -O lum, bizim orada 90 kuru a nall yorlard . Ben de ayn  
fiyatt r diye sana bu paray  verdim. Madem dürüst davran p buraya 
kadar geldin, ben o paray  sana bah i  olarak verdim kabul et. 
 -Olmaz amca!.. 
 -Sen u paran  al. Gidince bu sefer babamdan dayak 
yemeyeyim. 
 Adam ba n  sallar, çaresiz, paray  al r. Yoluna koyulur. 
Ak ehir’e gider. Kar la t  bu olay onu çok etkilemi tir. Han - m n  
ve çocuklar n  etraf na al r ve karar n  aç klar: 
 -Ben hayat mda böyle dürüst bir ticari anlay  görmedim. 
Kayseri’ye göçüp oraya yerle meye karar verdim. Haz rl a 
ba lay n… 
 Haz m Efendi, Kayseri’ye gelip yenle ir. Lakap olarak da 
“Ak ehirliler” olarak an l r.  Soyad  kanunu ç kt  zaman da 
“Ak ehirlio lu” soyad n  al r… 
 * 
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Eskiden Kayserili ticarette her türlü mahareti gösterir, ama 
hileye de pek yana mazd . Buna örnek verenler derler ki,” Vaktiyle 
yapa  (yün) ticaretiyle u ra an Hac  aban efendi, dükkan nda 
otururken iki mü teri gelir ve ihtiyaçlar n  söylerler: 

-Hac  Baba, bize 40 kilo  yapa  lâz m, verebilir misin? 
Hac  aban Efendi, yapa y  depo etti i bodrumu gösterir ve 

girip oradan almalar n  söyler: 
-Girin urada ne kadar varsa tart p al n. 
Mü teriler bodruma iner yapa y  tartarlar. D ar  ç k p Hac  

Baba’ya söylerler: 
-Tartt k, 45 kilo geldi. 
Hac  aban Efendi,  mü terilerin yüzüne hayretle bakar. 

Do ru tart p tartmad klar n  sorar. Onlar da do ru tartt klar n  
söylerler. Bunun üzerine itiraz eder: 

-Nas l olur evlad m, ben onu 40 kilo olarak oraya koydum. 
Anla lan bodrumun rutubetinden 5 kilo a rla m . Siz, 40 kilo 
paras  verin ve yapa y  götürün. Adamlar bu dürüstlü e te ekkür 
ederek paras n  ödeyip dükkandan ç karlar… 

* 
Bu da pazarl n bir ba ka çe idi: 
Bir Kayserili hal  tüccar , ran’a gider. Hal  getirip satacakt r. 

Orada çok farkl  bir hal  modelini görür. Ancak bu hal , bir devenin 
s rt ndaki palana yamanm t r. Bizim Kayserili palan  sat n almak 
istese, ranl  i i fark edecek, belki de vermeye yana mayacakt r. 
Çareyi deveyi sat n almada bulur. Pazarl k yapar ve al r. Paras n  
ödedikten sonra, devenin üzerinden palan  indirir, hal y  söküp al r, 
deveyi  geri sahibine iade eder. ranl  a k nd r, neden böyle yapt - 

n  sorunca bizimki meseleyi anlat r: 
-Senden palan  almaya kalksayd m, gözümün hal da 

oldu unu fark eder, bunu bana vermezdin. Benim derdim deve 
de il hal n n modeliydi. Deveyi her yerde bulurum ama bu modeli 
her yerde bulamam… 

* 
Kayserilinin pazarl ktaki k vrak zekas n n bir örne i, bu da 

birebir ya anm  bir olay: 
Kayserili  Adam  Hasan Basri Özdamar, fabrikas nda 

üretti i araçlar n motorlar  için Hindistan’dan motosiklet ithal etmek 

316



 

Eskiden Kayserili ticarette her türlü mahareti gösterir, ama 
hileye de pek yana mazd . Buna örnek verenler derler ki,” Vaktiyle 
yapa  (yün) ticaretiyle u ra an Hac  aban efendi, dükkan nda 
otururken iki mü teri gelir ve ihtiyaçlar n  söylerler: 

-Hac  Baba, bize 40 kilo  yapa  lâz m, verebilir misin? 
Hac  aban Efendi, yapa y  depo etti i bodrumu gösterir ve 

girip oradan almalar n  söyler: 
-Girin urada ne kadar varsa tart p al n. 
Mü teriler bodruma iner yapa y  tartarlar. D ar  ç k p Hac  

Baba’ya söylerler: 
-Tartt k, 45 kilo geldi. 
Hac  aban Efendi,  mü terilerin yüzüne hayretle bakar. 

Do ru tart p tartmad klar n  sorar. Onlar da do ru tartt klar n  
söylerler. Bunun üzerine itiraz eder: 

-Nas l olur evlad m, ben onu 40 kilo olarak oraya koydum. 
Anla lan bodrumun rutubetinden 5 kilo a rla m . Siz, 40 kilo 
paras  verin ve yapa y  götürün. Adamlar bu dürüstlü e te ekkür 
ederek paras n  ödeyip dükkandan ç karlar… 

* 
Bu da pazarl n bir ba ka çe idi: 
Bir Kayserili hal  tüccar , ran’a gider. Hal  getirip satacakt r. 

Orada çok farkl  bir hal  modelini görür. Ancak bu hal , bir devenin 
s rt ndaki palana yamanm t r. Bizim Kayserili palan  sat n almak 
istese, ranl  i i fark edecek, belki de vermeye yana mayacakt r. 
Çareyi deveyi sat n almada bulur. Pazarl k yapar ve al r. Paras n  
ödedikten sonra, devenin üzerinden palan  indirir, hal y  söküp al r, 
deveyi  geri sahibine iade eder. ranl  a k nd r, neden böyle yapt - 

n  sorunca bizimki meseleyi anlat r: 
-Senden palan  almaya kalksayd m, gözümün hal da 

oldu unu fark eder, bunu bana vermezdin. Benim derdim deve 
de il hal n n modeliydi. Deveyi her yerde bulurum ama bu modeli 
her yerde bulamam… 

* 
Kayserilinin pazarl ktaki k vrak zekas n n bir örne i, bu da 

birebir ya anm  bir olay: 
Kayserili  Adam  Hasan Basri Özdamar, fabrikas nda 

üretti i araçlar n motorlar  için Hindistan’dan motosiklet ithal etmek 

 

ister. Yaz malar yap l r ve kataloglar gelir. Motosikletlerin üzerinde 
birbirinden zarif ve güzel Hint güzelleri vard r. Gelen katalog 
incelenir ve sonunda bunlardan üç bin adetinin ithâline karar verilir. 
Motorlar gelir, ancak motorlarda yedek lastikler yoktur. adam , 
Hindistan’daki firmayla yaz r, motorlar n yedek lastiklerinin eksik 
oldu unu söyler. Onlar, gönderilen kataloglardaki motorlar  
yollad klar n , o motorlar n üzerinde yedek lasti in bulunmad n  
hat rlat p prensip olarak  kataloga  Kayserili  Adam n n da uymas  
gerekti ini söylerler.  

 Adam  dü ünür, konunun ç k  yolu yoktur. Paras  
kar ya aktar lm  ve motorlar da topluca Kayseri’ye gelmi tir. Bu 
defa, oturur detayla bir itiraz yaz s  yazar: 

“Siz madem ki, bize gönderdi iniz foto raflardaki motor 
görüntüsünü esas ald n z  söylüyorsunuz. O zaman o motorlar n 
üzerinde k zlar n z da vard . Ben  yedek lastiklerden vazgeçtim. Siz o 
zaman görüntüye uygun olarak bana üç bin tane  k z gönderin. Bunu 
yapmazsan z, Uluslararas  mahkemelerde hakk m  arama durumun- 
da kalaca m!..” 

Hindistanl  fabrika yöneticileri kendi gerekçelerinin tuza na 
dü mü lerdir. Bu defa yapamazlar,  üç bin adet yedek lasti i de 
Kayseri’ye gönderirler. 

Bu konu, Hindistan’da kamuoyuna intikal eder. Hükü- 
mette tart l r ve  Hindistan Cumhurba kan  meseleyi ö renir.  

Aradan zaman geçer, geçti imiz y llarda Hindistan 
Cumhurba kan  Türkiye’ye resmî  ziyarette bulunurken, progra- ma, 
bu uyan k Kayserili i  adam yla görü meyi de al r. Ankara’ya 
gelince, i  adam  davet edilir. Cumhurba kan , Büyükelçilikte bizim 

 Adam yla görü ür: 
-Sizin bizden üç bin k z istemeniz bize çok ilginç geldi. 

Nereden dü ündünüz bunu? 
-Say n Cumhurba kan m, bana bu f rsat  sizin sanayicileriniz 

verdi. Gönderdikleri kataloglarda ‘yedek lastik yoktur’, diye bunu 
bize vermek istemediler. Halbuki, ticaret kurallar nda bu lastikler 
araçlar n tamamlay c  parçalar d r, verilmeleri gerekirdi. Onlar 
kataloglarda bunlar n olmad n  söylerken, tan t m için  araçlara 
bindirdikleri k zlar  unutmu lard . Ben de ‘Siz madem ki, resmi esas 
al yorsunuz, o zaman lastik vermiyorsan z,  k zlar  vermeye mecbur- 
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sunuz. Çünkü, kataloglar n z n üzerinde onlar vard r!’ dedim. Onlar 
da k zlar n kendilerine daha pahal ya mal olaca n  dü ünerek 
lastikleri göndermek zorunda kald lar… 

-Peki, hadi kalksa da k zlar  gönderselerdi, o zaman ne 
yapacakt n z? 

-Öyle yapsalar daha iyi olurdu. Lastiklerin üç bin tanesi bir 
k z etmez, ama o k zlar bana her ay üç bin tane lastik üretebilirlerdi. 
Onlar  fabrikamda çal t r r, ucuz i  gücü sa lam  olurdum… 

Cumhurba kan , bu  espriyi sevmi ti. Ülkesine döndükten 
sonra, Onu Hindistan’a davet etti ve orada kendisine törenle devlet 
ödülünü verdi… 

* 
 nsano lunun f trat nda var olan sahiplenme duygusu, 
kontrole al nmazsa, bir manevi  otorite taraf ndan frenlenmezse, 
do al olarak kazançta doyumsuzlu u getirir. Kazand kça daha 
ço una sahip olma h rs  insanlar  hangi noktaya ta r bu anlat - 
lanlarda görülmektedir. Kazananda bu ihtiras olunca harcayanda 
sahiplenme, elindekini koruma duygusu bir al veri  refleksi olarak 
ortaya ç kacakt r. Pazarl k, sahip oldu unu korumak kadar biraz da 
aldat lma tedirginli inden besleniyor olmal . Siz bakmay n 
Kayserililik yaftas yla sat c n n psikolojik bask  alt na almaya çal - 
t  tüketiciyi, insano lunun o dayan lmaz ahlak  haline gelen 
pazarl k tüketiciden sat c ya intikal etmi   durumdad r.  Bugün, 
borsalara bak n z, bir anlamda modern pazarl k alanlar  de il midir? 

imdi büyük al veri  merkezleri, belki bunlar  birazc k olsun geri 
plana iter gibi oldu. Ancak bir market, di er markette sat lan maldan 
daha ucuza satabilmek için, arka planda o mal  elde ederken 
pazarl k yapm yor mu san yorsunuz? Yani bugün tüketicinin 
yapmas  gereken pazarl  sat c  yap yor, kiminle, üreten ve imal 
edenle.  
 Bak n z, bundan be  bin y l önce bu ehirde dünyan n ilk 
ticaret kolonisini kurmu  olan Hititler ve Asurlular, kani ’te ç kan 
tabletlerde k ran k rana bir pazarl n Hukukunu olu turmu lar…  
 Konuyla ilgili, Kani ’teki ticaretin i leyi  eklini gösteren 
k s mdan bir küçük bölüm aktaral m size: 
            “M s r’dan, Mezopotamya’dan, Çin’den, Hindistan’dan  gelen 
tüccarlar n  mallar  Kani ’e ula t  zaman  kervan balyalar  önce 
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saray avlusunda aç l r. Krallar ve aileleri ile sarayda çal anlar 
be endikleri mallar  seçerler. Onlar n gelen mallar n onda birini 
alma haklar  vard . Bunlarla ilgili k yas ya bir pazarl k yap l r. 
Tüccarlar, uzunca yol tepeleyip buraya ula m lard r. Getirdikleri 
mallar  de eriyle de i tirecek ve buralardan yeni mal al p ülkelerine 
döneceklerdir. Do al olarak, tüccarlar mallar n n de erinde al c ya 
ula mas n  isterler. Krallar ise, gelenleri ucuza kapatman n 
derdindedir. Onlar n bu alanda çok önemli bir imtiyazlar  vard . 
Krallar n askerleri  kervanlar  korumasa, bunlar n  pazarlara ula ma- 
s  mümkün de ildi. Bu bak mdan be endiklerini istedikleri malla 
takas etme  haklar  vard . Sat c lar buna uymaya mecburdu. Krallar  
ve saray erkân n n seçip ald  e yan n d nda kalanlar, di er aç k 
pazarlara  aktar l r ve orada herkes mal n  istedi ine de i tirirdi. 
 Bu kurala uymayanlar e yalar yla birlikte pazar n d na 
ç kar l r, bundan sonra da güvenlikleri sa lanmazd …” 
 Sözü rahmetli Nuh Naci Yazgan’ n bir cümlesiyle sonuca 
götürmek istiyorum: “Haram denen â üfteye, ticarette yakas n  
kapt rmayana az rastlan r. Kapt ran  da iflâh olmaz. Er-geç fitil fitil 
gelir burnundan.”  
 Pazarl k, bu haram lokmay  küçültmeye çal an bir hay r 
törpüsü olarak görülmelidir. Yoksa, yukar daki elektrik malze- 
mesini iki kat na satan adam n duydu u vicdan azab  ile Yazgan’ n 
feryad  bir anlam ta mazd .  
 Bugün görünen o ki, eskiden dükkan n önüne ç rtan 
koyup mü teri içeriye davet etme yöntemi, bu defa televizyonlarda 
reklam’a dönü tü ve dünyada korkunç bir reklam sektörü olu turul- 
du. Bu, hem alan , hem de satan   etkileyen bir sektör. Art k, üretici 
mal n  reklam tezgah na koyuyor, vitrine de il. yi afi e edebilirse iyi 
para kazan yor. Nereden kazan l yor bu para? Tüketiciden. Yani, bir 
anlamda mal n  satacak adam reklam n paras n  tüketiciden al p 
reklam n  yapan firmaya ya da medyaya ödüyor. Bizde medyan n 
palazlanmas , bugün büyük medya kurulu lar nda cumhurba kan n 
maa ndan daha büyük maa lara insanlar n istihdam edilmesi de 
bundand r. Yani biz bir anlamda kendimizi de il, ba kalar n  
besleyecek birer tüketim arac na dönü türüldük.  Bat  materyalist 
mant  ve i tihas  insanlar  tüketim arac  haline getirdi, hatta 
bununla da yetinmedi tüketimde bir anlamda kölele tirdi. Bugün 
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doyumsuzlu un ortaya ç kard  birçok ahlâki prdoblemin alt nda 
bu ihtiras vard r. Mesele budur i te.Yapt n z al -veri te 
aldat lmad n z konusundaki kayg n z  gideremiyorsan z, fiyatlara 
itibar edemeyecek ve do al olarak pazarl k yapacaks n z. Kayserili 
pazarl k yapmas n da imdi ne etsin, söyler misiniz?(119) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
119 Burada verilen örnekler, “Bu ehrin Hikayesi” isimli eserimizden al nm t r. 
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 “B Z  RAHAT BIRAKIN!” 
  
 Bir as r önceki Kayseri’yi bir tahayyül etseniz, neleri 
görebilirsiniz? San r m birço umuzun haf zas nda canlanacak ciddi 
anlamda pek bir ey olmayacakt r. Çünkü, o tarihten bize intikal 
eden fazla bir ey oktur. 
 K r k dökük baz  resimler var elimizde. Bakt n z zaman 
içiniz karar yor. Tarihi eserlerin neredeyse tamam na yak n  harabe 
durumunda. Evler tek katl , ta tan ve s vas z, sokaklar darac k. 
Camilerin neredeyse çevresi mezarlarla ku at lm .   
 ehir geli me sürecine 1950’lerdeki çok partili hayatla girdi. 
lk ç k  merhum Osman Kavuncu yapt . Kavuncu, bir avuç adamd . 

Boyu 150’lerde vücut özürlü ama p r l p r l bir zeka, güçlü bir irade 
ve yenile meye geli meye aç k bir tav r adam yd . Daha önceki 
dönemde Belediye Ba kanl  yapm , Emin Molu 1944 y l nda 
Almanya’dan ehircilik Mimari Prof. Ösner Hausmann’  Kayseri’ye 
getirtir ve ehir plan  haz rlat r. Hausmann, ehrin eski mahalle- 
lerinin aynen korunarak d ar da yeniden bir ehir in as  fikrini 
teklif eder ama, o dönemin Belediye Meclisi bunu kabul etmez. 
Haz rlanan plan  uygulamaya koymak 1950’de Belediyle Ba kan  
olan Osman Kavuncu’ya nasip olur. Kavuncu, bugünkü Millet 
Caddesini açar. O y llara göre oldukça modern say lan ilk in a 
hareketi burada ba lar ve ehir adeta bu cadde üzerinde kümelenir. 
Kavuncu, kendi iktidar  döneminde Sivas Caddesi, stanbul Caddesi, 
Kiçikap  Caddesi, Düvenönü’nün geni letilmesi planlan r istimlak- 
leri yap l r. Buralar n aç lmas  i i sonraya kal r. 1957’de Belediye 
Ba kan  olan ahap Sicimo lu  bugünkü Sivas Caddesini açmay  
sa lar. 
 Biz, ehrin imar tarihini yazm yoruz elbette. Buradan varaca- 

m z nokta ba ka: 
 Kayseri, o tarihe kadar geleneksel yerle im dokusunu devam 
ettirmi  bir ehir. Halk dindar ve din adamlar na da çok sayg l d r. 
Ölen her büyük insan için bir cami avlusundan mezar ayarlan r. 
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nsanlar buralara defnedilir. Zamanla bu mezarlar evlerle iç içe 
girecek hale gelir. Kavuncu yenile me hareketinde, camileri 
kenar ndaki bu mezarlar  da kald rmaya karar verir. Uygulama 
ba lar. Buradaki sahipli mezarlardan ç kan kemikler torbalara 
konulup “ yiler Mezarl ” diye bilinen daha kenarda bir mezarl a 
nakledilir. O y llarda, Kayseri’nin en büyük mezar alan n  Seyyid 
Burhaneddin türbesinin etraf ndaki mezarlar olu turmaktad r. 
Buras n n kald r lmas na karar verilir. Çal maya mezarl n 
kuzeydo u k sm ndan ba lan r. Kayseri mezarlar , “Be ik Mezar” 
tabir edilen dikdörtgen bir çukurdan olu maktad r. Mezarlar 
aç l yor, içerisindeki kemikler al n p ta lar y k larak kapat l yor. Bu 
uygulama bugünkü mezar alan n n do u s n r na kadar gelir. 
Burada yine bir mezar ta  kald r lacakt r. çi manila demirini takar, 
mezar n üzerindeki Sal  kald rmak ister ama sal yerinden oynamaz 
bile. Bu defa, bir ba ka i çiyi ça r r ikisi birden takarla yine 
kalkmaz. Di er i çiler gelir, birkaç manila emiri tak l r, ta  biraz 
yerinden kald r l r ve bir ses: 
 -Bizi rahat b rak n!.. (120)  
 çiler ürpererek uzakla rlar. Durum belediye Ba kan na  
anlat l r. Bunun üzerine mezar n kald r lmas ndan vazgeçilir. 
 Bu meseleyi merhum Mehmet Çal k anlatm t . Kendisine 
do ru olup olmad  konusunda soruma verdi i cevap ise  
anlaml d r: 
 -Bu hadise do rudur. Bu do ru olmasayd , Kavuncu 
yapmasa da ben, bu mezarl  kald r p buras n  arsaya çevirirdim 
ama bu olaya ahit olunca do rusu ben de cesaret edemedim. 
Böylece çevirip korumaya ald k. 
 Mezarlar bir ehrin, hatta bir ülkenin mührüdür. ehrinizde 
ne kadar büyük mezarl n z varsa o kadar derin geçmi iniz var 
demektir. Bunun için mezarlara bakmak, korumak ve güzelle tirmek 
gerekir. Ne var ki, eskiden ehirler bir avuçtu. Pek büyüyeme- 
mi lerdi. Onun için de mezarlar en uza nda olsa bile. 
 Buna bak p insan , sürekli buralardan geçinen tufeyli 
durumundan kurtarmak gerekti i dikkate al nmal d r. Buna ra men, 
___________________________ 
120 Muhsin lyas Suba , Bu ehrin Hikayesi, s. 296 Kayseri Ticaret Odas  Yay n  
Kayseri 2003 
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zamanla ehrin ortas nda kalmaya ba lam t . Selçuklu döneminde 
Kayseri’deki mezarl k cami etraf ndan ba layarak  ehrin yak n 
çevresindeydi. yiler Mezarl , Seyyid Burhaneddin Mezarl  gibi. 
yiler mezarl  tamamen kalkt , cami çevresindeki mezarlar n 

tamam  da kald r ld . Seyyid Burhaneddin mezarl n  da yukar da 
anlatt m z o ürperten ikaz önlemi  oldu. Bugün cumhuriyetin ilk 
y llar nda ba lam  olmas na ra men, asri mezarl k da neredeyse 
doldu. Sekiz-on as rl k mezarl klar  yok ettik, elli y ll k mezarl k da 
ehrin bat  taraf ndan güneyine do ru neredeyse bir ku atma zinciri 

olu turdu. Görünen o ki, mezarl klar ehirlerin acil çözüm bekleyen 
meseleleri olmaya ba layacakt r. Her zaman öyle bir ikaz n olaca n  
da beklememek gerekir. Çünkü o ikaz  yapacak  manevi donan mda 
ya ay p ölen insan m z var m  acaba?.. 
 Bir hat ram var. Ya ad m y llarda öyle atafatl  villa sahibi 
çok azd , onun için de pek önemli gözükmedi.. imdi san r m çok 
daha fazla insan  ikaz edecek bir uyar  niteli ini ta yor. Anlatay m 
efendim: 
 Bir gün bir dostum beni yeni yapt rd  villas n  gezdirmeye 
götürdü. Gerçekten ev muhte emdi. Büyükçe bir yazl k, birkaç kat 
binan n her kat nda çe it çe it ithal mobilyalarla doldurulmu  bir 
antika dükkan  gibiydi. Sahibi her kat  gezdirirken yüzünden büyük 
gurur duydu u, anlat rken de heyecanland , parayla ve binayla 
üstün olma kompleksinin o co turucu zevki içinde oldu u belli 
oluyordu: 
 -Bu kat giri imiz Burada mutfa m z, dinlenme odam z, 
salonumuz var. Bu kat misafirler için ayr ld . urada yatak odalar , 
urada banyolar , urada gerekti inde kahvalt  yapacaklar  

Amerikan barlar   var. Bu kat ebeveyn odas , burada ailenin ya l lar  
için bir oda, gençleri için bir oda, çocuklar  için bir oda, ev sahibi için 
bir oda bulunuyor. Orta yere büyükçe bir mutfak kondurdum. Üst 
kat bizim ve çocuklar n yatak odalar ndan olu uyor. Aynalar m 
kristal dengindedir, mermerlerim ithaldir, kurnalar m özel 
dökümdür. Gel, çat  kat na da ç kal m. Burada dostlar m  a rlaya- 
ca m bir büyük salonum var. Burada her ey haz r vaziyette bekler. 
steyene zemzem, isteyene içki ikram m da olacak. u kö eye de bir 

küçük mescit dü ündüm. Sar n  ve cübbesini bile koydum. 
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 Gezip bitirdikten sonra hararetle yüzüme bakt , o bekledi i 
bir çift kelimeyi duymak istiyordu: “Çok güzel!” dememi 
bekliyordu. Ne yalan söyleyeyim, gördüklerimden utand m, evvela 
insanl mdan utand m, sonra Müslümanl mdan. Nas l insan z ki, 
çevremizde y nla insan aç gezerken biz böyle firavun kö kleri 
yapabiliyoruz. Bu adam n fabrikas nda çal an insanlar n ald  
paradan haberim vard . Asgari ücretle insan çal t r yordu. Sonra, 
içki ile zemzem, kadehle seccade ayn  katta nas l bir arada olacakt ? 
Bir yüzüyle laik Bat c , oportünist, öbür yüzüyle cübbeli, sar kl  
Müslüman. Bu nas l kimlik kriziydi? Birkaç saniye içerisinde bunlar 
geçti akl mdan. Adama u kadar n  söyleyebildim:  
 -Çok çok güzel, ama  önemli bir ayr nt y  unutmu sun! 
 Adam, a rd , yüzüme bakt  ve itiraz edercesine sesini 
yükseltti: 
 -Nas l olur Muhsin bey, bu proje için stanbul’dan mimarlar 
getirttim. Günlerce tart p dan arak yapt k bu binay . Malzemenin 
en iyisini kulland m. Hiçbir masraftan kaçmad m. Burada eksik, 
olmaz, olamaz!.. 
 -Valla, sen kendine kendi gözünle bakma, bir de elin gözüyle 
bak. Belki sen de görürsün… 
 Arabaya bindik, ehre do ru geliyoruz. Kartal kav a na 
yakla t k. Kendisinden bir ricada bulundum: 
 - znin olursa, buraya kadar gelmi ken uradan sola dönelim 
biraz ileride bir küçük i im var benim… 
 Adam k rmad  döndü. Mezarl a yakla nca durdurdum ve 
bamteline bast m: 
 -Bak dostum, o binada ya ayan adam , burada getirip 
darac k bir çukura koyamazlar. Sen bahçene de, bir mermer lahit 
koydurmal s n. O evin tek eksi i budur! 
 Adam aptalla t . Kahredici bir uyar yd , biliyordum, 
yapt rd  binay  dostlar na gezdirmenin  zevkiyle aylard r ayaklar  
yere basmayan adam n kanatlar n  k r yordum. Ama hayat n yal n 
gerçe i de buydu. Biz, hiç ölümü dü ünmeden, mezar hayat n  
akl m za getirmeden ya ay p gidiyoruz. Bir gün ecel yakam za 
yap nca da, i  i ten geçmi  oluyor ve bir daha o hatalardan geriye 
dönemiyoruz. 
 Dostum, daha sonra beni arad : 
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 -O gün beni adeta bombalad n. Dinamitle bütün hayallerimi 
paramparça ettin. Günlerce ba a gidemedim. Üstüne üstlük bir de 
pe inden can m anam  kaybettim. Senin götürdü ün mezarl a 
gittim. çeri ad m m  at nca ayaklar m titredi. Bir kenara oturdum 
dakikalarca a lad m. Maalesef biz, hayat n gerçeklerinden kaçarak 
ya yoruz. Dünyaya tapan insan n ahireti olmazm . Onu ö rendim, 
villay  sat l a ç kard m. Bana hayat n gerçe ini ö rettin. Sana min- 
nettar m. Binay  satarsam, bedelini çal an i çilerime da taca m.  
 Mezarlar bize hiç olmazsa bunlar  ö retmelidir. Hatta, 
insano lunun tedavi edilmez hastal  merakt r ya hani? imdi 
birço u; “Bu kimin ba ym  acaba?” diye mutlaka bir soru 
açmaz na dü ecektir. Bu ba  olan herkes olmal d r. Ba kas n  
ara t rmak yerine;  “galiba biraz da beni anlat yor”, diyebilmelidir. 
Bu merakl  aray n cevab n  kendimizde arad m z zaman, do al 
olarak o eksik bir yan m z  olu turan; kendi kendimize do ru bir 
özele tiriye de yönelmi  olaca m z.  
 Bugün mezarl klar n giri inde, bu dostumun villada 
yapt na benzer anl  anl  mermer abideler halinde mezar siteleri 
olu turanlar, acaba içinde hangi keyfiyetin temsilcisi olarak yatacak- 
lar ve ne zamana kadar oradaki itibarlar  ya ad klar nda ta d klar  
öhretlerini yans tacak? Dünyadaki siyasi ve ekonomik gücünü 

yans tan mezar n sahibi olmaktan ziyade, ta na dokundu u zaman 
“Bizi rahat b rak n!” diyecek uyar y  yapabilen teslimiyetin adam  
olmak daha  önemli de il mi?.. 
 ehir hayat , “öte” duygusunu öldürmese de hayat m z n 
dikkatinin d na ta yor. Burada, sadece dinî bayramlarda mezarl a 
giden insanlar, orada yatanlara belki de öyle bir mesaj veriyorlar: 
“Biz, yar n ya da bugün buradan gittikten sonra kutlayaca m z 
bayramda sizleri aram zda göremedi imiz için üzgünüz.” Asl nda 
bu bile asil bir davran , ama yeterli mi? ‘Bir gün ben de buraya 
gelece im’ duygusunu ta yarak oraya gitsek ve ayr lsak çok daha 
fazla bir manevi donan mla dönmez miyiz? 
 Dünyevile en toplum mezardan kaçar, ama kurtulamaz. 
Allah’ n hiç a mayan adaleti ölüm olay nda gerçekle ir. Çünkü hiç 
ay r m yapmaz, hiçbir kuluna Peygamberleri de dahil üstünlük 
hakk , fazla ya ama hakk  vermez.  
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 Mezar n  yapt ranlar mezardan sonra da aram zda 
dola acaklar n  zannediyorlar. Halbuki, çok de il iki nesil sonra, 
belki torunlar  da kendilerini tan mayacakt r. Bugün giden eski 
mezarlara bak n, hatta hemen yan ba n zda bulunan Seyyid 
Burhaneddin Türbesindeki eski metruk mezarlara bak n, orada 
yatanlar  sahiplenen kaç ki i ç kacakt r aram zdan? Geçin bunu, 
bugün bizler, bu ehrin ulular n n mezarlar n  bulmakta güçlük 
çekiyoruz. Bunlar n birçoklar  cami hazirelerine defnedilmi , imdi 
onlardan hiç eser yok. Hz. Peygamber’in “Hiç ölmeyecekmi  gibi 
dünyaya, hemen ölecekmi iz gibi ahirete haz rlanmam z ” tavsiyesi 
asl nda dengeli bir dünya ve ahiret hayat  için en güzel bir ölçüdür. 
Mezar n d n  de il içini güzelle tirmek laz m! Son söz iirimin 
olsun: 
   

MEZARLAR  
 
Bir mezar gezdim, 
çinde yatan  nurdand . 

Bir mezar gezdim, 
Koynundakiler çamurdand . 
 
Bir mezar gezdim, 
Üstü de alt  gibi ölü. 
Bir mezar gezdim, 
Ölüler çiçeklere gömülü… 
 
Mezarlar, ah o toprak y n , 
Bazen gözlerinde bir devir okunur. 
Bazen dillenir ta lar  bir bir, 
çindekilerin ac lar  bize dokunur… 

 
Onlara toprak y n  demeyin sak n, 

 Koynunda günahtan olsun, 
Nurdan olsun bir yatan  var. 
O, bizim al n yaz m z n son dura , 
O, bizi anlatacak sonsuza kadar!.. 
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 TEB’AY-I SADIKA’NIN  
 KAYSER ’DE NEY  VARDIR? 
 
 Kayseri’de kay tlara göre, il s n rlar  dahilinde 1914 tari- 
hinde 50 bin dolay nda Ermeni ya amaktad r. Bu nüfusun 16 bin 
kadar  ehir merkezindedir. lin o y llardaki nüfusu 184 bindir. 
Bunun 20 bini de Rum’dur. Demek oluyor ki 70 bin gayrimüslim, 
114 bin Müslüman vard r. Bu da her üç ki iden birisinin 
gayrimüslim oldu unu gösterir. Yüksek bir rakam, di er illerde bu 
rakama ula acaklar n  dü ünemiyorum. ehirde de oldukça 
etkindirler. Ticaret onlar n elindedir, birçok meslek, demircilik ta  
i çili i, sarrafl k da bunlar n kontrolündedir. Müslüman ahali küçük 
esnaf ya da çiftçidir. Tarih boyunca da, birbirleriyle pek kavgalar  
olmam t r. Osmanl ’n n “Teb’ay-  Sad ka”s  bu ehirde, neredeyse 
ehrin hakimidir. San r z bundan dolay , Kayserililik sözü aç ld  

zaman b y k alt ndan bir tebessüm belirir ve “Kayserilinin geçmi ini 
kar t rma” gibi bir çirkin yak t rma yap l r.  
 Halbuki, mevcut nüfusun yüzde doksan  fazlas  tehcirle 
Suriye’ye gönderilmi tir. Resmi kay tlara göre, Kayseri’de kalan 
ermeni say s   5 bin dolay ndad r (Kesin rakam 4 911). mparator- 
lu un kay tlar ndan anla ld na göre il genelinde 46 bin ki i tehcire 
tabi tutulmu tur. 
 Hüseyin Naz m Pa a, “Ermeni Olaylar  Tarihi” isimli ese- 
rinde, Kayseri’de bu tehcir hadisesinden on y l kadar önce, buradaki 
Ermenilerin ta k nl klar yapmaya ba lad n  anlat r ve ç kan bir 
olaydan söz eder: 
 1894 yaz d r, kalenin kuzeyindeki  meydanda bir grup eli 
silahl  olarak dola maya ba lad . Bir süre sonra bunlar n yan na  yeni 
gruplar geldi. Kalabal k giderek artt . Arkas ndan ta k nl k ve sözlü 
sata malar. 
 mparatorlu a önemli ölçüde güherçile gönderilmektedir.  
Güherçile, bomba yap m nda kullan lan bir hammadde. Bunu 
burada üreten Ermeniler de var. Onlar bu defa,  gizli atölyelerde 
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bomba üretmeye ba lad . Halk bunu duyunca, gelecek konusunda 
karamsarl a dü tü. Do al olarak bu, ileriye dönük bir plan n ilk 
parças yd . ehirdeki halk n be te birine yak n  Ermeniydi. Kayserili 
bunlardan ister istemez çekiniyordu. Korkular , onlara güç 
yetirememek de ildi. ç kar kl klar  ç kar p huzuru bozacak yap da 
olmalar ndand . Burada fitil bir ate lenmeye görsün, bundan her iki 
taraf n da zararl  ç kaca n  biliyordu. Üstelik o y llarda camilerin 
kap lar na, Ermenilerin intikam alacaklar na dair el ilanlar  yap - 
t r lm . Bunu yap t ran ah s da yakalanarak  on y l cezaya çarp- 
t r lm t . 
 Böyle bir ortamda, Ermenilerden  birisi silah n  çekerek, 
meydandaki Türklerin üzerine ate  etti.  Ç kan kur unlardan  alt  
Türk hayat n  kaybetti. Çok say da insan da yaraland . Neye 
u rad klar n   a ran halk,  bu defa kar   sald r ya geçerek  bu olaya 
kar an Ermenileri cezaland rd . Çok say da Ermeni militan  hayat n  
kaybetti.  
 Bu belli ki, bir provokasyondu. Bunu planlayanlar hedefine 
varm  ve iki  milleti birbirine dü ürmü lerdi. Burada ate lenen 
kar l kl  dü manl k duygusu, ileriki, y llarda Bat l lar n Ermenileri 
daha çok tahrik edip kullanmas yla telâfisi imkâns z yaralar açacak 
ve sonunda onlar  bu topraklar n d na atacakt …” (121)  
 Halbuki, Osmanl  mparatorlu u, Ermeni ve Rumlar n 
zaman zaman u rad klar  haks zl klarda, kendi soyundan gelen 
yöneticiye gerekti inde ceza vermekten çekinmemi tir. Bir örnek 
olmas  bak m ndan bir soru turman n sonucu verilen cezay  burada 
sizlere aktaral m: 
 “Kayseri’de ya ayan Rum ve Ermenilerin, vergilerde 
kendilerine haks zl k yap ld  yolunda mparatorlu a yapt klar  
ikayetler üzerine, Hac  Bekir Pa a 1817 y l nda Kayseri Mutasarr f - 

l na tayin edildi ve bu i i çözmesi istendi. 
 Mutasarr f göreve ba lar ba lamaz meseleyi ara t rarak, 
Osman Efendio lu Molla Zahid Feyzizade Fethullah Efendi ve 
Akçakayal   Sad k A azade Salih A a olayda kusurlu görülerek 
sorgulamalar  sonucu hapse konuldular. Daha sonra araya giren 
________________________ 
121 Hüseyin Naz m Pa a, Ermeni Olaylar  Tarihi c. I s. 58. Osmanl  
Ar ivi Daire Ba kanl  Yay n , Ankara-1994 
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Kayserili bunlar n aff n  istedi. Ancak Mutasarr f Hac  Bekir Pa a, 
ikayetçi Rum ve Ermenilere da tmak üzere bunlara otuz iki er 

kese para cezas  verdi. Ancak bunlardan  Salih A a ile Fethullan 
Efendi muhtemelen bu para cezas n  ödememek için Kayseri’den 
kaçarak Adana’ya gitmi ler ancak Saraydan bunlar n bulunduklar  
yerlerden sürgün edilmeleri konusunda ferman geldi i için bir daha 
Kayseri’ye dönmemek üzere bulunduklar  yerlerden de uzakla t r l- 
m lard r.” 
 Osmanl  böyle davran rken bak n onlar neler yapt lar: Çe itli 
kaynaklarda belirtilenleri, “Bu ehrin Hikâyesi”nde geni çe anlatt m. 
Bu olaylardan burada k saca söz etmekte fayda görüyorum: 
 * 
 Frans zlar, Adana’dan girdikleri topraklar m zda Anadolu’- 
nun içlerine do ru ilerliyorlard . Fakir Anadolu halk n n kendini 
savunacak gücü yoktu. Elde bulunan silahlar  devlet toplam , 
Birinci Dünya Harbinde dü manlar yla bo u mak için kullan yordu.  
Frans zlar n ayak sesleri Develi yak nlar na kadar gelmi ti.  
Kayseri’deki evlerde iki ayr  manzara vard : Birisinde neredeyse zil 
tak p oynayan insanlar, bir tarafta elini iki ba n n aras na alm  kara 
kara dü ünen insanlar. Çaresizli in insan  kahretti i an n getirdi i 
a r tedirginlik ve korku.  
 Keyfi yerinde olanlar, bu topraklara  Türklerden daha sonra 
gelmi  olan Ermenilerdi. imdi, i galcilerin bu topraklar  ele geçirip 
kendilerine b rakaca n  umuyorlard . Bunun için de eli silah 
tutanlar n büyük bir bölümü Frans z ordusuna kat lm , kendi 
kom ular n  yok etmek için sab rs zlan yordu. Evinde çaresizli e 
teslim olanlar ise, düne kadar bu Ermeni kom ular yla ekme ini 
bölü en bu ehrin gerçek sahipleri, yerli halkt … 
 Büyük dedikodular dola yordu. Ermeniler, Kayseri’de silah 
ve bomba imal eden atölyeler kurmu lard . Yakalay p götürdükleri 
Türk gençlerini i kenceyle öldürüp kuyulara at yorlar diye… 
 Bu da yetmemi ti, Frans zlara kat lan Ermeni milisler, 
girdikleri Türk köylerinde gençleri toplay p bunlardan bir ço una 
a r i kenceler yap yorlar, daha sonra da öldürüyorlard .  
 Bir keresinde bir köye girmi lerdi. Do al olarak köylüler, bu 
i galcileri köye sokmak istememi , direnmi ler ve mermileri 
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tükenince de çaresiz kalm lard . Köye girenler, köyün erkeklerini 
toplad lar. Bütün erkeklerin ellerini ve ayaklar n  ba lad lar.  
Kad nlar  ve çocuklar bir kö eye korkular ndan titriyorlard . A la- 
yanlar, bayg nl k geçirenler vard . galcilerin önündeki Ermeni 
militan keyifli bir ekilde, çantas ndan  hayvan nallar n  ç kard . Çivi 
ve çekicini de… Frans z askerlere laubali bir ekilde, “ u adam n 
ayaklar n  yukar  kald r n” dedi. Nal  Türk gencinin taban na koydu, 
çiviyi iki çekiç darbesiyle ç rp nan ve feryat eden Türk gencinin 
topu una oturttu. Arkas ndan ikinci çiviyi, üçüncü çiviyi. Gencin 
ayaklar ndan kanlar f k r yordu.  Ayaklar ndaki ipleri çözüp b rak- 
t lar. Dipçikle kalk p yürümesi için vurmaya ba lad lar. Adam n 
kalkacak hali yoktu, y l p kalm t …Ermeni militan silah n  ç kard , 
s zlanan gencin kafas na do rulttu, teti e bast . Çevredeki insanlar n 
feryatlar na ald r  etmeden di er gençlere nal  çakmaya devam 
etti… Köylüyü bu ekilde cezaland rm lard . Giderken, silahlar n  
kad n ve çocuklara do rulttular. Geli i güzel s k p atlar na binerek 
keyifli naralarla köyden uzakla t lar.(122)  

 Olaylar o kadar çok ve yayg nd r ki, her gün yeni bir cinayet 
haberi ile Türk toplumu sars lmaktad r. Bunlardan en fecisi ise, 
Te men Misak ad nda bir Ermeni subay n, Gizik  Duran’ n evini 
basarak kar s na tecavüz etmesidir. Kad n utanc ndan meseleyi 
dillendirmemi  ama halk bundan haberdar olmu tu. Kad n da 
bunun üzerine kendisini bir kayal ktan a a  atarak hayat na son 
vermi ti.  
 * 
 Ermeni olaylar n n ba  tahrikçisi genelde Misyonerler 
olmu tur. Onlar n, Amerikan okullar nda yuvalanmas ndan sonra, 
daha rahat bir çal ma ortaml  bulmalar ,  o dönemde ülkenin dene- 
timsizli inden faydalanmalar na f rsat vermi  ve Türk topraklar  iç 
kar kl klarla çalkalan r hale getirilmi tir. 
 Tarihi kaynaklar bu olaylardan çokça söz ederler. Bunlardan  
ilginç olanlardan baz  nakiller yapmak, bugün Amerika’daki Ermeni 
lobilerinin geçmi ine do ru daha sa l kl  bir bak  kazand raca  için 
yerinde olacakt r. 
___________________________ 
122 Cenani Gürbüz, Milli Mücadelede Develi ve Ermeniler, s.110. 
Kültür Bakanl  Yay n ,Ankara-1996 
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 Ermeni komitac lar , önce bildiri ile kamuoyu olu turma  
karar  al rlar. Bu karardan sonra, “Eylül 1892’de Merzifon’da tertip 
edilen umumi meclis toplant s nda  bölgede yafta (bildiri afi leri) 
eyleminin icra edilmesine karar verilmi tir. Yaftalar Merzifon 
Amerikan Kolejinde bas larak eylem gününden üç hafta önce 
Merzifon’dan merkezlere gönderilmi tir. Yaftalar , Merzifon’dan 
Hac köy, Çorum ve Yozgat’a Gürcü giyimli olarak be  ki ilik bir 
ekiple Tomaryan Artin ula t rm t r. Yaftalar n da t lmas ndan 
sorumlu olarak Yozgat’ta Misak Keçeciyan ve Kayseri’de Andon 
Rü tuni ile Jirar etkin isimler olarak ön plana ç kmaktad r.” (123)  
 Bu afi ler Türkçe olarak yaz lm t  ve tamam yla Müslüman- 
lara hitap ediyor ve zulme kar  ayaklanmay  te vik ediyordu. 
 Güya ak llar nca, Müslümanlar  kendi iktidarlar na kar  
ayakland rmay  dü ünüyorlard . Ak llar nca Türk’ü Türk’le vuru tu- 
racaklar, kendileri de aradan s yr l p ç karak, büyük Ermenistan 
hayalini gerçekle tireceklerdi.Amerikal lar n deste iyle, Ermenilerin 
haz rlay p da tt  bu afi lerde yaz lanlar ise unlard : 
 “Osmanl lar! slâm dinini nefret edilir hale getiren ve 
Osman’ n kutsal taht n  kirleten zalim hükümdar Abdülhamit’in  
son günleri yakla m t r. Gayr-i resmi bir ekilde gasbetti i taht n  
sürdürebilmek amac yla aziz vatan m za zarar vermek ve y kmak 
için bu zalim taraf ndan ak t lan intikam kan n n ç l klar  göklere 
yükseldi. ntikam an  gelmi tir. Milyonlarca Müslüman  yöneten 
büyük bir güç sizlerin yard m na geliyor. Cesaretli olun. slâm 
Yurtseverler komitesi” 
 Sözü edilen Güç, ngiliz, Frans z, talyan ve Yunanl lardan 
olu an Bat l lard r ve bunlar gecikmeli de olsa, önce Çanakkale’de 
daha sonra da  Birinci Dünya Harbinde mparatorlu a sald r ya 
geçmi lerdir. Dönemin hükümeti bu i in fark na var r ve harekete 
geçerek sorumlular n  ortaya ç kar r. Bunlardan toplam 1800 ki i 
tutuklan r. Bunlardan 280 kadar  Kayseri’de ele geçirilenlerdir. 
Ancak Bat l lar n bask s ndan olacak, 2. Abdülhamit taraf ndan  
ç kar lan afla bunlar  önemli bir bölümü sal verilir. 
_______________________________ 
123 Dr. Ahmet Kolba , Merzifon, Yozgat ve Kayseri Ermeni 
Olaylar , s.232. Kayseri Büyük ehir Belediyesi Yay n , Kayseri-2005 
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(bk. S.Burhaneddin Akba , Hey Andon,  Y ld z Yay nc l k, Ankara-
2009 
 * 
 Ermeni militan  Andon Rü tuni bir süre stanbul’daki çe itli 
Ermeni okullar nda ö retmenlik yapar. Sonra tiyatroya heveslenir. 
Daha sonra skenderiye’ye giderek gazete ç kar r.  Arkas ndan 
stanbul’a döner ve Kayseri’ye gelir. Burada Develi ve Talas’ta 

konferanslar vererek buradaki Ermenileri  dönemin iktidar na kar  
ayakland rmaya çal r. Son olarak Derevenk manast r nda buradaki 
rahibin yan na yerle ir. Derevenk, Talas ile Tavlusun aras nda yer 
alan bir bölgedir. Burada gözden uzak olman n rahatl  içerisinde 
tahriklerini sürdürür. Ancak fark edilir ve yakalan p tutuklan r. 
Tutuklanmas n n gerekçesi de çok aç kt r: Üzerinde H nçak 
komitesinin görev belgesi ve mührü ç kar. Bunun üzerine Manast r- 
da arama yap l r burada da çok say da yasak belge ve suç unsuru ele 
geçirilir. 
 Bu tür olaylar, öylesine yayg nla r ki, Ermeniler çevrede 
te kilatlan p yol kesmeye, kendi aralar nda para toplay p, soygunlar 
yaparak silah ve patlay c  maddeler almaya kadar i i vard r rlar. 
 Daha sonra Gürünlü Agop ad nda bir Ermeni  Talas’taki 
Ermenilerin faaliyetlerini ihbar eder. San klar yakalan r ve  gereken 
kanuni takibata geçilir. 
 Bütün bu olanlar  yak ndan takip edenlerin cüretine bak n z: 
Kayseri’de meydana geldi i öne sürülen bir olay  bahane ederek 
Amerika’n n stanbul büyükelçili i taraf ndan Osmanl  hükümetine 
muht ra verir. Bu muht rada Kayseri’de Müslümanlar n H ristiyan- 
lara kar  iddete meyilli olduklar  ( iddet kulland klar  denmiyor), 
bir Ermeni ö retmeninin bir Müslüman taraf ndan sokakta k l çla 
yaraland ”ndan söz edilir.  
 Kayseri Mutasarr f  Buna Londra’dan gelen bir Ermeni’nin 
sebep oldu unu hükümete bildirir. Bu Ermeni de Andon Rü tuni 
denilen ah st r. Yakalanm t r ve hapse at lm t r. Amerika’ ya böyle 
cevap verilir. (124) 

 * 
 Rivayet edilir ki, “Hasan ad nda bir Türk köylüsünün 
oldukça güzel bir han m  vard r. Oseb Çavu  ad nda bir Ermeni 
_____________________________ 
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124  Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, s. 466. Belge 
Yay nlar  stanbul-1976 
e k ya lideri bu han m  Hasan’ n elinden zorla al r. Kar s n  Ermeni 
çetelerinin kaç rmas ndan sonra deliye dönen Hasan  bütün servetini 
olu turan bir çift öküzünü satar. Onunla silah al p da a ç kar. Onun 
tek arzusu Oseb denen rz dü man ndan intikam n  al p kar s n  
kurtarmakt r. Bir defa da da kar s na ç kar silah n  üzerine 
do rultur bütün kur unlar n  bo alt r ama adam kaçmay  ba ar r. Bu 
olaydan yara bile almaz… 
 Olay, Develi  civar nda Ermenilerle mücadele eden Gizik 
Duran’a iletilir. Gizik Duran adamlar n  toplar. Bu i in halledilmesi 
için ant içerler ve da a ç kar. Yürütülen kar l kl  sald r lar- da, Gizik 
Duran ve adamlar , i galcilerden bir müfrezeyi pusuya dü ürür. 
Kumandanlar   da dahil, hepsini o gece imha ederler. Frans zlar, 
Ermenilerin öncülü ünde Hasan ve Gizik Duran’ n köylerini 
basarlar. nsanlara çok a r i kence yaparak bir ço unu öldürürler, 
köyleri de yakarlar. Daha sonra Oseb de ele geçirilip cezaland r l r 
ama  olan Hasan’a olmu tur. Hasan han m na kavu amadan, bu 
i gal s ras ndaki çat malarda hayat n  kaybetmi tir. (125) 

* 
As l ad , Josip Broz’du.  1882’de H rvatistan’da do du. 

Çocuklu unu burada geçirdi. 1. Dünya Sava na kar  ç kt  için 
hapse girdi ve ç k nca bir yolunu bulup Osmanl  mparatorlu una  
geçti.  Yan nda kar s yla birlikte  “Entelijans Servisi Eleman ” kimli ini 
ta yan Tito do ruca Anadolu’ya geçti ve görevlendirildi i  Kayseri’- 
ye geldi. Burada  demircilik yapt  ve Ermenilerin kahvelerinde  
çal t . Burada bulundu u s rada ngilizler hesab na casusluk yapt  
bilinmektedir.  ngiliz Üniformas  ile burada yakalanan Tito, göz 
hapsine al nd ysa da, bir yolunu bulup Barsama’daki Jandarma 
karakolundan kaçmay  ba ard  ve ülkesine döndü. Millî Mücadele 
y llar nda  ngilizler hesab na casusluk yapan Tito’yu burada 
yakalayan dönemin Kumandanlar ndan Sinan  

Tekelio lu, daha sonra bu konudaki hat ralar nda u bilgileri 
not eder: 
 “1918 y l n n son aylar yd . O y llarda Kayseri’de Jandarma   
Kumandan  olarak görevliydim. Ayn  zamanda Kayseri’de  
______________________ 
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125 Cenani Gürbüz, Milli Mücadelede Develi ve Ermeniler, s.104. 
Kültür Bakanl  Yay n , Ankara-1996 
kurdu umuz Reddi lhak Cemiyeti Ba kan yd m. Sivillerden 
meydana gelen bir silahl  çete kurdum ve Kayseri’de tam bir 
hakimiyet sa lad m.Bunu bilen ve çekemeyen ngilizler, beni 
ortadan kald rmak için Kalos isminde bir Ermeni komitac y  görev- 
lendirmi lerdir. Zincidere Metropolithanesinde gizlenen Kalos’u 
yakalad k. Kalos kendisini te vik eden as l ki inin Entelijans Servis 
mensuplar ndan ngiliz binba s  Üniformas yla gezen Tito isminde 
bir S rp oldu unu haber verdi. Tito’yu da elimle yakalad m. Hiç 
mukavemet edemedi. Memlekette bir Ermeni isyan  haz rlamakla 
görevli oldu unu anlad m Tito’yu Kayseri’de Mutasarr f vekili 
Emrullah Beye teslim ettim. Ancak., Emrullah Beyin ba na bir i  
açmaktan korktu unu ve tereddütlü davrand n  gördüm. Nitekim 
Tito’yu serbest b rakt . Ben yine yakalad m. Ve Sivas’a 3. kolordu 
Kumandan  Refet Pa a’ya gönderdim. Yan nda, kar s  oldu unu 
söyledi i bir S rp kad n  da vard . Fakat bir süre sonra   

Rusya’dan ülkesine dönen Josip Broz Tito,  1953 y l nda  
Yugoslavya’n n Devlet Ba kan  oldu. Mare allik rütbesiyle öldü ü 
1980 y l na kadar bu ülkenin ba nda kald . Türk diplomatlar n n 
Yugoslavya’ya yapt klar  resmî ziyaretlerde, Kayseri’de kendisine 
gösterilen yak nl ktan s k s k söz ederek, “Benim Anadolu’ya vefa 
borcum vard r. Onu ödemeyi çok isterim.” dedi i nakledilir. (127) 
 * 
 Develi’de bir evde bomba imal edilirken infilak etmesi 
sonucu çok  say da Ermeni ölmü tü. Ertesi y l ayn  gün bunu anmak 
için toplananlardan birisinin elinde yine bomba patlam  ve o da 
parçalanm t . Daha sonra H nçak ve Ta naksutyan derneklerini 
kuran Ermeniler faaliyetlerini artt rmaya ba lad lar. Kayseri’de bu 
i in ba n  daha çok Ermeni din adamlar  çekiyordu. Ermeni 
Piskoposu Nasrof’un eleba l n  yapt  bu ayaklanma hareketi, 
Rusya’daki Ermenilerin Anadolu’ya hakimiyeti fikrinden besleni- 
yordu.  
 Yap lan bask nlarda, evlerinde çok say da silah, bomba ve 
di er patlay c  maddeler ç kan Ermeniler, bu defa takibe al nd lar. 
Bu iç ayaklanma te ebbüsü, dönemin yöneticileri taraf ndan, 
__________________________ 
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126 Sinan Tekelido lu’nun An lar , Kuvay  Milliye, Say  32. s.60-
Adana 
Ermenilerin ileride daha büyük problemlere sebep olacaklar n  
dü ünerek 1915’te bunlar  o zaman ülkenin eyâleti durumundaki 
Lübnan’a nakline karar verildi. Kayseri’de 16 bin dolay nda Ermeni 
vard . Bunlardan, hastalar, körler, askerler, memurlar, tüccarlar, 
milletvekilleri, yetim olanlar ve Katolik ve Protestan mezhebinde 
olanlara dokunulmad . On iki bin adedi Halep’e gönderildi. Böylece 
Kayseri, ülkemize yap lan her d  sald r da di ini gösteren bir 
tehlikeli unsurdan kurtulmu  oldu...  
 * 
 Anadolu’nun dü manlar taraf ndan i gal edilmeye ba lan- 
mas yla içerdeki Ermeniler,  as rlard r beraber ya ad klar  kom ular  
Türklere kar  hasmane davran lara ba lam  ve bununla da 
yetinmeyerek birçok bölgelerde dü manla i birli ine gitmi lerdir. 
Bunun üzerine dönemin hükümeti, bunlar n o zaman Osmanl ’n n 
kendi topra  olan Halep’e gönderilmesine karar vermi tir. 
 Bu karar n tatbik ekli konusunda y llard r Ermeniler ve 
onlara alet olan d  güçler çe itli yalan ve iftiralarla “soyk r m” 
iddias n  gündemde tutmaktad rlar. 
 Bu olay n içinde bulunan, daha do rusu  Kayseri’deki Tehcir 
olay n n organizesini yapan dönemin Belediye Ba kan  R fat (Çal ka) 
bey, mutasarr f Zekai Bey’in bu görevi kendisine verdi ini belirterek, 
çi leri Bakan  Talat Pa a Kayseri’ye geldi ini, burada: “Ermenilerin 

d  dü manl  i birli i yapt , sadakatsizliklerinin üphe götürmez 
oldu u belirterek bu cemaatin Anadolu d na gönderilmesine karar 
verdi ini belirtilir. Talat pa a bundan sonra da; “Devletin bütün 
kanunlar  yürürlüktedir. Ermenilerin mal na, can na, rz na zarar 
verenler hakk nda kanuni i lem müsamahas z yap lacakt r. Mal alan, 
h rs zl k yapan, cana k yan ve rza geçen rza geçme suçu gere i 
belirlenen cezay  görecektir. Üst taraf  vatanseverli inize kalm t r” 
diyerek talimat verir. 
 Bu talimattan sonra Kayseri’deki Ermeniler toplanarak 
götürebilecek bütün mallar n  yanlar na alacaklar  bildirilmek 
suretiyle buradan gönderilirler… 
 * 
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 Asl nda bu tehcir, Türkiye geneli için uygulanm t r. O 
y llarda, ülkeyi güneyden Frans zlar, do udan Ruslar i gal alt na 
almak istiyorlard .  
 1908 Tanzimat Ferman ’yla  ülkedeki  az nl klara da e itlik 
haklar  verilince, do al olarak bunlar n da askere al nmalar na karar 
verildi. Ancak, Ermeni ayr l kç lar  bu karar  tan mak istemediler. 
Bunlar n liderleri  ülke genelindeki Ermenilere  askerlik ubelerin- 
den elbise ve silah n  alan Ermeni gençlerin da a ç kmalar n , 
köylere bak nlar düzenlemelerini emretti. Buna uyanlar  devletin 
silah yla devleti çökertmek için bir iç mücadele ba latm  oldular. 
Daha sonra Birinci Dünya Sava  ba lay nca, bu azg nl klar n  daha 
da ileri götürdüler. Sava a kat lmad klar  gibi, ülkeyi içerden 
vurmaya ba lad lar.  
 Ayr ca, Çanakkale Sava lar ndan sonuç alamayanlar n ba ka 
yollardan ülkemizi  i gal gayretlerine içeriden Ermeniler büyük 
destek verdiler. O y llarda Frans z kuvvetlerinin Adana’dan Develi’- 
nin Bak rda  kasabas na kadar gelmesinde öncülük yapanlar 
Ermenilerdi. 
 Onlar bir kumar oynam lar ama kazanamam lard . 
As rlard r, buradaki insanlarla iç içe ya ayan. Ülkenin bütün 
nimetlerinden faydalanan, üstelik  Türk çocuklar , Kayserili gençler 
cepheye giderken, böyle bir problemi olmay p kendi i lerini  takip 
eden bu insanlar, büyük bir yanl l k yapm , ekmek yedikleri kaba 
tükürmü lerdi. San yorlard  ki, Frans zlar  Kayseri’yi i gal edecek, 
di er d  güçleri ülkenin di er bölgelerini ellerine geçirecekler, 
bunlarda bu defa bu topraklar n efendisi olacaklard . Bu olmad , 
Frans zlar ve di er güçler ülkeden kovuldu. Bu defa onlara yard m 
ve yatakl k yapanlar  yapt klar n n bedellerini ödeyeceklerdi. Devlet 
yine de anlay la hareket etti ve bunlar n,  o y llarda yine Osmanl n n 
topra  olan Halep’e nakline karar verdi.  
 mparatorluk önlerine iki  seçenek koydu. steyen mal n  
mülkünü satacak veya istedi i kadar e yas n  götürebilece i 
imkânlar  olu turarak yan na al p gidecek ya da Müslüman olarak 
burada kalacaklard . Gitmek isteyenlere devlet gereken bütün 
deste i sa lamay  da taahhüt ediyordu. Bu tercih seçiminde hiçbir 
zorlama olmad .  
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 Yerel yöneticiler, emrin genel olu u yüzünden uygulamay  
yapmak durumundayd lar.  Katolik ve Protestan olanlar kalacaklar- 
d . Bu Katolik ve Protestanlar da, Amerikan misyonerlerinin kendi 
mezheplerine çekti i kimselerdi. Böyle bir ayr cal kla da devlet 
Amerika’ya kar  bir jest yapm  oluyordu. Onun d ndakiler 
gönderilecekti. Onlar n dü manla i birli i yapmas na ra men, yine 
de bir kolayl k göstermeyi uygun buldular. Biliyorlard  ki, d  
güçlere destek verenler sadece erkeklerdi. Ama tehcirin bedelini 
kad nlar ve çocuklar da ödeyecekti. Bu yüzden onlara, onlar n bize 
yapmayaca  bir anlay  gösterdiler. steyen gelip Müslüman olsun,  
ileride ortam düzelince yine kendi dinine dönsün. Hatta slâm’a 
geçi  merasimine kat ls n ama istemiyorsa,  kendi iman n  korusun. 
Ermeni olarak kalacaksa kals n.  
 Buna uyanlar n önemli bir bölümü burada Müslüman olarak 
kald . Uymayanlar Halep’e  gönderildi. Bu tehcir olay n- da, 
Kayseri’den köy ve kazalar  da dahil çok say da  Ermeni Halep ve 
Musul’a gönderildi. 5 bin dolay nda Ermeni’ye de oturma izni 
verildi. Burada kalanlardan hemen tamam na yak n  da daha sonra 
çe itli vesilelerle Kayseri’den ayr larak Önce stanbul’a, oradan da 
Fransa ve Amerika ba ta olmak üzere çe itli  ülkelere gittiler.  (127) 

 *K TAPLAR/blediye kitap3/sayfalar s ral  folder /Application 
Data/Microsoft/Application Data/ Micro soft /Application 
Data/Microsoft/Belgelerim/~$ ehrin Hikay esi 2..doc 
 Tehcir olay  ba lay nca, ortal k toz duman olmu , kim ne 
yapaca n  a rm t . Umutsuz olanlar mal n  mülkünü satarak 
yollara dü tüler. Bu çaresizlikleri de  d  güçlere kar malar ndan 
do uyordu. Kar mayanlar da vard . Onlar da bir açmaz 
içindeydiler. Ne yapacaklar n  da bilmiyorlard .  imdi olaya tarihin 
tan kl n  getirelim. R fat Çal ka’n n hat ralar nda yer olan bir olay , 
bizzat tehcir günlerini ya ayan Amerika’daki bir Ermeni’nin 
a z ndan nakledelim: 
 “1915’in a ustos’unda ehir tellâllar  sokaklarda sürgün 
olaca n  yaymaya ba lad lar. Duvarlara yap t r lan hükümet 
bildirileri mahalle mahalle, bütün ailelerin sürgüne gönderile- 
ceklerini ilân ediyordu. Protestan veya Katolik olanlar ve asker  
__________________________ 
127 Hur it Çal ka, Ahmet Rifat Çal ka’n n An lar , s.24 vd. Kendi Yay n , stanbul-1992 
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aileleri yarinde kalabilecekti. Her mahalle için mallar n  satmak 
üzere 2 gün verilmi ti. O günlerde sokaklar, her ne olursa olsun, 
sat n almak isteyen Türklerle dolu idi. Bu arada, biz de yolculuk için  
gerekli olan haz rl klar  yapt k. Peksimet pi irdik, az k olarak biraz 
peynir ve past rma ald k. Giyimlerimizi paket ettik. At veya araba  
kiralayamad k;  onun yerine birkaç e ek tutmaya haz rland k. Kocam 
Amerika’da oldu undan bu özel durum için param yoktu. Yaln z on 
lira toplayabildim. Türkler her eyi sat n al yorlard . “Sat bunlar  
gelin, tutturabildi in fiyata sat, yar n hepsi burada kalacak” 
diyorlard . Bir çift K r ehir hal s n  35 kuru a satt m. Bu yolculu u 
kom ular m zla beraber yapmak istiyorduk. Bu bizim için önemli idi. 
 Ben, üç çocu um ve kay nvalidem yola ç kacakt k. Eni tem 
Karabet geldi ve “Ne yap yorsunuz?” diye sordu. Ben de, 
“haz rlan yoruz, gidece iz”, diye cevap verdim. Bunun üzerine 
eni tem, bize Belediye Ba kan  R fat bey’den izin ald n  söyledi: 
“Bizim eve ta n n burada kalacaks n z” dedi. Belediye Ba kan  ve 
Türk dostlar  geldiler Eni teme dinini de i tirmesi tavsiyesinde 
bulundular: “Karabet efendi bir kayb n olmaz. Bu kötü günler 
geçsin, harp bitince tekrar kendi dininize dönersiniz. Sürgüne 
gitme”, dediler. Bir aile toplant s  yapt k, içimizde en dindar m z 
annemdi, “Bu kar la t m z durumda dinimizi de i tirmekte bir 
sak nca görmüyorum. Önemli olan kalbiniz- deki inançt r”, dedi. K z 
karde im ve ben birer genç idealist olarak buna taraftar de ildik. 
Fakat sonunda kar la aca m z sefâlet ve ölüm yüzünden raz  
olduk. ehirde bulunan Ermenilerin dörtte biri sürgüne gitmedi, 
bunlar n ço u Müslüman olarak kald . Biz de art k Müslüman 
olacakt k. Eni temle bir Türk ebe geldiler. Bizi evden ald lar. 
Hükümet kona na gitti. Orada Müftülükte dinimizi de i tirecektik. 
Tan d m z birçok aile dinini de i tirmek için s ra bekliyorlard . Bizi 
bekletmeden içeri ald lar. Müftü Kur’an’dan ayetler okudu: “Hak 
dinini kabul ettiniz mi?, Üçlük birlik davas ndan vazgeçtiniz mi?” 
diye sordu. Biz de  bu sorulara olumlu cevap verdik. Bize Kelime-i 

ahadeti getirtti. Bunun üzerine Müftü bizi tebrik etti. Müftü iyi bir 
adamd . Bize nas l iyi bir Müslüman olunaca na dair önerilerde 
bulundu ve hepimize Müslüman adlar  verdi. Sonra bir kö eye 
gittik, orada bize birer Türk çar af  verdiler. Onlar  giyinip 
Müftülükten ayr larak evimize döndük. Müftülükten ayr l rken 
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kom ular m zla beraber yapmak istiyorduk. Bu bizim için önemli idi. 
 Ben, üç çocu um ve kay nvalidem yola ç kacakt k. Eni tem 
Karabet geldi ve “Ne yap yorsunuz?” diye sordu. Ben de, 
“haz rlan yoruz, gidece iz”, diye cevap verdim. Bunun üzerine 
eni tem, bize Belediye Ba kan  R fat bey’den izin ald n  söyledi: 
“Bizim eve ta n n burada kalacaks n z” dedi. Belediye Ba kan  ve 
Türk dostlar  geldiler Eni teme dinini de i tirmesi tavsiyesinde 
bulundular: “Karabet efendi bir kayb n olmaz. Bu kötü günler 
geçsin, harp bitince tekrar kendi dininize dönersiniz. Sürgüne 
gitme”, dediler. Bir aile toplant s  yapt k, içimizde en dindar m z 
annemdi, “Bu kar la t m z durumda dinimizi de i tirmekte bir 
sak nca görmüyorum. Önemli olan kalbiniz- deki inançt r”, dedi. K z 
karde im ve ben birer genç idealist olarak buna taraftar de ildik. 
Fakat sonunda kar la aca m z sefâlet ve ölüm yüzünden raz  
olduk. ehirde bulunan Ermenilerin dörtte biri sürgüne gitmedi, 
bunlar n ço u Müslüman olarak kald . Biz de art k Müslüman 
olacakt k. Eni temle bir Türk ebe geldiler. Bizi evden ald lar. 
Hükümet kona na gitti. Orada Müftülükte dinimizi de i tirecektik. 
Tan d m z birçok aile dinini de i tirmek için s ra bekliyorlard . Bizi 
bekletmeden içeri ald lar. Müftü Kur’an’dan ayetler okudu: “Hak 
dinini kabul ettiniz mi?, Üçlük birlik davas ndan vazgeçtiniz mi?” 
diye sordu. Biz de  bu sorulara olumlu cevap verdik. Bize Kelime-i 

ahadeti getirtti. Bunun üzerine Müftü bizi tebrik etti. Müftü iyi bir 
adamd . Bize nas l iyi bir Müslüman olunaca na dair önerilerde 
bulundu ve hepimize Müslüman adlar  verdi. Sonra bir kö eye 
gittik, orada bize birer Türk çar af  verdiler. Onlar  giyinip 
Müftülükten ayr larak evimize döndük. Müftülükten ayr l rken 

 

Türkler merakla bizlere bak yordu. Kimi memnun, kimi dü ünceli. 
Bizi en çok inciten Rumlar n tutumu oldu. Rum mahallesinden 
geçerken alayl  sözler söylediler: “Müslüman olmu sunuz, hay rl  
olsun”, dediler. Eve gelince çar aflar m z  ç kard k. Bizi götürüp 
getiren ebe han ma verdik, “Biz kendi çar aflar m z  sat n al r z”, 
dedik. Gerçekte, yeni kabul etti imiz dinden hemen uzakla mak 
istiyorduk. Ebe han m, “Yavrular m, hükümet bu çar aflar  size 
hediye olarak verdi, niye kullanmak istemiyorsunuz?” dedi, ama 
almad k, geri götürmesinde srar ettik. Annem araya girdi, “K zlar 
ne diye üzüyorsunuz? Sakin olun. Ortada kaybolmu  bir ey yok. Bir 
gün yine dininize dönersiniz. Hele u günler geçsin bakal m”, dedi. 
Ama bizler onu dinlemedik. Çar aflar  geri gönderdik ve kendimizi 
hafiflemi  hissettik. Halâ H ristiyan’m z gibi!.. 
 slâm dinini kabul etmemizden on gün sonra, bir polis 
kap m z  çald : “Bu evde sürgün edilmi  olmas  gereken iki kad n ve 
üç çocuk var, gitmemi . Derhal karakola gelmeleri gerek,” dedi. 
Kalk p karakola gittim. Bana, sürgünden kaçt m z , gidip ba ka 
evde sakland m z  ve derhal yola ç kar laca m z  söyledi. Ben 
itiraz ettim; “Efendi, biz Hak Dinini kabul ettik. Kocam üç y ld r 
Amerika’da oldu u için  k z karde imle beraber oturuyoruz. K z 
karde im kocas  belediye sand k eminidir. Polis beni dinlemiyordu. 
Durumdan eni tem Karabet efendiyi haberdar ettik. O da, Belediye 
Ba kan n  ve di er yetkilileri görüp durumu anlatm . Bunun 
üzerine karakola telefon edildi. Polis bu defa yumu ad , “Bir 
yanl l k olmu , siz Müslüman oldunuzsa ne diye çar af giyip 
soka a ç km yorsunuz? Çocuklar n  al, evine dön. Bir daha da 
çar afs z gezme”, diye uyar da bulundu. Bu da benim cezam oldu. 
slâm dinini kabul etti imiz günün büyük heyecan  içinde, 

Müftülükten bize hediye edilen çar aflar  dü üncesizce iade etmi  ve 
böylece, slâm dininden s yr lm  oldu umuzu sanm t k. Bu yüzden 
karakola ça r l nca Ermeni örtüsüne bürünüp gitmi tik.” (128) 
 * 
 Ermeniler için göç emri gelmi , kendilerine de mallar n  sat p 
paraya çevirmeleri için iki gün süre verilmi tir. Bu süre içerisinde  
 
_______________ 
128 age. s.198 
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mal n  satan satt , satamayan emin gördükleri ki ilere devrettiler. 
Gitmek istemeyenlere tan nan Müslüman olma art  da serbest bir 
tercihti. steyen uyacakt . Zorlama yoktu. stemiyorsa, yan nda 
götürebilece i e yas yla yola ç kacaklard . 
 Sabah oldu, ayn  soka  birlikte payla t  Ermeni kom usu 
Garabet, gözleri dolu olarak Kerim efendinin yan na geldi: 
 -Kom u ba m za geleni biliyorsun. çimizdeki hainler, 
ekme ini yiyip, suyunu içti imiz bu topraklar n insanlar na ihanet 
ettiler, bedelini de biz günahs zlar ödeyece iz. 
 -Ne yapars n kom u, bunlar ke ke olmasayd . Sizinkilerin 
bombalar  patlamasayd , kaza ve köylerdeki tahrikleri adam öldür- 
meleri olmasayd , Devlette herhâlde böyle davranmazd . 
 -Elbette, bugüne kadar bunlar  yapmayanlar, imdi böyle bir 
uygulamaya kalkt larsa sebebi bizimkilerdir. Bunda sizin devletinizi 
suçlam yorum. Hatta, o devlet bizim de devleti- mizdir. Bu devlet 
her gün bir Ermeni aileyi ortadan kald rsayd , ya da zorlayarak 
Müslüman yapsayd , bugüne kadar bu topraklarda bir tanemiz 
kalmazd k. Biz bunun da fark nday z.  
 -Tabiî ki öyle. Bu saatten sonra da bizim yapabilece imiz bir 
ey yok. Senin ad na çok üzüldü ümü bilmeni isterim.  

 -Biliyorum efendim biliyorum. Ben seninle kap  kom u- 
suyum. Bugüne kadar her eyimle seni karde im bildim. Yine de 
öyle olacaks n. 
 -Mutlaka öyleyimdir bundan ku kun olmas n. 
 Durdu, yüzüne bakt . Biraz tereddüt geçirir gibi oldu. 
Söyleyip söylememek gibi bir tereddüttü bu.  Sonunda mendiliyle 
gözya n  silerek konuyu açt : 
 -Zaten öyle kabul etti im için senden bir ricada bulunaca- 

m. Benim biraz  mücevherim var. Bunlar  yan mda götürmeye 
cesaret edemedim. Bizimkiler, fark na var rlarsa beni öldürür bunlar  
al rlar. Üstelik ölümümün yükünü de  sizin Askerlerin üzerine 
y karlar. Bunlara sahip olur musun? E er döner gelirsek al r m, 
gelemezsek,  sana ba l yorum, anam n ak sütü gibi helal olsun. 
 Bu söz, Kerim a ay  da duyguland rm t . O da, gözya lar n  
tutamad . Adam n uzatt  alt nlar  ald : 
 -Hiç korkma, n allah  günahs zlar için af ç kar dönersiniz. 
Dönmezseniz, bu mallar ne zaman gelirsen senindir. Ben bunlar  
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Allah’ n emaneti olarak saklar m. Çünkü bizim inanc m zda 
emanetin  sahibi Allah’t r. Rabbim bizlere “Kul hakk yla gelmeyin”, 
diye buyuruyor. Hele bu, sizin gibi ayr  bir dinden olursa çok daha 
kötü olur.  Ona ihanet eden, Allah’a isyan etmi  olur. 
 -Bunu biliyorum kom um, bunun için sana geldim zaten. 
 Bir ç k n içerisindeki çok miktarda alt nlar  verdi. Sonra 
helalle ti, sar l p ayr ld lar... 
 Garabet gitti ve bir daha dönmedi. Kerim A a ise, alt nlar  
Allah’ n emaneti kabul etti i için ömrünün sonuna kadar saklad . 
Ölürken çocuklar na vasiyet etti:: 
 -Yatak odamdaki dolab m n üst gözünde bir beze sar l   kutu 
var. O kutunun içindeki ziynet e yalar   benden size Allah’ n 
emanetidir. Ona benim soyumdan kimi eli de erse, ahrette Allah’ n 
gazab ndan kurtulamaz. O, tehcirde giden kom umuz Garabet’indir. 
Benim akl m pek ileri geri yetmedi i için onu aray p bulamad m. Siz 
imdi biraz daha  iyi imkâna sahipsiniz. Halep’te onun çocuklar n- 

dan hayatta olanlar vard r. Bir ekilde haber ula t r n. Gelip 
emanetini als n, ben de yerimde rahat uyuyay m... 
 Kerim A a bunlar  söyledikten sonra  ruhunu teslim etti. 
 Onun çocuklar  gazete ilan yla Garabet’in vârislerine 
ula t lar. Meseleyi anlatt lar ve gelen torununa emaneti teslim ettiler. 
 Dedesinin servetini alan torun M g rd ç, avucunu  dolduran 
Re at alt nlar na bakarak duyguland , gözlerinden süzülen ya lara 
ald rmadan konu tu: 
 -Dedem de, babam ve annem de “Kayseri, Kayseri” diyerek 
öldüler. Onlar bu topraklara aitti. Buralar  ve sizleri çok seviyorlard . 
Baz  rkç  ve fanatik Ermenilerin aksine, normal dü ünenler, 
yap lanlar , kendi ettiklerinin bedeli olarak görüyorlard . Sizleri çok 
seviyorlard . Bilir misiniz, biz Ermenice’yi çok sonralar  zorunlu 
kald m z için ö rendik. Sadece sokakta konu uruz. Biz evimizde, 
halâ Türkçe konu uruz. Bu da dedemizin bize vasiyetidir (129)  

* 
 Tehcir Türk Tarihinin bir kara lekesi gibi gösteren ve bundan 
kendilerine bugün ç kar umanlar n gerçek niyetlerinin daha iyi anla- 

lmas  için  Osmanl  mparatorlu unda bu sistemin sadece Ermeni 
__________________________  
129 bk.Süleyman Sa lam, Da  Da a Kavu turan,  Can Yay nlar , stanbul-2000  
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toplumuna de il, kendi soyda  ve kendi dinda lar na da uygulan- 
d n  gösteren say s z belge vard r. 

Osmanl  mparatorlu u, bulundu u yerde problem ç karan, 
halk  rahats z eden ve kanunsuz olaylara kar anlar  kim olursa 
olsun, rk na, dinine, soyuna, sopuna bakmadan hep ba ka bölgelere  
naklederek orada iskan etmi tir. Bunu yaparken de kendi topra n n 
bir parças ndan ba ka bir parças na nakletmek gibi bir devlet 
imtiyaz n  kullanm t r. 

Bak n z buna ili kin örneklerden baz lar  Kayseri ve 
çevresinde nas l uygulanm . Prof. Dr. Mustafa Keskin, Osmanl  

er’iyye Sicilleri’nden bize ta d  belgelerde bunlar  ayr nt lar yla 
anlat r. te örnekleri: 

1701’de Adana, Sivas ve Konya civar nda ya ayan konar-
göçer Yörük Türkmenleri  Kayseri’ye gelerek baz  köylerde halk n 
mallar n  ellerinden al rlar. 

Ayr ca, Günceli Bayadi, Kubad, Do anl  ve Torbal  cemaati 
de  Kayseri’ s n rlar na gelerek halka kötülük yaparlar. Dani mendli 
Türkmenlerinden ve  arkl  ve Ku çulu cemaati, Yeni Türkmen- 
lerinden Kargagündüzlü Cemaati, Receplü Av ariler, Halep 
Türkmenlerinden ncili Cemaati Kayseri yöresinde olaylar ç kar r. 

Karahac  Cemaati Develi ve Yahyal  bölgesindeki insanlar n 
mallar na el koyarlar. 

Halep Türkmenlerinden bir k sm  Yahyal  bölgesine gelir 
buradaki arazileri i gal ederler. 

Karahac l  a ireti, Rakka’da iskan edilmi ken oradan kalk p 
1.100 hane  Kayseri bölgesine gelerek Yahyal  ve Develi bölgesinde 
halk n mallar na el koyarlar.  

Daha buna benzer bir y n Türk a iret ve cemaat  Kayseri 
ba ta olmak üzere çevrede haks zl k yap p, milleti rahats z ettikleri 
için, mparatorluk taraf ndan 18. asr n ba nda, üstelik Ermeni 
tehcirinden tam 200 y l önce bu tehcir olaylar n  gerçekle tirmi tir: 

Kayseri Kad s  Ahmet Pa a’ya gönderilen Fermanda bunla- 
r n geldikleri yerlere gönderilmeleri, yerleri Anadolu’da olanlar n da 
Suriye’deki  Rakka’ya yerle tirilmeleri emredilir. (130)  
______________________ 
130 Prof. Dr. Mustafa Keskin, Prof. Dr.Mehmet Metin Hülagu, Geçmi teki zleriyle 
Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yay n , Kayseri-2005? 
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130 Prof. Dr. Mustafa Keskin, Prof. Dr.Mehmet Metin Hülagu, Geçmi teki zleriyle 
Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yay n , Kayseri-2005? 

 

 * 
 Hans Rott, Bat l  bir Ara t rmac  ve Seyyah. 1908 y l nda 
Kayseri’ye geliyor.  Buradaki tarihi eserleri incelemektedir. 
 nceledi i eserlerin hemen tamam na yak n  da, Bizans 
dönemi eserleri ile Rum ve Ermenilere ait olan d r. Kayseri’de bu  
incelemelerini yapt  günlerde, mparatorlu u yöneten Sultan 2. 
Abdülhamit’in do um günü kutlamalar  yap lmaktad r. Hat rala- 
r nda bundan söz ederken çok ilginç baz  tespitlerini de  not etmi tir. 
 Rott, hat ralar nda, Ermenilerin özellikle  uyumsuzlu un- 
dan, h rs zl ndan, aç gözlülü ünden ve sald rganl ndan  söz 
ederken, bak n neler söylüyor: 
 “Sultan n  do um gününden bir önceki ak amd . Oriental 
müzik kamu binalar n n bahçelerinde duyuluyordu. Sokaklarda 
takviyeli ordu birlikleri dola yordu. Çünkü Ermeni sald r lar n- dan 
endi e ediliyordu. Bu aylarda, hiçbir halk gurubu bana bu Ermeniler 
gibi cüretli, tedirgin edici ve politik olarak dü üncesiz gelmedi. 
Bunlar n içinde antika taklitçisinden çoban na kadar, 
namussuzundan yalanc s na kadar hepsi mevcut. Sadece Ermeni 
yerle im yerlerinde bagajlar m z n emniyeti için endi elenmek 
zorunda kald m. Ermeni hanc lar  ile sabahlar  saatlerce i irilmi  ve 
yanl  hesaplardan dolay  tart mam gerekti ki, günün en güzel 
zaman n  böyle kaybettim.” (131)  
 * 
 1850’de do an Mihran, Kayserili bir  Rum ailenin çocu u- 
dur. Okul ça n  Kayseri’de geçirdi. Daha sonra çal mak için 
gençli inde stanbul’a gitti. Orada Sanayi Mektebi’ne girdi. Matbaa- 
c l k ö rendi.  26 ya nda iken stanbul’da, 1876 y l nda, “Sabah” 
gazetesini kurup ç karmaya ba lad . Daha sonra bu alandaki 
çal malar n  ilerletti. ttihatç lara kar  tav r ald . Kurtulu  Ordusu 
stanbul’a girince, Fransa’ya kaçt . Oraya yerle ti. Frans zlar 

kendisini, Vatanda l a almak istediler. Bu tekliflerine  verdi i 
cevapla onlar  a k na döndürdü: 
 -Ben Kayseriliyim, Fakir denilecek kadar mütevaz  bir 
ailedenim. Ailem, hayat m  kazanmak üzere stanbul’a gitmemi  
_____________________________ 
131 Dr. Osman Erav ar, Seyahatnamelerde Kayseri, s.275. Kayseri Ticaret Odas  
Yay n , Kayseri-2000 
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uygun gördü. Cebimde bir mecidiye, aya mda y rt k bir ayakkab   
ile stanbul’a geldim. Mithat Pa a’n n Kurdu u Sanayi Mektebi’ne 
girip okudum. Orada matbaac l k ö rendim. Borç para ile, bir 
matbaa kurup emseddin Sami ile birlikte  Sabah Gazetesini 
ç kard k. Çok ükür muvaffak olduk. Senelerce memleketime hizmet  
ettim. O memleket bana makam verdi, mevki verdi. ni an verdi, 
servet ve refah verdi. Ben bütün bunlar  tepip  vatan m n 
tabiîyetinden ç kmak nankörlü ünü asla göstermem. Türk do dum, 
Türk ya ad m ve Türk olarak ölece im. Ama onlar beni vatanda - 
l ktan ç karm lar…Ben ç kmad m ki! Bunlar her memlekette olabilir. 
Vatan ma kavu madan gurbette ölürsem, vasiyetim var, nüfus 
cüzdan mla, Türk pasaportumu benimle beraber gömsünler… 
 Mihran Efendiye Türkiye’ye ve Kayseri’ye dönmek nasip 
olmad ,  1929’da Fransa’da öldü ve orada  Nüfus Cüzdan yla 
pasaportu kefenine konularak topra a verildi… (132)  
 Konuyu uzatt m biliyorum, ama uzun bir mesele k sa 
geçilmiyor. Ya ad m z ve bundan sonra da ya ayaca m z 
s k nt lar n daha iyi anla lmas  ve o b y k alt ndan gülenlerin kör 
idraklerine do ruyu yerle tirebilmenin bundan ba ka yolu yoktur.  
 Geçen 23 Ocak 2009’da ekonomik kriz nedeniyle intihar eden 
Sevan nce isimli bir Ermeni vatanda m z n Ermeni meselesi 
hakk nda 2-3 y l önce yazd  bir makaleyi sizlerle payla mak 
istedim. Kad köy'deki Ermeni kilisesinde intihar ederken yazd  
makaleyi a a da sunuyorum: 
 “Biz 4 Ermeni arkada , geçen ak am dernekten ç km , 
Galatasaray'da nargile keyfi yap yorduk. Laf döndü dola t  malum 
konuya geldi. Bakt m, herkes ayn  husustan dertli: Ermeni as ll  bir  
Türk ve sade bir T.C. Vatanda  olarak Dünya'ya ses nas l 
duyurulur?  
 Ünlü bir sanatç , politikac  veya bir dernek ba kan  de ilsin 
ki mikrofon uzat p röportaj yaps nlar. Gazeteci de ilsin ki fikirlerini 
kö enden dünyaya duyurabilesin. yi de, biz bu i ten s k ld k. Bizim 
yerimize, bilir bilmez herkes konu uyor. Bir tarafta "Ermenilere 
soyk r m yap lm t r" diyenler; di er yanda "soyk r m yoktur"  
_____________________________ 
132 Abdullah Sato lu, Kayseri Ansiklopedisi, s.313. Kültür Bakanyl  Yayan , 
Ankara-2002 
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diyenler. imdiki moda ise "tarihçilere b rakal m" diyenler.. Soyk r m  
yap lm t r diyenlere bak yorum, hepsi ya kindar Ermeni diasporas  
mensubu, veya bunlardan ç kar  olan siyaset erbab . Yoktur 
diyenlere bak yorum, bu konuda derin bir bilgileri yok ama adettir 
diye reddediyorlar. Tarihçiler deseniz, neyi ortaya ç kartacaklar,  
Allah A k na? Soyk r m n belgesi mi olur?  Eskaza ortaya bir belge 
ç ksa, muhakkak kar  bir de belge ç kar, tart ma sonsuza kadar 
sürer gider.  
 Gerçe i, benden ve benim gibilerden ba kas  bilemez. Bizler, 
hadiseleri birinci a zdan dinlemi  ki ileriz. Bizler Türk Ermenileri- 
yiz. Türk Ermenilerinin Harici Ermenilerden çok ciddi bir fark  
vard r. Bizler, tehcir s ras nda, ya Türkiye'de kalm lar n veya tehcir 
bitiminde Türkiye'ye geri dönmü lerin torunlar y zd r. Bizler tek tip 
hikâye dinlememi izdir. Diaspora Ermenisi sadece ölüm hikâyesi 
bilir. Olaylardan sonra geri dönmemi  ve kom ular n n mahçup 
yüzlerine tan k olmam t r. Onlar, bu ölümler için  bütün Türk'leri 
suçlarlar. Olaylar  sadece soyk r m olarak nitelerler.Türk Ermeni’sin- 
de ise daha bol ve daha de i ik hikâyeler vard r:  
 Mesela, dedem, Erzincan'daki çiftliklerinden abisinin al n p 
götürülü ünü ve onu kurtarmak için ba çavu a bir e ek yükü alt n 
fidye verdi ini anlat rd . Ne abi dönmü   ne de alt nlar. Anneannem, 
köydeki Ermeni delikanl lar n nas l silahland r l p çeteci yap ld k- 
lar n  anlat rd . Üniformalar n  yabanc  lisan konu anlar getirmi .  
 Büyükbabam, Kayseri'de tüm sülalesini kurtarmak için 
ç rp nan Osmanl  Yüzba 's   Sinan'  a layarak anlat rd . Sayesin- de 
o sülaleden kimsenin k l na zarar gelmemi . Bizler, katliam 
hikâyeleri dinledi imiz gibi, bir Ermeni arkada  tehcire giderken  
askerin önüne yatan Türk'lerin; veya, yurtlar na geri döndük- 
lerinde onlara tekrar  kucak açan Türk kom ular n hikâyeleri ile de 
büyüdük.  
 Onun için "bize sorulsun" diyorum. Kimse bizden daha 
objektif olamaz.  Bu hadisenin  bir uzun anlat m  vard r bir de k sa 
anlat m . K sas  udur:  
  Tebaan n bir k sm  emperyalist güçlerin gaz na gelip 
ayr l kç l k yapm t r. Buna k zan Osmanl  hükümeti bölgede tehcir 
karar  alm t r. Günün artlar na göre tehcir (göç)  zor ko ullar 
alt nda gerçekle mi tir. Sürgünler, çoluk çocuk muhtelif ekillerde 
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k r lm  ve k y ma u ram t r. Bu k r lma hastal k ve açl k 
sebebiyledir. K y m ise Osmanl  askeri taraf ndan organize bir 
ekilde yap lmam t r. Hastal k d ndaki bu ölümler, münferit 

olaylard r ve sürgünlerin yanlar nda götürdükleri alt n paralar  gasp 
etmeyi amaçlayan bölgenin e k yalar  taraf ndan yap lm t r. Ba ka 
cephelerde de sava makta olan Osmanl  askerinin sürgün 
esnas ndaki cinayet olaylar n  önleyecek say da ve güçte olup 
olmad  da bir tart ma konusudur. Hal bu iken, o bölgede bu 
olaylar n cereyan etti i esnada, ülkenin bat  bölge- lerinde ya ayan 
Ermenilerin ayn  ekilde bir zulme u ramad  göz önüne al n rsa, 
buna bir soyk r m denemez. Pek çok ba ka kelime söylenebilir; 
soyk r m hariç.  Kald  ki, söz konusu 1.5 milyon Ermeni say s , ölü 
say s n  de il kay p say s n  ifade eder.  
  Biz Türk Ermenileri, iyi biliriz ki: Anadolu, bu olaylar 
esnas nda veya sonras nda, Müslüman olmu  Ermenilerle doludur. 
Bu ki iler, daha sonra serbest olmas na ra men, kendi dinlerine 
dönmemi ler ve geçmi lerini gizledikleri için kay p hanesine 
yaz lm lard r.  
 Sözün k sas  budur.  
 Konu mak gerekirse biz konu ur olaylar n uzun hikâyesini 
anlat r z. Bu konuda bizlerden daha iyi tarihçi de olmaz. Frans zlara 
gelince. Onlara da küflü peynir yemek dü er. Kal n sa l cakla” (133)  
 Kayseri’nin Ermeni Foto raf  i te budur. Bu resme ilave 
yapanlar hangi maksad  ta rlarsa ta s nlar, gerçe i de i tirmek- te 
ba ar l  olamayacaklard .     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
133 Sevan nce’den Ermeni Sorununa Bak ; www.turkishforum.com.tr 
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 BA LARI KE FEDEB LD K M ? 
 
 Kayseri, Anadolu’da ba  gelene i bak m ndan önde gelen 
bir ilimizdir. Konya’da Meram  Ba lar ’dan söz edilir. Kayseri’de 
ba , hayat n vazgeçilmez tamamlay c  bir yerle im alan d r: Bunun 
için bir ba  alan  de il, çokça ba  alan  vard r; Hisarc k ba lar , 
Erkilet ba lar , Gesi ba lar , Hac lar ba lar  türküleri- mize kadar 
yans m  tabiat güzelliklerinin cennete dönü mü  alanlar d r. 
 Kayseri’de bugün say s  san r m sekiz bini bulan ba  evi var. 
Bu evlerin üç önemli özelli inden burada söz etmek gerekir. 
Bunlardan ilki ve bana göre st rap verici taraf , hemen tamam na 
yak n n n birer servet gömülerek çok lüks yap lmas d r. Kayserilide 
güzel bir tabir vard r: “Dükkan getirir, ev yetirir, ba  bitirir.” Evet, 
maalesef birçoklar  “desinlere” tabiriyle izah edilen gösteri  için lüks 
villalar yapt rmaktad rlar. Art k, o eski, kö klü, eyvanl , sofal , 
harem odal , tokanal , zerzembili,  hayat (avlu) l , sekili, sarn çl  
geleneksel ba  evleri hiç yok gibi. Olanlar  da onlar n tarihi önemini 
dikkate almadan hoyratça y k p yerine beton bloklar  dikiyorlar... 
Tüketim ve israf ekonomisinin tipik örne ini bu ba  evlerinde 
görmeniz mümkündür. Bu tür villalar, sahibinin ekonomik gücünü 
yans tmak için abart lmaktad r. Bunun için de halk tabiriyle 
“bitiricidir”… Böyle ev yapt r p iflas eden, sonra da bunlar  yok 
pahas na satan  insanlara zaman zaman rastlars n z bu ehirde… 
 kinci özelli i, günümüzde villalar rant arac  oldu u için, 
imdi ba lar  bölüp parçalayarak küçültüp birbirinin içine girmi  

gecekondu tipi villa mezarl klar n n olu turulmas d r. Asl nda evin 
de eri ile arsan n de erinin denk olmas  ekonomik ölçüler içerisinde 
göz önünde bulundurulmas  gereken hususlard r. imdi öyle de il, 
ba  alanlar  bin metrekarelik parsellere dönü türüldü. O eski, 8 
dönüm, on dönüm, hatta daha fazla miktardaki alanlar parsellenerek 
bahçeli ev haline getirilmeye ba land . Bir televizyon program nda 
Belediye Ba kan  Mehmet Özhaseki, ba  alanlar n  bin metreye 
indirece ini söyleyince  itiraz etmi , bunun yanl  olaca n , vatan- 
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da n s rt s rta ikiz evler yaparak bu alan  yar ya dü ürebi- lece ini 
söylemi tim. Korkulan olmaya ba lad .  Bir kötü ey daha oldu, 
“arsa tevhidi (birle tirmesi” yoluyla site eklinde 400 -600 m² 
aras nda de i en arsa payl  evler in a edilmeye ba land  ki, i in 
fecaati  de burada. Öksürsen kom unun duyaca  yak nl kta böyle 
bahçeli evlerin geleneksel ba c l kla ilgisi kopar larak villa kalaba- 
l klar  olu turulmaktad r. Zamanla bunlar n itibardan dü mesi 
yüksek ihtimal dahilindedir, peki yap lan harcamalar ne olacakt r? 
Do rusu meraka de er bir meseledir… 
  Üçüncüsü, bu evlerin kullan m süreleriyle ilgilidir. 
Kayseri’de yazl k hayat  genellikle okullar n aç l p kapanmas yla 
endekslidir. Okullar kapan nca ba a göçülür, aç l nca ba dan inilir. 
Bu demektir ki, ba  süresi ortalama üç ayd r. Y l n  önemli bir 
bölümünü ehirde geçiren insanlar n üç ay kalacaklar  yerlere 
astronomik rakamlar  gömmelerini anlamakta çekilen zorluk bir 
kenara, sa l k aç s ndan da ehir kirlili ine mahkumiyet çok ciddi 
bir problem olarak alg lanmamaktad r.  
 Bu meseleler ba  hayat n n önemli sohbet konular d r. 
Yap lan tart malarda gözlemledi imiz önemli sonuçlar ortaya 
ç kmaktad r. Bir kom umuzun han m  ast md r, haftada iki tüp 
tüketti ini söylemektedir. Ba a gelince ba da kald  süre boyunca 
bir ya da iki tüpe dü mektedir. Böylesine aç k bir gerçek ortada iken, 
okula giden çocuklar  da olmamas na ra men, bu kom um da çocuk 
sahibi aileler gibi üç ya da dört ay n  ba da geçirmektedir. ahidi 
oldu um bir konuyu sizlerle payla mak istiyorum: 
 Bir gün ba dan dönmek için belediye otobüsünü beklerken 
bir araba durdu ve beni ald . Arabada giderken adamca z hikâye- 
sini anlatt : 
 “1980 y l nda kalp ameliyat  geçirdim, be  damar m  
de i tirdiler. 8 y l sonra hastal m tekrar nüksetti. Bu defe doktorlar 
damarlar n de i tirilme ans n n olmad n  söylediler. Kayseri’de, 
Ankara’da, stanbul’da göründü üm doktorlar n söyledikleri sözler 
ayn yd : “Ameliyat masas ndan kalkamazs n. Çünkü bu damarlar n 
de i tirilme imkân  yoktur.” Almanya’ya gittim. Orada da ayn  
eyleri söylediler. Bu defa umudum kalmam t , a r lara dayana- 

m yordum. Doktorlara, ne pahas na olursa olsun beni ameliyat  
etmelerini söyledim: “Ben Müslüman m, intihar etmek istemiyorum. 
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m yordum. Doktorlara, ne pahas na olursa olsun beni ameliyat  
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Beni ameliyat edin, öleceksem masada öleyim.” Bir nevi örtülü 
intihar. Ama çarem yoktu. Bunun üzerine sviçre’de bir poliklini in 
benim durumumdaki hastalara bakt n  söylediler ve oraya 
gitmemi önerdiler. Oraya gittim. Orada da ayn  eyleri söylediler. 
“Ameliyattan ç kma ans n yüzde bir’den azd r. Ben de ne pahas na 
olursa olsun, ameliyat olarak öleceksem masada ölüp bu ac lardan 
kurtulmak istedi imi anlatt m. Bunun üzerine beni ameliyata ald lar. 

ükür ölmedim. Bu defa, ya ayabilmem için ehir d nda yüksek 
havadar bir yerde oturmam gerekti ini bildirdiler. Çocuklara hemen 
gidip Kayserinin en yüksek yerinden ba  almalar n  tembihledim. 
sviçre’de tedavim tamamland ktan sonra buraya geldim, imdi 

Karacaören’de yaz-k  ba day m, ükür çok sa l kl y m. Kalp 
hastal na ba l  olarak ya ad m di er s k nt lar m n da tamam n- 
dan kurtuldum. Bu durumlara dü ece imi bilseydim sigara içer 
miydim,  ehirde ya ar m yd m?” 
 Bu olay  2005 y l nda anlatm t . 17 y ldan buyana ba da ve 
sa l kl  bir ekilde hayat n  sürdürüyor.  
 Kayseri hava kirlili i bak m ndan ön s rada yer alan iller 
aras ndad r. Do algaz  gelmesine ra men, artan araba say s  yüzün- 
den bu defa kur un zehirlenmeleri daha yo un bir ekilde tehdit 
unsuru olmaya ba lad . Gücü imkân  olmayan için denilecek bir ey 
yoktur. Duam z onlar n da ehir d nda ya ayacak imkânlara 
kavu malar d r. Ama böyle bir ans  yakalam  olan insanlar n ehre 
yap malar n  anlamak mümkün de il. 
 Bak n z ilginç bir hat ram daha var: 
 1968’lerdeydi. Çinkur’un kurulma çal malar  s ras nda, 
burada çal mak üzere Kanadal  mühendisler geldiler. Bu mühendis- 
lerin, geldi i günü, o y llarda Anadolu Ajans ’n n temsilcili ini de 
yürütüyorum, Ajans n Genel Müdürü beni arad , “Kanada’dan 
misafirlerim var, onlar  kar lar, ehirde uygun bir yerde ev 
tutmalar na yard mc  olursan sevinirim.” Adamlar geldiler, hava 
alan ndan ald m taksiyle ehre getirdim. Büroda biraz dinlendikten 
sonra ehri gezdireyim istedim. ehirde bir tur att ktan sonra, 
bunlar  o y llarda yeni in a edilmi  ve pek de popüler olan Sivas 
caddesine götürdüm. Caddenin ba na gelince, içlerinden birisi, 
“Sizin i çi kesimi burada oturuyor galiba” demesinmi.  “Evet” 
diyemedim, ama “Hay r” da diyemedim. Bu defa al p Hisarc k 
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ba lar na do ru ç kard m. Buralar  görünce de, “Bak n z buralar 
güzel”, dediler. Ben de, hemen ilave ettim:  
 -Bizim aristokratlar m z buralarda otururlar. 
 Burada bir süre ev tutup kalacak olan adamlara bu söz ne 
kadar inand r c  gelecekti? Sonra ehre geldik ve yine o i çilerin 
oturdu unu sand klar  Sivas caddesinden kendilerine bir daire 
kiralamak zorunda kald k… 
 Kayserili eskiden ba lara ehrin sine inden ve s ca ndan 
kaçmak için giderdi. Ba  olmayanlar n sinek h m ndan korun mas  
için dönemin Belediye Ba kan  merhum Osman Kavuncu, 1950’lerde 
kiloyla sinek almaya ba lad  ama yine bu sine in kökünü kuruta- 
mad . Ba , varl kl  olanlara bir kurtulu  mekan yd .  imdi sinek yok 
ama daha beteri var; hava kirlili i. Ne var ki, ba lar n bu 
fonksiyonundan pek haberdar de iliz. Bu konular aç ld kça, önemli 
bir benzetme yapar m: 
 -Yemek yiyorsunuz, Yeme i be enmediniz, de i tirirsiniz. 
Ya da içine bir yabanc  madde dü tü, onu da de i tirirsiniz. 
Ald n z havada böyle bir ans n z var m ? Ci erlerinize çekti iniz 
havada  bulunan yabanc , zararl  ve hatta öldürücü partiküllerden 
kurtulma ans n z var m ? ba da rahat ediyor olmalar n n sebebi de 
bu de il mi? Yukar da anlatt m z kalp hastas n n ya yor olmas n n 
ans  da bu de il mi? 
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 SÖZLER  PARALARINDAN  
 KIYMETL  NSANLAR 
         
 “Söz ola kese sava ,/ Söz ola kestire ba ,/ Söz ola a ulu a ,/ Ya  
ile bal ede bir söz!”Yunus’umuz, “Söz”ün tan m n , tarifini, daha 
do rusu kudretini böyle anlat r. Öyle ya, söz insana Yüce Yarat c ’- 
n n verdi i en büyük imtiyaz. Söz sava  da durdurur, ba  da 
kestirebilir. Zehirli a  bala da döndürür, bal  zehre de… ükür 
i aretle anla m yoruz, acayip sesler ç kararak, kokla arak anla m - 
yoruz. Konu uyoruz, konu abiliyoruz. Akl  de er haline getiren söz 
de il midir? Söz de il midir, ordular  harekete geçiren ve dü man 
üzerine bir aslan gibi at larak galibiyete götüren. Söz de il midir, 
kar ndakine gücünü kudretini, halitan , kaliteni gösteren. Söz de il 
midir sevday  aziz k lan. Söz de il midir ükre eda imkân  veren… 
 imdi bu sözlerden hareket eden bir farkl  dünyaya girmek 
istiyoruz. Kayseri’nin tecrübe an t  isimleri vard r. Bunlardan art k 
ebedî aleme göç edenlerin bize emanet ettikleri sözlerini burada 
sizlerle payla mak istiyoruz. Burada ele alaca m z insanlar n 
ço unlu u yokluktan, yoksulluktan gelen, ama ölürken arkalar nda 
devasa servetler b rakan kimselerdir. Onlar n kader çizgileri 
içerisinde tecrübelerini bir söz emaneti ve önümüzdeki yola k 
olarak dü ünürsek, onlar  rehber edinir, onlar n yorumunu do ru 
dürüst yapabilirsek açamayaca m z kap  olmayacakt r san r m. Dün 
yoksulluk geli meye engel gibi gözüküyordu, bugün rekabet ç k yor 
kar m za. Rekabet itici güç de olabilir, önümüzü kesen bir dü man 
silah  da. Onu tan yabilmek için geçmi in tecrübesini iyi de erlendir- 
mek gerekir. te, onlar n sözleri bu yönde bir ders notu gibidir 
bize… Bunlar n ço u üniversite görmemi , ama tecrübeleriyle 
üniversite olmu  insanlard r. Gelin bunlar n irfan kap lar n  birlikte 
çalal m imdi: 
 “Hayat be ikle mezar aras nda bir s navd r” diyen Rahmetli 
Kadir Has’la söze ba lamak istiyorum. Önce onu k saca bir tan yal m 
gelin: 
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 “1921 y l nda Nuri-Zekiye Haso lu'nun çocuklar  olarak 
Kayseri'de do du. 1942 y l nda Bo aziçi Lisesi'nden mezun oldu. 
Babas  Nuri Haso lu, Adana'da yoktan ba lay p kurdu u birçok 
fabrika ve ticari kurulu larla ülkenin say l  zenginleri ve Akbank' n 
kurucular  aras nda yer ald . Kadir Has, s f rdan servete ula an Nuri 
Has’ n tecrübe tezgah ndan geçmi  ansl  evlatlardan biridir. O da, 
babadan devrald  miras  geli tirerek büyük kazançlar elde etti. 
Sonunda Rezan Haso lu ile 1991 y l nda kurduklar  Türk E itimine 
Özgü Kadir Has Vakf -HASVAK ile ba ta e itim ve sa l k olmak 
üzere, ülke kalk nma- s na yönelik önemli hay r i lerine yöneldikleri 
gibi, vasiyetleri gere i tüm servetlerini ad  geçen vakfa ba lad lar.” 
 Bu ba  ne kadard r biliyor musunuz, tam tam na 150 
milyon dolar. Bir nevi Hay r makinesi say lan Kadir Has, ba ta 
Kayseri olmak üzere Türkiye’nin birçok yerine  okullar yapt rd . 
Onunla ölümüyle ilgili haberde, yapt  bu hay rlar n listesi de il 
ama, tutar  veriliyordu: Haber öyleydi: 
       "Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Ba kan  Kadir 
Has' n, ad na düzenlenen "2005 Kadir Has Ödülü" töreni s ras nda 
yapt  konu ma kadar salonun enerjisi de dikkat çekiciydi. 
      Has, mütevaz  olmamaya özen gösteren bir konu ma yapt . 
Bugüne kadar e i Rezan Has ve kendisi ad na 22 tane okul yapt ran 
ve toplam yapt  hay rlar n tutar  600 milyon dolara ula an i adam  
Kadir Has, törende, "zenginlere ders" verdi! 
       Has' n birinci dersi "Hay rseverlik ya l l k i i de ildir" 
konuluydu. Konu mas nda, "Babam öyle geç ya larda de il, kendini 
40 ya lar nda hay r i lerine adad " diyordu.” 
 Babas , 40 ya lar nda hay r i ine giriyor, o lu ise bütün 
ömrünü hayra ad yor. 150 milyon dolarla neler yap lmaz ki? Onu 
dü ünün ve yapt klar n n profilini siz dü ünün. 
 Böyle bir adam n zenginlere dersindeki sözü çok önemli: 
“Hay rseverlik ya l l k i i de ildir!” 
 Bizim ülkemizde genellikle, adam çal r çabalar bir yerlere 
gelir, gelecek kayg s  kalmaz,  art k mezar akl na dü mü tür. Ölece- 

inin hesab n  yapmaya ba lar bu s rada da, çoluk çocu a b rakaca  
bu servetten ‘bir miktar n  hay r i lerine ay ray m’ diye dü ünür. 
Ömrü yeterse yapar, yetmezse o da sonuçsuz kal r ve b rak p gider. 
Arkas ndan gel miras kavgas … 
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 te bunun içindir ki, “Planl  çal ma, Pozitif dü ünce  ve 
Ba ar ya odaklanma”yla hedefine ula an Kadir Has’ n uyar s  
önemlidir: O, Kayseriliye, ne Kayserilisi, bütün Türkiye’ye önemli 
bir ders veriyor ve diyor ki, “Hay r i inizi geciktirmeyin!.. Övünmek 
iç in hay r yapmay n… Bizlere hep barda n bo  taraf ndan ders, 
dolu taraf ndan ba ar  ç kar n z.” 
 Sonra unlar  tavsiye ediyor: 
  “Önünüzde mutlaka bir hedefiniz olsun. Hedefe ula mak 
için planlaman z  akl n icaplar na göre yap n z. Hayale kap lma- 
y n z. Zaman n z  en iyi ekilde de erlendirme gayreti içerisinde 
olunuz. Serveti, para kazan rken de il, harcarken elde edece inizi 
unutmay n z. Krize dü tü ünüz an, so ukkanl l n z  kaybetme-
yiniz. Tak m çal mas na önem veriniz. Profesyonelleri daima motive 
ediniz. Büyük dü ününüz. Teferruatla me gul olmay n z. Ya am - 
n z n her döneminde, dürüst olunuz.  Kazand klar n z , bir gün 
kaybedebilece inizi de hesaba kat n z.” 
 Onun, “Ben buraya övünmeye de il, bu topraklarla öde meye 
geldim” diyerek, burada ba latt  hay r i leri say lmayacak kadar 
çoktur. bret al ns n diye bir örne ini verelim: 2 Milyon Lira para 
ay rarak ad na dört ilkö retim okulu yapt rmaya karar verir, 
bunlar n temelini atmak nasip olmaz, hastalan r ve vefat eder. 
Ayr lan para ise kurdu u vak f taraf ndan bu okullar için 
kullan l r.(134)  
 Biz, burada Kayserilinin hay r olay n  anlatmayaca z. Onu 
ayr  bir bölümde verdik. Gerçekten, Türkiye’nin ekonomi ve sanayi 
lokomotifinin yönlendiricisi olan Kayserili i adamlar  ve sanayicileri, 
kendi hayat tecrübelerini, binbir mücadele ile, özellikle de Türk 
bürokrasi imparatorlu unun ac mas z k rbac n  yiye yiye nas l 
büyüdüklerini anlat rken, kendi hayatlar n  ekillendiren olaylardan 
süzülmü  görü lerini birkaç cümle ile özetleyip bize ders notu olarak 
b rakt lar. Bu sözlerin hemen hepsi bir hayat felsefesidir ve bir kitab   
donatacak kadar derin izlere sahiptir. te yukar daki söz: Kayseri’ye 
öde meye gelen bir hay rseverin, zenginlere hayr n ya l l k i i 
olmad n  söylemesi ba ka nas l özetlenebilir?.. 
_________________________ 
134 Hay rseverlerimiz (Yay.Haz. skender eker), s.28. Kayseri Ticaret Odas  Yay n , 
Kayseri-2005 
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 imdi bir farkl  isme bakal m gelin: Hac  Ömer Sabanc . 
Bak n iradeni ve ideallerini birle tirmeyi bildi in zaman, Allah’ n 
verdi i zekay  gayretine yönetici yapt n zaman nerelerden nerelere  
ç kabiliyorsun.: 
 Hac  Ömer Sabanc  (1906 – 1966), Sabanc  Holding'in 
kurucusudur. e pamuk ve margarin ticareti ile ba lad . Bugün 
Sabanc  Toplulu u'nu meydana getiren sanayi kurulu lar n n 
temelini olu turan ilk irketler, Hac  Ömer Sabanc  taraf ndan 
kuruldu. Hac  Ömer Sabanc , Orta Anadolu'da Kayseri'nin küçük bir 
köyünde, Akçakaya'da do du. 13 ya nda babas n  kaybettikten bir 
kaç y l sonra, talihini denemek için köyünden ayr lan Hac  Ömer, 
450 kilometrelik yolu yaya olarak kat ederek pamuk diyar  Adana'ya 
göç etti. Adana'daki yeni hayat na pamuk i çisi olarak ba layan Hac  
Ömer, k sa sürede i çi müteahhitli i'ne ba lad , bir iki y lda yapt  
tasarruflarla pamuk ticaretinde mütevaz  bir i  kurdu. O dönemde 
yan nda çal an i çiler Hac  Ömer'i "A a" diye ça rmaya ba lad lar. 
1943 y l nda bir ya  fabrikas na ortak oldu. Yarat c  gücü, ileri 
görü ü ve y lmayan gayreti sayesinde, ba ar  zincirine birçok 
halkalar ekleyen Hac  Ömer önderli inde, daha sonraki y llarda 
düzinelerle yeni fabrikalar  bu halkaya ilave etti. Onu zenginli e 
götüren neydi? Asl nda önemli olan bu soruya cevap bulmakt r. Bir 
insan bulundu u ortam n aktif bir parças  olarak yöneticisi de 
olabilir, yönetileni de. Hac  Ömer A a, yönetici olmaya talip oluyor. 
O diyor ki: “Adana topra  öylesine bereketlidir ki, e e i topra a 
ba lasan durdu u yerde kat r olur!” te size, kendi ortam n  tahlil 
ablonu. Buna ra men y lmadan çal an bir iradeye sahiptir Hac  

Ömer Sabanc . Onun yak n dostu ve i  orta  Nuh Naci Yazgan 
ondan söz ederken: “Hepimiz çilenin ate inde pi tik, kavrulduk. 
Aslan n a z ndan kapt k ekme imizi. Ama bu Hac  Ömer’in 
çektiklerinin bir k ym n  biz çeksek, bugüne ç kamaz, etimiz 
kemi imiz erir, toz olurdu toprakta. Kendi a rl n n iki kat n , 
belki de üç kat n  omuzlar nda ta rken de sabahtan ak ama kadar 
pamuk balyalar n n içinde ter ter tepinirken de anas ndan emdi i 
süt, burnundan gelirken de akac , kahkahac yd  Hac  Ömer.” Bu 
aka, ba kas n n hamall ndan hay flanmay  de il, hayat  gelecekte 

kendisine haz rlayacak imkânlar na aç k bir akl n mahsulüydü. Bunu 
ba ard , büyüdü ve Türkiye'nin ‘En Zengin nsan ’ oldu. stanbul’da 
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Bo aza cepheli me hur Atl  Kö kü ald , ömrünün ya l l k dönemini 
burada geçirirken de, kendisine sorduklar nda “buralar n bekçisi- 
yim”, demek erdemlili ini de yitirmedi. 1966’da stanbul'- da vefat 
etti. Vasiyeti üzerine Adana'ya getirilip defnedildi. 
 Hamall ktan Holding sahipli ine yürüyen bir yol haritas nda 
onun kav aklardaki belirleyici slogan , “Birlik Olarak Sanayi 
Sahas na At lal m: BOSSA”  olmu tur. Bugün gördü ünüz herhangi 
bir firma ad n n sonunda yuvarlak mavi zemin içinde (SA)y  
görürseniz, bu birlik ruhunu unutmay n. O birlik ruhudur ki, 
Sabanc  Ailesini ki isel hesaplar için parçalamam  ve bu holding 
büyümesini devam ettirebilmi ti.(135) 
 Bu büyümeyi ray na oturtan isim ise Sakip A a’d r. Sak p 
Sabanc  1933’de Akcakaya köyünde do du. Ömer Sabanc ’n n alt  
erkek çocu undan ikincisidir. lkokulu Adana’da okudu, Lise 
tahsilini yar da b rakarak Akbank’ta çal maya ba lad . Babas ndan 
ald  terbiye kendisine sa lam bir i  disiplinine sahip olmas n  
sa lad . Bu sayede, Sabanc  Holding’in kurulu undan öldü ü 2004 
y l na kadar ba nda bulundu.O, geli me yolundaki bütün 
engebelere ra men, önem verdi i olmazsa olmazlar n  öyle s ralar: 
 “Petrol mü, alt n m  derseniz, ‘insan’ derim. yi yeti mi , iyi 
e itilmi  insan kaynak da yarat r, imkân da!.. Adama i  de il, i e 
adam ararsak, meselenin ço unu çözmü  oluruz…”(136) 
 te önünde sayg yla e ilece iniz bir kural!.. 

Hadi, oturun bunun maceras n  anlatan petrolden ve 
alt ndan önce (i e göre) insan  arayan adam n roman n  yaz n. Bak n 
nas l bir tablo, ne engebeler, ne badireler ç kacak kar n za. O insan  
buldu unuz zaman, mesela kendi içinizde o insan n cevherini 
ke fetti iniz zaman nelere sahip olabilece inizi dü ünün.  

Baruthanede katiplikten, Ermenilerle mücadele, arkas ndan 
stiklal Sava  öncülü ü. Müdafai Hukuk Cemiyeti’nin ubesi 

Ba kanl ndan Milletvekilli ine uzanan bir ba ar  çizgisi. 
Nuh Naci Yazgan, kalk nma hamlesini ba latmak isteyen 

dönemin Cumhurba kan  Celal Bayar’dan bir teklif al r: 
__________________________ 
135  Sadun Tanju, Hac  Ömer,s. 16 vd.   Özel Yay n, stanbul-1983 
136 Abdullah Sato lu, Kayserililerin Ticaretteki Ba ar  S rlar , s.84.. Be endik Yay n , 
Ankara-995 
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-Ermeni ve Rumlardan devlete intikal eden fabrikalar  sat n 
al p çal t r n. Böylece hem siz,  hem de devlet kazans n. 

Bu fikir akl na yatar. Kalk p Kayseri’den Adana’ya gider. Bir 
tekstil fabrikas n  yeniden düzenler ve çal t r r. Derken ikinci 
fabrika, üçüncü fabrika… 
 “ u bir gerçek ki, yoksullar  çok olan bir memleketin 
zenginleri rahat edemez”, diyen Nuh Naci bey, çal t kça kazan r, 
kazand kça çal r. Ticarette çok iyi noktalara ç kar. Halk na i , 
devletine  vergi verir. O da yetmez, ihtiyaç sahiplerine yard m kap - 
lar n  açar. Kendisine ba  vuranlar  ara t r r, muhtaç olanlar n 
s k nt lar n  giderir. Bununla da yetinmez, okul yapt r r, yurt 
yapt r r, cami yapt r r. Bu hay r çabalar n n belki en önemlisi, stiklal 
Harbi Y llar nda askerin elbise ihtiyac n  kar layacak paras  
olmayan bir devlete kaput bezi dokuyup satmas d r. Fabrikas ndaki 
üretimin tamam n  askere gönderir, sava  biter, paras n n ödenmesi 
için Atatürk talimat verir. Nuh Naci Yazgan’ n cevab  bir 
vatanseverlik abidesinin kaidesine yaz lacak cinstendir: “Ben ne 
yapt msa vatan m için yapt m. Bana hiç borcunuz yoktur!” imdi vatan n 
varl n , servetini çalanlara, vergisini kaç ranlara, türlü dolaplar 
çevirerek devletin kasas n  soyanlara bak nca, Nuh Naci Bey’in 
tavr n  anlamak daha bir ba ka anlam ta yor olmal . Böyle bir 
adam n do al olarak yüre inde ba ka s z lar  da olacakt r elbette:  

“Haram ile helal ikiz karde  gibidir. Hele haram denen 
â üfteye, ticarette yakas n  kapt rmayana az rastlan r. Kapt ran  da 
iflâh olmaz. Er-geç fitil fitil gelir burnundan. Ama, o âfete göz 
komamak, eytan n i faline kap lmamak için de ç kla Peygamber 
sabr  ister. Tanr  ahidim, hilenin k r nt s n  kat p kar t rmad m, 
bilerek isteyerek hiçbir i ime.  Ama yine de bir nefis muhasebesine 
var nca, gö sümün bir yerinde, k l çekintisine benzer, inceden inceye 
bir s z  duymu umdur zaman zaman. te, hay r-hasenat nam na ne 
yapt msa, hep bu s z y  dindirmek için yapt m. Kimi yerde hamam 
yapt rd m, herkes yunsun y kans n, bedeninin kirini, salg s n  ats n 
diye. Camiler yapt rd m, Müslüman karde lerim ruhlar n  paklas n 
diye. Hastahaneler, dispanserler kurdum, dertliler, ac  çekenler ifa 
bulsun diye. Kâbe’yi ipek hal larla donatt m, Hacer-i Esved’e yüz 
sürdüm. Ne yapt msa k p rdatamad m, söküp atamad m o ince s z y  
içimden. Gerçekte, böyle bir a r m s z m yok belki de. Ama,  
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do rusu u ki, rahats z m, tedirginim ben. Pabucunun içine bir kum 
tânesi kaçm  bir kimse, nas l rahats z olursa, ben de öyleyim t pk . 
Üstelik benimkisi ne pabuç, ne de kum i i, ç kar p atas n.”  
 Bu s z d r ki, ona; “Hileye itibar eden iflah olmaz”, sözünü 
söyletecek ve 1040’lar n bir k  gecesinde kendisini ilk defa hay r 
hizmetine yönlendirecek bir olay  ba latacakt r.  Buyurun bunu da 
Yazgan’ n kendi a z ndan dinleyelim: 
 “Bir gün gecenin ilerlemi  saatlerinde geziyordum ki, bir 
genci elektrik dire inin dibinde gördüm, vard m sokuldum yan na. 
Ne ayak seslerimi i itti, ne de benim fark ma vard . Elindeki kitaba 
dalm  okuyordu habire. Hafifçe öksürdüm ürkerek ba n  kald rd  
kitab ndan: gecenin bu saatinde burada ne yapt n  sordum. Lisede 
ö renci oldu unu ders çal t n  söyledi. Kendisine evinin olup 
olmad n  sordu umda “Handa kal yorum orada elektrik yok” diye 
cevap verdi. Köylü oldu unu ehirde kalacak yerlerinin bulunma- 
d n  ifade etti. Ayr ld m. Bu görüntü beni çok etkiledi, buna benzer 
çe itli tertiplerle ac nd rmak para s zd rmak isteyenlere çok 
rastlam md r. Umursamam  göründüm, eve geldim girdim yata a 
uyku girmedi gözüme kalkt m giyindim döndüm Kiçikap ’ya çocuk 
bu defa çömelmi  s rt n  dire e dirseklerini dizlerine dayam  
okuyordu gecenin ayaz ndan habersiz. te böyle bir rastlant dan 
esinlenerek yurt yapt rmaya karar verip Nuh Naci Yazgan ö renci 
yurdu projesini gerçekle tirdim. Bu irfan yurdu ilk eserimdir.”(137)  
 17 Ya nda, gencecik o lunu kaybeden  Nuh Naci Yazgan, 
o lu hakk n n hasretini köy çocuklar n n gelip okuyabilecek s cac k 
bir yurtla gidermi  olur. Onun sözden çok tav r olarak bir anlam 
ta yor olmal  de il mi?.. 
 Kayseri’den; Tomarza’n n Pusatl  köyünden kalkm  bir 
genç adam; zzet Özilhan, 1950’lerin ba lar nda stanbul’a i  
aramaya gitmi . Sonra orada bir kö ede bir arkada yla; Ni de 
Aksaray’dan Kamil Yaz c  ile bir h rdavat dükkan  açm . 
Ortakl klar  sa lam temellere dayand  için bu h rdavat dükkan  
büyümü  ve günümüze bünyesinde seksenin üzerinde irketi 
bar nd ran Anadolu Grubu olarak gelmi . Üstelik bir de ülkemiz 
sanayi kurulu lar n n patronlar kulübü olan TÜS AD’a ba kan 
_________________________ 
137 Muharrem Barut, Selam Kayseriliye, s. 53. Kendi Yay n , Eski ehir-1976 
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ç karm ; o lu Tuncay Özilhan. zzet Özilhan, e itim görmemi , ama 
hayat onu filozof yapm t r. Bu yüzden, kazanc ndan önemli bir 
bölümünü de  e itim kurumlar na ve ö rencilere kar l ks z burs 
olarak ay rmay  ihmal etmemi tir.  Bak n, “Bir Kayserili ne yapaca- 
ksa, onun hem önünü dü ünüp hesaplar, hem ard n . Hem geçmi i- 
ne bakar, hem gelece ine. Ben bunca ya ma geldim, hep böyle 
yapt m. Siz de hep böyle yap n”,diyen zzet Özilhan’ n 
söylediklerine bak nca ona hak vereceksiniz:  
 “Ba ar n n özü, çok çal makt r… Sab r, ilke ve kurallara  
ba l l k beklenilene ve istenilene kavu turmu tur. Hep anla madan, 
uzla madan yana olun. Kavga etmek, uzla mazl k yaratmak, 
mahkemelik olmak, tart ma yaratmak size kazanç getirmez. Y k c , 
yok edici, haks z rekabet yapmay n. Hepsine ben sahip olay m 
duygusuna kap lmay n. Kar n zdakini y kay m, yok edeyim, 
süpüreyim eklinde dü ünmeyin. Vah i kapitalizmden uzak durun. 
Para kazanacaks n z, fakat yan n zda çal anlara da para 
kazand racaks n z. Hep bana, hep bana dememelisiniz. Kendi 
ba n za karar vermeyin yapaca n z bir i i bilenlerle mutlaka 
konu up tart n... Kendi fikrinizi söyleye- bilirsiniz. Ancak, fikirleri- 
nizi kesinlikle “dikte” etmeyiniz. Sonuçta oybirli i ile kararlar  
almaya çal n…Pinti olmay n, her zaman tasarruflu olun. Unutma- 
y n “Bugün gelir, yar n gelmez”. Kazand n z n bir k sm n  
“gelmeyecek günler” için bir kenara ay r n. Kar n zdakine samimi 
olarak de er vermek insanlar  yönetme s rlar ndan biridir. Bunu iyi 
bilin. Dürüst ve gerçekçi de erlendirmeler yap n. Neyi 
de erlendiriyorsan z, yürekten de erlendirin. Çal anlar n z  ödül- 
lendirirken, eliniz aç k olsun… Ba ar l  olmak için, çok çal n, ticaret 
ahlak na, gelenek ve göreneklere s k  s k ya ba l  olun. Kar n zdaki 
insana kendisine önem verdi inizi ve onu ciddiye ald n z  
hissettirin ve bunu sahiden yap n. Her zaman akl n za göre çal n, 
aya n z  yorgan n za göre uzat n. Az paran z varsa, az paraya 
uygun i ler yap n. Kesinlikle ba kalar n  taklit etmeyin. Ele tirmeyi, 
suçlamay  ve ikayet etmeyi sevmeyin…”(138) 
 Türkiye, Bat ’n n üzerinde kumar oynad  bir ülkedir. Bu 
yüzden de ba  a r s  hiç eksik olmam t r:  Ülkede zaman zaman 
__________________________ 
138 www.anadoluvakfi.org.tr 
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138 www.anadoluvakfi.org.tr 

 

umutsuzluklar olmu tur, siyasi istikrars zl klar, d tan gelen 
ekonomik krizler ve askeri darbeler sonucu artan bu karamsarl  
a abilmek için, Türkiye’de ilk be  y ld zl  oteller zincirini kuran ve 
servetinin önemli bir bölümünü de hay r i lerine ay ran Mehmet 
Kemal Dedeman, uyar c  bir mesajla milletin önünü bak n nas l 
a yor: “Yak nmak de il, yekinmek zaman d r!..” Demek istiyor ki, 
darl klara, s k nt lara, korkulara kap l p yak nmay n, yekinin; yani 
gayret gösterin ba ar rs n z. Bunun gerekçesini de öyle aç klm yor: 
 “ leri ya ma ve yetecek kadar az çok, üç-be  kuru um 
olmas na ra men çal yorum. Çünkü, ben evvela Türk’üm ve “Y” 
harfiyle ba layan kelimelere hayat m boyunca önem vermi- imdir: 
“Yurdum” diyorum. “Yuvam” diyorum. “Yar n” diyorum. “Yavrum” 
diyorum. Tarihin bah etti i gurur ve vakar   her vatandan gibi, her 
Türk gibi, her Müslüman gibi ben de ta yorum. Anadolu ve Türkiye 
çok çal maya mecburdur. Çal aca , kazand m z , milletimizin 
saadeti, ayakta durmas  ve yavrular m z n huzur içerisinde 
büyümesi için sarfedece iz.” 
 Mehmet Kemal Dedeman, “Ticaret humayun (beyaz lekesiz) 
gömle e benzer leke götürmez” derken, dürüstlü ün önemini 
vurgulamakta ve “Do ru oldu um sürece cesur oldum”, ifadesiyle 
gelecek ku aklara çok önemli bir k sunmaktad r. Dedeman, 
“ nsan n insana hizmetini ibadet“ anlay yla de erlendirirdi. Çünkü 
kendisi  bu diriltici hamleyle ayakta durabilmi ti. (139) 
 Nuh Mehmet Baldöktü, askerde o lu Ahmet’i kaybetmi , 
onun hat ras na bir ilkokul yapt racakt . Bu i te bizim de tuzumuz 
biberimiz bulundu: Derne i kurduk okulu yapt rd k. Okulun 
arsas n n yan na bir de cami  in aat na ba lad k. Nuh Mehmet 
Baldöktü hayr n cazibesine öylesine kapt rd  ki, kendini pe inden 
yenileri geldi. Neredeyse, serveti nin tamam na yak n n  bu i lere 
harcad . Böyle bir insan n duru u, davran , sözleri önem ta yordu. 
stanbul’da ya yor du. yerleri orada idi. Önemli tespit ve 

de erlendirmeleri vard . Evvela una inan yordu: “Gayrimüslimler 
bizden daha ak ll  de ildir!” Arkas ndan kendi dünya görü ünün 
kap lar n  aç yordu: 
_____________________________ 
139 Bir Hayat Hikâyesi Mehmet Kemal Dedeman, s.5 vd.  (Der.Zeynep Avc ) 
Dedeman Toplulu u Yay n , stanbul-1996 
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 “Eskiden Anadolu’da denizi görmeden ölen dolu dolu insan 
vard . Avrupa ile temaslar , yabanc  lisan bilmeleri gayrimüslimleri 
daha bilgili yapt . Görmezse ne yaps n adam. te Sultanhamam 
diploma vermez ama sinema gibi her eyi gösterir. Kayseri’nin 
yaln z Kayseri’den, stanbul’un ise bütün Türkiye’den haberi olur. 
Ticarette görü  sahas  stanbul’da geni ler. Üniversite dedikleri i te 
budur.Mesela bugünkü durum olsayd  ben stanbul’a gitmezdim. 
Çünkü bugün Kayseri’den de, hatta köyden de stanbul’u ve 
Dünyay  görebiliyorsun. nternetten dünyay  görebiliyorsun. Art k 
dünya küçüldü. Dil bilenlerimiz ço ald . Alman’la Almanca, 
ngiliz’le ngilizce konu an çocuklar m,torunlar m var.” 

 Hayat sahas n  gerçek üniversal e itim alan  olarak gören 
Baldöktü, “Ç rakl  yap lmayan i in ustal  caiz de ildir”, diyerek 
bunun da aç klamas n  yapar: 
 “Tez zengin olan n zenginli i uzun sürmez. Kuru  kuru  
kazanan ise kolay kolay y k lmaz. Ba ar daki s rr n birincisi dü ük 
kâr, ikincisi itimatt r. Fazla kazanç i adam n  her zaman kâr 
sarho lu una iter. Ticarette en büyük meziyet dürüstlüktür. Al rken 
de satarken de i adam n n güven telkin etmesi gerekir.”  
 nsan n hemcinsine faydal  olmas n n, insan olman n ilk art  
oldu unu söyleyen ve bunun gereklerini de bizzat yapt  yat r m ve 
hay r kurumlar yla gösteren Baldöktü, çok ilginç bir benzetmeyle 
bize farkl  kap lar n aç lmas n  sa lamaktad r: 
 “Gübre enerji kayna d r. Bir yere y p koysan kokar durur. 
Oysa bir bitkinin dibine koyarsan bitkiye fayda sa lar. Burada 
insanl n enerji kayna  da servet, ilim ve kudrettir.  Servet 
insanl n hayr na verilmezse, sahibini azd r r, onu koku turur. lim 
sahibi ilmini insanl a vermezse o da kendini koku turur, kudret 
sahibi milletine hizmet ediyor enerjisini bu yönde kullan yorsa  
ülkesini geli tirir.  
 “Ba ar n n s rr n n çal mak ve do ruluk” oldu unu 
söyleyen, Baldöktü, gençlere bu yönde ö ütler verirken önemli 
ayr nt ya dikkati çeker: 
 “Ben gençli e diyorum ki, ba ar n n s rr  çal mak ve 
do ruluk. Durdu u yerde kimse kimseye para vermez. Dürüst 
olacaks n. Herkes sana inanacak. Pe in paraya mal veren adam, 
do ru ve çal kan adama vadeyle mal verir. Ticarette muvaffak 
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hay r kurumlar yla gösteren Baldöktü, çok ilginç bir benzetmeyle 
bize farkl  kap lar n aç lmas n  sa lamaktad r: 
 “Gübre enerji kayna d r. Bir yere y p koysan kokar durur. 
Oysa bir bitkinin dibine koyarsan bitkiye fayda sa lar. Burada 
insanl n enerji kayna  da servet, ilim ve kudrettir.  Servet 
insanl n hayr na verilmezse, sahibini azd r r, onu koku turur. lim 
sahibi ilmini insanl a vermezse o da kendini koku turur, kudret 
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olacaks n. Herkes sana inanacak. Pe in paraya mal veren adam, 
do ru ve çal kan adama vadeyle mal verir. Ticarette muvaffak 

 

olman n s rr , kar ndaki adama “Acaba?” dedirtmeyeceksin. Bir 
ya l  amca bana i e ba larken önemli bir hayat dersi vermi ti, 
demi ti ki, ‘Yapt n i e ya kimsenin akl  yetmeyecek, ya da gücü 
yetmeyecek’. Ben bu kurala uyarak i imi büyüttüm.”(140) 
 Halit Narin, aslen Kayserilidir. Babas n n stanbul’a 
yerle mesinden sonra 1930’da burada do mu  ve iyi bir e itim 
gördükten sonra tekstil sektörüne at lm t r. Uzun y llar Tekstil 

verenleri Sendikas ’n n, yani patronlar n patronlu unu yapan 
Narin, kazanc n  hayra dönü türen seçkin insanlardan birisidir. 
Bugüne kadar 12 okul yapt r p Türk e itiminin hizmetine verdi. 
Onun i  dünyas na tavsiyesi birbirini yemeden, rekabeti kendi ahlaki 
kurallar  içerisinde yaparak d  ülkelere kar  daha güçlü bir duru  
sergilemeleri eklinde özetlenebilir. Bunun için de son on y lda 
dünyay  istila eden Çin mallar na kar  çok önemli bir uyar da 
bulunur: 
 "E er bu ekilde 3 y l daha devam ederlerse ya onlar bitecek 
ya biz bitece iz. Çin'in ilk hedefi önce kendi tüketicisi, iç piyasas  
olmal . Yat r m  kendi insanlar  için yapmal lar. Ayn  ey Hindistan, 
Brezilya ve Türkiye için de geçerli." 
 Bu defa, Tekstil’de dünyan n üç devine sözü getirir  ve akl n 
yolunu göstererek çok önemli bir uyar da bulunur: 
 “Çin, Amerika Birle ik Devletleri ve Rusya …Onlar n çok 
zay flamas na izin vermeyin. Birbirleriyle rekabet etmelerine izin 
verin. Ondan sonra yolumuzu bulaca z. Yoksa üçünün bir araya 
gelmesine izin verirsek, bizi bitirirler. Bu çok aç k.” 
 Bununla da yetinmez., kolektif dü üncenin toplumun  
bütünüyle refah düzeyinin yükseltilmesi gere inin üzerinde durarak  
u uyar lar  yapar: 

 “E er daha zengin olacaksak, kendi ülkemizden ba layarak 
insanlar n al m gücünü yükseltmeliyiz. Bunu ba arabilirsek, 
geli mekte olan ülkeler de il, geli mi  ülkeler oluruz'' 
 Sonra, Tekstilcilere ö ütlerde bulunur: 
"Biz konu may , birbirimizi görmeyi, birbirimize gülümsemeyi 
seviyoruz. Önemli olan bir araya gelebilmek. E er tekstilin herkesin 
______________________________ 
140 smail çer,  Ad n  Kayseri’den Alanlar,  s. 353 Kayseri Zambak Yay nlar , stanbul 
2004 
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i i oldu unu, sadece bizim i imiz olmad n  kavrarsak, di er sanayi 
dallar  ile k yasland nda daha ba ar l  olaca z." Ve sevginin her 
eyin üstünde oldu unu söyler: 

 "Yat r mlar n z n, pazarlaman z n, kârl l n z n keyfini 
ç kar n. Ama önce birbirinizden, arkada l n zdan keyif al n. En 
iyisi bu!.."(141) 
 rfan Birol ve Murat Yerlikhan, Kayserilinin hayat felsefesini 
özetleyen sözlerini derlemi ler. Bunlar anonim görü ler olarak bir 
toplumun hayat tarz n  olu tururken beslendi i zihnî imkânlar n  da 
göstermektedir. Buna bir anlamda ortak uur da diyebiliriz.  
Gelene i olmayan toplumun gelece i de olmayacakt r. Bu aç dan 
bak ld nda, bu sözlerin bu toplumu besleyen gelene in as rlar 
boyunca süzülüp dam t lm  hayat felsefesi oldu u anla lacakt r.  
Buyurun, gerçekten de paradan daha de erli kazan m sa layan ve 
Kayseriliyi ticarette ileriye ta yan bir zihniyet egzersizi olarak bu 
sözlere bakal m imdi de: 
 “Yapt n i in hesab n  tutmazsan, ba kas n n tuttu u 
deftere göre hesap verirsin.” 
 “Para ve öhret ate e benzer, üstüne oturabilecek adam 
ister.” 
 “ nsanlar sözüyle, hayvanlar yular yla ba lan r.” 
 “Kâr kudurur, sermayeyi yer!” 
 “Paras z adam oksuz yay gibidir.” 
 “Para bulunur, itibar bulunmaz.” 
 “Tüccar adam siyasetle ilgilenmez, tak m tutmaz!” 
 “Maharet mirasa eklemektir.” 
 “Mülk tüccar n teminat d r.” 
 “Kâr  masraf n zda aray n.” 
 “Tüccar, eksi ini görmesini bilendir.” 
 “Tüccar zorda belli olur.” 
 “Esnaf n dizi k r k gerek.”  
 “Mü teri hiçbir ey almazsa, hiç olmazsa aya n n tozu 
kal r.” 
 “Adam n babadan kalan yla yetineni, haz r yiyeni Kayserili 
de ildir.” 
_________________________ 
141 Tekstil verenleri Sendikas ; www.tekstilisveren.org. 
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 “Tembellikten gelen yoksullu a çare bulunmaz.” 
 “Gösteri  husumet yarat r.” 
 “Paras n  kaybeden itibar n  da kaybeder.” 
 “Tapusuz tüccar damda biten ota benzer.” 
 “Öylesine dürüst ol ki, insanlar asla tereddüt duymas nlar.” 
 “Kar ndakini daha az ak ll  görme.” 
 “Zarar etmeyen kâr n k ymetini bilemez. 
 “ i düzgün olan n itibar  yüksek olur.” 
 “Namaz n kazas  olur, kaçan f rsat n kazas  olmaz.” 
 “Ortakl k para kazan ld  sürece devam eder.” 
 “Az kazanan çok kazan r.” 
 “Kayserili, eli s k , gerekli hayra aç k, ama bele e kar d r.” 
 “Az kar, çok devir olmal , terekte duran mal kâr etmez.” 
 “Sel gibi paran n önünde kimse duramaz, kuru  kuru  
kazan lan paray  kimse elinden alamaz.” 
 “Cehenneme giden döner, Kaybedilen mü teri dönmez.” 
 “ in ba nda ehli yoksa, kayg  duyun.” 
 “Borç alan söz dinler.” 
 “Hileli pazar, mideyi bozar.” 
 “  adam na ün de il, un laz m.” 
 “Usta yaparken, tüccar al rken kazan r.” 
 “Haf zas na güvenen daima yan l r.” 
 “Yara devaml  kanattan (yak n ndan) al n r.” 
 “Niye ald n demezler, niye ödemedin derler.” 
 “Karn n n doymayaca  yerde açl n  belli etme.” 
 “Mü teriyi aldatan kendini aldat r.” 
 “Bolluk her zaman olmaz, su akarken testini doldur.” 
 “Ortak seçimi e  seçiminden önemlidir.” 
 “Birinci i  kâr etmek için, ikinci i  büyümek için, üçüncü i  
batmak için kurulur.” 
 “ ki ki i ortaksa üçüncüsü Allah’t r.” 
 “Pazarl k yapmas n  bilmiyorsan, istenilen fiyat n yar s n  
teklif et.”  
 “Asiller yönetir, acizler ikayet eder, basitler iftira atar.” 
 “Tüccar n sermayesi dürüstlük ve güvenirliliktir.” 
 “ t sürü para kazan.” 
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 “Paran  mala ba la, k ymetini Allah’ta ara.” 
 “Tüccar  masraf n  makul, gösterisini ölçülü yapmal d r.” 
 “Para kazanamayan harcamas n  da ö renemez.” 
 “Evden önce i yeri al.” 
 “ in hilesi dürüstlüktür.” (142) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
142  rfan Birol-Murat Yerlikhan,Kayseri’den Alt n Sözler,s. 1. Vd. Mazaka Yay nlar  
Kayseri 2009  
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 “ NSANLAR ÖNDERLER N  UNUTMUYOR! 
 
 Bulundu unuz ehirlerin çevresine bak n lütfen. Her birinin 
tepesinde bir ya da birkaç tümülüs dedi imiz tepecikler görürsünüz. 
 Nedir bu tümülüslerin özellikleri hiç dü ündünüz mü? 
 Aç lanlara bak yoruz, içerisinden mezar ç k yor. nsanl n 
varoldu undan buyana, milyarlarca hayat yarat lm  ve ölmü ... 
Ancak insanlar kendi aralar ndan  kendilerine sahip ç kan, yöneten, 
yol gösterenleri unutmam . Onlar n gölgesinin üzerlerinde olmas n  
istercesine kalkt klar nda bakt klar  s rtlar n en üst noktalar nda 
onlara mezarlar yapm lar. Bu mezarlar n üzerine y d klar  
topraklarla onlar   tabiat n kolay kolay kaybolmayacak bir parças  
haline getirmi ler… 
 Bak n mesela Kayseri’nin güneyinde Küçük K z ltepe’nin 
ba nda bir tümülüs var. Bir benzeri kuzeyindeki s rada lar 
zincirinin ehre cepheli s rt nda. Ali Da ’n n ba nda ayr  bir  
tümülüs. Bat s nda Y lanl  Da ’n n tepesinde bir ba ka tümülüs. 
Sanki dört göz dört cephesiyle ehri gözetliyor da ya da koruyor. 
Eski insanlar bunlara kutsall k da atfetmi  olmal lar ki, aç lan baz  
tümülüslerde s r s ra dizilmi  gözya  i eleri, yemek kaplar  
görüyoruz. Ölen için a layanlar gözya lar n  bu i elere toplam  ve 
ölene ahiret emaneti olarak takdim etmi ler. Kimbilir, belki 
günahlar  var da cehenneme gideceklerse, bu gözya lar  cehennemi 
söndürsün diye de konulmu tur. 
 Gültepe Park n n önünde bir y ma tepe vard . Bundan otuz 
y l kadar önce bu tümülüsü açt lar. çerisinden bir küçük odac k 
ç kt . Miladi y l n ilk elli y l na tarihlenen tümülüs içerisinde ölmü  
bir genç k z n ziyneti vard : Alt n yapraklar bir aya n n ucundan 
ba l yor, ba ndan dolanarak öbür ayak ucunda son buluyordu. 
Yan nda yine s ralar halinde kristal ve renkli gözya  i eleri. Belli ki, 
sayg n birinin k z yd , çok erken ya ta ölmü tü. O dönemin toplumu 
ona böyle bir an t mezar yapm lard . K zca z babas n n itibar n  
kullan yordu… Buna benzer bir tümülüsün aç l na da birkaç y l 
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önce ahit olmu tum. Kar s nda ba m n bulundu u K z ltepe’ye 
bir gün bir i  makinesi geldi, kaz  yapmaya ba lad . lk defa, tepenin 
üzerine ev yap laca n  sand k. Sonra bakt k öyle de il, aç kgözlü 
birisi resmen tümülüsü aç yor. Güpegündüz ehrin kar s nda 
yap lan bu ya maya elbette seyirci kal nmad  ilgili kurumlar 
müdahale etti. Ama adam tümülüsü tepesinden delmi ti. çerisinden 
bir ey götürüp götürmedi ini bilmiyoruz. Merak edip gittim bakt m  
birbirine ba lant l  iki odac k. Odalar oldukça temiz silme ta tan 
yap lm  ama içi bo . Daha do rusu bo alt lm … 
 Kayseri, çok eski bir ehir oldu u için çevresinde böyle 
onlarca tümülüs var. 
 Selçuklular ve Osmanl lar bunu da dan ehirlere indir- 
mi ler ve bu tür insanlar için an t mezarlar in a etmi ler. 
 M s r’ n ehramlar , Ortaasya Türklü ünün kurganlar  da 
öyledir. 
 Türkiye’de an t mezar bak m ndan  zengin illerden birisi 
Kayseri, sonra Erzurum ve Ahlat gelir. Bu üç yerdeki mezarlar  
yak ndan inceledim. Halk, bunlarda uhreviyet arasa da, ço u 
dönemin ünlülerinin defnedildi i kabirlerdir. Belki manevi önemleri 
var ama türbe de iller. Bu konuda  Unutamad m bir hat r da 
vard r: 
 Bilirsiniz,  P narba  yak nlar nda kendi ad n  ta yan köyde 
Melikgazi an tmezar  vard r. Bu mezara ola anüstü ba l l k kutsiyet 
atfedilir ve millet buraya gidip kurban keserek dua eder, taleplerini 
Allah’tan de il de neredeyse bu an t mezardan isterlerdi. imdi 
böyle bir yo unluk pek yok ama, önemi hala devam ediyor. Genciz, 
bir grup arkada la buras n  ziyarete gittik. lk defa gidiyorum. Bu 
f rsat n  bulup, köyde bu mezara bakan ahsa an t mezar n alt ndaki 
mezar k sm n  açt rd k. nip ne görelim, bir tabutta pamuklar 
içerisinde tahnit edilip adeta kurumu  bir ceset. Daha sonra ö reni- 
yoruz ki, Melikgazi, Anadolu fethine ç kan Selçuklu Alperenlerinden 
bir kumandand r. Onun hikâyesi de öyledir: 

Dani mend Ahmet Gazi’nin vefat  üzerine Emir Melik Gazi 
bölgenin hakimi olmu  ve burada önemli hizmetlere ba lam t . 
Dindar, âdil, çal kan, yard msever ve âlim bir kumandand . Di er 
slâm ülkelerinden bilginleri bölgeye davet ediyor, hizmet veren 

herkese yard mda bulunuyordu.  
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Halk da kendisini çok sevmi ti. ehre huzur ve adalet 
gelmi ti. Yerli halk n s k nt lar  da giderilmi , onlardan isteyenler 
kendi inançlar nda serbest b rak lm t ...Onun ba ar lar n  ö renen 
Halife kendisine bir alt n yakal k, bir alt n asa, bir siyah bayrak ve 
makam nda çal nmak üzere bir davulu hediye olarak gönderdi. Ayn  
ekilde ran Selçuklu Hükümdar  Sultan Sencer de,  bu kahraman 

kumandan’a hediyeler gönderdi. Ne var ki, Melik Gazi sava lardan 
yorulmu  ve hastalanm t . Hediyeleri getiren heyet kendisine 
Malatya yak nlar nda ula abildi. O ise bu hediyeleri  alamadan, 
1134’te ruhunu teslim etti. Cenazesi tahnit edildi. Getirilip daha 
önceden yap lan ve bugün ad yla an lan Melikgazi köyündeki 
türbesine konuldu...  

Ona türbe yapanlar, tu lan n as rlara dayanacak örne ini ilk 
defa bu eserle gösterdiler. Bu türbe mimarisi ile ayr ca Türk mimari 
üslûp ve sanatkârl n n da aheser bir örne ini vermi  oldular. 
Böylece bu eser, buras n n Türkle mesinde ve Müslümanla mas nda 
ilk mühür gibi topra a dikilmi  oldu(143). 

8 asra yak n bir süre cesedi çürümeden aç kta durdu. Türbesi 
ziyaret yerine dönü tü. As rlard r, mânevî s k nt s  olan, ya da bir 
dilekte bulunmak isteyenler onun kabri ba nda gidip Rabbinden 
niyazda bulunmaktad r...”  
  Tarihin realitesi ile duygular n efsanesi örtü mese de, bu 
mezar n önemini anlamak mümkündü. Ama ona a r  derecede, 
hatta irke varacak derecede kutsiyet atfetmek do ru de ildi. 
Ziyaretimiz s ras nda, insanlar  mezar n bahçesindeki mezar ta lar - 
na, ellerindeki ta lar  sürüp tutturmaya çal yorlard . Sordum, “Ne 
yap yorsunuz?”, diye cevap ürkütücüydü:  
 “Dile imizi tutum ta  ta a yap t rmaya çal yoruz. 
Dile imiz olacaksa, ta  tutuyor, olmayacaksa tutmuyor.”  
 Din e itimi alm  birisi olarak buna müdahale etme gere ini 
duydum:  
 -Bu bid’att r, hatta irktir! Ta  size nas l yön verecek, bu eski 
zamanlar n puta tap c l  gibi bir ey, vazgeçin bundan, küfre 
giriyorsunuz! 
_______________________ 
143 Mehmet Çay rda , Kayseri Tarihi Ara t rmalar , s. 12. Kayseri Büyük ehir Bel. 
Yay n , Kayseri-2001 
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Adamlar inan rlar m ? Hatta, onlar n türbe dedi i benim an t mezar 
oldu unu söyledi im mezarda yatan kumandan n teninden kan 
damlad na inan yorlard .Ben buna itiraz ettim:  
 -Hay r, öyle bir ey yok. Ölmü  bir insan n kurumu  cesedi 
var orada! 
  San r m oran n yerlisiydi birisi hemen h mla kar ma 
dikildi:  
 -Sen kafir misin, münaf k m s n, nas l böyle söylersin?.. O 
mübarek bir zatt r, biz gece testiyle su koyar z, sabahleyin testiyi bo  
al r z… 
 Güldüm:  
 -Yani gece kalk p su içiyor ya da  abdest al yor öyle mi? 
 Adam n ,“Evet öyle tabii”, sözlerini hayretle dinledikten 
sonra oradan yanlar ndan ayr ld m. Bu defa yan mdaki arkada - 
lar mla tart mam ba lad :   
 -Adamlar n dünyas n  y kmamak laz m. 
 Dostuma ç k t m:  
 -Bat lla inanç korunmaz, bat l güve gibidir; inanc  da yer 
bitirir, kendine çevirir. Bugüne kadar birçok bid’at , ‘Bit’at-  hasene 
k l f yla’ dini duyguyu güçlendirir dü üncesine saplanarak müsa- 
mahayla kar layanlar hurafe örtüsünün alt nda dinin uhreviyetini 
zedelemediler mi? Akl  ba nda, inanm , üstelik neye inand n  
bilen bir insan bu tür hezeyanlara nas l müsamaha ile bakabilir?.. Bu 
kumandan, ku kusuz bir Alperendir; gerçek bir mümin, takva ehli 
bir devlet adam d r. Onun böyle olmas , keramet da tan evliyal a 
ç kar lmas n  gerektirmez ki. Bak n z, s rf bu tür bat l hareketler 
yüzünden, slâm’ n içinde Protestan tavr na yönelenler oldu. Böyle 
bir ey H ristiyanl kta olabilir, bak n z mesela, stanbul’un fethinde 
olmu tur. H ristiyanlar Ayasofya kilisesine toplanm lar ve 
kendilerini kurtarmak üzere meleklerin k l çlar yla geleceklerini 
beklemi lerdir. Papazlar sürekli bu telkinle insanlar  uyutmu lar. 
Tabii melekler gelmemi  ama fethin melekleri Osmanl  sipahileri 
gelmi lerdir. slâm böyle bir eyi benimsemez. Hurafeye kar  
ç kmak ayr  ey, bunlar  bahane ederek bütünüyle slâm’  revize 
etmeye kalkmak ayr  eydir. 
 Dostlar m n diyecekleri kalmam t .  Sonra gördüm ki, bu 
hadiseler ilk kavimlere has bir ey de il, H ristiyanlara, Yahudilere, 
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hatta Uzakdo u dinlerine has bir ey de il. nsan n oldu u her yerde 
bu zaaf makinesi as rlar boyu üretim yap p durmu . Benzer örne ini 
Hac farizas  s ras nda Kabe’nin önünde ya ad m: 
 Bir hadiste, “Hz. brahim Makam  ile Kabe’yi önüne alacak 
ekilde k l nacak  namaz n sevab ”ndan söz edilir. Do rudur, Hz. 
brahim Makam , o mübarek insan n oradaki sembolüdür. Tenha 

zamanlarda onu önüne alacak ekilde Kabe’ye yönelip namaz 
k lmak elbetteki sevapt r. Ama üç milyon insan Hacca gelmi , bu 
insanlar vakit namaz na durmu . Mah eri bir kalabal k içindesiniz. 

imdi bak n i in garabetine: ki adam geldi, belki Afganl , belki 
Pakistanl , belki de Hintliydi. Söyleneni  ters anlam  olacaklar ki, 
Kabe ile brahim Makam n n ardas na girdiler, Kabe’yi arkalar na 
alarak Hz. brahim makam na do ru namaza durdular. Onlara ilk 
müdahale eden ben oldum, omuzlar na vurdum, Arapça olarak, 
“Ahi bid’at, Ahi Bid’at!.. “ dedim, ald rmad lar, “Ahi bat l, Ahi 
haram!..” yine ald rmad lar. Yapaca m fazla da bir ey yoktu, 
insanlar n ibadete yöneldi i bir s rada onlar n ba n  bekleyip ikna 
edemeyece imi biliyordum, namaza duracakt m, iki asker  h zla 
geldiler bu iki adam  karga-tulumba tutup kalabal n içine 
savurdular. 
 O insanlar n  Hadis’i yanl  anlamalar , vahim iki  hatan n 
birden ya anmas na sebep oldu. Önce kendileri, Kabe’ye arkalar n  
dönmek gibi bir hata i lediler, sonra da oraya temiz niyetlerle 
gelmi , ama cehaletiyle ne yapt n n fark nda olmayan insanlara 
askerlerin kötü muamele yapmas na f rsat vermi lerdi. 
 Cahilin dini i te bu!.. Bir yerde kurumu  cesetten kan 
damlat r, bir yerde Kabe’ye s rt n  döndürür. Bir yerde mezara çaput 
ba lat r, ta  ta a tutturmaya kalkar…San r m bugün slâm’ n vahyin 
disiplininden neredeyse ç kar lmak istenerek gelenekler manzumesi 
haline gelmesinin ana sebebi de burad r!.. 
 Bunlar, bu tür ayr cal kl  mezarlar unu ifade ediyor: 
Bugünün insan nda oldu u gibi eski ça lar n insanlar nda da 
sa duyu, sahiplenme, vefa gibi sosyal  erdemlilik varl n  
koruyabilmi . nsanlar kendilerine el uzatan güçlünün gölgesinde 
ya amay  bir s nma zarureti olarak hep koruyarak gelmi ler… 
Bunun için de öldüklerinde onlar  mezarlar yla da aralar nda 
görmek istedikleri için her toplumun ve inanc n gereklerine göre 
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böyle kabirler in a etmi ler… Bugün bunlar n bize verece i ders, 
inanc m z  yozla t racak kerametler aramak de il, o insanlar n 
kendilerini bu ekilde yücelten insanlara verdi i iç güvenin hâlâ bir 
ihtiyaç olarak varl n  devam ettirdi ini idrak etmek olmal d r…
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 Y  K , ‘NEREDE O ESK   
 DÜ ÜNLER’ D YEM YORUZ! 
 
 Dü ün, bir mutlu hayat n ba lang ç törenidir. Her toplum 
evlilik için bir ön düzenleme olarak dü ünü çe itle ekilde alg lam  
ve uygulam t r. Bizde de dü ünler, geleneklerin disiplini içinde 
oldu u sürece bir e lenceden çok, bir mutluluk gösterisi olarak 
sürdürülmü tür. San r m, bundan yar m as r öncesine kadar, bu 
temel anlay n d na ç k lan illerden birisi Kayseriydi… 
 Burada bir dü ün yapacaksan z, ya bir dansöz ya da bir 
köçek bulacakt n z. Dansöz, aç k giyinen yar  ç plak birisi de il, 
dü üne getirdi iniz çalg  ekibinden birisinin bu i  için kiralad  
kendilerinden bir kad nd r. Ç kar normal k yafetiyle dans eder .Bu 
dans  bir günle s n rl  tutan oldu u gibi birkaç gün sürdüren de 
olurdu.. Hali vakti yerinde olanlar bunu bulurlard . Daha dü ük 
gelirli olanlar ise, köçek dedi imiz yine çalg  ekibinden bir erke in 
etek giyerek dans n  sergilerdi. Bunun en büyük mahareti ise 
yorgan  dakikalarca havada döndürmesiydi. Her ikisinin de en 
önemli malzemesi çalg , ka k ve zildi. Hatta, bunlar  sünnet 
dü ünlerinde de icra ederlerdi. Peygamber’in bir tavsiyesini, ona 
benzeme arzusunu böylesine bir soytar l kla yerine getirmek ne 
kadar mant kl  bir ey ise, o kadar da sünnete uygun dinî bir 
tav rd … 
 Kayseri’de bir dönem dü ünlerde zil tak p oynamay   
meslek edinen ükrü isminde bir ah s vard . öhreti öylesine 
yayg nd  ki, Abdullah Sato lu bile “Kayseri Ansiklopedisi”nde onu 
madde yapma gere ini duyarak ve unlar  yazmaktad r: 
 “ ükrücük: 1940’l   y llarda, Kayseri’deki dü ün ve dernek- 
lerde, keman ve klarnet e li inde, parmaklar na zil takarak oynayan 
erkek oyuncu. Son derece süslü ve temiz giyinen ve as l ad  ükrü 
oldu u halde “ ükrücük” veya “ ükrü bey” denilen bu ki i, dü ün 
sahipleri taraf ndan para kar l  davet edilir ve oyunlar yla 
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misafirleri ne elendirirdi. Fazla süslenenlere “ ükrü bey gibi” 
denilmesi bu yüzdendir…”(144) 
 Bereket versin itibar edilen bir i  olmad  için ükrü’nün 
meslek varisi ç kmad . 
 Hiç unutmam. Gazetecili e ilk ba lad m günlerde 
yapt m ilk haberlerden birisi uydu: 
 “Dü ündeki dansözü ba a götüren üç kafadar ortal  kana 
bulad . Dansöze sahip olma konusunda anla mazl a dü en ah slar 
silahla birbirlerini vurdular; birisi öldü, birisi a r yaral  olarak 
hastahaneye kald r ld . Üçüncü ah s da, bu olaya sebep oldu u 
gerekçesiyle dansöz kad n  silahla yaralayarak kay plara kar t .” 
 Bu tür olaylar do al olarak toplumda “Biz ne yap yoruz?” 
gibi kendi kendiyle bir hesapla ma duygusu do uracakt . Giderek 
bunlar n s kla mas , insanlarda ortak duyarl l klar  geli tirdi, din 
adamlar  da camilerde bu tür gösterilerin dinî taraf n n bulunmad  
gibi ahlâkî de olmad n  anlatmaya ba lad lar. Sosyal hayat n 
geli erek de i mesinin de buna katk s  oldu ve bu anlay tan ehir 
s yr l p kurtuldu… 
 Asl nda de i en yaln zca bu de ildi. Kayseri’de evlilik iki 
yuvay  y karak yar m yamalak bir yuva kurma anlay n  besleyen 
yanl  bir zemin üzerinde gidiyordu. O lan taraf , önce ba l k 
verecek, sonra burma bilezikler takacakt r. Hali vakti yerinde 
olanlar, daha do rusu sosyal konumu ve ekonomik durumu iyi 
olanlar da k za ziynet olarak Cumhuriyet alt n ndan say s  elliden 
ba layarak artan miktarda bir fi eklik takmak zorundad r.. K z taraf  
da evin kullan lan e yas na erkek taraf yla birlikte katk  sa laya- 
cakt r. Bu, uygulama arkas ndan bir y n anla mazl klar  da 
beraberinde getiriyor, alt nlar  emanet alanlar onlar  geri iadeyle 
kalk nca yuvalar bile da l yordu. 
 Muharrem Barut, Kayseri’deki bu alt n tuza ndan söz 
ederken, i e dönemin belediye ba kan n n dahi müdahale etti ini 
anlat r ve unlar  nakleder bize: 
 “Belediye Ba kan  Emin Molu, evlenmeleri zorla t ran, erkek 
taraf n n var n  yo unu elinden almacas na, bir k z al veri inden 
___________________________ 
144 Abdullah Sato lu, Kayseri Ansiklopedisi, ( ükrücük Mad) Kültür Bakanl  
Yay n , Ankara 2001 
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ba ka bir ey olmayan ba l k, parmak kal nl nda, say s  insafa 
kalm  alt n burma bilezik art n  ortadan kald rmak için ileri 
gelenleri, ba  tutanlar  zorlar, sözbirli ine varma a çal rd .”(145) 
 Bir de “düzen” denilen hadise vard  ki, esas bat ran  da 
buydu. Hadi alt n  al rs n evlilikten sonra bozdurursun. (Nitekim 
daha sonra bu i  kiral k fi eklik pazar n  da olu turacakt r.) Ev 
e yas n  kullan rs n. Ama düzen öyle kullan lacak cinsten eyler 
de ildir. Elbiseler çok pahal ya al n r, o günkü genç k z n vücut 
yap s na göre  al nan bu e yalar n birço u hiç kullan lmadan rafa 
kalkar. Çünkü gelin evlenip çoluk çocu a kar nca bu elbiselerin 
bedenine olmas  mümkün de il. Bu i in en kazançl s  sat c lard r. 
Kayseri’de birçok ma aza sadece düzen geliri üzerine kurulmu  tur. 
Hiç unutmam, çok yak n bir konfeksiyon ma azas  sahibi dostum 
vard . Üstelik dükkan  Kapal çar dayd . Bu çar  sarraflar n 
bulundu u bir yer ve burada dükkanlar n kiras  kilo alt nla ödenir. 
Kendisine, böylesine pahal  bir yerde bu dükkan  niye açt n  
sordu umda verdi i cevap kan m  dondurmu tu: 
 -Ayda üç-be  düzen mü terisi geldi mi, bizim i imiz ray nda 
yürür: Kira da ç kar, çal anlar n ücreti de, dükkan n masraf  da, 
bizim y ll k geçimimiz de…    
 Biz bu olaylar yüzünden düzen s ras nda, alt n al m  
s ras nda birçok evlili in bozuldu unu da gördük. Bak n z, evlili i 
nas l bir ticari tuzak olarak kulland lar. Bunu bizzat iki örnekle de 
aktaray m sizlere: 
 Bir dostumun o lu Ruslarla bavul ticaretinin artt  y llarda, 
ö retmenli i b rakarak stanbul’a gitti ve orada bir konfeksiyon 
atölyesi açt . i çok iyidir. E i ve çocuklar  Kayseri’dedir. Han m  
kom umuzdu, bir gün yazl k bir elbise ister beyinden. O da, burada 
toptan mal verdi i bir mü terisi ma aza sahibine telefon eder. 
Han m gider oradan sözü edilen elbiseyi al r. Evle gelir, elbisenin 
etiketini saklar. Beyi bayram tatilinde geldi inde, elbisenin etiketini 
verir. Kendisinin on sekiz liraya verdi i elbisenin üzerinde tam yüz 
seksen lira fiyat!.. 
 Bundan bahsedince aka yapt n  söyledim. Yemin etti: 
____________________ 
145 Necmettin Çal kan (Kadir Day o lu Düzenlemesi) Kayseri Belediye Ba kanlar , s. 
57 Kayseri Büyük ehir Bel. Yay n , Kayseri 1998 
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 -Hay r, aka yapm yorum. Benim verdi im fiyatla, onun 
satt  fiyat aras ndaki fark bu. Burada bir k s m ma azalar maalesef 
böyle yap yorlar… 
 Bir defas nda da çay n  içmek üzere beni çal t  ma azaya 
davet eden ö rencim çok enteresan bir eyden söz etti: 
 -Bu ma aza da, kar da gördü ünüz o çok lüks ma aza 
sahibinin. Kamyonla balyalar halinde gelen mallar  ma azalara 
geli igüzel bölü ürüz. Elbiseler ayn d r, burada normal piyasa 
de erinde, orada düzen fiyat nda sat l r.  
 nan lacak gibi de ildi. Ama anl yoruz ki, olanlar do ruy- 
mu . Çünkü imdi o ma azalar n hemen hepsi kepenkleri indirdiler. 

artlar de i ti, dansöz ve köçek çemberinden, fi eklik belas ndan 
kurtuldu u gibi düzen tuza n  da a t  Kayserili… 
 Bunlar  dü ününce, geçmi in o ac mas z  örtüsü alt nda 
kimbilir ne kadar st raplar n gün yüzü görmeden dü ün ma dur- 
lar n n yüre ini yaralay p onlara aram zdan kopard … Bunun içindir 
ki, o tantanal , amatal , sokaklar  zaman zaman ac ya bo an, zil ve 
zurna gürültüsüyle kirletilen  dü ün adetleri art k bir daha geri 
dönmemek üzere hayat m zdan silinip gitti… 
 Dü ün aile mahremiyetinin kendi s n rlar  içerisinde 
kalmas n  ama böyle bir yuva olu umuna toplumun birlikte alk  
tutmas n , sevincine birlikte kat lmas n  sa lamak için yap l r. Hani 
hüzünler bölü üldükçe azal r, sevinçler bölü üldükçe ço al r ya, i te 
bu ço alma, yeni kurulacak olan yuvan n bir nevi sigortas  
oluyordu. Çünkü bir toplum sözle mesi yap yorsunuz. Sizin e inizle 
birlikte bir ömür geçirmenize çevrenizdeki insanlar ahit ve hatta 
kefil oluyorlar. Bizde yuvan n kutsall n  biraz da bu sosyal 
mutabakat artt rmaktad r.  
 Bunun içindir ki:  “Nerede o eski dü ün adetleri?” 
diyemiyoruz… yi ki demiyoruz… 
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bu ço alma, yeni kurulacak olan yuvan n bir nevi sigortas  
oluyordu. Çünkü bir toplum sözle mesi yap yorsunuz. Sizin e inizle 
birlikte bir ömür geçirmenize çevrenizdeki insanlar ahit ve hatta 
kefil oluyorlar. Bizde yuvan n kutsall n  biraz da bu sosyal 
mutabakat artt rmaktad r.  
 Bunun içindir ki:  “Nerede o eski dü ün adetleri?” 
diyemiyoruz… yi ki demiyoruz… 
  
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 B R YABANCININ 35 YIL ÖNCEK  KAYSER S  
 
 Leo Van Velzen, 1974 y l nda Kayseri’ye geldi. Hollanda 
Üniversiteleri Uluslararas  birli i Vakf  (NUFFIC), Geli mekte Olan 
Ülkelerin Sosyal Bilim Ara t rmalar  Enstitüsü (IMWOO) ve Bölgesel 
Geli me stihdam Projeleri (REMLOD) gibi önemli Bat l  
kurulu lar n organize etti i bir ara t rma projesi için burada dört ay 
kadar çal ma yapt . Bu sar n, ince uzun boylu genç bilim adam yla 
burada çal t  s rada birkaç defa görü me imkân m oldu. 
“Kayseri’de Çevresel Üretim” üzerine  ara t rma yap yordu. Daha 
sonra ülkesine döndü, burada yapt  çal malar n  ayn  adla 
kitapla t rd  ve bu kitaptan bir tanesini de bana gönderdi. Burada 
Kayseri’nin o y lki ticaret ve sanayine yönelik tespitler yer al yor. 
Velzen, bunu yaparken, Kayseri’yi tan mlamay  da ihmal etmiyor. 
Biz i in bu yönüne bakmak istiyoruz. Bir yabanc  1975’lerde  nüfusu  
207 bin olan ehri nas l görüyor nas l anlat yor? Onun, “Kayseri: 
Tar msal Bir Bölgede Çevresel Bir Büyüme Ekseni” ara ba l  ile bize 
sundu u  baz   de erlendirmelerini gelin birlikte okuyal m: 
 “Kayseri, Türkiye’nin Asya kesimindeki içlerde bir kenttir. 
Yüksek Anadolu platosunda bulunmaktad r. Antik Tarihle 
ilgilenenler için kentin H ristiyanl k öncesi dönemindeki Caesarea 
ismi seyahati s ras nda yan nda ta d  rehber kitaplarda bile yazar. 
Caesarea Kayseri’nin bugün bulundu u yerde kurulmu  bir eski ça  
kenti idi. Üstelik, Grek ve Roma egemenli inden çok önceleri b ile 
bu bölgede çe itli kültürler kayna m  bulunuyordu. Bununla 
beraber, Kayseri’nin civar nda birçok tarihi zenginliklerin bulundu- 

unu; fakat turizm bak m ndan son zamanlara gelinceye kadar bile 
bunlardan yararlan lmad n  ö renmek a rt c  olmuyor. 
 Kayseri eski geçmi i olmasa, bilinen bir yer olmasa bile, gene 
de ismini duyurabilecek bir yerdir. Kayseri’nin geçmi inin bir k sm  
bugününde de ya amaktad r. Kayserililer bugün de pazarl k 
yapmas n  bilen “Kayserililer olarak ün sahibidirler. Kuruldu undan 
beri Kayseri bir ticaret merkezi olmu tur.  Kayserili olmayanlar 
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saatlerce oturup Kayserililerin ticari yetenekleri hakk nda f kralar 
anlatmakta, Kayserililer “tevazu”yu elden b rakmadan bu f kralara 
kendi anlatt klar  ile kat lmaktad rlar. Gerçekten de bu esprinin bir 
k sm  Kayserili tüccarlar n söyledi i ileri sürülen u darb meselde de 
ifadesini bulmaktad r: “Övünmek gibi olmas n ama, Kayseriliyim”. 
 in folklorik yönü bir tarafa, bugün gördü ümüz Kayseri ne 
durumdad r? Kayseri, bugün, eskinin eri ilmesi, ula lmas  güç, 
sadece kervanlar için bir u rak yeri olmaktan ç km t r. Tüccar 
zihniyetini aksettiren mizah, belki de, bir zamanlar buralarda 
ya ayan ve t pk  Yunanl lar gibi, Osmanl  ticaretinin büyükçe bir 
k sm n  ellerinde tutan Ermenilerin zaman ndan kalm  olabilir. 
 Bugün kente gelen bir yabanc y  en çok etkileyen, kentin çok 
h zl  bir ekilde büyümekte olu udur. Kentle me aç kça görülen bir 
olgudur. 1975 y l  Genel nüfusu kent içi nüfusun 200 bin oldu unu 
göstermi ; böylece, kent Türkiye’nin dokuzuncu büyük kenti 
durumuna gelmi tir. Ayr ca, ilave olarak kentin y ll k nüfus art  
son say m döneminde yüzde 5 olmu tur. Kent, bu durumda, 
Türkiye’nin nüfusu en h zl  ortan kenti olmu tur. 
 H zl  büyüme her yerde göze çarpmaktad r. Kentin içinden 
geçen, çevresini dola an geni  asfalt yollar kozmopolitan bir kent 
görünümü vermektedir. A r  derecede k sa bir süre içinde  ve özel 
sektör eliyle, yerden mantar gibi kentin içinde yeni bir residansiyal 
bölge in a ve imar olunmu tur. Bu bölümde “modernle me” yüksek 
apartmanlar demektir. Bu apartmanlar ço unlukla on kata 
varmaktad r. Kentin içinde yap lacak bir gezinti, modernle menin 
nas l gerçekle mekte oldu unu gözler önüne sermekte; al veri e 
ç km  bir mü teri kentin çar lar nda her ne ararsa bulabilmektedir. 
Say s z denecek kadar çok ma azada her çe it ev e yas  sat lmakta; 
kentte ayakkab  satan yüzlerce kundurac  dükkan  ve ma azas  
bulunmaktad r. Hatta, astronomik rakamlarla sat  yapan en son 
modaya uygun giyim e yalar  satan modern ve büyük butikler de 
vard r. Her ey, Kayseri’nin yak ndan ve uzaktan gelen ve normal 
veya lüks nitelikte, türde birçok eyleri sat n alan insanlar n ya ad  
geni  bir hinterland n merkez kenti oldu unu gözler önüne 
sermektedir. 
 Kentin d  semtlerinde yap lacak bir gezintide ise, her yanda 
bir in aat faaliyeti göze çarpmakta, çe itli in aat safhas nda bulunan 
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onlarca fabrika in aat na rastlanmakta; eskiden bo  arazi olan bu 
yerlerde her yerden bu gibi in aatlar yükselmektedir. 
 dari merkez  olarak da Kayseri son derece önemli bir 
kenttir. Kent, kendi ad n  ta yan ve Türkiye’nin 67 ilinden birinin 
merkezidir. Kentte de i ik on be  e itim kurulu u, be  adet büyük 
hastane ve bir askeri garnizon bulunmaktad r; hinterland  için 
Kayseri’nin ta d  önem buradan gelmektedir. Kent, ayn  zamanda 
çok i lek bir yol kav a nda bulunmaktad r. Do u ve Bat  aras nda 
uzanan anayollar, Ankara’dan ç k p güneyde önemli bir sanayi kenti 
ve yak n çevresi ile büyük bir “liman”  olan Adana’ya giden yollar 
buradan geçmektedir. Kentteki otobüs garajlar ndan her gün 
yüzlerce otobüs çe itli yerlere gitmektedir.” 
 Yazar, önemli bir co rafi yap ya dikkatimizi çekmek için 
yaz n n ba l n  çok anlaml  bir ekilde olu turmu : “Kayseri: 
Tar msal Bir Bölgede Çevresel Bir Büyüme Ekseni”.  
 Orta ve ileri ya  grubunda olanlar çok iyi hat rlarlar: Kayseri, 
tarihi boyunca bulundu u topraklar n genel yap s na uymayan bir 
ehirle me tavr n  temsil etti. Mesela Konya gibi tar ma ve tar m 

endüstrisine dayal  de ildi. Sivas gibi hayvanc l kla geli me yollar n  
aramad . Halbuki, Konya ve Sivas, Türkiye’nin en büyük toprak 
parças na sahip ilk iki ilidir. Konya’n n o tarihlerde toprak 
yüzölçümü Kayseri’nin üç kat na yak nd r, 47.420 km²’dir. Sivas 
Kayseri’den yüzde 80 daha büyüktür; 28.448 Km²’dir. Kayseri ise 
16.917 Km² ile bunlar n aras nda yer almaktad r. 
 Yazar’ n incelemek ara t rmak için geldi i y llarda, Kayseri 
bir antiye görünümündeydi ve hâlâ bu özelli ini devam ettirmek- 
tedir. O y llarda, devletin ev sahibi olabilmeleri için sigortal  kesime 
mesken kredisi musluklar n  açmas  sonucu Kayseri yenile mede 
hamleyi  ba latan ilk ehirlerden birisi olmu tur. Öyle ki, ülke 
genelinde verilen toplam kredinin yüzde 10’undan fazlas n  sadece 
Kayserili müte ebbis çekmi  ve böylece Yazar’ n sözünü etti i: 
“ n aat faaliyeti” modern ehircili in hareket noktas n  olu tur- 
mu tur. 
 Kayseri  böyle bir imkân  nas l kullanm t r?  Asl nda, 
Yazar’ n yukar daki metinde srarla vurgulad  bir fonksiyonel 
nitelik vard r: O da, “Hinterlant” olgusu. Evet, Kayseri, tarihi 
boyunca d ar da b rak lm  bir il de ildir. ehir bat ’dan do uya 
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uzanan geni  bir havzan n üzerinde yer almaktad r. Bu iki cephenin 
geni leme ve geli me yollar  bu havzadan geçmek zorundad r. 
Dolay s yla Kayseri merkezi bir u rak yeri durumundad r. Bundan 
da önemlisi, çevresindeki illeri bir m knat s gibi kendine ba l  
tutmas d r. Bak n z mesela, Cumhuriyetten önce ve Cumhuriyetin 
ilk y llar nda, Sivas’ n nüfusu Kayseri’den çok fazlad r ama, Sivas bu 
gücünü koruyamam  ve Kayseri’ye neredeyse teslim olmu tur. 
Kayseri adeta, Sivas’ n içini bo altarak buras n n insan n  kendi i  
alanlar nda sa l kl  bir i gücü olarak kullanabilmi tir. Ayn  
özelliklere sahip olmasa da, Nev ehir, Ni de, Yozgat’ n, hatta 
Kahramanmara ’ n da Kayseri’ye ba ml l  benzer özellikler 
ta maktad r. Bugün Kayseri nüfusunun yüzde seksenlere varan 
d ardan göç yoluyla olu mas nda besleyici unsur olarak bu iller 
gözükmektedir. Bu insanlar geldikleri kendi topraklar ndan 
ba lar n  da koparmam lard r. Dolay s yla ehir, merkezî bir nitelik 
kazanm , üretim ve pazarlamas  bu “hinterlant” avantaj yla kendi 
konumunu güçlendirmi tir. Büyümede en önemli itici unsur budur. 
Bunun için de Kayseri o y llarda, ticaret gelene ini üretimden 
beslenen bir model yerine al sat anlay na oturtmu tur. Yazar, 
bunun da fark ndad r ve kitab n n ilerleyen sayfalar nda, Kayserililer 
aras nda yayg n oldu unu söyledi i bir deyimden söz etmektedir: 
 “Zengin olmak istiyorsan al sat, 
 flas etmek istiyorsan yap sat!” 
 Bugün öyle midir? Elbetteki de il!.. Satt n  daha bir 
maliyet bedeli üzerinden almak yerine, daha ucuza mal etmek 
anlay  Kayseriliyi sanayiye yöneltmi tir. Bugün Organize Sanayi 
Bölgesinde 43 bin ki iyi istihdam eden 450 dolay nda fabrikan n 
olmas , onun hemen biti i inde Hac lar Organize Sanayinin 
geli mesi, ehrin do usunda Mimar Sinan, Bat s nda ncesu  
Organize Sanayi alanlar n n hizmete sokulmas , ehrin böyle bir 
anlay a yöneldi ini göstermektedir. Kayseri, Yazar’ n kitab n n 
ba nda sözünü etti i “Ticaret Kapitalizm”înden sonunda sözünü 
etti i ve beklenti olarak gördü ü küçük ve orta ölçekli kurulu larla 
hamle yap p “Sanayi Kapitalizmine” geçi inin sanc lar n  ya amak- 
tad r. De il Türkiye’de, dünyada bile örne ine rastlanmayan bir 
günde, 139 fabrika temelinin devlet töreniyle at lmas , bu hamlenin 
sevindirici giri imi de il midir? 
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 Leo Van Velzen’in bundan 35 y l önce gelip inceledi i ve 
kendine göre istatistikî dökümler yapt   o gündü Kayseri ku kusuz 
bugünkü Kayseri de ildir. Ancak o Kayseri ve o günkü Kayserilinin 
giri imcilik ruhu bugünkü Kayseri’yi do urmu tur. Yar nki daha 
modern Kayseri’yi do uracakt r… Bugün ehrin nüfusu o günkü 
nüfusun neredeyse be  kat na ula m t r. Yazar’ n sözünü etti i 10 
katl  binalar dar bir alana s k m  iken, bugün 15 katl  ve daha 
yüksekleriyle ehir çok geni  bir alana yay lm t r. Küçük ve orta 
ölçekli s nai kurulu lar ndan dünyada marka haline gelen büyük  
kurulu lara s çranm t r. 
 Bunlar  yaparken, Bat n n o kirli “Kapitalizm” laf  yerine 
“alan” laf  daha uygun dü ecektir. Çünkü Kapitalizm mant nda 
zenginle tikçe daha da zengin olma vard r. Kapitalist sistem bölü - 
meyi bilmez. Muhteristir ve bencildir ve do al olarak ac mas zd r. 
Kayserili ise, kazand na çevresini ortak eden bir yap ya sahiptir: 
Bu ehirdeki okullar n tamam na yak n n  600 milyon dolar 
harcayarak  hayata geçiren bu ticaret ve sanayide i  sahibi insanlar n 
böylesi bir erdemli tavr  ba ka neyle izah edilebilir?.. Türkiye’de ve 
hatta Bat ’da bir örne ine rastlan lmayacak ekilde, kendi 
üniversitesine 100 milyon dolarla fakülte binalar  in a etmek de ayni 
fedakarl n eseri de il midir?  Kayserili “Ticari Alan”dan “Sanayi 
Alan na”, ya da “Ticaret Sektörü”nden “Sanayi Sektörü”ne yönelmede 
aceleci olmasa da istikrarl  bir büyümeyle geçi ini tamamlama 
yolunda hedefe yakla mak üzeredir. S n r ehri olmamas na, liman  
bulunmamas na ra men, üretiminin önemli bir bölümünü ihraç 
eden bir ehrin itibar na ula m t r. Leo Van Velzen bugün 
Kayseri’ye gelse öyle inceleme yapmasa, sadece öyle bir gezip 
görse, san r m bu ehir için çok daha önemli eyler söyleyecektir.. 
 Bu bölümü bir dikkat notuyla tamamlamak istiyorum. 
Hollanda Kraliçesi Beatrix, Türkiye’ye yapt  ziyaretinin içerisinde 
resmi kulvar n d na ç kan ilk Bat l  devlet adam  olarak 1 Mart 2007 
günü Kayseri’yi de ziyaret etti. Bundan Leo Van Velzen’in pay  var 
m d r bilmiyoruz. Bilinen tek gerçek bir Kraliçe’nin bu ehrin 
sokaklar nda ayak izi b rakmas d r. Bat ’n n menfaatinin oldu u 
yerde sevgisinin samimi olmad n  dikkate al rsak, bu geziden daha 
sa l kl  sonuçlar ç karabiliriz. Ancak o menfaat nedir?  Onu da 
zamanla görece iz. Verdi i mesaj olumlu, öyle dedi: ''Ciddiyetle 
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haz rlanm  bu toplant da Kayseri ve Türkiye hakk nda ilginç 
bilgiler edindim. Burada anlat lanlardan anla ld na göre Avrupa'- 
dan çok ey bekliyorsunuz. AB sürecinde bu da çok olumlu bir ad m. 
Kayseri'de geli tirdi iniz ve hakl  olarak gurur duydu unuz 
yakla m, sizin de Avrupa'ya katk  sa layabilece inizi ortaya 
koyuyor.'' (146)  
 Evet elbette Avrupa’ya katk  sa layaca z… Bu konuda 
büyük ve tarihi bir tecrübeye sahibiz: 
 Bizim varl m z n do urdu u rahats zl k nedeniyle as rlar 
boyu, içerde birbirleriyle kavgal  olsalar da ilki Kayseri 
topraklar ndan büyük k y m ve y k mla geçen Haçl  Seferleriyle d ta 
bize kar  bütünle mi ler ve bu seferler sayesindedir ki, Avrupa a 
ula abilmi , Rönesans ve reformlar n  gerçekle tirebilmi ti. Bugün 
Bat ’n n modern varl n  oturttu u temelin alt nda bizim 
ortaça daki ayd nl m z n hayranl klarla dolu izleri ve etkileri 
vard r. Kraliçe ve Bat l  halklar bunu biliyor gözükmese de tarih ve 
ayd nlar  biliyor!..Bak n z, Bat n n tan nm  bilim adamlar ndan 
Arnold Toynbee, bu gerçe i nas l ifade ediyor: “Elbette slâm’dan 
kazan lan siyasal kazançlar n yan nda Haçl  seferlerinin ekonomik 
ve kültürel sonuçlar  daha önemliydi. Fethedilen slâm, ekonomik ve 
kültürel olarak zalim fatihini büyüledi ve Latin dünyas n n basit 
ya am na medeniyetin nimetlerini getirdi.”(147) Bu görü ü 
benimseyen Bat ’da yüzlerce bilim adam  var. Ve i in ilginç yan , 
Anadolu’daki Selçuklu eserleri Selçuklu devletinin güçlü döneminde 
ba lam  olmas na ra men, gerileme döneminde de bütün h z yla 
yapt r lmaya devam edildi. Bak n Mesela, Alaeddin Keykubad’ n 
ölümünden sonra daha o y la kadar Müslüman olmayan e i Hunat 
Hatun, Müslüman olmu  ve e i ile daha sonra ölen o lu’ndan 
kendisine intikal eden servetinin tamam na yak n n , Anadolu’nun 
muhtelif yerlerine hay r kurumlar  yaparak de erlendirmi tir.  Yani 
insanlar birikimlerini varislerine da tmak yerine, ülkenin gelece- 

ine harcad lar. Üstelik bunu de bu sava lar n devam etti i y llar 
boyunca in a ederek bir medeniyet me alesi gibi hem onlar  ve hem 
____________________________ 
146 Leo Van Velzen, Kayseri’de Çevresel Üretim, NUFFIC/ IMWOOD/ REMPLOD 
Projesi yay n  s.35 vd.Ankara 1978 
147 Arnold Toynbee, Medeniyet Yarg lan yor, (Çev.Ufuk Uyan), Yeryüzü Yay nlar , 
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bizim insan m z  ayd nlatt lar. in ac  taraf  bugün biz, bir devlet 
politikas  olarak geçmi e dü manl k ideolojisiyle nesilleri yeti tirme- 
ye çal t k. Halbuki kabul etsen de etmesen de tarihin sana aittir ve 
senin geçmi inin silinmez foto raf d r. Leo Van Velzen, bu noktala 
de inmeden çal mas n  yürütüp tamamlam  olsa bile, biz 
gelece imizin kendi ellerimizle, kendi bilgi ve birikimimizle 
ekillenmesini istiyorsak bu adamlar n yar m as r önce bugünü fark 

etmelerindeki dikkati çok iyi okumam z gerekir.  
Kayseri, Uçak Fabrikas n n harabelerinden üretti i bir 

hayalle sanayide at l mlara girdi ve orada yeti en ustalar sayesinde  
gerçek bir geli me ve sanayile me çizgisini yakalayabildi. Bugün o 
nesil aram zdan ayr ld , onlar n çocuklar  çok daha iyilerini 
ba arabilmek için kolektif dü ünceyi ve birimlerini harekete 
geçirmek mecburiyetindedirler. Geçmi e sadakatin ifadesi bu 
olmal d r. Daha önemlisi, nesiller tecrübe ve birikimlerini birbirleri- 
ne aktararak hayat n devaml l na bir anlam verebilirlerse ülkenin 
zenginle mesinin yolu  da aç lm  olacakt r. Ortak heyecan bunu 
gerekli k lmal  ve insanlar m z payla man n erdemlili i içinde ileri 
hamlelerle gidebilmelidir. Sanayi kapitalizminin ac mas z çark na 
girenler bu tür erdemlilikleri kaybedebilirler. Bat , ya anm  bir 
tecrübedir ve bizim sanayici ve i  adamlar m z oradan gereken 
dersleri almal d rlar. Aile irketlerinin büyüyerek büyük kurulu - 
lara, hatta Holdinglere dönü mesi elbette iyidir, ancak bunun bize 
göreli ini koruyabilir ve buna yeni bir sanayi modeli tarz  
kazand rabilirsek taklitten kurtulmu  oluruz.  Ekonominin darald  
dönemlerde i çisini i inden etmeyen, onlar  izinli ç kar p yar  
maa n  veren sosyal güvencelerini yerine getiren, sigortas n  ödeyen 
i  adamlar , kapitalist ihtiras n, o ac mas z çark na dü meme erdem- 
lili ini gösteren insanlard r. Bu bir modeldir, bunun bir sosyal ve bir 
de ahlaâk3i temeli vard r. Bat l  sanayici bu dili anlamaz, onun için 
de kullanamaz. Bizim onlardan en önemli fark m z bu olmal d r. 
Bunu bir i  disiplini, ekonomik kural haline getirebilirsek, bugün 
mevcut olan ekonomik sistemler aras nda yeni bir Türk- slâm 
modelini olu turmu  oluruz. ehrin ana yap ta  sanayisi ise, sanayi 
böyle bir sistemin içinde ekillendirilmelidir. O zaman Velzen’in 
dikkatinin arkas ndaki niyeti bir anlam ifade etmi  olmayacakt r. 

381



 

 Bizim aç m zdan geçmi e sa lanacak katk  budur. Bat ’n n 
bizi ara t rmas , irdelemesinin alt ndaki niyeti iyi okursak, kendimizi 
fark etmenin uuruna çok daha çabuk ula abiliriz.  
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 B R KALV N ZM RÜZGÂRIYDI GELD  GEÇT !.. 
 
 Son çeyrek as rda Kayseri’nin gösterdi i ola anüstü geli me, 
d m zda da dikkati çekmeye ba lam  olacak ki,  “Europen Stability 
Initiative (ESI)”adl  kurulu  uzman elemanlar yla gelip ehirde 
önemli bir ara t rma yapt . Daha sonra bunu 2005 y l nda bir rapor 
halinde de yay mlad . Rapor’un özetinde bu çal ma ana hatlar yla 
adeta sat rba lar  gibi verilmektedir: 
 “Türkiye'nin Avrupa Birli i üyeli ini istemeyen Avrupal lar 
aras nda genellikle Türkiye'nin yaln zca biri Bat l  olan iki yüzü 
oldu u görü ü s k s k dile getiriliyor. stanbul'un kozmopolit 
görünümü ile daha az geli mi , yoksul ve de erleri aç s ndan 
"Avrupal " olmad  dü ünülen Türkiye'nin geni  iç bölgeleri 
aras ndaki tezat ön plana ç kar l yor. 
 Tar ma dayal  ekonomisi ve erkek egemen slâm kültürünün 
hakim oldu u Orta Anadolu, bu 'di er' Türkiye'nin merkezi olarak 
kabul edilmekte. Öte yandan Orta Anadolu, çok yak n bir geçmi te, 
ticaretle geçinen birkaç ehri canl  birer üretim merkezine 
dönü türen bir ekonomik mucizenin gerçekle ti i yer. 
 Anadolu'da yeni refah ortam , geleneksel de erlerin de i - 
mesine ve çal maya, giri imcili e ve kalk nmaya önem veren yeni 
bir kültürün olu mas na yol aç yor. Toplumsal aç dan muhafazakar 
ve dindar bir toplum olma özelli ini korurken, baz lar n n belirtti i 
gibi bir de 'Sessiz slâm Reformu' sürecinden geçiyor. Kayseri'nin 
önde gelen i  çevreleri, elde ettikleri ekonomik ba ar da "Protestan 
çal ma eti i"nin pay n n büyük oldu unu dü ünüyor. 
 Bu raporda, nüfusu bir milyonu bulan Orta Anadolu ili 
Kayseri'deki sosyal ve ekonomik de i imler inceleniyor. Kayseri'nin, 
Türkiye'deki önde gelen mobilya üreticilerinin topland  bir merkez 
olarak öne ç kmas , dünya jean kuma  üretiminin yüzde birini 
gerçekle tiren Orta Anadolu'nun yükseli i ve Kayseri eker Fabrika- 
s n n ba ar s  ile bunun yerel tar mda yaratt  etkilerden yola 
ç karak baz  stratejik sektörlere ait ayr nt l  vak'a analizleri 
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sunuluyor: bu analizler, sanayi kapitalizminin, önceden büyük 
ölçüde tar mla u ra an ve ticaret yapan bir toplumda yaln zca tek 
nesilde, nas l ortaya ç kt n  gösteriyor. Ayr ca, farkl  hükümetlerin 
uygulad  politikalar n ba ar s zl n n 1990'l  y llar n kaybedil- 
mesine yol açt na ve Ocak 2000/01 ekonomik krizi ile hemen 
ard ndan gelen yap sal reformlar n Türkiye ekonomisi için ne kadar 
kritik bir dönüm noktas  oldu una dikkat çekiyor. 
 Raporda, geçen on y ll k dönemdeki bireyselci, i  hayat n n 
geli imine önem atfeden ak mlar n n Türk slâm ’nda belirginle ti i 
aç klan yor; Kayseri'nin en ba ar l  kasabas  olan 20.000 nüfusuyla 
Türkiye'nin en büyük 500 irketi aras na tam 9 üye veren sanayi 
havzas  Hac lar ayr nt l  olarak inceleniyor; geli en Anadolu 
toplumunda kad n n yeri ve bu durumun h zl  geli menin önündeki 
en ciddi engel olarak bulunma nedenleri irdeleniyor.” 
 “Sessiz slâm Reformu, slâmi Kalvinizm, Protestan i  ahlak  ve 
Türk slâm ” Ana metin içerisinde iyi ambalajlanm  kavramlar, söz 
kalabal  aras nda dikkati çekmeyebilir. Raporun ana hedefini bu 
çerçevedeki de erlendirmeler nda dikkate al rsak niyet çok daha 
iyi anla lacakt r. Bunun  tart mas n  ileriye b rakarak imdi bu 
raporun Kayseri yorumuna bakal m:  
 “Türkiye`nin merkezi Orta Anadolu’daki Kayseri ili, ülkenin 
hemen hemen tam ortas nda, Bat s ndaki Ege k y s ndan da, 
Do usundaki ran s n r ndan da yakla k 900 kilometrelik e  
uzakl kta yer al yor. Platolarla bezeli da lar vadileri bölerek, k n 
so uk, yaz n kuru iklime sahip engebeli bir arazi olu turmakta. En 
yüksek yeri olan Erciyes da , sönmü  eski bir volkan. Patlama- 
lar n n neden oldu u volkanik küllerden, Kapadokya çevresinde, 
rüzgâr n ve suyun ekillendirdi i ola anüstü tabiat biçimleri 
olu mu . Erciyes da n n kuzeyinden Türkiye`nin en uzun nehri 
K z l rmak geçiyor. Kayseri ilinin bir milyon ki i olan toplam 
nüfusunun ço unlu u Erciyes da n n kuzeyinde bulunan ehir 
merkezinde ya yor. Bölgede, yo un tar ma olanak sa layan geni  
iki ova var: il merkezinin kuzeydo usundaki Kayseri ovas  ve daha 
büyük olan, da n güneyindeki Develi ovas . Ba l ca tar m ürünleri 
bu day ve arpa. Bölgenin geni  bir bölümü da l kt r ve da n k 
yerle im nedeniyle nüfus yo unlu u dü ük, baz  yerlerde kilometre 
kareye dü en ki i say s  15`i ancak buluyor. Kayseri ad , bir 
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zamanlar eski Anadolu`nun en önemli ehirlerinden biri olan Roma 
kenti Caesarea`dan gelmekte. Ermeni Kilisesi`nin kurucusu Surp 
Kirkor, 4. yüzy lda Caesarea`da ya am . 11. yüzy ldan 13. yüzy la 
kadar Kayseri, Anadolu`da Selçuklular taraf ndan kurulan ilk Türk 
devletinin merkezi. Civar köylerinden birinde do an ünlü Osmanl  
mimar  Sinan (1490–1588) ise Yeniçeri ordusuna kat l ncaya kadar 
H ristiyan… Bugün, yaln zca terkedilmi  kiliseler, yer adlar  ve 
geleneksel hal  dokumalar ndaki motifler, ziyaretçilere Osmanl  
Kayseri`sinin zengin bir etnik kökene sahip geçmi ini an msat yor. 
2002 y l nda hizmete giren Kayseri Hilton otelinin 12. kat ndaki 
teras ndan etrafa bakarken, Kayseri`nin köklü tarihine ait izleri 
görmek mümkün: Selçuklu ehrinin kararan duvarlar , Kapal  
Çar `n n parlayan çat lar  ve kentin ba l ca cami ve medreseleri. 
Eski ehrin s n rlar  d nda kalan, Kayseri`nin nispeten yak n sanayi 
geçmi ini yans tan ve özellikle ildeki sanayile menin ba lang c n  
simgeleyen 1926`da aç lan uçak fabrikas  dikkat çekiyor. Daha 
uzakta h zla geli en ve büyüyen Erciyes Üniversitesi`nin binalar  
bulunuyor. Bat ya do ru, Erciyes da `n n yamaçlar nda bulunan 
küçük ve gururlu sanayi kasabas  Hac lar ve Hac lar Elektrik 
Sanayi(HES) irketinin geni  bir alana yay lan tesisleri, çat s na 
vuran güne  nlar n  tepeden do ru yans t yor. 1950`li y llardaki 
halinden tan nmayacak derecede farkl  günümüz Kayseri`si. Kent 
merkezi, 1950`deki 65.500 nüfustan, bugün 600.000`li rakamlara 
ula m . nsanlar, merkezin bat s nda 2.350 hektardan büyük bir 
alanda kurulu olan ve h zla geli en Organize Sanayi Bölgesi`ndeki i  
olanaklar ndan yararlanmak için k rsal kesimden kente yerle iyor. 
Türkiye`deki benzerlerinin en büyüklerinden biri olan bu sanayi 
bölgesi, ayn  günde 139 yeni bina in aat n  ba latma özelli iyle de 
2004 y l nda Guinness Rekorlar Kitab `na girmek için aday. Geçen on 
iki ayl k dönemde, Kayseri merkezinde 10.000`den çok yeni 
apartmana elektrik ba lanm  bulunuyor. Kayseri ehrinin h zl  
büyümesi, il çap nda da baz  yap sal de i ikliklere sebep oldu. 
Bugün, il s n rlar  içinde ya ayan bir milyon ki inin yüzde 69`u 
(Türkiye ortalamas  yüzde 65) merkezde ya yor. Kentle me, e itim 
olanaklar n  da olumlu etkiliyor ve artt r yor. 1950 y l nda kad nlar n 
yüzde 20`sinden daha az  okuryazarken, bu say  bugün yüzde 86. 
Söz konusu oran  yüzde yüze ç kartmay  hedefleyen kararl  bir 
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kampanya sürmekte. Evde hal  dokuma gibi geleneksel el 
sanatlar nda, 1997 itibar yla ülkede zorunlu e itimin 5 y ldan 8 y la 
ç kar lmas  sonucu genç k zlar n daha uzun süre ö renim görmeleri 
nedeniyle büyük dü ü  var. Erciyes Da `n n eteklerindeki (art k 
kasaba haline gelen) Hac lar köyünde her ne kadar hala koyun ve at 
resimli turistik posterler bulunsa da, hayvanc l k yap lm yor, 
nüfusun ço unlu u, bir önceki nesil taraf ndan kurulan sanayi 
tesislerinde (baz lar  binlerce i çi çal t ran irketlerde yönetici 
olarak) çal yor.  
 Ticaret merkezi olan Kayseri`nin bir sanayi merkezi 
konumuna yükseli ini yans tan etkileyici bir öykü. Kayseri, asl nda 
mobilya üretiminde rakiplerine k yasla belirgin bir avantaja sahip 
de ildi; Karadeniz`deki orman arazileri çok uzakta ve Türkiye`de 
nakliye pahal . Ancak her eye ra men Kayseri, son yirmi y lda 
yaln zca Anadolu`da de il, Orta Do u ve Güney Do u Avrupa`da 
da en ba ar l  mobilya üretim merkezine dönü tü. Bugün Kayseri`de 
mobilya i iyle u ra an 3.500`den fazla irket var. Bunlardan 400`e 
yak n  kitle üretim teknikleri uyguluyor. Günlük kapasite ortalama 
olarak 20.000 kanepe ve 8.000 koltuk. Kayseri`deki Mobilya 
Üreticileri Birli i`nin verilerine göre, mobilya ve yan sanayiinde, 
yakla k 40.000 ki i çal yor ve bu durum, sektörün Kayseri 
ekonomisinin can damar  oldu unu gösteriyor. Kayseri`nin buralara 
nereden geldi ini anlamak ve nereye gidebilece ini de erlendirmek 
aç s ndan, mobilya sektörü anlaml  bir ba lang ç noktas  te kil 
ediyor. Mobilya piyasas , 1950`lerden beri Türkiye`nin ya ad  
ekonomik ve sosyal de i imi yans tmakta. Geleneksel Orta Anadolu 
evinde, oturmak için ilte, battaniye ve hal lar n üst üste konulma- 
s yla olu turulan yüksek bir platform olan ve konuklar n oturtul- 
du u sedir kullan l rd . Aileler, yemeklerini yerde oturarak, alçak 
tahta bir masan n etraf nda yer ve gün boyunca harmanlanan ham 
yünle doldurulan iltelerin üstünde uyurdu. Battaniye ve hal lar, 
evde kad nlar taraf ndan el tezgahlar nda dokunurdu. Sedir, köy 
fakirli inin bir simgesiydi. 1950 ve 1965 y llar  aras nda, 
Türkiye`deki ehir nüfusu iki kat na ç karak, be  milyondan on 
milyon ki iye ula t . 1950`de 65.488 olan Kayseri merkezinin nüfusu 
da 1970`de 160.985`ti Kentle me, ya am biçimini inan lmaz biçimde 
de i tirdi. ehirdeki dairelerde el dokumas  hal lar n yerini makine 
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üretimi ürünler almaya ba lad , iltelere art k yün de il, metal yaylar 
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ilte, karyola, koltuk omurgas ) yapt . Dö emecilikte kullan lan 

z mba tabancalar  gibi, daha sonra yerel olarak da üretilecek olan, 
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eklindeydi. Hatta, o zamanlar çok moda olan bir deyi i aktarm t : 
`Zengin olmak istiyorsan, al sat. Ama iflas etmek istiyorsan, yap sat.’ 
 slâmi Kalvinistler:  Kayseri`de Kayseri`ye gelen hiçbir 
ziyaretçinin dikkatinden u husus kaçmaz: Oldukça dindar bir 
topluma sahip olmakla beraber de i im ve modernle menin uyumlu 
biçimde bir araya geldi i yerdir buras . Üniversitenin tam ortas nda 
büyük ve yeni bir cami var, hatta daha büyük bir tanesi de i çilerin 
ço unun Cuma Namaz `na gitti i organize sanayi bölgesinde. Her 
irkette mescit bulunuyor, ileri ya taki pek çok i  adam  Mekke`ye 

giderek Hac  olmu . ehirde alkollü içecek sat lan çok az lokanta var. 
slâmi  yard mseverlik, yerel geleneklerin bir parças  ve çok güçlü, 
ehirdeki e itimle ilgili ve kültürel yap lar n ço u özel ba larla 

yapt r lm . Dinin ekonomik geli medeki etkileri, akademik 
çevrelerde y llard  yo un bir biçimde tart l yor. Yar m yüzy l önce, 
dünyan n önde gelen kalk nma ekonomistlerinden birisi olan Arthur 
Lewis, kitab nda ekonomik büyümeyle ilgili olarak unlar  söylüyor: 
`Baz  dini davran  biçimleri, ekonomik büyümeyle di erlerinden 
daha fazla uyum gösteriyor. Dinde; maddi de erler, çal ma, 
tutumluluk ve verimli yat r m, ticari ili kilerde dürüstlük, deneysel- 
lik ve risk almak ya da f rsat e itli i vurgulan yorsa, büyümeyi 
destekleyen bir ortam sa lan r, ancak imdiye kadar bu e ilimler 
desteklenmedi inden, büyüme engelleniyor.` Hindistan`daki Müslü- 
manlar  inceleyen Lewis, kadercili i cesaretlendirme ve yenili- e 
kar  ç kma e ilimi nedeniyle slâm` , geli meyi engelleyen bir din 
olarak gördü ünü aç kça belirtiyor. 1920`lerdeki kurulu undan bu 
yana, Türkiye Cumhuriyeti`nin ileri gelenleri bu mant  benimsemi  
vaziyette. Osmanl  mparatorlu u`nda tacirlerin ve ilk sanayicilerin 
ço u H ristiyan ya da Yahudi idi. Yeni Cumhuriyet, gayet aç k 
biçimde toplumun laikle tirilmesine ve ekonomik geli meye ayn  
önemi vererek, slâm`  ve simgelerini kamu ya am ndan kald rmak 
için kat  önlemler ald . Tan nm  Türk tarihçilerinden biri olan 
Niyazi Berkes, Türk tarihindeki her sosyal ilerlemeyi, yenilik 
yaratma kapasitesi bulunmayan bir sosyal sistemin destekleyicisi 
olarak görülen slâm` n geri çekilmesiyle ili kilendiriyor. Ona ve 
di er pek çok Türk akademisyene göre, slâm`daki sorun 
H ristiyanl k`tan farkl  olarak, hiçbir zaman modernlikle uyum 
sa layamamas , bir anlamda kendi Reform`unu hiç ya amam  
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olmas . Bu görü  bugün, Türkiye`nin AB üyeli ine kar  ç kan 
Avrupa ba kentlerinde s k s k yank lan yor. Kayserili i adamlar yla, 
ehirlerindeki geli me ba ar s n n nedenleri tart ld nda, kendi 

kültürlerini Lewis taraf ndan listelenen ekonomik erdemlere çarp c  
biçimde benzer terimlerle tan mlad klar  görülüyor. Mustafa 
Boydak, i  yakla m n  Hazreti Muhammed`den al nt  yaparak 
aç kl yor: `R zk n, yüzde doksan  ticaret ve cesarettir.` HES Kablo 
Fabrikas  üretim müdürü Bekir Irak ekliyor `dini bütün bir insan n 
çok çal mas  yararl d r`, `bir fabrika açmak da, ibadet say l r`. 
Peygamberin, Müslümanlara nerede olursa olsun bilim ve 
teknolojiyi elde etmelerini söyledi ini belirtiyor. pek Mobilya`n n 
kurucusu Saffet Arslan, `Modernlikle geleneksel olma aras nda 
siyahla beyaz gibi bir fark görmüyorum. Modernlikten anlad m, 
zaman mda, bulundu um yüzy lda ya ad m ve yenili e aç k 
oldu um.` Merkez Çelik Genel Müdür yard mc s  evket Ganio lu, 
`Dinimizin ticareti öne ç kard ` noktas n n alt n  çiziyor. Hac lar 
Belediye Ba kan  Ahmet Herdem, `Peygamberin kendisi de bir 
tüccard ` diye ekliyor, `tüccar toplumunda dindar olmak do al`. Bu 
toplum önde gelenleri ve di er pek ço u, çok çal man n ve kendine 
yeterlili in, tasarruf ve yat r m n, ba  ve toplumsal hizmetin, 
muhafazakar ya am tarz n n ve toplumsal güvenin, güçlü aile 
ba lar n n ve de gelecek nesillerin e itimine yat r m yapman n 
erdemlerini vurguluyor. Kayseri`de görü tü ümüz bir grup insan 
ise, çarp c  bir biçimde kendi toplumlar n n özelliklerini Kalvinizm`e 
ve Protestan çal ma eti ine gönderme yaparak anlat yor. Önceki 
Büyük ehir Belediye Ba kan  ükrü Karatepe, Kayserilileri çok 
çal an Protestanlarla kar la t r yor ve `Kayseri`yi anlamak için önce 
Max Weber`i okumak gerek` diyor (Weber, 1905 y l nda yazd  
`Protestan Eti i ve Kapitalizmin Ruhu` adl  makalede, Kalvinizm`in 
`fani dünyadaki sofulu u`nun modern kapitalizmin yükseli inde ilk 
k v lc m  olu turdu u öne sürüyordu). Tekstil irketi sahibi ve 
Müstakil Sanayiciler ve adamlar  Derne i (MÜS AD) Kayseri 
ubesinin müdürü olan Celal Hasnalçac  u aç klamay  yap yor: 

`Anadolu kapitalistlerinin yükseli i, sahip olduklar  Protestan i  eti i 
sayesinde oldu. Müsriflik yok, spekülasyon yok, karlar yeniden 
yat r ma aktar l yor.` Geçti imiz on y ll k döneme bakarsak, bu 
bireyselci, i  hayat na önem veren ak mlar Türk slâm `nda giderek 
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artan biçimde öne ç kmaya ba lad n  görüyoruz. Anadolu 
irketlerinin geni  yer ald  MÜS AD` n yay n organ nda, slâm ve 

serbest pazar kapitalizmi aras ndaki ba lant lar hararetli biçimde 
tan t l yor. Homo Islamicus adl  kitapç k, bir tüccar olarak Hazreti 
Muhammed`in hayat n  anlatmakta, serbest piyasa ekonomisinde 
devletin müdahalesinin s n rlanmas n  dine ba layarak aç klamakta. 
Önde gelen dini ahsiyetler, bugün, slâm toplumunun hizmetin- 
deyken kar aray  içinde olman n, dini aç dan, dua ve ibadetle 
e de er olup olmad n  tart yorlar. Nak ibendi tarikat n n en 
büyük kanad n n eski lideri Esad Co an` n, müritlerinin yabanc  dil 
ö renmesini, bilgisayar kullanmas n  ve bilgilerini art rmak için 
yabanc  ülkelere gitmesini önerdi ini de belirtelim. `Bireyin hayat n- 
da ticaret, gerçek ve süreklidir… En ak lc  ve gerçekçi insanlar, 
i adamlar  ve tüccarlard r. adam , ayn  zamanda Müslüman ise, 
dini duru u ile de en büyük uyumu yakalam  demektir.` Önde 
gelen Türk toplumbilimcilerden biri olan Hakan Yavuz`a göre, 
geçti imiz yirmi y ll k dönemde Türkiye, Protestan Reformu`na 
benzer biçimde, Orta Do u`nun ba ka yerlerindeki dramatik olayla- 
r n gölgesinde kalan ve fark edilmeyen, sessiz bir Müslümanl k 
Reformu ya yor. Bu konu, yak n bir zamanda, haftal k ciddi yay n 
organlar ndan Yeni Aktüel`de ele al nd : `Müslümanlar `Protestan- 
la yor`mu?` (Eylül 2005) adl  makalede slâmi  ayd nlar aras nda, 
protestanla ma` süreci hakk ndaki tart ma aktar l yor. Yavuz, 
slâmi idealler ve 1980`lerin ilk y llar nda ortaya ç kan yeni orta 

s n f n maddi ç karlar  aras nda giderek büyüyen bir ili ki görüyor. 
Anadolu`daki Sufilik ak m n n geleneklerine dikkat çekiyor ve 
Türkiye`de yaz l  metinlere dayal  ve bunlar n ayd nlanmas yla 
giderek yayg nla an ülkenin en güçlü slâmi hareketin kurucusu 
olan Said-i Nursi`nin (1876-1960) yapt  çal malar n geni  
popülerli ine i aret ediyor. Nur hareketinin kurucusu Nursi, slâm`  
ilerletmek amac yla, Müslümanlar  modern Bat  bilimini ve tekno- 
lojisini ö renmeye ve uygulamaya te vik ediyor. Ayr ca ` slâm`  
anlamak, zamana, yere ve ortama ba l  oldu undan, farkl  
görü lerin seslendirilmesi` gerekti ini savunuyor. Yavuz`a göre, 
`Nur hareketini ve toplumsal etkisini do ru düzgün anlamadan, 
Türkiye`deki slâmi kimlik hareketinin bar ç l ve kademeli ilerleme 
dinami i anla lamaz.` Hareketin Türkiye`de say lar  5-6 milyon 
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aras nda olu u tahmin edilen taraftar  var. Nur ö rencileri dersha- 
nelerde Nurcu metinlerini çözümlemek ve yorumlamak amac yla 
düzenli olarak toplan yor. Kayseri`deki Nurcu dershanelerinin say s  
1970 y l nda 2 iken, 2000 y l nda 60`a ula m . E itimli s n f içinde 
kendine yer bularak güçlenen bu topluluklar, ayn  zamanda ticari 
ba lant lar için de kullan l yor; i  olanaklar , hatta i  için sermaye 
bile sa lan yor. Kayseri`deki giri imcilerin aras nda ` slâmi 
Kalvinizm`in yükseli i bu ki ilerin ticari ba ar lar n n sebebi mi (Max 
Weber`in belirtti i gibi) yoksa bu ki ilerin artan refah seviyesinin 
neticesinde slâm` n modern dünyayla uyum- lulu unu vurgulayan 
yorumlar n  benimsemelerinin sonucu mu? Bu konuda kesin bir 
yorum yapmak çok güç. Her iki durumda da, Orta Anadolu`daki 
yeni neslin modernlikle kendine has bir bar  yapt  aç kça 
görülüyor.(148)   
 Önce bu Kalivinizm nedir bir ona bakal m isterseniz. 
Mehmet Ali K l çbay bunu öyle anlat r:  
 “Avrupa stikrar Giri imi taraf ndan yay mlanan 19 Eylül 
2005 tarihli " slâmi Kalvinistler" ba l kl  rapor,ülkemizde bir tart ma 
ba latt . Bu tart mada taraflar n konunun "Kalvinizm" cephesinde 
pek bir ey bilmeden i i sürdürdükleri görülüyor. Küçük bir katk  
olmas  umuduyla Calvin ve Kalvinizm hakk nda baz  giri  bilgilerini 
sunuyorum. 16. yüzy l n ilk yar s nda ba layan Katolik Kilisesi'nin 
ö retisini reddetme ve Kitab  Mukaddes'ten ba ka hiçbir dinsel 
kaynak kabul etmeme olarak özetlenebilecek reform hareketinin en 
önde gelen temsilcileri Alman Martin Luther ile Frans z Jean 
Calvin'dir. Calvin, bugün dünyada kendini reformdan geçmi  sayan 
hemen hemen bütün kiliselerin at f noktas d r ve Protestan 
müminlerin ço u, bu ad  ta masalar da, kendini Kalvinist sayar. 
Ama baz  Protestan kesimler Calvin hakk nda çok olumsuz 
kanaatlere sahiptirler. Örne in Almanya'da ona Cenevre despotu" 
ad  tak lm t r.  
 Meseleyi Max Weber’in tarifiyle ekillendirmek istendi i için 
zihin aç c  olmas  bak m ndan Weber’in de k sa bir tan t m nda fayda 
vard r: 
_____________________ 
148 “Europen Stability Initiative (ESI) Avrupa stikrar Giri imi” (www.esiweb.org) 
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 “Weber, Hegelci gelene e ba l  Pozitivist bir dü ünür 
olmakla beraber, Pozitivizm’in dini d layan yakla mlar n n yeterli 
olmad n  görmü tü. O, modern dinler tarihi disiplini gibi, din 
sosyolojisini de pozitif ve rasyonel temeller üzerine in a ederek din-
toplum ili kisini ele almak istiyordu. Daha çok Hint dinleri üzerine 
yo unla t rd  ara t rmalar nda slâm ile ilgili de spekülatif 
de erlendirmeler yapt . 
 Max Weber, Avrupa merkezli (Eurocentrist) dünya görü üne 
s k  s k ya ba l  kalarak, Avrupa medeniyetinin e sizli ini vurgulad  
ve onun sahip bulundu u özelliklerin, ba ka hiçbir medeniyette 
bulunmad n  savundu. Bat  emperyalizminin ileri karakolu 
durumunda bulunan ve yeryüzündeki bütün birikimleri Bat  
uygarl  ekseninde ele almaya çal an Oryantalist çözümlemelere 
fazlas yla güvendi. slâm’ n, fütuhat ve ganimet ekonomisiyle d a 
aç lan, Arap rk n n üstünlü ünü savunan, s n f ve statü farkl l na 
dayal , feodal bir sava ç lar dini oldu unu öne sürdü. Disiplinli 
çal ma ve üretmeyi te vik edip savruk, gösteri çi tüketime kar  
ç kt n  belirtti i Calvinizm’in aksine slâm’ n, rasyonel bir i i ve 
üretim felsefe- sine kap lar n  tamamen kapatt n  iddia etti.” 
 “ slâm’ n, fütuhat ve ganimet ekonomisiyle d a aç lan, Arap 
rk n n üstünlü ünü savunan, s n f ve statü farkl l na dayal , feodal 

bir sava ç lar dini oldu unu öne sürdü”, diyen adam n, öngörüleri 
bir geli meye payanda yap l yorsa, arkas ndaki niyeti anlamamak 
biraz fazlaca safl k olur diye dü ünüyorum. Bak n z,birçok olumlu 
sözlerin aras na s k t r lan as l maksad n ifadesi bak m ndan u 
sözler önem ta mal d r: 
 “Tan nm  Türk tarihçilerinden biri olan Niyazi Berkes, Türk 
tarihindeki her sosyal ilerlemeyi, yenilik yaratma kapasitesi 
bulunmayan bir sosyal sistemin destekleyicisi olarak görülen 
slâm` n geri çekilmesiyle ili kilendiriyor. Ona ve di er pek çok Türk 

akademisyene göre, slâm`daki sorun H ristiyanl k`tan farkl  olarak, 
hiçbir zaman modernlikle uyum sa layamamas , bir anlamda kendi 
Reform`unu hiç ya amam  olmas .” 
 Bu, ifadeler ideolojik ve önyarg yla, üstelik slâm’  
tan madan slâm’a bak n bir bilim adam n n yanl n  do ru gibi 
sunman n ötesinde, Avrupal n n gerçek niyetini de göstermi  
olmaktad r. Öyle ki, Berkes’in bu iddialar n n aksine, Kayseri’den 
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sunman n ötesinde, Avrupal n n gerçek niyetini de göstermi  
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ismini verdi i bütün insanlar, slâm’ n  sosyal ilerlemeye, sanayile - 
me ve geli meye engel olmad n  anlatt klar  halde, bunu bu ahs n 
görü ünü destekleyen bir mant a oturtmaktan çekinilmemi tir.  
 Berkes, “Baz  dönemlerde baz  din adamlar n n modern- 
likle uyum sa layamamas ” deseydi, bunu tart abilirdiniz. Ama, 
öyle yapmay p “ slâm`daki sorun H ristiyanl k`tan farkl  olarak, 
hiçbir zaman modernlikle uyum sa layamamas , bir anlamda kendi 
Reform`unu hiç ya amam  olmas ”, ifadesine sar l rsan z, burada iyi 
niyetin de ötesinde, ciddi bir kriz do urma çabas n n tehdidini 
sorgulaman z gerekir  
 Meydandaki otelin on ikinci kat ndan bakarken, burnun 
dibindeki medreseleri görmeyip,  uzaklardaki Üniversite ile Organi- 
ze Sanayinin  camilerini dikkate getirirsen senin samimiyetine 
inan lmayaca  gibi dürüstlü ün de tart lacakt r. O medreseler, 
slâm’ n anla l p ya and  dönemde, sadece Kayseri’ye de il, 

bütünüyle Selçuklu ve Osmanl  co rafyas na ve hatta Bat ’ya bile 
n  ula t rm  ça n n en modern ve en ileri e itim kurumlar yd . 

Ve bu medreseler gerçe ini ne Weber’in H ristiyanl  ne de 
Kalvinizm’in mant  anlayabilir. Anlayabil- seydi, papazlar uzunca 
bir dönem matematikle u ra may , t p yoluyla tedaviyi küfür 
saymazlard !.. 
 imdi bak n kendi çeli kilerini kendi ifadeleriyle de ifre 
edelim isterseniz: Raporun bir yerinde öyle diyorlar: 
 “Toplumsal aç dan muhafazakar ve dindar bir toplum olma 
özelli ini korurken, baz lar n n belirtti i gibi bir de 'Sessiz slâm 
Reformu' sürecinden geçiyor. Kayseri'nin önde gelen i  çevreleri, elde 
ettikleri ekonomik ba ar da "Protestan çal ma eti i"nin pay n n 
büyük oldu unu dü ünüyor.” 
 Bir ba ka yerde bu görü te srar ediyorlar: 
 “Türkiye, Protestan Reformu`na benzer biçimde, Orta 
Do u`nun ba ka yerlerindeki dramatik olaylar n gölgesinde kalan ve 
fark edilmeyen, sessiz bir Müslümanl k Reformu ya yor.” 
 imdi bu nas l bir reformdur ki, ayn  toplumun adeta bir 
foto raf  olan u gerçe i de k smen dile getirebiliyorlar:  
 “Kayseri`de Kayseri`ye gelen hiçbir ziyaretçinin dikkatinden 
u husus kaçmaz: Oldukça dindar bir topluma sahip olmakla 

beraber de i im ve modernle menin uyumlu biçimde bir araya 
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geldi i yerdir buras . Üniversitenin tam ortas nda büyük ve yeni bir 
cami var, hatta daha büyük bir tanesi de i çilerin ço unun Cuma 
Namaz `na gitti i organize sanayi bölgesinde. Her irkette mescit 
bulunuyor, ileri ya taki pek çok i  adam  Mekke`ye giderek Hac  
olmu . ehirde alkollü içecek sat lan çok az lokanta var. slâmi  
yard mseverlik, yerel geleneklerin bir parças  ve çok güçlü, ehirdeki 
e itimle ilgili ve kültürel yap lar n ço u özel ba larla yapt r lm . 
Dinin ekonomik geli medeki etkileri, akademik çevrelerde y llard r 
yo un bir biçimde tart l yor.” (149) 
 Kayseri keyfiyetiyle, üretimiyle at l mc l yla budur i te!.. 
Bunu e ip bükerek, buna “Sessiz slâm reformu” yaftas yla 
lekelemeye gerek yoktur. Hele hele Protestan ahlak ndan söz etmek 
böyle  olmas n  arzu ettikleri niyetlerini gizlemese bile, bu ehir 
insan n n kabul edebilece i ey de ildir. Luther’in ortaya ç k  sebebi 
ile onunla kategorize edilen Kayserilinin slâm’a bak n n uzaktan 
ya da yak ndan bir ilgisi dü ünülebilir mi? Öyle olsayd , yukar daki 
cümleleri nas l kullanacakt n z? slâm’da hayat  donduran, 
Peygamber’in ça na çeken bir anlay  yoktur. “ ki günü e it olan 
zarardad r. lim Müminin kaybolmu  mal d r,nerede bulursa oradan 
als n. Tefekkür nafile ibadetten üstündür. lim yolunda ölenler 
ehittir” derken, insanl n yar n na k tutmuyor mu? Bunu 

Protestan tepkinin neresinde gerekçe yapacaks n z. Peygamber’in en 
yak n takipçisi ve damad , ayn  zamanda halifesi Hz. Ali, 
“Çocuklar n z  kendinize göre de il, ya ayacaklar  ça a göre 
yeti tirin”, derken hangi Protestan tavra gerekçe haz rlar?  
 u dü ünülebilir; her ça da, her insan dini kendi bilgi ve 
yetene ine göre alg lam  ve uygulam t r. Ki inin dinden 
uzakla mas , dini anlay  sapt rmas , dinin mahiyetine zarar 
vermez. Mesele o ki inin e ilimiyle s n rl  kal r. Reform, bütünüyle 
baz  dini kurallar  böyle bir reformu dü ünenlerin istekleri 
do rultusunda de i tirmek  ve buna da taraftar bularak onu prati e 
aktar p yeni bir dinî kural haline getirmektir. Katoliklerin kat  
tutumuna tepki duyanlar n protest tav rlar ndan do an Protestanl k 
böyledir. Onun yavrusu Kavlinizim de. Ama slâm’da öyle bir ey 
olmam t r. Zamanla  Hariciler,  Cebriyeciler  v.b.  bu  tür  giri imleri 
______________________ 
149 Mehmet Ali K l çlay, Sabah Gazetesi 21 ubat; 11 Mart 2006 
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149 Mehmet Ali K l çlay, Sabah Gazetesi 21 ubat; 11 Mart 2006 

 

denemi ler ama bu da slâm co rafyas nda kabul görmemi tir. Yani 
bir Sünni Müslüman, mesela Kayseri’deki Sanayici ve adamlar  
kalk p, böyle bir tercihi birlikte ortaya koymu  de illerdir. Koysalar 
bile önlerinde bir dinî otorite olmad  için, yani H ristiyanlar n 
Luther’i ya da Calven’i gibi bir din adam  olmad  için onlar n din 
anlay  reform yaftas yla Protestanl n ya da Kalvinizmin 
paraleline çekilemez. Çünkü dindeki de i imi, ona inanan halk 
de il, ancak bu konuda içtihat yetkisi olan din alimleri yapar. Hal 
böyle iken,  baz  i adamlar n n kendi ki isel e ilimiyle ortaya 
koymaya kalkt  din anlay  nas l reform diye sunacaks n z? Bu 
dini bilmemenin ötesinde maksatl  olarak dini bu badireye çekme 
hevesinden ba ka bir ey de ildir!.. 
 Belki öyle bir ifade, yorum hürriyeti aç s ndan anlay  
görebilirdi: “Kaba tarifiyle Kavinizme inananlar dindar ve çal kan 
insanlard r. Kayserililer de Kalvinistler gibi dindar ve çal kand r.” 
Öyle demeyip de, Kayserililerin tavr n  bir dini de i ime payanda 
yaparsan z sözünüz maksad n z  ifade bak m ndan sizin iyi niyetli 
olmad n z  aç ktan böyle ele verir i te… 
 Ha met Babao lu, Bat n’ n ve onlara kölelik yapan 
içimizdeki uzant lar n n bu  iki yüzlülü ünü dillendirirken bu konu- 
da önemli bir hususun alt n  çizer: 
 “Bat 'n n basit ticaret iktisad na dayal  bir birikim bile 
olu turamad , Protestan reformizminin daha ufukta bile gözük- 
medi i ça larda slâm dünyas  çok zengin ve medeni bir ticaret 
toplumu görüntüsü çizebiliyordu. Peki neden daha sonra bu geli me 
modeli Bati kar s nda çöktü? Hah i te! Kayseri'deki Müslüman 
Kalvinistler yerine bunu tart maya var m y z? Varsak, Ke ifler 
Ça 'n  insanl n yüce bir at l m  olarak ö reten kitaplardan 
kopmak, Bat  hümanizminin tarihsel yüzünün arkas ndaki kanl  ve 
sald rgan tabloyu görmek gerekecek. Buna cesaretiniz var m ?” (150)  
 Bak n z, Alman Sosyal Demokrat Lider Ougust Bebel, 
Frans z Sosyalist Fikir Adam  Roger Garaudy, söz birli i etmi çesine 
neler söylüyorlar: 
“Müslümanlar  H ristiyanlardan ay ran ve onlara büyük bir avantaj 
sa layan husus, temizlikti. Müslümanlar nereye yerle irlerse 
_________________________ 
150 Ha met Babao lu, Vatan.Gazetesi 03.02.2006. 
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yerle sinler, ilk olarak geni , halka aç k hamamlar kuruyorlard . 
Oysa ayn  dönemde H ristiyanlar için pislik ve tiksindirici art klar 
içinde ya amak, ‘Tanr ’n n ho una gitmenin belirtisi’ say lmaktayd . 
H ristiyan azizleri ve kendini dine adam  kimseler, özellikle pislik 
ve kir içinde, börtü böcekle birlikte hayvan gibi ya amay  Tanr ’n n 
gözüne girmenin bir yolu san yor, ot yiyerek beslenmekten geri 
kalm yorlard . Y kanmak ve üst ba  de i tirmek, dünyaya dönük 
çaba sayd klar ndan, günah n da belirtisiydi. Tüm Orta Ça  
boyunca, rahibelerin yüzleri ve ellerinden ba ka bir yerlerini 
y kamalar  kesinlikle yasak de il miydi? Üstelik o da tek elle 
üstelik... Ayr ca Aziz Silvania’n n 60 ya na kadar ne elini, ne 
yüzünü, ne de vücudunun ba ka herhangi bir yerini y kamam  
olmakla ünlü oldu u, yaln zca komünyon toplant lar na giderken 
parmak uçlar n  suya bat rd n  bilmeyen var m ? Melekler kural , 
y kanmay  ‘kâfir i i’ diye yasaklamam  m d r?... Tersine slâmiyet, 
her Müslüman’ n her gün y kanmas n  ve tertemiz olmas n  zorunlu 
k lar. Bu olgu, Müslümanlar n lehine çok önemli bir kültür 
özelli idir ve i te bu bak mdan Kurtuba’da, ba ka hiçbir büyük 
kentte rastlan lmas na olanak bulunmayan bir say da, tam 990 halka 
aç k hamam bulunmaktayd . 
 spanya d ndaki Avrupa’da, ad na ‘kitapl k’ denebilecek 
bir tek yer bulunmad  gibi, ancak üniversite ad na lay k iki 
üniversite varken, spanya’da 70 büyük halk kitapl  bulunuyor ve 
yaln zca Kurtuba’daki kitapl n kitap say s  600 binlere ula yordu. 
Yüksekokullar n say s  17’di; buralarda H ristiyanlar ve Museviler, 
Araplarla birlikte dostça/bar  içinde e itim görüyorlar, birbirleriyle  
yar rcas na ö reniyorlard … Dü ünce ve kültür dünyas ndaki bu 
büyük at l mlar, H ristiyan din adamlar n n huzurunu kaç rmakta 
gecikmeyecekti elbette... Daha IX. yüzy lda, genç H ristiyanlar n 
kilise babalar n  ve kutsal kitaplar  küçümsediklerinden ve Latinceyi 
önemsemeyip, bunun yerine büyük bir istekle Arapça ö renmeye 
çal t klar ndan ve Arap edebiyat n  yuttuklar ndan yak n yorlard … 
Avrupa’n n hemen her ülkesinden gençler ak n ak n spanya’ya 
geliyor, burada bilgi ve e itimin yan  s ra övalye nezaketi edinmeye 
çal yorlard ; çünkü bu türden davran lar konusunda da Kurtuba 
Saray  büyük bir üne kavu mu tu... spanyollar n özellikle ünlü 
olduklar  incelemeler t p alan ndayd . Kendilerini t p inceleme ve 
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ara t rmalar na vermi  çok say da H ristiyan ve Yahudi’nin 
kar s na, Araplara anatomiyi yasaklayan engeller de dikilmiyordu. 
spanyol doktorlar  usta operatörler olarak büyük bir üne 

kavu tular, hatta o ça larda kad n doktorlar ve cerrahlar da vard . 
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Yahudiler, yeni düzenin savunucular  olup ç km lard . Yahudilerin 
say s  ve zenginlikleri artt kça artt , ama y llar sonra H ristiyan haç  
spanya’da yeniden egemen duruma geçince, bu zenginlik 

H ristiyanlar n aray p da bulamad klar  bir ganimete dönü tü… 
Buna kar l k H ristiyan din adamlar , geçmi in o güzel dönemlerini 
bir türlü unutam yor, ellerinden geldi ince her yerde ve durumda 
alt s n flar n fanatizmini körükleyip galeyana getiriyorlard . 
Dinsizlerle ayn  topraklar  payla mak, kiliselerin yan nda cami ve 
sinagoglara katlanmak, H ristiyan din adamlar  için olanaks zd . 
Müslümanlar, ne eli, ya amay  seven insanlard ; bedensel hazlar na 
din önemli bir engel getirmemi ti; ilgiyi, e itimi severlerdi; din 
konular nda son derece ho görülü olan bir insan, H ristiyan gençli i 
elbette kolayca etkileyebiliyordu. Dünyay  önemsemeyip 
küçümseyen, bedenin çarm hta ac  çekmesini/ duyusal hazlar n 
bask  alt na al nmas n  vazeden H ristiyanl k, Müslümanl n tam 
kar  kutbunda yer al yordu. Yetmiyormu  gibi, e itim ve 
ayd nlanma çabalar n n dü man , ho görüden yoksun bir dindi 
bu.”(152) 
 u anlat lan H ristiyanl k ile onun kar s nda Müslümanl n 
reform için ihtiyaçlar  hangi noktalarda birle iyor ki, o miras n 
içinden gelen H ristiyan Bat l  bize Reform’u teklif edebiliyor?.. 
 Bizim sanayici ve i  adamlar m z n slâm’ n özünden 
uzakla arak yeni bir anlay  yaratmak gibi bir kayg s  yoktur. Bu 
raporu haz rlayanlar, misyoner gayretini bir ara t rma çabas  
içerisinde gizleyerek öyle mi demek istiyorlar acaba: 
__________________________ 
151 August Bebel, Hz. Muhammed ve Arap- slâm Kültürü, (VeyAtayman) s.65 vd. 
Bordo-Mavi Yay nlar , stanbul 2003; Rogear Garaudy, slâm’ n Vadettikleri, (Çev. 
Nezih Uzel) s.103 vd. P nar Yay nlar  stanbul 1983 
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 “Kayserili öncü ve hamlecidir. Onun içindir ki, raporu 
haz rlayanlar “ slâmi Kalvinistler” ana ba l n n alt nda ikinci 
tamamlay c  ba l k olarak: “Orta Anadolu’da De i im ve Muhafaza- 
karl k” cümlesini koymu lar. Hedef Kayseri’den hareketle, Anadolu’- 
nun tamam na yön verebilmek. Çünkü Kayserili ticareti biliyor, 
do al olarak paraya yön verebiliyor. Onlar , kendi geçmi leriyle  
böyle bir ters bir aç dan yüzle tirerek, kendi taraflar na çekip 
Protestan e ilimli reformla ekillendirebilir miyiz diye dü ünüyor 
olmal lar… 
 Niyetleri buysa deh etli bir yan lg  içindedirler. Niçin 
yan l yorlar? Onu da söyleyelim:  
 Kayserili fakir güçlüye i , güçsüze a  verir. Bu ehirde 
kapitalist h rs hakim olsayd , fabrikas nda zarar ediyor olmas na 
ra men, çal an n n karn n  doyurmas  için oras n  aç k tutmazd . 
Yirminin üzerinde a evine her gün 20 binin üzerinde insana s cak 
çorbay  kar l ks z vermezdi. Bunlar, Bat l n n unuttu u de il, 
tan mad  erdemliliktir. Kayseriliyi böyle bir e ilime yönelten ise, o 
reformunu istedikleri slâm’d r. 
  u unutulmamal d r ki; slâm ba l  ba na bir reformdur. 
Yeter ki onu do ru okuyup, do ru anlayal m ve do ru uygulayal m.  
Kayserili bunu fark etti i için hamleci bir dinamizmle gelece ini 
kurtarm  bir ehirdir… De ilse ne Protestan ahlak n n, ne Kalvinist 
gayretin bunda en ufak bir pay  yoktur… 
 imdi okuyucu unu diyebilir: 
 Söylenmi , geçmi , yaz n n ba l  yapt n gibi bir rüzgârd  
geldi geçti. Bunu tekrar de elemenin anlam  ne? 
 Ancak dikkat ve hassasiyet bizim ahsiyet gömle imiz 
olmal d r. Buna kimsenin müdahale hakk  yoktur. hele hele kendi 
içinde altyap s n  kaybetmi , tavan  çatlam , inanan  uzakla maya 
ba lam  bir Kalvinizm köpü ü ya da bir Protestan s vas na 
aldanacak kadar Müslümanlar saf de ildir. Onlar n i te, üretimde, 
kalitedeki ba ar lar  dini anlama ve uygulama yönünde ve diriltici 
bir ruh hamlesi olarak devam edecektir. 
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 BU A K B ZE B R EYLER SÖYLEMEZ M ? 
  
 Gönül hûn oldu evkinden boyand m yâ Resûlallah! 
 Nas l bilmem bu nirana dayand m yâ Resûlallah! 
 Ezel bezminde bir dinmez figând m yâ Resûlallah! 
 Cemâlinle ferahnak et ki yand m yâ Resûlallah. 
 
 Yanar kalbe devâs n sen, bulunmaz bir ifâs n sen, 
 Muazzam bir sehâs n sen, dilersen rûnümâ’s n sen, 
 Habîb-i Kibriyâs n sen, Muhammed Mustafâ’s n sen 
 Cemâlinle ferahnak et ki yand m yâ Resûlallah. 
  

Gül açmaz, ça layan akmaz, ilâhi nûrun olmazsa, 
Söner âlem, nefes kalmaz felek manzûrun olmazsa, 
Firâk a lar, visâl a lar ezel mesrûrun olmazsa, 

 Cemâlinle ferahnak et ki yand m yâ Resûlallah, 
 
 Erir canlar o gülbûy-i revanbâh n hevâs ndan; 
 Güne  titrer, yanar, dîdar n n, bak, ihtirâs ndan; 
 Perî an bir niyâz inler hayât n müntehâs ndan; 
 Cemâlinle ferahnak et ki yand m yâ Resûlallah. 
 
 Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam; 
 Yanarda lar yanar ba r mda, ummanlarda nem duymam; 
 Alevler ya sa göklerden ve ben masseylesem duymam; 
 Cemâlinle ferahnak et ki yand m yâ Resûlallah. 
 
 Ne devlettir yumup a k nla göz, râh nda cân vermek, 
 Nasib olmaz m  Sultân m Haremgâh nda cân vermek, 
 Sönerken gözlerim âsân olur âh nda cân vermek; 
 Cemâlinle ferahnak et ki yand m yâ Resûlallah. 
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 Boyun büktüm, peri ân m, bu derdin sende tedbîri; 
 Lebim kavruldu a k ndan, döner pâyinde tezkiri; 
 Ne dem gönlün murad eylerse taltif eyle (k tmîr)i; 
 Cemâlinle ferahnak et ki yand m yâ Resûlallah. 
 
 Türkçe’de yaz lm  en güzel Naat’lardan birisidir. Bunu 
yazan kimdir biliyor musunuz? H ristiyan bir aileden gelen bir zât: 
Diyamandi ad n  ta yor. 1888’de Talas’ta do mu , stanbul’da 
hukuk tahsili yapm , Avukatl k yap p para kazanmak ve zengin 
olmak varken, çok daha farkl  bir yolu seçerek ömrünü devletine 
adamak  u runa az nl k okullar nda ö retmenlik yapm  bir 
H ristiyan  
 13 Ya nda iken Mevlana’n n Mesnevisinde yer alan ilk üç 
beyti okuyunca dünyas n n de i ti ini söyler. lk k v lc m böyle 
dü er yüre ine. Ne diyordu Mevlana bu beyitlerde: 
 Duy ikayet etmede her an bu ney, 
 Anlat r hep ayr l klardan bu ney. 
 
 Der ki, feryad m kam l ktan gelir, 
 Duysa her kim, gözlerimden kan gelir. 
 
 Ayr l ktan parçalanm  bir yürek, 
 sterim ben; derdimi dökmem gerek.” 
 Ney feryat eder de, bir küçücük yürek, bir a k oca  yan p 
tutu maz m ? Diyamandi, o gün karar n  verir. “Ruhumu bu oca n 
ate inde pi irece im”, diye. Ama çocuktur nihayet, açamaz derdini 
kimseye. Bu bir uhrevi s rd r y llarca saklayaca  bir s r, kendinden 
bile gizli bir s r. Tam k rk y l bu s rr n içini yakan ate iyle birlikte 
ya ar. Evlidir, evinde Ortodoks, gönlünde Müslüman bir koca. 
Baba’d r, çocu una merhametli bir H ristiyan baba, yüre inde 
mümin. Az nl k okullar nda, ruhban okullar nda kendilerinden bir 
gayrimüslim Türkçe ö retmeni, ruhunda mücadeleci bir iman 
abidesi (152) 
 Osmanl  mparatorlu unun sanc l  günleri. Her yer ate  
içinde. Ülke bölünüp parçalan yor. Diyamandi de bölünüp parçalan- 
___________________________ 
152 Mustafa Özdamar, Yaman Dede, s.11. Marifet Yay nlar , stanbul-1994 
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m . Az nl klar her türlü ta k nl , her türlü ihaneti i lerken, o 
devletinden yana bir tavra talip olmu , çok zor bir tavra: “Madem ki, 
ben H ristiyan olarak biliniyorum, o halde Avukatl k benim neyime, 
ben bu okullarda devletin tayin etti i Türkçe ö retmeni olmal y m.” 
Ba vurur, yetkililere durumunu anlat r: “Ben bu ihanet yuvalar nda 
devletime hizmet etmek istiyorum. Ko, onlar beni H ristiyan 
sans nlar. Ben bundan faydalanarak buralardaki melanetleri 
devletime haber vereyim.” 
 Göreve ba lar okul yöneticileri de memnun, kanun gere i 
Türkçe’yi Türk ö retmenlerinin okutmas  gerekir. Bunlar ise bu dersi 
H ristiyan bir Rum ö retmene veriyorlar; kendilerinden birine. Ne 
âlâ, ne güzel… Herkes halinden memnun, ta lar yerine oturmu tur 
böylece… 
 Y llarca bu böyle devam eder,  mparatorluk da l r, genç 
Türkiye Cumhuriyeti kurulur. O art k, ö retmenlikten dönmez, 
dönemez…Ama o teslimiyet prangalar  giderek s kmaktad r ruhunu. 
Bir aya  Konya’da; sevdal s  Mevlana’n n dergah ndad r. 
Mevlana’n n yörüngesinde bir a k kelebe i gibidir. O, gönlüyle her 
an sema’dad r. Bir aya  Osmana a Kütüphanesindedir. Bu 
kütüphanenin Müdürü, Son Osmanl  Mevlevi eyhi, hem erisi 
Ahmet Remzi (Akyürek) Dede’dir. Art k onun has mürididir… 
Teslimiyeti y kan p ar nmay  h zland r r. Art k, iman yla, vicdan  
aras nda s k p kalm t r. Kafas nda bin bir ihtimalin im ekleri cirit 
atmaktad r. Mübadele anla mas  olur, Rumlar Yunanistan’a 
gönderilir. Kendisi, ülkesine hizmet etmenin nimetine kar l k 
buradad r. Gitse de orada kalamayacak kadar bir imana sahiptir. 
Sadece gizli Müslümanl  yüzünden çevresiyle hesapla mada 
de ildir; o bir de etnik aidiyet cenderesindedir: “Ben, Roma kökenli, 
ben Bizans kökenli olamam. Anadolu’nun ortas nda, Kayseri’de 
Bizansl n n ya da  Romal n n ne i i var?..  Sonra benim sosyal 
olaylara refleks halindeki tepkim b rak n Rumlar , e imin ve 
k z m nkine bile benzemiyor. Çevremdeki Türkler gibi alg l yorum 
olaylar . Bu neyin nesidir, çözmeliyim bu soy ilme inin 
dü ümlerini..” Yollara dü er 1940’larda birkaç defa Kayseri’ye gelip 
gider. Sonra soyunun izini Bor’da bulur. Oradaki ecere 
defterlerinde ula r, aidiyet kütü üne bakar: Karamanl lar n 
Karakeçili boyundand r: Malazgirt’in fethinden önce Anadolu’ya 
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gelen Türk boylar , burada H ristiyanla m  ve öylece  kalm lar. 
Defteri dakikalarca süzer, içindeki üphe bulutlar  da lm , ku  gibi 
hafiflemi tir. Oturur, bir kahve içer ve defterin kenar na bir not 
dü er: “Benim bundan ku kum yoktu, bunu merakl lar  için 
ara t rd m”, diye… 
 Döner stanbul’a art k içindeki öbür bulutlar  da da tma 
zaman n geldi ini dü ünür. 1942’nin ubat nda  Kelime-i ahadeti 
getirerek s rr n  if a eder. Gerçek kimli ine kavu ur: Mehmet 
Abdülkadir Keçeo lu!.. imdi sadece hafiflememi , adete melekle - 
mi tir… 
 Ne var ki haber duyulur duyulmaz, sanki stanbul’da 
manevi bir deprem olmu tur: Fener Rum patrikhanesi aya a kalkar, 
evine gelir, kar s na, “Bu adam  bu saatten sonra eve almayacaks n z. 
O art k, ihanetinin bedelini sokakta ödeyecek!..” 
 15 ubat’ n denizden esen o kesici so u unda evinden at l r 
ve Beyo lu’nun Selams z yoku unda koltu unda üç-be  kitapla 
ortada kal r…   
 Yöneli iniz do ru ise, önünüzdeki bir kap  kapan rken, 
gelece inize onlarca kap  aç l r. Mehmet Abdülkadir Keçeo lu için 
de öyle olur. Kap lar s ra s ra aç l r:  “Müslüman m”, demek gibi bir 
kap . “Türk’üm” demek gibi bir ba ka kap .  “Mevlevî’yim” demek 
gibi daha ba ka bir kap . A  kap s , i  kap s . Hepsinden önemlisi 
A k kap s ; Teslimiyet kap s . Bu kap lar n anahtar  Mevlana’da ama 
içinde Allah ve Resulü vard r. “Benim Mevlana’ya a k m, beni Allah 
ve Rusûlüne götürdü ü içindir”, der. Oturur giri e ald m z o 
muhte em Nat’  yazar… Ona bu iiri yazd ran a k öylesine 
ku at c d r ki, Allah dendikçe a lamaya ba lar, Peygamber dendikçe 
a lamaya ba lar. Ezan  duyar oturur bir kö eye gözya  döker. 
Namaza durur gözya  döker. Duaya yönelik gözya  döker. Türk 
oldu unun srar ndad r, bu konuda duygular ndaki bütün pranga- 
lar  k rm t r. O, kendisinin uç tepkilerine bakarak, kendi ki ili inin 
kayna na ula r, etnik aidiyeti bir rkç l k anlay ndan çok bir millet 
ve “övülmü  bir millet” için benimsemektedir. Buna ra men rahat 
de ildir. Kendisine akl  ve iman  cevap veriyor, çevresi ise belge 
istiyordu. Yollara dü tü defalarca Kayseri’ye gelip gitti, soyunu 
sülalesini ara t rd , sonunda ona du ula t  ve onu da, bir ö rencisine, 
Ö encisi Faz let’e 31.12.1946’da yazd  mektubunda aç klad : 
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ve Beyo lu’nun Selams z yoku unda koltu unda üç-be  kitapla 
ortada kal r…   
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de öyle olur. Kap lar s ra s ra aç l r:  “Müslüman m”, demek gibi bir 
kap . “Türk’üm” demek gibi bir ba ka kap .  “Mevlevî’yim” demek 
gibi daha ba ka bir kap . A  kap s , i  kap s . Hepsinden önemlisi 
A k kap s ; Teslimiyet kap s . Bu kap lar n anahtar  Mevlana’da ama 
içinde Allah ve Resulü vard r. “Benim Mevlana’ya a k m, beni Allah 
ve Rusûlüne götürdü ü içindir”, der. Oturur giri e ald m z o 
muhte em Nat’  yazar… Ona bu iiri yazd ran a k öylesine 
ku at c d r ki, Allah dendikçe a lamaya ba lar, Peygamber dendikçe 
a lamaya ba lar. Ezan  duyar oturur bir kö eye gözya  döker. 
Namaza durur gözya  döker. Duaya yönelik gözya  döker. Türk 
oldu unun srar ndad r, bu konuda duygular ndaki bütün pranga- 
lar  k rm t r. O, kendisinin uç tepkilerine bakarak, kendi ki ili inin 
kayna na ula r, etnik aidiyeti bir rkç l k anlay ndan çok bir millet 
ve “övülmü  bir millet” için benimsemektedir. Buna ra men rahat 
de ildir. Kendisine akl  ve iman  cevap veriyor, çevresi ise belge 
istiyordu. Yollara dü tü defalarca Kayseri’ye gelip gitti, soyunu 
sülalesini ara t rd , sonunda ona du ula t  ve onu da, bir ö rencisine, 
Ö encisi Faz let’e 31.12.1946’da yazd  mektubunda aç klad : 

 

 Aziz Çocu um Fazilet, 
 … 
 Yine  s n fa girelim Fazilet. Mektep hat rat na dalarsam 
sabah  buluruz. S n fta, 300 numaral  Diyamandi’yi görüyoruz. Rum 
Ortodoks camias ndan bir Anadolu çocu u. Bu camian n rkan su 
kat lmam  bir Türk camias  oldu u tamam yla tahakkuk etmi  
bulunuyor. Ben tarih hiç de me gul olmam  oldu um halde, Bu 
kazas nda Halil Nuri kütüphanesi ad n  ta yan umumi 
kütüphanede bu meseleye dair çok mühim vesikalar da bulmu , 
resimlerini çektirmi tim.” (153) 
 K rk y l süren ilk ayr l k ate i sönmü tür, ama bu defa bir 
ba ka ate  yanar yüre inde. Tam yirmi y l da bu ate le yan p 
tutu acakt r: Kar s ndan ayr lmay  umursamaz, ama k z  yakar 
yüre ini. Biricik k z  için hüsrandad r. Ac lar n  k z ö rencileri 
dindirir. K z na yazaca  mektuplar n  ö rencilerine yazar. Hayat  
boyunca bu mektuplarla avutur kendini. 3 May s 1962’ye gelindi i 
gün, 74 y ll k gurbet biter sonunda. Rabbine vas l olurken arkas nda, 
inanm  bir adam n mücadeleci ruhundan olu an bir iman abidesi 
b rak r. Ona,  ilk ad  Diyamandi’den dolay , “Yaman Dede” dediler, 
o “Yanan Dede” olarak an lmay  istedi. Böyle bir iste i dillendirdi i 
iiri oldukça etkilidir. imdi bir de ona bakal m isterseniz: 

 
 Yak sinemi ate lere efgan ma bakma, 
 Ruhumda yanan ate e, niran ma bakma, 
 Hiç sönmeyecek a k ma, iman ma bakma, 
 A latma da yak, hal-i peri an ma bakma. 
 
 A latma ki, âlâm m  tahfife de ba lar, 
 A latma, serinletmededir ba r m  ya lar, 
 Rahmetme sak n, gerçi dayanmaz buna ya lar, 
 A latma da yak, hal-i peri an ma bakma. 
 
 Ya lar akarak b elki uçar zerresi a k n, 
 Ate le ya ar, ya la de il, yâresi a k n, 
 
______________  
153 age. s.  386-387 
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 Yanmaktar efendim, biricik çaresi a k n, 
 A latma da yak, hal-i peri an ma bakma. (154) 
 
  Onun yang n  imdi kaç yeni yürekti bir iman alevi gibi  
yan p duruyordur kimbilir… Bu a k bize bir eyler söylerse belki 
bizde de bir k v lc m  tutu tur kimbilir...  
 Ruhu ad olsun… 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
154 Muhsin lyas Suba , ki Mevlevi, s.194, Nesil Yay nlar , stanbul-2005  
Abdülkadir Keçeo lu’ (Yanan Dede)nin Roman  “A kta Yanan Dede” bu meseleyi 
bütün detaylar yla anlatmaktad r. 
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TAR H MODERNL E EZD R LMEL  M ? 

  
 ehirleri her insan n alg lay  tarz  farkl d r. Kimisi oran n 
karma as ndan beslenir, kimisi bir kültür ve medeniyet çiçe i olarak 
görüp tarihin zengin miras n n ayak izlerini arar. Kimisi de, modern 
hayat n imkânlar na buralarda kavu aca n  dü ündü ü için ona 
ba lan p kal r. Bütün bunlardan ayr  olarak bir Sanat Tarihçisi’nin 
ehre bak  elbette çok daha farkl d r. ehrin yenile me döneminde 

gelip burada üstelik Mimar Sinan ad na bir toplant ya kat lan, 
önemli sanat tarihçilerimizden Do an Kuban, bu yaz ma ba l k 
yapt m yaz s nda Kayseri’yi “Tarihini otomobil ve yüksek yap ya feda 
eden kent” olarak tan ml yor ve yenilir yutulur cinsten olmayan 
ele tirilerde bulunuyor.  

“Binlerce hektarl k yeni in aat alanlar içinde 70 hektarl k 
ortaça n  korumay  planlayamayan bir kent kültürü uygarl n çok 
uza ndad r. Bu kadar tarihe sayg s z, insan  d lam  kent bulmak 
neredeyse olanaks z. Bu kent kararlar n  verenleri yeti tiren kültür 
ortam n  biz ortaça n hangi ikliminde yarat yoruz?” (155)  
 Tarihe, tarihi de erlere ve geçmi imizin ana malzemesine 
sahip ç k yor olmas na ra men, haks z suçlamalar  bolca kullan lm  
pe in hükümlü bir yaz  gibi geldi bana. Hakl  taraflar  bile gerçe e 
ve ehircili in zaruretlerine dayanm yor. Neden dayanm yor? Onun 
da üzerinde durmakta fayda var. Ona geçmeden önce, bilim 
adamlar n n insanlar, yöneticiler ve iktidarlar hakk ndaki ki isel 
yorumlar yla ehirle medeki çabalar n dinamiklerini birbirinden 
ay rmalar   gerekti ini hat rlatmakta fayda görüyoruz. Çünkü hiçbir 
ehirde seçilenler ölesiye kadar bu görevde kalmamaktad r. Tek 

Parti döneminde hep CHP’li Belediye Ba kanlar  görev yapt . 
Onlar n müspetiyle menfisiyle miras n  çok partili dönemde de i ik 
partilerden ba kanlar üstlendi. Kadir Day o lu’nun nakletti ine 
göre, lk ehir plan n  yapt rtan Emin Molu’dan günümüze kadar 
___________________ 
155 Cumhuriyet – 27.04.2007 ( bilim teknik eki ) 
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Kayseri’ye hizmet veren Belediye Ba kan  say s , 22’dir. Bunlara 
ortalama 3 y ll k bir hizmet süresi dü mektedir. Dolay s yla kolektif 
bir sorumluluk söz konusudur. Meseleyi ele al rken bu gerçe i göz 
ard  etmemek laz md r. Sonra önemli bir noktay  da dikkatten uzak 
tutmamak gerekti ine inan yorum: Ele tiri hakk m z n oldu u kadar 
bu ele tiri çerçevesinde tahkir ve tezyif etmeme  hassasiyetini ayd n 
sorumlulu u olarak dü ünüyorum. Bu dikkat noktas n  belirttikten 
sonra meseleye bakabilir. 
 Günümüz ehircili inde en çok tart lan konu, modern- 
le me ile gelene in birbirini h rpalamadan iki ayn  kanaldan 
varl n  devam ettirip ettiremeyece i meselesidir. Bir millet, 
geçmi ine do ru ç kaca  yolculu unda ne kadar derine do ru izini 
götürürse, gelece e de gücünü ta m  olur. Ortaasya steplerinden 
ç k p Amerika’n n bir ucundan Avrupa’ n n kuzeyine kadar yay lan 
Türk milleti, tarihte bilinen “Kavimler Göçü” dalgas n n içinde ve bu 
göçün belki en son dalgas  olarak nihayet Ortaasya’daki varl n  ve 
topraklar n  koruyarak Anadolu’da karar k lm  ve buras n  yurt 
edinmi tir. 
 Türklerin Kayseri’ye geldiklerinde, ehrin surlarla çevrili bir 
küçük çekirdek yerle im alan ndan olu tu u bilinmektedir. ehrin 
fethiyle ilk Selçuklu eserlerinin bu surlar n içinde in a edilmesi, 
burada kal c  Türk medeniyetin ilk ad mlar n n at ld n  göstermek- 
tedir. ehri, surlar n d na ta yan buraya yerle en Türkler 
olmu lard r. Hunat Külliyesi, Hac k l ç, Gülük, Lale, Han camileri ve 
bunlar n mü temilat  durumundaki medreseler bununun i aretidir. 
Bu tarihî yap lara bugünün gözü ve idrakiyle de il, yap ld  ça n 
gözü ve idrakiyle bakarsan z,  bizim nas l üstün bir medeniyeti 
ta d m z  ve temsil etti imizi görürsünüz. O y llar n Kayseri’si 
basit ta  yap lardan tek kat birbirine yap m  darac k sokaklarla 
ba lant l  bir yerle im alan d r. Nitekim bu geleneksel in aat dokusu, 
son elli y l öncesine kadar varl n  koruyarak gelmi tir. ehir uzun 
as rlar boyunca fazla geli meden ayn  nüfus dengesi içerisinde 
varl n  sürdürmü tür. Sava lar bitip nüfus artamaya ba lay nca, 
do al olarak yeni yerle im alanlar na ihtiyaç duyulacakt r. Yeni 
alanlar , eski geleneksel yerle im anlay yla geni letemezsiniz. 
Ça n getirdi i yenilenmeyi besleyen teknolojik imkânlar bu defa 
ehircilik meselesini ciddi bir sorun olarak kar m za ç karm t r. 

406



 

Kayseri’ye hizmet veren Belediye Ba kan  say s , 22’dir. Bunlara 
ortalama 3 y ll k bir hizmet süresi dü mektedir. Dolay s yla kolektif 
bir sorumluluk söz konusudur. Meseleyi ele al rken bu gerçe i göz 
ard  etmemek laz md r. Sonra önemli bir noktay  da dikkatten uzak 
tutmamak gerekti ine inan yorum: Ele tiri hakk m z n oldu u kadar 
bu ele tiri çerçevesinde tahkir ve tezyif etmeme  hassasiyetini ayd n 
sorumlulu u olarak dü ünüyorum. Bu dikkat noktas n  belirttikten 
sonra meseleye bakabilir. 
 Günümüz ehircili inde en çok tart lan konu, modern- 
le me ile gelene in birbirini h rpalamadan iki ayn  kanaldan 
varl n  devam ettirip ettiremeyece i meselesidir. Bir millet, 
geçmi ine do ru ç kaca  yolculu unda ne kadar derine do ru izini 
götürürse, gelece e de gücünü ta m  olur. Ortaasya steplerinden 
ç k p Amerika’n n bir ucundan Avrupa’ n n kuzeyine kadar yay lan 
Türk milleti, tarihte bilinen “Kavimler Göçü” dalgas n n içinde ve bu 
göçün belki en son dalgas  olarak nihayet Ortaasya’daki varl n  ve 
topraklar n  koruyarak Anadolu’da karar k lm  ve buras n  yurt 
edinmi tir. 
 Türklerin Kayseri’ye geldiklerinde, ehrin surlarla çevrili bir 
küçük çekirdek yerle im alan ndan olu tu u bilinmektedir. ehrin 
fethiyle ilk Selçuklu eserlerinin bu surlar n içinde in a edilmesi, 
burada kal c  Türk medeniyetin ilk ad mlar n n at ld n  göstermek- 
tedir. ehri, surlar n d na ta yan buraya yerle en Türkler 
olmu lard r. Hunat Külliyesi, Hac k l ç, Gülük, Lale, Han camileri ve 
bunlar n mü temilat  durumundaki medreseler bununun i aretidir. 
Bu tarihî yap lara bugünün gözü ve idrakiyle de il, yap ld  ça n 
gözü ve idrakiyle bakarsan z,  bizim nas l üstün bir medeniyeti 
ta d m z  ve temsil etti imizi görürsünüz. O y llar n Kayseri’si 
basit ta  yap lardan tek kat birbirine yap m  darac k sokaklarla 
ba lant l  bir yerle im alan d r. Nitekim bu geleneksel in aat dokusu, 
son elli y l öncesine kadar varl n  koruyarak gelmi tir. ehir uzun 
as rlar boyunca fazla geli meden ayn  nüfus dengesi içerisinde 
varl n  sürdürmü tür. Sava lar bitip nüfus artamaya ba lay nca, 
do al olarak yeni yerle im alanlar na ihtiyaç duyulacakt r. Yeni 
alanlar , eski geleneksel yerle im anlay yla geni letemezsiniz. 
Ça n getirdi i yenilenmeyi besleyen teknolojik imkânlar bu defa 
ehircilik meselesini ciddi bir sorun olarak kar m za ç karm t r. 

 

 in ilginç yan , Kayseri’de ilk ehircilik plan  için 
Almanya’dan ehir planc s  Osner’i tek parti döneminde ehrin 
Belediye Ba kan  Rahmetli Emin Molu getirtti. Onun parti meclisi, ki 
hepsi ayn  siyasi kanaldan gelen insanlard ,  Osner’in ilk teklifini 
kabul etmediler. Alman Planc , eski ehrin oldu u ekilde 
b rak lmas n  ve Kayseri’nin mücavir alanlar nda yeni bir ehrin 
kurulmas n  teklif etti. Bunu kesinlikle kabul etmediler. Hatta daha 
felaket bir tav r ortaya koydular: ehrin ana cadde ve bulvarlar n n 
geni letilmesi taleplerine, yine o me hur dönemin meclis üyeleri, 
“Mevcut yollara boynuzunuz mu tak l yor ki, geni letmeye 
çal yorsunuz?”, diyecek kadar ilkel bir tav r ortaya koydular. Say n 
Kuban’ n; “Bu kent kararlar n  verenleri yeti tiren kültür ortam n  
biz ortaça n hangi ikliminde yarat yoruz?” dedi i bu insanlar, o 
tarihlerde ak ll ca bir karar alabilseler de  bu teklifi onlar kabul 
etselerdi ve  eski yerle im alanlar n  bir kenara b rakarak yeni bir 
ehir in as na gidilse ve geni  caddeler aç lsayd  belki eski Tarihi 

Kayseri ihya edilerek korunabilecekti… Bu mümkün olmam t r. 
Buna ra men, 1960’larda ba lat lan çevreden merkeze do ru 
ehirle me, eski yerle im alanlar n  koruma içgüdüsünden 

besleniyordu, ama bu defa da ekonomik zaruretler, halk n eski 
evlerini korumas na imkân vermedi. Yeni evlere ta nanlar eskilerini 
ya satmak ya da terk etmek zorunda kald lar. Sat lan evleri gelir 
düzeyi dü ük varo  kültürünü ya atan insanlar ald , onlar da 
koruyamad . Terk edilen evleri ise daha ciddi bir felaketin a r 
darbeleri tahrip etti ve bu evler zamanla y k l p harabeye döndü… 
 Böyle çözümsüz bir ehir karma as n n içinden bugünkü 
modern Kayseri’yi do uruyorsunuz. Bunun elbette büyük sanc lar  
olacakt r. Bunu hesaba katmayan bir sanat tarihçisi dü ünemiyorum. 
Kendini toplumun ve yöneticilerin üstünde görerek, ele tiri de il, 
a r suçlamalar yapma hakk n  kendinde gören insanlar n ehre ve 
ehirliye verebilece i bir ey olabilir mi bilemiyorum?  Çünkü bu 
ehri geli tirmeye al n terini katanlar, ister tek partili dönemde 

olsun, isterse sonraki ve günümüzde olsun, bütün Belediye 
Ba kanlar  samimiydi, dürüsttü ve bunu  yaparken de yanlar nda bir 
_______________________ 
156 ükrü Karatepe, Kendini Kuran ehir, s. 94. Büyük ehir Bel. Yay. 
Kayseri 1999 
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y n ehir planc s  vard . Ve bu planc lar  da bu ele tiriyi yapan 
insanlar yeti tirmi ti.  
 Meseleye bu aç dan bakt m z zaman, ele tirinin vicdani 
boyutu biraz daha ön plana ç km  olur. Buna özel olarak i aret 
ettikten sonra Kayseri’yi bir ans yla ele almak gerekti ine i aret 
etmek isterim: Di er ehirlere bakarak Kayseri biraz daha ansl  
kabul edilebilir. Bu ans n ilk aya , Belediye Ba kan  Mehmet 
Özhaseki’nin uzun bir zamandan beri “Tarihi Kentler Birli i” 
Ba kanl n  yürütüyor olmas d r. “Tarih ve ehir” ili kisinin hassas 
dengeler üzerine oturtuldu u günümüzde, böyle bir misyon küçük 
bir olay de ildir.  
 Say n Kuban, yaz s n n bir yerinde: “Otelin arkas nda 
dünyan n en eski polikliniklerinden biri, Türk ve slâm t bb n n 
heyheyli günlerinin gözbebe i Gevher Nesibe Sultan ifahanesi var. 
Önüne biraz ye il b rakm lar.” Buras n n geçmi ini bilmezseniz 
belki bu ifadeyi anlamak istersiniz., ama bir de i in gerçek cephesi 
var:  Bir eyi ele tirirken ya da suçlarken, ehrin realitesini dikkate 
almak durumunday z. Bak n z, Gevher Nesibe ifaiye Giyasiye 
Medresesi, bundan çeyrek as r öncesine kadar eski mahalleler 
aras nda bo ulup kalm t . Duvarlar n  vatanda  ah r na, evine 
perde yapm t . Binay  girip gezebilme ans n z pek yoktu. Bina 
adeta kaybolmu  ve y k ma terk edilmi ti. Buras n  harabeler 
aras ndan gün yüzüne ç karabilmek için dönemin Belediye Ba kan  
Hüsameddin Çetinbulut, bu medresenin çevresindeki be -alt  
mahalleyi bütünüyle kald rarak bu eseri kültürümüze kazand r- 
m t r. “Önüne az bir ye il b rakm lar” ifadesi, medreseyi ku atan 
150 bin m² alan n ye il varl  ile örtü müyor. Kuban’ n bu sat rlar , 
aç k bir haks zl k, aç k bir suçlama, aç k bir gerçek d  ifadedir. Bir 
bilim adam  bu kadar duyars z ve dikkatsiz olmamal d r. Böyle a r 
bir ithama yönelmeden önce inip zahmet ederek çevresini gezseydi, 
bugün pe in hükmünün vebali alt nda ezilmekten kendini 
kurtarabilirdi. Bir ehir servetinin gömüldü ü bu uygulama, tarih ve 
medeniyet uurlanmas  aç s ndan küçük bir hadise de ildir. Bunu 
dikkate almadan ele tirmek ilim adam n n dikkat ve tarafs zl yla 
ba da r bir ey de ildir. Keza benzer bir ele tiriyi de, “13. yüzy l 
ortas n n en güzel yap tlar ndan biri olan Döner Kümbet koca bir 
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yolun kald r m nda”, cümlesiyle sözü edilen kümbet için yapm . Bu 
kümbet de ayn  harabeler aras ndayd . Adeta i gal alt nda ve 
korumas zd . Onun etraf n  açabilmek için iki mahalle kald r ld . Yol 
ortas na al nd  ve burada yolun ortas na olu turulan özel ye il alanla 
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incitici tabirlerle korumac l k yapmaya kalkmak bana pek fazla 
hakl ,  daha do rusu etik bir davran  olarak görünmemektedir. 

Kayseri’de, kümbet oldukça fazlad r. Bunlar n hepsinin 
böyle bir ans yakalamas  belki imar zorunlulu u ve ehircilik 
uygulamas  bak m ndan mümkün olabilir mi bilmiyoruz. E er böyle 
bir eyi yapma imkân  varsa, Kuban’ n hakl  olarak u tespitine ben 
de yürekten kat l yorum: Hoca öyle diyor: “Kayseri Selçuk 
Dönemi'nin, kümbet mimarisi aç s ndan, Erzurum'la birlikte en 
zengin kentlerinden biridir. Türk ortaça n n süsü olan o yap lar  bir 
ye il bahçe içine almak, böylece kenti geçmi  miras n  saklayan ye il 
alanlarla zenginle tirmek mimarlar n, korumac lar n idarecilerin 
akl na neden gelmiyor?” Evet, gerçekten, bu kümbetleri böyle bir 
geni  alana ta yarak korumaya al p te hire açmak çok daha yerinde 
bir hizmet olabilir. 
 Biz, Kuban’n n haks z de erlendirmelerinin üzerine gider-
ken, kendilerinin yapt  gibi, gerçek görüntüleri görmezlikten 
gelerek toptan bir mahkumiyet anlay  içinde de iliz.. Yukar da 
sözünü etti imiz temennisine paralel olarak Do an Kuban’  hakl  
k lacak çözümsüzlü e terk edilenler yok mu? Var elbette, mesela 
Muineddin Pervane Medresesi, tek parti döneminin ya mac l k 
zihniyetine kurban edilerek üzerine dükkanlar yap l p adeta yok 
edilmi tir. Kayseri’nin ilk medreselerinden birisi say lan Melik 
Mehmet Gazi Medresesi de yak n bir geçmi te ehri yönetenlerin 
gadrine u ram  ve y k larak ortadan kald r lm t r. Hoca Hasan 
Medresesi her gün bir veya birkaç ta  sökülerek yok edilme 
tehlikesinden kurtar lamam t r. 
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 Kuban Hoca, yine hakl  olarak ehirle me ile otomobille - 
menin, ehirle me ile betonla man n ayn  ey olmad na i aret 
ediyor. Buna kat lmamak mümkün de il. Ancak, bir önemli noktay  
böylesine büyük bir ele tiri içerisinde göz ard  etmemek gerekir. Bu 
ehir, bugün kurulmu  de ildir. Cumhuriyet döneminde bu ehre 

hizmet getiren Belediye ba kanlar n n birbirine devreden sorumlu- 
luklar , birbirine devredilen ortadan kald ramad n z olumsuzluk- 
lar ndan kaynaklanmaktad r. Birisinin yanl  i i ba lat p bitirmesini 
öbürü nas l düzeltecektir? Bak n z, Meydanda güzel ve tarihi bir 
vilayet binas  vard . Onu y kt lar, onun yerine bugünkü ucube binay  
yapt lar.  
 Bir ehri ele tirirken o ehrin tarihini, ehirle me maceras n , 
bu ehirle me olgusunun olu umundaki problemleri iyi bilmek 
gerekir. B rak n Kayseri’yi, bugün Osmanl ’ya ba kentlik yapm  
stanbul’a bak n, bu ele tirdi iniz çarp kl klar  bu ehirde 

görmemeniz mümkün mü? Gelin Cumhuriyet’in Ba kenti’ne 
Ankara’ya bak n, Kayseri’den çok daha iyi durumda m ? Do an 
Kuban, biraz da siyasi ve belki de ideolojik mülahazalarla bu a r 
ele tiriyi yaparken, d ar dan gelen yabanc lar bu ehre gerçekten 
hayranl k duyduklar n  ifade ederek ayr lmaktalar. Onlar niye 
hayran? Çükü önyarg lar  yok. Gördükleriyle de erlendiriyorlar. Bir 
bilim adam n n ehre bak  belki bir turistin bak yla e de erde 
olmayacakt r. Bunu anlamak gerekir, ama ele tirirken h rpalama 
hakk n z var m ? Bunu dü ünmesi gerekir. Meydandaki camiyi nas l 
yama gibi görebilirsiniz? Onun yerinde eski bir caminin bulundu- 

unu dü ünmezseniz bunda kendinizi de hakl  hissedebilirsiniz. 
Peki,  birkaç as rl k çok eski ilkel usullerle yap lm  tek katl  bas k bir 
mescit meydanda daha m  güzel duracakt ? 

Yaz n zda; “Kayseri'nin tarihi çekirde i (ortalama 
1000x700m.) yani 70 hektarl k bir aland r. Bugünkü 800 000 nüfuslu 
kent alan nda bu ihmal edilebilecek kadar küçük bir bölgedir. 
Eskiden Kayseri'ye, nüfusu 50-60.000 oldu u y llarda, bütün 
fakirli ine ve bak ms zl na kar n Orta Anadolu'nun 'Paris'i diye 
giderdik. Bu kez renkli bir azman Ümraniye ile kar la t k”, 
diyorsunuz.  
 Kayseri çok h zl  büyüyen bir ehir, gelen nüfusa iskan 
alanlar  olu turmaya mecbursunuz. Do al olarak ehri büyütecektir. 
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Eskiyi koruyamaman n sorumlulu unu da yönetenlerden çok, 
insanlar  bu alanlara hapseden rejimin beslendi i zihniyetinde 
aramak gerekir. Eski binaya çivi çakt rm yorsun, gelip kendin de 
onarm yorsun. Birkaç as r önce beton yoktu ki vatanda  evini sa lam 
yaps n. Tutmu  ta lar  üst üste istif etmi  aras na çamur doldurmu . 
Çamur ya murda karda da l p gidince ta lar bu defa birbirini tutan 
de il iten bir canavara dönü üyor ve evler y k l p gidiyor. Buna 
çözüm üretmeyen bir Sanat Tarihçisinin ehir yönetenini suçlamas n  
vicdani sorumlulu un neresine koyacaks n z? 

Bugün Cumhuriyet Meydan , ula m yo unlu undan 
kurtulamam sa da, yeni düzenleme ile problem olmaktan tamamen 
ç km  durumdad r. Her gün 400 binin üzerinde arac n hareket etti i  
bir ehre, ideolojik ya da siyasi hesaplarla yakla amazs n z, o sizi 
genç bir k srak gibi teper atar. Tarihin realitesi ile ehrin realitesini 
örtü türmek için asl nda, sanat tarihçilerimizle ehir planc lar m z n 
birlikte çal mas  gerekmez mi? Arkeologlarla, mimar ve 
mühendislerin birlikte çal mas  gerekmez mi? Türkiye’de böyle bir 
ortak uuru henüz olu mad . Bak n z, bir farkl  anlay t r ama güzel 
bir tav rd r:  Mimar Ahmet Vefik Alp, Hilton’u projelendirirken 
bizimle iki defa telefonla görü tü. ehrin tarihi miras n  sordu, 
bilgiler ve kitaplar istedi. Belli ki, yapaca  eserin oturdu u 
yerdekilerle bir bütünlük kazanmas n  arzu ediyordu. Ne var ki bu 
çabalara ra men, ortaya bu siluetleri yans tan giydirmelerle 
zenginle tirilmi  bir profil ç km  olsa da sonunda bir heyula olu tu. 
Böyle bir otelin yeri bu meydan olmamal yd . Belki ehirlerin 
yenilenmesinde, yeni ekiller almas nda, politikac lar ehirler için 
kafa yoran kültür adamlar n  dikkate alm yorlar. Bu do rudur, bu 
sadece Kayseri için de il, bütün ehirler için geçerledir. ehre yeni 
bir çivi çakacak adam ke ke oturup sosyologlarla, ehircilik 
uzmanlar yla, arkeologlarla, kültür ve dü ünce adamlar yla konu sa, 
tart sa, teklif talep etse, teklifini ele tiriye açsa… Ortak akl n 
do rular  mutlaka bir ki inin do rusundan çok daha kal c d r ve 
güven vericidir. Bu yap lm yor, bu hiçbir ehirde yap lm yor. 

ehirlerin bir ucubeye dönü mesinin alt ndaki ana problem böyle bir 
“ben bilirim, benim partim, benim partilim bilir”, duygusudur. Ne 
var ki, bu anlay  bugün olu mu  bir ey de ildir; Cumhuriyet 
rejiminin getirdi i anlay , “Cumhuriyet”in kendi ruhuna ayk r , 
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kendi kapsama alan n d nda bir ferdîlik kültürüdür. Daha do rusu 
geli memi  toplumlara has siyasî bir kavmiyetçilik lekesidir. Türk 
ayd n , sadece ehircilikte de il, bütün alanlarda böyle bir ortak 
uura henüz ula m  gözükmüyor.  

Ayd na dü en görev ise a r ve k r c  bir dil kullanmadan bu 
yönde gönlündekini, kafas ndakini icran n ba ndakilerle payla mak 
olmal d r. O zaman birlikte sorumlulu a talip olur ve daha kal c  ve 
güzel bir ehir in a edebiliriz. Ça da  olmak, suçlamadan, kendi 
kendimize suçlu üretip onu da mahkum etmeden biraz da böyle bir 
anlay a ula mak de il midir?.. 
 Bu yaz daki ana dikkat noktas  olarak “Tek Parti”  dönemi 
öne ç kmaktad r. Bundan al nmamal y z. Çünkü gerçekten vahim 
hatalar bu dönemde yap ld . Yukar da sözünü ettiklerimize ilave 
olarak Anadolu’nun en büyük kapal  çar s  Kayseri’deydi ve bu 
çar  o dönemde üzeri y k lmak suretiyle bir k y m felaketine 
u rat ld . Meydanda birçok binalar ayn  dönemin gadrine u rad . 
Do an Kuban i in bu cephesini bilmedi i için, ehrin son on-on be  
y lda bu hale getirildi ini dü ünüyor, ama gerçek öyle de il, 
bugünkü karma an n temeli en az altm -yetmi  y l öncesine, o 
me um tek parti dönemine gider. Tarih modernli e ezdirilme- 
melidir, buna bütün kalbimizle kat l yoruz. Bizim mücadelemiz de 
bu yöndedir. Ancak zaruretleriniz ellerinizi ba l yorsa, yap lacak 
nedir? Ele tirmek yerine teklif getirmek daha do ru olmaz m ? 

imdi bu konuyu Say n Do an Kuban’ n yüksek vicdan na bir soru 
yönelterek tamamlamak istiyorum: Bugün bu ehrin Yöneticisi 
mevcut Belediye Ba kalar  de il de, Kuban’ n destekli i siyasi 
e ilimdeki insanlar olsayd , acaba böyle bir yaz y  dü ünür 
müydü?.. Bu soruya “Evet”, deme erdemlili ini gösterirse kendisini 
yine de bu a r ele tirisine ra men kutlamak isterim. 
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TEK R YAYLASINDA B R Ç FT GÜL AÇAR 
 

 Kayseri'nin Türk Halk Edebiyat 'nda önemli bir yere sahip 
olmas n  Kerem ile Asl  hikâyesi sa lar. 
 16. yüzy lda ya anan bu a k hikâyesinin sfahan'da ba lay p 
Kayseri de son bulu u önemli olayd r. 
 Evvela hikâyenin k sa bir özetini verelim; 

“16.yüzy lda sfahan'da oldukça zengin bir bey vard r. 
Serveti gittikçe artar ama çocu u olmamaktad r. Bundan da hayli 
üzüntü duymaktad r. Bu beyin ayn  durumda bir de ke i  kom usu 
bulunmaktad r. Bir gün bunlar n han mlar , servet ve saltanatlar n n 
devam n  sa layacak çocuklar n n olmamas ndan yak n rken,   Mirza 
Bey’in babas na gelen ya l  bir zat, elindeki elmay  verir ve bunu bir 
çe menin ba nda han m n n yemesini söyler. O da, Ayazma 
Çe mesi  diye bilinen çe menin ba nda han m n n elmay  yemesini 
ö ütler. Bunu çevre halk  da duymu tur. Onlar da çe menin ba na 
gelirler. Bu s rada çocu u olmayan Ke i ’in han m  da gelir ve 
elmadan bir parça da kendisine verilmesini söyler. Bu elmay  iki 
kad n bölü üp yerler. Bu aradabir de adakta bulunurlar; çocuklar  
olursa birbirleriyle evlendireceklerine dair sözle irler... Bu olaydan 
dokuz ay sonra ikisinin de birer çocu u olur. Türk Beyi'nin e inin 
çocu u erkektir, ad n  Mirza Bey koyarlar. Ke i in kar s n nki de, 
k zd r ona da  Han Sultan derler. 

Aradan yine zaman geçer, bu çocuklar büyür. Bey, o lu 
Mirza Bey’in yan na, arkada  olarak Sofu ad nda  güvenilir bir ki iyi 
seçer. Ke i  ise, büyüyen k z na, günü gelince, kar s n n be ik 
kertmesi yapt n  dikkate alan Bey’in talip olaca n  dü ünerek bir 
gün gizlice sfahan’  terk eder. 

Bu s rada 14 ya na gelen Mirza Han, rüyas nda gördü ü bir 
k za a k olur. Fakat sevdi i k z  rüyas nda gördü ü için, bir türlü 
bulamaz. Bir gün, arkada  Sofu ile  ava ç kar. Bir ku  vurur. Ku  
gidip bir evin bahçesine dü er. Ku u almak için gitti i bahçede, 
rüyas nda gördü ü k zla kar la r. K za orada; "Rüyam da 
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gördü üm k z n asl s n sen" diyen Mirza Han, k zdan "Kerem eyle, 
beni b rak. Görürlerse ikimiz de rezil rüsvay oluruz", Cevab n  al r. 
Burada geçen “Asl ”  Han Sultan’ n, “Kerem”de Mirza Han' n yeni 
adlar  olur. Ve bu kar la man n pe inden takip ba lar. Kerem, bu 
k za a k olmu tur. Onunla evlenmek ister. Annesi dünür olur, eski 
anla may  hat rlat r, ama Ke i  bu karar  tan maz. Ke i , k z n  bu 
Türk Beyi'nin o luna vermek istemez Bunun için de sürekli olarak 
sfahan çevresinden uzakla maya ba lar. Kerem de arkada  Sofu ile 

onlar  takip etmektedir… 
Bu kovalamaca y llarca sürer. Ke i , gelip Kayseri’ye 

yerle ir. Kerem de  Asl ’n n pe ine dü er ve sfahan'dan ç kt  
yolculu unu Anadolu'nun ehirlerinde sürdürerek Kayseri’ ye 
yönelir. ehrin giri inde kar la t  çobandan Asl han’  sorar:  

   
  E len çoban e len, haber soray m  
  Asl  Han’ n Kayseri’ye vard  m ? 
  Mecnun oldum bari bir kez göreyim  
  Asl  Han' m Kayseri’ye vard  m ? 
 
  Söyle çoban söyle âh m tutas  
  Ahirette yar koynuma yatas  
  Asl  bir Ermeni, kafir atas  

Asl  Han' m Kayseri’ye vard  m ? 
 

 Karad r ka lar  gözü sürmeli  
 Keten gömlek giyer gö sü dü meli  
 Güzeller içinde onu övmeli 
 Asl  Han’ m Kayseri’ye vard  m ? 
 

 Dertli Kerem ister Hak'tan yard m   
 Mevlam bir kuluna verme derdimi  
 Asl  göçtü viran koydu yurdumu  
 Asl  Han’ n Kayseri’ye vard  m ? 

 
Kerem, yol arkada  Sofu ile sfahan’dan Kayseri’ye tam yedi 

y lda gelir. Ke i 'in Kayseri’ye yerle ti ini ö renince de onun evini 
aramaya ba lar. Nihayet bir çocuktan Setenönü’nde oturdu unu ve 
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evini ö renir. Evin önüne gelince, Asl ’y  da pencerede görür. 
Kendisini tan tmadan hemen oradan uzakla r. Gece, yol arkada yla 
Asl ’y  nas l elde edecekleri yolunda plan kurarlar. Ke i 'in kar s n n 
di çilik yapt n  ö renmi tir. Di ini çektirmek üzere, evine gitmeye 
karar verirler ve öyle de yaparlar. 

Eve girdiklerinde Asl  kendisini kar lar. Di ini çektirece- 
ini ö renince de annesine götürür. Kad n gelir di ine bakar, Kerem 

çekilecek di ini gösterir, Kad n, Kerem'in ba n  Asl 'n n dizine 
koydurur ve eline kerpeteni alarak a r yan di ini sorar. Kerem, 
Asl 'n n dizinden ba n  kald rmamak ve onu bu vaziyette daha çok 
seyredebilmek için s ras yla; " u a r yordu, hay r o de il yan nda ki 
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Gece olur Kerem ile arkada  Sofu, Ke i 'in evinin bahçesine 
gelirler. Ne var ki, ay tam dolunay dönemindedir. Her taraf iyice 
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dan yakalan r ve h rs zl k suçlamas yla hapse at l rlar. I  mahkemeye 
dü er. Kerem ve arkada  orada kendilerini anlat rlar. ehrin Bey'i 
bunlar  hapisten ç kart r, evinde mükellef bir sofra haz rlar ve Asl 'y  
Ke i 'ten isteyip alaca na söz verir. Ertesi günü de, Ke i ’i yan na 
ça rt r. Durumu anlat r ve k z na dünür olur. Ke i , Bey’in elinden 
kurtulmas n n imkân  olmad n  anlay nca r za gösterir. Söz 
kesildikten sonra, hemen dü üne ba lan r, k rk gün k rk gece yenilir, 
içilir, e lenilir. Ke i  k z n , büyü yapt  pembe bir elbise içerisinde 
gelin alay na teslim eder. K za da s k  s k  gerdekte elbisesinin 
dü melerini kendisinin çözmemesini, Kerem'in çözmesi gerekti ini 
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Talas'ta bir kö kte gerde e giren a klar ba  ba a kal rlar. 
Kerem'in hakiki çilesi bu defa burada ba lar: Asl 'n n dü melerini 
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öyle bir "Ahh!" çeker ki, bu "Ah"la birlikte, a z ndan ç kan alevde 
tutu up yanarak kül olur. Asl  da, Kerem'in küllerini, çözdü ü 
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saçlar yla süpürür ve o da Kerem'in küllerinden saçlar n  tutu tur- 
mas  sonucu yanarak külünü Kerem'inkine katar. Böylece bir a k 
hikâyesi sona erer. 

Olay  haber alan Kayseri’nin Bey’i ile halk toplan r bunlar 
için muhte em bir cenaze töreni düzenler. Sonra götürüp iki a  
Erciyes'e gömerler. O tarihten bu yana her bahar Erciyes’te bir çift 
gül açar. Birisinin rengi k rm z  di erininki ise beyazd r. K rm z  
Kerem’i, Beyaz ise Asl ’y  temsil eder…” 
 Hikâye bu. Leyla ile Mecnun’un ne derece gerçek ise  bu da 
o derece gerçektir. Halk, kendi muhayyilesinde ya att   a k n  bu 
hikâyenin yol maceras nda arad  için  Kerem ile Asl ’y  as rlar 
boyu koruyarak günümüze ta m  görünmektedir. Ancak, itiraf 
edelim Kayseri’nin sözlü hikâye gelene inde bu Kerem ile Asl  
hikâyesi pek fazla görülmez. Bunun sebebi, Hikâye’nin sfahan’da 
ba lay p Kayseri’de son bulmas n n inand r c  olup olmad  de il, 
bizim sözlü kültür gelene ini ya atanlar n bunun yerine kendi 
hikâyelerini koyma arzusundan do maktad r. Tabii, böyle bir e ilim 
bu olay  ortadan da kald rm yor. Bu defa yaz l  metinlerde bu hikâye 
ya at lmaktad r. Rahmetli Mustafa Necati Karaer, biraz da modern 
iirin imkânlar yla besleyerek bu a k hikâyesini yeni ba tan yaz p 

kitapla t rd . Buyurun bu iiri birlikte okuyal m: 
 
 Derler ki, o gün bu gündür, her bahar 
 Kerem ile Asl ’n n küllerinden, 
 Ayn  yerde iki hasret gül açar. 
 Biri kan k rm z , biri kar beyaz, 
 Üzerinde sevda  ku lar  uçar. 
 
 Gel gör ki, ne zaman göz göze gelip 
 El ele tutu mak isterler, 
 Araya girermi  o kara çal … 
 Ve y llar öncesine yürürlermi , 
 Gözler yar  aç k yar  kapal . 
 
 Beyaz gül seslenirmi  sabahlar : 
 -Bu gece öylesine ü üdüm ki, 
 Bir damla uyku girmedi gözüme! 
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 Ac lar kol gezdi yapraklar mda, 
 Yoksa inanmaz m  oldun sözüme? 
 
 -Hiç inanmaz olur muyum beyaz gül, 
 Sen Asl ’dan gelirsin ben de Kerem, 
 Yedi iklimde söylenir a k m z… 
 Sana da ölüm yok bana da art k, 
 Ç kt  masallardan Billur Kö k’ümüz! 
 
 Derler ki, yolunuz dü erse bir gün 
 Siz de Tekir yaylas na u ray n! 
 Belki göremezsiniz o gülleri, 
 Ama, rüzgâr nda uçu ur durur, 
 Kerem ile Asl ’n n gönülleri…  (157)   
 
 Karaer böyle anlat rken, bugün ülkemizde birçok air 
Kerem’i a k konusunda ‘sembol’ olarak görür. Kerem’in tutkusu ve 
a k  sadakati dikkatten uzak tutulacak bir olay de ildir. Meseleyi 
gurura dönü türmez. A k n yak c l  onu öylesine  ku atm t r ki, 
erkeklik gururunu öne alarak bu i ten vazgeçmeyi dü ünmez. 
Dü ünmemesi de do ald r, çünkü bütün a klar n ya ad  iç dram 
bundan pek farkl  olmaz. Ba land  yak n nda olsa bile, ona 
kavu amamas , içinde bir gurbet surgününü ya amas na sebep olur. 
Bunun için de Kerem hemen bütün a klar için kendi ya ad klar n n 
bedelini ödeyen bir kahraman- d r. Böyle bir a k ya amad m, ama 
a klar n st rab n  hissederim.  
 Bunun için de Kerem’i dü ünürken bu olaya kendimden bir 
eyler ilave etmek istemi  olmal y m ki, bu konuyla ilgili iki iir 

yazd m. Bunlardan birisiyle bu  hikâyeyi noktalayal m: 
 “Bu y ld zlar iyi tan r Kerem’i, 
 Kaç geceyi birlikte bölü tüler. 
 Bu sokaklar iyi tan r Kerem’i, 
 Nice sabahlara yorgun dü tüler. 
 
 
____________________________ 
157 Mustafa Necati Karaer, Kerem le Asl , Dergah Yay nlar , stanbul 1985 
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 Kerem, bu topra n a kta nefesi, 
 Kerem, külündeki hasretin sesi, 
 Kerem, Asl han’ n en saf bestesi, 
 Kaç türküyle gönlümüzde pi tiler… 
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 SEYYAHLARIN KAYSER S NDEN Ç ZG LER 
 
 Seyyahlar ya ad klar  dönemlerin canl  tan klar d r. Onlar, 
tarihe öylesine malzeme b rak rlar ki, kültür arkeologlar  diyebile- 
ce imiz tarihçiler onlara  çuvalla alt n verseler borçlar n  ödemi  
olabilirler mi acaba? Özellikle etnografik bilgiler bak m ndan onlar n 
anlatt klar  ehirlerin soya ac n  ç karmaya da yarad  için ayr  bir 
önemi vard r.  Biz, Kayseri’ye tarih boyunca gelip giden bir y n 
Seyyah’tan özelli i olan birkaç tanesinden burada söz edece iz. 
Bunlardan ilki, baz  farkl  ayr nt lar  bize nakletti i için bizim 
tarihimizle ilintili de ildir. ehrin iki bin y l öncesine aittir ama çok 
özel bilgileri ihtiva etmektedir. Bunlar da, Erciyes’in  iki bin y l 
öncesine kadar çevresine ate  kustu udur. Belki biraz çeli ki de 
göreceksiniz, mesela tepesinde kar, ete inde ate  çukurlar n n izah  
zordur. Ama, do rusuna ula mak iç in akl m z  kullanacaksak, bu 
bilgilere ihtiyaç duyulacakt r. te Kayseri ile ilgili ilk anlat lanlar: 
 Ünlü on Tarihçisi Strabon, Kayseri için “Geceleri sokaklar n  

kland rmaya gerek yok. Çünkü Erciyes’in k zg n lavlar  Kayseri’yi 
yeterince ayd nlat yor.” demi ti. 
 Strabon Erciyes’i; “Erciyes, tepesinden hiçbir zaman kar 
eksik olmayan, da lar n en yükse idir ve buna t rmananlar (ki çok 
azd r) berrak havada hem Karadeniz hem de Akdeniz denizini 
görebilir...” (158) sözleriyle anlat r. 
 M.Ö I. yüzy lda ehrin kuruldu u yeri göstermesi 
bak m ndan Strabon’un verdi i bilgiler önemlidir. ehrin Argaios 
(Erciyes)’in eteklerinde kuruldu unu belirten Strabon topra n n 
tar m yapmaya elveri siz k raç kumlu ve alt n n kayal k oldu unu 
do ru bir biçimde tespit eder. Eski Kayseri olarak bilinen bu 
yerle im yerine ait kal nt lar ehrin güneyinde Battal Mahallesi 
olarak bilinen yerde yer almaktad r. Strabon ehre geldi inde arazi 
____________________________ 
158 Dr. Osman Erav ar, Seyahatnamelerde Kayseri, s.21. K.T.O Yay n ,  Kayseri-2000 
(bk. Strabon, Anrtik Anadolu Co rafyas , Çev. A. Pekman, stanbul-1993) 
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üzerindeki çukurlardan ate ler ç k yordu. Seyyah bu ate  çukurlar n  
bölgenin volkanik bir arazide olmas na ba layarak aç klam  ve 
topra n alt nda so uk su ve ate  bulundu unu belirtmi tir. San r z, 
bugün Erciyes’in tabiata bakan yüzü olarak kabul etti imiz kuzey 
cephesine dü en Bayramcah , Kozakl , Sar kaya kapl calar , Erciyes’- 
in alt ndaki ate  ocaklar ndan beslenen sularla varl n  sürdürüyor.  
 1350’lerde Kayseri’ye u rayan me hur Arap Seyyah bn 
Batu’ta ise i in bu cephesine pek bakmaz, ama ehir için çok k sa 
fakat çok önemli bilgiler veriyor bize: 
 “Ni de’den Kayseri’ye do ru yola ç kt k. Bu ehir dahi Irak 
Padi ah n n hükmünde olup, ülkenin en büyük merkezlerin- den 
biridir. Irak ordu birlikleri burada üstlendikleri gibi, an lan Elaeddin 
Eratna Bey’in kad nlar ndan biri de bu ehirde oturmaktad r. Bu 
hatun, Bey’in kad nlar  aras nda erdemi ve keramkarl  (cömertli i) 
ile tan nm t r. Irak Sultan  ile de akrabal  vard r. Kendisine ulu 
anlam na gele “a a” diye hitap olunur ki, padi ahlara ili kisi olan 
her ki iye bu unvan verilir. As l ad  Taga Hatun’dur. Huzuruna 
ç kt m zda bizi ayakta kar lad , güzel sözler söyleyerek selamlad . 
Yemek haz rlan- mas n  emretti. Bunun üzerine yeme e kald k. 
Ayr l rken adamlar ndan biri ile bize rahat ve ko umu mükemmel 
bir atla bir hil’at (elbise) ve para göndermi , özür dilemi ti. 
 Burada ahilerden Emir Ali’nin tekkesine inmi tik. Bu zat, 
çevredeki ahilerin en önde gelenlerinden anl  bir beydir. ehrin ileri 
gelenleri, ulular ndan bir grup kendisine ba l  bulunmaktad r. 
Tekkesi sa lam yap l  bir bina olup, yiyeceklerinin bollu u, 
kandilleri ve yer dö emeleri ile gördü ümüz zaviyelerin en güzel- 
lerinden biridir. Tekke mensuplar  veya ba kalar  her gece Emir 
Ali’nin yan nda toplan rlar ve gelen gidene bu yolda olanlar n 
gösterdikleri ilginin iki kat  ikramda bulunurlar. 
 Bu ülke törelerinden biri de, bir ehirde hükümdar 
bulunmad  taktirde ahilerin hükümeti yönetmeleridir. Ahi, kudreti 
ölçüsünde geleni gideni a rlar, giydirir, alt na binek çeker, davra- 
n lar , buyruklar , bini leri ile aynen bir hükümdar  and r r.” (159)  
 Bundan 300 y l sonra; 1649’da  bir ba ka seyyah Kayseri’- 
dedir. Me hur bizim Evliya Çelebi. Onun anlatt klar  Kayseri’nin 
____________________________ 
159 bn Bat ’ta Seyahatnamesinden Seçmeler, s.24. Kültür Bak. Yay n  stanbul 1971 
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159 bn Bat ’ta Seyahatnamesinden Seçmeler, s.24. Kültür Bak. Yay n  stanbul 1971 

 

geleneksel dokusunu ve ya ama biçimini de bize ayr nt l  bir ekilde 
vermektedir. O da öyle anlat r Kayseri’yi. 

 “Buradan (Mara 'tan) kalkarak bat ya gidip (Künki) köyüne 
geldik. Ba l  bahçeli, sulu somatal  ve kiliseli ermeni köyüdür. Bu 
yaylan n bat  taraf  Kayseriye topra d r. Buradan yine bat ya giderek 
De irmen bo az  köyüne geldik. Be  yüz evli ve kiliseli bir Ermeni 
köyüdür. Buradan dahi bat ya giderek Kayseri’ye ehrine geldik. lk 
yap c s  Hazret-i Zekeriya Aleyhis- selam asr nda Kayser (Erci ) dir. 
Nice ellere geçerek nihayet Hazreti Ömer hilafetinde Kayser (Herakl) 
tamir  etti inden kâh burada otururdu. Ol zamanlar Kayseri’ye Mara  
ve Sivas’tan ziyade mamur ve müzeyyen idi. Ve deniz gibi askeri 
olup hepsi dahi Rum tâifesinden idi. 

Hazret-i Ömer bizzat Kudüs'ü fethedip Halid bn Velid 
Hazretlerini serdar  muazzam ederek seksen bin askerle Kayseriye de 
fethettirerek içine asker koydu. Ve Halid tekrar Medine'ye geldi. 
Bunu duyan Kayser, hesaps z asker göndererek kaleyi ku att r p içine 
kapanm  olan Müslüman gazilerini ehit ettirdi. Derken kaleyi 
tamimiyle istila edecek iken kalenin ensesindeki da dan büyük asker 
görünüp mavi renkli alemleriyle gelip bütün kafirleri k rarlar. 
Küffar n la elerinde silah eserleri ve yaralar  görünmeyip sadece 
dudaklar n n sa  taraf  yaralanarak mürd olmu lard r. 

Sonra bu Kayseriye’yi mamur etme e kimse cesaret edeme- 
yip hali üzere harap kalm t r. Ta ki Kayser Herakl' n o lu Rum 
Kayseri olarak bütün slâm diyar n  istila etmek fasit fikrine dü üp 
buralar n  dahi istila ederek Kayseriye surunu tamire ba lay nca 

am'da hükümet eden Emevi hükümdarlar ndan Muaviye seksen bin 
askerle Ubeydullah bn Cerrah Hazretlerini serdar ederek yetmi  
günde bu kaleyi fethettirdi. Sonra Abbasilerden El Mutasim Billah 
Ba dat’ta Hülagu elinde helak oldu unu i iten kayserler yine 
Kayseriye'yi istila etmi lerdir. Sonra Mahan diyar ndan gelen Âl-i 
Selçuk'un seçmesi bulunan Sultan Alaeddin bu kaleyi Rumlardan 
alarak üçüncü fatih olmu tur. Sonra Türkmenlere geçmi  ve onlardan 
dahi Al-i Osman elinde karar k lm t r. 

Süleyman Han yazmas  üzere Kayseriye sanca n n pa a 
merkezidir. Alaybeyisi, çeriba s  vard r. Pa as n n askeriyle tamam  
be  bin yüz mükemmel askeri olur. Pa as na senevi k rk bin kuru  
has l  olur. Nice kere arpal k tarikiyle üç tu lu vezirlere ihsan 
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olunmu tur. Be  yüz akça payesiyle erifnaibliktir. Nahiyeleri hep 
mamur olup mollas na senede be  bin kuru  has l olur. eyhülislâm , 
nakibüle raf , ehir naibi, muhtesibi, ehbenderi, sipahi kethüda yeri, 
dergah  ali yeniçeri serdar , kale a ac  ve neferleri var. 

Kayseriye Kalesi ekilleri: Kuzey taraf ndaki Erci , da  
ete inde yüksek bir tepe üzerinde Rum melikleri fil cüssesinde 
ta larla sa lam olarak bina etmi lerdir. Sonra Dani mendli o ullar  
daha ziyade tamir etmi tir. Ama hala mamur olan yeni Kayseriye bu 
tarihini vasfetti imiz eski Kayseriye’den sekiz bin ad m kadar uzak 
bir mamur ehirdir. Bu kale süslü eski tarz bir sa lam kaledir. Sivas, 
do usunda be  menzil yerdir. Kap s n n kemeri üzerinde kar  
kar ya ve yan yana bir aslan ve bir kaplan sureti vard r. Bu kap dan 
içeride zahire ambarlar  vard r. Ta fethinden beri dar , bu day, pirinç 
ve peksimet ile doludur. Di er aletler silah ve cephane hesaps zd r. 
çinde alt  yüz hane vard r. Mevlana Mahallesi, Kazanc lar Mahallesi 

olup kale kap s ndan d ar  ç k nca attarlar ve berberler, köhne 
çizmeci dükkanlar  vard r: Dizdar kap s n n önü bahçe ve 
ad rvanlarla mamurdur. 

As l ehrin Methi: A a  ehir bir düz ve geni  yerde dört 
kö e t ra  edilmi  ta  ile bina edilmi  köhne bir kaleyi havi büyük 
varo tur. ehir alt ndaki koyun köprüsü nehrine (Gezerler suyu) 
derler. Bu varo  bin kadar kiremitli altl  üstlü mamur evleri havidir. 

ehrin etraf  eski surdur. Be  adet kap s  do uya aç l r. Odun pazar  
kap s  kuzeye meyyaldir. At pazar  kap s  kuzeye dönük olup pa a 
saray  yak n ndad r. Bu surun etraf  hendektir. K n bu büyük 
hendek su ile a z a za olup bahar günlerinde hende i içine bostan 
ekerler. Latif sebzesi olur. 

Mahalleleri: Me hurlar , Büyük Çe me, Küçük Çe me, Müftü 
Hamam  önündedir. shak Çelebi, Sayac , Kat rc zade, Oduncu, 
F r nc , Tekke Ovas  Pazar , Hüseyni keçi kap s nda Kürtler, Hac  
K l ç, Has r, Debba lar, Hac  vazlar mahalleleridir. 

Saraylar : Atpazar  yak n nda (pa a saray ) han ndan büyük 
olup avlusu cirit meydan  kadar geni tir. Yer yer sö üt a açlar  
gölgesinde ab-  hayat çe meleri vard r. (Dilaver Pa a saray ), (Kürt 
pa a saray ), (Küçük Hasan Pa a Saray ), (Ali Çavu  Saray ), (Çi  
Deli-Zade saray ). 

Camileri: (Ebu Muhammed bin Ebu Talib camii) duas  kabul 
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olunan bir yerdir ki, tavsifi kabul de ildir. Halk dilinde (Ulu Camii) 
eski Mabeddir. (Lala Pa a Camii) (Osman Pa a Camii) (Hac  Pa a 
Camii) bu üç camiler Süleyman Han vezirleri camileri olup Koca 
Mimar Sinan ustan n yap s d r. (Çi deli-Zade camii) Sivas kap s n n 
içi yüzünde kalabal k cemaate malik bir minareli bir camidir. (Ahund 
‘Hunad’ han m camii) eski hükümdar hatunlar ndan Ahund adl  bir 
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Hüsey- ni mahallesindedir. Ferahl k veren camidir. (Akka  Çorbac  
camii) yeni bir camidir. Yap c s  hayatta olmakla gayet mamurdur. 

Medreseleri: (Sultan Ziba medresesi) gayet musannad r. 
(Ahund Han m medresesi) eski tarz ve eski yap d r. Öyle mübarek bir 
medresedir ki içinde bir kere (Bismillah) diyen mahrum kalmay p 
elbet müfessir ve müellif olmu tur. (Hac  K l ç Medresesi) (Müftü 
Medresesi) Sivas kap s ndad r. Bilginleri Kur'an-  Azimü ana riayet 
ederler. Her cami ve medresede ilm-i hadis görenler bulunur. Her 
camide elbette birer mektep bulun mak kararl d r. Çocuklar  oldukça 
zeki olup Kur'an ve Muhammediye haf z  çoktur. 

Tekkeleri: (Celaleddini Rumi asitanesi) bir mevlevihanedir ki 
cümle bilgi sahipleri fark ve taka erleriyle doludur. Haftada iki kere 
Mevlana ayini olup sema ve sefa ederler. Bu asitanenin bahçe kap s  
önünde bir ab  hayat çe mesi vard r. Bütün dervi ler ondan 
susuzluklar n  giderirler. Tekke içinde müteaddit oda ve sofalar olup 
mutfak, semahane, mutribhane (çalg  odas ) ile süslüdür. (Seyit Battal 
Gazi tekkesi) Bekta iler yeri olup bütün fukaras  a klard r. Gelip 
geçen canlara nimeti boldur. K rk nisa (k rk kad n) ziyareti dahi 
burada oldu undan büyük ziyaret yeridir. 

Hanlar : Boyac  kap s nda (Ka lamaz han ) kargir bina rana 
bir hand r, gayet kalabal kt r. (Kapan han ) gayet cemiyetli sa lam bir 
hand r (Gön han ) uzun çar  içinde kargir bina bir hand r. 

Çar  ve Pazar : Kayseriye'nin de -Bursa ve Edirne gibi- iki 
yerde kargir bedesteni vard r. Biri kuyumculard r ki bütün dünyan n 
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k ymetli murassa cevahir makulesi eyleri bulunur. Tuhaf kap kacak 
pek çoktur . Kuyumcular  mücevher eyler i lerler. Büyük bedestende 
zengin tüccarlar al  veri  edip nice guna k ymetli kuma lar satarlar. 
Geni  çar lar ndan uzun çar  gayet süslüdür. Atpazar n n yan nda 
olup safi kapamac lar çar s d r. Bunun sa  taraf nda Unkapan  
vard r. Ve beyaz un burada sat l r. Acayip hikmettir ki bu ehirde un 
çuval  içine unu koyup on sene kadar durdursalar asla çürümeyip 
yine has ve beyaz ekme i olur. 

çkale kap s ndan ç k nca aktarlar çar s  vard r ki çe itli 
ilaçlar kokusundan gelip geçenin dima  kokulan r. Aktardan a a  
temiz berber dükkanlar  vard r ki her birinde temiz ve namuslu 
berber civanlar  bulunur. Buradan a a  “Pine duzan" yani eski pabuç 
ve çizme yamay c  dükkanlar  vard r. Oradan temiz bakkal dükkan- 
lar  vard r. Muhtesib dükkan  bu mahaldedir ki, bütün esnaf padi ah 
tart s  d nda bir dirhem noksan verme e kadir de ildir. Bundan 
a a  hep kasap dükkanlar d r. Kasap ç raklar  nice yüz bo azlanm  
karaman koyun ve kurular n  lime lime edip bir limeye bir gül 
takarak, safran sürerek satarlar. Bunlar n alt taraf ndan has ve beyaz 
çörekçiler ve börekçiler vard r. çe itli börek, badem ve susam ve çörek 
örtülü çörek, kaymakl  börek pi irirler. Ta Saraçhane ba na var ncaya 
kadar böyle nimetler pi er. çörekçi, börekçi, a ç ba , çe itli ho afç  
dükkanlar  vard r. Muhtesib a a dükkan n  geçince Arpac lar çar s , 
Kazanc lar çar s , Kazanc lar Pazar , Semerciler çar s d r. Buradan iç 
kale önüne var l r. Sol taraf  Mevlevihane ile haffaf- hane pazar  
ayd nl k, mamur ve gayet kalabal k pazarlard r. Debba lar pazar  
temizdir. Odun pazar  Kale kap s  önünde olup o kale kap s na da 
Odunkap s  derler. At pazar  kap s  pa a saray  yak n ndad r. Koyun 
pazar  dahi ona yak nd r. 

Elbise ve Lisanlar  : Büyükleri, saya, çuha, samur, zerduva, 
tilki. bo az , sincap kürk giyip atlastan kaftan biçtirirler. Orta halli 
olanlar  Üsküdar ve Londra çuhas , bo asi kaftan  giyerler. Kar lar  
sivri takke giyip üzerine ezar bürünürler. ehir zürafas  Arapça ve 
Farsça kelimeler kullan rlar. Ama halk dili Türkçe’dir. “A be bre, atla 
bre, götür bre” ekilli sözleri vard r. Ama Kürtçe ve Rumca bilmezler. 

ehrin yeri Erciyes ete inde oldu undan evlerinin yüzü kuzeye 
aç kt r. Seher vakti kalkan canlar, havas n  koklay nca cennet rüzgâr  
koklam  kadar safa bulur. Batlamyus'un dedi ine göre, üçüncü 
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iklimde olup on yedinci iklim örtünün ortas ndad r. Hakim Kolon'a 
göre, bu ehrin tali-imareti sümbüle burcunda, utarid beyti 
topra nda bulunmu tur. Onun için her sene ürünü sebzesi çokluk 
üzere olup bolluk olur. Halk n n tabiat   toprak gibi süflidir. Üç bin 
adet su kuyular  olup her evde mutlaka bir veya iki kuyu bulunmak 
mukadderdir. ehrin dört taraf ndan yüz on yedi adet ar klarla 
kaynakl  akar p nar vard r. Ço u Erciyes yaylas ndan ç kar. ehrin alt 
yan nda koyun köprüsü suyuna Kirazlar Suyu derler. Bu köprüden 
akarak mazlum o lu köprüsünden iner (Ali) köprüsüne var r, oradan 
ak p saza kar r. Ve sonra K z l rmak nehrine akar. Bir nehrine dahi 
(Eknes) suyu derler, Gümrü adl  yerden ç k p ehrin ba  ve 
bahçelerini sulad ktan sonra K z l rmak’a dökülür.  

K z l rmak dahi Bafra kasabas  önünde Karadeniz'e kar r. 
ehrin bat s nda ve bir saat mesafede K z l rmak nehri üzerinde iki 

kaya aras nda yap lm  (Birgöz köprü) ad yla çok de erli bir büyük 
köprü vard r ki Sultan Süleyman asr ndaki Koca Mimar Sinan 
yap s d r. üstad mimar k ymetli ömrünün nice senelerini geçirip ve 
var kudretini saf edip alaimisema gibi emsalsiz bir köprü yapm  ki 
gören seyyah sersem olarak yapan  takdir eder. 

Hamamlar : ç kaledeki (kad  hamam ) gayet ferah verici ve 
çifte hamamd r. (Gürcü hamam ) iç kalede biricik ayd nl k hamamd r. 
Ve yine iç kalede (Yeni Kad  hamam ) yeni yap  bir hamamd r. Ta ra 
varo ta (Hundi Han m hamam i) gayet eskidir. Hatta baz  
müverrihler (Beli Nâs) nam hakimin hikmet ilmi ile bina edip bir 
kandil ya yla s tt  hamam budur. Peygamberi- mizin do du u 
gece kandil sönüp hamam muattal kalm t r. Sonra Dani mend 
o ullar  kad n hükümdarlar ndan (Hundi) han m tamir etmi tir 
derler. Ama nice ya l  ve ihtiyar adamlar "Beli Nas hekimin t ls m ilmi 
ile bina etti i hamam eski Kayseriye de olup esas binas  ve nice 
kubbeleri ve kandil külhanbeyleri belli" dediler. Günah  söyleyenin 
boynuna. A a  kalede (Hüseyin Pa a Hamam ) Koca Mimar Sinan 
Binas  olup gayet sanatl d r. (Pa a hamam ) Bu da Koca Mimar Sinan 
binas  olup Süleyman Han, Acem Irak'  seferine giderken yapt r p 
içine girmi tir. Meydan hamam , Sultan hamam , Selahaddin hamam , 
latif hamamlard r. Buna biti ik bir kad n hamam  dahi vard r. Bu 
hamam önünde kale hende i kenar nda rem Ba  gibi bir bahçe 
vard r. Hamamda,  ç kt ktan sonra nice canlar bu bahçede canlar yla 
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can sohbeti ederler. Eski Pamukçular hamam , Güzel pa a hamam , 
tekke yak n nda müftünün yeni hamam  varad r. Bundan ba ka ayan 
ve kibar n n saray hamamlar  da vard r. 

Ahalisinin simleri: Ahmet, Mehmet, Ali, Veli oldu u gibi 
Molla Cafer o lu, Hatibo lu, Sünem-zade, Budak-zade, Akka , 
Karaka , Sallaba  gibi lakaplar  da vard r. Gemici kap s n n iç 
yüzünde iki adet eski kilise vard r. Mevlevihane yak n nda Rumlar n 
da bir kilisesi vard r. Frenk kilisesi yoktur. Yahudilerin de bir havras  
var. ehrin kuzey ve y ld z ve bat  taraf  aç k olup faydas z lodos 
rüzgâr taraf  örtük olmakla havas  yine serindir. 

Ürünü ve Sanatlar : Bu ehire Cenab-  Hakk n ihsan yla ila 
ma allah yaz ve k  kar ya p yeri sulayarak yetmi  yedi çe it tah l ve 
bitkileri, yetmi  yedi türlü de sebze ve otu olur. Bilhassa bu day ve 
arpas  me hurdur. ehirde cümle sanat ehli mevcut olup hep i yerleri 
be enilir. Da larda maz s  gayet çok oldu undan debba lar  onunla 
keçi derisi i lerler, öyle bir sar  sahtiyan  olur ki güya alt n sar s d r. 
çinde adam n çehresi görünür. Hatta halk dilinde "Kayseri sahtiyan  

gibi g c r g c r öter” diye darb mesel olmu tur. Pabucu, mesti, içi 
darâyali sar  tatl  çizmesi bir yerde yoktur. Bütün vezirlere hediye 
gider. 

Yiyecek ve maretleri: Has ve beyaz ekme i, lava e yufkas  
katmer çöre i, baharl  böre i, (lahm  kadid) (Kadid et) namiyle öhret 
bulan kimyonlu ve baharl  s r past rmas  ve miskli et sucu u bir 
tarafta yoktur. Hep stanbul'a hediye olarak gider. Eskiden bu ehirde 
k rk yerde eski imaret olup bay ve fukaraya nimeti bol imi . Onlardan 
(Hundi han m) imareti haki vard r. 

Teferrüc (Gezinti) Yerleri: Kayseriye’de tam 103 adet gezinti 
ve ifa yeri vard r. Bunlardan (Hisarc k mesiresi) Erciyes da  
ete inde ab-  hayat sulu, çimenzarl  bir yer olup çe itli kiraz  
me hurdur. Ve ehir içinde piri faniler için (Mevlevihane) mesiresi 
var. Ve atl lara eski Kayseriye (Bekta iler tekkesi mesiresi) ve yine 
ihtiyarlara (Namazgah mesiresi)... Bu musallaya istiskaya (ya mur 
duas na) ç karlar. (Alaeddin kö kü mesiresi) çimenlik yerdedir. 
(Aramgah-  Ali) Ahmet Tirani orada gömülüdür. (Ases da  mesiresi) 
burada me hur air mrül Kays' n kabri vard r. Eski padi ahlar n 
mezarlar  yak n nda (Kasr  Züvvar Mesiresi), (O lanc k mesiresi) ve 
ona yak n (Haydar kö kü gezinti yeri) ve Erciyes pe inde (Cirit 
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ve ifa yeri vard r. Bunlardan (Hisarc k mesiresi) Erciyes da  
ete inde ab-  hayat sulu, çimenzarl  bir yer olup çe itli kiraz  
me hurdur. Ve ehir içinde piri faniler için (Mevlevihane) mesiresi 
var. Ve atl lara eski Kayseriye (Bekta iler tekkesi mesiresi) ve yine 
ihtiyarlara (Namazgah mesiresi)... Bu musallaya istiskaya (ya mur 
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burada me hur air mrül Kays' n kabri vard r. Eski padi ahlar n 
mezarlar  yak n nda (Kasr  Züvvar Mesiresi), (O lanc k mesiresi) ve 
ona yak n (Haydar kö kü gezinti yeri) ve Erciyes pe inde (Cirit 

 

meydan  mesiresi), ehrin do u taraf nda dahi mesirelerle Y lanl  
da nda (Koyun Baba Tekkesi) mesiresi vard r. Halk tatil günlerinde 
buraya gelip sara ederler. Sivas bu Kayseriye’nin do usundad r. 
K blesinde Göksun yaylas  Aksaray ehri tam üç menzildir. 
Do usunda Malatya kalesi be  günlük yoldur. Bat s nda Ürgüp 
kasabas  üç konakt r. Kayseri'den bat ya Ni de ehri üzerinden üç 
menzilde Ere li kasabas d r. 

Erciyes Da n n Garip Vas flar : Bu da da asla y lan, ç yan, 
akrep ve sair böyle zehirli ha arat yoktur. Güya bu da  (ricalül gayb) 
makam  olmakla ha arat bulunmaz derler. Ba ka bir rivayete göre 
güzide-i sahabeden olup birçok zaman ya ayan (Baba Reten-i Hindi) 
hazretleri bu da da sakin olduklar ndan bu ba  derler, kendi biter, 
kendi yeter çe itli meyveler verir ba lar vard r. Zira bu baba Reten 
ba c lar n piri olup mübarek ad  (Ebu Zeyd Hindi)’dir. Kendisi 
riyazet ile ya am t r. Mezar  Hindistan'- dad r. Ba ka rivayete göre, 
Yahya asr nda Kayser Erciyes bu ehri yap nca eski filozoflardan 
(Flaska) adl  hakim bu yüksek da a ç k p yetmi  adet ha arat eklini 
birer sütun üzerine kaz p her birini birer t ls m etmi tir. “Onun için 
bu da da zehirli hayvanat yoktur" derler. Bu da n yazda ve k ta kar 
ve buzu eksik de ildir. Zülal kurdu dahi bulunurmu  ama görmedik. 

Kayseriye’deki buluhah Büyük evliya mezarlar : (Makam  
Muhammed Hanefi bin-Emirülmü'minin Ali) hapsoldu u yer hala 
herkesin ziyaret yeri olup duas  makbul yerdir. (Ziyaret Seyyid 
Burhaneddin Muhakkik Tirmizî) dört yüz yetmi  dört tarihinde vefat 
eylemi tir. ( eyh Rüknüddin Sincani) dört yüz seksen üç tarihinde 
vefat etmi tir. O lanc k mesiresinin Haydar Kö kü denilen yerde 
gömülüdür. ( eyh Vahdeddin Kirmani) Sultan... Medresesi yak n nda 
gömülüdür. 597 tarihinde vefat etmi tir. ( eyh erafeddin Musli) 
Seyyid Burhaneddin Tirmizî yak n nda yatar. ( eyh Hasan Kayserî) 
( eyh Seyyid erif) ikisi bir yerde gömülü oyup aralar nda mezar 
yoktur. ( eyh Eimmetül Hulvanî), ( eyh Ruzbahan Bakii) ona yak n 
( eyh Nu rbah  Kamuranî) Nur Bah i tarikinde ulu sultand r. ( eyh 
Molla Tatar) fetvadan (Tatarhaniye) adl  kitab n müellifidir ki birçok 
er'i meseleler anda yaz l d r. (Hazret-i Davudu Kayserî) sanat ehlinin 

halife ve kemer ba layan  olup ad  (Kaddese s rrahu) ile yad edilir. 
(Sultan Melik Mehmet Elgazi) Al-i Dani mendiden an  büyük bey 
idi. Kayseriye'yi kafir istila eyledikte yer götürmez askerle gelip 
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fethederek vefat etmi tir. ( eyh Hazret brahim Tennuri) 887 tarihinde 
vefat etmi tir. ( eyh Abdurrahman Tennuri) Sultan Harzem ah kabri 
(Asitan Dede ziyareti), (Ziyaret Kutbeddin), ( eyh Seyfeddin efendi) 
Nak ibendi tarikinde ulu sultand r. ( eyh Feth Tennuri), (Makam 
Zeynelabidin) seyahati s ras nda buraya u ray p görü mü tür, 
makam  alisi vard r. ( eyh Ali Tennuri) Ali Da nda ( eyh Ahmet 
Tirani) nice kere as l vücuduyla gökte uçup gezdi i için "Ahmet 
Tirani" demi ler, büyük ziyaret yeridir. (Ziyaret-i Battal tekkesi) 
burada ermi lerden birçok mübarek kimseler gömülü ise de mübarek 
adlar  malum de ildir. ( eyh Hazret Ebu shak) Alemdar-  Resul  olup 
ulu ziyarettir. ( eyh Hazret Hamid bn Musa El Kayseri) keramet 
sahibi ve hiddet ehli bir azizdir. Hazret-i Resülullah ile nice kereler 
mü erref olmu lar. Yak n nda birçok tarik ehli gömülüdür. (Büyük 
ziyaret yeri eyh Hazret Abdi Dede) yak n zamanda kerametini 
görmü  olan hal sahibi adamlardan yemin ile i iterek yazd k: 

Abdi Dedeye ait menk be : Halktan münzevi, mihnet, 
hanesinde güne-i didara vas l olmu  bir er ve bir meyve verir a aç 
nurlu tarik olmakla zalim halk, " eriattan ta  kopard " diye sadece 
vücut a ac na ta  atmakla teselli bulmayan tekkesinde (Liyehlike men 
heleke an beyyinetin ve Yahya men hayye an beyyinetin”) ayeti 
kerimesini tilavet ederken biçare Abdi Dedeyi huzuru hakime 
götürüp el aman verdirmeyerek arasta ba nda as p ve terekesini 
(b rakt  e yay ) zapt için tekkesine vard klar nda görürler ki, 
(Feseyekfike kuhumullahe) "ayetini okuyor. Hemen, "Bre ast m z 
yerden kurtulmu !" diye ba lay p tekrar hakim huzuruna, oradan 
dahi arasta ba na götürdüklerinde ne görsünler? Evvelce ast klar  
Abdi Dede yine as l  durur. Hemen Abdi Dede as l  vücuda "Esselam 
Aleyküm ya Abdel hak" deyince, as l  cesetten dahi "Ve 
Aleykümüsselam ya Abdi s rr-  hak" diye ses gelir. Bu kadar adam 
bunu duyduklar  halde yine hep birlikte ikinci Abdi'yi dahi birinci 
Abdi’nin yan na asarak ibadethanesini zaptetme e ko arlar. 
Vard klar nda Abdi Dedeyi yüksek sesle (Ve ketebna aleyhim...) Ayeti 
kerimesini okurken bulurlar!.. Yine ba layarak götürüp arasta ba na 
asmak dilediklerinde evvelki iki as l  vücudu gören Abdi dede 
"Esselam Aleyküm ya abdeyn ümmeti seyyidil kevneyn" deyince ol 
vücutlar dahi "ve aleyküm selam ya Abdurrahman hu hu" derler. 
Halk yine aman vermeyip asarlar. Böyle Abdi Dede vücudunun bir 
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Aleyküm ya Abdel hak" deyince, as l  cesetten dahi "Ve 
Aleykümüsselam ya Abdi s rr-  hak" diye ses gelir. Bu kadar adam 
bunu duyduklar  halde yine hep birlikte ikinci Abdi'yi dahi birinci 
Abdi’nin yan na asarak ibadethanesini zaptetme e ko arlar. 
Vard klar nda Abdi Dedeyi yüksek sesle (Ve ketebna aleyhim...) Ayeti 
kerimesini okurken bulurlar!.. Yine ba layarak götürüp arasta ba na 
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Halk yine aman vermeyip asarlar. Böyle Abdi Dede vücudunun bir 

 

yerde as ld n  gören Kayseriyeliler ayaklanarak Abdi Dedenin 
katline fetva veren eyhülislâm  ve aleyhinde olan ulemay  zahirden 
yedi kimseyi s ra ile asarak Abdileri dahi indirip birer, birer 
gaslederek bu mahalde defnettiler, hala üçü dahi mezar ta lar yla 
malum büyük ziyaret yeridir. (Kaddesallahü esrarehümül aziz...) 

Kayseriye yak n nda Ases da nda (Mahir âir mrü’l Kays) 
vard r. Ol mrü’l Kays'd r ki Peygamber zaman nda Kurey 'in 
belagatl  airi idi. Be enilen iirleri yedi muallakaya geçmi , makbul 
iirleri olmu tu. Ol as rda iire  çok ra bet oldu undan nice büyük 
airler vard . Ama hepsinin mümtaz  Hazreti Hassan bin Sabit ile bu 
mrü’l Kays idi. Hasan sonunda slâm ile mü erref olup hatta M s r 

Meliki (mukavkis) taraf ndan Hazret-i Resule düldül kat r  Zülfikar 
k l c n , Mariye adl  cariye ile hem iresini, Zünnun-i M srî} ile beraber 
Hassan Hazretleri hediye olarak getirmi  ve makbule geçtikte, hazret 
düldül ile zülfikar  Hazret-i Aliye verdi. Mariye cariyeyi dahi 
kendilerine al koydular ki andan Peygamberin o lu ( brahim) vücuda 
geldi. Hem iresini de Hassan Hazretlerine ihsan edip Sultanü’l uara 
( airler sultan ) etti. Ve elçi olarak gelen Zünnun dahi slâm’la 
mü erref olup cümle hükemaya pir oldu ki M s r'da gömülüdür. Ama 
bu mrü’l Kays air slâm’a gelmedi. Zira ilmi nücumda (y ld z 
ilminde) Ebu Leheb lainin (lanetlenmi in) ö rencilerinden ve onun 
arkas ndan idi. ( eyh Hazreti Abdüssamed efendi) tariki hocagandan 
ulu sultand r. Kayseriyeli temiz kalpli bir Al1ah adam  imi . Nice 
zaman stanbul'da Al-i Osman Padi ahlar yla hem sohbet olduktan 
sonra s la için buraya geldikte cennete ula p bu mezara 
defnedilmi tir. Senk-i mezar ndaki tarih: 

Bin söz ve girye ile gu  eyleyince tarih 
Dedim ki " rtihal-i Abdüssamed efendi" (Sene 1026) 
( eyh Ramazan ziyareti), (Sinaneddin Yusuf e  ehir Bi Arab-  

Sinan) Halep eyaletinde Antakya ehrinde yeti ip Ba dat 
mevleviyetinden gelirken bu Kayseriye'de vefat etti ini bilen adamlar 
vard r. Bütün te'lifat  (eserleri) Ulu Camide vak ft r. Kabirleri Ali 
Tennuri mezarl nda muhte em bir kabirdir. (Sefer bin Mehmed 
Kapanî) Kayseri topra ndan “Muhtesib-zade” demekle me hur 
deniz gibi derin ulemadan bir zat imi . eyh Hamid civar nda (Hindu 
Hatun) medresesinde hoca iken merhum olmu , orada gömülüdür. 
(K rk Nisa ziyareti) k rk  dahi Gazi tekkesine gömülüdür. (Yuvarlak 

429



 

Dede ziyareti) Ku çu Pa a’n n cirit meydan  tepesi yak n nda 
gömülüdür'. Buradan kalk p mamur köyler içinde gezerek (Bor) 
kalesine geldik (160)  
 Kendi anlat m diliyle verdi imiz Evliya Çelebi’nin Seyahat- 
namesi, 17. yüzy l Kayseri’sinin tam bir foto raf d r. Halk n 
gelenekleri, ba land  de erler, sosyal kimlik ve kültürel altyap  
oldukça teferruatl  bir ekilde anlat lmaktad r. Bunun içindir ki, bu 
metni oldu u gibi verdik. Çünkü burada önyarg  yoktur. Gördü ünü 
oldu u gibi anlatmak gibi bir tarafs zl k tavr n  benimsemi tir. 
Böylece Kayseri’yi, birisi çok eski ça lara, M. Takvim ba lar na ait bir 
seyyah n gözüyle, ikincisi bir Arap seyyah n gözüyle, üçüncü olarak 
da Bir Türk seyyah’ n anlatt klar yla dikkate alm  olduk. 
 imdi, as l i i seyahat olmayan, 1879’da Kayseri’ye gelip 
burada alt  ay kalan ve kendi devletine rapor haz rlayan ngiliz 
Te men Ferdinand Bennet’in anlatt  Kayseri’den söz edece iz.  
 Osmanl  mparatorlu unu y kmay  program na alan 
Bat l lar, özellikle ngiltere, 19. asr n sonuna do ru, Dünya tarihinde 
görülmemi  bir i  yapar ve Türkiye’de Askeri Konsolosluklar 
olu turmak ister. Dönemin hükümetinden izin alarak ilk konsolo- 
sluk Sivas’ta aç l r, buraya ba l  olarak da, Bursa, Ayd n, Konya, 
Adana, Kayseri, Erzurum, Diyarbak r ve Van’da da bu konsoloslu a 
ba l  konsolos yard mc l klar  olu turularak buralarda birer subay 
görevlendirilir. Bu subaylar, gittikleri bölgelerin yerel yönetimlerin- 
den ald klar  bilgiler, kendi gözlem ve istihbaratlar yla birle tirerek 
bir rapor halinde ngiliz Hükümeti’ne sunarlar. 
 Bu raporlar  haz rlayanlar, öncelikle kendi ülkelerinin 
ç karlar  için çal m lard r. Buradaki bilgilerin tamam  da,  
ngiltere’nin günü geldi i zaman üzerine çökece i mparatorlu un bir 

nevi zaaflar n  ö renmek içindir. Bunu dikkate alarak imdi Bennet’in 
Kayseri Foto raf na bakal m: 
 “Kayseri’de  o y llarda  erkek nüfusun say s  öyledir: 
55.256 Müslüman, 19.062 Ermeni ve 12.299 Rum ya amaktad r. 
H ristiyanlar n pek ço u iyi yap lm , perdahlanm  ve hatta zarif 
görünümlü kesme ta  evlerde ya amakta, Müslümanlar ise kerpiç ve 
______________________ 
160 Evliya Çelebi, Seyahatname, (Sad. Zuhuri Dan man) c. 5 s.66  Zuhuri Dan man 
Yay nlar , stanbul 1970 
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moloz ta tan yap lm  yar  y k k kulübeleri tercih etmektedirler.  
Müslümanlar n yukar  tabakas  Beyler ve A alar ya resmi görevde 
bulunmakta ya da buna çal maktad rlar.  Müslümanlar n a a  
tabakas  hemen hemen tümüyle tah lla u ra maktad r. Kayseri’nin 
içinde pek çok bak r, demir kap-kacak imalatç s , semerci, çizme ve 
ayakkab c , demirci, bakkal ve tütün paras  ç karmakla yetinen 
tembel bir kalabal kt r.Bununla beraber kural olarak d  ticaretin 
tamam  H ristiyanlar n elindedir. Kayseri’nin H ristiyanlar  kuma ç , 
terzi, kuyumcu, zanaatkar ve tüccard rlar. Pek ço unun aileleri 
Kayseri çevresindeki köylerde ya amakta, erkekler bir iki y ll na 
yurtlar n  dönecek ekilde uzun aral klarla stanbul, zmir ya da 
ba ka yerlerde dükkanc l k gibi i ler yapt ktan sonra do um 
yerlerine gelip yerle mektedirler. Kayseri ve ncesu’da yerel talebi 
kar lamak üzere küçük çapta hal  dokumac l  yap l r. Kaba ev 
giysileri için yünlü ve pamuklu üretimi, diricilik, keten tohumu ya , 
ba rsak ve boya üretimi vard r. Yörede Fabrika olarak 
nitelendirilebilecek tek üretim kayna  ehirdeki devlet güherçile 
i letmesidir. 
 A a  s n flar n yeme i genellikle bir parça ya  ve etle 
birlikte bulgur pilav , yo urt, pide ve peynirden olu maktad r. Kural 
olarak H ristiyanlar daha iyi ya arlar ancak beslenme yönünden bir 
tasarruf e ilimi geçerlidir. Ellerinde kalan paray  ise güzel elbiseler,  
tak lar ve rak ya verirler. A a  s n f n giyini i çok sadedir. ç çama- 

r  olarak kaba dokunmu  yerli renkli basma üzerine Manchester 
yap m  çok cicili-bicili desenli basmalar, k n kaba yün ceket ve 
palto giyilir. mkân  olanlar topuklara kadar inen kenarlar  kürklü 
kuma  mantolar tercih ederler. H ristiyanlar n pek ço u apka 
d nda, Avrupa tarz  giyinirler, fes her s n f ve cinsin ba l  olmay  
sürdürmektedir. Burada insanlar n tav r ve âdetlerinde dikkatimi 
çeken tek ola anüstülük, Kayseri ehrinde H ristiyan kad nlar n da  
yaln zca yüzü aç kta b rakacak ekilde, çenenin alt na k st r lan ya da 
elle s k ca tutulan bir alla ba lar n  örtmeleridir.”(161)  
 Bennet, bundan sonra ehrin ekonomik yap s  üzerinde  
duruyor. Dönemin fiyatlar ndan örnekler veriyor. Vergilerden, 
__________________________  
161 Te men Bennet, Kayseri Raporu 1880 (Çev. Uygur Kocaba o lu)s. 1 vd.   Ticaret 
Odas  Yay n  Kayseri 1996  
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mahkemelerden ula mdan, sa l ktan söz ediyor. Son k s mda genel 
bir yorum yap yor. Oldukça uzun ve kendini be enmi  bir ngiliz 
edas yla a a layarak anlatt klar , kendisini buraya atayanlara 
yaranabilmek için biraz a r  i güzarl k görüntüsü veriyor. Buna 
ra men, söyledikleri dönemin özelliklerini ortaya koydu u için 
dikkate al nmas  gerekir diye dü ünüyoruz: 
 “Birinci husus vergiler. Burada vergi slah  artt r. A alar ve 
mültezimler halk  ezmektedir.A ar yerine belirli bir miktar vergi 
ödenmesine dayanan yeni vergi sisteminin ba lat lmas , etkileri ve 
faaliyetleri ile yukar  s n flar n e itimsiz ve uysal kafalar üzerindeki 
bask s n  art ran ve güçleri oldu undan fazla görülen toplumun bu 
ba  belalar n n, “mültezim”lerin elinden ülkeyi kurtaracakt r.  
 kinci husus e itimdir. Türkler aras ndaki bu koku mu luk, 
taassup; H ristiyanlar aras ndaki yalanc l k ve hilekârl k al kanl  
öyle san yorum ki, büyük ölçüde cehaletin bir sonucudur. 
Müslümanlar n Kur’an’a ili kin s n rl  bilgiler d nda tümüyle 
karal kta olduklar  söylenebilir. H ristiyanlar ise, Amerikal  
Misyonerlerin ve di erlerinin çabalar  dikkate al nmazsa, e itimin 
gereklili ini anlamakta çok yava t rlar.”  
 Te men Bennet, bu bölümü, ula m n gereklili ine dikkat 
çekerek; ‘Yol yap m n n h zlanmas  halinde ülkenin dolay s yla 
Kayseri’nin kalk nabilece ini’ belirterek tamaml yor. Raporun 
sonuna ekledi i yerle im birimlerinin nüfus da l m nda ise, 
Kayseri’nin ilçe ve köylerindeki halk n etnik say lar n  veren bir  liste 
yer almaktad r. Burada Türk, Ermeni ve Rum ahalinin nerede hangi 
miktarda bulundu u görülmektedir. 
 Bu ehre gelen seyyahlar elbette bu kadar de il. Mevcut bilgi 
ve belgelerden ö ereniyoruz ki, Kayseri’ye, tarihi boyunca çok 
say da seyyah gelip gitmi tir. Bunlar içerisinde çok önemli tespitleri 
olanlar vard r. Mesela, 55 y l nda Propokop os gelmi , Justinianus 
döneminin bu gezgini u rad  Kayseri’de ehrin bugünkü yerinde 
olmad n , imdiki Eski ehir semtinde oldu unu ve buras n n da 
surlarla çevrildi ini söyler. Bu surlar dik yamaçlar n üzerine in a 
edildi i için ehir sald r lara kar  nrahatl kla korunabilmekteydi. 
 Bu tarihten yediyüz y la yak n bir zaman sonra me hur Arap 
bilgini El Herevi buraya gelir. 1200’lü y llar n ba nda gelen 
Seyyah’ n bize b rakt  en önemli bilgi üdür: 
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 “Kentte Ali Bin Ebu Talib’in o lu Muhammed bin el 
Hanefiyye’nin hapsedildi i yer ve Battal Camii vard r. Yine içinrde 
antik kal nt lar bulunan bir hipodrom, eatlar tablas  ile Sezar için 
in a edilmi  ve bsir lamba  ile s t lan bir hamam vard r. Allah 
do rusunubilir, buran n yak n nda Asib tepesi ve üzerinde ünlü 
Ardap airi mru’l Kays’in mezar  vard r.” (162) 
 Burada iki önemli hususu ö renmi  oluyoruz: Birisi Hz. 
Ali’nin o lu Muhammed bin el Hanefiyye’nin buraya kadar gelip 
burada hapsedilmesidir. Di eri de, me hur Arap airi, mru’l 
Kays’in mezar n n Ases Da ’(Ali Da )nda oldu unu söylemesidir. 
 30 Y la yak n bir süredir Türklere ve Türkiye’ye a k bir 
Amerikal  Katharine Branning’in gezileri “Bir Çay Daha Lütfen” 
ad yla kitapla t . Burada, bu gezilerini iirsel bir dille anlatmaktad r. 
Bu gezilerinin daha önce geçi  yolu iken tan mam z ve dost 
olmam zla merkezi haline gelen Kayseri’yi anlatt  bir bölümü 
vard r. Belki bir aile anlat m d r,  bir bütün olarak ayn  özellikleri 
ta d m z için hepimizin resmidir bu ifadeler. imdi ona bakal m: 
 “Ay l rken de davran lar her zaman ayn d r. Adresler al n r 
verilir, çünkü hat rlanmak, mektuplar, hediyeler, haberler, foto raf- 
lar al p vermek isterler ya da dü üncelerde dualarda unutul- 
mamak. Ben ayr l rken arkamdan seslenen insanlar, yolculu umun 
su gibi engelsiz ak p gitmesi için bir dua olmak üzere arkamdan 
yollara su döken kad nlar oldu ve otobüslere bindi imde çiçekler ve 
hediyeler sunuldu. Benim kendi ailem bile bana bu ekilde bir sevgi 
ve ilgi göstermedi, ya seninki Lady Mary?  
 imdiye kadar Türkiye’de beni “abla” diye aralar na kabul 
eden en yak ndan tan d m aile Kayseri’deki Muhsin lyas Suba  
ailesidir. Bana Türkçe bir ad verdiler ve emin olun Lady Mary, resmi 
diplomatik ziyaretlerinden birinde sana gösterilen özen, itibar ve 
sayg dan daha fuazlas  gösterildi. Ben onlardan biriyim ve onlar n 
dostuyum. Ailenin reisiyle buna benzer bir mektup arac l yla 
tan t m. Kayseri’ye dair yazd  kitab ndan dolay  övücü bir 
mektup yazd m; mektubuma cevap verdi, böylece evlerinde bizzat 
misafir olmama kadar gidecek olan bir mektup arkada l m z 
ba lad . Kayseri’nin d nda bir tepe üzerinde serin rüzgârlar alan, 
______________________________ 
162 Dr. Osman Erav ar, Seyahatnamelerde Kayseri, s.34 
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Erciyes’in volkanik zirvesine naz r, huzur ve güzellik kayna  olan 
yazl k bir evleri var. Hiçbir yüksek sesin, televizyon ve müzik 
sesinin olmad  sükunet dolu bir ev. Üçüncü katta tertemiz 
muhafaza etti i 7000 kitaba sahip, efendi bir adam n evi. Sulu çilek, 
elma, kay s  gibi meyve a açlar n n; domates, biber gibi sebzelerin 
yeti tirildi i bahçesi olan bir ev. Fevkalâde rahat mobilyas  olan, 
havadar, ayd nl k, vazolar nda çiçekler olan bir ev. Her eye ko an, 
her eyle ilgilenen, bir fabrika gibi i leri yürüten, güçlü kad nlar n 
oldu u, anne ve üç k z n n evi. E i inde her ya tan misafire uygun 
30 çift terli in oldu u bir ev. Kom ular n çay, kahve içmek; 
dedikodu etmek, haberler payla mak için u rad klar  bir ev. Evin 
evli k z n n hemen biti ikte kendi yuvas n  kurdu u, damad n taze 
ürünlerle Yeniçeri bölü ünü bile doyuracak büyüklükte güveçler 
haz rlayarak getirdi i, çok özel yemekleri olan bir ev. Ak am 
yeme inden sonra aile ortam nda yeni iirlerin okundu u bir ev. 
Kom ular n, evlerine giderken kestirmedir diye bahçesinden geçilen 
bir ev. Bak lmayan bir k sm  olmayan, yanl  konmu  ya da 
y kanmam  taba , çana  olmayan bir ev. Mutfa nda zahmetli 
yemeklerin, özellikle Kayseri mant s n n haz rland  ve evin k zlar  
taraf ndan büyük bir incelikle zevkli tepsilerde sunuldu u bir ev. 
Günün ilk klar yla birlikte bahçede üzüm asmas yla örtülmü  
kameriyede 15 tabakl  kahvalt n n haz rland  bir ev. Lady Mary, 
ziyaret etti in bir Sultan n saray ndan ya da ngiltere’de hayal 
edebilece in herhangi bir kas rdan daha güzel bir ev. Bir hayal evi; 
ve kendileriyle payla mak üzere beni aralar na alan bu Türk 
ailesinin nezaketi için müte ekkirim.  Sayg lar mla  
     Katharine Branning” (163) 
 Bir ehir, bir ülke d ar dan nas l görünür? Bu anlat lanlar 
ona  örnek olacak de i ik foto raflard r. Bütün mesele buradan 
gezenler kadar bizim de gereken dersleri almam za kal yor. D m z- 
dakilerin fark edebildi i güzelli i biz de ke federsek ya ad m z 
ehirden haz alabiliriz. Bugün buna o kadar ihtiyac m z var ki…  

________________________ 
163 Katharine Branning, Bir Çay Daha Lütfen, (Çev. Ali Çavu o lu) S. 64. Kaynak 
Yay nlar , stanbul-2010 
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 TAR H  KENTLER Ç NDE KAYSER  
 
 Türkiye yava  yava  geçmi inin ve geçmi e ait de er- lerinin 
fark na varmaya ba lad . Akl m z n yetti i günlerden buyana 
ehirlerin nas l tahrip edildi ini hat rlay nca bugünkü hassasiyet- 

lerin önemi daha iyi anla l yor. “Eski mi, kullanm yorsan, y k 
gitsin”, hoyratl ndan, “Eski mi, o bizim geçmi imizin dilidir, aman 
ona iyi bak n ve o dili anlamaya çal n”, e ilimi önem kazanmaya 
ba lad . Bir ehrin geçmi i, onun gelece inin referans kayna d r. 
Gücünü, süreklili ini ve ileriye ta nmay  sa layan ana dinamikleri 
geçmi inde gizlidir. Çünkü bu geçmi  sadece arkeolojik ve etnog- 
rafik malzeme deposu de il, ayn  zamanda bir tecrübe birikimidir 
de. Türk ayd n  bu i in fark na son yar m yüz y lda varabildi. Bu 
yönde at lan iki önemli ad mdan burada söz etmek gerekecektir. 
Birisi Tarihi Kentler Birli i, di eri buna hayat veren Çevre ve Kültür 
De erlerini Koruma ve Tan tma Vakf  (ÇEKÜL) dür.  
 ÇEKÜL,  kendi sitesindeki tan t m nda misyonunu öyle 
aç klamaktad r: (Prof. Dr. Metin Sözen’in öncülü ünde) “Ülkemizin 
do al ve kültürel miras n  korumak amac yla 1990 y l nda vak f 
statüsünde kurulmu , bir sivil toplum kurulu udur.  
 "Do al kaynaklar” , "kültürel miras “  ve "insan"  bir bütün 
olarak ele alan ÇEKÜL, do al ve kültürel çevreyi korumak için "kent-
havza-bölge-ülke" ölçe inde projeler geli tirmektedir.  
 ÇEKÜL'ün "koruma-de erlendirme-ya atma" amaçl  projele- 
rinin hayata geçirilebilmesi ve sonuç al nabilmesi için benimsenen 
strateji "kamu-yerel-sivil-özel birlikteli i" ne öncelik verilme- sidir. 
Toplumun kendini diri tutan tüm kesimlerinin ortak amaca 
yönelmesi, böylece sa lan r. ÇEKÜL, do al ve kültürel varl klar n 
süreklili ini ülke gündemine ta mak için umut ve özveriyle 
güçlenen, bilgi ve kat l mla beslenen, "gönüllülük" esas na dayal  
sivil giri imlerini, "do a", "kültür", "e itim", "tan t m", "örgütlenme" ana 
ba l klar  alt nda sürdürmektedir.”  
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 Burada Vakf  projelendiren ve topluma kazand ran Prof. Dr. 
Metin Sözen Hakk nda birkaç cümle ile söz etmek istiyorum. 
 Sözen, Sanat Tarihçisidir. Asl nda ona “Vak f Adam” demek 
daha do ru olur. Çünkü ya na ra men, ömrünü Anadolu’nun gizli 
hazinelerini kontrolde, onlar  hayata kazand rma çabas nda geçiren 
bir insan. Lüksü yok, hizmeti var. Be eri ihtiras  yok, hizmet a k  var. 
Kendine göre bir toplum olu turma pe inde de il, tarihi de erlerine 
ve gelece ine sahip ç kma duygusuna adanm  toplum pe inde. 
Tarihin tan klar n n, sadece sava lar ve antla malar de il, eserler 
oldu una inan yor. Böyle bir duygu p nar ndan akan idealizmin 
sular  bir yerde toplanm  ve ÇEKÜL diye bir vakfa dönü mü . Bu 
vak f, tarihi kentlerin yol haritas n  olu turuyor. 
 Bu vak f’ n ana projelerinden birisi olan Tarihi Kentler Birli i 
ise, 10 y l sonra 2000’de hayata geçirilmi .   
 Bugün daha aktif bir çal ma ortam na sahip olan Tarihi 
Kentler Birli i’nin ba nda, Kayseri Büyük ehir Belediye Ba kan  
Mehmet Özhaseki bulunmaktad r. Böyle bir ba kanl k Kayseri için 
özel bir ans ve hatta imtiyazd r. 
 Kayseri d  kalesinin harabelerinde ayak izleri bulunan bu 
genç Ba kan, bu göreve getirildikten sonra, çok daha verimli bir 
çal ma temposuna kavu an Tarihi Kentler Birli i’nin ku kusuz fikir 
babas  ve yönlendiricisi Metin Sözen’dir. TBMM Kültür ve Sanat 
Ba dan manl n  da yürüten Sözen, bir gönüllü sivil toplum 
kurulu unun devletin deste ine kavu mas nda etkili bir isimdir. 
Ancak organizasyon ve verimlilikte Mehmet Özhaseki’nin katk s  
tart lmayacak kadar büyüktür. Onun büyüklü ü de  temsil etti i 
ehirden kaynaklanmaktad r: 

 Bugün Kayseri, Tarihi Kentler aras nda ku kusuz çok önemli 
bir yere sahiptir:  ehrin, ilk yerle im alan n  bugün çok katl  
binalarla adeta bir ça  i galine u ratsak da, tarihi eserler, bu 
binalar n koltu u alt ndan bize ba n  uzatarak göz k rpmay  hiçbir 
zaman ihmal etmemektedir. 
 Böyle farkl  ama etkin bir ikinci görevi üstlenen Mehmet 
Özhaseki, Belediye Ba kanl  ile  Tarihi Kentler Birli i Ba kanl  
aras ndaki fark  öyle aç kl yor: 
 Belediye,  hizmet alan  daha geni  kapsaml  bir müessese. 
Kanun, “Bir bölgede ya ayan insanlar n mahalli mü terek ihtiyaç- 
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lar n  kar layan kamu kurulu u” diye tarif ediyor. Akl n za 
gelebilecek her türlü be eri ihtiyaç belediyeleri ilgilendiriyor. H zl  
bir de i imin ya and  günümüz de art k belediyeler ba ka sorum- 
luluklar  da yükleniyor. Vatanda  daha çok eyi, kendine yak n olan 
müesseseden yani belediyeden bekliyor. Tarihi Kentleri Birli i’nde 
ise tek amaca yönelik bir çal ma var. Ayr ca öyle bir ay r m söz 
konusu: Belediye hizmetlerinin belli bir ömrü vard r. En uzun 
ömürlü i iniz 40-50 veya 100 sene sürer. Tarihi Kentler Birli i’nde  
yap lan i  ise yüzlerce y l kalacak demektir. Belki binlerce y l ayakta 
kalabilecek bir eseri aya a kald rmak, hem geçmi i kurtarmak hem 
de gelece e kar  sorumlulu u yerine getirmek anlam n  ta yor. 
Dolay s yla Tarihi Kentler Birli i’nde yap lan hizmet çok daha uzun 
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imdi y kan yok eden belediye anlay ndan bunun ac s n  duyan, 
onunla da yetinmeyen tarihi eserleri korumak için adeta “acil servis” 
gibi çal an bir belediyecilik anlay na gelinmi . 
 Özhaseki, bu duyarl l a nas l ula t n  da anlat yor: 
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bulabildi iniz bir-iki eseri onarmaya ba l yorsunuz. Bu, bir klasik 
belediye ba kan  anlay d r. Fakat “Tarihi Kentler Birli i’ne geldi i- 
nizde hayata bak n z, ba tan sona format de i iyor. Tek tek bir-iki 
eseri aya a kald rmak, restore etmek gibi bir basitli in d nda, olaya 
bütüncül yakla maya, bölgenin bundan as l istifade edece ini 
dü ünmeye ba l yorsunuz. Önce o kentin bir kimli i, bir ruhu 
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oldu unun fark na var yorsunuz. O d ar da rastlad n z siluetlerin, 
orada ya ayan insanlar n haleti ruhiyesini, ya ant s n , sosyal 
ili kilerini, inanc n  yans tt n  dü ünmeye ba l yorsunuz ve 
buradan hareket edince biraz daha farkl  bir yere do ru gidiyor- 
sunuz.” 
 O farkl  yere do ru gidi in ucunda, ehirleri canl  organiz- 
malar gibi alg lay p ya atma mücadelesinde insan n üzerine dü en 
sorumlulu un s n rlar  ç k yor ortaya. te bunun içindir ki, Kayseri, 
Tarihi Kentler Birli i’ne ba kan vermekle, çok farkl  bir yere 
oturtulmaktad r.  Üstelik bunu besleyen bir de alt zemini var: Bu 
ehir birçok kültürün izlerini sahip. Do al olarak eski medeniyetin 

kal nt lar  günümüze gelirken, insanlar  da belki ad ve din 
de i tirerek yeni bir etnik kimli e bürünerek, yani Türkle erek o 
miras n devam n  sa lad lar. Mehmet Özhaseki bunun da alt n  
çiziyor ve dikkate de er baz  farkl  yorumlarla yeni hedefler 
gösteriyor: 
 “ imdi bir ey daha yapmaya çal yoruz: Her ehrin 
kendine has, somut olmayan bir kültürü var. Somut olan es erleri 
onar yoruz, ya at yoruz. Ama somut olmayan miras yani geleneksel 
kültür., baz  yerlerde kayboluyor. Üzerinde ya ad m z co rafya 
dünyan n en eski yerle im yerlerinin ba nda geliyor. Burada onlarca 
uygarl k kurulmu . Her birinin kendine has ya ant lar  var; 
co rafyadan, iklimden kaynaklanan. Biz o uygarl klar  kurmu  
insanlar n hepsinin nesliyiz, mirasç s y z. “1071 y l nda geldik, 
Anadolu’ya oturduk”, hay r, o tarihte ba lam yor her ey. Evet, 
ondan evveline ait Türk tarihimiz var ama bir o kadar da k ymetli 
olan ve unutulmamas  gereken nokta, biz, Anadolu co rafyas nda 
ya am  bütün uygarl klar n da mirasç s y z. Ben Kayseriliyim, 
merkezde do dum büyüdüm. Türklerden önce de  burada ya ayan 
insanlar, kavimler vard . Onlarla iç içe ya amaya ba lad k, 
kom uluk, akrabal k ettik. Neticesinde birbirimizden etkilendik; 
yemek, oturma kalkma kültürümüz, çar daki al -veri  kültürümüz 
birbirine benzerdi. Bütün bunlar n sonucunda ortaya bir ey ç kt : 

te bu kültür ortak kültürdür. Bu ortak kültürün ya at lmas , 
korunmas  laz m. Global kültürün bask n oldu u bir ortamda, yerel 
kültürler yava  yava  bozuluyor. Çocuklar art k Mc Donalds’dan 
yemek yiyor, yan ndan geçti i tarihi eserin kimlerden kald n  
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bilmiyor. Kayseri’deki kalenin yan ndan geçiyor, kaleyi kimler 
yapm , içinde neler olmu  haberi yok. Bir türbenin yan ndan 
geçiyor, “Eski bir türbe can m, içinde birisi yat yor”, diye 
dü ünüyor… Bizi biz k lan, di erlerinden farkl  k lan de erler 
manzumesi kaybolmaya ba lad …” (164)   
 Geçmi  milletlerden bize kalan kültürü ya at rken, kendi 
de erlerimizi de bu co rafyan n hakim rengi haline getirdik. Bir 
milletin varolu  mücadelesi, fethetti i topraklarda çad r kurup 
hayvan otlatmak de ildi. Bunu bir medeniyet projesine dönü türüp 
o günkü devasa eserleri in a edenlerin be erî ve estetik kalitesi, öyle 
da dan inmi  hayvan güdücü çobanlar olmad n n en vurucu 
örne idir. Bizim atalar m z buray  yurt yaparken kendi kimliklerinin 
bütün ayr nt lar n  da eserlere dönü türmü lerdir. Fethin ilk 
asr ndan itibaren büyük ve kal c  eserler yapm lar ve bu eserleri on 
asra yak n bir zamand r ayakta durabilecek dirençte in a etmi ler. 
Ta  burada kaba bir in aat malzemesi de il, medeniyetin ve 
kültürün tamamlay c s  ve hatta estetik bir parças d r: çinde oturan, 
yan ndan geçen ve hatta gerekti inde onu y k p yok eden fark na 
varmasa bile… 
 imdi dü ünün, meydan n etraf n  ku atan eski mahalleler, 
onar larak hizmete verilmi . Bu evlerin ço u, evden ziyade sosyal 
fonksiyonlar  olan birer kullan m alanlar na dönü türülmü , kimisi 
misafirhane, kimizi kültür evi, kimisi, el becerilerini, sanatkar- 
l klar n  göstermek isteyenlere  i  merkezi ya da atölye olmu . 
Buralara arabalar girmiyor, kald r mlar  p r l p r l, kap lar  asl na 
uygun olarak tertemiz ve güvenli. Pencereleri n bereketiyle 
ayd nl k ve huzuru ta yor odalara. Salonlarda insanlar bir verimlilik 
gayreti içinde. Gelen misafirleri ve hatta isteyen turistleri  Kayseri’- 
nin birkaç as r ötesine götürecek bir mekan zenginli inde 
a rl yorsunuz. Gündüzün i  tela ndan yorgun dü en entelektüeli, 
sanayicisi, i  adam , bürokrat , ak amlar  burada kahve içip sohbet 
ediyorlar. Bu evler duygular m z de il, ruhumuzu da yeniler 
bedenlerimizi de. Bu ehir böyle bir ans  ne yaz k ki, kaybetti. 
 “Ben nice belediye ba kan  bilirim, ‘ u kötü ta lar  ortadan 
Kald ray m’ diyerek tarihi eserleri y k p gitmi tir”, diyen Özhaseki, 
_________________________ 
164 Tarihi Kentler Birli i, Yerel Kimlik, Say  10. Nisan May s Haziran  2007 
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bugün o k y m  yapan ba kanlar n koltu unda oturmaktad r. O 
ba kanlar  ki, 20. asr n konfor ve kültürüyle yeti tiklerini sanm  
olmalar na ra men, 12. as rdaki atalar n n sanat dehas ndan, toplum 
uurundan ve hizmet yükümlülü ünden uzakta bir görüntü ortaya 

koyman n dayan lmaz sorumsuzlu uyla ehirleri yönetmi lerdi. 
Asl nda ehirler yönetilmemi  bir taraftan tahrip edilirken, öbür 
taraftan da yozla t r lm lard r.   
 Kayseri, böyle bir anlay  yenilenmesine ula m  belediye 
ba kanlar yla tarihi kimli ini korumakla kalmayacak, onu çok daha 
ilerilere götürerek yeni eserlere kavu acakt r. Kayserinin tarihi 
kentler aras ndaki yeri ve önemi böyle bir ansa sahip olmas n- 
dad r!..  
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 HACILAR’IN HÜKÜMRANLIK  
 HAKKINI BEYANDIR! 
 
 Hac lar, ehir merkezine uzakl  yakla k olarak 11 km olan 
ilçemiz. Rak m  1350 m. Nüfusu son say ma göre, 12 bin dolay nda. 
Hac lar Kaymakaml n n sitesinde ilçe tarihi öyle anlat lmaktad r:   
 “A cal  cemaatine ba l  Hac lar Oyma , Türkistan’dan 
Anadolu istikametine do ru yap lan göçler sonucunda Çukurova ve 
havalisini vatan tutmu tur. lk zamanlar Toros Da lar n  yaylak 
olarak kullanan Hac lar oyma  XV. Yüzy l n ortalar na de in 
yap lan güçler sonucunda Anadolu’da nüfus kesafetinin artmas n-
dan dolay  hem Anadolu’daki ticaret yolunun kuzey-güney istika- 
metinde uzanmas ndan dolay  hem de do al yollar n bu istikamette 
olmas ndan ötürü Erciyes da  ve civar m yaylak hayat  için mekân 
tutmu lard r. XVI. yüzy la gelindi inde Adana ve havalisinde 
meskûn olan Hac lar oyma na mensup iki büyük aile aras nda k z 
meselesinden dolay  kavga ç km  ve neticede hayat n  kaybedenler 
olmu tur. Bugün itibar yla Sakar E mecik ba lar  dâhilinde bulunan 
dört kuyular mevkiine yerle mi lerdir. Sesli Da , Dört Kuyular ve 
Kö e Be endik civar na yerle en Hac lar halk , burada bir köy husule 
getirmi lerdir. Bu meyanda, ilk ba ta yaylak hayata uygunlu u 
dolay s yla mekân tutan bu beldelerde, Türkistan’daki gibi su 
kuyular  yap lmasa da su ihtiyac n  kar la- mada yetersiz kalm t r. 
Netice hem do u yönünden gelen Av ar atl lar n n bask s ndan hem 
de su s k nt s n n hat safhaya ula mas ndan dolay  bu günkü 
Hac lar’ n bulundu u yere yani eski yerle im yeri olan dört 
kuyular n yakla k olarak 8-10 km daha do usuna ta nm lard r. 
         Türkiye Cumhuriyeti döneminde geli mesine devam eden 
Hac lar köyü, geli mesi mukabil 1930 y l nda Belediye 1931 y l nda 
da Nahiye olmu tur. lçede ilk belediye te kilat  1930 y l nda Hac lar 
Belediyesi olarak kurulmu  olup, 1931 y l nda nahiye olan Hac lar 
önceleri Kayseri iline ba l yken 16.05.1990 tarihli Resmi Gazete’de 
yay nlanan 3647 say l  kanunla ilçe olmu tur.  01.01.2005 tarihi 
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itibar yla da Kayseri Büyük ehir Belediyesi s n rlar na dahil olarak 
Kayserinin 5 Merkez ilçesinden biri olmu tur.” (165)  
 Bu metinde,“Yaylak hayat  için mekan tutmu lard r”, 
ifadesi, Hac lar halk n n asl nda  hayvanc l kla geçindi ini göster- 
mektedir.  Bulunduklar  Erciyes eteklerinde ve Toroslarda da yayl m 
alanlar  için bulunmalar  bunu do rulamaktad r. Do al olarak, 
geli memi  bir toplumda hayat ya hayvanc l k ya da tar mla 
sürdürülecektir. Hac lar halk n n tar m alanlar ndan uzakla mas n n 
ana sebebi, hayvanc l  geçim alan  olarak seçmelerindendir. imdi 
böyle bir köy, geleneksel yap s ndan uzakla arak yeni bir misyona 
talip oluyor ve farkl  bir kimlikle ç k yor ortaya… 
 Hac lar Erciyes’in eteklerine kurulmu , Kayseri’den 300 
metre daha yukar da bir kazad r. Bugünkü bu ilçe, 1931 y l na kadar 
köydür. Bu tarihte  nahiye  olmu , 60 y l sonra da ilçe statüsüne 
kavu mu tur. Çok de il, 40-50 y l, öncesine kadar da yine hayvanc - 
l kla geçinen fakir bir köydü. Ciddi bir geliri yoktu. Ba ndan 
bahçesinden elde etti i mahsulüyle hayat n  sürdüren k rsal 
Anadolu köylerinden farkl  bir özelli e sahip de ildi. nsanlar n n 
ço u Kayseri’nin geni  ba  alanlar nda i çilik yaparak gelir elde 
etmeye çal rlard . 
 Peki, nas l oldu da 2 binli y llara Hac lar, dünyan n dikkatini 
çekecek bir giri im ve geli me hamlesinin temsilcisi olarak dikkatleri 
üzerine çekti? 
 Önce bir tespit yapal m: ehir merkezinde yüksekçe bir yere 
mesela kale burçlar na ç karak bakal m: ehrin do usunda 
Mimarsinan beldesi var. Güneyinde Talas, K ranard  ve Hisarc k, 
güneybat s nda Hac lar,  bat s nda ncesu, kuzeyinde ise Erkilet yer 
almaktad r. Bu yerle im alanlar n n hepsinin merkeze uzakl  
ncesu hariç, 10-15 Km. dolay ndad r. Bu yerle im alanlar n n 

hepsinin co rafi konumu birbirine yak nd r. Hemen hepsi ehre 
i gücü sa layan  yerle im alanlar d r. Ancak, bunlar n içerisinde öne 
ç kan tek ilçe Hac lar’d r. Hac lar bugün Kayseri’de gerçek anlam yla 
bir hükümranl k payesi kazanm  bulunmaktad r. Yak n zamana 
kadar ilin müftüsü Necmettin Nursaçan Hac larl yd . Halen Ticaret 
Odas  Ba kan  Hasan Ali Kilci, Sanayi Odas  Ba kan  Mustafa 
______________________ 
165 www.hac lar.gow.tr 
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Boydak ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Ba kan  Mustafa Alan Hac larl - 
d r… Bu üç önemli meslek kurulu u kendili inden Hac larl lar n 
kontrolüne geçmi  de ildir. Demek oluyor ki, onlar  buralara ta yan 
bir altyap  gücü var Hac lar n… Peki Hac lar bu güce nas l ula t ? 
 Asl nda cevap verilmesi gereken soru budur! 
 Bize göre, Hac lar ekebilecek topra a, hayvanlar n  
otlatabilecek meralara sahip olsayd , çocuklar n  okutma e ilimini 
geleceklerinin teminat  olarak görselerdi herhalde bugünkü duruma 
gelemezlerdi. Kayseri’de küçük sanayiin geli meye ba lamas yla, 
Hac larl  çocuklar n  bu sanayi atölyelerine ç rak olarak göndermeye 
ba lad . Dünün ç raklar , büyüdü, i i ö rendi, günü geldi kendi 
atölyesini kurdu. Sonra bu atölyeler büyüdü fabrikalara dönü tü. 
Fabrikalar holdingle meyi getirdi ve bu holdingler, bugün Türkiye 
Sanayinde sözü edilir kurumlar haline geldi. Dü ünebiliyor 
musunuz, Türkiye’nin ilk büyük 500 firmas  aras nda Hac lar n tam 
9 kurulu u var. Konya, bile bu listede Hac lar’dan geride… Bu, bir 
köyün kolektif ruhunun bütün insanlara ders verecek ola anüstü 
ba ar s d r, bir irade sahiplenmes, bir geli me ihtiras , bir direnme 
destan d r!..  
 Bu mucizeyi haz rlayan sosyal, ahlaki ve ekonomik artlar n 
bize göre sanayi sosyolojisi aç s ndan çok iyi irdelenmesi gerekir. 
Türkiye’de, Hac larl n n temsil etti i dinamizmi yerle tirip 
geli tirecek bir mekanizme henüz yok. Olmad  için bu insanlar 
kendi göbeklerini kendileri kesmi ler ve öylece büyümü ler. Onun 
için de, Türkiye’de bir ikinci örne i olmayan bir üretim kapasitesine 
ula m lar. Onlar  büyüten bir ahlaki disiplin var mayalar nda. 
Ba kalar n n ay playaca  i leri yapmam lar, ba kalar n n kazanc na 
göz dikmemi ler, kazan- d klar n  payla may  bilmi ler. Fabrika 
sahibi olmas na ra men, patron görünümü almam lar, i çisiyle 
kavgal  olmam lar.  Sermayeleri dürüstlükleridir… 
 Bu “Hac lar Olay ”n n fark na Bat l lar da varm  olacaklar 
ki,  European Stability Initiative (ESI) adl  kurulu , haz rlad  
“ slâmi Kalvinistler” raporunda, Hac lar’ n geli me hamlesine özel bir 
bölüm ay rm  ve u tespitleri yapm : 
 “Hac lar` n Öyküsü Son y llarda, sanayi havzalar , bölgesel 
kalk nma ara t rmas  yürütenleri büyülüyor. Sanayi havzas  
kavram , içinde bulunan i  sistemlerinin, kültürel de erlerin, sosyal 
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yap n n ve yerel kurumlar n birbirleriyle temas içinde güçlendirdi i 
bir yeri tan ml yor. Becattini (1990), payla lan de erler aras nda 
a a dakilerin bulundu u topluluklar hakk nda öyle diyor: 
`kendine yard ma dayanan bir ya am eti i, giri imcilik ve aidiyet 
hissi; sanayi atmosferinin yaratt  tabandan yay lan düzenli 
yenilikler serisi; firmalar aras ndaki i gücü hareketlili inden 
kaynaklanan bir sinerji kültürü.` Bu bereketli ekonomik döngülerin 
önemine ilk dikkat çeken iktisatç  Alfred Marshall, yenilik ve iktisadi 
i birli i için payla lan toplumsal norm ve de erlerin kritik önemi 
oldu unun alt n  çiziyor. Öne sürdü ü dü ünceye göre, ba ar l  bir 
sanayi havzas nda, sanayi ve yerel toplum iç içedir, bölünemez. 
Sanayi havzalar , ortak bir siyasi görü ün de payla ld  yerlerdir. 
Bu havzalar hakk nda yaz l  kaynaklar n ço unun bulundu u 
talya`da, güven ve birlikte çal may  güçlendiren bu yerel alt 

kültürler, hem solda (komünist Emilya-Romanya ve Toskana), hem 
de sa da (katolik Veneto ve Lombardya) bulunuyor. Kayseri ehir 
merkezinin hem yak n ndaki küçük (20.000 nüfuslu) Hac lar 
kasabas , daha da uç bir örnek olu turmakta: bilinçli bir Müslüman 
sanayi havzas . Hac lar`da (hem birbiriyle rekabet eden, hem de 
birlikte çal an) i  adamlar n  birbirine ba layan ey, ayn  dini 
payla malar  ve yerel toplumlar yla gurur duymalar . Gerçekten, bu 
ikisini birbirinden belirgin biçimde ay rmak çok güç. Hac lar 
müftüsü, yap lan y ll k bir toplant da slâmi giri imcili in erdemleri 
hakk nda konu urken, dinleyenlerin kafas nda hem i  hayat n n ve 
kültürün içiçe geçti ine dair hiçbir soru i areti kalm yor. Ayn  
dinamikler, ehirdeki zengin örgütlü hayatta (dernekler, vak flar, 
vs.) da, burada ya ayanlar n s n rl  kaynaklar n  kalk nma amac yla 
bir araya getirmede sa lad klar  üstün ba ar da da aç k olarak 
görülüyor.”(166) 
 Bat l n n kapitalist mant na ters gelen bu geli meyi, yine 
onlar n kapitalist haf zas  bak n nas l yorumluyor: “Hac lar kasabas , 
daha da uç bir örnek olu turmakta: bilinçli bir Müslüman sanayi 
havzas . Hac lar`da (hem birbiriyle rekabet eden, hem de birlikte 
çal an) i  adamlar n  birbirine ba layan ey, ayn  dini payla malar  
ve yerel toplumlar yla gurur duymalar . Gerçekten, bu ikisini 
_________________________ 
166 European Stability Initiative (ESI) slâmi Kalvinistler 
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birbirinden belirgin biçimde ay rmak çok güç.”  Yerellikle inanc n 
bütünle tirdi i bir dinamik toplum yap s n n temsilcisi Hac lar, 
sadece Türkiye’ye de il, bütün dünyaya örnek olacak bir dikkat 
noktas  olarak ilgi görmeseydi, gelip buralar  incelemezlerdi.  
 lçe’nin bugünkü nüfusu 12 bin dolay ndad r, ilçe 1970’te de 
bu nüfusa sahipti. Bir ara; 2000’lerin ba nda  22 bine kadar ç kt ysa 
da, göç önlenemedi. in ilginç yan , Hac larl  Kayseri ehir 
merkezine ta n rken, Hac larl lar n kurulu lar nda bugün 30 binin 
üzerinde insan çal maktad r. Bir ilginç taraf daha var: Hac lar’ n 
nüfusunun 70 kat  insana sahip Kayseri’deki müte ebbis, 
Ç NKUR’u, TAKSAN’ , KEMSAN’  ya atamad  ama Hac larl  
stikbal’i, Bellona’y , pek’i, Hes’i, Merkezçelik’i, Kilim’i marka 

haline getirdi…Bu markala man n arkas nda sa l kl  i  prensibi, 
ahlaki çal ma azmi, gayrete dayanan üretip ve ticareti kendi 
kurallar  içerisinde icra keyfiyeti vard r. Biraz kazan nca patron 
havas na girmeden i inin ba nda di er i çileriyle birlikte üreten ve 
tüketen bir anlay n ortak zemininde bunlar Geli tirilmi  ve hayata 
mal edilerek bir model ortaya konmu tur. 
 Ticari ve s nai kurulu  temsilcilerini kendi topra n n  
insanlar ndan seçtirmeyi ba ard . Bunlar bile Hac lar’ n keyfiyetini  
ve Kayseri’ye hükümranl k hakk n  beyana yetmez mi? 
 imdi bu köyden bu ehrin alaca  dersler yok mudur, 
dersiniz? Bana göre vard r, i e ç rakl kla ba lamak yetmiyor, sadakat 
ve i i sahiplenme önem ta yor. Yapt  i in hakk n  verme, onu 
ö renme ve hayata aktarma gayreti gerekiyor. Kanaat ve tasarruf 
duygusunun iman haline dönü mesi, daha do rusu inanc nda var 
olan bu  prensiplerin hayat düsturu haline getirilmesi gerekiyor. 
Rekabeti birbirini destekleyerek geli me mant na yerle tirecek ve 
k skançl  yok edecek erdemlili e kavu mak gerekiyor. Payla may , 
yan ndaki, yöresindeki insanlara sadaka verme yerine i  verme 
prensibini benimsemi  insanlar olmak gerekiyor.  Tüketim ahlak nda 
helal olanla s n rl  kalmay , çevremizdeki insanlar n da bizim 
kazanc m zda hak sahibi olmalar  uuruna olmam z gerekiyor. Bu 
geekenlerin insani olan n , ekonomik olan n , ahlaki olan n  ço alt- 
mak mümkündür.  Bunu her bilinçli ve sorumlu insan kendi konu- 
muna göre zenginle tirebilir. Belki Hac larl , burada anlat lanlar n 
tamam na yak n n  yans tan bir ruh donan m n  temsil etmiyordur. 
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Buradan ç km  i  adamlar ndaki geli menin ana dinamiklerini 
dikkate ald m z zaman, hiç olmazsa buna en yak n insanlar 
olduklar n  görmemiz mümkündür. 
 Ah, ne olur, her ilimizde böyle bir Hac lar modeli olsayd !.. 
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LK TÜRK SAVA  UÇA I  

KAYSER 'DEN HAVALANMI TI 
 
Geçmi te atalar n z n yapt  bir hataya hay flan r, bâzen iç 

çekersiniz; “Ne olurda yani, öyle yapmasayd n z be mübarek adam- 
lar”, dersiniz. 

te Kayseri’nin tarihine bakt n zda, bunu diyece iniz 
olaylardan birisi: 

En büyük kay plar  dü man n hava ak nlar nda verdi imiz 
sava tan yeni ç km z. Dünya de i iyor ve sava  endüstrisi gökteki 
hakimiyete göre yeniden dizayn ediliyor. Böyle bir ortamda, siz bu 
i in d nda kalamazs n z elbette.  Bunun içindir ki, Cumhuriyetin ilk 
y llar nda akl n yoluna girmi  ve  Cumhuriyeti ilan edeli iki y l 
olmas na ra men, devlet istikbali göklerde aramaya ba lam . 
Atatürk bunun için “ stikbal göklerdedir”, demi . Bu aray n ilk i areti 
olarak da, hemen uçak yapacak ilk irket olan “TOMTA ” kurulmu . 
Arkas ndan, 1925’te Alman’lar n Junkers  Flugzeugwerke Aktien 
Gsellschaft  firmas yla i birli ine giderek, “Türkiye Tayyare ve 
Motor A. ” yi devreye sokulmu …  

3 milyon 361 lira sermaye ile kurulan irketteki, Türk 
Tayyare Cemiyeti’nin hissesi 125  bin lirad r. Hemen harekete geçilir, 
ilk i  olarak stratejik bir i  oldu u için bu fabrikay  ülkenin en 
güvenli yerinde kurma fikri gündeme gelir. Kayseri, enteresan bir 
konuma sahiptir. ehir Do u’dan Bat ’ya uzanan düzlem içerisinde 
tam orta yerdedir. Üstelik ehrin jeopolitik konumu da çok 
elveri lidir: Bir çanak gibidir ehrin yerle im alan . Erciyes’in 
hükümranl  alt nda Ali da , Y lanl  da , ncebel da lar n n 
uzant s  ehri ku atm  durumdad r. Çevreye yerle tirilecek cayd r c  
silahlarla dü man n buraya ak nlar n n önü rahatl kla kesilebilir. Bu, 
böyle bir i  için az ey de ildir. Hemen karar verilir ve  bugünkü 
Hava kmal Merkezi dedi imiz tesislerin bulundu u alan bu i e 
ayr l r. Burada tesislerin kurulmas na ba lan r. Fabrika malzemesi, 
1926 y l nda Almanya’dan Kayseri’ye ta n r. Malzeme skenderun’a 
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kadar gemiyle, oradan Uluk la’ya trenle, Uluk la’dan Kayseri’ye de 
ka n  arabalar yla nakledilir. Ayn  y l n Ekim ba nda da dönemin 
Ba bakan  taraf ndan aç l  yap l r. 

Fabrika, 6 hangardan olu maktad r. 170 Personeli vard r. 
Bunlar n 50’si Türk, geri kalan 120’si ise Alman’d r. Fabrika 
aç l ndan hemen sonra, Junkers marka uçaklar n bak m, onar m ve 
revizyonuna ba lan r. 56 uçak  revize edilir. Ne var ki, gelen yabanc  
i çi ve mühendislerin maa  ülkeye a r gelir. Onlar maa lar ndan 
fedakârl k yapmazlar, irketin de bu paraya gücü yetmez, bunun 
üzerine fabrika, 520 bin liraya Türk Tayyare Cemiyeti’ne devredilir...   
 Türkiye kendi uça n  yapmaya kararl d r. Yeniden i e 
ba lan l r. Bu defa  Amerikal lar n, The Curtiss  Aeroplane  And  
Motor firmas yla   i birli ine gidilir. 1932 y l nda,  33 Curtiss Hawk, 
8 adet de Fledl ng modeli uçak üretilir. Deneme uçu lar  yap l r ve 
Türk hava filosuna kat l r. 1933 y l nda fabrika tamam yla Millî 
Müdafaa Vekâleti’ne devredilir. 1935 y l nda 3 ayr  tipte 50 adet 
Planör imal edilir. 1936’da tekrar Almanlarla i birli ine gidilir. Bir 
y l sonra 45 adet Gotha 145 uça  imal edilir. Yine 1936’da  
Polonya’n n Panstwowe Zaklady Lotl nze firmas  ile anla ma yap l r 
ve PZL 24A/24c tipinde 24 uçak imal edilir. 1940’da ngiliz Ph ll ps 
And Pow s A rcraft LTD. firmas yla anla ma yap l r. 1940’da 24 adet 
Mag ster tipi uçak imal edilir. Böylece on y ll k bir süre içerisinde 5 
ayr  tipte toplam 134 uçak Kayseri semalar ndan havalanarak Türk 
Hava Kuvvetleri filosuna kat l r.(167)  

O dönemi ya ayanlardan bize  ula an hat ralarda bu 
uçaklar n havaland klar  günün heyecan  anlat l r: 

Uçaklar imal edilmi ,  uçu a haz r hale getirilmi ti. Ama, 
bunlar  uçuracak hava alan m z yoktu. 
 Dönemin mühendis ve teknisyenleri oturup dü ünmeye 
ba lad lar. Bu s k nt y  nas l a acaklard ? 
 Yer taramas  yap ld . En uygun yer olarak bugün çorakç lar 
mevkii dedi imiz alan seçildi. Ayd nl kevler, Yeni Sanayi  alan  bu i  
için uygundu.  S ra uçaklar  uçu  alan na ta maya gelmi ti. Ne var  
ki, ehrin sokaklar  uçaklar n geçmesine elveri li de ildi. 
Teknisyenler,  önce uçaklar n kanatlar n  söktüler. Sonra bunlar, 
_______________________ 
167 Halit Erkiletlio lu, Geni  Kayseri Tarihi, s. 667., Belsin Vakf  Yay n , Kayseri-2006. 
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167 Halit Erkiletlio lu, Geni  Kayseri Tarihi, s. 667., Belsin Vakf  Yay n , Kayseri-2006. 

 

atlar n çekti i  özel imal edilmi  alt  tekerlekli uzun arabalara 
yerle tirildi. Büyük bir itina ve Kayseri halk n n heyecan ve merakl  
bak lar  aras nda, alana ta nd . Orada yeniden montesi yap ld . 
Pilotlar uçaklara bindiler. “Bismillah, ya Allah” nidalar  aras nda 
uçaklar toprak zeminde toz bulutlar  kald rarak yürümeye 
arkas ndan havalan- maya ba lad . lk uçak kalkt , arkas ndan 
ikincisi, arkas ndan üçüncüsünü... O y la kadar üretilen 41 uçak pe  
pe e havaland . Uça  yapanlarda sevinç gözya , pilotlarda uçu  
heyecan , halka co kun bir tezahürat.   

Kayseri, kuruldu undan bu yana, böylesine bir heyecana 
sahne olmam t . O günü halk büyük bir bayram co kusuyla ya ad . 
Arkas ndan  yenileri, yenileri... 

1933 y l nda, tayyare fabrikas ’n n kendi pisti yap ld . 
Bundan böyle uçaklar bu pistten daha güvenli bir ekilde uçtu ve 
do du u tezgah ve ustalar na vedala arak Türk semalar n n 
bekçili ini yapmak üzere ordunun emrine girdi... 

Sonra, bir gizli el nas l ettiyse, yine bize engel oldu ve bu 
uçak üretimi pahal  bulunarak yerine üretilmi  uçak al nmaya 
ba land . Böylece Türkiye, belki de tarihinin en büyük talihsizli ine 
gömülmü  oldu...  

Ne yaz kt r ki, stratejik özellikleri itibariyle en güvenli yer 
olarak görülen Kayseri bu i  için seçilirken bundan gerekli pay  da 
böylece kaç rm  oldu.  

Böyle olmasa da, bu uçaklar n üretimi sürdürülseydi bugün  
Kayseri nas l bir görünüm al rd ? 

Her eyden önce, bugün tanesini yakla k 1,5 milyar Dolara 
ald m z sava  uçaklar n  kendimiz üretir, üstelik d  ülkelere ihraç 
ederek çok önemli bir de kazanç sa lam  olurduk. Bundan daha 
de erlisi her zaman en yüksek ve en yeni teknolojiyi kullanan uçak 
endüstrisinin bu imkânlar ndan Kayseri büyük ölçüde faydalan r ve 
bu ehir bütünüyle bir teknoparka dönü ürdü. Çünkü, yüksek 
sanayi kalitesiyle birlikte kalifiye eleman ihtiyac n n kar lanmas nda 
da ciddi yat r mlara ihtiyaç olacakt  ve bunlar da burada 
gerçekle ecekti. Yan sanayi artacak, bu tesisler yeni ba ka amaçl  
tesislere de zemin haz rlayacakt .  Tabii bunlar n sonucu olarak 
ehirle me h zlanacak, Kayseri’nin bugünkü nüfusu en az iki kat na 

ç kabilirdi. 
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Bütün bu kay plara ra men, bu tecrübenin belki bir nimeti 
olarak burada çal an Kayserili usta ve teknisyenler bugünkü 
Kayseri sanayinin de temelini atacak ilk çekirdek kadroyu olu turdu. 
Asl nda bu da az bir ey de ildi. O günün artlar na göre en ileri 
teknoloji Kayseriliyle tan t r lm t . Kayserili akl yla paras n  
birle tirdi ve buras n n kendisine sa lad  tecrübeyi yeni yat r m 
alanlar na dönü türdü… 
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LK ÖZEL ELEKTR K  

SANTRAL  KAYSER L DEN 
 

Kayserilinin te ebbüs heyecan na bak n, kimin akl na gelir 
bo a akan bir elale’ye 1920’lerde santral kurmak? Türkiye elektrikle 
tan al  kaç y l oldu ki, bir Anadolu ehri, kalks n bu suyu enerjiye 
dönü türsün?..  

Y l 1927, Kayseri’de enerji alan nda ilk özel te ebbüs 
harekete geçiyor ve  “Kayseri ve Civar  Elektrik Türk Anonim irketi” 
ad yla bir irket kuruluyor. irket,  Sar msakl  Suyu’nun ç kt  
Bünyan ilçesindeki kayna n alt k sm nda bir Hidroelektrik Santrali 
için harekete geçiyor.  

in öncüleri, o dönemin sayg n ki ileri: Beheri 25 liral k 
hisseler olarak, Halaçzade Ahmet Salih Bey 100, Alaybeyzade 
Mehmet Bey 400, mamzade Ra it Bey100, Belediye Reisi brahim 
Safa Bey Belediye ad nha 4 bin, C ng ll zade Ömer Fevzi Bey 1200, 
C ng ll zade Halit Bey 800, Hac  Nuhzade Mehmet Bey 200, Hac  
Ramazanzade Musa Bey 200, Hac  Bekiragazade Abdullah Bey 200, 
Selahzade Ahmet Hilmi Bey, Saraçzade Hac  Muharrem Bey 100, 
Ta ç zade Mehmet Rahmi Bey 100, Ta ç zade Ömer Hulusi Bey 1900, 
Kiri zade Talat Bey 100, Katipzade Nuh Naci Bey 100, Gözümzade 
Bey 100, Göncüzade Ahmet Faik Bey 200, Mehmetzade Ahmet Bey, 
Mehtizade Doktor Halit Mazhar  Bey 100, Mehterzade Osman Bey 
100 ve Yedekçizade Hüseyin Avni Bey 100 hisseyle i tirak ediyorlar. 

irket sermayesi bu rakamlarla 10.200 hisseye ula yor. Bunu Skade 
firmas  2500, Ta ç cade Ömer bey yeniden 1650 ve C ng llazade Halit 
Bey de 1650 hisse olarak toplam 16 bin hisseye tamaml yorlar. 
Böylece irket fiilen kurulmu  oluyor. Bu irketin kurulu una ilgili 
Kararnameyi de  18 A ustos 1926’da Reisicumhur Gazi Mustafa 
Kemal ve Bakanlar Kurulu imzalayarak resmen onay veriyorlar. 

irket 400 bin lira sermaye ile kuruluyor. e h zla ba lan l yor. 
Bünyan’da Sar msakl  suyunun ç kt  P narba ’nda hemen 
santralin kuru- lu u gerçekle tiriliyor. Bünyan’dan Kayseri’ye hat 
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çekiliyor. 24 Kas m 1931’de Bugün Sarraflar çar s  haline dönü en 
Kazanc lardaki Ankara Oteli  1 numaral  abone olarak deftere 
kaydediliyor. Ne var ki, halk geleneksel ayd nlanmadan ikayetçi 
de ildir. O dönemde evlerde gece ayd nlatmas nda gazya  
lambalar  kullan lmaktayd . Elektrik üretilmi , ehre getirilmi  ama 
sat lam yor. Ortaklar tedirgin. Bu böyle devam ederse her ortak 
servetini gömdü ü bu i ten zarar edip hüsrana u rayacak. (168)   

Günler, haftalar böyle geçti. Elektrik üretiliyor ama halk n 
bunu kullanmaya fazla i tah  yok. Ayd nl a kar  olanlar, bunun 
çok pahal  olaca n  yaymaya ba lad lar: 

-Yar n elektrik makbuzu gelince gaz lambas n  mumla 
arayacaks n z… 

Üretilen elektri in tamam  tüketilmiyordu. irketi kuranlar, 
ehri ayd nl a kavu turanlar zarardayd . Yine bir k  gecesi  

dostlar ndan birisinin evinde topland lar. Birisi kayg l  bir ekilde 
konuyu açt : 

-Yahu bizim han m bana ate  püskürüyor. Benim bilezi imle 
kirli Dilberin evini ayd nlat yorsunuz…Bir y l içinde benim 
bileziklerimi iki kat yla geri yapacakt n. Hani ne oldu biri bile 
gelmedi? 

Bu söz birço unun derdini depre tirmi ti. Hemen hemen 
ayn  s k nt lar  dile getirdiler: 

-Yahu a alar, ben utanma pazar  girdim bu i e. Bu yüzden 
o lan n dü ününü bir y l erteledim. Geçenlerde  bizim o lan 
anas na, “Babama söyle bu k n da ben yaln z yatacaksam, yaz n 
gelini kendine als n” demez mi? Kan beynime f rlad . çinizden  
nakdi olan benim hissemi yar  fiyat na üzerine als n, beni bu 
s k nt dan kurtars n… 
 Kim al r, i  umduklar  gibi olmam t . Elektri i üretmek  
problem de ildi ki, onu ehre getirip evlere da tmak bir 
belâyd …Paray  hatlar yutuyordu. Bildi in u basit alüminyum tel 
bile ithal ediliyor etek dolusu para veriliyordu.problem de ildi ki, 
onu ehre getirip evlere da tmak bir belâyd …Paray  hatlar 
yutuyordu. Bildi in u basit alüminyum tel bile ithal ediliyor etek 
____________________________ 
168 Bir Ba ar  Hikayesi, s.18. vd. Kayseri ve Civar  Elektrik T.A. . Yay n  stanbul 2005
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da tmak bir belâyd …Paray  hatlar yutuyordu. Bildi in u basit 
alüminyum tel bile ithal ediliyor etek dolusu para veriliyordu. 

buna çözüm bulmakt r. Halt ettik, bir dolduru a geldik, bu 
i in içine girdik. Ata binmek bir ay p, inmek iki ay pt r. nemeyiz 
art k. Bak n, güyâ  medenîle iyoruz. Ütülü elbise giymemiz lâz m. 

alvarlar  ç kard k, pantolon giydik ama bunlar da düdük gibi. 
Han mlar kömür ütüsünden b kt lar. Gelin biz elektrik alanlara birer 
elektrikli ütü  hediye edelim. Han mlara da bütün çama rlar  
ütülemelerini söyleyelim. Ütü çok cereyan çeker, böylece zarardan 
kurtuluruz. 

-Yahu akl nla bin ya a. Hadi hemen sen stanbul’a git. Evine 
elektrik alanlar n  say s  kadar ütü getir. 

Karar uygulamaya konuldu. stanbul’a giden adam bir 
vagon dolusu ütü getirdi. Herkese ütü da t ld . Enerji tüketimi 
artm t  ama,  zarar giderilememi ti.  

‘Zaman her s k nt n n ilac d r’, derler ya, gerçekten öyle, 
araya giren y llar, ehirde  direnci k r yor ve bu defa de i im h z 
kazan yor. On y l  a k n bir süre geçmi , elektrik kimi zaman 
mekanlar , kimi zaman da ba ar ya giden yollar  ayd nlatm  ama 
ortaklar na a z tad yla bir para kazand ramam t . 1944 y l nda 
kurulan Sümerbank Bez Fabrikas  imdatlar na yeti ti. Buras  elektri i 
su gibi çekince  kurucular n yüzleri gülmeye ba lad .  Bu defa, artan 
talebe cevap verebilmek için 1952’de Dizelle üretim yapan Santral 
kuruldu. O da ihtiyaca cevap veremez oldu. Bu defa, Belediye’nin 
öncülü ünde 1955 y l nda S z r Hidroelektrik santrali devreye 
sokuldu. Nihayet, Türkiye’- nin bu  ilk özel elektrik irketinin 50 
y ll k imtiyaz süresinin sonuna gelinmi ti. 1931’de ilk enerji piyasaya 
verilmi  1982’de de irket sistemi Türkiye Elektrik Kurumu’na 
devretmi ti. Bu çaban n kazanan  ve kaybedeni oldu mu eklinde bir 
soru olma- yacakt r elbette. Bunda kaybeden yoktur. Önce ilk özel 
elektrik üretimini gerçekle tirmek suretiyle Kayseri kazand . 
Kayserili müte ebbisin ticari kariyerine, kimsenin akl na gelmeyecek 
bir i  gerçekle tirmenin onuru eklendi onlar paradan çok pöyle bir 
itibar  kazand . ehirli erken zamanda ayd nl a kavu tu böylece 
halk kazand . Suyu bo a ak tmayan bir smant k elli y l sonra devlete 
haz r kurulu iki tesis arma an etti devlet kazand . Böyle bir orta 
kazanç bütünüyle insan m za yeni ufuklar açt  ülkemiz kazand .  
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Bugün, ayn  ortakl k dokusu ve heyecan  içinde  184 milyon 
dolarla Yamula Baraj  tamamlanarak hizmete verilmi tir. Bu baraj 
y lda 422 GVh  elektrik üretmektedir. Daha da önemlisi Kayseriye 80 
Km. uzunlu unda  85 Km²’lik de bir göl alan  kazand rm t r. Hani 
anlat rlar: Bir zamanlar Demokrat Parti Kayseri Milletvekili Ali R za 
K l çkale, herkesin Ba bakan Adnan Menderes`ten bir eyler 
istedi ini görünce, taleplerin abart ld n  göstermek için, `Ben de 
Kayseri`ye deniz isterim` demi ti. K l çkale`nin bu sözleri Meclis`te 
gülü melere neden olmu tu. K l çkale`nin 1956 y l nda dile getirdi i 
bu söz, politikac lar n ölçüsüz vaatlerini tan mlamak için 
günümüzde bile kullan l yor. Yamula Baraj `nda inceleme yapan  
Cumhurba kan  Abdullah Gül de bu söze at fta bulunarak, 
`Kayseri`ye deniz getirdik` diye espri yapm t . Evet, gerçekten 
Kayseri’nin ikliminde önemli de i ime sebep olan böyle bir gölle 
ayr ca bir do al güzellik alan  kazan lm  oldu. 

imdi s rada Bayramhac l  baraj  var. Ayn  ortakl k, yeni 
dönemde bunun çal malar na ba lad . Yak n bir gelecekte umar z 
bu baraj da özel te ebbüsün katk lar yla devreye girer ve böylece 
Kayseri bir ilki ba latmakla kalmaz, o ilkin birikimiyle sonuna kadar 
kazanaca  yeni üretim alanlar n  yönelir. Kayserilideki bu enerjiyi 
görmek böyle bir temenniye kap  aç yor. Haks z da de iliz  galiba… 
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 Ö RENC LER N  CEPHEDE EH T  
 VEREN BA KA L SE VAR MI? 
 

NANDIKÇA YA ARSIN! 
 
  Kayseri Lisesi ehitlerinin aziz ruhlar na! 
Bir A ustos ak am  dü tüler gönlümüze, 
Lisenin bahçesinden ülkemin on bir gülü. 
Bunlar can siperidir geçmi imizden bize, 
Sakarya’dan ald lar o en büyük ödülü. 
Kayseri Lisesi’nden bekçiler sunduk yurda, 
Onlar aram zdalar, bak n z i te, burda! 
 
K nal  mendilini koynuna koyup gitti, 
Bir karanfil b rakt  s n f s ralar na. 
Türk’ün onuru için ölmeye yemin etti, 
Güvenle baks n diye evlatlar  yar na. 
Atas  akbabad r; dü man güvercin bilmez! 
Türk ölmeye yürürken onursuzca e ilmez! 
 
Bayra n , yurdunu sevmek bir bedel ister, 
Bu okuldan ç kanlar, verdiler o bedeli. 
Haydi yi idim uyan, haydi kendini göster! 
Unutma, arandad r dü man n kirli eli! 
Sana da gün gelirse ölmek için ko ars n, 
Unutma ey yi idim, inand kça ya arlar!.. 
   
Kayseri Lisesi’nde okumad m, ama e er bir lisede okumam 

gerekseydi, mutlaka buras n  tercih ederdim. Bu liseyi seçi imin 
sebebi, okulun Osmanl  döneminde kurulmu  ilk lise olmas ndan 
de il, ya da ad n n böyle bir mirastan dolay  popüler olmas ndan da 
de il; bu lisenin cumhurba kanlar , ba bakanlar, bakanlar, üst düzey 
bürokratlar, ülke genelinde seçkin ayd nlar yeti tirmi  olmas ndan 
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hiç de il; bu ülkenin gelece i için s n f s ralar ndan al p cepheye 
gönderdi i  son s n f ö rencilerini ehit vermi  olmas ndand r… 

Tabii bunlar kader meselesi, ne bizim burada okumay  
istememiz gerçekle ecek bir olayd r, ne de o evlatlar m z n ehit 
olmas n n önüne geçilmesi mümkün olan bir meseledir. Bunlar n 
bilincinde olan birisi olarak bir gün bu lisede konu ma yapmaya 
davet edildim. Kendi mezun oldu um okul için herhangi bir iirim 
yoktu, ama bu Lisenin o mümtaz evlatlar  için yukar ya ald m iiri 
yazm t m. lk defa gidip orada bu iiri okuyacakt m. Büyük bir 
heyecanla okula gittim. Ö rencileri okulun konferans salonuna 
toplam lar. Okul Müdürü beni takdim etti, kürsüye ç kt m. 
Çocuklar n hiç olmazsa önemli bir k sm  ad m  daha önce duymu  
olmal yd lar. Çünkü onlara hitap eden ve ilkö retimde yard mc  
ders kitab  olarak okutulan Kayseri’yi anlatan bir kitab m vard , 
Türkçe kitaplar nda iirim yer alm t . Öyle de olmasa, ö retmenleri 
olmayan, babalar  ya nda bir adam gelmi  konu ma yapacak, biraz 
merak saik yla olsun konu mac ya bakarlar. Ama heyhat, bende 
neredeyse depresyona sebep olacak bir aymazl k sergilediler: Bu 
elbette “Kayseri Lisesi”nde okuman n imtiyaz ndan do an bir tav r 
kaymas  de ildi. Bu lise ülkemize  Cumhurba kan ndan 
Ba bakan na, Bakan ndan Milletvekiline, Bürokrast ndan Bilim 
adam na, Sanatç - s ndan, Sanayicisine kadar binlerce kaliteli insan 
yeti tirmi ti ve yine yeti tirmeye devam edecektir. Ne var ki, yeni 
nesbil bu keyfiyetin fark nda gözükmüyor. Parça bütünün 
habercisidir. Türkiye’deki e itimin bütünüyle bir foto raf na 
bak yordum burada. Çocuklar ilgisiz duruyorlar. Kendilerine 
tav rlar ndan dolay  üzüntü doydu umu belirterek söze ba lad m: 

“Gençler, bak n ya asayd lar bizim dedelerimiz olacak bu 
lisenin son s n f ö rencileri, 1921’de cepheye gidiyor ve bir daha 
dönmüyor. Onlar n b rakt klar  s ralarda oturuyorsunuz. O s ralarda 
onlar n al n teri de il, kanlar n n kokusu var. Onlar orada ölmediler. 
Biz, daha do rusu bu millet onlar  gönüllerinde, heyecanlar nda 
ya at yorlar.  Onlar  daha güçlü bir ekilde sizin heyecanlar n za 
sinmi  birir ideal olarak duygular n zda ya atman z gerekir. Aman 
ha, dikkatli olun, onlar  burada siz bu sayg s zl n zla öldürürseniz, 
sizi onlar, de il, ne bu millet ne de tarih affetmez. Sahip oldu unuz 
imtiyaz size böylesine a r bir sorumluluk da yüklemektedir… 
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Bu sözlerim etkili olmu  olacak ki, gençler dikkat kesilip 
dinlemeye ba lad lar. Bu defa sözlerime devam ettim:  

-Bu lise, biliyorsunuz 1004’te kuruldu. Türkiye’de yüz ya n  
a an çok az lise vard r.  u an 110 ya n n üzerinde. Buradan 
yukar da sözünü etti imiz vas fta çok önemli isimler ç kt . Ülkenin 
kaderinde rol oynad . Onlar n varl klar  ve ba ar lar  bu lisenin 
itibar n  daha da artt rd . Benim gibi birçok insan, burada okuyama- 
man n hüznünü ya ayarak hayata bakt . Onlara bu hizmet ans n  
verenler ise en az onlar kadar erefe sahip ehitlerimizdir. San r m 
Türkiye’de hiçbir lise, böylesine bir ehit tablosuyla onurlan- 
mam t r. Bak n z onlar n hikayesinden k saca söz edeyim size: 

1920/21 Ö retim y l  Kayseri lisesinin hüzün y l d r. O y l, 
cephelerde sava lar, bütün iddetiyle sürmektedir. Ülke, 
ba ms zl n  elinde tutabilmek için erke iyle, kad n yla, genciyle, 
ya l s yla seferberlik hâlindedir. 

Her sabah eli silah tutabilen çocuklar bile, kalk p bayram- 
l klar n  giyerek askerlik ubesine ko makta ve cepheye gidebilmek 
için görevlilere yalvarmaktad r. 
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ükrü o lu Seyit Ahmet, Ahmet o lu Mustafa, Numan o lu 
Mehmet, Hac  Ahmet o lu Mustafa, H. Mehmet o lu Halil, Nuh 
o lu Cemal, Emin o lu H. Mehmet ve Dervi  o lu Ahmet bir daha 
gelememi lerdir.  

Onlar n gül yüzü bu topra n, kanlar  ise bayra m z n 
rengini olu turdu. O y lki mezuniyet defterine ise  çok k sa bir not 
dü üldü: “Lise, son s n f talebelerimiz Sakarya Meydan Muharebesine 
gidip cephede ehit dü tü ünden bu ö retim y l nda mezun verememi tir!” 
Ara t r n bakal m, ö rencilerini Kurtulmu  Sava nda ehit veren 
ba ka bir lise var m  bu ülkede? Siz i te böyle imtiyazl  bir okulda 

457



 

onlar n misyonuna talipsiniz. Bu, öyle s radan bir onur de ildir. Bu, 
size bah edilmi  bir e itim madalyas d r.” (169)  

Size bir önemli meseleyi daha anlatay m: Bir ara Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin Anadolu’ya ta nmas  gündeme gelir. Bu i  
için seçilen il Kayseri, seçilen bina da bu binad r. Hani, Allah 
korusun, bir aksilik olsa da Yunanl lar n ilerlemesi durdurulma- 
sayd , Meclis buraya gelecekti ve belki de bu sava  kazanmam za 
ra men, TBMM buradan gitmeyecekti. Bu bina ayr ca böyle bir onur 
ödülüne daha sahiptir. Böyle bir binada ö renim görüyor olman n 
sizlere getirdi i sorumluluklar büyüktür. Bak n z  okulunuzdan 
ç k nca hemen bir kilise görürsünüz. Bu kilisenin cemaati olan 
Ermeniler,  bu Lise’nin yap m n  engellemek için o tarihlerde y llarca 
u ra m lard r. Yani, bu binan n her ta nda ayr  bir olay n hikâyesi 
vard r. Bunlar  dikkate alarak burada talebe olmak ve buradan o ruh 
ve heyecan  ta yacak idealizmle diploma almak gerekir…Yeri 
gelmi ken, bir enteresan ama dü ündürücü notu daha aktaray m: Bu 
lisenin in as  ba lar, ilk kat  yap l r, u kar n zda görünen kilisenin 
cemaati ayaklan r, ”Kilisemizin Erciyes’e bakan cephesini 
kapat yorsunuz”, diye. Bunlar Erciyes’e bakarak m  ibadet ediyorlar 
ki, bu binaya kar  ç k yorlar? Hayir de il: Kendilerinden ba ka 
e itilmi  insan bulunmas n bu ehirde. Y llarca bunun mücadelesini 
verirler. Sonunda bu binan n ikinci kat na ba lan l r. Onlar niye kar  
ç k yorlard  biliyor musunuz? Türk çocuklar  okumas n, i ci rgat, 
köylü olarak kals n diye. Çünkü kendileri çocuklar n  okutuyorlard . 
Türkler yöneten de il, yöneltilen olarak kals n diye. Bu bina böyle 
bir maceray  da anlatmal d r size. Bugün burada okuyanlara devletin 
bah etti i böyle bir imtiyaz var. Bu ans n sahibindeki heyecan, 
sokak a k na de il; ilim a k na, hizmet a k na yönelik olmal d r!..” 

Arkas ndan yukar ya ald m iirimi okudum, okurken 
duyguland m. Bakt m salonda  da gözya lar n  silen çocuklar var. 
konu mam bittikten sonra etraf m  ço unlu u k zlardan olu an 
ö renci grubu sard . Özür dilediler, böyle eyleri duymad klar  için, 
yap lacak konu man n da hat ra f kra türünden olaca n  dü ündük- 
lerini söylediler. 
___________________________ 
169 Kayseri Lisesi 100. Y l eref Belgeseli, Haz. Yusuf Özmerdivenli, c. 1. S. 
275.Kayseri Lisesi Yay n  Kayseri 1997 
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 Bunlar , bir hamaset hikayesi anlatmak için yazm yorum.  
ehirle menin en önemli göstergelerinden birisi  olan e itim kurum- 

lar m z n ehirlerdeki durumunun bir prototipi olarak, üstelik 
geçmi inde böylesine ac  ama onurland r c  bir mirasa sahip 
olmalar n  ra men, kay ts z duru lar n n incitici sonuçlara gitmemesi 
için söylüyorum bunlar . Bu lise di erlerine bakarak belki de yine en 
iyisi. Çünkü seçkin talebelerle kalite yükseltilmi  gözüküyor.  
 Bugün bu ülkede çocuklar m z geleceklerinden habersiz 
olarak s n flara dolduruluyorlar. Heyecan yok, ideal yok, daha 
do rusu ruh yok. Sürüle tirilmi  bir kitle, uursuz bir içgüdü 
paranoyas na teslim edilmi ler. 
 Bu ülkede e itim kaosu y llard r nas l inatla sürdürülür ki, 
bu kadar ö retmen yeti tirilmesine, bu kadar okul aç lmas na, bu 
kadar masraf edilmesine ra men, gelecek kayg s  duyamayan bir 
nesil yeti tirme inad  sürdürülür?.. Bak nz, çok etkileyici ama o 
ölçüde de ba m z  iki elimi zin aras na al p dü ünmemizi gerektiren 
bir tablodan söz edece im: 
 Bundan otuz y l kadar önce, Kültür Müdürlü ü’ne eleman 
al nacakt r. mtihan aç l r, k rk kadar lise mezunu ba vuruda 
bulunur. Bunlara çe itli sorular sorulur. Bu sorulardan bir tanesi 
öyledir: “ stiklal Mar ’n  kim yazd ?” 

 Lise diplomas yla onurland rd m z genç insanlar n verdi i 
cevap kahredicidir: stiklal Mar ’n n yazar  olarak Atatürk yazanlar 
vard , Nam k Kemal yazanlar vard , Yahya Kemal yazanlar vard , 
Tevfik Fikret yazanlar vard . Tabii Akif’i yazanlar da vard  ve 
di erlerini yazanlar n say s  Akif’i yazanlardan da kat be kat 
fazlayd !.. 
 imdi buradan ülke genelindeki  e itim durumumuza 
bakal m: Kayseri böyle de, ülke geneli bundan farkl  m ? Bir TV 
muhabiri ayn  sorular  sokaktaki adamlara sordu. Onlar n verdi i 
cevaplar da üç a a , be  yukard  bundan farkl  de ildi. Onlar da 
Yah Kemal’den Nam k Kemal’e, nönü’nden Atatürk’e kadar bir 
hayli isim s ralad lar.  Avami ifadesiyle Topçular  ve popçular  bilen 
yeni nesil, atas n  tan m yor. Geçmi inden haberi yok. Tarihinden 
haberi yok. ehirleri insan kalabal yla i irdik ehirleri insan 
kalitesiyle zenginle tiremedik. Bu lisenin çocuklar , kendilerine bu 
s n f s ralar n  emanet eden geçmi inin fedakarl ndan böylesine 
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uzakla rken suç yaln z onlarda m yd ? Hay r! Ba ta E itim 
sistemimiz suçludur.  Bu ülkte e itimi standart ablonlara oturtmak 
yerine bu e itim kurumlar nda o ehirlerin özelliklerini, insanlar n , 
o ehre can n , gönlünü, eme ini, bilgisini ve paras n  harcetmi  
seçkin insanlar  ö retmelidir.  
 Çevresini, bölgesini, ehrini tan mayan bir nesil ülkenin 
neyinden haberdar olacakt r? Biz e itimde bu ilkel çark  k ramad - 

m z sürece bu s ak nt lar devam edip gidecek ve böylece yeti en 
nesil geçmi ine de il kendi basit duylgular na yenik dü ecektir. 
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KÜLTÜR FAK R YSEN Z SERVET N Z  

 B R ANLAM TA IMAZ! 
 
 Kayseri’yi de erler sistemi içerisinde teraziye koydu unuz 
zaman çok farkl  a rl klar ortaya ç kar. Bu ehrin insan  
hay rseverdir. Do rudur; buradaki birçok hizmet kurumunun 
binas n  insanlar yapt rm lard r. Okullar, camiler, sa l k kurum- 
lar n  devletten ziyade ah slar kurup devlete ba lamaktad rlar. 
Niyetin arkas nda birazc k ad n  afi e etmek belki de daha do ru 
ifadesiyle ad n  ya atmak olsa da, hay r duygusu a r basar. Bunun 
arksas nda baz lar  için rekabet duygusu olsa bile, insanlar n hayra 
yöneli i sayg  duyulacak bir güzelliktir. Hiçbir il bu yönde 
Kayser’iyle yar amaz. Kayserili tutumludur. Do rudur; zevke 
harcama yapmaz, biriktirir gelecek nesle bir eyler b rakarak hayat n  
tamamlar.  Kayserili inançl d r. Do rudur;  sabah namaz nda Camii 
Kebir’e gidin lebaleb dolu bulursunuz. Vakit namazlar nda ehir 
merkezindeki camilerin hemen tamam nda doluluk oran  yüksektir. 
Kayserili müte ebbistir. Do ru- dur; kazanç getirecek i  alanlar n  
çok iyi bilirler ve hemen birbirini ztaklid gibi bir açmaz  da göze 
alarak imalat vie üretime geçerler. 1. Organize Sanayii’nin 500 yak n 
firmayla dolmas , Hac lar Organize sanayinin ortaya ç kmas , Bunu 
Mimarsinan ve  ncesu Organize sanayilerinin takip etmesi 
bundand r. Kayserili zengindir. Do rudur; ehir birden yay lmaya 
ba lad . Kenarda kö edeki bütün tarlalar, ba lar, bahçeler para etti. 
Eski mülk sahipleri Karun gibi zengin oldu. Kayserili muhafaza- 
kard r. Do rudur; geleneklerine, tarihine, temel de erlerine ba l d r. 
Hayat na yön verirken, bunlar n ayd nlat c  ufkuna bakmay  ihmal 
etmez… 
 Bütün bunlara ra men, hatta bütün bunlar n müspet etkisini 
en alt seviyeye indiren bir zaaf  vard r ki, ahsen bana büyük st rap 
veren taraf  buras d r: Bu ehir halk  okumuyor. Gün geçmez ki, orta 
ya n üzerindekilerden bir ki i kar ma ç k p; “evdeki kitaplar  ne 
yapay m?” diye sormas n. Bu ifade, yeni neslin okumad n  
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gösteriyor. Nas l okusun ki, çocu u be -alt  ya nda iken ailesinden 
al p a  bir e itimin kuca na itiyor, sonra onlar n ruhunu bilgiyle 
sarmalay p yeti tirmek yerine test tuza n n batakl na sürüklü- 
yoruz. draki kör edilen bu neslin hayat  sadece bilgi edinmek 
yerine, test yar nda katlediliyor. Okuma, anlama ve uygulama 
kabiliyetini kaybeden bu insanlar, hayata at lacak ça a gelince 
kitaptan kaçan, hatta ondan nefret eden bir hale dönü üyor. Çünkü 
onlar  bilgiyle donatmak yerine s nav kazan p iyi bir okula 
girebilme, iyi bir üniversitede de okuyabilme yar man n kaosunda 
ezip geçiyoruz.  
 Tarihimize bak n z: Selçuklu’nun en büyük e itim kurumlar  
burad in a edilmi . Bütün Selçuklu ülkesinin ve hattao as rda slâm 
Dünyas ’n n E itimini yönlendirecek düzeyde bir e itim dönemi 
ya anm . slâm dünyas n n birçok yerinden gençler buraya ak n 
edip e itim görmü ler. Osmanl  mparatorlu u bu gelene i 
geli tiremese de korumu  ve bugünlere kadar getirmi . Böyle bir 
tarihi birikimi var. Cumhuriyet dönemi onun üzerine oturamam , 
böyle bir birkikimi kullanamam . Bunun içindir ki Kayserili, “Okur-
yazar de ilim ama Kayseriliyim”, esprisine s narak bir utangaçl n  
a maya çal m . Son y llarda, halk ndaki hay r duygusu bu ehri 
e itim kurumlar  bak m ndan zengin bir görünüme ta m .  Hal 
böyle iken bu ehirde di er illerle k yaslan rsa, hüzün verici bir 
sonuç ç kar ortaya. Çünkü bu ehirde pek kitap al n p okunmaz! Bu 
deh et verici bir çeli kidir. Bu ilgisizlik yüzündündir ki, Kültür 
Bakanl  buradaki yay ne- vini  Sivas’a ta d . Diyanet Sivas’taki 
kitabevini kapat p büyük umutlarla burada açm t . Kitabevinin yeri 
Müftülü e ait olmasa, o da buradaki varl na son verecek duruma 
geldi. Edemedi, yeniden Sivas’a kitabevini açt . Milli E itim 
Bakanl ’n n Kitabevi tamam yla kapat ld . Bunlardan niye söz 
ediyorum? Devlet deste ine ra men, burada resmi kurumlar bile 
kendisini koruyamad . Üniversite de olmasa, serbest piyasadaki 
kitabevleri de kapan p gidecek gibi…  
 Burada  böyle bir hastal n yaln zca Kayseri’ye, has oldu- 

u anlam  da ç kar lmamal d r. Parça bütünün habercisidir: Böyle bir 
Türkiye foto raf n n içinde biz sadece Kayserininkini ön plana 
ç kararak burada dikkate sunuyoruz. Di er illere oranla belki biraz 
daha az okuyucu var ama ülke realeti i te bu! Bak n z, 1992’de 
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Azerbaycan Bakü Üniversitesi’nden bir grup ö retim üyesi, Erciyes 
Üniversitesi’nin davetlisi olarak Kayseri’ye gelmi lerdi. Burada 
misafirlere ehri gezdiriyoruz. çlerinden Türkiye’ye birkaç defa 
gelip gitmi  Prof. Dr. Azize Caferzade, bir ara hayretle bana döndü: 
“Muhsin bey, bizim Bakü sokaklar nda el arabas nda kitap sat l r. 
Sizin ehirlerinizde yiyecek sat l yor. Bu nas l i tir?” Misafir 
merak n  a r bir suçlama ile dillendiriyor ve ayn  zamanda bunun 
sebebini de ö renmek istiyordu.. Edemedim i i espriye vurarak; 
“Hocahan m, siz kafaya, biz ise mideye önem veriyoruz da ondan!” 
Gezerken art k meseleyi enine boyuna konu maya ba lad k. 
Ö rendik ki, orada bir yazar n kitab  yerine göre bir-birbuçuk 
milyon adet bas l yormu . En mutevazi bask  100-150 bin 
dolay ndaym . Eh, Rusya kültür ihtilalini gerçekle tirmek ve kendi 
ideolojisini yerle tirmek için kitaplar  sudan ucuz fiyata satt r yor ve 
böylece  onlar  okutarak kendi de erlerinden kopar yordu. Bunlar  
konu tuk. Biz de kitaplar n genellikle bin-iki bin dolay nda 
bas ld n n sebebinin ise okuyucunun seçme hakk na ba l  kald n  
anlatt m 
 Sonuç itibariyle unu unatmamak gerekiyor: Bir ehir 
insan n içi doldurulmam  bir ekilde varl kl  olmas , hay rsever 
olmas , muhafazakar olmas , müte ebbis olmas , dindar olmas  
yeterli bir ölçü de ildir. Bütün bunlar  kal c  bir keyfiyete ta yan ise 
kayna  kitap olan bilgidir.  Bilgiden beslenmeyen ne zenginlik, ne 
hay r, ne muhafazakarl k ne, ne te ebbüs gücü ve ne de inanç bizleri 
sa l kl  kap ya ç karmaz. Cahil mü e ebbis taklide, cahil zengin 
gösteri  budalal na, cahil hay rsever reklam hevesine, cahil 
muhafazakar ilkel adetlerin tuza na, cahil dindar taklit ve hurafe 
batakl na sürüklenir.  
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