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SUNUŞ 

Sivrihisarlı olmakla gurur duyduğum, rüyalarıma giren; 

canım memleketim Sivrihisar... 

Dıştan görüldüğü kadar; o yalnız heybetli kalesi 

“Yazıcıoğlu” ve gerdanlığı “Saat Kulesi” ile mi? veya 

kendisi kadar eski tarihi eserleri ile mi? 

Bünyesindeki ilim yuvalarında yetiştirip dünyaya; 

“gülmeyi - güldürmeyi ve düşündürmeyi, sevmeyi - 

sevilmeyi ve keza adaletin ne olduğunu” dünyaya ihraç 

edercesine tanıtan âlimlerimiz mi? 

Yoksa; Pederşahî sıcak aile yuvaları mı? dersiniz... Peki; 

- O güzel ve yöreye has yemeklerimizle mutfağımız 

mı? 

- Bayramlarda; evimizin süsü kilimlerimiz mi? 

- Düğünlerde hanımlarımızın ve kızlarımızın giydiği; 

“Sarka - sevâi don, mendili kuşak ve oyalı yazma mı?” 

- Keza; memleketimize has “İncili küpe” veya altın 

bilezik (cebe) mi? 

Sivrihisar’ımızı Sivrihisar yapan değerler? diye sormak 

gerekir... 

Hepsi de başlı başına Sivrihisar’ın simgesidir. 

Sivrihisar’ın ta kendisidir. 



Bu kitapçıkta dizildi her biri inci gibi sıra - sıra. Bilen 

veya bilmeyenler için. 

Ayrıca; Yaşantımın 70 yılı içinde; özellik taşıyan eski 

veya yeni anılardan, aklıma geldikçe yazmağa çalıştım 

bazılarını... Genelde bu anılar sosyal içerikli olup; 

mesaj niteliğini taşımaktadır, iyisi ile kötüsü ile... 

Bu; naçizane eserin oluşmasında, manevi desteklerini 

esirgemeyen; başta eşim Diş Tabibi Zehra Kılıçal’a, 

akraba ve dostlarıma ve Sayın Belediye Başkanı Fikret 

Aslan ile; Kitabın basımında azamî gayret sarf eden 

Sayın Makine Mühendisi Ziya Kandilci’ye ve; eserin 

çoğaltılarak hemşehrilerimize ulaşmasını temine 

çalışan Sayın Sivrihisarlılar Demeği Başkanı Dr. Kasım 

Ünalan ile onun şahsında; idare heyetine sonsuz saygı 

ve teşekkürlerimi sunarım. 

 

Op. Dr. Mustafa Kılıçal - NİSAN 2004, ANKARA 

 

Benim yetişmemde yardımcı olan 

AİLEME 

İthaf olunur. 

 



KİTAP HAKKINDA 

Kıymetli hemşehrimiz Sayın Op. Dr. Mustafa Kılıçal’ın 

büyük gayretler sarf ederek hazırlamış olduğu 

Sivrihisar’ımızla ilgili bu eserinde; memleketimizin 

yeri, tarihi, tarihi eserleri ve Türkiye çapında gelmiş 

geçmiş ünlüleri ile Sivrihisarlıların sosyal yaşantıları, 

âdetleri, gelenek ve görenekleri derli toplu ve bir 

bütünlük içinde anlatılmıştır. Ayrıca yakın 

geçmişimizdeki ve günümüzdeki bazı hatıralar ve 

yaşantı biçimleri de yer yer Sivrihisar şivesi kullanılarak 

sürükleyici bir üslupla dile getirilmiştir. 

Bence değerli olan, Sayın Kılıçal’ın Sivrihisar hakkında 

yazılmış bütün eserleri ve kütüphanelerde bulunan 

yüze yakın yazılmış kitap, araştırma ve yapıtı 

inceleyerek, vermiş olduğu bilgileri derin bir 

araştırmaya ve müspet belgelere dayandırarak, 

Sivrihisarlıların bizzat yaşadığı olayları anlatmasıdır. 

Takdir edilecek diğer bir husus da İstiklal Harbi 

sırasında Atatürk’ün Sivrihisar’da konakladığı güne ait 

hatıralardır. 

Milli kütüphanede Sivrihisar, Yunus Emre, Nasrettin 

Hoca ve Hızır Bey gibi değerli kişiler için toplam 757 

eserin var olduğunu tespit ederek bilgilendirmesinin 



de hemşehrilerimiz için önemli bir husus olduğu 

kanaatindeyim. 

Büyüğümüz, ağabeyimiz, doktorluk mesleğinde eşi diş 

doktoru Zehra hanımefendi ile beraber; tıbbın henüz 

tam ilerlemediği bir devirde gece gündüz demeden, 

paralı-parasız gözetmeden memleketimize çok büyük 

hizmetler getirmiş ve fedakarane çalışarak 

hemşehrilerimizin sağlık sorunlarına eğilerek onların 

büyük sevgilerini, sempatilerini ve takdirlerini 

kazanmış olan Sayın Mustafa Kılıçal; konuları ve 

hatıralarını kendine has akıcı ve çekici bir tarzda 

anlatmış, yaşadığımız ve hiçbir yerde 

rastlayamayacağımız bazı özel yaşantılarını tatlı birer 

hatıra olarak aksettirmiş olduğundan siz 

hemşehrilerimizin bu eseri zevkle okuyacağınızı ümit 

ederim. 

Renkli resimlerin ilavesi ile hazırlanmış olan bu kitap 

Sivrihisarlı olup, orada yaşamış olanlar ve Sivrihisar’ı 

bilenler için çok büyük bir değer ifade eder. Bizden 

önceki bizim kuşaklar, bu eseri okurken kendi 

çocukluğunu, hayatını ve acı-tatlı hatıralarını sanki 

yeniden yaşarmış gibi anarak özlemlerini gidereceğine 

inanıyorum. 



Bu değerli eser, Sivrihisar ve Sivrihisarlıları tanımak 

isteyenler ve yeni nesiller için ise derli toplu bir bilgi 

hazinesi olduğu kadar, akademik araştırmalar içinde 

önemli bir kaynak mahiyetindedir. 

Emeklilik yıllarında biz hemşehrilerimize böyle kıymetli 

eseri büyük bir mesai harcayarak hazırlamak suretiyle 

Sivrihisar’ımızın geleneklerine ve göreneklerine; 

tarihinin ve yaşantılarının ölmezliğine katkıda bulunan 

değerli büyüğümüz Sayın Op. Dr. Mustafa Kılıçal 

ağabeyimize en içten duygularla takdir ve tebriklerimi 

sunarak kitabın memleketimize faydalı olmasını 

dilerim. 

 

Mayıs 2003 - Hüseyin Ziya Kandilci   
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Nasrettin Hoca’ya göre; Dünyanın Merkezidir 

SİVRİHİSAR 

 

Hoca; Vurmuş asasını yere: Dünyanın merkezi 

burasıdır!” demiş. 



O öyle dedi ise doğrudur muhakkak... Bugüne kadar; 

itiraz eden de olmadığına göre... mesele bitmiştir! 

İsterseniz bir de siz ölçünüz!  

 

İşte; Canım memleketim, SİVRİHİSAR 

Ben; Sivrihisarlıyım.” diyen kadar ben de; 

Sivrihisarlıyım... 

Neden mi? O’nun özlemi ile yaşıyorum da; ondan.  

Dünden bu güne; Sivrihisar’ın tarihteki yeri ve Tarihsel; 

İNİŞ - ÇIKIŞLAR 

Kazamız Sivrihisar “Kral Yolu” üzerinde bulunan bir 

kent olması nedeni ile ilk çağdan beri önemini 

korumuştur. 



Yıllar yılı ETİ ve SELÇUK medeniyetleri arasındaki 

zaman içinde; sayısız akınlar ve savaşlarla çalkanıp 

durmuştur. 

Bundan vasatî; 2700 yıl kadar öncelerinde; “Ana 

Tanrıça Kybele” kültürünün bulunduğu “Pessinus” 

(Ballıhisar) büyük bir merkez durumunda idi. 

Kasabamız Güney-doğusunda bulunan “Ballıhisar” 

Köyümüz; (ANTİK ŞEHİR) Pessinus’un yıkıntıları üzerine 

kurulmuştur. 

Tarihsel; “Ticaret ve Kültürel bir yol olan; “ALTIN YOL = 

KRAL YOLU” ta; İzmir - Selçuk - EFES’ten başlayarak; 

Kasabamız yakınındaki Pessinus’a kadar gelir, buradan 

İstiklâlbağı - Koçaş - Hamam Karahisar’ı takiben, 

FRİGLER’in hükümet merkezi GORDİON’a uğrar, 

oradan da “BOĞAZLIYAN”a uzanarak Tarsus’a ve 

nihayet Türkiye’nin bugünkü hudutlarını taşarak; 

Suriye’de (NİNOVA), Irak’da (SUS) ve İran’da 

(PERSEPOLİS) antik kentlerinde son buluyordu. 

İşte bu kıymetli tarihî yol; yıllar yılı Kasabamıza her 

yönden hizmet vermiştir. 

Ta ki; Roma orduları KARTACA savaşlarında bozguna 

uğrayasıya kadar... Manen morali bozulan askerine ve 

halkına güven vermek gayesi ile; M.Ö. 204’te 



Pessinus’daki ANA Tanrıçanın kültür merkezi Roma’ya 

taşınmıştır. Bu nedenle; Pessinus önemini yavaş yavaş 

kaybetmeğe başlamıştır. Her ne kadar; yeniden tahtlar 

yapılıp; günün her sabahı törenler düzenlense de 

Roma İmparatorluğu sınırları içinde yükselen 

Hıristiyanlık; Kybele Kültürünü yasaklamış ve dahası 

var; Pessinus’daki tapınak yıkılmıştır. Özetle; tarih IV 

ncü yüzyılı gösterirken; Anadolu’daki ANA TANRIÇA 

geleneği sona ermiştir... 

ETİLER devrinde SALLPA, FRİGLER devrinde SPALYA 

adını alan Kentimiz; VI ncı yüz yıla kadar ABRUSTULA 

adı ile anılmıştır. 

* * * 

M.S. 527’de Bizans İmparatoru; JUSTİNİANUS Kenti 

yeniden ihya etmek istemiş... Fakat bu defa; yeni kenti 

Pessinus’un olduğu yere değil de bugünkü Sivrihisar’ın 

oturduğu yerde kurmuştur. Kasamızın adı bu defa: 

JUSTİNİAPOLİS olmuştur. İmparator kendi adını 

vermiş... Şehrin imarında; Pessinustaki maket ve 

yapıların mermerlerini kullanmıştır. Ve hatta; kaledeki 

yapıların imalinde bile bu antik kentin malzemeleri 

kullanılmıştır. 



Bizans devrinde kentimiz ticari ve kültürel yönden 

gelişme göstermiş ve dahası var; jeolojik yapı ile KALE 

Askeri yönden de korunma yeri olmuştur. 

Sivrihisar’ın; Kral yolu üzerinde oluşu ve Uç beylik 

oluşuna bir de Kalenin stratejik askeri gücü eklenince; 

savaşlarda ve akınlarda daima ön plânda göstermiştir 

kendini... Özetle; Sivrihisar tarihte “YOL GEÇEN” 

hanına dönmüştür diyebiliriz. 

Bütün gelip geçmiş medeniyetlerin harplerine sahne 

olmuş yöremiz. Frigyalılar, Romalılar, Helen ve Bizans 

ve Karakoyunlular ile İlhanlılar hep rol almışlardır bu 

piyeste... Ya tahrip etmişler yapılarımızı veya 

engellemişler gelişmemizi; Ve bu arada; kitle halinde 

ölümler saçan SARI hastalıklar ve büyük göçler zuhur 

etmiş. 

Bu kaos ta... Miladi 1070 yılına kadar devam etmiş, bu 

nedenlerle de huzur yüzü görmemiş bir türlü 

kasabamız! 

* * * 

Ve nihayet; Selçuklular DEVRİ 1071 MALAZGİRT zaferi 

bizler için kurtuluş olmuştur. Kent Selçukluların eline 

geçerek; “SİVRİHİSAR” adını almıştır. 



Bölgemize huzur vermeyen YERLİ HALK sürülerek; 

onun yerine ÖZ be ÖZTÜRK olan OĞUZ TÜRKLERİ Orta 

Asya’dan kafileler halinde; aileleri ile birlikte 

getirilerek, aşiret-aşiret; kasabamız merkezine ve 

köylerine iskân edilmişlerdir. 

Yöremiz; çabuk zamanda ilim - irfan yuvası olmuş, 

Selçuklu san ’atının özgün yapıtları vücuda gelmiştir. 

Bu arada; Camiler, Medreseler, han ve hamamlar 

birbiri ardına yapılmış (Ulu cami, Alemşah Türbesi ve 

benzerleri gibi)... ve; dahası var; gelişen ticaretin 

yanında; mevcut 18 adet medresede yetişen ilim-irfan 

sahibi Ulemalar nam ve şöhretleri ile, feyizleri ile 

isimlerini dünyaya duyurmuşlardır. 

* İşte: Dünyaya “gülmeyi, güldürmeyi öğreten 

feylezof, fikir adamı, büyük kadı”; Nasrettin Hoca işte. 

* İşte: Dünyaya “Sevmeyi ve Sevilmeyi” benimseten, 

büyük tasavvuf ve hak şairi “Yunus Emre”... ve daha 

niceleri! 

* Ve bu devirde; Anadolu’ya yerleşen Türkleri Moğol 

İstilâsından korumak ve esnaf arasında dayanışmayı 

sağlamak için Dinsel ve Sosyo-Ekonomik bir teşkilât 

(AHİLİK) kurulmuştur... Bunun lideri de; (AHÎ EVRAN) 

(1172—1262) dir. Özetle; Ahilik: “İyi Ahlâklı, 



Vatansever, dürüst, yiğit, misafirperver bir insan 

olarak mesleğin eğitim usul ve metotlar mı en iyi 

şekilde icra etmektir.” 

Selçuklu sultanları yolları güvenli hale getirmişlerdir... 

Kral yolu üzerindeki seyreden ticaret erbabı kişilerin 

“kervansaraylarda” gerekli istirahatleri ve gerekli 

ihtiyaçları karşılanmış, kervanın yolculuğu esnasında 

ise ahilerden teşkil edilen kuvvetlerce onların güvenliği 

sağlanmıştır. Hatta Ahilerce; köy ve kasabada açılan 

misafirhaneler yolculara çok yardımcı oluyor; diye 

devletçe para yardımının dışında, vakıfların gelirleri 

bile bağışlanıyordu... 

* * * 

Osmanlı’lar Devri 

1362’de Sultan I. MURAT; tahta geçer geçmez, 

Karamanoğullarının desteği ile baş kaldıran Ahî 

birliklerine karşı savaşı kazanmış, bu yıllarda; 

Sivrihisar; Ankara Sancağına bağlanmıştır. 

Anadolu Selçuklu devletinin yıkılması ile yerine 

kurulan Karamanoğulları Beyliği ile Osmanlı arasında; 

KALE için zaman, zaman savaşlar hep olagelmiştir. 

1402’de Yıldırım Beyazıt ile Timurlenk arasında olan 

meydan savaşı Sivrihisar dolaylarında olmuştur. Ne 



yazık ki; Yıldırım Beyazıt büyük bir hezimete uğrayarak 

bu savaştan yenik çıkmış ve Timur’a esir olmuştur... 

Bugünkü Yakapınar Köyü civarındaki Timur’un 

Karargahından, esir olan babasını kaçırmaya teşebbüs 

etti ise de (Mehmet Çelebi) bu isteğine muaffak 

olamamıştır. Ne acıdır ki; Beyazıd’ın 1402 yılında 

intihar ettiği tarihi kayıtlarda mevcuttur. 

Timurlenk; Beyazıd’ı yenmesinde, kendisine destek 

veren Anadolu Beyliklerine; arazilerini yeniden vermiş. 

Bu nedenle; Uç Beylik olan Sivrihisar yeniden 

Karamanoğlu Beyliği hakimiyetine girmiştir. 

1415’de 1 nci Mehmet tahta geçince; Sivrihisar 

yeniden Osmanlı idaresine intikal etmiştir. 

Ankara Salnamesi’ne göre; Kasabamız köyleri ve 

merkezi dahil: “108 cami, 20 mescit, 18 medrese, 1 

rüştiye, 4 hamam, 6 han, 30 kahvehane, 60 dükkân ve 

35.600 kişilik nüfustan 2900 kişi kadarı Ermeni” 

mevcut idi. 24 İslam ve Türk mahallesinin yanında 1 

adet de Ermeni mahallesi var gösteriyordu tarihî 

kayıtlar. 

ERMENİLER; Sivrihisar’a muhacir olarak sonra gelip 

1830-1840 yılları arasında Yazıcıoğlu Kale’lerine iskân 

edilmişlerdir... Derebeyi tarafından; Vergi 



Ermenilerden alınır, İslami kesimden alınmazmış. Bu 

nedenle; gelir azalır düşüncesi ile Müslim olmak 

isteyen Ermenilerin teklifleri hiçbir şekilde kabul 

görmemiştir. Tapınakları kilise 1881’de yeniden inşa 

edilerek hizmete açılmış, ancak; 1915 yılında Osmanlı 

Mebusan Meclisinin çıkardığı “Ermeni Tehcir Kanunu” 

ile geçici olarak Şam’da iskâna tabi tutulmuşlar... 

Bilahare Türkiye Büyük Millet Meclisince bu kanun 

kaldırılması ile Şam’a sürülmemişler... Kurtuluş 

savaşından sonra; Ermenilerin hepsi Kasabamızı terk 

ederek, İstanbul’a taşınmışlardır. Halen kasabamızdaki 

mevcut kilise binası; 1838 yıllarında jeneratör konarak 

Kasabamızın aydınlatılmasında ve yapının geri kalanı 

da 1943 yıllarında Toprak Mahsullerine ait Buğday 

deposu olarak kullanılmış, şimdilerde ise Belediye 

hizmetlerinde Depo vazifesini görmektedir. 

 
Sivrihisar Saat Kulesi ve Kilise 



 

Kasabamızın kuzeyi ve batısını işgal eden Ermeni 

evlerinin tamamı yıkılarak; keresteleri İstiklâl 

savaşında Yunanlı mezalimlerin yaktığı köylerimizin 

imarında kullanılmıştır. 

 

YURDDIŞINDAN KASABAMIZA GÖÇLER: 

* 1908—1918’de; KIRIM’dan [Paşakadın, Karakaya, 

Yaverviran, Zaferhamid’e] 

* 1918-1920’de; ROMANYA ve BULGARİSTAN’dan 

[Kaymaz, Bahçecik, Benlikuyu, İmraniye, 

Benliyaverviran’a] 

* 1918—1921 ’de KOSOVA’dan [Koçcağız, Sarıköy, 

Mahmudiye’ye] 

* 1922-1923’de KAFKASYA - Karaçay ve BAKÜ 

civarından [Azerî Türkleri: Yakapınar ve 

Süleymaniye’ye] göç ederek Kasabamız dolaylarına 

yerleşmişlerdir. 

Osmanlı devletinin “Islahat Fermanından” sonra kabul 

edilen ‘Yeni Vilâyet Kanunu’na göre; 1912’de 

Kasabamız Eskişehir’e bağlanmıştır. 



1.nci Dünya Savaşından sonra Yunan işgaline uğrayan 

ilçe toprakları; [20 Eylül 1921]’de işgalden 

kurtulmuştur. 

Kurtuluş savaşları esnasında Atatürk; savaş plânlarını 

Kasabamız Yenice Mahallesindeki Zaimoğlu Hacı Ali 

Ağanın evinde yapmıştır. 

Ali Ağa; Gazi Mustafa Kemal’e karşı ağalığını 

göstermiş, kendisinin ve atlılarının ayağına; Ta Yenice 

Okulu’ndan evine kadar (vasatı bin metre) yola HALI 

sermiştir. Atlılar Şefik ağanın misafirhanesinde 

ağırlanırken; kendisine kuş sütünden maada, her şeyin 

ikramında yarış yapılmıştır. Ali Ağanın ilk hanımı 

“Ayşe” Anamın teyzesi idi... Ataya ikram edilecek 

yemeklerin yapılması ve ikramında “Büyük Anam” 

Nazife Hanım’da bulunmuştur. 

Atamız; “Etli, asma yaprağı ile yapılan Dolma” ile 

Kasabamıza has ve güzel “Su Böreğini” zevkle ve iştiha 

ile yerken takdir hislerini bildirmişler... Ve pek tabiî 

olarak; Büyük anamız yeri geldikçe bu hatırayı bizlere 

nakletmekten gurur duyuyordu... Sanki o güzelim; 

heyecanlı günleri yeniden yaşarcasına... 

* * * 

 



ŞİMDİLERDE; 

Yıllar yılı mücadelelerden sonra; milletçe beraber 

huzurlu günler gelmiş, 29 Ekim 1923 yılında “Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti” kurulmuştur. 

Asırlar boyu savaşlara sahne olan bölgemizde artık 

sükûnet vücuda gelmiş... Silâhlar susmuş.. Akınlar 

durmuş... Derebeylere hükmeden KALE’deki surlar 

yerini artık; Kartallara bırakmıştır... Kaya kanatları 

arasına; özbe öz Türk olan OĞUZ Türkleri yerleşmişler. 

Ovalara serpili köylerimize gelip yerleşen göçmen 

kafileleri olan Türklerle omuz - omuza ayni havayı 

teneffüs etmişler. Genç Cumhuriyet hükümetimizin 

inkılaplarını benimsemişler. Ellerinden geldiğince 

maddi ve manevi destek olmaya çalışmışlardır. 

İşte bölgemizin renkli yapısı! Ne güzel! Kan ayni kan, 

soy ayni soy, pırıl - pırıl kaynaşmışlar yıllar yılı birbirleri 

ile; iyi günde - kötü günde... İşlemişler topraklarını, san 

’atta ve kültürde ilerlemişler. Gün gelmiş yurtları için 

çarpışmışlar, omuz omuza düşmana karşı... Ya şehit 

olmuşlar ya gazi... bu vatanımız için.  

Yunus’ları, Nasrettin Hoca’ları ve Hızır Bey’leri 

yetiştiren o büyük ilim yuvalan kaybolmuş tek tek... 

zaman içinde; akınlar ve savaşlarla eriyip gitmiş... Genç 



Cumhuriyetimiz doğduğunda; Kasabamızda ışık 

verecek sadece ve sadece üç ilk okulcuk kalmıştır! 

Her şeyini kaybedip ve fakat hürriyetini vermeyen 

milletimiz bu zorlukları da yenmişti. Vefakâr ve 

fedakâr çalışarak ayni ruhla ve ayni şevkle çalışarak! 

Artık öğünerek ifade edebiliriz ki; bölgemizden yetişen 

gençler ilmin son zirvesine kadar çıkmasını bilmişler... 

Yalnız; Doktor, Mühendis, Hukukçu, Öğretmen 

olmakla yetinmemişler. İlim yuvası Üniversitelerde 

yalnız öğrenen değil, öğretici hoca olarak 

bulunmaktadırlar. Bununla ne kadar iftihar etsek azdır. 

1950’lere kadar Kasabamızın giriş ve çıkışı ile güneyi 

tamamen, âdeta boğazı sıkılırcasına mezarlıklarla kaplı 

idi. Belediyenin aldığı güzel ve olumlu bir kararla bu 

mezarlıklara yeniden defni yasak kılmıştı. Ankara ile 

Eskişehir’i birbirine bağlayan yol ise; Kasabamızın 

içinden geçerdi... Bu yol o kadar dardı ki; karşıdan 

gelen arabadan biri geri - geri çıkıp yolu boşaltmak 

zorunda idi. Yol boyunca; mezarlıklar yanından geçen 

yolcular; Kasabanın haline acımakla yetiniyorlardı o 

zamanlar; “Buralar sanki ölüm şehri!” “Havası hep 

ölüm kokuyor” diye! 



İşte; ilk kalkınma hamlesi buradan başlamıştı. Yapılan 

istimlâklarla şehir içi yolu trafiği rahat hale getirilmiş... 

Bilâhare de bugün Kasaba güneyinden geçen; geniş 

asfalt yol ile İzmir Kavşağı şehrimize ayrı bir hüviyet 

vermiştir. Kaldırılan eski mezarların yerini, sanayi 

çarşısı, garaj, ortaokul, sanat okulu ve apartmanlar gibi 

modern ve gelişmiş yapılar almıştır. 

Artık çember kırılmıştır. Görüş ve düşünceleri yeniliğe 

daima açık olan Kasabamızın; yalnız bir hususu 

değişmemiştir: Milli ruhu ve iş sadakati ile temiz aile 

yapısı ve ananeleri ile dürüstlüğü! 

Onlar; bir arının kovanında bal yaptığı gibi temiz bir 

ruhla çalışmaktadırlar; sessiz-sedasız. 

Devrin hastalığı; anarşi - içki ve kumar yoktur 

listemizde... 

Benim canım memleketim; senin bağrından çıktığım 

için iftihar ediyor ve gurur duyuyorum seninle... 

Dünyalar durdukça dur! 
 

COĞRAFİK YAPIMIZ VE SOSYO - EKONOMİK DURUM 

Kazamız; Orta Anadolu’nun tam ortasında; deniz 

seviyesinden 1150 metre yükseklikte bir yayla üzerine 

kurulmuş olup; son nüfus sayımında tespit edilen 



merkez nüfusu 10.500 kişi on üç mahallede 

yaşamaktadır. 

Şehrin kuzeyindeki tarihi taş merdiven kalıntılarından 

yavaş yavaş tırmanırsanız YAZICIOĞLU kalesinin 

zirvesine doğru; Hisar Yaylasını gördüğünüzde, 

Derebeyi şatosunun yıkık duvarını ve su sarnıcına 

yaklaşmış sayılırsınız. Ve böylece 1100 metre kadar 

daha yükselirsiniz semaya doğru. 

Seyrediniz şimdi; kazamızı kuş bakışı, dürbüne gerek 

duymaksızın... Birbiri ile âdeta bitişik yapıda evlerini, 

serpiştirilmiş gibi cami ve minarelerini, birbiri ile 

kesişen devlet yollarını... 

Gözümüzün görebildiği yere kadar Güneyde ta... 

Emirdağ’ına kadar, batıda Eskişehir’e doğru... Serilir 

gözleriniz önüne bir hah gibi... Buğday ve arpa tarlaları. 

Vakit ilkbahar ise yemyeşil, hasat mevsimi ise altın 

sarısı... 

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki (13.000) civarındaki nüfus 

kesafeti; aradan 75 yıl geçmesine rağmen, nüfus 

artmamış ve aksine küçülmüştür; göçlerden dolayı. 

Ancak; bu göçler genelde, İktisadî kriz ve yoksulluktan 

değil! Bunun aksine; işini büyük merkezlerde 

(Eskişehir, Ankara, Polatlı, İstanbul ve hatta İzmir gibi) 



yerlerde; daha geliştirmek arzusuna dayanmaktadır. 

Nitekim; Eskişehir ilimizde, herhangi büyük bir işyeri 

veya bir fabrika veya bir apartman önünde durup 

sorsanız; sahibinin Sivrihisarlı olduğunu duyacağınıza 

ve sizin de bundan gurur duyacağınızdan eminim. 

Kazamız çemberini ilk kırıp çıkanlar genelde 

manifaturacı esnafından olmuştur; Hemen aklıma 

geliveren, aileler lâkablarına göre; Manifaturacı Bici, 

Delioğlu Mustafa; Hacı Köse ve evlâtları, Uzun 

Hacıhafızlar, Karabacaklar, Cincinin Sabri ve Tuhafiyeci 

Atalay kardeşler ile Şekerciler ve dahaları... Çamoğlu 

ailesi İstanbul’a yerleşerek; oğulları Tevfik “Dünya 

Bakır Krallığına”, İzmir’e yerleşen deri tüccarı Yavuz 

“Dünya Yumurta Kralı” seviyesine yükselmişler. 

Şekerci kardeşler ise Eskişehir’de “Cici Şekerleme” 

fabrikasını kurarak her birimiz için iftihar vesilesi 

olmuşlardır. 

Türkiye’nin her ilinden veya kazasından yurtdışına 

ekmeğini çıkartmak için yer yer göçler olmasına 

rağmen, bizim bölgemizde olmamıştır bugüne kadar 

böyle göçler... Yurtdışına; ya İlmî yeteneğini 

geliştirmek için veya ticarî ilişkilerini artırmak gayesi 

taşımıştır daima gidiş ve gelişler... 



Çok enteresandır; Coğrafik yapısı olarak, Sakarya nehri 

Çifteler ’den çıktıktan sonra kazamıza vasatî 30 

kilometre mesafede geniş bir daire çizer ve 

Karadeniz’e doğru yoluna devam eder, bu nedenle; 

sanki bir ada üzerinde ikamet ediyor gibiyiz. 

Köylerimizde; buğday-arpa dışında; pancar ve sebze 

ziraatı ile koyunculuk ön plândadır. 

Üzülerek; kaydetmeden geçemeyeceğim, maalesef; 

şehrimizin üç yanını çepeçevre saran ve güzelim üzüm 

bağlarından ancak birer örnek kalabilmiş ve geri 

kalanların hepsi ya harap olmuş bakımsızlıktan veya 

kökleri sökülerek tarla haline getirilmiştir. Bağlarımızın 

geçmişteki o güzelliklerini andıkça kahroluyorum 

âdeta bu neden? diye... haykırmak geliyor içimden! 

Geniş yaylamız üzerindeki “Sivrihisar Dağları” 

Çaltepesi, Kara Sivri ve Hasan Baba tepeleri ile tebarüz 

eden yüksekliklerdir. 

Şehrimiz güneye doğru, kayaların sıkıştıran kollarından 

kurtulurcasına; yeni ve modern yapıları ile ilerlemekte 

olup; devlet yolu kavşağını içine almağa çalışmaktadır. 

Haftada bir çarşambaları kurulan pazar yeri; köylüsü 

ile yabancısı ve yerlisi ile dolup taşmaktadır. 



 
Sivrihisar ’in Sesi Gazetesi- Ahmet Atmaca ’dan 

Yazıcıoğlu kalelerine sığınırcasına; birebirine yakın evler. Hep 

kendilerini Harp Akınlarından koruma çalıştıklarının resmidir.  

 

DÜNÜ DÜŞÜN, BU GÜNÜNÜ İYİ ANLARSIN 

Balkan harbi, Cihan harbi ve İstiklâl mücadelesi 

derken; cepheden - cepheye koşan ve hürriyetlerini 

elde etmek için canlarını ortaya koyan bu vatanın 

evlâtları Cumhuriyetimizin kuruluşu ile derin bir nefes 

alabilmişlerdi. Mesleği yalnız askerlik olan bu aslanlar 

nasıl gururlansalar haklan idi; ancak, bunu da 

yapamazlardı, onların üstün millî duyguları buna mâni 

olurdu. Ocağı yanan her evde ya bir şehit ya da bir gazi 

vardı. 



Dokuz yıl; cepheden cepheye koşan dedemizi harp 

sonu dönüşünde; Sarıköy yolu BABA ÇEŞMESİ 

yakınında karşılarken; halalarım ve babam; dizi - dizi 

geçen askerler arasında tanıyamamışlar babalarını ve 

dedemiz de çocuklarını. Evet; dile kolay tam dokuz yıl! 

Çocuk olarak bıraktığı babam olmuş bir bıçkın 

delikanlı, halalarını ise genç birer gelinlik kız! 

Her iki taraf da dönmüşler evlerine müteessir ve 

burukluk-keder içinde... 

Ancak; buluştuklarında evlerinin kapısında, sevinç ve 

keder birbirine karışmıştı. Eşinin vefatını duyan 

dedemizin yıkılmıştı dünyası! O günün şartlarına göre; 

silkinmek ve metin olmak gerekiyordu. Onlar da onu 

yapmıştı zaten... 

İşte böyle; Genç Cumhuriyetimizin gelişmesi için 

büyük fedakarlıklar gerekiyordu çoluğu - çocuğu ile... 

İşten de, dişten de artırmak pahasına... Türk milleti 

bunun bilincinde idi. Herkes; kendi yağı ile kavrulmaya 

çalışıyordu. Kimse kimseye yokluktan bahsetmediği 

gibi; olağan şekilde yardımcı oluyorlardı birbirlerine, iş 

de olsun, para da olsun. 

İlkokul yıllarım hep böyle sıkıntılı günlere ve yıllara 

rastlar. Soranlara, “İnkılap çocuğuyum” derim hep. 



Harf inkılabı, kıyafet inkılabı, şapka inkılabı ve kadın 

haklan gibi büyük hamleler bizim çocukluk ve gençlik 

devremize rast gelmişti. Bu güçlükleri zor da olsa; 

halkımız ve devletimiz karşılıklı anlayışla, fikir birliği ile, 

olgun idarecilerle, el-ele vererek, güzel bir dayanışma 

ile hal yoluna koymuşlardı. 

Ancak; tam bir refah yolu açılmış, vatandaş kendisini 

toparlamaya başlamışken; bu defa da Alman harbi 

çıkmıştı karşımıza. Ortaokulu ve liseyi bu harp 

yıllarında okumuştum. Ekmek vesika ile, basma - şeker 

vesika ile! idi... Unutur olmuştuk hamur tatlılarını, 

börekleri ve hatta un mamulü un helvasını! 

Bağımızda - bahçemizde ne yetiştirebiliyorsak, 

ineğimizden - koyunumuzdan ne çıkarabiliyorsak 

onunla yetiniyorduk. 

Pazar tatilleri bizler için hem piknik hem çalışma idi. 

Alırdık ellerimize yiyecek çıkınlarını ve omuzlarımızda 

kazmalarımızı. Evimizde kim varsa... Ana-baba, 

çocuğu- çoluğu ile... Aşarak Yazıcıoğlu kalesini 

merdivenli taşlı yoldan, hisar arkasına doğru bir 

yokuşun - bir inişi oluşu teselli idi bizim için. Şayet var 

ise çıkınlarda (pekmezle yapılan) un helvası dürümü; 

sıraları kazarken daha bir iştahlı çalışıyorduk... Ne 



hikmet ise; öğle vakti bağlarda pişirilen tereyağlı 

bulgur pilavının tadı başka oluyordu. Ta... sonbahara 

doğru yetişecek üzümün hayali kuvvet veriyordu 

bizlere... Niçin olmasın ki; üzümler olur, üzümünü 

yersin bağın, önce çağladan başlanır, sonraları ise 

olmuş zerdalisini yersin ağaçların. Ya ne demeli; kışa 

doğru harç evimizi küp - küp dolduran reçel ve pekmez 

çeşitlerine. Tavanlara asılan üzüm hevenklerinin 

havası ve tadı da başka olurdu hani... Bütün bunları 

düşünürsen yorgunluğa değerdi doğrusu çalışmalar. 

★ ★ ★ 

Çarşıda - pazarda gezerken; şapkası yamalı veya 

süvarilik vuruluşmuş pantolonluya çok rastlanır, hiç 

birisi de ayıplanmazdı. Kirli olmasın, yırtık, sökük 

olmasın da zararı yok yamalı olsun ne fark eder, denir 

geçilirdi. 

Bildiğim kadarı ile hiçbir kimse yokluktan bahsetmezdi 

yokluk içinde yaşadığı halde. Sabırla - metanetle 

çalışır, dürüst bir imanla yoklukların üstesinden 

gelmeye çalışılırdı. 

Şehirler arası yollar çok bozuk ve genelde toprak ve 

dar olduğundan, o eski yılların uzun süren kışları olup 

kardan tıka - basa tıkandı mı ne otobüs ve ne de 



kamyon gidebilir ve ancak at koşulu kızaklarla taşınırdı; 

mektup ve koli gibi posta araçları. Ve hatta bazı 

yiyeceklerden çay ve şeker gibi kullanılacak sigara gibi 

maddeler dört at koşulu, at arabaları ile taşınırdı 

Eskişehir’den iki gün süren yolculukla. 

Normal zamanlarda; bir tüccar İstanbul’a mı gidecek; 

mal almak için; tek, tek esnafı dolaşır varsa siparişlerini 

alır, bu arada allahaısmarladık deyip vedalaşırdı. Yola 

omuzunda küçük - zarif bir hah heybe ile çıkardı. Koca 

tahta bavul taşımaktan daha pratik olduğu içindi her 

halde. Otobüsle Eskişehir’e, oradan İstanbul’a trenle 

gidilir. Vapurla İstanbul Trakya bölgesine geçtiğinde, 

kendisini yeni bir dünyada sanır. Hemen her giden; 

hemşerilerimiz Sirkeci’de İskenderiye Otelinde misafir 

olurlardı. Her halde iş merkezlerine yakın olduğundan. 

İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde okurken zaman, zaman 

İskenderiye oteline uğrar; görebildiğimiz ve 

tanıdıklarımızdan Sivrihisar ve evimiz hanesi hakkında 

malûmat alır çok mutlu olurduk... 

İstanbul yolcusu dönüşlerinde; sanki bir hacı gibi 

karşılanırdı eş-dost tarafından. İlk defa binilen tren ve 

vapur yolculuğu her vesile ile yana - yakıla anlatılırdı 

yakınlarına. Hemen şu an aklıma geliverdi; merhum 

Ömer beyin dedikleri, 



Ne var ne yok İstanbul’da, yolculuğun nasıl geçti?” 

gibilerden sorulunca verdiği cevap: 

Başımıza taş yağacak TAŞ!? Hadımköyündeki asker 

oğluma giderken, trenden gördüm de, Florya 

plajlarında kadınlarla-erkekler çırıl-çıplak beraber 

yıkanıyorlardı!? Gözlerimle gördüm!” Onu oracıkta 

dinleyenler katılmışlardı hemen; 

Vah-vah! ne olacak? Vay halimize!?” diye. 

Rahmetliler şimdi sağ olsalardı acaba ne diyeceklerdi? 

Bikini ve sutyensiz denize girenleri gördüklerinde? 

TV’lerde, barlarda modadır diye, demokrasidir diye 

olmadık rezaleti gördüklerinde! 

Devrimiz artık uzay devridir. Bırakınız bir kasabadan bir 

vilâyete gitmeyi, Kıta’lar arası okyanuslar geçiliyor da 

uçaklarla komşunun bile gidip - gelişlerden haberi 

olmuyor. İlim de arttı. Buna paralel olarak görgü ve 

görüşler de arttı. Ah! Ne olur bu tekâmül ölçülü 

kullanılabilse... Ahlâk kaidelerine ve aile ölçülerine 

uygun olabilse... 

Dedelerimiz - ninelerimiz bizlere çocukken anlatırlardı 

da; tandır başında; “Bir zamanlar gelecekmiş de 

dünyanın bir ucundan bakıldığında, dünyanın öbür 

ucundaki yumurtayı görebilecekmişsin.” diye de, 



hayretler içinde kalır ve böyle bir şey olamaz düşüncesi 

ile gülüp geçerdik. Dinlediğimiz cin - peri ve dev masalı 

gibi. Yıllar geçti aradan ve bizim yaşdaşlarımıza nasip 

oldu; büyük icat TV’yi görmek. Kim inanırdı ki, bırakınız 

yumurtayı, Amerikalının mavi göz bebeğini 

görebileceğimizi. 

 

1930’LARDA SOSYAL YAPI 

Elektrik olmayınca; sorulur mu buzdolabınız var mıdır? 

diye. Ne güne duruyordu derin ve serin su kuyuları ile 

karanlık - kalın taş duvarlı izbeler ve sineklerden uzak 

TEL dolaplar. 

Deterjan yoktu henüz; amma Hacı Şakir sabunu ile 

Mihalıççık kili vardı çamaşırlarımızı yıkayan. VİM’i ve 

FAY’ı tanımasak da; Kızılcameşe dağının toprağı 

kaplarımızı oğmağa yetiyor da artıyordu bile. 

Tuzlu tereyağlınız; tarhana çorbamızın da, pilavımızın 

ve makarnamızın da tadı idi. Haşhaş yağı ve İspir yağı 

böreklerimizin nefis tadını ve kokusunu verirken, 

VİTA’yı SANA’yı ve RAMA’yı ve benzerlerini 

tanımıyorduk henüz. Kasabamızda sebze az 

olduğundan mı? yoksa; alışık olmadığımızdan mı? 

bilemem orasını pek... 



Zeytin yağını yemeklerde değil de, genelde salata 

üzerine az sirke ile katmakla yetiniyorduk. 

TV - Video ve RADYO’nun yerini geniş borulu 

“Sahibinin Sesi” gramafonlar alıyordu. Küçükken 

bakakalırdık dönen plağın kutusuna... Bu ses, bu türkü 

nereden çıkıyor diye. Gramafon deyip geçmeyiniz, 

öyle ulu orta herkesin evinde bulunabilen bir meta 

değildi... Gıpta ile bakılıyordu müzik duyulan evlere. 

Esasta bu boşluğu; gaz lâmbalarının ışığı altında, tandır 

etrafı veya ocak başı sohbetleri dolduruyordu... 

Eğlence mi istiyorsunuz? Hemen her evde; duvarda 

asılı zilli tef ne güne duruyordu? Çalıp - oynamak ve 

neşelenmek için yetip artıyordu bile. Eğer tef yoksa; 

soba yanında duran yakacak taşıdığımız deri-gerili-

TOLA bile yeterli oluyordu. Sen niyete bak. 

Biz çocuk iken dedemizin; elinin parmaklarından 

çıkardığı bir sese uygun olarak; “Sıntını - sıntını!” diye 

seslenip bizi oynattığını pek iyi hatırlıyorum. Sakın 

sormayınız bana: Sıntını nedir? diye. Çünkü cevabını 

ben de öğrenemedim. 

Yılda bir defa da olsa; Okulda verilen müsamere; 

günlerce evlerde konuşulur. Küçük roller alan 

öğrenciler gözdesi olur konuların. 



Ara - sıra kasabamıza uğrayan “Gezici Kumpanyalar” 

ya Çukurhan’da, ya Büyük Han’da veya Büyük 

meydanda; Cambazlık - tulûat - skeç gibi palyaço 

gösterileri yaparlardı da; az da olsa eğlence 

gereksinimimizi karşılayabiliyorduk bu sayede. 

Hele bir defasında; o günlerde bakımsız boş bina olan 

Kilise ’de saçları kudretten SARI bir şarkıcının verdiği 

konserde yer yerinden oynamıştı. Salonda salon olsa! 

Müsait bir sahne yok, oturacak koltuk yok, sandalye 

yok. Elektrik daha kasabamıza girmediğinden IŞIK da 

yok. Peki ne vardı? 

- Şarkı söyleyecek adı belirsiz, sarı bir kız. 

- Ud - Keman ve Teften kurulu saz heyeti. 

- Tahtalardan yapılıveren uyduruk bir sahne... 

- Aydınlık için yakılan Lüks lambası. 

- Herkesin evinden getirdiği kendi oturacağı 

sandalyeler. 

- Konsere hasret kalmış, heyecanlı müşteri. 

İşte sadece bu bile yeterdi. Efelik taslayan gençlerin 

naraları, kalelerde aksi-seda ediyordu âdeta. 

Hoparlörün adını bile duymamıştık ama, Sarı kızın 



çıplak sesi yetipte artmıştı... kilisenin duvarları 

arasında çınlarken! 

Giyimde lükse kaçılmaz, sadelik tercih edilirdi daima. 

Ütüsüz hatta yamalı da olsa fark etmez ve 

ayıplanmazdı kişiler... Temiz ve yakışır olması yeterli 

idi. 

Şimdilere bakıp da geçmişi ayıplamayınız sakın! Bu 

millet “İçinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti’ni” 

elde edesiye çok uğraşmış ve çok mücadele etmişti. 

Yoklukların hepsini tatmıştı. Hürriyetinin sevinci ile 

hep olumsuzlukları olgunlukla karşılıyordu. Yakaladığı 

huzurlu günlerin tadını çıkarıyordu, lükse kaçmadan, 

hoşgörü ile... Huzur yetiyordu ona. Bu şevkle çalışıyor, 

fakat yorgun hissetmiyordu kendisini. Sadece; ilerisini 

görüyordu. 

İçinde yaşadığım küçük bir olaydan bahsetmeden 

geçemeyeceğim. Birer kuruş vererek üç kuruşa; 

paketçi Rıza’dan bana bir paket Köylü sigara aldırıp 

ortaklaşa içtiklerinde bile yokluktan bahsetmiyorlardı 

kişiler... 

Polis teşkilatı da yoktu kasabamızda, polis de. 

Karakolda bir komutan, bir onbaşı oturur ve bu kadar 



küçük kadro basit zabıta olaylara yetip de artıyordu 

bile... İşlerinin azlığından mutlu idi zabıta... 

Halkımız; “anarşi” lafını ne duymuş ve ne de içinde 

yaşamıştı. Onun için; iyilik - dostluk - dürüstlük ve 

yardımlaşma vatandaşımızın candan hissettikleri 

umdelerdi. 

İki esnaf yan yana geldiğinde; işimizi nasıl geliştiririz, 

helâl yoldan nasıl para kazanırız diye onun hesabını 

yaparlardı. Silâh taşımazlar. Sarhoş gezmezler ve hatta 

dövüşmesini bile bilmezlerdi... Hiçbir şekilde, hiçbir 

kadına ve kıza kötü gözle bakmadıkları gibi, onlara kol 

- kanat gererlerdi, başlarına bir kötülük gelmesin diye. 

Herhangi bir şekilde zuhur eden ağız dalaşmalarını da, 

büyükler araya girerek hal ediliverirdi. 

Hırsız yoktu ki bölgemizde, kapılara kilit vuralım. Bu 

hususta da rahattı kasabamız. 

İçki satan bir-iki sigara bayisi vardı amma, alenen içki 

içilen bir meyhanesi yoktu. Peki içki içilmez miydi? Pek 

tabiî içki içenler vardı. Fakat bir elin parmakları kadar 

sayıda kişilerdi. Onan da herkes tanır. Aile 

münasebetlerinde, o kişilerle ölçülü bir mesafe 

bırakılırdı. İçen kişilere aslında pek iyi gözle bakılmazdı. 



Şimdilerde; büyük şehirlerde görüp tiksindiğimiz, o 

kulağı küpeli, saçı arkadan bağlı erkek bozuntuları 

rüyamıza girse sıçrar, uyuyamazdık. Böyle bir görüntü 

tasavvur bile edilemezdi... Medeniyet, demokrasi 

aldatmacaları içinde bu şekil yozlaşmalar hiçbir şekilde 

olmamış ve görülmemişti bölgemizde. Dedelerimizin 

iyi hal ve düşünceleri daima işli kalmıştır 

bünyelerimizde. Bu güzel haslet bugüne kadar 

yıkılmadı, bundan sonra da yıkılmayacaktır, zira 

temelimiz sağlamdır. 

Cemiyette birbirine iyilik yapmak; güzel bir duygu. 

Mahallemizde, yardıma muhtaç biri mi var? Onları 

incitmeden, onurunu kırmadan ona nasıl yardım 

yapılabilir acaba diye onun hesabı yapılırdı. Şahit 

olduğum küçük bir örneği hatırlatmadan 

geçemeyeceğim; 

İyilik sever, görgülü bir aile olarak tanıdığım 

komşumuz; Kezban ana, hava kararmak üzere iken, 

yani tabir caiz ise “dar akşam” eve gelen oğluna 

yavaşça; 

“- Aman oğlum, yeni duydum ( ?....) şu aileye 

yiyecek - giyecek şeylerden hazırladım, çok mağdur 

durumdalarmış. 



Sakın kimse görmeden, onları incitmeden, şu ölü 

saatte kapıdan veriver gel!” diye talimatını verirken 

oğluna pek yakınlarından geçtiğimi görmemişlerdi... 

Güzel bir düşünce, iyi bir tutumdu. 

Kalorifer yerine; soba ve tandır, kok yerine odun ve 

tezek tercihi; nedenini izaha gerek yoktur. Kok ve 

linyitin ne olduğu bilinmezdi yöremizde. 

Yemek pişirmek için; ıslanmış odunu (saman ve çalı-

çırpı) ile anamızın yakmaya çalıştığını hatırlayınca; o 

vakitlerin sonrasında, mutfaklara giren pompalı gaz 

ocağının ne kadar sükse yaptığını söylemeden 

geçemezdim. 

Ve hatta çok acı bir hakikattir, gözümle gördüğüm ve 

unutamadığım bir animdir bu: Bir gün komşu bir 

hanımın, evinde ocağını yakacak kibriti veya çakmağı 

olmadığı için bizim evin mutfağında yanan ocağından 

kendi ocağını tutuşturmak için bel ile bir miktar 

götürdüğünü bugün gibi hatırlıyorum. Çakmak taşı 

ithali yasak olduğundan çakmak kullanmak yasaktı 

tabiî. Gelire göre; kibrit pahalı sayıldığından, evlerde 

yer yer kükürt ve süpürge çöpünden yerli kibrit benzeri 

imaline çalışılıyordu. Kükürdün yanık pis kokusu 

hesaba katılmazsa tabiî. 



Kaynak suları değerlendirip “Çeşme” haline getirmek 

en büyük sevaplardan biri sayılırdı. Yazıcıoğlu 

kalelerinin derinliklerinden süzülerek gelen çok nefis 

suları olan çeşmelerin sayısı mahdut idi. Üçpınar, 

Nemane ve Baba çeşmesi ile Tabakhane çeşmeleri 

halen suları ile şifa vermektedirler. 

Bazı gür akan çeşmelerin; önüne konan büyük ve uzun 

su oluklarından mahalli at ve diğer hayvanların su 

ihtiyacı karşılanmakta idi. Evlerde su tesisatı 

bulunmadığı için; testi ve kovalarla çeşmelerden su 

taşımak evin gençlerine düşmekte ise de çeşme başı 

sohbetleri her halde bu yorgunluğu yok etmeğe yeterli 

oluyordu. Kış günü, her yer kar ve buz kaplı iken; genç 

bir kız çocuğunun; ayağı kayarak buzdan, kırılan testisi 

ve yerlere boşalan suyunu görünce; hıçkıra - hıçkıra 

ağlamasına şahit olduğumda; bir yerinin acıyıp 

acımadığını sormuştum da; aldığım cevap 

düşündürücü idi: Ben 

dizimin acıyan yarasına değil, bin bir emekle doldurup 

- getirdiğim suya ağlıyorum” demişti. 

Vatandaş; o yıllarda ne borsayı, ne repoyu ve ne de 

yabancı para (Doları - Mark’ı) tanıyordu. Alın teri göz 

nûru çalışıp kazandığı geçer akçe (Türk parası) ile 



yapıyordu alış - verişini. Artırabildiği nakti de ya mala 

ya da altın ziynete bağlıyordu... Gerektiğinde 

değerlendirme kolay olsun diye. Tarla - taban, bağ - 

bahçe ve ev sahibi olabilmek en büyük hasletti. 

Evin beyi, alabilmişse evine bir - iki okka güz yünü... 

Evin hanımı yıkar onu - eğirir çorap örerek 

değerlendirir... Kalıplarını yapar tahtalarında. Damlaya 

- damlaya göl olur misali; bir yıl boyunca örüpte - 

biriktirdiği çorapları satar kışa doğru; ele geçen toptan 

para bağlanır altın bileziğe... Bu birikimi yıllar sonrası; 

ya kızına çeyiz, ya oğluna sermaye veya yok ise 

başlarını içine sokabilecek EV parası olurdu. 

Eğer Sivrihisarlı; çektiği bu kadar sıkıntılara rağmen 

ileri yıllarda; Kasabada ve Eskişehir’de ve hatta 

İstanbul’da, Ankara’da itibarlı - sayılı iş adamları 

sırasına girmişse, işte bunun sırrı: “ailece mal - mülk 

ayrılığı yapmaksızın, sırt - sırta vererek dürüst çalışma 

ve makul tasarrufa riayette aramalıdır.” 

Nakit para yetişmediği anlarda; esnaf yardımcı olurdu 

daima birbirine... Bu yardımlaşma İnsanî olarak yapılır, 

hiçbir şekilde faiz - senet söz konusu olmazdı 

aralarında. Faize para veren yok muydu, vardı elbette. 

Fakat faizci diye tanınan bu kişiler, her ne kadar yer yer 



ihtiyacı karşılamakta iseler de; allahm yanında makbul 

sayılmazlar. Günah işlediklerine hüküm verilirdi daima 

aile ortamında. 

Babamın asker arkadaşı Lütfi emmi Faizci birinden 

aldığı (yüz liranın) yıllık faizinin karşılığını (iki at 

arabası) dolusu buğday ile karşılamağa çalışır ve bir 

türlü borçlu olduğu ana parayı ödeyemediği için, 

sıkıntısını bizim yanımızda babama yana yakıla 

anlatırdı... 

NASRETTİN HOCA'DAN... EL ELİN EŞEĞİNİ BÖYLE 

ARAR. 

Günlerden bir gün Akşehir’de sözü geçer, zengin ama 

kimseye hayrı dokunmayan bir adamın eşeği kaybolur. 

Hemen tellallar çarşıya, pazara, mahalle aralarına 

çıkar, bağırıp çağırarak bu önemli kişinin eşeğini 

aramaya başlarlar, bu arada hocaya da aramasını 

söylerler. 

Hoca alıp başını bahçelere, bostan aralarına gider, 

türkü söyler, hayallere dalar gezinir. Eşek aramaya 

falan boş verir. 

Hocayı bu halde görenler dayanamayıp sorarlar: 

- Hoca bu ne hal, ne yapıyorsun böyle tek başına? 



- Eşek arıyorum der Hoca. 

- Hiç böyle gezip dolaşarak türkü söyleyerek eşek 

aranır mı? Bu soruya gülmüş hoca anlamlı anlamlı 

sonra: 

- El elin eşeğini böyle arar! demiş.  

Sivrihisarlı olmaları nedeni ile öğündüğümüz 

Değerler 

İşte 1 ncisi; Dünyayı esprili fıkraları ile güldüren ve 

düşündüren Filozof, 

* Kadı ve müderris, 

* Aydaki kratere adını yazdıran Türk. Hemşerimiz 

Nasrettin Hoca 

  

DÜNYAYI Güldüren ve Düşündüren HOCAMIZ 



Nasrettin Hoca; yalnız eşeğine ters binmekle 

yetiniyordu amma, hemşerimiz Heykeltıraş Metin 

Yurdanur asrımıza uygun bir espri ile onu bu defa 

ejderha gibi kanatlı bir aslan üzerine oturtuyor. 

 
Heykel: Ankara D.D. Y. GAR binası önü yol kavşağındadır. 

NASRETTİN HOCA (1208 - 1284) 

Ankara’dan çıktınız yola, ister otobüs, ister özel 

otonuzla... Bodrum’a mı gidiyorsunuz? Yoksa 

Marmaris’e mi? Yok... Yanlış mı duydum ne? Alanya ve 

Çeşme’ye mi? Yoksa; Ayvalık’a mı gideceksiniz? 

Gideceğiniz ve içinden geçeceğiniz tek - bir yol vardır: 

SİVRİHİSAR yolu. Düştünüz yola... Kilometreler 

birbirini kovaladı... Ta Acıkır’dan itibaren karşılar sizi 

Kasabamız... Bulutları delercesine yükselen sivri 

kayaları ile... 

Sabırlı olunuz lütfen! 



Geçiverirsiniz az sonra; OGLAKÇI köyünü... 

Görürüsünüz hemen yolun solunda; EŞEĞİNE TERS 

BİNMİŞ HOCA’nın heykelini, bir benzin istasyonunda... 

Şimdi bakınız, yeşil - yemyeşil vadinin derinliklerine 

doğru; tepenin arkasına sanki muziplik olsun diye; 

gizlenmiş bir köyü; hocanın doğup büyüdüğü köy: 

[NASRETTİN HOCA] köyünü göreceksiniz. 

Bütün dünyayı tatlı fıkraları ile güldüren ve 

düşündüren o büyük nükte üstadı, asırlar boyu 

insanlığın bünyesinde yaşadığı gibi bundan böyle de 

yaşayacaktır. Nükte deyip geçmeyiniz! Zira onun 

fıkralarında hiçbir zaman; MÜSTEHCENLİK, ÇİRKİNLİK 

ve KABALIK görülmemiş. O daima yaşadığı cemiyete 

zarif bir şekilde incitmeden, şaka ile karışık ÖGÜT’ler 

vermiştir. İşte hocayı büyük yapan da budur! 

Onun adı, zekâsı ve fıkraları ile dünyaca tanınmış bir 

halk filozofudur... Nükteleri yalnız bir milleti değil, 

bütün insanlığı tatmin edecek değerde olduğu için, 

onun fıkralarını haiz eserler; dünyada mevcut bütün 

yabancı dillere tercüme edilmiş ve insanlık hizmetine 

sunulmuştur. Hoca; 1208 yılında, Sivrihisar’a bağlı 

bugünkü adı: NASRETTİN HOCA Köyü olan (HORTU) 

köyünde dünyaya gelmiş. 



Babası, Kadılık ve Müderrislik yapmış Köyün İmamı 

Abdullah Efendi, anası Sıdıka Hatun’dur. 

İlk feyzini babasından alan hoca, Sivrihisar 

medreselerinde okumuş, babasının vefatı üzerine ayni 

köyde imamlığa başlamış. Genç yaşında bir ara 

Sivrihisar’da kadılık ve müderrislik yapmış; bilahare 

ilmini ve irfanını daha yükseltmek için AKŞEHİR’e göç 

etmiştir. Orada edindiği dostlar sayesinde; Akşehir’e 

yakın “KOZA” köyünden bir kızla evlenmiş. Bu 

evliliğinden olan; kızı FATMA HATUN’nun mezarı 

Sivrihisar’daki Şeydi Hamamı’nın yakınında duvarın 

dibindedir. Kabir taşı ilgililerce Akşehir Müzesine 

taşınmıştır. Vefat tarihi: 1329’dur... Diğer kızı; DÜRR-İ 

MELEK HATUN’un kabir taşı da ayni müzede muhafaza 

edilmektedir. 

Hoca’nın ŞEYH ÖMER isimli oğlu da babası gibi 

Sivrihisar medreselerinde yetişerek vaizlik ve 

müderrislik yapmıştır. Kabri Belediyece iptal edilen 

Tahtalı Evliya mezarlığında iken; mezar taşı muhafaza 

altına alınmak üzere Belediye yetkililerine teslim 

edilmiştir. Lâhit halen Kümbet Cami avlusundadır . 

Hoca; Takvim yaprakları (1284) yılını gösterirken; 

vasatî 76 yaşlarında iken dünyaya gözlerini kapamıştır. 



O maddi vücudu ölse de; ruhen yalnız bizlerin değil 

bütün dünya milletlerinin kalbinde halen 

yaşamaktadır. Bu yaşantı daha asırlar boyu devam 

edecektir... Bugüne kadar (yedi asırdır) devam ettiği 

gibi... 

Hoca’nın yaşadığı 13 ncü asırda; haksızlık, adaletsizlik 

ve yoksulluk acıları içindeki; Anadolu halkının 

tepkilerini umut ve özleme yönlendirmiş olan Hoca 

halkın boşalıp rahatlamasını sağlamıştır...  

Nitekim bu asır; Selçuk devletinin yıkılışı, Türk - 

Osmanlı devletinin kuruluş dönemine rastlamaktadır. 

İşte Hoca; halkın morale ihtiyaç duyduğu bir anda, 

değerli esprili - fıkraları ile imdada yetişmiş, halkın 

sevgisini ve hürmetini kazanmıştır. İmamdır. Kadıdır. 

Sosyal hizmette öncüdür. Allaha, kanuna, devlete, 

geleneğe saygılıdır. Asla yıkıcı değildir. Bazen şüpheci, 

insanları sever. Hırsızı - günahkârı bağışlar, sabırlı, hoş 

görülüdür. Dar geçimli ve iyimserdir. Dindardır, sofi 

değildir. Bilgiçlik taslamaz. Dalkavuk değildir. Mert - 

güler yüzlü, sabırlı, ağır başlı ve mütevazidir. Türk 

ahlâkının ta kendisidir. İslâm ahlakının da kendisi ve 

şaheseridir. O dünyaya MİZAH DAHİSİ olarak gelmiştir. 

HOCANIN ARKASINDA BIRAKTIKLARI 



* Hoca bizlere ve dünyaya: 500 kadar fıkra 

bırakmıştır. Hoca sağlığında; fıkraları iki yüzü geçip, üç 

yüze yaklaşınca; 

Hoca efendi; şunu 300 yap da takdirname verelim 

size!” dendiğinde; 

Ben (iki yüzlülüğü) bile idare edemiyorum. (Üç yüzlü) 

olursam beni hiç kimse kabul etmez!” der. 

* Hoca’nın 5 nci kuşak torunu: İstanbul ilk kadısı ve 

Belediye Reisi HIZIR Bey’dir. 

Diğer bir deyişle; bu devir I. Alâaddin Keykubat 

Saltanatının son safhalarıdır. O ve ayni asrın filozofları; 

CELALEDDİNÎ - Rumî Tasavvufu ile ve Hacı BEKTAŞİ - 

VELİ’nin şiirleri ve nefesleri ile beraber; yeni devletin 

oluşumunda moralman, dolaylı olarak rol almışlardır: 

Hocanın fıkraları; halkın yaşantısından doğduğu için; 

hiç eskimemiş, hep güncelliğini korumuştur. 

Hoca; hiçbir zaman halkının yanında gülünç olmamış, 

ciddi - vakur - sempatik hali ile; Türk zekâsının 

inceliğini ve nükte gücünü dünyaya ilân etmiştir. 

O halkını gülmeye sevk ederken, ince esprisi ve filozof 

görüşü ile daima düşünmeye sevk etmiştir. 



Tarihçi - Edebiyatçı KABAKLI Hoca’ya göre: Nasrettin:

 Hoca, zeki amma, 

kurnaz olmamayı tercih eder. Derin görüşlü, çelebi 

ruhludur. Hareketli, sağlam, hünerli - çalışkan; odun 

keser, ekin biçer, öğütür, çömlek yapar, eşeği ile şehre 

gelir - gider. Ticaret yapar. 

* Sadrazam Sinan Paşa ve kardeşleri YUNUS Paşa ile 

AHMET Paşa’lar yine 6 ncı kuşak hocanın torunlarıdır. 

* 

* Hocanın kabri AKŞEHİR’de olup; Kabrin mimari 

olarak tanzim ediliş şekli tam hocanın ruhundan 

bizlere bir şeyler veriyor sanki. Kabrin üzeri; beton 

direkler üzerinde duran bir kubbe ile örtülüdür... 

Ancak; etrafı tamamen açık olduğu halde; kapısında 

koca bir kilit vardır. Kabristanı ziyaret edip te bir Fatiha 

okumak isteyen mümin veya gayri Müslim; o an 

gülmeden geçememektedir. 

* 1959 yılından beri Akşehir’de “Nasrettin Hoca’yı 

anma festivalleri” yapılmakta, 

1980’den beri de Dünya çapında; “Uluslararası” 

festivalleri yapılmaktadır. 

Bu arada; karikatür yarışmaları da düzenlenmektedir. 



5-10 Temmuz günleri Akşehir ve dünya yalnız Hoca ve 

Hocanın fıkraları ile avunmakta; kısa zaman için de 

olsa; gülerek - düşünebilmektedir. 

* Ayni festival kasabamızda da; Haziran’ın ilk 

haftasında icra edilmektedir. 

* Millî Kütüphane (Ankara)’daki arşiv taramasında 

2000 yılına kadar; 274 eser yayınlanmıştır Hoca 

hakkında (Türkçe ve yabancı dillerde)... 

* Hoca’nın fıkraları; resimli olarak çocukların ruhuna 

hitap edecek şekilde hazırlanarak; onlar için en doğru 

olan yol gösterilmeye çalışılmaktadır. 

* Ankara’da (Devlet Opera ve Balesi) 1990 yılında; 

sahneye (3 perdelik) Nasrettin Hoca’yı koymuştur. 

* Tiyatrocu ve komedyen Nejat Uygur; 1967 

yıllarında (3 perdelik); Nasrettin Hoca ile ilgili eseri 

koymuşlardır sahneye... 

* Muharrem Gürses; “Keloğlan ile Hoca”yı bir araya 

getirerek tiyatro eserini sahneye koymuştur (Komedi) 

olarak... 

* Hocanın MİNYATÜRÜ: Bir Türk ressamı tarafından 

yapılmış ve Topkapı Sarayı Hazine Kütüphanesine 

konmuştur (12 nci ASIR)... Bu tablo hocanın kıyafetine 



en yakın olanıdır: “Hoca; başında KOCA beyaz kavuğu, 

kısa kollu, sırma işlemeli, nefti cübbesi - uzun, beyaz, 

ucu sivri sakalı - Boynunda çıngırak asılı; ak - boz renkli 

eşeği - ve Zeki Bakışlı...” 

* SİVRİHİSARDA YETİŞEN ÜNLÜLER adlı eser - Ahmet 

Bican ATMACA - 1986 - (Kasabamızda yetişen 

Ülemalar tek tek değerlendirilmiştir) 

* HEMŞEHRİMİZ NASRETTİN HOCA - adlı eser: 

Avukat (Belediye Reisi) İbrahim DEMİRKOL tarafından 

1993’te yayınlanmıştır. 

* SİVRİHİSAR TARİHİ - 1961 yılında TAHSİN ÖZALP 

tarafından güzel bir araştırma neticesi; memleketimiz 

hakkında en derin müracaat yeri olmuştur. 

* Sivrihisar Belediye Reisi - Fikret ARSLAN’ca 

hazırlanan ve kültür hizmeti olarak sunulan broşür ve 

yıllık duvar takvimi (1998). 

* Nasrettin Hoca HEYKELİ: Sivrihisar kasabamız 

girişindeki heykeli; 

Hemşehrimimiz Arabacı Hafız Usta oğlu “Heykeltraş 

METİN YURDANUR” tarafından yapılmıştır. 

* ve yine METİN YURDANUR’un yaptığı: Ankara 

D.D.Y. gar meydanındaki: ASLAN üzerine oturmuş 



Nasrettin Hoca heykeli çok orijinal yapıda olup; 

Heykeldeki yaratılan ruh; yaratıcısı Metin beyin ince 

düşüncesinin timsalidir.  

AKŞAM gazetesinin 26 Mayıs 1999 sayılı basısında; 

bizler için FLAŞ haber yayınlanmıştı! Hemşehrimiz ve 

medarı iftiharımız; dünyada kolay kolay kimseye nasib 

olamayacak bir olay gerçekleşmişti. Hoca’mızın adı AY 

üzerindeki bir kratere verilmişti! 

 

Adanalı (araştırma ve tarihçi) Cezmi Yıırtsever’in 

haberine göre: “NASA’nın 1969 ve sonbaharında 

devam eden AY’ı keşif ve insanlı uçuş programının 

sonucu olarak; hazırladığı haritada; Nasrettin Hoca’nın 

adı: “Hasireddin Huggins” (Hucins - Hocis) kod adı ile 



yazıldığı ve AY’ın dünyaya bakan yüzünün göbek 

bölgesinde ve SURVEYOR - 7 AY’a iniş aracının 

araştırma yaptığı yer yakınında gösterilmiştir.” 

denmektedir. 

Bu arada ünlü Türk Astronomu ULUG BEY’in adının da 

ay üzerinde bir kratere verilmesi Türk olarak hepimizi 

sevindirmiştir. 

Peki... AY üzerindeki kratere niçin Hoca Nasrettin’in 

adı verilmişti? Bunda bir incelik vardı. Bu adı koyan 

“isim Babaları” Hocanın değerini iyi bilen kişilerdi! Bir 

ilk okul öğrencisine AY DEDE’nin resmini yap! Deseniz 

“Hemen; yuvarlak bir ay halesi çizer ve ortasını da 

güler yüzlü - tatlı bakışlı - nurlu bir yüz ile doldurmağa 

çalışır!” Nitekim Dolunay zamanı AY’a gece vakti 

dikkatlice ve bir süre bakılırsa ve bir çehre görmeğe 

çalışırsanız... Hayal ettiğiniz nur yüzlü Hoca’nm 

hayalini görebilirsiniz! 

 

Ve ayrıca DIŞ DÜNYA’da; Nasrettin Hoca’ya verilen 

değeri gösteren; HEYKELLER’den iki örnek; 

1- ÖZBEKİSTAN’ın BUHARA Kentinde; “Nasrettin 

Hoca’nın Eşeği Üzerinde Heykeli” 



2- BELÇİKA’nın BRÜKSEL Kentinde; Belediye 

meclisince; “Nasrettin Hoca Heykeli’nin şehrin 

merkezinde yapılmasına karar verilmiş olup; Dünyada 

insanlığın gülmeye, sevgiye ihtiyacı olduğunu ifade 

etmektedir. 

Hemşehrimiz, Nasrettin Hoca ile ne kadar öğünsek 

azdır. 

ŞİİR 

NASRETTİN HOCA 

Çok ilâç onda arasa hasta dünya, 
Kalmazdı böylesine tasada, yasta dünya... 
Bilmem nasıl yapılır onun için bir anıt; 
Güneş ve aklı dolu, kahkaha dolu yanıt... 
 
Sivrihisar’da hoca bir müze ister müze, 
Ne ilginç kalıntılar gülerek yüzümüze... 
Karakuru “Kurbanın olayım Hocam!” demek 
Havanda su döğmektir, rüya boyu bol yemek... 
 

Av. Hilmi Çıngır Hemşehrimizden 



 

 

HOCA NASRETTİN’den FIKRA ÖRNEKLERİ 

* Hocaya sormuşlar? 



- İnsanların herbiri bir yana gidiyor bazıları da öbür 

yana? Nedendir? 

Hoca bu; cevabını yapıştırmış hemen: 

- Hepsi bir tarafa gitse dünyanın dengesi bozulur. 

Yıkılır o yana. 

- Hocanın eşeğini çalmışlar. Bunu duyan komşuları: 

- A Hoca Efendi; ahırın kapısını iyice kapatsaydın? 

- Hoca; eşeğini iyice bağlasaydın? 

- Amma hocam; gece arada - sırada eşeği kontrol 

etseydin? denince; 

Hoca dayanamayıp; 

- A be komşularım; dediklerinizin hepsi doğru da; 

Peki... şu benim eşeği çalan hırsızın hiç mi kabahati 

yok? der. 

- Komşusu hocanın kapısını çalar; 

- Hocam der... bana eşeğini birkaç saatliğine ver de 

pazara gidip geleyim. Hoca eşeğini vermeğe niyetli 

olmadığından; 

- Evde olsa idi, severek verirdim der. 

Tam o sırada eşek anırır ahırdan! Komşusu hocaya... 



- Bu nasıl iş hocam, eşek evde bana yok diyorsun? 

Hoca hemen çıkışır: 

- Yahu sen ne kadar saygısız adamsın. Benim 

sözüme mi inanıyorsun yoksa eşeğinkine mi? Yazıklar 

olsun sana der. 

- Hoca her şeyin buz kestiği kış gününün birinde 

köyden - köye giderken; etrafına bir sürü köpekler 

dolar. Ve saldırırlar hocaya. Hoca eğilir yere; taşla 

köpekleri kovalamak istemektedir. Fakat ne çare 

taşları yerinden oynatma imkânı yoktur. Taşların hepsi 

de donmuş ve yere yapışıktır! 

Hoca ellerini açar havaya: 

- Ey Allah’ım bu nasıl memleket. Taşlarını bağlayıp, 

köpeklerini salmışlar! 

- Hocaya sormuşlar: 

- Kıyamet ne zaman kopacak? diye. 

Bu kez hoca sormuş: 

- Hangi kıyamet? diye. 

Hoca verir cevabını: 

- İki kıyamet vardır; karım ölürse küçük, ben ölürsem 

büyük kıyamet! der. 



- Hoca dağda yakaladığı bir Leyleği evine getirir. 

Dikkatlice bakar bakar Leyleğe biçimini pek beğenmez. 

Alır eline bıçağı gagasından, bacağından keser bir 

miktarını. 

- Hah şimdi kuşa benzedin! der. 

- Hocanın gittiği köyde heybesini çalmışlar. Hoca; 

- Heybemi bulun yoksa ben yapacağımı bilirim, diye 

tutturmuş. 

Köylü seferber olup heybeyi bulmuşlar. 

- Hocam, demişler. Merak ettik doğrusu; heybeyi 

bulmasaydık ne yapacaktın? 

- Ne mi yapacaktım? demiş hoca: Evde eski kilim var; 

onu bozup heybe yapacaktım. 

- Hocaya sormuşlar; 

- Yenisi çıktığında eski ayı ne yaparlar? diye. Hoca 

gülümser; 

- Bunu bilmeyecek ne var ki; kırpar kırpar yıldız 

yaparlar demiş. 

- Hoca akşam eve gelirken birkaç dostunu da getirir 

beraberinde; Karısı telâşlanmış bu habersiz misafirlere 

ne ikram edeceğim diye... Hoca bu; sofraya konan boş 

tası göstererek arkadaşlarına, 



- Ayıplamayın sakın; evde: yağ, pirinç, odun olsaydı 

sizlere çorba ikram edecektik bu tas’la der... 

- Hocaya yaşını sormuşlar: 

- Kırk demiş. 

Bir yıl sonra yine sormuşlar; gene 

- Kırk demiş. 

İtiraz etmişler hemen, nasıl olur? Hoca; 

- Söz bir Allah bir. Ben sözümden dönmem! Demiş. 

  

“Sevelim, sevilelim Bu dünya kimseye kalmaz.” Diyen 

Yunus Emre 

Yunus’un SEVGİ mesajı Dünyayı bir kuşak gibi sardı - 

sarmaladı. 



 

Hani ya; biraz evvel “Hoca Nasrettin’in köyü 

yakınından geçmiştik ya; az bir mesafe daha kat-

edince geleceksiniz BABADAT köyü ayracına... İşte tam 

burada, yolun sağında; karşınıza dikiliverir bir levha! 

Bu yazıt sizi, sanki SARIKÖY’deki kabrine kadar 

götürür; bir FATİHA okumanız için... O hak âşığı - halk 

şairi, büyük düşünür; YUNUS EMRE’ye... 

* İŞTE: 2 nci deha; 

YUNUS EMRE (1238 - 1320) 

“Sevelim - Sevilelim” diye kabrindeki çiçeklerle 

dünyaya mesaj veren bu büyük dahî gönüllerde taht 

kurmuş, bu ulu ermiş “YUNUS” her an, her vesile ile 

anılmaktadır, bütün insanlarca, bütün dünyaca. 

Bünyesindeki ilim yuvaları ile bütün âleme feyiz saçan 

âlimlerin yatağı kasabamız; bağrından bir lider daha 

çıkarmış; Türk şairi: YUNUS EMRE’yi. 



Yunus; Tarihte Sivrihisar’a bağlı SARIKÖY’de 1238 

yılında dünyaya gelmiştir. Babası “Hacı İSMAİL” 

Horasan’dan Anadolu’ya göç eden bir Türk 

ailesindendir. 

Yunus ilk eğitimini aldığı yıllarda; Anadolu Moğol 

istilâlarından âdeta can çekişmiştir. Selçuk’lu 

devletinin siyasi gücü yok olmuş, Anadolu beylikleri 

paramparça olmuş... Büyük kavgalar - kıyımlar 

yaşanmış, sosyo-ekonomik açmazlar doruğa çıkmış. 

Kıtlık - kuraklık - açlık birbirini kovalamış. 

İşte; bu ortamda hayat mücadelesi veren Yunus; 

hediye olarak götürdüğü “Alıç” karşılığında bir miktar 

buğday alabilmek umudu ile “Hacı Bektaşî Veli”nin 

kapısını çalmış ve ne oldu ise bundan sonra olmuş; O 

hak âşığı dergâha bağlamış kendisini. Ve Hacı Bektaşî 

Veli’den, Taptık Emre’den; Tasavvuf ve İslâm felsefesi 

dersleri almış. Medresede ilim ve irfanını artırarak; 

Türkçe dışında Arapça ve Farsça lisanlarına da vakıf 

olmuş. Ayrıca; Yunan ve İran mitolojisine de nüfuz 

ederek incelemelerde bulunmuştur. 

O devrin âlimlerinden Mevlâna Celâleddin Rumi’den 

de feyz almıştır. Mevlana öldüğünde Yunus 33 yaşında 

idi. 



O Anadolu’ya, Azerbeycan ve Kafkasya’ya ve oradan 

Şam’a kadar giderek tarikat yaymağa çalışmış ve ŞEYH 

mertebesine ermiştir. Yunus her ne kadar Alevî ve 

Bektaşî inancı ile yetişmişse de; dinî düşüncelerini 

yumuşak bir dil ile ortaya koymuş, eserlerinde daima; 

sevgiyi - ümidi ve inancı bir arada vermeğe çalışmış ve 

Türkçe ile Türk dili edebiyatını daima ön planda 

tutarak; Türk dili kurucusu ve yaratıcısı olmuştur. 

O yaşamı boyunca; İlâhî aşkının derinliklerinde 

yaşamış ve daima o kutsi havayı teneffüs etmiş; 

mutluluğu hep orada bulmuştur. Ve o halk adamı 

olmuş, şiirleri ile halkın gönlünde taht kurmuştur. 

Şiirlerinde sevgiyi daima ön plânda tutmuştur: 

“Gelin tanış olalım, 

İşi kolay kılalım. 

Sevelim, sevilelim Bu dünya kimseye kalmaz.” 

diyen hoca; 82 yaşında (1320 yılında) bu fani 

dünyasından ayrılmıştır.  

O kabına sığmayan büyük deha; Yunus; insanlığa hatıra 

olarak “Sevgiyi ve Sevilmeyi” bırakmıştır. 

Geçmiş aradan asırlar ve yıllar; Bütün dünya 

devletlerinin ve tek tek insanlarının karşılıklı sevgiye en 



fazla ihtiyaç uyduğu bir anda; Sanki; dünyada yaşayan 

milyarlarca insana tercüman olurcasına; 

“Takvimler 1991 yılını gösterirken; UNESCO DÜNYA 

TEŞKİLATI; bu yılı, Yunus Emre’nin doğumunun 750 nci 

yılına isabet etmesi nedeni ile; [Dünya Yunus Emre 

SEVGİ Yılı] olarak kutlamağa karar vermiştir. 

Unesco teşkilatının bu jesti hem Türk Devleti ve milleti 

için ve hem de Hemşehrimiz olması nedeni ile Yunus 

Emre için gurur kaynağıdır. 

Dünya âlemince bu kadar değerli bir insana; 

Anadolu’da her kasabanın; kabir taşında “Yunus” 

yazıyor diye sahiplenmesi normal sayılır... Kim istemez 

ki; böyle ruhu dolu ilahi bir varlık ile hemşehriliği?! 

Nitekim yaptığım araştırmalarda; “Karaman, Ortaköy, 

Kula, Bursa, Erzurum Dutçu köyü, Keçiborlu, Sandıklı, 

Nallıhan, Ünye ve Sivas’ta bulunan “Yunus Emre” adını 

taşıyan kabirler hep; [bugün adına dünyaca ihtifaller 

yapılan “Sarıköydeki Medfûn Yunus Emre”] gibi tarihî 

belgelere dayanmamaktadır. 

O büyük; Yunus Emre’nin tarihteki Sivrihisar’a bağlı 

Sarıköyde dünyaya geldiği ve orada vefat ettiği ve 

halen bu köydeki kabrin Yunus Emre’ye ait olduğuna 

dair işte belgeler: 



* İstanbul’da; 2 nci Beyazit tarafından yaptırılan 

“Beyazit Cami”nin açılışında; ilk Cuma günü Vaizlik 

şerefine nail olan: Sivrihisar Ulemalarından; Şeyh 

BABA YUSUF’un Vasati 500 sene önce kaleme aldığı 

(Mahbubu Mahbub) eserinde: 

“Sebeb anmak durur SİVRİHİSAR’I 

Sena medh itmeğe men bu diyarı Azizlermiş hususa 

YUNUS EMRE İdermiş Zûhd-u uzlet uyup emre, Bu 

yerdedir bu zümrenin mezarı Müşerref eylemişlerdir 

bu diyar.” 

diyerek; Yunus’un “Sivrihisar - Sarıköyde medfûn 

oluşunu ifade etmiştir... 

* Yunus Emre’nin soy ağacı; Sarıköydeki “Yunus Emre 

Müzesinde” muhafaza edilmektedir. 

Yunus Emre’nin soyu; Orta Asya’dan Selçuklu’larca 

Anadolu’ya getirilip; Sivrihisar’a bir UÇ olarak 

yerleştirilen Oğuz - Türkmen boyuna dayanır. 

19 ncu göbekten soyu olan Merhum “Mustafa Kâmil 

Yakan” hoca; Osmanlı ve Cumhuriyet devirlerinde; 

devletten; Ta ki; Tekke ve Zaviyelerin kaldırılışına 

kadar Tekkeşin (= Tekke bakıcısı) olarak maaş almıştır.  



* Sivrihisar’da yıkılan eski Hükümet Konağı arkasındaki 

Yunus Emre’ye ait külliyeler; 

- Yunus Emre Dergâhı, 

- Yunus Emre Mescidi 

- Yunus Emre İmarethanesi 

- Yunus Emre Misafirhanesinin mevcut oluşu tezimizin 

isbat belgeleridir. 

* Sivrihisar ilçesi; tarihin gelişen devirlerine göre; Önce 

Bursa ve Kütahya Sancağına bağlı kalmış, en sonunda 

da Ankara Sancağına... İşte mevcut bu vilâyetlerin 

kütüklerinin incelemelerinde; Yunus Emre Soy ağacı 

tesbit edilebilmiştir. 

 

YUNUS EMRE! 

Abdül Celil 

Abdül Kerim 

Derviş Mustafa 

Şeyh Yakup 

Şeyh Osman 

\ 

Şeyh Mehmet 



\ 

Şeyh Nasuh 

\ 

Derviş İbrahim 

\ 

Derviş Halil 

\ 

Ebu Müslim Çelebi 

\ 

Şeyh Süleyman 

Şeyh Mustafa 

Yakup Hoca 

\ 

İşte; Yunus’un Ulu ağacı! Kâmil Hoca  

Yunus’un başucunda şırıl - şırıl akan çeşmede ise; o 

yine dalıyor ruh âlemine: 

Diye ve bu dizeleri ile bugünün cılız kalmış ruh 

dünyasına; ne kadar da coşkulu bir serzenişte 

bulunuyor, herhalde hissetmişsinizdir siz de bu 

duyguyu. 



Yunus’un ardından; 

* Yalnız Türkiye değil, bütün dünya onun eserleri ve 

manevi manada onun ruhu ile yaşamaktadır. İşte; 

UNESCO’nun “Sevgi Yılı” 

* Ankara’daki Milli Kütüphane kayıtlarına göre; 

Yunus için bugüne kadar 466 eser vücuda 

getirilmiştir... Her yazar; Yunus’u kendine göre tarif 

etmekte ve onun sevgi dolu ruhuna erişmeye 

çalışmaktadır. 

* “Yunus Emre Dernekleri” kurularak yer, yer bütün 

illerde ve kasabalarda o yaşatılmağa uğraş 

verilmektedir. 

* “Yunus Emre Oratoryosu” adında yapılan eser ile 

Yunus terennüm edilmektedir. 

* Yazar: Recep Bilginer ve ayrıca şair ve yazar Necip 

Fazıl Kısakürek tarafından Yunus Emre’yi konu alan 

piyesler yazmışlardır. 

* Okunan Mevlitlerde ve dini törenlerde kullanılmak 

üzere: İLÂHİ NİMDÜYEK - Güfteler yapılmıştır; (Rast - 

Hüzzam - Hüseynî - Uşşak - Şahnaz - Neva ve Sarıçiçek) 

makamlarında... 



* Ve ayrıca her yıl: Uluslararası Sempozyum ile 

Resim ve Karikatür yarışmaları düzenlenmektedir. 

* Şiirlerinin 220 si bastırılıp kütüphaneleri süslerken 

55 tanesi de bestelenmiştir. 

* ESERİ: “Risâletü-n Nushiyye” onun Mesnevisidir. 

Ruhun şad olsun Büyük Yunus.  

 

 

Yunus Emre ’nin Sarıköy'deki TÜRBESİ 

1.6.1962’de Yunus Emre’yi ziyaretimde; gürül gürül 

akan çeşmesinden hem su içmiş, hem Fatiha 

okumuştuk... 

NOT: Evvelce; Sivrihisar’a bağlı olan Sarıköy; İdarî 

yönden şu anda Mihalıççık kazasına bağlıdır...   

YUNUS EMRE'DEN... 

Geldi geçti ömrüm benüm şol yil esüp geçmiş gibi Hele 

bana şöyle geldi şol göz yumup açmış gibi 

İşbu söze Hak tanukdur bu can gövdeye konukdur Bir 

gün ola çıka gide kafesden kuş uçmuş gibi.  



- İstanbul İlk Belediye Başkanı, 

- Dünya belediyecileri Piri, 

- Adâlet timsali, büyük KADI, 

- Üniversite nüvesini kuran, 

- Fatih’in danışmanı, 

- Hükümdarına Ağır ceza verme cesaretini gösteren, 

Hızır Bey de Sivrihisarlıdır.  

Hızır Bey; Hoca Nasrettin’in torununun torunu ve 

Sivrihisar Kadısı “Emir Celâleddin oğludur. Hızır Bey; 6 

Ağustos 1407’de Sivrihisar’da dünyaya gelmiş, ilk 

feyzini babasından almış ve sonra da; bilgisini artırmak 

için Bursa’ya gönderilmiştir. Orada; “Ülema Meclisi 

reisi: Mevlâna YEGÂN”dan ders almış; Medrese 

tahsilini üstün zekâ ve çalışmaları ile en iyi şekilde 

bitirmiştir... Hocası Mevlâna Yegân ile ilişkiler gittikçe 

artınca; hocasının kızı ile evlenmiştir. 

Genç yaşında Sivrihisar kadısı ve Medresede Müderris 

olmuştur. 

Türkçe - Arapça ve Farsça lisanlarına vakıf olup çağın 

gerektirdiği bütün bilgileri öğrenmek için feragatla 

çalışıyordu. Onun ilmi-irfanı, çalışması ve azmi bütün 

âleme yayılıyordu... 



Hızır Beyin Fatih Sultan Mehmet’le Danışması: 

Hızır Bey 44 yaşlarındadır ve en olgun devrini 

yaşamakta iken; Osmanlı Hükümdarı Fatih Sultan 

Mehmet’te 22 yaşlarında olup Edirne’de; İstanbul’u 

Feth etmenin plânlarını hazırlamaktadır. Fatih zaman 

zaman Ulema Meclisinin İlmî toplantılarına iştirak 

eder; burada yapılan İlmî münazaraları can kulağı ile 

dinler; yabancılar karşısındaki İlmî yeteneğimizi 

değerlendirirmiş. 

İşte böyle bir toplantıda; Arap âlimi karşısında cevap 

vermekte âciz kalınınca; Hükümdar Fatih üzüntüye 

kapılır. Tam bu sırada; Bu Arap âlimi ile baş edebilecek 

kişinin; Sivrihisar’da halen Kadılık ve Müderrislik yapan 

Hızır Bey olabileceğini tavsiye ederler. Ve davet edilen 

Hızır Bey Edirne’ye bu maksat için gider. 

Bu toplantı ayrı bir heyecan yaratmıştı Fatih’de. Hızır 

Bey kendinden emin ve cesareti tamdı. 

Beklenen an gelmiş, Arab âlimi’nin bütün sorularına 

tam cevap verdiği gibi... sorduğu sorularla da Arabi 

mat etmişti Fatih’in huzurunda!.. Arab âlimi bu acı 

mağlubiyetin mahcubiyeti içinde Edirne’yi terk eder. 

HIZIR Bey’e Fatih’den büyük ÖDÜL: 

İmtihan neticesi ile gururlanan büyük hakan, 



Padişah Fatih Sultan Mehmet; “Sırtındaki kürkünü 

çıkarır, eli ile Hızır beye giydirir!” Bu büyük taltif; Hızır 

beyin çok sevilip, çok takdir edildiğinin işareti idi. Ve 

ayrıca; kendisine Bursa’da Sultaniye Medreseleri (yeşil 

Medrese)’nin Baş Müderrisliği verilir. 

2 yıl sonra; Hızır bey Edirne’ye çağrılır ve Fatih’in 

hocası [Molla Gürani] nin de bulunduğu; Fatih’in 

[DANIŞMA MECLİSİ] üyeliğine getirilir. 

İSTANBUL’UN ALINMASI 

Fatih genç yaşına rağmen aklına koymuştu İstanbul’u 

işgal fikrini. 

Uzun zaman hazırlık ve plânlarını yapmıştı inceden 

inceye. Surları döğmek ve yıkabilmek için özel top ve 

gülleler icat edilmişti. Ve ilk defa kullanılacaktı. Ve 

nitekim öyle oldu. Ayrıca; dünya siyasilerine ve 

devletlerine parmak ısırtacak kadar önemli plânını 

tatbik etmiş. Katran sürülmüş kızaklar ile çektiği 

gemileri karadan yürüterek Halice inilmişti! 

53 gün devam eden savaş ve muhasaradan sonra Fatih 

idealine kavuşmuş! 

29 Mayıs 1453’de İstanbul’u Bizans’ın elinden almıştı. 

Artık o gün dünya tarihinde bir ÇAĞ atlıyor, yeni bir 

Çağ’a giriliyordu. 



İstanbul'un zaptında; bir sipahi olarak Fatih’in yanında 

Hızır Bey’de vardı. Bu tatlı galibiyeti beraber 

tatmışlardı. İşgalin gecesi çok mutlu ve çok heyecanlı 

geçmişti. Fatih bu güzel gecesini her zamanki gibi yine 

[altın sırmalı - kırmızı Padişah Çadırında] geçirmişti...  

Hemen o sabah; 30 Mayıs 1453’de Fatihin yüce 

[Danışma divanı] toplanmıştı bu çadırda... 

Fatihi bir düşünce sarmıştı; Bin küsur yıldır Bizans 

idaresinde kalan İstanbul; o gün; hâlâ, kan - barut - toz 

ve duman kokuyordu. Şehir bakımsızdı. Problemleri 

çoktu. 

İşte; bu zorlukları yenecek, dirayetli, bilgili bir idareciye 

ihtiyaç vardı. Amma kim olacaktı? Bu önemli vazife 

kime verilmeliydi... 

 



Milliyet gazetesinin: “Büyük TARİH ATLASI’ndan alınmıştır... Bu güzel 

tabloda; Hemşehrimiz, medarı iftiharımız, İstanbul İlk Kadısı ve Belediye 

Reisi HIZIR BEY’de vardır muhakkak. 29 Mayıs 1453  

İşte; Fatih’in aklından bu düşünceler geçerken, tam 

karşısında oturan Hızır Beyle göz- göze geldi... ve Fatih 

emir buyurdu: İstanbul Kadılığı ve Şehremini (Belediye 

Başkanlığı) verile...” 

Artık o andan itibaren Hızır Bey [İstanbul EFENDİSİ] 

idi... Şehrin bütün sorumluluğu ona verilmişti. 

AYASOFYA DA İLK NAMAZ 

1 Haziran 1453 günü - Fetih’ten 2 gün sonra; ilk CUMA 

günü; 20.000 kişi cemaatle, Ayasofya kilisesinde öğle 

vakti (Cuma namazı) kılınmış... O andan itibaren kilise 

CAMİ olarak Hızır Bey tarafından kayıt ve tescil 

edilmiştir. 

BELEDİYECİLERİN PÎRÎ HIZIR Bey 

Hızır bey Sivrihisar’da kadı ve müderris olarak çalıştığı 

yıllarda... Ahiliğin tekâmül ettiği bütün evreleri 

yaşamıştı. Kasabanın imarı ve sosyal yaşantısı ile esnaf 

dayanışmasını yakinen izlemişti... Bu nedenle Hızır Bey 

İstanbul’un o yıllardaki bitmez - tükenmez problemleri 

ile üstesinden gelebilmişti. Ve dahası var; onun 

Belediyecilikte gösterdiği performans Dünya 



Belediyelerine örnek olmuştu. Ve hatta şunu 

diyebiliriz; Hızır Bey “Belediyeciliğin Anayasasını 

yazmıştır.” O, Belediyeci olarak; 

- İlk defa semt gıda pazarlarını kurdu, 

- Alış-veriş uyuşmazlıkları için mahkemeler tesis etti, 

- Esnafın kayıt ve sicillerini tutturdu, 

- Gıda maddelerinin teftişi ve sağlıklı olması kontrol 

altına alındı. 

- Tartı aletlerini kontrol ile mühürlenmesi ihdas 

edildi. 

- Fiatların denetimi yapıldı. 

Ve şehrin imarı olarak da; 

- Harap olan surların tamirini, 

- Sarnıç ve su yollarının düzenlenmesini yaptı... ve 

daha nicelerini... 

Hızır Bey Belediye ve Kadılık hizmetlerinin dışında; 

Fatih medreselerinin birer KOLEJ niteliğindeki 

AYASOFYA Medreselerinde ders vermiştir... İleri 

yıllarda; Ayasofya ve Zeyrek Medreseleri İSTANBUL 

Üniversitesinin temeli olmuştur... Böylece; Hızır Bey 

Üniversitelerimizin ilk Müderrisi (= İlk Profesörü) 

unvanını da almıştır. 



Hızır Beyin KADILIĞI 

O’nun İstanbul’un ilk Kadısı unvanını da aldığını ifade 

etmiştik... O normal halk için gerekli mahkemeleri 

değil; taht seviyesindeki (vezir - paşa gibi) yüksek 

zevatın adlî kovuşturmasına bakmakta idi. Normal 

Kadıları Vezir tayin ettiği halde Hızır Beyi; bizzat Fatih 

yapmıştı. 

O paraya hiç önem vermezdi. Onu maddiyat değil 

doğru ve dürüst çalışmak tatmin ederdi. Kadılık ve 

Belediye Başkanlığı maaşını almadığı için; ona 

bugünkü 

İstanbul’un Kadıköy semti arpalık olarak verilmişti. 

Buradaki tarım gelirinden artan ile; Cami, han ve 

hamam gibi eserler yaptırıp hayrat olarak VAKFA 

veriyordu!? 

Osmanlı İmparatorluğunun büyük hükümdarı Fatih’in 

Hızır Bey tarafından YARGILANMASI! 

Şaka değil bu, rüya hiç değil! Vak’a doğrudan doğruya 

tarihî hakikattir! Bu cümleleri duyunca veya okuyunca; 

insan bir ara şok geçiriyor! Olamaz böyle bir şey? diyor 

insan! Amma olmuş bile! Bakınız nasıl? 

“Fatih İstanbul’u fetihten sonra; sarayında inşa 

ettirdiği ek yapının iki sütununun başlıklarının 



kesilmesine kızarak; Rum asıllı mimar başının bilekten 

elini kestirir!” 

Aslında mimar; yapı daha güzel görülecek düşüncesi ile 

ve iyi niyetle kesmiştir sütun başlıklarını. 

Fatih’te bu önemli tashihat kendisine niçin sorulmadığı 

için öfkelidir! 

Bu tatsız olaya çok üzülen Rum mimar; hakkını aramak 

için İstanbul Kadısı Hızır Beye giderek Fatih’ten davacı 

olur!? Bu dava üzerine... Fatih maznun olarak Hızır 

Beyin huzuruna çağrılır. 

Mahkeme celbini alan Fatih hiç itiraz etmeden; 

yanındaki zevatla ve binbir haşmet ile mahkemeye 

Kadının huzuruna gelir. Orada bulunan bir koltuğa 

oturmakta iken; Kadı Hızır Bey; Fatih’e karşı: 

Orası davacıya aittir! Senin yerin suçluların bulunduğu 

yerdir der!” 

O yüce hükümdar, Koca FATİH adalete boyun eğer. 

Hiçbir itirazda bulunmadan! 

[İşte adalete inanç, işte adalete güven! Ve bu adalet 

terazisini elinde tutan Hızır Bey Kadı olursa!] 



Rum mimar anlatıyor şikâyetini. Hızır bey dinliyor her 

iki tarafı da... ve şahitleri de. Ve tek celsede veriyor 

kararını!... 

Kısasa - kısas ayni şekilde - Fatih’in ayni yerinden el 

bileğinin kesilmesine, ayrıca maddi tazminat 

ödenmesine!” 

Hayal etmek bile müşkül! Bu müthiş karara itiraz 

etmiyor o büyük padişah FATİH! 

Rum mimar söz istiyor Kadıdan: 

Vatandaşı olduğum bu Osmanlı ülkesinde; böyle bir 

kararı verebilen Kadı oldukça ve bu karara - adalete 

saygısından dolayı - itiraz etmeyen bir Fatih gibi 

hükümdarım oldukça, Rum bir vatandaş olarak; 

adaletimizden gurur duyuyor ve davamı geri 

alıyorum.” der ve ekler: 

Helâl olsun elim bu vatana!” der... Ağlayarak; Fatih’in 

elini öper! 

Fatih de Rum mimarın alnından öper. Kaydı - hayat 

şartı ile ona bir servet bağışlayarak himayesine alır! 

İŞTE HIZIR Bey, İŞTE FATİH, İŞTE OSMANLI ADALETİ 

Not: Fatih mahkemeden sonra Kadının huzuruna 

giderek; 



Böyle bir karar vermeseydin kafanı uçuracaktım...” 

der. Bu söz üzerine Hızır Bey de: 

Padişahım diye kararıma itiraz etseydin, “Postunun 

altından çıkardığı nacağı göstererek” elini kendi elimle 

kesecektim.” der. 

HIZIR BEY ŞAİRDİR 

O en güzel şiirlerini ve eserlerini; Türkçe, Arapça ve 

Farsça kaleme almıştır. 

Fatih’in İstanbul’u Fetih hâdisesini (EBCED HESABI) ile 

tarihini gösteren (ÂHİRÛN) kelimesinde toplamasını 

Hızır Bey yapmış ve bu dehası ile Fatih’in takdirini 

kazanmıştır. 

“Feth-i İstanbul’a nusret bulmaktadır Evvelûn 

Feth edüb Sultan Mehemmed di Tarih:” AHİRUN” 

Hızır Beyin Vefatı: Büyük bilgin, Kadı - Şair - Belediye 

Başkanı İstanbul’un fethinde Fatih’in yardımcısı olan 

Hızır Bey; 1453’den 1458’e kadar beş yıl hummalı bir 

çalışmadan sonra; hayatının en olgun devrinde; 51 

yaşında vefatı ile arkasında birçok maddi - manevi 

eserler bırakmıştır. 

Kabri: İstanbul Zeyrek semtinde Voynik Sücaüddin 

mescidindeki Hazireye gömülmüştür. 



Evlâtları: 

1- Sinan Paşa, 2- Yakup Paşa, ve 3- Ahmet Müftü Paşa 

üç oğlundan başka, 4- Hacı Kadın (Sultan Hatun) 

5-Fahrü-nisa Hatun isimli iki kızı vardır. 

Evlâtları da babaları gibi ilim irfan sahibi olmuşlar. 

Yüksek mevkilerde bulunmuşlardır. 

Hızır Bey Çelebi Haziresine Konan Anı Taşından (Kitabe) başka bir 

görünüş. 

 

Hazire içinde; Kabir bu duruma getirildi. Artık Hızır Bey 

ayağa kalkmış, ilk başkanı olduğu, emek verdiği İstanbul 

’una bakıyor gibidir. Gelecek kuşaklar ve Belediyeciler bu 

emaneti koruyacaklardır. 



 

Hazirelerde üç Türk büyüğü yatıyor. Ön plânda sağda 

ünlü Kâtip Çelebi, solunda şair Necati ve arka plândaki 

Hazirede ilk İstanbul Belediye Başkanı Hızır Bey Çelebi  

Burası Hızır Bey Çelebi, Kâtip Çelebi ve Necati’nin 

Hazireleriyle büyük bir PANTEON’dur. Şehrin Belde 

tarihi bilim ve kültür nabzı burada atar, burada geçmiş 

geleceğe bağlanır. Türk ulusu ve İstanbul gurur duyar. 

KASABAMIZLA İLGİLİ olarak; 

* Kasabamızdaki; oturduğu evin Hızır Bey Vakıf 

idaresine (okul olarak) bağışlamış; ileri yıllarda bu okul 

vakıf idaresince satılmıştır. 

* Kendi adına bir de mescidi, Kubbeli mahallesinde 

imar etmiş, 

* Ulu Caminin yeniden tamirini yaptırarak, Cami 

günümüze kadar durumunu muhafaza etmiştir. 



* Hızır Bey; ayrıca kendi adına kurduğu zengin 

kütüphanesi, Eskişehir kütüphanesine nakledilmiş 

olduğu kayıtlardan anlaşılmıştır.  

Nasrettin Hoca’nın Torunu, Hızır Beyin OĞLU, 

SADRAZAM; SİNAN PAŞA (1440 - 1486) 

Sinan Paşa; Nasrettin Hocanın torunu olup, babası; 

Hızır bey, anası “Molla Yegân”ın kızıdır. 

O, 1440 yıllarında Sivrihisar’da dünyaya gelmiştir... İlk 

feyzini babasından almış; Medresede tahsilini 

tamamlayarak, aile efradının mirası olan yüksek zekâ 

ve dehası sayesinde; önce Edirne medresesinde 

müderrislik yapmış, daha sonraları ise; İstanbul’a 

gelerek Fatih’in hocaları arasına girmiştir. Sinan Paşa 

bununla da kalmamış; çok genç yaşında, henüz 36 

yaşında iken Sadrazamlık mevkiine getirilmiştir. 

Ancak; onun bu yükselişini çekemeyenlerin siyasî 

oyunları sonunda iftiraya uğrayarak; Sivrihisar’a 

sürgün edilmiş. Hakikat güneşini balçıkla 

sıvayamazsınız! Onun dürüst bir idareci olduğu bir yıl 

gibi kısa bir zaman sonra anlaşılınca; 2 nci Beyazıt 

tarafından tekrar Vezirlik mevkiine getirilmiştir. 

Paşa bu rütbe ile tekrar Edirne’ye müderris olarak 

tayin edilmiştir. 



O ayni zamanda edebiyata düşkünlüğü ile de nam 

yapmış; “Tazarru - Name isimli eseri vücuda 

getirmiştir. 

Edebiyat tarihinde; Sinan Paşa “nesir” yazısının 

Türkiye’de kurucusu kabul edilmektedir. 

Bu deha; bu kıymetli ilim adamı, idare adamı; en olgun 

devrinde 1486’da yani genç yaşta (46 yaşında iken) 

vefat ettiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. 

Edirne’de mi? yoksa İstanbul’da mı? vefat ettiği tesbit 

edilememiştir. Özetle; 

* Fatih kütüphanesi kurucusudur. 

* En genç yaşta “Baş müderris” olmuştur. 

* Çok genç yaş 36 yaşında Sadrazam oldu. 

* Nesir yazısının Türkiye’de kurucusudur (Mirîm 

Mehmet Çelebi ve Ahmet Çelebi adlı iki oğlu olmuş. 

Onlar da babaları gibi Kadılık ve müderrislik 

yapmışlardır...) 

* Sirkeci - Sultan Ahmet arasındaki Hoca Paşa 

Mahallesi Sinan Paşa adına kurulmuştur.   

Hızır Bey Çelebi’den anılar: Oğlu Sinan Paşa 

(Hocapaşa) ile ünlü konuşma - Topkapı Sarayı galerisi 

resimli (Şekayık çevirisi) (Minyatür)   



- Osmanlının merkezi BURSA iken Bursa kadısı, 

- Şeyh Edebâli’nin bacanağı, 

- Osman Gazi’nin akrabası, 

- Askerî reformcusu ve 

- Osmanlı Veziri; 

“ÇANDARLI” Kara Halil Hayrettin Paşa Kasabamız; 

Çandır Köyü’ndendir. 

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşanın Çandarlı Türbesi 

içindeki sandukası ile mezar taşı. İznik / Bursa.  

ÇANDARLI KARA HALİL HAYRETTİN PAŞA (1300? - 

1387) 

Çandarlı Kara Halil Paşa; Sivrihisar’ın Cendere (= 

Çandır) köyünde dünyaya gelmiş. Kayıtlarda doğum 

tarihine rastlanamamıştır. 1331 yılında İznik Kadısı 

olduğuna göre; doğumu 1300’lere rastlamaktadır... 

Babası Çandır Köyü’nden Ali’dir. Medrese tahsilini 

tamamladıktan sonra; İznik Medresesi müderrisi 

“Tâceddin Kürdî”nin kızı ile evlenerek; “Şeyh Edebâlî” 

ile bacanak olmuş ve bu sayede “Osman Gazi” ile 

akrabalığını pekiştirmiştir. 

Şeyh Edebali delâletiyle genç yaşında BİLECİK KADISI 

olmuş. 



İznik’in fethinden sonra da “ORHAN GAZİ” onu İznik 

KADISI yapmıştır. Yıl 1331. 

Paşa; muntazam bir askeri ocak olan “YAYA Teşkilatı’nı 

düzenleyerek namına nam katmış. Osmanlının 

Hükümet merkezi Bursa’ya taşınınca; bu defa BURSA 

KADISI olmuştur (Yıl 1348). 

Murat Hüdavendigar onu KAZASKER yapmış; bu 

sayede “ACEMİ OCAĞI” ile “YENİÇERİ OCAĞI” 

kurularak, Osmanlı ordusuna yeni bir şekil verilmiştir 

(Yıl 1365). 

Bu arada Osmanlı “MALİYE Teşkilatı’nı da 

düzenlemiştir. O artık hak ettiği yere getirilerek; 

“VEZİRLİK ve HAYRETTİN” unvanını almıştır. 

Askeri seferler düzenleyerek; Gümülcine, İskece, 

Manastır, Selânik, Okri, Kavala ve Drama’yı ele 

geçirmiş. 1387 yılında Yeni bir sefere hazırlanırken 

“YENİCE-İ- VARDAR”da vefat etmiştir. Kabri: İZNİK - 

Lefke (Osmaneli) kapısındadır. 

Oğulları: ALİ ve İBRAHİM Vezirlik mertebesine ulaşmış, 

oğullarından İLYAS PAŞA’da BEYLERBEYİ olmuştur. 

Çandarlı Kara Halil Paşa; İznik’te üç cami, bir hamam, 

bir de medrese yaptırmıştır. Ruhu şâd olsun. 



Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa’nın Bacanağı “Şeyh 

Edebali” kimdir? 

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu “Osman Gazi” 

[Şeyh Edebali’nin evinde misafir kaldığı bir gece; 

rüyasında; şeyhin koynundan çıkan ayın kendi 

koynuna girdiğini ve göbeğinden yetişen bir ağacın 

bütün cihanı sardığını görür] Şeyh Edebali; bu rüyayı 

“büyük bir devletin kurucusu” olacağı şeklinde 

yorumlar. 

Edebali kızı [Balâ Hatun] ’u Osman Gaziye bu 

yorumdan sonra verir. Evlendirir. 

Edebali’nin baldızı ile de Çandarlı Kara Halil Paşa 

evlenir. Yani bacanak olurlar. Edebali 120 yıl yaşar. 

Edebali’nin Kabri Eskişehir Bademlik’tedir.  

- Yedi asırdır ayakta duran AHŞAP CAMİÎ örneği 

- Maliye nazırı EMİNİDDİN MİKAİL’in eseri, 

- Eski; KRAL YOLUNDA Kervansaray; Ulu Cami  

Sivrihisar’ın Ahşap Direkli Tarihi Ulu Camiî 

"Sivrihisar Belediye Arşivi ’nden ” 

Cami: 1485 m2 

Ağaç Direk Adedi: 67 



Ağaç Direklerin her birinin boyu: 7 metre 

Ağaç Direklerin her birinin çapı: 70-100 cm  

(1275 - 2000) ve dahası: 

ULU CAMİ 

Kasabamızın incisi, Tarihin süsüdür Ulu Cami. Bu güzel 

eser Selçuklu devrine ait “AHŞAP” cami örneği olup; 

EMİNİDDİN MİKAİL tarafından KERVANSARAY olarak 

yaptırılmıştır: Yıl (1275). Yani 2000 yılı bugün için esas 

alınırsa; Cami direkleri ahşap olmasına rağmen 725 

yıldır, çürümeden değerinden hiçbir şey 

kaybetmeden, yükünü taşımaktadır. 

Eminiddin Mikail; bir Rum dönmesi olup; Konya’da 

Mevlâna’dan feyz aldıktan sonra İslâmiyeti kabul 

etmiş ve Gıyasettin Keyhüsrev’in Maliye Nazırlığına 

kadar yükselmiştir. 

O yıllarda Sivrihisar tarihi KRAL YOLU üzerinde 

bulunduğundan; bu Kervansaray tacirlere 137 yıl kadar 

Konaklama vazifesi görmüştür. 

Kervansaray 1412’de Cami haline getirilmiş. Caminin 

minberi ve minaresi sonradan ilâve edilmiştir. Bina 

Cami olarak inşa edilmediği için Kubbesi yoktur. 1485 

metrekarelik geniş bir alan üzerindeki mekânı 67 



Ahşap (Meşe direk) taşımaktadır, yine ahşap düz 

çatısını... Bu kadar; uzun boylu ve geniş çevreli, 

düzgün, heyülâ gibi direklerin hangi ormandan 

getirildiği veya diğer bir tabirle böyle bir büyük 

ormanın nasıl yok edildiği düşünmeğe değer doğrusu? 

MİNARESİ caminin yapılışından 139 yıl sonra: Hayır 

sahibi TAYMUŞ oğlu HACI HABİB tarafından inşa 

edilmiştir. 

MİNBERİ ise; yıkılan “KILIÇ MESCİT CAMİSİ’nden 

getirilerek monte edilmiştir. Bu minber ceviz 

ağacından imal olup; bu şaheserin el işçiliğini Horasanlı 

HASAN İBNİ MEHMET yapmıştır... Minber; oymalı - 

geometrik şekillerle süslü olup; kapı kasasına ayrıca: 

AYETÜL KÜRSİ işlenmiştir! 

Caminin: Batı giriş kapısı sağ kanadında: “ALLAH 

BİRDİR, HİÇ KİMSEYİ O’na ortak etme, istediğinizi 

yalnız O’ndan isteyiniz.” Sol kanadında ise; 

“MESCİTLER ALLAH İÇİNDİR” yazılıdır Arapça ve 

kabartma halindedir. 

Caminin: Doğu kapısı üzerindeki kitabede “Fatih’in 

Vezirlerinden Sivrihisarlı HIZIR Bey tarafından tamir 

ettirildiği” belirtilmektedir (Yıl 1445). 



Ancak; her şey güzel de; bu nadide tarihin incisi eser, 

istemeyerek de olsa; etrafı gereksiz şekilde 

dükkânlarla çevrilmiştir. 

Caminin: Kuzey kapısı nadiren kullanılmaktadır. 

Kitabesinde: “Bu mescit Abdullah oğlu Mikail naibi 

Saltanatlığı zamanında yapıldığı...” ifade edilmektedir 

(Yıl 1275). 

“Sivrihisar Belediye Arşivinden ” 

- Selçuk devri eseri 

- Melikşah Bey yapısı 

- Nadide MERMER işçiliği olan 

- Kasabamızın İncisi;  

ALEMŞAH KÜMBETİ 

Alemşah Türbesi; orijinal bir yapıda olup, bir Selçuk 

medeniyeti eseridir. 

Nadide mermer işçiliğinin harika bir örneğidir. 

1327 - 1328 yılında MELİKŞAH BEY tarafından 

yaptırılmıştır. Melik Şah; İlhanlılar tarafından 

Anadolu’nun işgali için gelen komutan BALTU’nun 

oğludur. BALTU; Moğol ümerasındandır. Bu kıymetli 

eseri; Melikşah; genç yaşta zulüm ile şehit edilen 

kardeşi SULTAN ŞAH için yaptırmıştır. 



Türbenin zemin katında KABİR, üst katında ise MESCİT 

vardır. Türbe; içten KUBBE, dıştan PİRAMİD biçimli çatı 

ile örtülüdür. Kapı süslemesi çok güzel ve ilginçtir. 13. 

mermer bloktan oluşan çerçevede balık, geçme yıldız, 

geometrik geçme, örgü ve çengel motifleri yan yana 

sıralanmıştır. 

Son senelerde restore edilen türbe, halen belediyece 

etrafında tanzim edilen bahçe ve çiçekler arasında; 

dimdik ayakta durmaktadır: “İşte ben tarihim!” der 

gibi...  

- Kurşunlu Camiyi yaptıran ŞEYH BABA YUSUF: 

2 nci Beyazıt’ın yaptırdığı caminin Açılışına İLK VAİZ 

olarak davet edilir. Ve ona; Kadılık ve Müderrislik 

unvanı verilir padişah tarafından 

KURŞUNLU CAMİ 

Hicri (898) Milâdi (1492) yılında; Şeyh BABA YUSUF 

tarafından yaptırılmıştır. İki kubbelidir. Kubbesi 

kurşunla kaplı olduğu için “Kurşunlu Cami” 

denmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 10 ncu padişahı 2 nci 

Beyazıt kendi adına bir cami yaptırır İstanbul’da... Bu 

caminin bir Cuma günü açılışı yapılacaktır. Padişah; “İyi 

bir vaiz” emreder... Ulemalar Sınıfı Sivrihisar’dan Şeyh 



BABA YUSUF’u tavsiye ederler... O ilk Cuma’sında 

vaizini verir, padişah ve yabancı misyon huzurunda... 

Şeyh Baba Yusuf un İlmî konuşması ve belâgatı ile 

dinleyici cemaat âdeta vecde gelir. Camide ağlaşmalar 

duyulur, manevi hazdan dolayı. 

Çok memnun olan ve duygulanan 2’nci Beyazıt ona; 

Kadılık ve Müderrislik (Günümüzün; Profesörlük 

unvanını) teklif eder... Ve fakat bu güzel teklifi 

reddederek Sivrihisar Kurşunlu Cami İmamlığına 

döner. İleri yıllarda İstanbul’a gittiğinde orada vefat 

eder; Kabri “Ebâ Eyyubü Ansarî türbesi” (= EYÜP 

SULTAN) civarındadır (Yıl 1513). 

Şeyh Baba Yusuf Sivrihisar’da doğmuş, ilk tahsilini 

babası, Şeyh Halil Baba yanında yapmıştır. Önce 

Sivrihisar medreselerinde, sonra da Selçuk 

Üniversitesinde ilmi - irfanını yükseltmiştir. 

“Baba” vasfı AHÎLİK’ten gelmektedir. O bir Ahî şeyhidir. 

Farsça ve Arapça’yı ana dili gibi bilmekte idi. O, Kâbeye 

giderek bir yıl kalır o mukaddes topraklarda ve 

“Mahbub-u Mahbub” adlı eserini yazar. 

Şeyh Baba Yusuf; manevî bir emirle; 

Peygamberlerimizin (S.A.V.) ÂSA-Î Şerif’ini üçe 

bölerek: 1 nci bölümünü Bursa’daki “Emir Sultan’a, 



2 nci bölümünü Ankara’daki “Hacı Bayram-ı-Veli” 

hazretlerinin türbesine, teslim edilmiş ve 

3 ncü parçasını da Sivrihisar “Kurşunlu Cami-i”nde, 

yani kendisine bırakmıştır. 

[Not: Âsa-î Şerifle, Sivrihisar Sancağı ve Şeyh Baba 

Yusuf un el yazma Kur’an-ı Kerim, Evkaf 

Memurluğunca Eskişehir’e götürülmüştür]. Diğer 

parçaların yerlerinde durmakta oldukları ifade 

edilmektedir. 

Oğulları; Hamdi Baba, Sofî Baba, Hamid Baba’da 

devrin ulemalarından olup, kabirleri Kurşunlu Cami 

yanındadır.  

- Tabiat harikası, 

- Emsallerinin en güzeli, 

- Moğol akınlarında, Selçuk - Osmanlı ve Timur ile 

Beyazıt arasındaki savaşlarda HEP YER ALAN: 

Yazıcıoğlu Kaleleri ve KOLYE gibi Saat Kulesi  

Yaradılış Harikası YAZICIOĞLU KALELERİ 

Kasabamızın kuzeyinde oturup, doğu ve batısını kolları 

ile saran; püskürük kitle, granit yapı; benzerlerinin en 

genci ve en yükseğidir. 



Sanki o; kasabamızı bir ana yüreği gibi; sıcak kolları ve 

samimi hisleri ile kucaklar daima. İşte bu sevgiden 

olacak; ayrılsak bile kasabamızdan hep özler dururuz 

onu. Ve sanki kokar burnumuzda onun hasreti. Hatta 

gün gelir hasretlik çöker içinize... Rüyalarımızda 

kucaklaşırız özlemişcesine... 

Kalede oturan derebeyinin zulmünden kaçarcasına 

biribirinin koltuğuna sığınmıştır evlerimiz. Aramızdaki 

bir duvarla sanki duyarız biribirimizin nefes alışını... 

Biribirimizin bekçisi olmuşuz yıllar yılı... Acıda, neş’ede 

hep ortak olmuşuz... Aldatmamışız konu-komşuyu... 

Aksine uzatmışız ellerimizi bütün sıcaklığı ile... Bütün 

kasaba tek kalp, tek vücut gibicesine... Yedi göbek 

biribirimizle akrabalığımızın dışında; 

Karşılıklı sevgi ve saygı hep devam etmiştir bu günlere 

dek... 

Alkole ve uyuşturuculara pek yüz vermiyen bizler; 

daima ruhları ile aramızda yaşıyan; Yunus’ların, Hızır 

Bey’lerin ve Hoca Nasrettin’ler ile daha nicelerin 

sevgileri ile mest olur; onların verdiği sarhoşluk ve 

hoşgörü ile yaşar, gideriz böylece... 

VI ncı yüzyılda; Bizans İmparatoru Justinianus (527 - 

565)de Sivrihisar’ın kuruluşunu Persinnus 



harabelerinden getirttiği mermer ve taşlar ile yapmış. 

Bu arada Yazıcıoğlu Kalesini de imar etmiştir. Kale 6 

kapılı olup, korumalıdır. Kalede; su sarnıcı, tahıl ambarı 

ve yer altı depoları vardı. Bugün bu yapıların harabeleri 

açıkça görülmektedir. Kaledeki koruma sistemi Moğol 

akınlarından gizlenmeyi kolayca sağlamıştır. Kaledeki 

mescidi; Osmanlı döneminde (1486 - 1521) yıllarında 

Abdi Fakih ve Evliya veledi Zeynettin Fakıh beyler 

imam olarak kullanmışlardır. 

Kale görevlileri; topçular, sipahiler ve kale erlerinden 

ibaretti. 

Kale yöneticisi ise: Kale Komutanı (Dizdar) ve komutan 

yardımcısı (= kale kethüdası) idiler. 

Sivrihisar KALESİ; Stratejik yönden önem arz etmekte 

olup, savunma sistemi güçlüdür. Kale bu gücünü bir 

yerde doğadan almıştır. Selçuklu beyliklerinin iç 

savaşlarında, Selçuk - Osmanlı geçiş dönemi 

savaşlarında daima ön plândadır. Savaşlar hep bu kale 

civarında geçmiştir... İşte örnekleri: 

* Anadolu Umumî Valisi Mucirettin Bey İlhanlılar 

üzerine yürümüş Kaleyi zapt ederek gayesine ulaşmış. 

Kaleyi tahrip ederek geri çekilmiştir. 



* Keza; Timur kaleyi karargâh yapmış Y. Beyazıt ile 

yaptığı savaştan sonra, Kaleyi tahrip ederek ayrılmıştır 

(1402 yılı). Mağlup olan Beyazıt (1403)’de intihar 

etmiştir. 

* Kale; Umurbeyin elinde iken; Karamanoğlu 

İbrahim; bütün kuvveti ile kaleyi sarmış. Bütün 

Sivrihisar halkı kale içinde günlerce aç ve susuz 

savunmasını yapmışlar. 

* Ve nihayet; 1832 yılında: Derebeyi Yazıcı İbrahim 

Ağa kaleden çıkarılarak; kale yıkılmıştır. 

* Günümüze kadar; Yazıcıoğlu Hüseyin Beyin kan bağı 

torunları gelebilmiştir. 

İç savaşlar genelde hep bu bölgede yapıldığından; 

binlerce şehit yine bu yöre topraklarına gömülmüştür. 

Her yerleşim yerinde kabristan vardır. Sayısının 

muayyen bir ölçüde olması ise gayet tabiî bir olaydır. 

İşte; bu yönden nisbet yapılırsa; Kasabamızı bir 

“şehitler memleketi”, mezarlıklarla etrafı sarılmış bir 

kent diye tarif edebilirsiniz. Sivrihisar doğudan, 

batıdan ve güneyden kabirlerle sarılmıştı âdeta. Şehre; 

mezarlıktan giriyor arabalar, mezarlıklardan geçerek 

gidiyor, terk ediyordu kasabamızı. Bu durum çok acı bir 

görünüm veriyordu: Adeta bir HAYALET şehri olmuştu. 



İşte Belediyemizin 1950’li yıllardan sonra; aldığı ciddi 

kararlarla; Kasabanın gelişmesine mani olan güney ve 

çıkışındaki büyük mezarlıkları (Dinî ölçüler içinde) 

kaldırılarak; buralara okul ve park ile sanayi çarşısı ve 

garaj yaptırmıştır. Şehrin boynundaki halka kırılınca 

gelişmesi de kolay olmuş. Kısa yıllar içinde şehir 

etrafına ve güneye doğru sarkmıştır. Hele o güzelim: 

UÇA park süslemiştir şehrimizi çamları ve gülleri ile... 

Yazıcıoğlu Kalesinin Manevî Değeri; Kasabamızı; kuzeyi 

ve doğusu - batısı ile saran kayalara; kuşbakışı gözlem 

tasarısı yapıldığında; sanki bir HİLAL gibidir. Kalın 

gövdesi güneye doğru açılıp incelince; o güzelim hilâl o 

kadar barizleşir ki; tıpkı bayrağımızın HİLÂL’i olur. Bu 

maddî değeri yanında; 

“Hemşehrimizi Ahmet Kılıçaslan’ın kaleme aldığı: 

“Sivrihisar örf ve âdetleri” kitabında [Kayalara 

kuşbakışı bakıldığında: verdiği İlâhi bir şekille: “Lâ-

ilâhe-illâllah- Muhammedun Resulüllah” yazdığı; 

merhum (Bursalı Terlikçi Mustabey) tarafından] ifade 

edilmektedir. Bu günün teknik imkanları ve; uçakla 

veya zeplinde alınacak bir seri fotoğraf bu görüşü 

ispata kâfi gelecektir... Bu özelliği araştırma 

yapabilecek genç kuşaklara en iyi temennilerimi 

sunarım. 



SAAT KULESİ 

Kasabamızın incisidir saat kulesi, sanki granit kayalar 

üzerine takılmış zümrüt bir kolye gibi... Günün 24 

saatinde varlığı ile hizmet verir cansiperane... 

Gözünü açmadan, sıcak yatağında duyarsın daima 

onun: DAN... DAN... sesini. Saat başlarında ve 

yarılarında... Ve sayarsın içinden... Anlarsın o an... 

saatin KAÇ olduğunu... 

İşte bu kıymetli eser; bundan tam 86 yıl önce yani 

(1913) yılında; zamanın Belediye Reisi “Yüzügüllü Zade 

Hacı Mehmet efendi” tarafından ve Kaymakam 

Mahmut Arif Bey Yardımları ile yaptırılmıştır. 

YENİCE MAHALLE CAMİ 

(1432) yılında; Binbaşı ALİ DEDE tarafından 

yaptırılmıştır. Kubbesi yoktur. Ali Dede; Sivrihisar’ın 

fethinde Gazi olmuş kumandandır. 

BALABAN CAMİ 

(1342) yılında; Osman Gazi ümerasından; Cenevizli 

Balaban tarafından yaptırılmıştır. Ahşap olup, mimari 

değeri yoktur. 

ŞADIRVANÇarşının tam ortasında, havuzuna akan 

suların şırıltısı serinlik verirken etrafa; hemen 



yakınında bulanan ULU CAMİ cemaatinin de ihtiyacım 

karşılamaktadır. Mimarî yapısı ile şirinlik veren bu 

yapı; (1913) yılında Belediye Reisi: Yüzügüllü Zade Hacı 

Mehmet Efendi zamanında inşa edilerek halkın 

hizmetine sunulmuştur. 

HOŞKADEM CAMİSİ 

Hicri (643) Miladi (1275) yılında; Emineddin-i-Mikaîl’in 

hazinedarı; NECÎBİDDİN MUSTAFA tarafından; karısı: 

HOŞKADEM için yaptırmıştır. Cami bir kubbelidir. 

Minaresinin orijinal bir yapısı mevcut olup; 

kasabamıza tarihte inşa edilen İLK MİNAREDİR ve 

ayrıca; İLK RÜŞTİYE Okulu; Hoşkadem bünyesindeki 

medresede açılmıştır. 

HAZİNEDAR MESCİDİ 

Selçuklu eseridir. Eminiddîni Mikail’in hazinedarı 

NECÎBİDDİN Mustafa tarafından yaptırılmıştır. 

Kubbelidir. Ancak minaresi yoktur. 

Mescit, dinî minyatürlerle süslüdür. 1989 yılında 

restore edilerek ibadete açılmıştır. Mescidin 

avlusunda Necibiddin Mustafa ve eşi Esma Sultan’m 

kabirleri vardır. Esma Sultan Eminiddin Mikail’in 

kızkardeşidir. 



YENİ Camii: 1913 yılında zamanın kaymakamı Mahmut 

Arif Bey ile Belediye Reisi Yüzügüllüzade Hacı Mehmet 

Efendi delâletleri ile aynı yıllarda Saat Kulesi, Çarşı 

Şadırvanı inşa edilmiştir. 

BODUR Camii: Milâdi 1455’de Hacı Kudbiddin Fakıh 

yaptırmıştır. Minaresi kısa olduğu için Bodur kabiri 

kullanılmaktadır. 

KILIÇ Camii: (Kılıç Mahallesindedir) H.643/M.1244’de 

OCUZ’lardan KILIÇ AŞİRETİ yaptırmıştır. Camii 1933’de 

Belediye tarafından çarşının genişletilmesi için 

yıktırılmış, nadide yapıda olan ceviz minberi 

Ulucami’ye nakledilmiştir. Halen bakımlı olan 

minaresinde ezan okunmaktadır. 

AK Camii: (Demirci Mahallesindedir) H.1208/M.1793 

Hacı Ahmet yaptırmıştır. İşleme örgülü minaresi zarif 

yapıdadır. 

BAYRAM Musalla Camii (=Namazgâh): H. 1344’de 

Selçuk’lu eminiddün Mikail buraya cami yaptırmak 

istemiş. Ancak yapılamayınca Namazgâh olarak 

kullanılmış. Mermerden mihrabı vardır. Yağmur duası, 

askerî sevk duaları burada eda edilmektedir.  

HIZIR BEY Mescidi (Kubbeli Mescidi): H.847/M.1438 

Hızır Bey yaptırmıştır. Avlusunda 2 mezar vardır. 



1- Hızır beyin kızı Fahrünisa Hatun 

2- Kadı Celâleddin Emir Arif Bey olduğu tahmin 

edilmektedir. 

AKDOĞAN Mescidi: (15 nci Yüzyıl’da Umur Bey oğlu 

Selçuk Bey yaptırmıştır. 

ELMALI Mescidi (Hacı Eskici Mescidi): H.1254/M.1834 

halen Kuran Kursu için kullanılmaktadır. 1930’lu 

yıllarda Kasabamız esnafı kendi imkânları ile camiye 

konan 20 kadar dokuma tezgâhı ile (çarşaf ve 

peştamal) imalatı yapmışsa da dış rekabete 

dayanamayıp Kooperatif işine son vermiştir. 

- 2700 Yıl kadar önceleri Bizans’ın: “ANA TANRIÇA 

KYBELE” kültürünün merkezi 

- Kasabamızın yegâne ANTİK şehri: Dün... 

- Efes - Gordion yolu üzerinde iken: Bugün... 

- ANKARA yoluna yakın; 

ANTİK ŞEHİR PESSİNUS 

Antik Pessinus şehri harabeleri üzerinde; 1967 yılından 

beri kazı ve araştırmalar yapılmaktadır. Çıkarılarak 

değerlendirilen eserler; “Ballıhisar Turizm ve Tanıtma 

Demeği” adına köydeki kapalı ve açık müzede teşhir 

edilmektedir. 



Ayrıca; tarihî hazine olan Ballıhisar Köyümüzde; Lidya 

hükümdarı: KİREZOS’un oğlu ATİS’in Kabri de 

bulunmaktadır. Pessinus’a ulaşım; Sivrihisar 

kavşağından; düzgün - bakımlı bir yol ile 

sağlanmaktadır. Kasabamıza sadece 15 km’dir.  

- Dün Pessinüs - Gordion üzerinde idi. 

- Bugün Ankara yoluna yakın KAPLICAMIZ Çardak 

Hamamı 

- Cilde taravet veriyor.  

GÜZELLİK SUYU: Mide Hastalıkları / Böbrek ve Safra 

Kesesi Taşları Tedavisi, Her Türlü Cilt Hastalıkları, 

Eklem Kireçlenmeleri, Romatizma Tedavisi ve Kalp ve 

Damar Hastalıkları 

TESİS ÖZELLİKLERİ 

20 Komut 2 Tarifli lam 2 Modem Havuz 

TEL: (0222) 567 32 01 567 33 01 SİVRİHİSAR ESKİŞEHİR  

(Kudretten Güzellik Enstitüsü) ÇARDAK HAMAMI 

Evet; yanlış duymadınız... Kasabamıza yakın ILICA 

denince akla hemen geliveren ÇARDAK HAMAMI... 

Suyu mâdeni emlâhlarla zenginlenmiş olup, 30°C 

civarında ve daima ILIK’tır. 



Yılın her mevsiminde BOL ve düzenli akar mermer 

oluklardan... Suyun en büyük özelliği; Cilde taravet 

vermesidir. Banyosunu alan kişi; kendisini sanki 

GÜZELLİK ENSTİTÜ’sünden çıktığını sanır. 

Bu hamam sekiz asır kadar önceleri; Umur Bey 

tarafından yaptırılmıştır. 

Tarihî eski; iki adet kubbeli mermer yapı hamam 

dışında; 2 modem havuz ve 20 konutluk dinlenme 

tesisleri vardır. 

Ankara - Sivrihisar yolu Bademlik mevkiinden sapılan 

yol sizi Çardak Hamamına kadar götürür. Hamam; 

Vadinin güzellikleri içinde sizleri bekler daima. 

KASABAMIZDAKİ HAMAMLAR 

1- YENİ HAMAM: H. 1138/M.1724’de Abdurrahim 

Efendi tarafından inşa edilmiştir. Suyu Kağnı pazarı 

çeşmesinden temin edilmiş. Halen hissedarı geniş bir 

aile çevresine aittir. Yeniden bakıma ihtiyacı vardır. 

2- ŞEYDİLER Hamamı: Selçuklular devrinde SEYİD 

NURETTİN kızı Karaca Ahmet SULTAN’ın eşi NURİYE 

BACI adına inşa edilmiştir (Yıl 1490). 

3- KUMACIK Hamamı: H.810/M.1407’de 

HAFİZUDDİN Kızı SAFİYETULLAH adına yaptırılmıştır. 



4- SİNAN Paşa Hamamı: 1475’de Hızır Beyin oğlu 

Sinan Paşa yaptırmıştır... Ancak bu tarihi yapı kendi 

oturduğu evin bünyesinde inşa edilerek yalnız kendi 

aile fertlerinin istifadesine sunulmuştur. Sinan Paşa 

Fatih zamanında VEZİRLİĞE kadar yükselmiştir. 

5- HIRİSTİYAN Hamamı: 1868’de inşa edilmiştir. 

Halen harabe halindedir. Tarihte Hamamın suyu Hisar 

yolundaki BABA çeşmesinden getirilmekte idi.  

KASABAMIZDA; EĞİTİMİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ 

Tarihsel kayıtlara göre; SIBYAN MEKTEBİ (= İlkokul); 

1802 yılında Kudbiddin medresesi yanına kurulmuş. 

Öğretmeni; Hafız Mehmet Efendi idi. 

SIBYAN MEKTEBİ (= İlkokul); 1835’de Taş medrese 

yanma inşa edilmiş olup öğretmeni; Sofu Mehmet 

Efendi’dir. 

RÜŞTİYE (= Ortaokul); 1876’da Hoşkadem medresede 

kurularak; başına: Kıyık Hacı Ali Efendi ile Osman 

Efendi getirilmişlerdir. 

İDADİ (= Lise); 1917’de kurulmuş ve bu arada yatılı 

okullarda ihdas edilmiştir. Ancak; daha ileri yıllarda 

muhtelif siyasi - askeri - ticari nedenlerle okullar ve 

pansiyonlar lağvedilerek; Cumhuriyetle beraber bizleri 

ilmen aydınlatacak ancak üç ilkokul kalabilmişti. 



1. Kızılbel ilkokulu (adı bilâhare Atatürk olarak 

değiştirilmiştir) 5 sınıflı idi, 

2. Yenice ilkokulu; 5. sınıflı idi, 

3. Cumhuriyet ilkokulu; 3. sınıf sonuna kadar okuyan 

öğrenci; geri kalan iki yılını Kızılbel veya Yenice 

okullarında tamamlamakta idiler. 

Takvim yaprakları 2000 yılını gösterdiğinde ise; bu 

feyiz yuvaları ardı-sıra bir bir açılarak gençliğimizin 

istifadesine sunulmuştur; İşte 

1 * Çok sınıflı ilköğretim okulu, 

2* Ortaokul (yıl: 1948), 

3* Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (yıl: 1959), 

4* Kız meslek lisesi, 

5* İmam hatip lisesi, 

6* Sağlık meslek lisesi, 

7* Anadolu lisesi, 

8* Osmangazi üniversitesine bağlı [Meslek Yüksek 

Okulu; a) Bilgisayar Programcılığı ve b) Tarım Aletleri 

bölümü], 

9* Beş adet öğrenci yurdu. 



* MEDRESELER; bugünün üniversite ve fakülte 

ayarında öğrenim yuvaları idi... Kasabamız bu yönden 

çok şanslı bir merkez sayılır. Selçuklu ve Osmanlı 

devirlerinde; Sivrihisar merkezinde “onbeş”, gelişmiş 

köylerinde “altı” adet medrese tahsili veren ilim 

yuvalarının bulunuşu tarihi kayıtlarda mevcuttur. 

Geçmişimizle ne kadar iftihar etsek azdır. 

Bu yüksek okullardan yetişen ülemalar; yıllar yılı 

İstanbul’a, Osmanlı Payitahtına, devletin yüksek 

kademe kadrolarında çalışmak üzere [İLİM İHRACI 

YAPILMIŞ] âdeta!..  

Sıra No: Medresenin Adı: Kurucusu: Yılı: 

1- Seyyid Nurettin Med. Seyyid Nurettin 1584 

2- Sogabey Med. Aydınlı Sogabey  

3- Alemşah Med. Melikşah  

4- Hızırbey Med. Celâl Bey, Sinan paşa  

5- Hazinedar Med. Yazıcı İbrahim ağa  

6- Hoşkadem Med. Yazıcı İbrahim ağa  

7- Emineddin Mikâil Med. Amineddin Mikâil  

8- Hatuncuk Med. Ahmet ağa 1784 

9- Azize Med. Ömer ağa  



10- Şeyh Ahmet Ziyaettin Şeyh Ahmet  

11- Şerefuddin Med. Hacı Hüseyin 1825 

12- Karacalar Med. Karacaoğlu İbrahim ağa  

13- Ziyaiyye Med. Karacaoğlu İbrahim ağa  

14- Hoca Zade Med. Süleyman efendi  

15- Kudbiddin Med. Ve ayrıca Köylerimizde: Hacı 

Osman ağa ve Karacaoğlu İbrahim ağa  

16- Kozağacı Medresesi Halk yaptırmış  

17- Dümrek Medresesi Ahmet Efendi  

18- Sürez Medresesi Sadî Bey  

19- Atlas Medresesi Halk yaptırmış  

20- Yörme Medresesi Halk yaptırmış  

21- Geçek Medresesi Umur Bey 1154 

Yukarıda adı ve yeri gösterilen ilim yuvalarından 

Dünyaya Feyiz Saçan Ulemalar: Hep Sivrihisarlı olduğu 

için bugüne kadar onlarla, onların torunları olduğumuz 

için gurur duyduk. Ve bundan böyle de Dünya 

durdukça insanlık onların nuru ile aydınlanacaktır; 

Kısaca işte bu değerler: 

1* Halk şairi Yunus Emre, 



2* Fatihin danışmanı, İstanbul’un ilk belediye reisi ve 

kadısı HIZIRBEY, hemşehrimiz olup; Nasrettin Hocanın 

torununun torunudur. 

3* SİNAN paşa, Osmanlı sadrazamıdır. Hızır Beyin 

oğludur. 

4* Molla YAKUP paşa; Bursa kadısı, Bursa medreseleri 

baş müderrisi olup keza Hızır Beyin oğludur. 

5* Müftü Ahmet Paşa; müftülük ve müderrislik 

yapmıştır. Hızır beyin oğludur. 

6* Nasrettin HOCA; Filozof, kadı ve fıkraları ile dünyayı 

güldürürken düşündüren; adam gibi adam. 

7* Çandarlı KARA HALİL paşa: Osmanlı veziri, Bursa 

kadısı, Osman Gazinin akrabası.  

8* ŞEYH BABA YUSUF; Kadı, müderris. 2nci Beyazıt 

Cami açılışında ilk Vaiz’dir. 

9* Bahriye nazırı: YUNUS HOCA 

10* Maliye nazırı: MUSTAFA NECİBİDDİN 

11* Cem Sultanın Defterdarı: HAYDAR Bey 

12* Cem Sultanın Katibi: SAÎDİ Cem 

13* Cem Sultanın Nişancısı: Sâdi 



14* SEYYİD NURETTİN; Medrese hocası, Karaca Ahmet 

Sultanı yetiştirmiştir. 

15* SEYYİD ŞEYH MAHMUD SUZANİ: Din âlimi, 

Şeyhlerin Şeyhi, müderris. 

16* AZİZ MAHMUDU HÜDAYİ: 1543’de Sivrihisar’da 

dünyaya geldi. Kasabamız medreselerinden icazet aldı. 

Bursa’ya Kadı oldu. Bir ara Bursalı Şeyh Uftade 

hazretlerine intisap ederek evliya mertebesine erişti. 

İstanbul’a yerleşerek “Üsküdarlı Mahmut Hoca” 

lâkabını aldı. Padişah Sultan Ahmet’in rüyasını tabir 

ederek saraya alındı. Ve Sultan Ahmet’in hocası oldu. 

Kabri Üsküdar Aziz Mahmud’u Hüdayi Camisi ve 

Külliyesindedir. Ve bu arada çok değerli; 

17* SELMANI PAK (Selmanı FARİSİ Hazretleri)’nden 

bahsedeceğim: Selman’ı PAK aslında Hristiyan’dır. O 

bir papaz tarafından Mekke’ye gönderilir. 

Ahir zaman Peygamberi Mekke’de Peygamberliğini 

ilân edecektir. Ona uy, İslâm ol. O peygambere benim 

de selâmımı söyle” der. 

Selman’ı PAK yolda esir düşer ve Medine’de köle 

olarak satılır. Onu RESULULLAH arar ve bulur. 

Müslüman olur. Hem de SAHABE mertebesine erer. 

Selman’ı Pak HENDEK harbine katılır. Hatta hendek 



kazma fikri (SAV) tarafından uygun görülür ve bu 

harpte galip gelinir. 

Selman’ı PAK (EHLİ BEYT)’ten olur. Onun adına; 

[Selman’ı Ehlibeyti] diye bir de HADİS vardır! 

18* NETİCE ve daha Niceleri! 

Bu kadar kıymetli ulemalar ve haşmetli kişileri 

yetiştiren müesseseler, yıllar-yılı devam eden akınlar 

ve harpler nedeni ile kaybolup gitmişlerdir. Ne acı 

sonuçtur ki! Cumhuriyetimizin kuruluşunda 

kasabamıza sadece (ikibuçuk ilkokul) bırakarak acı 

tabloyu sergilemişlerdir. 

O güzelim; ilim yuvaları tek, tek inkıraza uğramış. Ve 

sadece tarihe ve insanlığa bıraktıkları güzelliklerle 

kalmıştır. 

YENİDEN DOĞUŞ VE CUMHURİYETİN GETİRDİKLERİ 

Kasabamızda ortaokulun açıldığı 1948’lere kadar 

ilkokulu bitirenler genelde sanatkâr olan babalarının 

yanında çalışmağa başlardı. Mesleğini ister sevsin, 

ister sevmesin gücünün yettiği kadar sadakat 

göstermeğe çalışırdı. Bu nedenle esnaf adedi çoğalmış, 

âdeta kasabamızda esnaf enflasyonu husule gelmişti. 

Bir kasaba nüfusunun taşıyamayacağı kadar; 



ayakkabıcı, debbağ, terzi - bakkal ve manifaturacı, 

demirci, kalaycı ve saraciye semerci gibi meslekler... 

Nereye kadar varacaktı bunun sonu... Çember iyice 

daralmıştı... Bu çemberi kırmak gerekirdi. Amma nasıl? 

1 ncisi yüksek tahsile atlama yolunu açmak! Genelde; 

her aile çocuğunu okutmak istiyordu. Aslında ortam 

hazırdı. Sadece; geçiş için kapının aralanması yeterli 

olacaktı. 

O yıllarda; devlet daireleri; her branşta yetişmiş genç 

kuşaklara kucağını açıyordu. Işık ufukta değil; ayağının 

dibine kadar gelmişti. Okuyabilecekler için... Bu fırsatı 

muhakkak değerlendirmek gerekirdi... Gençlerimizin 

kanındaki (dedelerinden hatıra kalan); genlerinde ilim 

adamı olma geleneği vardı zaten... 

İşte; gönülleri gelişme hasleti ile yanan babalarımız; 

imkânsızlıklardan, imkân yaratmağa çalışmışlar... 

Kasabamızda ilkokulu bitiren gençlerin; Eskişehir’deki 

lisede okuyabilme imkânlarını geliştirmişlerdir. 

Vilâyette pansiyon da olmadığına göre; zor da olsa 

çıkış yolunu bulmuşlardı. İlk yıllar; birkaç aile 

geliverdiler bir araya. Tutuldu liseye yakın bir-iki odalı 

ahşap evlerden... Bir yıl içindeki gerekli mutfak harcı 

taşınıverdi ortaklaşa... Bulguru, yağı ve kuru 



yufkasından tutunuz da; kavurması ve pastırma ile 

turşusuna kadar her ne gerekli ise... Annelerde; sıraya 

girmişti nöbetleşe; yavrularına hizmet için aşkla - 

şevkle... 

Daha ileri yıllarda ise; büyük bir bina kiralanarak 

“Sivrihisarlılar Pansiyonu” vücuda getirilmiş, başına 

da; hemşehrimiz Kunduracı Salim Ünver müdür olarak 

vazifeli kılınmıştı. Pansiyonumuzda hemşehrilerimizin 

çocuklarına daha iyi ve daha ucuz hizmet verebilmek 

için de; kasabamız köylerinden; bakliyat ve patates gibi 

yiyecekler kampanya yapılarak toplanmıştı. Her şeyde 

olduğu gibi bu özel, kendine has; bölgemiz gençlerine 

sıcak bir yuva olan bu pansiyon şekli Türkiye’de İLK’i 

temsil ediyordu. 

Artık arzular bir-bir tahsil yapma yolu bütün imkânları 

ile açılmıştı gençlerimize. 

Nitekim; benim de içinde bulunduğum gurup liseye 

başladığımızda tarihî takvim yaprakları 1937 yılını 

gösteriyordu. O yıl; dört aile reisinin sağladığı 

birliktelik ile biz de tarifeye uygun bir ev kiralamıştık 

lise yakınında... O günün öğrencileri; bugünün 

muhtelif kademede temayüz etmiş meslek sahipleri: 

İşte evimizin kadrosu: 



1- Sami Kıyık (Lise Matematik hocası), 

2- İhsan Sarıkardaşoğlu (Prof. Dr. Adlî tıp hocası - 

Dekan) 

3- Mustafa Kılıçal (Op. Dr. Genel Cerrahi hocası - 

Numune Hastanesi) 

4- Muharrem Halil Ayva (Stj. Doktor, Modern Çiftçi)  

2 ncisi: ESNAFIN durumu: Plânlı düşünce sonunda; 

esnaf nefes alır olmuştu. Ve dahası var... Tahsile giden 

çoğaldıkça aileler de yavaş yavaş vilâyete taşınır hale 

gelmişti... Vilâyetle sık-sık temas ailelere; orada daha 

geniş iş imkânı sağlama düşüncesini sağlamış ve 

zamanla işyerlerini taşıma olanakları gelişmişti... 

Aslında bu bir göç idi; fakat bu göç yokluk içinde kişiler 

için değil, daha gelişmek - işini de daha genişletmek 

içindi. Nitekim il’e gidenler günden - güne; yıldan - yıla 

daha tekâmül etmişler; önce iş yerinin mülkiyetine 

sahip olan kişiler, bilâhare daha modern ev sahibi olma 

mutluluğuna ermişlerdi. 

Kasabamızda; esnaf biribirine sorar hale gelmişti: “-

Vilâyete göç ne zaman?” diye... İlk gidenler orada 

yardımcı oluyorlardı sonradan gelenlere... İşyeri 

bulmada, işinin gelişmesinde; maddi - manevi yardımcı 

oluyorlardı biribirilerine iştiyakla ve şevkle... 



Hemşehrisine iyilik yapma duygusu içinde... Hiç karşılık 

beklemeden. 

Aileler bu iş yerini taşıma hususunda çok temkinli 

hareket ediyorlardı. Yeni kuracağı işi; para durumunu 

iyice ölçüp - biçiyor, inceden - inceye hesabını 

yapıyordu... “Pirince giderken, evdeki bulgurdan 

olmıyayım.” Darbı meselindeki gibi düşüncelerle. 

Yıllar sonra; bu güzel atılımlar meyvasım vermiş; 

Eskişehir merkezindeki; en büyük iş yerleri, fabrikalar, 

en güzel apartman ve evler Sivrihisarlı 

hemşehrilerimin mülkü haline gelmişti. Bu husus 

hepimiz için iftihar meselesi olmuştu ve bundan böyle 

de olmağa devam edecektir. Ne kadar gururlansak 

azdır. 

İşte; çalışma - çalışma ve daima çalışma ile dürüst, 

ailece birlikte çalışma ile nelere sahib oluyor insan. İşte 

canlı misali! Daha ne olsun ki?  

SON YÜZYILDA BELEDİYE REİSLERİMİZ 

Göç yılı (1304) = Milâdi (1888) yılından 1988 yılına 

kadar vasatı 120 yıl içinde; kasabamızı 20 Belediye 

Reisi temsil etmiş. Herbiri bu memleketin yetiştirdiği 

vatan evlâdı olarak; ellerindeki maddi ve manevi 

imkânlarını kullanarak ve saygı değer 



hemşehrilerimizin de mevcut olan en iyi destekleri ile; 

kasabamıza en iyiyi yapmaya çalışmışlardır. 

1- Hacı Veli Efendi (1304 göç yılında), 

2- Potuoğlu - Hacı Süleyman Efendi 

3- Yüzügüllü - Hacı Mehmet Efendi, 

4- Sarı Zade - Hacı Ali Ağa, 

5- Sölpük Zade - Mahmut Efendi, 

6- Potuoğlu - Mustafa Efendi, 

7- Zaimoğlu - Hasan Ağa, 

8- Talât Bey, 

9- Yazıcıoğlu - Şevket Bey, 

10- Abidin Potoğlu, 

11- Kâmil Çam, 

12- Mehmet Evcimen, 

13- Ahmet Çıracı, 

14- Mustafa Çamoğlu, 

15- Muzaffer Potuoğlu, 

16- İrfan İleri, 

17- Muzaffer Atasoy, 

18- Tevfık Karakaya, 



19- İbrahim Demirkol, 

20- Fikret Arslan (2000) Yeni yüzyıl. 

Belediye Reislerimizle İlgili Espri! 

1946 yılında Kasabamızın Belediye Reisi Abidin 

Potoğlu meb’us olunca; sırası ile önce Kâmil ÇAM, 

sonra Salim ÇIRACI ve daha sonra da; KUYRUKTardan 

Mehmet Evcimen Belediye Reisliği yaparak, 

memleketimize ellerinden geldiği kadar, mevcut 

imkânlar nisbetinde faydalı olmaya çalışmışlardır. 

Hepsine de minnet ve şükran borcumuz vardır. 

Kasabamızın nüktedan zatlarından biri bu reislerin; 

Soyadı ve Lâkaplarından bir dize yapmış; 

Potoğlu mebus oldu, 

• POT kırmayın sakın 

• ÇAM yarıldı, 

• ÇIRA çıktı, 

• KUYRUK koptu Toza bak ... demiş. 

“Teşekkürler ozanımıza...” 

Kaymak denince; AFYON, 

Horoz; DENİZLİ’yi, 

Lületaşı; ESKİŞEHİR’İ Hatırlatmakta ise de; 



Sivrihisar denince; 

* Nasrettin Hoca, 

* Yunus Emre, 

* Hızır Bey, 

* Sivri kayaları, 

* Ahşap Camisi, 

* Saat Kulesi, ve 

* Kilimi 

* Sarkası, 

* İncili Küpesi ile 

* Pembe Mermeri 

* Beyaz Mozayiği ve 

* Dostluğu - Dürüstlüğü - Çalışkanlığı... AKLA GELİR.  

Kazamıza has; “Sivrihisar kilimi” her evin yüklüğünde 

dürülü durur, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi 

mukaddes günlerde evlerini süslemek için... 

Kilim en eski dokuma geleneğidir. Havsız kıl halıdır. 

Çeşitli renk ve motiflerle süslüdür. Kilim evimizin 

odalarının yerini süslediği gibi; heybe - çuval veya kalıp 

yastık olarak da kullanılmaktadır. 



Motifine ve kökboyasına göre; “yollu - çubuklu - ibrik - 

aynalı - bindallı” gibi isimleri alır. 

Bölgemizde; gelin olacak her kız için ve evlenecek her 

oğul için; ailesi tarafından bir çift kilim; “aciliyetine 

binaen ya satın alınır: her hafta kurulan Çarşamba 

pazarında: şadırvanın direklerine asılan kilimlerden 

biri. Veya özel olarak dokutulur Günyüzü’nün 

Köylerinin birindeki tezgâhlarda... Ancak; sipariş 

olarak verilen kilimin ipi; yün halinden, eğrilip - 

boyanıp işlenecek hale gelesiye kadar kilimi sipariş 

veren ailece hazırlanır... Evin anası bu kadar zahmete 

seve seve katlanır. Evlenip yuva kuracak çocuğu için... 

Yünün yıkanıp - eğrilerek kelepçe haline gelip 

boyanması var ya? Günlerce süren bu zorlu iş âdeta 

evin neşe kaynağı olur!... Ve bu zevki tatmanın her 

aileye nasip etmesine uzun-uzun dualar edilir... 

2000’li yılların gençleri; artık modem hayata uyarak; 

bu güzel geleneğimiz kilimlerimizin yerine halı veya 

halıflex kullanmaktalar. Bizim dede ve baba yadigârı 

kilimlerimiz de; evin bir köşesine “ŞARK KÖŞESİ” 

yapmak için kullanılmaktadır. Artık kilim yerde değil de 

koltukların üzerine süs eşyası olarak serilmektedir. Bu 

kadarı bile; bize zevk vermekte ise de; herhalde işçilik 

zor olduğundan günümüzde kilim dokuma tezgâhları 



artık eksilmeğe ve tarih olmağa başlamıştır. Bu iş 

kolunu geliştirip ihraç meta-ı haline getirmek en büyük 

dileğimiz olmalıdır.  

El emeği göz nuru KİLİMİMİZ evimizin tabanını ne 

kadar da güzel süslüyor.  

Bahara girerken; kış temizliği. Bu arada; KİLİMİMİZ de 

havalandırılıyor. 

Memleketimizde İlme hizmet eden; Cumhuriyetimizin 

Yetiştirdiği GENÇ KUŞAKLARI İLKLER 

Parlamentoda kazamızın temsilcileri: 

* Abidin Potoğlu: (Sabık Belediye Reisi, Çiftçi) Yıl: 

1946 Demokrat Parti kurucusu 

* Hayri Başar: (Veteriner) CHP ve Güven P. 

* Şemsettin Sönmez: (Doktor) Adalet P 

* Mustafa Balcı: (Eczacı) ANAP 

* Sadrettin Yıldırım: (Avukat) DYP Yıl: 2000 

* Fahri Keskin: AKP Yıl: 2002 (Öğretmen - Ticaret) 

Ordumuz üst makamlarına yükselmiş PAŞA’larımız: 

* Hava Korgeneral: İsmet ÇAĞLAR 

* Tuğgeneral: Ahmet YÜCE 

* Tuğgeneral: Çetin UĞURAL 



* Tuğgeneral: Ali İhsan GÜVENER 

Üniversite ve Eğitim Hastaneleri Öğretim Görevlileri: 

* Prof. Dr. İbrahim KARACA: Rektör - Ege Üni. Ziraat 

Müh. 

* Prof. Dr. İhsan SARIKARDAŞOĞLU: Dekan - 

Eskişehir Anadolu Üni. Eczacılık Fak. Adli Tıp Uzmanı - 

Doktor 

* Prof. Dr. Hamdi TOPKAYA: Gazi Üni. İnşaat Bölümü 

Dekanı - İnşaat Mühendisi 

* Prof. Dr. Şan ÖZALP: Rektör Y. - Eskişehir Anadolu 

Üniversitesi 

* Prof. Dr. Mehmet KAPLAN: İstanbul Üniversitesi 

Türk Kültürü ve Edebiyatı 

* Prof. Dr. Güler ZİLELİOĞLU: Ankara Göz Bankası 

* Prof. Dr. Ersoy CANKÜYER: Anadolu Üniversitesi 

* Prof. Dr. Mehmet TOPKAYA: Maden T. Arama - 

Jeolog Mühendis 

* Prof. Dr. İsmet TOPRAK: Kırıkkale - Siyasi Bilimler 

Fakültesi Öğretim Üyesi 

* Prof. Dr. Yavuz TOPKAYA: Ankara - Ortadoğu Üni. 

Metalürji Fakültesi 



* Op. Dr. Mustafa KILIÇAL: Ankara Numune 

Hastanesi - Genel Cerrahi Uzmanı, Öğretim görevlisi. 

* Dr. Nihal URAL: Ankara Numune Hastanesi 

Dâhiliye - Kalp Hastalıkları Uzmanı, Öğretim görevlisi. 

* Dr. Şemsettin SÖNMEZ: Ankara Üniversitesi, 

Dahiliye - Kalp Uzmanı. 

Askerî Doktor ağabeylerimiz bizlere örnek oldular: 

* Dr. Mustafa AKIN: Cildiye Mütehassısı. 

* Dr. Ali KIYIK: Cildiye Mütehassısı. 

* Dr. Süleyman GÜLEÇ: Göz Hast. Müt. 

ve DİĞERLERİ ile Genç Akranı  

* Dr. Hamdi SANCAR: Fizik Tedavi Müt. 

* Dr. Hüseyin SARIKARDAŞOĞLU: Dahiliye Müt. 

* Dr. Nedime GÜNDÜZ: Dahiliye Müt. 

* Dr. Ahmet ŞEREN: Göğüs Hast. Müt. 

* Dr. Hamdi SARIKARDAŞOĞLU: Gastro Ent. Müt. 

* Dr. Kemal KILIÇAL: Çocuk Hast. Müt. ve daha 

niceleri... 

ECZACILARIMIZ’ın öncüleri 

* Ali USLUER: Eczacı 



* Zeki ÇALIŞ: Eczacı ve daha niceleri... 

Kimyagerlerimiz 

* Ali KOÇAK: Askerî Kimyager 

* Ahmet KILIÇASLAN ve yeni gençlerimiz... 

Tarihimizin zenginliklerinden KADILARIMIZIN bugün 

yerini dolduran: HAKİMLERİMİZ ’den bazıları: 

* H. Tahsin ÇÖRTOĞLU 

* Hayri KOKSAL (Yarg. 2 nci D. Başkanı) 

* Eyüp ÇINGIR (Yarg. Tetkik hakimi) ve 

Avukatlarımızdan bir nebze: 

* Hamdi SÖLPÜKER (İstanbul)’da 

* Zeki ÇIRACI (Sivrihisar)’da 

* Sıtkı ÇÖRTOĞLU (Ankara)’da 

* İbrahim DEMİRKOL (Sivrihisar)’da 

* Kâmil ÇÖRTOĞLU (Ankara)’da 

* Hilmi ÇINGIR (Sivrihisar)’da 

ZİRAAT MÜHENDİSİ 

* Celâl SÖLPÜKER 

* Necati BAŞAR 

* Bekir ÜNVER ve dahaları... 



ORMAN MÜHENDİSİ 

* İhsan EFEOĞLU 

* Cemal MEDİN 

* Necmettin TERZİOĞLU  

MAKİNE MÜHENDİSİ 

* Ziya KANDİLCİ (T. Ziraî Donatım Kurumu Genel Md. 

Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar 

yükselmiştir) ve dahaları 

İNŞAAT MÜHENDİSİ 

* Kamil BİÇERLİ 

HEYKELTRAŞ 

* Metin YURDANUR: Eserlerinden bazıları; 

- Kazamız girişindeki; Nasrettin Hoca Heykeli 

- Ankara - Sıhhiyedeki; Allaha yalvaran el 

- Ankara - D.D.Y. Gar önü kavşakta; aslana binmiş 

Nasrettin Hoca heykeli 

- Macaristan Zigetvar’daki KANUNİ SULTAN 

SÜLEYMAN anıtı 

- Japonya’da ATLI ATATÜRK anıtı 

- Libya’da AL-GARDABİA anıtı 



- Polatlı DUATEPE anıtı ve ayrıca Ankara’da 10 

kadar, yurdumuz muhtelif yörelerinde de 50 kadar 

heykele imza atmıştır.  

Ve RESSAM 

* Süleyman ŞAHİN - (Çoban Ressam) 

* Ali ÇOŞKUN 

MÜZİSYEN - Koro Şefi - Bestekâr 

* Hüseyin ERBAY 

Ve Türkiye Radyo Televizyon ’da; 

* Halit KIVANÇ - “Karaburan köyünden” - TRT Ankara 

- Spiker 

* Engin BAŞÇI - “TRT İstanbul” 

* Fatih ORBAY- TRT Ankara - Spiker 

* Ünal SOLMAZ - TRT Ankara - Program Yapımcısı 

Ve Basın - yayında; 

* Ahmet Bican ATMACA - “30 yıldır mahalli gazetemiz 

“Sivrihisar’ın Sesi”ni çıkarmaktadır.” 

Ve VETERİNER 

* Askeri: Bekir VURAL 

* Hayri BAŞAR - “Sabık Mebus” 



AYRICA: İhsan GEVREK (Siyasal Bilgiler Fak. Mezunu) 

Gürbüz ÇÖRTOGLU (Tarihçi, Sivrihisar Derneği 

Kurucusu) 

Ve Niyazi ALKARA (Uluslararası İlişkiler. Urban Şirketi 

Yöneticisi) 

Yukarıda; her kademede, ilmin her branşında temayüz 

etmiş hemşehrilerimizden örnek isimler vermeğe 

çalıştım. 

Cumhuriyetimizin verdiği imkânlarla; yüksek tahsilini 

yapan gençlerimizin sayısı bu kadar değildir. Bu atılım 

âdeta yarış halinde seyir ve takip etmiştir. 

1930’lu yıllarda; hatıram yanıltmıyorsa, Devletin açtığı 

imtihanı kazanarak; Atatürk’ün de onayı ile Amerika’ya 

mastır için gönderilen on Türk’ün içinde; öğretmen 

Mehmet Ali Bey de vardı. Dönüşünü heyecanla 

beklediğimiz, iftihar vesilemiz Mehmet Ali Bey; 

maalesef yurt dışında geçirdiği bir elim trafik kazasında 

hayatını kaybetmiştir. 

Bilâhare; 1937 yılında Devletimizin Makine Kimya 

Kurumunca açtığı imtihanla İsviçre’ye gönderilen 

Mehmet Topkaya; Prof. Dr. Jeolog olarak vatanımıza 

dönmüştür. 



Ve bilâhare Kunduracı Sadık Usta oğlu Rıza Bey de 

İsviçre’ye imtihan neticesi gönderilerek Ziraat 

Mühendisi olarak gelmiş. Daha gelişmiş Avrupa’nın 

yeniliklerini vatanımıza getirmiştir. Ve keza; Prof. Dr. 

İnşaat Müh. Hamdi Topkaya da İsviçre’de yüksek 

tahsilini yaparak yurda dönmüştü. 

Artık yurtdışı yolları açılmıştı gençlerimiz için; yüksek 

tahsillerini yapmak veya yaptıkları tahsilin gelişmesini 

sağlamak gayesi ile... Yıllar yılı bu okuma ve yükselme 

hırsı devam etmiş... Ve neticede; üniversitelerimizde 

ve eğitim kurumlarında; söz sahibi ve kürsülerde 

öğretici - hoca durumuna gelmişlerdir. îş bu kadarla da 

kalmamış yurtdışına giden ilim adamlarımız ve 

gençlerimiz; oralarda kendilerini kabul ettirerek 

yabancı öğrencilere ders veren hoca haline 

gelmişlerdir; Örnek mi? Amerika’da; 

* Doç. Dr. Adil Ahmet KILIÇAL: Yüksek Mimar - Çevre 

Mühendisi - Bilgisayar Uzmanı olarak Washington’da, 

* Doç. Dr. Ahmet Celâl TOPKAYA: Elektronik 

Mühendisi olarak; Texas’ta öğretim görevlisi olarak 

çalışmaktadırlar ve keza; 

* Diş Hekimi Hüseyin Şeren oğlu Çetin Şeren de 

Amerika’da üniversite hocalığı yapmaktadır. 



2000’li yıllara girerken; yalnız evlatlarımız değil; 

torunlarımız dahi, yeniliklere doğru korkmadan, 

koşarak gitmektedirler. 

İşte; buraya kadar örnekler verdiğim her branşta 

yetişmiş gençlerimizin dışında daha birçokları vardır. 

Hem de birbirinden daha üstün. 

İleri yıllarda; bir çığ gibi büyüyen ve gelişen ilim 

adamları topluluğu âdeta; büyük dedeleri; Yunus’lara, 

Nasrettin’lere ve Hızır Beylere yetişmeğe 

çalışmaktadırlar. Ve hatta onlar gibi dünyada isim 

yapmağa, şan ve şöhret olmağa gayret 

göstermektedirler... 

Hemşehrimiz Heykeltraş Metin Yurdanur’un 

Macaristan Zigetvar’daki KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 

ANITI 

 Heykeltraş Metin Yurdanur’un Ankara Sıhhiye’deki 

ELLER Anıtı ve Sanatkârın Kendisi.  

Bütün bu güzel duyguları bizlere yaşatan; kazamızdaki 

mevcut o zamanların birkaç ilkokuldaki değerli 

hocalarımızdı... Onları daima himmet ve şükranla yâd 

ederiz; her an ve her vesile ile işte aklıma geliveren o 

değerli hocalarımızdan bazıları: “Süleyman ve Ali 

Darbaz kardeş hocalar, Sami Boyacıoğlu ve Saime - 



Rüstem Erdemgil hocalarım ile Hüsamettin Sölpüker 

ve çok değerli hocalara” hürmetlerimizi sunarız. 

İşte; dedelerinin azim ve çalışkanlık genlerinden birini 

taşıyan ressamımız SÜLEYMAN ŞAHİN. 

Kendi öz varlığı ile nelere kadir olmuş hemşehrimiz.  

YUNUS EMRE'DEN 

Ecel geldi va’de irdi Bu ömrün kadehi toldı Kimdür ki 

içmedin kaldı Allah sana sundum elüm...  

Sivrihisar’ımızla ilgili; 

* Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun; YABAN ROMANI, 

kim için? 

* Şair Eşrefin; Esprisi, 

* Sekiz Okka Yoğurt’a Dokuz Okka Dara Meselesi, 

* Yahudi’nin İmtihanı ve Neticesi  

“Yaban” bir roman adıdır. İstiklâl mücadelesinin 

verildiği Sakarya muharebelerinin yapıldığı 1921 

yıllarında; Erkânı - Harbiye tarafından (Tetkik-i-

Mezalim Heyeti) ile Sivrihisar Porsuk dolaylarındaki bir 

köyünde yaptıkları bir (istihbarat) vazifesi verilen 

“Yakup Kadri Karaosmanoğlu; bu tetkik ve gezi 

intibalarını; 1932’de “Yaban” adlı (Roman)’ı yazmış. 



“Yaban” bir roman değil bir Anadolu köyünün 

mücadele yıllarındaki panaromasıdır. O yılların bir 

köydeki sosyal yapısını gayet güzel ifade etmektedir bu 

roman. Yol yok, ışık yok, telefon yok, radyo yok, gazete 

yok! Köylünün yegâne teması; ya komşu köylerle veya 

ara-sıra gidebileceği kasaba pazarıdır. 

Bu nedenlerle; yabancı ile temastan korkar olmuşlar 

hep... Şairin âşık olduğu kızı vermekte tereddüt 

etmişler, ya mesut olmazsa diye? 

İşte ruhumuza işlemiş “Yabancı” kelimesi yıllar yılı 

hükmünü sürdürmüş, Ta...l950’lere kadar. 

Etraf il ve kasabalarla temas arttıkça; Sivrihisarlı artık 

yabana kız vermeye yabandan kız almaya başlamış. 

İşte “yaban” ürkekliği de kaybolmuş böylece... Mutlu 

uzun yıllar süren yuvaların miktarı arttıkça. 

“Şair Eşrefin esintilerinden” Hisarın -SİVRİSİ mi? -AK’ı 

mı? Memuriyetin cilvesidir bu. Hangi hükümet 

zamanında olursa olsun, daima tayin konusu gelir 

gündeme. İstesen de istemesen de. 

İşte şair EŞREF’in de başı deridedir bu yüzden. Yeni 

tayin olacağı yerin söylentileri gelir kulağına kadar. Şair 

Eşref bu; hemen dile getirir dizelerini makamı aliye... 



“- HİSAR olsun amma, başı sivri değil AK olsun.” der. 

Bu tatlı espri ile dileği yerine getirilir ve şair AKHİSAR’a 

tayin edilir. 

Aslında hata yapmış sayın ozan bu esprisi ile... Şayet 

zahmet edip bir uğraşsaydı kasabamıza da; teneffüs 

edebilseydi o nefis ortamın havasını, pişmanlık 

duyacaktı sanırım. 

“SİVRÎHİSAR’LI değil misiniz; 

Sekiz okka yoğurda Dokuz okka dara çıkarırsınız” 

serzenişi? 

Zaman, zaman bize söylenen yarı şaka, yarı ciddi bir 

serzenişle; şu yoğurt hikayesini aydınlatmak gerekir 

zannımca... 

İçeriğinde; bir kurnazlık mı var? yoksa bir hile mi? veya 

bir TEMİZLİK timsali mi? var. İşin aslı şudur: 

Tartıda Okka’nın kullanıldığı eski zamanda köylünün 

biri; yoğurt getirmiş pazara satmak için. Yoğurt 

dedikse; öyle bir-iki okka bir kesede yoğurt değil. Ben 

diyeyim kırk okka, siz deyin elli okka. Tam bir HARAR 

çuval (Kalın ipten örgülü). 

Pazar bu ya; satmış okka okka üzerinden... yoğurt 

miktarı azalınca; bir alıcı talip olmuş geri kalanına. 



Tartmışlar bir kantarda gelmiş sekiz okka... Çuvalı 

boşaltmış bir kabına alıcı Çuvalı da kiri ile vermemek 

için ıslatmış yıkamış şadırvanın musluğunda; Pek tabi 

suyu iyice emen harar çuval darası: kantarda gelmiş bu 

defa dokuz okka! Bu hesaba göre; 

Alıcı kişi yoğurt sahibi olurken, köylü bir okka da borçlu 

çıkıyor! 

Pek tabii; her ikisinin de aklı karışıyor! Köylü 

dayanamaz bu neticeye: 

Bu yaşıma kadar, hep gelir pazarda yoğurt satarım 

amma; alışverişin böylesini hiç görmedim, pes 

doğrusu!” der Ve hâlâ söyleniyordu; kendi-kendine: 

“Sekiz okka yoğurda, Dokuz okka dara!” diye de... 

Hâlâ kimsenin aklı ermedi bir türlü bu alışverişe ve bu 

yoğurt hikayesine... 

Alıcı; - hile mi yaptı? 

- Kurnazlık mı? akla gelebilir. 

Halbuki alıcının safıyâne gayesi çuvalı temizlemekten 

ibaretti. 

Evvel zaman içinde YAHUDİ Yerleşememiş Kasabamıza 

Neden mi? Fi tarihinde; bir Yahudi biner eşeğine; 

“Rızkını aramak için” dolaşır kasaba - kasaba... Ve 



nihayet gelir Sivrihisar’a... Kasaba girişindeki GARİPÇE 

çeşmenin yakınına konaklar. 

Mahallenin çocukları oynamaktadır oralarda kendi-

kendine... 

Yahudi TEST yapacaktır; çocuklar üzerinde. Çağırır 

yanma çocuklardan birini. 

“- Bak evlat; şu beş kuruşu al, çarşıya çık, bana öyle bir 

şey getir ki; ekmeğime katık, hayvanıma YEM, ve bana 

da EĞLENCELİK olsun.” der. Çocuk; hemen koşar 

çarşıya bir “KARPUZ” ile döner, ve; çocuk: 

“- Verdiğin para ile KARPUZ aldım size. Kes karpuzu 

içini ekmeğine KATIK yap, kabuğunu eşeğine yem, 

çekirdeğini de kendin eğlencelik yaparsın.” der. 

Yahudi şaşkındır! Belki bu çocuk üstün zekadır. Bir de 

öbür çocuğun zekasını ölçeyim der. Ve kendi-kendine 

atçılık oynayan bir çocuğu çağırır yanma Yahudi, 

çocuğa; Evladım, şu ip ile bağlayıp da at diye çektiğin 

“şu taş parçasını” bana verir misin?” der... Çocuk; 

Olmaz!” der. O benim atım. Peki ama para ile sat.” der 

Yahudi: Çocuk bakıyor ki; bu heykeli çok kıymetli bir 

eser, yabancı adam benim elimden kandırıp alacak, bu 

defa ağır şart koşar; Yahudi’ye heykeli vermemek 

için... Çocuk bu defa peki der; 



Şayet şu kaya üzerine çıkıp; EŞEK gibi ANIRIRSAN sana 

parasız veririm bu heykelciği:” der. Ve Yahudi çocuğu 

kandırdım, bu teklif gayet güzel... Buralarda 

çocuklardan başka kimseler de yok der kendi 

kendine... Ve teklifi kabul eder... Çıkar kayanın 

üzerine; EŞEK gibi seslenir bağırarak! 

İner kayadan Yahudi: Heykeli ister çocuktan. Bu defa 

kurnaz çocuk Yahudi’ye; 

Sen eşekliğinle bu heykelciğin kıymetini bildin de, ben 

adamlığımla bilemez miyim!” pişik!? Yapar eli ile ve 

heykel atının ipini çekerek... Deh! der sürer atını 

kasabaya doğru. 

Ve Yahudi bakakalır çocukların ardından, söylenir 

kendi-kendine; 

Bu kasabanın çocuklarında bu ticari kafa var iken, bana 

buralarda ekmek düşmez” der. Ve yoluna devam eder. 

Sürer eşeğini o hızla ta... gider... gider... Kayseri’ye 

yerleşir.  

Yörelerimize has Yemeklerimiz ve Tatlılar ile Misafirlik  

NASRETTİN HOCA'DAN... NE ZAMANA KADAR 

Gençliğinde gevezenin biri hocaya sorar: 

- Hocam ne zamana kadar insanlar doğup ölecek? 



Hoca adamın yüzüne bakar, şöyle bir düşünür gibi 

yapar, sonra: 

- Cennet ile cehennem doluncaya kadar der. 

Sivrihisar SOFRASI 

“Sivrihisar dedikleri; Bulgurdur yedikleri, Pek hoşuma 

gidiyor, “Hangırda” dedikleri.” 

Bilmeyen yoktur hemen hemen bu dizeleri. Takvim 

yapraklarına işlenmiş zaten... Bir bakıma da çok doğru 

söylemiş şair. Sanki içine sindirmiş koskoca kasabamızı 

dört satır arasına. 

Evet; Sivri kayalarımızın eteğinden başlayıp, 

gözümüzün alabildiğince uzanan ovalar bir yanda 

Haymana’ya diğer yandan Eskişehir Ovalarına 

kaynaşır. Bu Lebi- Derya arazide ne yetişir? Hemen 

hemen hepsinde de ya buğday-ya arpa! 

Sebze mi? Dere kenarlarında, köy vadilerinde, çeşme 

ayaklarında ne biterse... Hepsi o kadar... Bu bakımdan; 

zeytinyağı yemeklerde değil; sadece salatalara tat 

vermek için kullanılmış hep ve daima; Koçaş’ın 

patlıcanı, Kepenin pırasa ve kelemi ile Çiftliğin hıyarı 

cankurtaran olmuş. 

Peki; geriye ne kalıyor: Bulgur ve et... Ve aklımıza 

gelebilen her şekli ve her cinsi kullanılmış 



yemeklerimizde... İyi ki o yıllarda; bağlarımız çok 

bakımlı ve bereketli idi de; sebze boşluğumuzu üzüm 

ve meyvelerden almaya çalışmış kasaba halkımız. 

Eski yılların yol durumunu da hesaba katarsanız; 

durum gayet açık ithalat da yok! Yaz gelecek de; eğer 

var ise bir-iki karış yerin; sulayacaksın kendi 

imkânlarınla ne ekip de, ne biçebilirsen hepsi o kadar... 

Abdullah çavuşun bahçesi ile uyuz suyu yatağı; ancak 

ve ancak; ıspanak ile taze soğan ihtiyacını karşılamaya 

çalışıyordu kasabanın... Ispanağı Amed’in tola ile 

dükkan aralarındaki satışını halen görür gibi oluyorum. 

Her ev bir bulgur İMAL YERİ’dir 

Harman kalkıp doldu mu buğday ambarlara... Yavaş, 

yavaş kurulur büyük kazanlar çeşme başlarına. Yıkanır 

buğdaylar taşından, samanından... Serilir açılan 

kilimlere... Biz çocuklara düşer; tavuk ve kuşlardan 

korumak deneyi. 

Akşama dek kuruyan buğdaylar konur çuvallarına 

taşınır evlere... Bir kısmından yapılır un... İki KEPEN 

arasındaki SU DEĞİRMEN’lerinde Ve geri kalanı; 

BULGUR YAPILACAKTIR BİNBİR EMEKLE. 

Bu defa; avludaki ocağa kalanır odun ve tezek, konur 

üzerine devasa bir kazan... Kaynatılır buğday... Gölle 



olasıya kadar... Yine aynı seremoni serilip kurutulur 

kilimde... Kuşlardan koruyarak, Sıra gelmiştir 

işlenmesine... Taşınır DİNG’e... ezdirilir gölle dönen 

taşın altından Peki sonra? Evlerde; eli kınalı gelinlerin 

ve başı yazmalı analarımızın elleri ile çevirdikleri 

değirmenlerde son bulur işlem. İnce kalın ELEKLER’de 

ayrılır; boy-boy... İNCE DENESİ, BULGURU ve YARMASI 

ile DÜGÜ’sü gece yarılarına kadar süren neşeli çalışma 

ve türkülerle... Herşey tamam... 

Artık yerleştirilip kaldırılır torbalarında kilerlere... 

Bütün yıl yapılacak yemekler için “Allahtan sağlık 

dilekleri ile”... 

YEMEKLERİMİZ 

* BULGUR AŞI: Sulusunu mu istersiniz yoksa 

kabartmasını mı? Keyfinizin bileceği iş... Mis kokulu 

sade yağı ile olduktan sonra mesele yok... Yanında 

soğanı da kırarsan tadı başka olur pilavın... İster Çal 

kaşığı, ister yufkaya dürün... Doyurur aç mideleri 

* DÜĞÜN AŞI: gibi mi olsun dersem; Bulgura ekle 

nohudu veya mercimeği yap suluca; et sulu-tereyağlı 

pilavı; Yufkayı ser; dök SİNİ üzerine... Yanında bir kase 

NARDENK mi? kaşıklarsın! Yoksa; patlıcan Turşudan mı 

ısırırsın? artık sen bilirsin. 



* GÖÇE AŞI: İçi naneli-pastırmalı olunca bulgur... 

Kabartması da yapılmışsa; tadına doyum olmaz. İşte 

bunun yufka ile dürümü zevklidir doğrusu... Bunun 

tadı ve lezzeti nerede var acaba? Yanına da eklersen 

bir tas sarımsaklı cacığı... Deyme keyfine... 

* CİVCİ AŞI: Her ne hikmet ise ince bulgurdan yapılan 

bu aşı; pek severdik çocukluğumuzda... 

* DÜĞ KÖFTESİ: Peki ne demeli; Sivrihisar’ımıza has 

bu güzel leziz köfteye. Tıbben düşünürseniz; B1 

Vitamini deposuna ne demeli? Her biri leblebi tanesi 

kadar; usanmadan, bıkmadan yapılan binlercesi ve 

içine konan; Yumurta -maydanoz -havuç- patates ile... 

Düşünebiliyor musunuz ağız tadım? Yap servisini 

tabağa... Dök üzerine ister sirke, ister limon veya 

yoğurdu ve sonra çal kaşığı... bu güzelliğe can mı 

dayanır. 

* KELEM DOLMASI: Kepenin keleminden, Ançıların 

yağlıca etinden ince bulgur ile yapılırsa, ceviz 

cesametinde birer lokmalık dolmalar... Acı frenk biberi 

ile de tatlandırılırsa... Ve yufka ile yenirse sunum-

sunum ağzı biberden yanarak; ah... of... diyerek! Ve 

sakın unutmadan yanımda da; BADILCAN turşusunu!.. 



Benim ayaklarımı sizin ellerinizi bağlamak pahasına!., 

ne demeli? 

* ASMA YAPRAĞI SARMASI (Etli Dolma): Taze GICIR 

asma yaprağı-koyun kıyma ve ince bulgur ile yapılan 

dolmalar; sarma işlemi yapılırken birer lokma 

büyüklüğünde olmasına bilhassa itina edilir. Pişirilen 

sarmaların üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek servis 

yapılır. Taze sulanmış yufka ile sunum-sunum yemenin 

keyfine diyecek yoktur. Afiyet ola. 

“Bu dolmanın KILIÇAL ailesinde çok değerli bir tarihi 

anısı vardır; O ölmez Türk büyüğü, Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’le ilgili: İstiklal mücadelesi yıllarında; Afyon 

taarruzu öncesi Sivrihisar’a uğradıklarında, sayın 

atamız; akrabamız olan Zaimoğlu Hacı Ali’nin evinde 

misafir edilmişlerdi. Büyük anamız Nazife Hanım 

Paşaya ikram edilecek yemeklerin hazırlanma 

bahtiyarlığına ermiş. Diğer yemeklerin yanında; 

bilhassa “asma yaprağı sarması ile kıymalı Sivrihisar’a 

has “SU BÖREĞİNİ” çok beğendiğini ve kendisine 

bilhassa ifade edildiği” Unutulmaz hatıradır. Daima 

rahmetle andığımız büyük anamız; Yeri geldikçe, “-Ben 

yaptığım yemekleri Gazi Paşaya beğendirdim de size 

beğendiremedim” diye espri yapar ve bu arada, o ânı 

yaşar gibi olurdu. 



* SU BÖREĞİ: Tek tek kendi elceğizinle açılan yufkada 

ve orta yağlı koyun kıyması ile yapılan su böreği 

sofralarımızın şahıdır... 

Eskişehir merkezinde 90’lı yıllarda yapılan; mahallî 

yemek yarışında ALTIN MADALYA ile taltif edilmiştir. 

Tijen Kılıçal’a tebrikler. 

“Hatta bu börekle ilgili bir anı vardır benliğimde; 

Kişilerin adı benim içimde kalsın Evin beyi demişti 

hanımına; Bak hanım bu böreği neliklerle yaptın; eğer 

bu akşamki gelin okunmasında bana hediye DİZ 

MİNDERİ getirmezlerse; sofraya böreği 

koymayacaksın!? 

* PIRASA DOLMASI: İster pirinçli Zeytinyağlısı olsun, 

ister Kıymalı pirinçli dolması olsun pırasanın her 

ikisinin de yeri başkadır sofralarımızda. Ancak; Servis 

yapıldığında Limon sıkmayı unutmamak kaydı ile. Tabiî 

damak meselesi isterseniz limonsuz yiyiniz? Ben 

nereden bilebilirdim aceleniz olduğunu? 

“Kasabamıza bir mahallesi kadar yakın KEPEN 

Köyümüzde yetişen pırasanın değerini; hasbelkader 

yurtdışı (Amerika’ya) gittiğimde anlamıştım; 

bizimkilerin taze gevrek ve leziz oluşunu. Oralarda bu 

sebze hem nadir bulunan, hem de çok pahalı bir 



yiyecek. Çok enteresan oralarda yetişmediği gibi 

Brezilya’dan ithal edildiği ifade edilmektedir. Özetle 

oralarda pırasa ancak zengin sofralarının süsüdür 

sadece. Lütfen pırasamızın değerini bilelim hem 

nefaseti ve hem de sağlık değeri yönünden.” 

* MIHLAMA: Doğranmış kuru soğan yemeğin 

anasıdır. Tereyağı-Yumurta- pastırma ve en sonunda 

limon suyu ile tamamlanır yemek. Sıcak-sıcak yapılan 

servisten sonra akan ağız sularını siz hesap edin, 

söylemesi benden. 

“Haşlanmış soğanın; mide ve barsaklara faydasını hiç 

düşündünüz mü?” hatırlatayım deyiverdim. 

* ARABAŞI: Yapılışı- yenişi takdim şekli değişiktir 

memleketlerde bildiğim kadar. Kimi yerlerde terbiyesi 

yapılır. Damak tadıdır tenkit etmek içimden gelmiyor 

amma; bizim arabaşının tadı tuzu daha başka, daha 

leziz geldi bana. 

Kış ayı geldi mi? Biberli ve sıcak-sıcak et suyu ile 

arabaşı hamurunu yutmak tahta kaşıkla ayrı bir zevk 

doğrusu. 

Her şeyin bir raconu vardır derler ya; arabaşının yutma 

zamanı ve zemini vardır. Uzun geçen kış gecelerinde; 

davet ettiği misafirine; en güzel menü bu olsa gerek: 



“- Önce arabaşı içilir 

- arkasından; tavuk etli-pirinçli kapama tava, ve 

yanında turşu, 

- en sonunda; pekmezle karışmış tahin 

- az şekerli; kallavi KAHVE de tamamlar sofrayı.” 

Koyulaşan sohbetle. 

* ÇULLU KÖFTE: Yabancıların kadınbudu dedikleri 

köfte ile biraz yakınlığı olsa da; bizimkinin tadı ve 

nefaseti başkadır doğrusu... Yurt dışında; 

misafirlerimize Türk yemeği olarak Sivrihisar’ımıza has 

- Önce tarhana çorbamızı, 

- Arkasından çullu köftemizi takdim ettiğimizde çok 

memnun olmuşlar; hemen sıcağı-sıcağına yapılış 

tarifesini almışlardı bizden. 

* BİCİ: Her zaman yapılamaz o, ve yoktur 

mutfağımızın günlük menüsünde. Kesildi mi kurbanlık 

koyun... Evin anası şayet katlanırsa zahmetine; 

yapacaktır mideler o zaman ikinci bir bayramı! Hazım 

fermentlerinden zengin o karın; temizlenir bol su ile 

defalarca. Ta... ki... gönlün rahat edesiye kadar... 

Doldurulur içi (pirinç+kuş üzümü+ve kavrulmuş çam 

fıstığı) ile... 



E... ne demeli, tarifi benden yemesi sizden. 

* KEŞKEK: Ogün evde çamaşırmı yıkandı veya yufka-

haşlama ekmeği mi yapıldı? Tandır yanmıştı nasıl olsa. 

Yazık mı değil bu ateşelder: bizim tasarruflu analarımız 

hemen koyar ateşine; “bir kuru kemikle, keşkeği” o 

pişer kendi kendine ımıl- ımıl et suyunu içine eme 

eme... akşama hazırdır yemeğimiz. Yeme faslına 

gelince artık siz bilirsiniz. 

- Suluca çorbasını mı içeceksiniz? 

- Yoksa pilav gibi katisını mı? üzerine karabiber 

serperek. Veya az pekmezle karıştırarak. 

* ERİŞTE: Evde kesilip hazırlana yumurtalı makarna 

ile mercimeğin ve nanenin karışımı bir çorbadır 

aslında. Serin havalarda midelere verdiği rehavet 

tartışılamaz doğrusu. 

* BAMYA ÇORBASI: Taze bamya ile yemek yapmaya 

pek alışık değildir bizim halkımız. Tazesi bizde 

yetişmediğinden her halde. Kuru ve inci tanesi gibi 

küçük bamya çorbası; şayet et suyu ve ince -kuşbaşı 

etle de yapılmışsa değme keyfine. Üzerine sıkılan 

limonda cabası. Bamya çorbası; Düğün yemeklerimizin 

ve büyük davetlerimizin ilk mide kapısını 



açanlardandır... Bu çorba olmadan hiçbir davet 

düşünülemez. 

* BASTI: Patlıcanın yemek çeşidi yönünden; 

mutfaklarımızın baştacı sayılır. 

- Patlıcanı KÜLLEYİP KÖZ ateşinde içine; soğan + 

yeşilbiber + Domates ve baharat koyup şöyle büyücek 

bir yufkaya dürüpde yemek mi istersiniz; yanında bir 

bardak ayranla, 

- Yoksa; o güzelim KOCAŞ patlıcanının (yarıp 

kamını), koyun kıyması ile doldurup pişirecek misiniz 

fırında? Ve yanında tereyağlı pilav ile cacık da iyi olur 

hani! 

- Veya sıvı yağda patlıcan yaprak yapıp kızartıp; 

sarımsaklı yoğurtla yemeği mi deniyeceksiniz? 

- Yoksa; Patlıcana, kabak, patates, Ayşe kadın, 

soğan, domates, biber ekleyip etlice GÜVEÇ mi 

yapacaksınız? Toprak çömlekte. 

- En iyisi: Sivrihisar’ımızın saygılı yemeği, baş tacı, 

ağız tadı, Piknik yemeği: 

BASTI’mı yapacaksınız? Eğer sizde ben gibi 

düşünüyorsanız; Koyun etinin bastılık, kemikli 

yerinden alınız yeterince, patlıcanı (amma; Koçaş’ınki 



olsun), domates ve soğan ile yeşil biber ve acı frenk 

biberini de eklediniz mi deyme keyfine. İster taze 

yapılmış bazlama ile ister Manikleri’in Fırının uzun 

ramazan pidesi ile yiyiniz keyif sizin. 

- Patlıcanın has yemeklerinden; nasıl olur da 

unuturum; o nefis zeytinyağlı soğan ve sarımsakla 

doldurulmuş; İMAM bayıldıyı... 

Tatlılar’dan Bölgemize has olanları: 

* HÖŞMELİM: 

Bahar gelip yayla evinize göç etmişseniz veya yaylacı 

bir dostunuz var ise; sağılmaya başlayınca koyunlar; 

yapılır artık höşmelimler nefis-nefis tavalarda. Unla 

kavrulu kaymağın üzerine döktün mü pekmez veya bal 

menü tamam. Çok yenebilmesi ve hafifletilmesi için de 

yanında sarımsaklı ayran iyi gelir hani! 

* MET HELVASI: Bu helvanın ustalarını rahmetle 

anıyoruz şimdilerde. Helvacı Kara Şaban emmi; Nuri 

Ahmet, İncirlerin Muhiddin Beyler’in hep emeği vardı 

yediğimiz o tel tel nefis tat ve lezzetli helvalarda. 

* CEVİZLİ EV BAKLAVASI: Uzun merasim isteyen bir 

iş... Şayet maharetli bir el de girerse içine... İster seker 

şerbeti ile ister pekmezle yeyiniz kimse bir şey demez 

ve karışmaz-tenkid etmez kimse keyfinize... 



“1930’lu yılların sosyal yaşantısı içinde, hayat 

mücadelesini sürdüren anamız; yeri geldikçe 

gelinlerine; 

“Çarşıdan etiniz çekilmiş, yufkanız açılmış, baklavanız 

şerbetli gelir!” derdi de güler geçerdik bu espriye. 

Hani ya; bir yerde haklı sayılırdı anamız. O yıllarda 

ailemiz çok kalabalıktı. Genelde soframız kadrosu bir 

düzineyi düşmezdi. Bu nedenle çarşı harcı da büyüktü 

elbette. Eve kıyma için et mi geldi? Anamız koyacak bu 

eti kütüğün üzerine, alacak satırı eline vur Allah’ım vur, 

etin tamamı kıyma olasıya, Tabi ne kolunda kalırdı 

derman ne de bedeninde... 

E... bayram geldi veya canımız istedi baklava mı 

yapılacak evimizde? O gün erken saatlerde ev içinde 

bir telaştı başlar. Serilir kilimlerin ve sedirlerin üzerine 

temiz kar gibi ak çarşaflar, açılan yufkaların yayılması 

için. Oklava ve yaslağacm dili olsa da söylese; vasati 

kırk kadar yufkanın nasıl açıldığını. 

Dahası da var; bizlere ev içinde oynayacak yer de 

kalmaz, büzülür beklerdik bir kenarda; pişecek 

baklavanın hatırına. 

Açılan yufkalar dizilir bakır siniye ki tabî olarak tereyağı 

ve cevizi ile. İş gelir pişirmeye! Zannedilir ki iş tamam. 



Öyle değil kazın ayağı... Mahalle veya çarşı hısımına 

gönderseniz siniyi arzu edilen gibi pişemez ya yanar 

üzeri ya da kurur boylu boyunca. O halde en iyisi evde 

kendi gözünün önünde elceğizinle kızartmak! Bu iş de 

ayrı bir görgü ve maharet ister: 

Önce toprak yere ekmek sacı konur, üzerine de yayılır 

olmuş kömür ateşi (ateş tabiki meşe kömüründen 

olacak). Tam sacın tam ortasına SAC AYAĞI ve üzerine 

de baklava sinisi... En üste de bombe tarafı üstte 

kalacak şekilde ikinci bir geniş sac yerleştirilir... Tabii 

Bu sac üzerine de kâfi miktarda kömür ateşi yayılır, 

artık ortam rahatlamıştır. Her iki ateş arasında kalan 

börek pişer yavaş yavaş anamızın dikkatli bakışları 

önünde... 

Adı üzerinde; EV-BAKLAVASI... Tadı başkadır onun 

için... Epeyce yorgunluk oldu amma, değdi doğrusu bu 

emeğe... afiyet olsun. 

İZMİR’DE Kelem Dolması 

İzmir’de oğlumun evinde bir araya gelmiştik; küçüklük 

arkadaşımı ve akrabam Prof. Dr. İbrahim Karaca ve 

Prof. Dr. İhsan Sarıkardaşoğlu ile ma-aile... Beraber 

olmanın mutluluğu içinde; laf lafı açtı; geldi-geldi sıra 

Sivrihisar’ımızın yemeklerine. Dedim ki; Şöyle KEPEN 



Köyünün lahanasından, Ançı’ların eti ile yapılmış, 

yağlıca biberlice bir lahana dolması olsa; yanında da 

patlıcan turşusu; yufka ile suyuna bandıra bandıra 

yesek, nasıl olur.” 

Karaca; itiraz etti hemen... Senin dediğin ANKARA 

dolması oldu. Bak dinle. 

Kepemin KELEMİ, Ançiların ETİ, yanında BADILCAN 

turşusu, GARTALAÇ ile yiyeceksin, sunum-sunum. 

Şimdi oldu Sivrihisar dolması.” demişti de; epeyce 

gülmüştük bu espiriye. 

Gurbetçinin Özlemi 

Sivrihisarlı olup da; ister yurd içinde, ister yurd dışında 

olsun; her nerede ise; fark etmez aslında özlemin şekli-

şemayili 

Gözünde tüter daima; 

* Dolma sarmaya yatkın; kepeni’in kelemine, 

* Adeta çekirdeksiz, hemen pişiveren o kadife donlu, 

bastılık-küllemelik: Koçaş’ın badılcanma... 

* Nefis tadı ve kokusu ile o güzelim; günyüzü 

kavununa 

* Sulu ve gevrek, dalından taze kopmuş çiçeği 

burnunda: Çiftliğin hıyarına 



* Bağlarda pişirilen; bulgur aşı ve bastıya, 

* Düğünlerin geniş sofralarına bakar daima uzaktan, 

iç geçirir sulanır ağzı yeterince. 

YİYECEKLERİMİZİN MEŞHURLARI; 

* KOÇAŞ’ın patlıcanı, 

* GEÇEK’in üzümü, 

* GÜNYÜZÜ’nün Kavunu, 

* KEPEN’in Kelemi, 

* ÇİFTLİĞ’in hıyarı, 

* GERENLİ’nin kabağı. İLE 

* MANÎKLER’in pidesi, 

* KAMİL’in tepsi ekmeği, 

* ATİKE’nin haşhaşlısı, 

* ANCITarın pastırması 

* MUAMMER’in sucuğu, 

* AŞÇI HALİL’in yemeği, 

* NURİ AMED’in met helvası, 

* ŞABAN EMMİ’nin un helvası, 

* FADİME KADIN’m düğün pilavı, 

* Ispanakcı AMED’in ıspanağı 



* ve uyuz SUYU’nun taze soğanı YEMEĞE DEĞER 

doğrusu... “Keşke; Bulup’da yiyebilsek!” 

MİSAFİRLİK 

Hava kararmadan, yürüdüğün yol gözükürken kapatılır 

dükkanların kepenkleri bir bir herkes düşer evinin 

yoluna, yorulan bedenleri dinlendirmek, acıkan 

mideleri doyurmak için. Akşam yemekleri önemlidir 

aileler için ancak; akşamları bir araya 

gelebildiklerinden. 

Nedeni ise gayet basit... evin bireyleri gün doğarken 

uyanır işe koyulurlar hemen... Dükkânı olan sabahın ilk 

ışıklarında tezgâhının başına geçer veya yerine göre 

bağının, tarlasının yolunu tutar, öyle oturupta ailece 

kahvaltı yapacak yoktur vakti, evin yaşlıları ve 

çocukları daha doğrusu evde kalanlar; yaparlar bir tas 

çorba ekmek doğrayıp içine sallarlar kaşığı. 

Baba iş yerinde bakar çaresine, ya bir pide alır fırından 

sıcak-sıcak; yanında bir domates biraz tuz veya helvacı 

şaban emmide kardırır biraz mat ile tahin ve o da 

değilse Fırıncı kara Mustafa’dan aldığı bir tas üzüm 

hoşafı ile ıslatır ekmeğini... Aile durumu müsait ise 

evden gelir öğle yemekleri, genelde kuşluk vakti... artık 



o günkü menü: bulgur aşımı? Yarma mı? veya civci aşı 

mı? her ne ise... yenir afiyetle... 

Amma akşamları öyle mi? Serilir odanın ortasına geniş 

bir sofra örtüsü, üzerine şamdan tahtası, ters yönde 

bacakları yukarı... Üstüne de geniş bir bakırdan 

(kalaylı) Meydan sinisi... Serilir üzerine yufka, bazlama 

ve tahta şimşir kaşıklar. Önce çorbaya dalınır ve 

ardından gelir yemekler... Bismillah ile başlanan 

yemekte pek konuşulmaz, duyulur sadece kaşık 

sesleri... Yemek sonu yapılır dualar; Allah’ın verdiği 

nimetler için. 

Çabuk kalkılır sofradan; ya gelecek misafirlere hazır 

olmak için veya gidilecek misafirlik için, özel günler 

hariç telefon yok ki evlerde randevu alabilesin. Kim-

kimi yakalarsa evinde o- onun misafiridir, o akşam 

veya o gün. 

“Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.” derler ya... 

Özel hazırlık yapılmaz misafir gelecek diye... Çay pasta 

adeti yoktur zaten o yıllarda... Yaşlı erkeklere gallavi 

bir fincanda ikram edilir bir kahve... Gençlere de: 

“sakın içmeyiniz kahveyi! Sonra bıyıklarınız eğri tutar 

ha!” diye telkin edilirdi, kurnazca genelde; anamız 

kavururdu mangal ateşinde veya yanan ocakta mısırı 



tel elekle... Serilirdi tabak-tabak tandır üzerine veya 

sedire... 

Coca-cola henüz bulunmazdı amma o nefis tadı ve 

rayihası ile nardenk veya hardaliyeden içmek bine 

değerdi doğrusu. 

“Laf lafı açar laf da tabakayı” misali; açılır tabakalar, 

sarılır kağıtlarına itina ile tel tel kız saçı gibi tütünler... 

Yakılır kavli çakmaklar ile keyiflenerek. 

Şayet o gün çamaşır yıkanmış veya ekmek pişirilmişse; 

mutlaka yakılmıştır tandır. Şanslı sayılır o günkü misafir 

ikram yönünden... Mutlaka nasibini alacaktır; o gün 

pişirilen gölle’den veya muhacir kabağından. 

Sohbet koyulaşır... Askerlik anıları ve iş dünyası 

derken... Vakit iyice ilerlemiştir... E... ne yapacaksın 

acıkmıştır mideler. Evin anası gizlice; başlamıştır bile 

sofra hazırlamaya... Evde ne varsa, kilerde ne 

bulabilirse... Pekmez, reçel, pastırma, sucuk veya 

kavurma, tulum peyniri, turşu gibi. Katlanır gönüller, 

bulduklarına “Yat geber ekmeği” misali yenir iştiha ile 

ısıtılan bazlamalarla. 

Veya aylardan kış ve kümeste de tavuk varsa; kıyılır 

canına hemen, arabaşı yapıp suyuna dalınır tahta 

kaşıklarla oh-oh diye iç çekerek! Buz dolabı yoktu diye 



sormayınız sakın... Avludaki diz boyu kar ne güne 

duruyor... Arabaşını tez elden soğutmaya yetti de arttı 

bile... 

İşte o günlerin; güzel geçen geceleri! ve Tatlı 

misafirlikleri hep kaldı anılarda! Yıl geldi 1965!lere; 

“Silah icat oldu, mertlik bozuldu.” derler ya... 

Televizyonlar başladı evlere girmeye; O tatlı ocak başı 

sohbetleri başladı kaybolmaya birer birer. Bırakınız o 

samimi sohbeti ve ortamı; kimisi uyudu, kimisi 

uyukladı ekran karşısında... 

Artık; ikram edilir oldu pasta yanında Coca-cola veya 

Friko, gereğinde de çikolata yanında likör veya sek 

viski... 

O güzelim misafirlikler anılarda kaldı hep! Pederşahi 

aileler dağılmaya, yeni iş yerleri aramaya başladılar. Az 

de olsa göçler birbirini takip etti. Köyler kasabaya, 

kasabalar, İl’e dağıldı yakınlıklar bir bir... Dertleşeceğin 

dostluklar azalmaya başladı gün be gün. 

Misafirliğin yerini; TELESAFİRTık aldı. Ve hatta; T.V.’nin 

ilk çıktığı günlerde: 

Bize bu akşam gelseniz de; hem çocuklar TV. 

seyrederler, hem de biz otururuz!?” demekte; evlerine 

TV. aldıklarını müjdelemekte idiler.  



YAZLIK 

İlk bahar gelip, kuzular melemeye başladı mı? Kasaba 

halkının çoğu hemen- hemen göç ederdi yakın köy ve 

yaylalara... Basit de olsa her ailenin bir evi vardı içi 

döşeli dayalı... Sekiz-on kadar koyunu veya sağılan bir 

ineği varsa sürüye katılan; değme keyfine. Çoluk çocuk 

bütün yaz müddetince; yaylanın temiz havasını alır, 

taze sütünü-yumurtasını ve yağı ile meyve ve sebzesini 

yer-içerdi: Ta okullar açılasıya. 

Yaylalar sanki kasabamız civarına birkaç kilometre 

mesafede serpiştirilmişti adeta, gidiş-geliş kolay olsun 

diye... Kalenin hemen ardından; (Hisar ve çiftlik, 

önünde ise; Yukarı kepen, Söğütözü, gün doğusunda: 

Babulu, Haydarkavağı, ve Yahşihan. Batısında; Kertek) 

O zamanlarda hemen her evde küçük bir ahır ve 

samanlığı ile içinde beslediği bir EŞEĞİ var idi. Bağa mı 

gidilecek, yoksa yayla evine mi? Her zaman hazır ve 

nazırdı KARAKAÇAN. O ne benzin ister, ne de yedek 

lastik!? Kanaatkardır zavallı; bir avuç arpa, bir tutam ot 

veya saman ona yeter de artar bile. Dağ taş, dere-tepe 

demez, taşır sizi ve yükünüzü nazlanmadan. 

Her sabah kalkılır gün ağarırken; içilir taze süt ve 

holluktan sıcağı ile alman yumurtadan yapılan 



rafadan... Taze peynir ve anlığında kestiğin mis kokulu 

bal ile kahvaltı yapılır doyasıya, çoluğun çocuğunla... 

Binilir karakaçanlara tutulur kasabanın yolu, haydi 

işinin başına... Aile efradı yaşar doyasıya köy ve yayla 

havasını... atılır yıllık üzüntüler üzerlerinden. Geçer 

günleri, şen şakrak. 

Bu arada; kasabamızı çepe-çevre çeviren güzel 

bağlarımızın yapılı odalarında kalan ve baharın tadını 

çıkaran aileler vardı az da olsa; Babulu oğlu, Talatbey 

ve Mustafa -Şevki Başayvaz kardeşler aklıma geliveren 

aileler... 

Geri kalan aileler ne mi yapıyordu? Onlar da hiç 

olmazsa Pazar günleri göç ediyorlardı çoluk çocuk 

eşeği ile veya yaya. Hem piknik yapılır hem bağlarına 

bakılırdı bu vesile ile. Üzümün pekmezin hatırına da 

olsa. 

Bugünlerde gençlerin Çankaya yolunda yarış yaptığı 

gibi özel arabası ile; O günlerde de bağ yolunda 

yapılırdı karakaçanlarla. 

Sanki milli koşu gibi esprisi bitmezdi bir türlü yapılan 

koşunun. 

“Ertesi gün giderdi, bedava çay içmek için birinci 

gelene; 



- Dün çok uğraştık bir türlü yetişemedik arkandan bu 

ne sürat öyle? dendiğin’de; 

- Oğlum beye bir çay söyle! dendiği hep; bugünkü 

gibi kulağımda çınlar... 

* Ya İsmail çavuş’a ne demeli çarşıya alışverişe, 

camiye namaza hep eşeği ile gelir giderdi... Trafik 

cezası ödemeden bağlardı yularından bir ağaca, hepsi 

o kadar. 

* Peki unutulur mu KUYRUK emmi! Kızı Yenice 

Mahallenin son ucunda, kendisi Balaban çeşmenin 

öbür ucunda. Canı kızını mı görmek istedi; Çoluk çocuk, 

torun çok onda... Atardı heybeyi semer üzerine; heybe 

gözlerinde torunlar üzerinde kendisi, arkasında yaya 

diğerleri, sık sık geçerlerdi de görürdüm bizim 

sokakta...  

“Tutumlu olmak bizim genimizde vardır. 

- Giyimimiz, 

- Çamaşır, ekmek, Hamam, 

- Tandır-ısınma, 

- Ulaşım, 

- Misafiri sevmek, 

- Hayırseverliği.  



Şol cennettin ırmakları Akar Allah diyü diyü Çıkmış 

İslâm bülbülleri Öter Allah diyü diyü  

TUTUMLU olmak SİVRİHİSAR’LI demektir. 

Evet, Sivrihisarlı denince; hemen tasarrufa azami 

riayet eden bir aile yapısı akla gelir. 

Kurduğu işe sadakat gösterir. Onu karlı hale 

getirebilmek için; çalışır-gece gündüz, alın teri-göz 

nuru ile... Pek borçlanmayı sevmez. Tabir caiz ise kendi 

yağı ile kavrulmaya çalışır. Eğer ileriyi iyice görür; aklı 

keserse kâr edeceğini gözünü kırpmadan atılımım 

yapar. Daralan çemberini kırmaktan hiç çekinmez. 

Sivrihisar esnafı biribirini; maddi manevi destekler 

daima... İhtiyacı olan parayı genelde bankadan değil, 

komşusundan veya eşinden-dostundan temine çalışır. 

Bu alış verişte faizin lafı bile olmaz. Bugün verdiği 

kişiden, ileride gerektiğinde o alır. Karşılıklı itimat-

sevgi ve saygı ile işler yürür gider dürüstlük içinde. Bu 

güzel dayanışma Sivrihisarlı olmanın sembolüdür. 

Kazancına; asla hile hurda- yalan dolan karıştırmaz... 

Çocuklarının ve aile efradının boğazından haram 

lokma geçmemesine itina gösterir daima. 

Harcamalarında da azami tasarrufa riayet edilir 



çoluğu-çocuğu ile Ta... Dedelerimizden bugünlere 

kadar gelen telkinlerle. 

BİR ÇÖP KİBRİT için mi? ASLA... 

Yenice mahallesi sakinleri bir araya gelerek, cami 

yakınına bir çeşme yaptırmaya teşebbüs ederler. Bu 

maksatla da; aralarında seçtikleri bir heyeti Kasaba 

eşrafından biri olan Zaimoğlu Hacı Ali’nin evine 

gönderirler. Ziyarette; kahveler içilir, tabakalar açılır, 

tütünler sarılır yapraklarına; sigaralar yakılır kibritlerle. 

Ancak; odanın ortasında içi ateş dolu mangal 

dururken; akıl etmez hiçbiri de sigaralarını ateşten 

yakmayı. Sayın Heyeti’ celile; 

Şöyle; laf ısınıp ziyaret sebebinin Hacı ali zadeye 

açmıya daha fırsat tanımadan başlar Zaimoğlu 

“Tasarruf Dersine” 

Burada ateş köpürürken kibrit harcamanın müsriflik 

olacağı” anlatılır uzun uzun. 

Özetle heyet; ağzını açmadan, Allah’a ısmarladık deyip 

evden ayrılır. Ve kendi aralarında: 

İyi ki yaptıracağımız çeşme için para istemedik Hacı 

Ali’den! Bir kibrit için bir sürü laf etti bize!” diye 

serzenişte bulunurlar. 



Ertesi günü öğrenebilmiştir Hacı Ali heyetin ziyaret 

sebebini... Tekrar beraber olmayı sağlıyan Hacı Ali yine 

duramaz; Önce özür diler heyetten ve sonra da; 

Beyler, musluktan bir damla suyun akmasına kıyamam 

ve fakat gerektiğinde vanayı sonuna kadar açmakdan 

da çekinmem. Şimdi söyleyin bana; çeşme için ne 

kadar gerekli ise hepsini ben karşılayacağım” der. 

ALTIN mı? Yoksa ÇAPUT veya TAHTA mı? 

Aslında evimiz o günün şartlarına göre ve mahalli 

geleneklerimize göre; yerde Sivrihisar kilimi, sedirde 

halı ve diz minderleri, duvar diplerinde çepeçevre kalıp 

yastıkları, üzerine patis örtülü. Her şey güzeldi de; 

gençlik işte; iki doktor evi; evimizin bir kısmını da 

modern ölçülere göre döşiyelim diye; getirmiştik 

vilayetten; ahşap masa- koltuk-sehpa ve müştemilatı. 

Komşumuz ve çok hürmet ettiğimiz bir ablamız bu 

döşeyi görünce; önce bize 

a... yavrum pek güzel olmuş güle güle kullanın.” 

dedikten sonra; 

Gece-gündüz çalışıyorsunuz, yorgunum uykum var 

demeden. Bu aldıklarınıza harcadığınız paraya yazık 

değil mi? Genç iken sahip olun paranıza... Paranızı 

tahtaya- çaputa vereceğinize ALTIN alın altın!” demez 



mi? Allaha ısmarladık deyip ayrılırken abla 

mırıldanıyordu kendi kendine: 

Bu tahta kalabalığını kırsan bir çamaşır kazanı suyunu 

bile ısıtmaz!” diye. 

Bir yerde haklı idi abla: Sivrihisarlı ileri yıllarda ne 

sahibi olmuşsa; bu tasarruflu tutumu ile elde ettiği 

altınlar sayesinde olmuştu. 

GİYİM 

Konfeksiyon kelimesi henüz girmemişti lügatimize. 

Hazır giyim sadece pazarcılarda görülmekte ve de 

henüz dükkanlara girmemişti. Her ailenin inandığı- 

güvendiği bir terzisi vardı aile boyu! “İğne ile kuyu 

kazmak” denecek derecede zor ve titizlik gerekiyorsa 

da terzilik temiz ve itibarlı bir meslektir daima. 

Aklınıza; bir takım elbise veya palto pardesü mü 

yaptırmayı koydunuz. Terzinizle beraber gidilirdi bir 

manifaturacıya; Bütçenize göre bir kumaş seçmek pek 

problem değildi zaten... Evet birkaç desen veya bir-iki 

renk kumaştan birini tercih kolay oluyordu. Elbisenin 

harcı (astar-tela-iplik-ve hatta düğmesine kadar) 

müşteri kabullenir hesabını. Yalnız dikiş, ücreti kalırdı 

müşteriye. Alış verişlerde peşin ödemeler dışında; 

Harmanlar çoktu, veresiye alanlar için. Bildiğimiz 



harman kalktıktan sonra mı? Pancar sökümü zamanı 

mı? Yoksa; koyun kirpimi sonunda mı ödeneceği 

işletilirdi deftere... Gecikme zammı yok, faizi yok. İşte 

böyle bir alış veriş... Pazarlık yapılmadığına göre: 

herhalde tüccarda gerekeni ilk hesapta yapması 

normaldi. 

Esnafta çiftçi gibi hep dua ederdi. Harman sonu iyi 

olsun, bereket yağsın diye. 

Hele dini bayramlardan önceleri; terzilerin her saati 

dolu olur, sabahlara kadar çalışırlardı. Vücutlarının 

yorgunluğa dayanabildiğince. Zira genelde; yeni elbise 

hep dini bayramlara rastlatılırdı da ondan. 

“El emeği göz nuru, çalışan terzi hele arife gecesi 

sabahlayıp ta bayram camisine kadar çalıştığının 

sevincini alamazdı genelde... Eline sağlık iyi olmuş 

diyen çoktu da peşin terzi parasını ödeyen azdı... Eş 

dost alışverişte görsün” Bu böyle gelmiş, böyle 

gidiyordu. Bir taraftan borç ödenirken, diğer yandan 

yine borçlanılıyor. Bu fasit daire böylece devam edip 

gidiyordu... Bundan da, bu gidişten de pek şikayet 

eden de yoktu. Sanki; görenek halini almıştı bu tarz... 

Neticede bir geçim oluyordu ya sen ona bak. Bir 

bakıma; “çalışmakta, kanaatkâr olmak da güzel haslet 



sayılır” atasözüne uyulurdu. Her mesleğin bir raconu 

vardır: Elbiselik kumaşını aldın Kesim yapılacak; “Bir 

türlü makas kesemez kumaşı” Bunun tek çaresi vardın 

gidip alacaksın helvacı şaban emmiden bir kilo lati 

lokum, veya gül lokum... Sürülecek bu lokumdan 

makasın ağzına, bak nasıl kesiyor makas kumaşı... 

İnanmazsan görde- bak, geri kalanı da ağız tadı verir 

hani ya... 

KOLLUK 

Sık sık yeniden elbise diktiremediğine göre; onu dış 

tesirlerden korumak birinci vazifen sayılır. Bir memur 

düşünün akşama dek masa başında oturan dirseklerini 

tahta masaya dayayarak yazı yazan, not çıkaran... İşte 

bu nedenle; siyah sof kumaştan; her iki ağzı lastik ile 

büzmeli kolluk diktirilirdi terziye; yalnız dairede 

kullanmak için. Hatta bu kolluk o kadar yaygınlaştı ki; 

lise öğrencisi iken biz bile takar olmuştuk 

dershanelerde oturup çalışırken. 

YAKALIK 

Ceket ve paltoların yakalarında gelişecek kir ve yağdayı 

çıkaracak kimyevi madde henüz keşif edilemediğine 

göre; kolluk misali daha kirletmeden, yeni iken 



yakalara; softan yakalık yaptırılıyordu, Prevantif 

olarak. 

Her ne kadar “Dolaşa köyünden” getirilen kil yağdaları 

çıkartmakta ise de; kumaşın rengini de beraberinde 

aldığı için pek kullanılmıyordu, çaresiz kalmadıkça. 

TEŞEKKÜR yenir mi? 

1950’lere kadar yamasız elbise giymeyen parmakla 

gösterilecek kadar azdı. Memuran sınıfı hariç tabii... 

Ardı ardına gelen harpler ve en son yıllarda gelen 

Alman harbi kırmıştı belini vatandaşın. Pantolon eskidi 

mi diz kapak yerleri ve oturak yerlerine; aşağı-yukarı 

kendine benzer kumaştan SÜVARİLİK denen YAMA 

yaptırılıyordu terziye... Pek önemi yoktu renginin farklı 

oluşu; delik kapandı ya sen ona bak. Kişiler sanki yenisi 

yaptırılmış gibi memnun oluyordu. 

Muayenehanem komşusu terzi ustaya bir köylü 

vatandaş; pantolonunu getirmiş Süvarilik yapılmak 

üzere... İşi aceledir. Hemen gereği yerine getirilir. İşi 

biten pantalonu heybesine yerleştiren köylü; kapıdan 

çıkarken “TEŞEKKÜR” etmeyi ihmal etmez. 

Biraz sonra; usta sorar kalfasına; Süvarinin parasını alıp 

almadığını? Aldığı cevap hoş değildir! Hemen koşar 



köylünün arkasından; yakalar onu çarşının ortasında... 

Köylüden ister; 125 kuruş, süvarilik parasını! 

Köylü gayet pişkin-saf eda ile: 

“- Ustacığım; pantalonu alırken sizlere teşekkür ettim 

ya!” der ve ilave eder: 

“ - Hani çok evvelleri bunun yenisini size diktirmiştim 

ya!” Usta dayanamaz. 

“- Be adam, bırak kibarlık numaralarını, benim 

çocuklar; eve varınca benden ekmek parası istiyorlar, 

ekmek! Benim çocuklar TEŞEKKÜR yemiyor, hepsi de 

ekmek yiyor!” der. Ve parasını alır.  

Hamdi bey kasabamızın, sevilen sayılan terzilerinden 

biri idi... Kıvrak zekasından olsa gerek; ona kısaca: 

“Terzi Cambaz” denirdi. 

Ondan hep: espri beklenirdi konuşmalarında... İşi 

çoktu. Her ne kadar yeterince kalfa ve çırağı varsa da; 

bir türlü teslim edemezdi vaktinde aldığı işi... Bayram 

yakın; elbisesi hazır olmayan bir müşteri dikiliverince 

dükkanın kapısında; daha müşteri ağzını açmadan 

cevabı hazırdır ustanın: “Senin işin var ya! Senin 

ceketin işi bitmiş sayılır; aşağı yukarı [BİR ÖNÜ-BİR 

ARKASI -İKİ KOLU-BİR YAKASI] kaldı” der. Sanki ceketin 

daha neresi var ki? 



ZİLDİR Abdullah; Yıllar geçmiş aradan. Amma onun adı 

hala anılır yeri geldikçe. Bazen titiz ve temiz giyim için 

ve bazen de zevksiz diye kötülemek için. 

Abdullah bey; yaşı yirmiye gelince evlenmeye karar 

verir. O yılların modasına uyarak; Bulgar şayağından 

bir şalvar yaptırır kendine. Dört cepheli: Yani Bir ÖN, 

bir ARKA, bir İÇ-,bir DIŞ olmak üzere! 

Abdullah bey bu; titizlikle, her bir yönünü onar sene 

giyer. Dört kere on = eder kırk yıl! Dile kolay yani; 

özetle. 

Damatlığında dikindiği şalvar; altmış yaşında öldüğü 

zaman hala üzerinde imiş. Bir şey diyemiyorum?! 

Bu titiz ve temiz giyim ise nasıl titizlik? Tasarruf ise 

nasıl Tasarruf? Sadece Pes!... 

KIYAFET inkılâbı 

Yaşım küçüktü amma; çok iyi hatırlıyorum kıyafet 

kanununun tatbik edildiği yılları. Yeni kurulan 

Cumhuriyetimizin en büyük başarılarından biri idi bu 

inkılap. 

Bu konuda hazırlanan kanun ciddi şekilde yerine 

getiriliyordu. Mahalli idareler, Jandarma ve belediye 

zabıtalarınca. 



Erkekler fes ve sarık yerine; kasket ve fötr şapka 

giymeyi hemen benimsemişlerdi... Ancak; kadınlarımız 

için biraz daha zor olmuştu yeniliğe alışmak. 

Düşünebiliyor musunuz; doğalı beri; başı ve yüzü siyah 

bir frace ile örtülü ve ancak (tek gözü) ile yürüdüğü yeri 

görebilen bir kişinin başına eşarp bağlayıp yüzünü 

açmasını?! İnkılabın değerini takdir eden kadınlarımız 

bir zorluk çıkarmamışlar bu yeniliğe karşı... Yer yer de 

olsa kaçak bazı olaylara rastlanmıştı. Bu konuda; görgü 

şahidi olduğum iki vakıayı anlatmadan 

geçemeyeceğim. 

HARSI ANA; Mahallemizin sevilen sayılan, ileri yaşına 

rağmen coşkulu bir kadındı. Şalvar yerine etek giymek 

gerekiyor ya. Harsı ana bu; kafasını kullanmış. Evinde 

sokağa çıkmadan içine bir ETEK giymiş. Dışına da 

şalvarını Ben de okula giderken; karşılaşmıştım 

sokağın tam başında... O an çıkıvermişti iki jandarma 

karşısına Harsı ananın... 

Ceza yazılmasına hemen fırsat vermeden. Bak, bana 

bak oğul! Dikkatlice bak.” Şalvarını göstererek; 

Buna şalvar derler, şalvar!” derken; bir taraftan da; 

uçkurunu gevşeterek içinde gizlediği eteğini çıkarmıştı. 

Bu defa da; 



Siz etek istiyordunuz! Aha etek aha etek!” diye 

savurunca eteğini? Jandarmalar ne diyeceklerini 

şaşırmışlardır. Devam ederek yollarına ara sokakta 

kaybolmuşlardı. 
 

KANUN ADAMI. 

Belediye zabıta memuru Hüseyin Bey dört dörtlük, 

tam bir kanun adamı idi. Dürüstlükte üzerine toz 

kondurmazdı. Hani derler ya; insanlar dürüst olmalı 

amma, baston gibi; yerine göre; sapı kadar hafifçe 

bükülebilmelidir. Böyle lafları yazmazdı onun lügati 

Hüseyin beye Peştamal yasağını kontrol vazifesi de 

verilmişti idarece... 

Bir gün; mahallemiz çeşmesinde “Başında Peştamal 

örtülü” bir hanım testisine su doldurmaktadır suyun 

akışına kaptırmıştır kendisini... Testiyi doldurup, 

zabıtaya görülmeden hemen evime kaçıvereyim 

derken; Hızır gibi yetişmişti Hüseyin Efendi; 

“Peştamalın bir kenarından tutarak parçalamak üzere 

iken kendi hanımı olduğunu fark eder. Peştemallı 

hanımı!” Fakat onun kararı değişmemiş; Paramparça 

yırtınıştır peştemalı. Karısı; “- Ne yapıyorsun bey! 

Benim ben! Karınım ben!” diye dursun. Hüseyin bey; 



“- Kim olursan ol! Ben kanuni vazifemi yapıyorum!” 

der. 

ÇAMAŞIR - EKMEK - HAMAM 

Şimdilerde; bakıyorum da, çamaşır yıkamak da; 

kurutmak da bir problem değil ailelere... 

Analarımızın çektiği sıkıntıyı düşünüyorum da; içim 

sızlıyor adeta o günleri andıkça! Evde kirliler mi 

çoğaldı? 

Çamaşır günü geldi demektir. İşte o zaman bir telaş 

başlardı evimizde. 

Evlerde akan tatlı su da yok! Anamızı düşündüren de 

bu zaten. Vasati iki kazan dolusu su gerek! Kovalarla 

tek tek ta., uzak çeşmelerden eve taşımak bizlere 

düşüyordu. Sokağımızın girişinde ve çıkışında bulunan 

çeşmeler çir aktığına göre ver elini HACI MUT veya 

KAĞNI PAZARI çeşmelerine! Eve her ikisi de çok uzak 

amma olsun? Var mı başka çaresi? Esasta zor olanı: 

kışda karda -buzda ve yağmurda! Akşamdan ıslatılır 

çamaşırlar; gökleri ayrı akları ayrı... DOMDAŞI 

üzerine... serpilir aralarına: MİHALIÇÇIK KİLİ... 

Eee... ne yapacaksın? Yoktu ki şimdiki DETERJAN 

kullanasın? 



Kalkılır, erkenden ertesi sabah gün doğmadan 

TOKAÇ’larla dövülür çamaşırlar; bir melodi ile sanki 

demircilerin örs üzerinde demir döğdüğü gibi. 

Bütün komşular alışıktır o sese, zararı yok uykuları 

kaçsa da nasıl olsa bir gün sıra onlara da gelecektir! 

Yakılır TANDIR odun ve TEZEK ile kurulur üzerine 

büyük bir kazan. Kaynayan suya atılır çamaşırlar. 

İmdada yetişir HACI ŞAKİR sabunları ve; Sıra gelmiştir 

durlamağa. 

Artık iş kolaylamıştır. Teselli tarafı; Hemen hemen her 

evde suyu ACI da olsa böyle işlerde kullanmaya hazır 

SU KUYULARI vardı! Dönme dolap ile vasati 10 

metreden kovalarla çekilen su işimizi hemen 

hallediverir. 

Artık; işin en zevkli yanı kalmıştır geriye. Çekilir 

avlunun bir ucundan, öbür ucuna bir urgan; serilir 

üzerine çamaşırlar kurumaları için... Onlar kuruya 

dursun? 

Peki sabahtır yanan o tandır ateşi ne olacak? onu 

değerlendirmek lazım! 

Vakit olmuştur öyle zamanı... Zararı yok akşama daha 

çok vakit var! Aile kalabalık işi de çalışanı da çok ise 

mesele yok! 



Bu defa konur büyük YUFKA SAÇ’I tandır üzerine, 

pişirilir yufkalar tek tek. . . Yapılır bu arada HAŞHAŞ 

YAĞI ile GÖZLEMELER veya yapılır hemen sıcağı ile 

yemek için GALINÇA veya MİNİ... Hani ya peynirle 

dürüm de iyi olur! 

Yorulmak nedir bilmez analarımız bu defada; Yufkadan 

sonra başlarlar BAZLAMA’ya HAŞHAŞLI’sı ile PİDESİ ile. 

Tandır’ın saçkı ile çoşan ateşi; artık son görevini 

yapacaktır! 

O güzelim kül ateşi içine ya; büyükçe bir MUHACİR 

KABAĞI gömülür olduğu gibi! veya GÖLLE vurulur 

(mısır veya buğdaydan) tencere ile. O da olmaz ise; 

kuru KEMİKLE, KEŞKEK yapılır usulünce! 

Günün yorgunluğunu ancak bir banyo giderebilir. 

Ancak; evlerde şimdiki gibi öyle konforlu bir banyo 

adeti yoktu ki bir duş alasın veya küveti doldurup şöyle 

bir içine uzanasın? Çıkar yol çarşı hamamı! 

Yeni Hamama mı? Seydi’ye mi? Yoksa Kuma 

hamamına mı gideceksin artık senin bileceğin iş. 

Kuma nevazil yapar! Şeydi’nin içi soğuk derler ya? 

Onun için en iyisi yeni Hamam! Evvela; bohça 

hazırlanır, konur içine bir takım havlu Hamamda 

tutunacağın FUTA etek peştemal. Ayrıca KESE-lif sabun 



ve bir HAMAM tası... Doğru; gidebilirsin hamama. 

Beklersin sıranı kurnaya yakın göbek taşında ter atıp 

keselenirken. 

İnanmayacaksınız amma; çıkışta ödenecek ücret; 

sadece ve sadece 100 para bir kişi için; (yani iki buçuk 

kuruş!) 

Ta... Çarşı hamamından eve gelesiye geçeceksin boy 

boy sokakları... Herkes yedi göbek akrabadır birbiri ile 

demiştik ya. Yer yer köşe boşluklarında oturan, çorap 

ören kadın toplulukları ile karşılıklı hal-hatırlar 

sorulur? 

Sağlık suyu olsun” temenni edilirken bir yandan da; 

gelinlik çağına gelmiş genç kızlar da; öper ellerini yaşlı 

ninelerin! Hamamın cilde verdiği o taravet ve canlılıkla 

görücüye çıkmak da; bu vesile ile iyi bir zamanlamadır 

onlar için! 

TANDIR VE ISINMA 

Ayıplamayınız sakın! Garip gelmesin size; Kasabamda 

veya bölgemde elektrik yoksa henüz, taş kömürünü ve 

hatta linyiti tanımamışsan, Kalorifer ne ile çalışır diye 

bir bilgin yoksa Isınmak için yalnız ve yalnız; dağdan ve 

bağından kesilen odun ile ahırlardan elde ettiğin 

tezek’ten ve saman irisi kes’ten başka bir şey yoksa? 



Peki o zaman kış gelip çattı mı? Erimek nedir bilmeyen 

ve aylarca yerde yatan karın soğuğuna ne ile karşılık 

vereceksin? Hemen yalazlanıp geçen odun sobası ile 

mi? Ocakta yemek pişirdiğin artan tezek ateşi ile mi? 

Ve dahası var, tandır ile mi? ısıtacaksınız üşüyen 

ellerinizi? 

İşte bu nedenlerle; üşüyen aile bireyleri; ya sobanın 

yanında, ya da mangal etrafına çörekleniverirlerdi 

hemen. Birbirlerinin koltuğuna sığınırcasına... 

Hele o tandır sefaları kayda değer doğrusu! Bu tandır; 

çamaşır suyunu ısıtan tandır değil! Hani kuzu kebabı 

yapılan tandır diye düşünürseniz o hiç değil? 

Şimdilerde kaloriferli evinde ısınan torunlarımıza 

tandırı anlatmak biraz zor amma; onlar için orijinal bir 

teknik olacak her halde dinlemeleri için... 

Günlük oturma odasının münasip bir köşesine; kısa 

bacaklı, tahtadan mamul bir masa üzerine çapraz 

konan kilimler ve etrafına, yere serilen yün minderler 

ile yaslanılacak kalıp yastıklarından ibaretti tandır... 

Yemeğimizin pişiren ocak ateşi, yufkamızı bazlamamızı 

pişirip, çamaşır suyumuzu ısıtan tandır ateşi veya 

sobada yanıverip geçen odun ateşi alınırdı külü ile 

tandırın ateşliğine... İşte hayat o zaman başlardı sanki. 



Dışarıdan üşüyüp odaya giren, hemen sokulurdu 

tandırın bir köşesine. Çekerdi kilimi omuzlarına kadar 

dayadı mı ayaklarını ateşliğin kenarına ısınırdı yavaş 

yavaş bütün bedeniniz kaslarınız gevşerdi rehavetten. 

Geceleri ekseri konurdu gaz lambası tandır üzerine, 

serpilirdi tepsilerde taze mısır ve buğday kavurgaları, o 

zaman işte karışırdı sohbetimize huzur ve sükûn... 

Evin yaşlıları veya hastaları için; serilir yatağı tandırın 

bir yanma. Yorganın bir kenarı sıkıştırılır kilim ile masa 

arasına; İşte size ılık bir yatak atmosferi. 

Yukarıda izaha çalıştığım tablo, yalnız otuzlu yılların 

Sivrihisar’ı değil Anadolu’nun kara yazısı idi henüz! Ne 

zaman; ışık-yol ile yayın organları ve teknik girmeye 

başladı kasabamıza; Yenilikleri hemen kapıvermiştik 

susamışcasına! 

O yıllara ait bir hatırama değinmeden 

geçemeyeceğim: “Zonguldak’tan gelen bir öğretmen; 

yerden çıkarılan simsiyah kara taşlarım aynı meşe 

kömürü gibi yandığını ve yemek bile pişirdiğini 

anlattığı zaman” etrafındaki dinleyici cemaat 

şaşkınlıklarını gizleyememişler, olur mu böyle şey! Bu 

kıyamet alameti olmasın sakın! demişlerdi! Tabii 

Radyo TV. henüz bilinemezse; gazete denen nesne 



kasabamıza henüz gereği gibi girmemişse, diyecek bir 

şey yoktur bu hususta. 

ESKİŞEHİR’E YOLCULUK 

Yıl 1936 İlk okulu henüz yeni bitirdiğim yıllar... Özel oto 

gibi motorlu nakliyat pek yoktu kasabamızda, mevcut 

bir-iki adet burunlu eski model oto ise; ite kak 

çalışabiliyordu yollarda. 

Otonun hareket saati: müşterinin arabayı 

doldurmasına bağlı idi. Seyahate kararını verdin mi? 

Sabahın köründe kalkar gider hoş bulduğun bir koltuğa 

oturursun. Şoförün arkası mı olur, pencere kenarı mı 

olur? O artık kendi tercihin. O yıllarda henüz önceden 

bilet alıp yer numarası almak gibi âdetler yoktu henüz. 

Boş yeri buldum oturdum diye heveslenmeyiniz sakın! 

Bu sevinciniz biraz sonra kursağınızda kalabilir. Aradan 

geçmiştir birkaç saat; itibarlı biri gelmiştir otobüse, 

şoför gelir hemen; Kalk bakim buradan! geç arkaya, 

Kim dedi sana, buraya otur diye!” 

İşte korktuğun başıma gelmiştir. Üstelik bir de 

hakarete maruz kalırsın. E... ne yapacaksın prosedür 

öyle... Yutkunur... İçinden bir ‘la havle’ çekersin o 

kadar... Böyle - böyle gelecek müşterinin kalitesine, 

şoförün takdirine ve şoföre yakınlığına göre; Ya 



yerinde kalır; şükredersin haline veya daha -daha arka 

bir koltuğa gidersin! Artık; bütün yolcular tamam! İyi 

hayırlı yolculuklar! Oto Harekete hazırdır. Yok! ne 

gezer? Bu defa da; bilmem hangi tüccarın camiden 

çıkışı veya bir memurun daireden geliş saati beklenir... 

Bagaj yeri dersen; şimdilerde olduğu gibi otonun 

altında değil, üstünde idi o zamanlar. Bavul sepet -

çuval ne varsa oto üzerine yüklenirdi taşıyabileceği 

kadar. Şayet yük fazla ise oto içinden koltuklar sökülür 

oto üzerine çıkarılır. Yolcular da oto içine konan 

çuvalların üzerine oturtulur. 

Çok şükür her şey tamam! Şoför bey bindi arabaya... 

Geçti direksiyon başına! Muavin aldı eline ‘KOL 

DEMİRİNİ’ geçti otonun önüne... Çevirdi Birkaç defa 

kolu... Şarj etmedi motor! Bir daha, bir daha denedi 

olmadı? Bak aksi şeytan! Ya benzin kirli; ya motor 

soğuk dendi... aralarında?! Amma çalıştı sonunda! ... 

Beklenen ve istenen de o değil miydi zaten... Atladı 

arabaya Muavin de arka kapıdan bir maharetle; araba 

yürürken. Zararı yok! Yola çıktık ya sen ona bak. 

İhtimamla çıkılır kasabanın içindeki dar sokaklarından; 

yavaş yavaş... Garipçe çeşmesine doğru Araba hızlanır 

biraz şehir çıkışı... köy yoluna giresiye kadar. Düzgün 



yolun hemen hepsi o kadardır. Kasaba çıkışı birkaç 

kilometre yol yapılabilmişti ancak; 

Yılda “ALTI LİRA” yol vergisi veremiyen vatandaşlar 

tarafından yol bir türlü uzayamamıştı kırılan taşlarla... 

Yolun geri kalanın tamamı toprak yol idi; dereli tepeli, 

tozlu çamurlu... git gidebildiğin kadar... 

İlk durak ALİ BEYİN çiftliği, Daha sonra; Satranız, Kınık, 

Dolaşa-Bahçecik sırası ile Bu sayede öğrenirsiniz 

kasabamızın coğrafyasını bir-bir, köy-köy... 

Zaman zaman üfürür toz, kırık camdan ve tam 

kapanmayan kapı aralarından. Hele o yanık benzin 

kokusu yok mu ya! Yakıyor boğazımızı da bir şey 

diyemiyorduk şoföre... Mecburduk bir yerde bütün 

kötü şartlara katlanmaya. -Aksi halde; yoktu ki başka 

yolu. İyi-kötü; az-uz gidiyorduk ya; sen ona bak! İşte... 

bak... bir köyü daha geride bırakıverdik. 

Çuval üstündeki yerinde belli! Paçama tavuk mı pisledi 

ne? Zararı yok Allah aşkına mesele etme her şeyi! 

Ayakların yerden kesildi ya... sen ona bak. Güle-ışıya 

gidiyoruz işte! 

Bak geliverdik bir köye daha. Oto durdu ağanın 

kapısında... İsteyen yolculara ikram edildi kaymaklı 

ayran... Bu jest misafirperverliğin ve ağalığın gereğidir 



zaten. Ancak; ağanın şehire gidecek birkaç çuval tiftiği 

veya yapak’ı veya buğdayı, sekiz-on kadar da canlı 

tavuğu var diyelim... Yer problemi yoktur onun için; 

Çaresi pratiktir! Hem de çok pratik! Nasıl mı? Arkadan; 

birkaç koltuk daha sökülür yerlerinden, konur çuvallar 

tavuklar oto içine, koltuklar; oto üstüne zararı yok! 

Alışılmıştır artık ortama... Yolcu bacaklarını yerine göre 

ayarlar. Yapabilirse bağdaş kurar enine - boyuna. 

“Mahmudiye” iyi bir durak yeri Bizler için... Arabadan 

indik mi; yıkardık elimizi- yüzümüzü, emme-basma 

tulumbanın serin suyu ile... Silkelerdik tozumuzu kına 

gibi üzerimizden... Bakkalından alırdık; özel imalatları 

“kaymaklı UN KURABİYELERİ” ile NANE şekerinden 

uyanan midelerimizi yatıştırmak için... 

“Zaferhamid” karpuzuna ne dersiniz? Teklifsiz durur 

şoför tarla kenarında; isteyen yolcu seçer karpuzunu 

kendi eli ile ücrete tabi olmadan... Sebil! 

İlk nazarda; güzel bir şey böyle maceralı bir yolculuk 

Sanki; bugün, meraklı zenginlerin yaptığı “KARA TREN” 

yolculuğu gibi? 

E... artık herkes yorgundur. Vakit ikindiyi bulmuştur. 

“Yeşilhan” şehire yakın ilk kapıdır sanki... Buraya kadar 

sağ-salim gelen yolcu da, şoför de huzurludur... 



Sabahtır (sabahtan beri) yol tepip acıkan midelerin 

devasıdır “Yeşilhan” Burada; daima kazanda kaynıyan 

“ETLİ KURU Fasulye” ve yanında taze pişmiş 

“BAZLAMA EKMEĞİ” ile kuru soğan; bekler hazır 

vaziyette müşterilerini... Doyasıya ye; ye yiyebildiğin 

kadar; kalaylı bakır kaplarda... Hepsi için ödeyeceğiniz 

para: “BEŞ KURUŞ”! Şaka yapmıyorum cidden; 5 kuruş! 

Yüzü gülmüştür midelerimizin. Yavaş yavaş, yolcu 

yolunda gerek. Vakit olmuştur akşam... İşte görüldü; 

“Kanlıpınar” derken geliverdik; ESKİŞEHİR’imize ne 

mutlu bizlere. Güzel bir yolculuktu doğrusu. Aksini 

kimse söyleyemez zaten. Unutmadık; Şoföre; teşekkür 

etmeyi araba tozunu üstümüzden silkelerken! 

Bu yolculuğun çilesini bildiğimiz için; ortaokulda iken; 

bir vesile ile okul bir hafta tatile girse bile, 

Eskişehir’den Sivrihisar’a kadar gidip gelmeyi göze 

alamazdık. Şöyle düşünür ve hesabını yapardık: “Bir 

gün gider-bir gün de geliriz, ikişer günde yorgunluğunu 

çekeriz, geriye kaldı bir gün... değer mi bu yolculuğa? 

Burada kalırsak hiç olmazsa, bu vesile ile eksik kalan 

derslerimizi tamamlarız.” 

Ve hatta, daha ileri yıllarda; Bilecik orta okul ve 

Haydarpaşa lisesinde okurken; evimize ulaşabilmenin 



başka yollarını bulmuş, mutlu olmuştuk. Trenle doğru 

gelirdik “SARIKÖY” istasyonuna; (Kasabamıza bu yol 

30. km’dir) Binerdik posta taşıyan yaylı at arabasına 

gelirdik yedi saatte evimize. Bu yolculuk bize daha 

rahat ve daha konforlu gelirdi. Otobüs yolculuğuna 

göre... Yolun tozu yok otonun yanık benzin kokusu yok. 

Üstelik kırların temiz havasını koklaya koklaya sere 

serpe piknik yapar gibi; rahat bir yolculuk. 

Şimdilerde; öyle mi ya? Aynı yolu yarım saatte 

alıyorsunuz özel arabanızla. Sanki komşuya misafirliğe 

gider gibi... Ya o devasa; burunsuz-aire-condişınlı 

konforlu otobüslerle asfalt kaplı otobanlarda yapılan 

yemekli, televizyonlu yolculuklara ne demeli... 

Daima ileri gitmek en iyisini bulmak en ideal olanıdır... 

İnsanlar; sıkıntı çekmeden, kötüyü yaşamadan; iyiyi 

pek takdir edemezler... 

O halde; gençlere düşen ödev; daima ileriyi yakalamak 

için; çok çalışma kalıyor geriye... 
 

1948 KIŞ’I VE SICAK yatağını Tanrı MİSAFİRİNE veren 

KÖYLÜMÜZ 

İstanbul Tıp Fakültesi 5. inci sınıf öğrencisiyim... Bir 

aylık sömestr tatilini ailemin yanında geçirmek en 



büyük idealim... Ancak babamdan aldığım mektuplar 

beni korkutuyordu. Bu yıl kış çok şiddetli geçmekte 

imiş kasabamız dolaylarında Ve hatta Posta otosu 

çalışamadığı için mektup ve kolileri atlı kızaklarla 

taşınmakta imiş... 

Amma; sağ olsunlar babamın kıvrak zekâsı ve evlat 

sevgisi bu problemi de ha etmişti. İstihbaratına göre; 

Kasabaya 30 km. mesafedeki İLÖREN köyü tren 

istasyonunda indirse, bu vadiyi pek kar tutmuyor, 

ulaşım imkânı daha rahat sinyalini almış ve hazırlığını 

ona göre yaparsak bana haber vermişlerdi; hangi trene 

bineceğimi hangi gün ve saatte İLÖREN’de ineceğimi. 

Nitekim her şey yolunda gitmiş, Randevuma, arabacı 

ile kararlaştırılan saatte buluşmuştuk istasyonda, gün 

daha doğmadan Etrafıma bakınca dikkatli ve 

korkutmuştu karın yüksekliği. Ancak; havanın sakin 

oluşu lehimize idi. At arabası önünde koşulu iki atın 

yanında, yedek iki at daha görünce çok rahatlamıştım. 

Soğuğa karşı bana ayrıca bir kürk de göndermeyi ihmal 

etmemişlerdi. Ayrıca içime bir de pijama giymiştim 

fazladan. Dizime kadar çıkan yün çorap da cabası... 

Yola çıkışa hazırlanmıştık ki; bir sürprizle karşılaştık. 

Eskişehir’e gidip de Sivrihisar’daki evine dönemeyen 

iki yaşlı erkek, ileri derecede şişman bir hanım bizden 



ricaları olmuştu; beraberce gitmemiz için... Bu kış 

kıyamette onları orada bırakamazdık. Beraberce 

binerek arabaya yol almaya başladık bile... Yokuşlarda 

iniyorduk Sıra ile, arabanın yükünü hafifletmeye 

çalışıyorduk. Her ne kadar yolda kar diz boyunu 

aşıyorsa da; araba tekerleklerinin arkada bıraktığı iz 

bizim adımlarımızı kolaylaştırıyordu. Acıktığımızda 

hediye olarak aldığım kuru pastalar ile yolcu 

arkadaşların hediyesi francala ekmekleri yedik 

paylaşarak... Dere tepe derken vakit akşam olmuş 

yaklaşmıştık kasabaya. Ancak; karın boyu yükselmiş 

atlar yorulmuş bizler de soğuk ve yorgunluktan 

takattan düşmüştük... Gözümüz yemiyordu yola 

devamı Görüş sahası daralmış gittiğimiz yolu 

göremiyorduk, Gecenin vakti de ilerlemişti. Arabacı 

kararını vermişti; 

Beypınar çiftliğinde bu gece kalmamız gereklidir!” 

diye... Bizler için de bu görüş makul gelmişti. Gecenin 

bu vaktinde hep uyumuşlardı çiftlik sakinleri 

Arabacı; yola yakın bir pencereyi tıklattı bir -iki -kez; 

Perde arkasında yana mum ışığı sanki bize güneş gibi 

aydın ve kurtarıcı gibi gelmişti... Açılabilecek bir kapıyı 

heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorduk. Duamız kabul 



olmuş. İçeriden bir ses gelmişti: “- Kim o?” diye. 

Arabacı da, dışarıdan; 

“- Tanrı misafiri! Yolda kaldık!” demesi ile kiliti ve 

arkasından dayanaklı büyük kapı açılarak bizleri 

hemen kabullenmişti ev sahibi... 

“Buyurun, buyurun sefa geldiniz hoş geldiniz Geçmiş 

olsun Buraya kadar gelebildiniz ya siz ona bakın?” 

diyerek bizleri rahatlatmıştı. Ev sahibi soyunuktu ve 

uykudan kalkmıştı üzerine emaneten alıverdiği bir 

palto vardı. Göz-kaş arasında uyumakta olan hanımı ve 

çocuklarını uyararak, komşusuna aktarışını sessiz 

sedasız nasıl yaptığına hâlâ şaşarım. 

Hemen, yakıldı ocak dayandı odun ve kütükler ocağa 

daha gür yanması için Bacaklarımız üzerindeki buzları 

eritmiştik yavaş, yavaş odun ateşinde... Acıkmışsınızdır 

diye hemen kuruvermişti yer sofrasını. Bu arada ısıtıldı 

bazlamalar. Gecenin o vaktinde ne varsa kilerlerinde 

ikramda bulunmuşlardı bizlere (pekmez, peynir, 

Kavurma, turşu) ve daha ne olsun ki? 

Yol arkadaşım Hacı beyle sırt sırta yatmıştık o gece... 

Korkulu bir rüya gibi idi sanki. Gün doğarken çıktığımız 

yola, bin bir müşkilatla ulaşabildik öyle vakti evimize, 



görenler şaşırmıştı. Sizler gökten zeplinle mi indiniz? 

diye 

O ali cenap, misafirperver köylü vatandaşımız; kış 

günü, gecenin o ilerleyen saatinde sıcak yatağını 

ailecek bize vermesini her vesile ile anıyor; Takdir 

hislerimi ve hayırhah dualarımı yapıyorum daima. 

Ne kadar öğünülse azdır. İşte Türk milletinin azizliği ve 

işte aile terbiyesi, Bu güzel duygular, ketum insanlara 

örnek olur inşallah. Hayırseverliği onun kanında vardır: 

* Kazamız halkı, şehirlisi ve köylüsü ile el ele vererek; 

İstiklal mücadelesinin ilk yıllarında, Şanlı ordumuza 

destek olmak üzere; (Türk Hava Kurumu kanalı ile) BİR 

UÇAK alarak hediye etmişlerdir. 

* Sakarya muharebelerinde olsun, Afyon 

taarruzunda olsun; bölge halkımız, ordumuzla iç-içe 

yaşadığından, o yokluk günlerinde bile ordumuzun 

iaşe ve ibatesini günlerce şevkle ve zevkle gayret 

göstererek mahalinde karşılamıştır. Hatta bununla da 

yetinmemiş; Cephe gerisi Tokat’ta kurulan ‘Sivrihisar 

Hastanesi’ne 2500 kadar hastane ihtiyacı yatak-yorgan 

takımı ve bin kadar kilim göndermekle ordumuza 

yardıma çalışmıştır. 



* 1950 yılında; Kızılay teşkilatının 70. ci kuruluş yılı 

nedeni ile genel merkezce açılan yardım 

kampanyasında; Türkiye genelinde; halkımızın maddi 

desteği ile kazamız en önde göğüslemiştir bu ipi. Ve 

gerekli mükafatı almıştır. 

* Deniz kuvvetlerimize de; bir adet MAYIN DÖKME 

GEMİSİ hediye etmenin gururunu taşıyoruz.  

YUNUS EMRE'DEN 

Ben yürürem yana yana ışk boyadı beni kana Ne âkılem 

ne divâne gel gör beni ışk n’eyledi 

Geleneğimizde; 

- Söz 

- Nişan 

- Düğün ve sonrası “Fikir Kırıntıları” 

YUVA 

Kuşlar da yuva yapar; şevki tabii ile... çalı-çırpıdan-

çamurdan; binbir emekle bir bir gagası ile taşıyarak... 

itina ile örerler yuvalarını... Barınmak; yumurtlayıp 

neslini devam ettirmek için. 

İnsanlar da doğarlar, büyürler, muayyen bir olgunluğa 

erişince; en büyük idealleri olan, şöyle bir mazbut; 



olur-olmaz sarsıntıdan yıkılmayan, taş gibi sağlam, 

çelik gibi ömürlü yuva sahibi olmak için... 

Meşhur tekerlemedir; “Yuvayı dişi kuş yapar.” derler 

ya; genelde tek tarafın iyiliği veya fedakârlığı kafi 

gelmemektedir. Değişik ortamda yetişip serpilen 

gençler; isteseler de, gerekli uyumu 

sağlayamamakta... 

Her iki taraf da acılar içinde; özene-bezene yaptıkları 

yuvayı kendi elleri ile istemeden de olsa 

yıkmaktadırlar. 

Ya; SAKA kuşunun ot ve tüylerden bir ağacın (çatal dalı) 

na yaptığı yuvaya ne dersiniz! ... Yağmura - rüzgâra, 

fırtınaya ve hasarı çocukların sapan taşlarına karşı 

mücadele verir... Ve genelde mağlup olur... Uğraşırlar 

yeniden; şayet sağ kalırlarsa? 

İstenen arzu edilen; en ideali KIRLANGIÇ yuvasıdır. 

Çamur ve ot ile özene, bezene yaptıkları bu yuvalar; 

evin döşemesi ve kaya kıyısında; beton gibi -çelik gibi... 

kır kırabilirsen, yık yıkabilirsen... Sağlam temele 

oturmuş insan yuvaları da böyle olsa gerek! 

Ya; İBİBİK kuşu yuvasına ne dersiniz? Gördünüz mü 

hiç? Satranız köyüne misafir olarak; gittiğimde, 

çocukluk arkadaşlarımla; tepeli güzel bir kuşun yere 



yakın yıkık bir duvarın boşluğuna girdiğini görmüş ve 

çocukluk haleti ruhiyesi ile yuvasına elimizi sokmuştuk 

da kuşu yakalamak için; bir de ne görelim! Kuş kendini 

müdafa için kolumuza doğru; fışkırırcasına kakasını 

yapmıştı da etrafa yayılan pis kokudan kaçarak 

kurtarmıştık kendimizi! 

Herhalde; Allahtan dileğimiz şudur ki; “Kuracağın 

yuva; ne sakanın ki gibi çürük, ne ibibik’in gibi Pis 

olsun. KIRLANGICIN ki gibi sağlam olsun; sağlam!” 

KADER: İnsanların kaderi olurda; ağaçların kaderi 

olmaz demeyin? 

AĞAÇ vardır; henüz yeni filizlenmiştir toprağın 

içinden... Ömrünün henüz ilk baharında; ya bir keçi yer 

o körpecik taze dallarını... ya çiğner bir hayvan kırar 

belini bir daha doğrulamıyasıya... Veya iki ayaklı bir 

insan kılıklı bakar icabına 

AĞAÇ vardır; odun yapılır; çatır, çatır yakılır sobalarda, 

tandırlarda, fırınlarda. 

AĞAÇ vardır; hızarlarda kesilir testerelerle... dilinir... 

dilim, dilim... yapılır takoz veya parke! ömür boyu 

üzerinde çiğnenip tepinmek için... AĞAÇ vardır: 

yapılmıştır bütün gövdesinden bir kiriş! taşır evin 

tonlarca yükünü beli kırılasıya veya çürüyesiye. 



AĞAÇ vardır; odunundan (KÖMÜR) YAPILIR Sanki bir 

defa yakılmakta cezası yetmemiş gibi; bir daha bir 

daha yakılır kebap yapıp keyif sürmek için! 

AĞAÇ vardır; özene -bezene biblo yapılır, resmimize 

çerçeve veya radyoya kılıf! Şans işte buna derler! sakın 

incinmesin diye ihtimam gösterildiği gibi yumuşak- ttil-

bezlerle silinir her gün üzerleri okşarcasına. 

İnsanlar da böyle olmuyor mu? kimisi kavruluyor 

hayatın akışında! Yanıyor çıra gibi, ne yediği belli ne 

içtiği? Ne yattığı yer belli ne oturduğu Kimisi de bir 

elinde bal, bir elinde yağ... sıkılıyor dünyasında boş 

durmaktan. “Düşünceler...” 

KALP VE İMAN GÖZÜ İLE TABİATA BAKIŞ 

Kendi kendime şöyle; düşünüp-düşünüp daralıyorum 

da; bazen beynimin bir yerde kitlendiğini 

hissediyorum. Bakıyorum toprağa; ayağımızı 

bastığımız mısır ektiğimiz, çiçek diktiğimiz- bostan 

yetiştirdiğimiz toprağa... 

Rengi; kendine has (toprak rengi) ancak üzerine 

yağmur yağdığında duyulan hoş bir ozon kokusu... 

Hepsi o kadar. Terkibi ise; nebatları besliyecek 

nitelikte madeni emlahı ve vitaminler mevcut... 

Bir an için tasarruf ediniz? Şimdi: 



Bahçemizin bir köşesine diktiniz karpuz çekirdeklerini, 

günü geldi-yağdı yağmur, açtı güneş, derken önce; 

filizlendi..., büyüdü -büyüdü ve nihayet koparılıp 

yenecek hale geldi karpuz... 

Buraya kadar normal bir gelişim tablosudur bu... 

Bostan tarlasını seyrederken karpuzu yerken de pek 

derinliğine düşünmeyiz. 

Karpuzun yaprakları yeşil içi kırmızı, çekirdeği siyah 

bazen de kırmızı, Dışı ise yeşil beyaz karışığı alaca. Ve 

içi rayiha ile dolu tafta! ... 

Aynı toprağa biber tohumu ekmişsek; cinsine göre 

yeşil- sarı-kırmızı renkte; yuvarlak veya uzun şekilli acı 

ve çok acı veya tatlı olan biber mahsulü alırız. 

Peki, bu defada; biberin yanma gülfidanı diksek; renk 

renk çiçeklerin yanına nefis burcu-burcu kendine has 

“gül kokusu” bahşeder bize! 

Buraya kadar olanları da normal tabiat olayları der 

geçeriz. Şimdi gelelim neticeye; Bir toprağa bakıyorum 

ve bir de orada yetişen; karpuza, bibere ve güle 

bakıyorum. Bu kadar değişik renkte boyayı, karpuza bu 

kadar tadı veren şekeri ve bibere o zehir zemberek acı 

tadı veren hikmeti ve gülün o esansını Toprak 

neresinde muhafaza etmektedir. 



Toprağın yapısında ne şeker ne esans ve ne de acılık 

olmadığına göre; Bu vasıfta her bitkinin kendi 

çekirdeğinin hücrelerin nükleolüslarında bulunan 

kromozamlarından ipliğe inci dizisi gibi 

sıralanmışlardır. 

İlim bu kromozomlar üzerinde artık kolayca çalışmalar 

yapmaktadır. O nebatın veya çiçeğin bütün vasıfları 

rengi-tadı ve kokusu ve şekli kromozomlar üzerinde 

dizilmişlerdir adeta... 

Peki gözle görülmeyecek kadar küçük olan bu cisimleri 

neresinde muhafaza ediliyor? Bir adet karpuz 

çekirdeğinden çıkan; kilolarca büyük o karpuzlara 

yetecek kadar boya ve şekeri nasıl ve neresinde depo 

etmektedir. Bir bostan tarlasını düşünürsek; insanın 

aklı almıyor? Tonlarca yeşil boya olsa yine yetmez o 

kadar yaprağı ve bostanı boyamaya? Ya şeker? 

Tonlarca şeker dökmek gerekir toprağa! ? 

Ne büyük kudrettir bu? Mikroskopla ancak görülebilen 

kromozomu konsantre olarak; sıkışarak depo edilen; 

boya ve şekeri gerektiği kadar sulandırılarak 

harcanmakta ve bu esrarengiz tabloyu yaratmaktadır! 

Şöyle bir düşünülürse olayın, büyüklüğü her yönü ile 

insana dehşet veriyor! adeta! 



Bir avuç tohumda kamyonlar dolusu boya ve şeker! 

Tarihte; Hz. Ali’ye sormuşlar: “Rabbini gördün mü? 

Diye de; 

- Gözler onu kafa gözü ile değil kalp ve iman hakkıyla 

görür.” demiş. 

İşte; Allah’ın sırrı varlığı bu tarife çalıştığım 

kromozomlarda saklıdır. Neticede; 

‘Kalp ve iman gözü’ ile bakabilirsen tabiata, Allah’ın 

varlığını; kokladığın çiçekte, yediğin meyvede, 

seyrettiğin çiçeklerde görebilirsin daima. 

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM: EŞ SEÇMEK VE SÖZ 

KAHVESİ 

Evlilik yolunda ilk adımdır SÖZ. Bu söz bugünlerde 

olduğu gibi (gelin ve damat) adayları arasındaki verilen 

söz değil! Örf ve adetlerimizde ise ana ve babaların 

(olur!) demesi ile neticelenen Söz’den bahsediyorum. 

O günlerde ne gelin kız (varırım veya varmam) diyebilir 

ve ne de damat adayı ailesine karşı (alırım veya 

almam) diyebilirdi. Gelin ve damat adaylarının bu 

konuda konuşup fikir serdetmesi aileye karşı saygısızlık 

ve hatta ayıp sayılırdı... Töre bu töre! Katlanmaya 

razısın; bir yerde, Kıldan incedir boynumuz Töreler 

karşısında... 



Aslında; Gelinlik çağma gelmiş bir kızın anası olmak da; 

babası olmak da zor bir şeydir. Zira; damadın olacak 

kişiyi seçmek hakkı yoktur elinizde... Bir aday çıktığını 

düşünün bir an için... Bu adayı vasat bir kişi olduğunu 

farz etsek bile; Bu adayı refüze edip, hayır dediğiniz 

zaman; ya 2. ’inci aday daha kötü ise? 

Öyle ya! Ya daha iyisi çıkarsa kızımın karşısına! Bütün 

bu düşünceler hep varsayımdır. Bir yerde piyangodan 

bilet alır gibi bir şey. Damat adayı arzu edilen şekilde 

çıkarsa karşısına; mutludur aile efradı. Kızımızın şansı 

güldü... Allaha dualarımız kabul oldu diye... 

Aslında; ümid etmediğin bir günde çıka geldi bir nasib! 

Tahkikatını yaptın; uzaktan uzağa... Şayet; damat 

adayı: içki içmiyorsa, az çok ekmeğini çıkaracak bir işi 

de varsa, ailesi ile etrafı ile uyumlu bir kişi ise mesele 

yok! Biraz da naz yaparak! Nazlanmayı aşırıya 

kaçırmadan; artık EVET denir oğlan evine; 

Kahve içmeye buyurun.” diye Ancak; bu evet sözü 

kolay, kolay çıkamaz kız evinden. “Kız evinin eşiği 

yüksektir” denir ya... Dünürler gide gele eşiği 

aşındırsınlar ki KIZ nazlı verilmiş olsun! Genelde 

nezaket gösterilerek; kızın dedesi -ninesi-halası- 



teyzesi-ve dayısı -amcası yakını kim var ise hepsinin tek 

tek muvafakatı istenir kız babası tarafından. 

Kız evine nazaran: oğlan anası ve babası olmak daha 

avantajlıdır bir bakıma... Oğul; şöyle yetişip iş-güç 

sahibi olunca diğer bir deyişle: “Baltaya sap olunca” ve 

hele- hele askerliğini de yapmışsa; artık Sabrı taşmıştır; 

ananın, babanın isterler bir an evvel; oğullarının YUVA 

kurmasını... 

Davetli gittikleri düğünlerde olsun, aile ziyaretlerinde 

olsun; ana hala ve teyze seferber olurlar kız peylemek 

için oğullarına. Şöyle eli-ayağı düzgün, evine hanım 

olacak kayın pederine ve kayınvalidesine hürmet 

edecek bir gelin! Elenir; inceden-inceye bütün 

kasabanın kızları bir-bir! kimisinin huyu, kimisinin boyu 

beğenilmez. Kimisi de iyidir de... Dengi değildir ailenin 

- fakirse fakirden, zenginse zenginden arar nasibini 

Meşhur atasözü: “-Davul dengi dengine” “Öküz bile 

çift koşulur kağnıya” diyerek: herkes haddini bilir bir 

yerde... Erişemiyeceği üzüme uzatmaz kolunu hiçbir 

zaman. Hiç olmaz mı? Olur elbette... Amma nerede 

bulacaksın her zaman; paraya pula değil temiz ahlaka 

ve iş gücüne önem veren zihniyetindeki aileyi! ... 



SÖZ KAHVESİ; Münasiptir diye muvafakat alınınca, 

tesbit edilen gün Dünür başı ve oğlanın anası ve yaşlı 

aile yakını birkaç hanım giderler kız evine; Sıcak bir 

yakınlık ile karşılanırlar kız evince... İçilir şekerli söz 

kahvesi ve öptürülür elleri GELİN kızlarına Bu arada 

altın takılır -nişan-Düğün günleri tesbit edilir her iki 

ailece... O günün akşamı da damat beyin babası-annesi 

ve dayısı gibi en yakınları yaparlar ziyaretlerini. Ancak 

Protokol gereği damat adayı hep evinde kalır. İştirak 

edemez hiçbir zaman bu ziyaretlere... Bu güzel, nezih 

töre 1950’lerden sonra yozlaştı... Garip bir durum aldı. 

Kız ve oğlan tarafının birkaç kişilik söz kahvesi yerine 

adeta bir ordu gibi kasabada ne kadar erkek eş dost ve 

akraba varsa okunup tek tek bu merasime katılır hale 

getirildi. Bu işlem nişan değil düğün değil! Bu söz 

kahvesini bütün kasabaya alâyişle yaymanın bir 

manası var mı? Belki de; her iki aileden biri; bu 

tanışma-buluşma sözünden vazgeçebilecektir. Adı 

üzerinde içilen kahveler bir tanışma vesilesidir... İş bu 

kadar ile kalsa iyi amma Bakınız seremoniye; o gün 

akşam üstü bütün davetli erkekler toplanır muayyen 

bir saatte oğlan evinde... Kalabalığı adeta odalar 

almaz! Yakılır birkaç lüks lambaları alımı* ellere... ve 

düşülür yollara bir caka bir fiyaka ile nereye gidiliyor 



doğru kız evine... Kız istemek ve söz kahvesi içmek için. 

Ben diyeyim elli kişi siz deyin yüz kişi! adeta baskın 

yapılır kız evine... Şaka şamata ile... Hayrola niye 

geldiniz böyle!” Şöyle geçiyorduk da kapıyı açık 

görüverdik de giriverdik.” gibi esprilerle kabul edilir 

misafirler... Oturulur diz dize kilim üzerine... Nefesler 

kesilir adeta... Bir ara hoş sohbetten sonra... Bütün 

gözler döner sedirde oturan; yaşlı sözcü efendiye 

doğru 

Efendim; Allah’ın emri; peygamberin kavli ile kızınızı 

oğlumuza istemeye geldik!” denir. Ve hemen kabul 

görür bu teklif. Artık naz faslı gerilerde kalmıştır. Hazır 

bulunan Hoca Efendi duasını buyurur. Bütün eller açılır 

havaya kurulacak yuvaya; mutluluklar dilenir!... İçilir 

şekerli kahveler... Kırk yıl hatırı için yenir lâtı 

LOKUM’lar ağız tatlılığı için... Ve hemen dağılır 

demek... gider herkes yolcu yoluna köylü köyüne... 

Evliliğin ilk istasyonundan geçilmiştir. Damat beyin 

uyması gereken protokol başlamıştır artık. Damat bey 

belki kızı hiç görmemiş de olabilir belki de; 

kaçamaktan, bir planla kız görmeden, gösterilmiş de 

olabilir. Hepsi o kadar aslında sözlünü uzaktan da olsa 

görebilmek büyük şans işidir. 



Terzi Osman Bedestende ki dükkanında çalışırken gece 

vakti. Arkadaşı İbrahim gelmişti ziyaretine... Amma; bu 

ziyaret müjde dolu idi. Osman için... Osman 

sözlenmişti amma bir türlü sözlüsü kızı punduna 

getirip görememişti... Uzaktan da olsa... İbrahim ile bir 

plan yapıverdiler oracıkta. Kız tarafı o gece misafirliğe 

gelmişlerdi İbrahimlere. Plana göre girdiler; gayet 

sessiz dış kapıdan avluya. Yumuşak adımlarla 

pencerenin dibindeki su kuyusunun yanma. Destek 

oldu İbrahim çıktı dikkatlice Osman; kuyu dolabının 

üzerine ve pencerenin tül perdesi aralığından sözlüsü 

kızı tam görmek üzere idi ki? Kayıverdi Osman’ın ayağı 

ve düşüverdi kuyu yanma paldır-küldür... Dizi acımışsa 

da; kaçmışlardı hemen oracıktan İbrahim’le beraber; 

az da olsa görebilmişti ya... sözlüsünü. Her şeye 

değmişti doğrusu, dizi acısa bile! ... 

Osman; sözlüyüm derken nişanlı ve nikahlı bile olmuş 

ve dede olmuştu da anlatıyordu eşine dostuna bu tatlı 

hatırasını. 

Söz kahvesi içildikten sonra; damat adayı artık; kız 

evinin bulunduğu sokak şöyle dursun o mahalleden 

geçmesi bile ayıplanırdı. Arkadaşları “-Ne o kuyruğu 

yanmış kedi gibi dolanıyorsun bizim mahallede !?” 

diye takılmadan geçemezlerdi. 



Şöyle bir düşünüyorum da eski adamlar ne kadar 

tevekkel insanlarmış yarabbi! Anam beğendi diye 

mecbursun sen de beğenmeye... Yalnız yüz güzelliği ile 

evlilik olur mu hiç? Dayanabilir mi insan ömür boyu! -

Nikahta keramet vardır! denmiş 

-Ne yapayım kardeşim bu, alın yazım bu imiş! dermiş 

ve katlanılmış bu yazıya; yıllar yılı aileler... 

Geçmişteki pederşahi aileleri düşünüyorum da çok 

kuvvetli aile yapısının çoğunlukta oluşu da düşünmeye 

değer doğrusu... Yıllar yılı dededen toruna intikal etmiş 

aile düzeni... en güzel duygularla... İstemen de bu deyil 

mi zaten? 

Bu arada; YANDUK Mehmedin hikayesini anlatmadan 

geçemiyeceğim. Yolum Denizli’ye düştüğünde; bir gün 

geçerken bir mağazanın önünden; anlatmışlardı 

yanduk mehmedin hikâyesini de hem gülmüş ve hem 

acımıştık bir yerde. 

Yaşı kemale erip iş-güç sahibi olunca Mehmet Efendi; 

anası artık başlamış söylenmeye; oğlum baş-göz 

edelim diye... Dükkanın önünden bir kız geçermiş 

zaman, zaman; boyu poşu yerinde, endamı düzgün 

biri... İlgi duymaya başlamış kendince; Ancak kız 

baştan aşağı kapalı siyah ferace ile örtülü olup, yüzü de 



tül ile gizlendiğinden; güzelliği ile hiç mi hiç fikri 

yokmuş Bir gün kararım verip takip etmiş uzaktan 

girdiği evin kapısını. Ve anasını da göndermiş dünür 

olarak bu eve. Ne yazık ki bu evde iki kız varmış gelinlik 

çağında. Evlilik sırası büyük ablada olduğu için; olacak; 

çirkin kızı göstermişler anaya. Ve ana da; oğlum istiyor 

diye bu yanlış kıza bilmeyerek talib olmuş. Nasibi bu ya 

söz... nişan... nikah ve düğün biribirini takip etmiş. 

Gerdek gecesi damadın arkadaşları adet üzere 

yumruklayarak yollamışlar damadı gelinin yanına da 

dinlemişler kapı dışından olacakları! Mehmet efendi 

Yüz görümlüğü takısı için gelinin yüzündeki peçe tülü 

kaldırmış... Güzel olarak hayal ettiği, çok çirkin yüzü 

görünce; birden bire ŞOK olmuş ve istemiyerek de olsa 

bağırmış avazı çıktığı kadar. 

“-Vay anam vay! YANDUK!” diye. Duyulmuş ağızdan -

ağıza ve bugüne dek bilmeyen duymayan kalmamış bu 

hikayeyi. Nikahın kerametine ve alın yazısına sığınan 

yanduk Mehmet de çoluk çocuğa karışmış ve hatta 

dede olmuş... Ne demişler büyüklerimiz; Yüz güzelliği 

hamamdan eve kadar, RUH güzelliği ise ŞAM! dan 

HALEP’e kadar” Demek ki gelin hanım; Ruhunun 

güzelliği ile evine, beyine ve çocuklarına sevgisi ve 



saygısı ile kendisini kabul ettirmiş ve dede ve nine 

haline gelebilmişler eşi ile beraber mutlu bir şekilde... 

DÜNÜRLÜĞÜN BÖYLESİ 

“Kız evinin eşiği yüksektir” derler öyle bir defa dünür 

gidilmekle vermezler kızlarını hemen. Kız evine; gidilir, 

gidilir-tekrar gidilir... Hep nazlanır kız evi... gönlü razı 

olsa bile hemen evet diyemez, geleneğe uyabilmek 

için... Ne zaman evet denir dünürlüğe, işte o zaman 

içilir elinden ‘gelin kızın’ söz kahvesi 

Evvel zaman içinde; Oğlan evi, gidiyor-gidiyor kız evine 

kızı istemeye; bir türlü razı edemezler aile efradını. 

Aslında; kızın anası da babası da haklıdır her yönden. 

Damat adayının; içki içip-kumar oynadığını bir iş sahibi 

olamadığını ve babasının geliri ile geçindiğini bilmeyen 

yoktur muhitinde. 

Oğlan tarafı; birde ÖMER efendiden rica ederler şu 

dünürlük işini... Ömer Efendi; etrafında sayılan, sevilen 

ve güzel konuşup ikna kabiliyeti olan bir kişi olarak 

tanınır. Her ne kadar bu dünürlük işini sevmemiş ise de 

yapılan ısrarlar üzerine kabullenir nezaketen. 

Nihayet gidiyor Ömer Efendi de kız evine bir iki hoş 

sohbetten sonra, getirir konuyu dünürlüğe ve kızı ister 

babasından. 



Kız tarafı; sayarlar; bir bir oğlanın kötü alışkanlıklarını. 

Huzursuzdur Ömer Efendi... İçinden hak verir kız 

tarafına... Yavaşça kalkar oturduğu yerden; Bana bakın 

der. 

Sizin anlattıklarınızın hepsini bende biliyorum. Eğer 

bana sorarsanız? Kızınızı vermeyin bu oğlana!” der. 

Konu burada kapanır. 

Saadeti karanlıkta aramayınız. Emin usta bu; yaşı ile 

başı ile pratik görünüşü ile çok sayılır ve sevilirdi esnaf 

arasında. 

Hali vakti yerinde bir ustanın hanım hanımcık kızına; 

aşık olur bir genç.. Olur a... Buraya kadar normal. Hep 

filmlerde olduğu gibi; bu genç yakışıklı ve çalışkan, 

amma ve lâkin fakirdir. Gönül bu ne fakirliği dinler ne 

de zenginliği: Dünür gönderir; anasını ve yakınlarını 

hiçbirinde de; evet lafı alamazlar kız evinden. En 

sonunda; Emin usta ve birkaç kişi daha katılır bu 

dünürlük kervanına. Kızın anası da babası da bir türlü 

evet demiyorlar bu mutluluğa kaba tabiriyle “nah 

deyip nohut” demiyorlar. 

Emin usta sıçrayıp “Kalkar oturduğu yerden. Açın şu 

yatak dolaplarının kapaklarını” der ev sahibine... 

Boşaltır içinde ne varsa tek tek. Fırlar girer dolabın 



içine... Kapatılır kapakları dışarıdan. Seslenir emin 

usta; gür sesi ile: 

“Dinleyin beni dostlarım! Burası şimdi zifiri karanlık... 

Bir elimde bal bir elimde meyve tepsisi, önümde de içi 

altın dolu kasa var... Amma hayatım karanlık içinde 

geçiyor. Huzur yok bende ne balın tadını alabiliyor ve 

ne de meyvaların. Ziynetlerimi derseniz; takasım 

gelmiyor içimden.” 

Dolabın kapaklarını açtırıyor Emin usta: 

“Of Be hayat varmış! Şimdi ellerim boş kalsam da: 

Amma; gençliğim var. Önümde uzun bir hayat var. 

Namusumla çalışır, kazanır, çok sevdiğim bir eşimi de 

beslerim her halde, Allah’ın izni ile” der ve dolaptan 

çıkar dışarı... 

Etraf şaşkındır bir an için. Bakışırlar birbirlerine manalı 

bakışlarla. İstek yerine gelmiştir artık... İçilir söz 

kahvesi; hep birlikte mutluluk dilekleri ile. 

Nişan sözcüğü; kasabamızın dilinde: NİŞAN’dır 

Ben de Sivrihisarlı olduğuma göre birbirimizi daha iyi 

anlamak için; NİŞAN diyeceğim. 

Malum: Nişan evlilik için çıkılan yolun ikinci durağıdır. 

Söz kahvesini müteakip; kız evi olsun, oğlan evi olsun; 



başlarlar artık yavaş yavaş düğün hazırlığına. Aslında; 

eksikler tamamdır her iki tarafta da. Zira gelin olacak 

kızı düşünürsek; gelin sandığını anası doldurmuştur 

bile... Seneler senesi süren titiz çalışmaları ile boy boy 

değişik renk ve desende danteller, yastık, yorgan ve 

yatak örtüleri ve bohçalar ile o güzelim işlemeli 

yazmalar. Ayrıca; beğenildikçe alınıp dikilmeye hazır 

entarilik kumaşlar boy boy... Hani o ponponlu terlikler 

ile sabunluk lifine kadar hepsi tamamlanmıştır bir bir... 

E... ne kalıyor geriye gelinlik ile ziynet... Onu da zaten; 

oğlan evi yapacaktır... Esasında; kesenin ağzını açacak 

olan damat beyin babasına yardımcı olsun allah demek 

daha doğru olacaktır. 

Hani ne derler: “Kar yağarken tozar” veya “Hamama 

giren terler” misali. . E... kayın peder olmak, düğün 

sahibi olmak ve hatta ileride dede olmak kolay mı 

öyle... Pek tabi yarine getirilecektir: Töreler bir bir 

gücünün yettiği yere kadar. Borç dert çıkacaktır 

içinden; var yok demeden... 

Nişan merasimi kız evinde yapılırdı eskilerde. 

Şimdilerde olduğu gibi salonlarda değil. Nişanı kız evi 

yapar. Kadın davetliler bir kadın tarafından (şifahi) 



olarak OKUNUR genelde bir hafta önce tek tek evler 

dolaşılarak. 

Gelin kız; sade bir entari giyer üzerine. Başını ve ağzını 

sarar bir ipekli örtü ile görülür sadece dışarıdan; 

parlıyan iki gözleri ve o kadar. Gereğinde konuşabilir 

ancak fısıltı ile... İşler bütün töreler ihmal edilmeden. 

Hediye gelen bohça açılır davetliler huzurunda; 

gösterilir tek tek biri tarafından. Çok eskilerde; vasati 

Osmanlı devrinde; Bohçada’her birinden 5-6 adet 

olacak şekilde yağlık-keten gömlek -yazma-başörtüsü-

ve birer adet; futa-ak peştamal-döğme futa- hamam 

tası-ayakkabı olarak: galıç ve mes” bulunur ve daha 

ileri yıllarda; Cumhuriyet devrinde ise bohça 

muhteviyatı günün ortamına göre fantezi haline 

getirildiğini görmekteyiz. Alduvaklı gelin harcı, 

Telduvaklı gelin harcı haline dönüşmüştür. 

Nişan merasiminde olsun düğünde olsun; Kadınları 

oynayıp coşturan; sadece iki tefci kadın olmuştur yıllar 

yılı... Biri “İncir burun”, diğeri “Şamlı” diye tanınan bu 

tefciler türkü mü söyler? Hayır! Çok enteresandır, 

tuttururlardı bir makam; söylerlerdi bir ağızdan: “Ya... 

Liiii- Lili-Lom-Li-Li: LiLi-Lom” gibi ve devam ederdi. Bu 

tef bu söz eğlence sonuna dek. Oyun mu? Şekil olarak 



çiftetelli misali ikişer ikişer oynarlardı kadınlarımız- 

kızlarımız nazlı nazlı. Bir müddet oynadı mı iki kadın 

veya kız; onlar otururken yerlerine bu defa davet 

edilirdi iki kişi daha odanın ortasına sanki oynamayı 

istemez gibi! 

Gelin kıza takıları oğlan tarafı kadınlar takar hep. Sarı 

liradan tutunuzda, inciye - beşi bir arada ’ya kadar. 

Nişan merasiminde hiçbir şekilde; erkek 

bulunmadığına göre ve damat da yok ortada peki 

yüzüğü kim takacak gelin ve damada? Eskiden bu 

seremoni çok basit geçiştirilmiş; Şöyle ki: yüzük 

bohçaya konuyor gelin kıza ait olanı. Bu yüzüğü kız 

bohçayı evine götürdüğü zaman kendisi takıyormuş! 

Ya ileri yıllarda öyle mi ya hiç olmazsa kadınların içine 

yalnız damat çağrılıp yüzük misafirler huzurunda her 

ikisine birden takılır hale gelmiştir. Kadınlarımız ve 

kızlarımız da artık; iki tefçinin teranesiyle değil! istediği 

şekilde istediği kadar oynar hale gelmiştir. Kıvrak 

çalınan sazlı sözlü oyun havası ile... 

Kıyafet meselesine gelince; sanki bir defile gibi. Bu 

mutlu merasimin (çok yakın akraba) kadın ve kızları 

giyerler milli kıyafetlerini biribirinden güzel ve şıklıkta 

zülüfleri taralı saçları örgülü-elleri kınalı şekilde... 



Nişan ile düğün arası; oğlan tarafı kız evine; dini 

bayramlarda, kandillerde gerekli hediyeleri 

göndermekle törelere ve aile nezaketini yerine 

getirmiş olurla. 

DÜĞÜN 

Nişan ile nikah arasında geçen ARA DÖNEM çok 

önemlidir her iki taraf içinde. Gelin kıza hediye 

götürmek bahanesi ile zaman zaman kız evi kontrole 

alınır adeta oğlan evi tarafından. Kayın valide olacak 

hanım mı yoksa damat adayı beyin kız kardeşi mi olur... 

Artık hangisi gitmişşe ziyarete. Gelin kızı yakından 

kucaklayıp koklamaya çalışır; gelin kızın nefesini “-

acaba ağzı kokuyor mu diye?” Bu test yapılırken 

kimsenin ruhu duymayacaktır bile... Ve o değilden 

gelin kızın ev temizliği giyim ve tertibi incelenir, hiçbir 

kişi incitilmeden. Bu gel-git olayları ile artık her iki 

tarafın dostlukları samimi bir havaya döner... Artık; her 

iki taraf düğün hazırlıklarına hız verirler tatlı bir 

heyecan içinde. 

Aile yapısı; o zamanlar pederşahi bir yapıda olduğu 

için; Evin oğluna dışarıda bir ev kiralamak veya ev satın 

almak gibi bir düşünce akıllarından bile geçmezdi. 

Ahşap yapıda olan baba evinin zaten birçok odası 



vardı. Odanın birisini damat adayına tahsis ettin mi iş 

tamam. Veya geniş avlunun bir köşesine yapıverdin mi 

bir oda... Ev işi hallolmuş sayılır. Odanın tabanına bir 

hasır, üzerine de Sivrihisar dokusu bir kilim serip; 

duvarların dibini kalıp yastıkları, sedire küçük bir hah 

ve yanlara da diz minderleri... döşedin mi mesele 

kalmamıştır... Genelde, baba ne iş yapıyorsa 

dükkanında veya tarlasında oğul da o işi yapmaktadır. 

Zaten keseleri birdir baba oğulun. Tasarruf yönünden 

şöyle bir düşünürseniz Evin sofrasına; düğün sonrası 

sadece bir (tahta kaşık) ilave edilecektir. Yemek 

tenceresine de bir avuç dolusu bulgurdur... Hepsi O 

kadar... Ev içinde; dirlik düzen oldukça; karşılıklı saygı 

ve sevgi devam ettikçe evin bereketi artacaktır... İyi 

günde kötü günde birbirlerine destek olacaklar daima. 

Dünyaya gelen; o dünya tatlısı torun aile içi sevgi ile 

büyüyüp gidecek... Baba huzurlu, ana huzurlu... 

Çocuklar huzurlu... İzahına çalıştığım eski günlerdi... Ya 

şimdilerde? Yeni - yeni keşifler yapıldı... Tahsil imkanı 

arttı. Çocuklu gelin hanım da iş kadını oldu... Daha 

doğrusu, hayat şartları onu getirdi. Eskiden tandır 

üzerine konan veya duvara asılı bir gaz lambası ile 

bütün aile aydınlanırken; şimdilerde ne oluyor. 

Elektriğin bütün nimetlerinden istifade ediyoruz... 



Elektrik bütün odalarımızı aydınlatıyor gündüz gibi. Bir 

odada radyomuz çalarken, diğer odada televizyon 

çalıyor... Sanki eğlence yerine gitmiş gibi. Çamaşırınızı 

tahta tokaç değil; makine kendi kendine hem yıkıyor 

hem de kuruluyor. Bulaşığı dersen makine 

hallediveriyor, sessiz sedasız... 

Bütün bunlar güzel ve hem de çok güzel şeyler! Amma; 

her oğula bugünün şartlarında ayrı bir ev döşemek ve 

bütün konforu bir araya getirmek her babayiğidin 

harcı değildir! Peki o zaman ne oluyor? Bin bir hevesle; 

en iyi duygularla sevgi ile saygı ile kurulan yuva bir 

müddet sonra borcun altında ezilip gidiyor! Bütün, 

ömür boyu bu sıkıntılardan çıkmanın formülü aranıyor 

ailece... 

Pederşahi aileler artık hatıralarda kaldı. Her kesim, 

dünyanın gidişatına uymak zorunluluğundadır artık... 

İstese de istemese de... 

E... nerede kalmıştık? Düğün günü kararlaştırılmıştı 

ailelerce... Bir hafta öncesinden davetiyeler 

hazırlanmıştı bile... Bu iş pek kolay sanılmaz hani. 

Oturulur ailece bir ışığın altında Kasabadaki bütün 

sokaktaki evler ve çarşıdaki dükkanlar sırası ile bir bir 

taranır; akrabalık ve dostluk derecesine göre. Listeye 



yazılır bir bir... Erkekler ayrı bir kâğıda, kadınlar ayrı bir 

kâğıda. Ve hatta genç kız ve erkekler ayrı listelere 

işlenir. Günü geldiğinde ayrı ayrı okuyucular 

tarafından tek tek sözlü olarak duyurulur davetlilere; 

Kına gecesine mi? Gelin getirmesine mi? Yoksa; güveyi 

hamamına mı? Güveyi kuymasına mı? olduğu. 

Davetli sayısı sofra sayısına göre ayarlanır. Mesela; on 

sofra erkek mi davet edilecek; davetli sayısı yüz kişi 

olacak demektir. Gaye; davetliye göre konu komşudan 

meydan sinisi-bakır tepsi tahta kaşık toplamak. Yoktu 

öyle; boy boy resimler çekilsin hâtıra diye... Bağıran 

kişiler yoktu salonda: “Gelinin ayağına bas!” diyen 

Uzun uzun kuyruklar oluşmuyordu gelinle-damadı 

tebrik edenler tarafından. Hele o süslü şekerlemeleri 

kapışanlar da yoktu. Sırada bekleyen. 

HOCA NİKAHI 

Düğünün son günü; oğlan evine gelin gelince kıyılır 

“Hoca nikahı”. Genelde mahallenin hocası hallediverir 

bu kutsal görevi. Bu nikahta gelin kız bulunmaz, yalnız 

abdestini alan damat ve yengesi oturur diz çökerek 

hocanın karşısına... Sessiz sedasız, hüşu içinde; Allah’ın 

emri yerine getirilir (Mutlu bir yaşantı için) böylece... 



Düğün harcı alındı: pişirilecek yemekler için, stok edildi 

bir köşeye... Aşçılar tutuldu davetler bitesiye... Sofra 

takımları toplandı yeteri kadar... Renk renk ipler 

bağlandı tahta kaşıkların sapma tek tek; sahipleri 

biribirilerine karışmasın diye, Misafirleri ağırlamak 

için; evin odaları ve komşu evleri tanzim edildi. Düğün 

heyecanı başlamıştı artık aile efradında. 

DAVETİYE 

Şimdilerde olduğu gibi; matbaada hazırlanmış o lüks 

basılarda değil; okuyucu tarafından sözlü olarak 

çağrılmaktadır misafirler... Bu işlerin kompetanı; eski 

yıllarda; yenice mahalle camii müezzin Mehmet efendi 

yapardı. O ezbere bilirdi bütün kasaba halkını... 

Mehmet Efendi rahmetli olunca da bu kutsi vazifeyi; 

yeni cami müezzini Ömer efendi almıştı üzerine... 

Kadınların okuyucusu da bir kadındı ve değişiyordu 

gün be gün adı ve sanı. 

RESMİ NİKAH 

Belediyede kıyılacak resmi nikâh; genelde düğünden 

birkaç gün önce; basit bir prosedürle yapıla gelmekte 

idi... Belediye memuru Bahri efendi, daha ileri yıllarda 

Nurettin efendiler tembih edilirdi gündüzden nikâh 

yapılacağı... Hava kararıp etraftan el etek çekilince 



gelin ve damat getirilirdi bir iki kişi tarafından 

belediyeye sessiz sedasız, özel bir giysi olmadan. İki 

şahitle formalite hemen yerine getiriliverirdi oracıkta. 

Hepsi o kadar... 

KADINLARIMIZIN MİLLİ KIYAFETİ 

SARKA: Siyah veya zeytin yeşili kadife kumaş üzerine 

gümüş sim-sırma ve pullarla işlemelidir. Önde ve 

arkada sim püskülleri bulunur... İşlemedeki desen 

figürleri bir san’at eseridir. Ve bu şekil şarka ancak 

Sivrihisar’ımızda işlenip-dikilebilir. Sark’a; kasabamızın 

sembollerinden biridir. El emeği göz nuru; bu güze 

işlemeyi; ancak; “kız Mehmedin kardeşi Osman efendi 

yapmakta idi... Artık oğulları bu san’at dalını 

yürütmektedirler. 

ŞALVAR: Genelde sevâi ve Hint kumaşından yapılır. Ağı 

çok geniş ve dökümlü durur. 

MENDİLİ KUŞAK ve iğne oyalı Krep veya tel kırma; 

BAŞÖRTÜSÜ, yöreye has, kök boyalı kilim desenli YÜN 

ÇORAP, zarif TERLİK mahallî kıyafeti tamamlar. 

ALTI PARMAK: Cepken kısmı sivri çubuklu kumaştan 

yapılır. Çizgiler genellikle kırmızı-beyaz veya mavi-

beyazdır. Uç kollarında sırma işlemeleri olanlar da 

vardır. 



MAAYER: Siyah veya Lacivert (Tergal) kumaştan 

yapılmış genişçe bir manto gibidir. Özelliği; daha uzun 

oluşudur. 

FITA: Simli, ipekli peştemaldır. Folklorik, milli kıyafet; 

Kadınlarımızın, bilhassa düğünlerde giydikleri millî-

folklorik kıyafetleri cidden çok değişik şekil ve 

zerafette olup; giymek de; onu seyretmek de güzel 

doğrusu. 

Başında etrafı oyalı yazma, ayağında zarif ayakkabısı, 

özel kumaş Sevâi’den mamul Şalvar ile sim püsküllü 

mendili kuşak ve kadife üzerine gümüş-sim işlemeli 

SARKA ve kollarında; Sivrihisar’a has CEBETer ile 

boynunda beşi bir arada altın ve hemen üzerinde bir 

tomar İNCİ dizisi... Ve keza kasabalarımıza has İncili 

küpeler tamamlıyor, kadınlarımızın kıyafetini... 

Bu tarz giyiniş rutindir genç hanımlarımız için... 

Düğün mü yapılacak? Düğün sahibi genç hanımlar ve 

yakınları ne yapar yapar; bu kıyafeti giymeğe çalışır o 

mutlu günlerinde... Peki yoksa sarkası veya şalvarı 

tamamlar komşularından veya arkadaşlarından eksik 

olanını... Ne olacak; şurasında bir iki gün sürecek değil 

mi merasim? Ayıp sayılmaz başkasının elbiseni 

giymesi. Bu husus aslında gelenek olmuş âdeta... Ve 



hatta; komşusuna dizi dizi altınlarını inci’sini ve 

cebe’sini verir de vesika bile almaz ellerinden. 

Ziynetlerinin kaybolacağı ve çalınacağını akima bile 

getirmez. Kadınlarımız arasındaki bu güzel itimat ve 

karşılıklı saygı ve sevgi kayda değer doğrusu. 

Merasim sonrası o güzelim süslü elbiseler; tek tek itina 

ile sarılıp konur gelin sandıklarına, ta ki zühur edecek 

bir yakının düğün merasimine kadar. 

Bu vesile ile el emeği göz nuru ve büyük bir sabırla 

dikilen SARKA’nın biricik ustası Kız Mehmedin kardeşi 

Osman Bey ve mahdumlarından bahsetmeden 

geçemedim.  

Folklorik Milli Kıyafet: Kulaklarında Sivrihisar’a has 

İNCİLİ KÜPE 

- Boyunda Sivrihisar’a has bir Tomar İNCİ dizisi 

- Keza Sivrihisar SARKA’sı ile ENTARİLİ Düğün 

kıyafetidir.”  

GELİN SANDIĞI 

Gelin olacak her kızın; mutlaka vardır bir gelin sandığı; 

ceviz ağacından mamul tahtadan ve dış cephesi; 

renkli-şekilli teneke veya terbiye-edilmiş hayvan derisi 

ile süslüdür. Ta... kızlığından evlenesiye kadar el emeği 



göz nuru yaptığı bütün dantelli işlemeleri ve dikişlerini 

itina ile yerleştirir bir bir. Bu sandık oğlan evine 

SEYSANA arabası ile baş köşeye götürülür. Bu sandık 

gelin kızın her şeyidir. Ve sır deposudur sanki? 

Düğün Resmen Başlamıştır artık; Peri padişahının 

düğünü gibi kırk gün kırk gece sürmeyecek amma; 

bizimki de ondan aşağı kalmayacaktır hani... Bir hafta 

boyunca kız evi olsun, damat evi olsun veyahut 

akrabalar olsun hepsi ayakta kalacaklardır; misafirleri 

en iyi şekilde ağırlayabilmek için. Fakir veya zengin oluş 

pek fark etmez geleneğin yürütülmesinde... Davetli 

sayısı ve sofra adedi azalmış olur sadece... 

Kim ne derse desin; şimdilerde olduğu gibi; birkaç 

saatte, bir salonda oluveren düğünler gibi hiç değildi. 

Burada; yeni oluşu tenkit için değil de; eskilerimizin 

alâyışından bahsetmek istedim. 

Protokol başlamıştır artık; hem kız evinde, hem oğlan 

evinde birden. Günlerden: SALI Vakit. Akşamdır. 

* KIZ evinde; iki gün önceden hazırlanmıştır ÇEYİZ 

ODASI itinalı bir şekilde, gelin kızın arkadaşları ile 

beraber, 

* ÇEYİZ GECESİ: Oğlan evinde Sah akşamı toplanan 

davetli kadınlar... Çalgıcı Tan tefci kadınlarla beraber; 



1-2 erkek nezaretinde; kız evine giderler topluca. Kız 

evi de kendi tarafı davetlilerle beklemektedir; zaten 

gelecek misafirleri... Kızın gelin odasına hazırladığı 

mahareti, göz nuru işlemeleri ve diğer takıların asılı 

bulunduğu çeyiz odasında; Her iki aile tarafı birbiri ile 

kaynaşarak, iki tefin zilleri eşliğinde oynarlar, 

oynarlar... yorulasıya; millî kıyafetleri içinde... 

* SALI gecesi OĞLAN EVİ: 

YAŞLILAR için ayrılan bir odada ağırlanır düğün sahibini 

tebrike gelen yaşlılar. Davetliler otururlar diz-dize 

minderlere... Yaslanırlar kalıp yastıklarına... Açılır 

tabakalar yakılır sigaralar gav çakmakla, veya mangalın 

ateşinde. Koyulaşır sohbet... Hep konuşulur ticaretten, 

ev halinden, dünyanın gidişatından... İçilir kallevî 

fincandan yapılan kahveler... Kırk yıl anılacak hatıralar 

için... 

GENÇLER için ayrılan yer genelde komşu avlusudur. 

Veya zemin katta bir oda... Misafirlerin oturması için 

ya tahta sandalye getirilir tanıdık bir kahvehaneden 

veya iki şeker sandığı arasına konan kalas tahtaları 

görür bu işi... Akşam yemeği sonrası; başlar yavaş-

yavaş gelmiye damadın arkadaşları saf-saf.... Hani; 

“serde kabadayılık var derler ya” kasketleri biraz eğik 



olur efelerin... Het-Hüt diye bağırışlarla; sakın 

ayıplamayınız... Tuzu-şekeridir nara çekmek düğünün 

eğlencenin. 

Eğlence için caz mı? Yoktu öyle bir şey... Otuzlu 

yıllarda; kasabamızın düğünlerini süsleyen, hemen 

hemen üç kişi idi sazı ile sözü ile... “Kemanda Kadıoğlu, 

ut’da Sadettin, Kanunda Hababanın Süleyman, Tef de 

ise Kör İsmail veya Mendoh” 

Bunlar; yeter de artardı bile gençleri coşturmak için... 

Mahallî oyun şekli genelde; ikişer kişinin oynadığı 

“çifte tellidir hep... Eğlence doruğa çıkınca; tahta 

kaşıkla oynamak ayrı bir zevk veriyordu hani... 

Türkülerden: “Kadifeden kesesi, Burçak tarlası, Aman 

mor koyun” hem söylenir hem oynanırdı. Bu gece 

davetlilere sadece sigara ikram edilirdi. Hepsi o 

kadar... 

Düğün evi; o gece için temin edilen “Lüks” lambaları ile 

aydınlatılırdı; Ta... elektriğin kasabamıza girdiği, kırklı 

yıllara kadar. Eğlence bitiş anı gelince; çalgıcılar; 

başlarlardı çalmaya: “Kalkın-gidin” der gibi bir 

melodiyi çalmaya. Bu zarif “güle güle gidiniz’e alışmıştı 

kulaklarımız. Çok enteresandır; Davul ile Zurna hiçbir 



şekilde ve hiçbir zaman girmemişti düğün evlerimizin 

geleneğine... 

ÇEYİZ; 

Ailede bir kız çocuğu mu dünyaya geldi ana, analığını 

yapmak için, daha küçük yaşlarda kız çocuğunu alır 

disiplini altına. Ayırmaz onu dizinin dibinden ta., gelin 

olasıya kadar... Kızı anasının eli-ulağıdır daima... Adım 

adım her gün bir şeyler öğrenir anasından, yemek 

pişirmeyi, hamur açmayı, çorap ve dantela örmeği... 

gibi “aman kızımın başına hiç kötülük gelmesin, yarın 

el kapısına gidecek, el yüzüne bakacak bizi de mahcup 

etmesin, kendisi de mahcup olmasın” diye... düşünür 

daima ana... Daha küçük yaşlarda başlanır ÇEYİZ 

Sandığı hazırlığına yıllar yılı örülür o güzelim 

danteller... Dinilerden duvar olur günler boyu. 

“Damlaya-damlaya göl olur” misali... eklenir birbirine, 

dolar bohçalar. İşte evlilik yolunda, bir nasibi çıkıpta 

erişildiği zaman o coşkulu; ÇEYİZ GECESİ’ne göğsünü 

gere-gere gösterirsin davetlilerine; “İşte bunlar benim 

eserimdir!” diye. 

* ÇARŞAMBA günü; GELİN HAMAMI 

* KIZ evindeki Telâş: Çarşamba sabahı gelin kızın 

yakın arkadaşları ve yengesi ile topluca giderler çarşı 



hamamına, bohçaları ile... Şeydi hamamı mı? Kuma 

hamamı mı? Yoksa yeni mi? Artık hangisi ise... Havlette 

ter atarlar, göbek taşında kese... Yıkanılır kurnalarda 

neşe içinde şen, şakrak. Ancak; gelin kızların 

takabileceği; üzeri binlerce parlak madeni para ve 

pullarla kaplı (pullu peştamal) tuttururlar gelin kıza. 

Eğlence ve cümbüşten sonra topluca gelinir kız evine... 

Acıkan misafirlere; “önce suluca yapılmış tereyağlı-

nohutlu pirinç pilavı ikram edilir yufka ile tabaklar 

üzerinde... Sonra da pekmezle yapılan un helvası” Bu 

kızlar yalnız bırakmazlar gelin kızı ve hatta Çarşamba 

gecesi bile. 

Çeyizin asılı olduğu odada; güle-oynaya-şaka cümbüş; 

KINA yakarlar gelin kızın her iki eline ve ayağına... 

Türküler söyleyerek. Ancak; burukluk vardır içlerinde 

kız tarafının. Gelin kız içinde bu hüküm aynıdır. Fakat; 

ne demiş “Hem ağlarım hem giderim!” Bu espri de 

şakası olsa gerek... İşte bu haleti ruhiye içinde (kız aile 

efradı) geçirirler gecelerini, yarı uyur yarı uyanık. Gelin 

başı bekleyen o cıvıl cıvıl genç kızlar mı? Onlar da; hep 

dua ederler “İyi bir nasip çıksın da” benim de “Kına 

gecem” olsun diye! Bu tatlı heyecan içinde yaparlar 

sabahlarını. 



İki gece; protokolde yerini alan o güzelim ÇEYİZ’ler, 

yine genç kızlar tarafından, itina ile askılardan 

indirilerek yerleştirilir bohçalarına bir bir... Konur, 

gelin sandığına... Dualarla... 

* OĞLAN EVİNİN ÇARŞAMBASI 

* GÜVEYİ HAMAMI: Damadın gençlik arkadaşları 

sabahın erken saatinde toplanarak oğlan evinde; Çarşı 

hamamına gidilir beraberce... 

Bir kısmı göbek taşında keselenirken, diğer kısmı ter 

atar hamam havletinde... Dökünülür sıcak sular kurna 

başlarında; şaka, şamata... Oynanır soğuklukta çalgı 

eşliğinde. Gençlik ateşi sürdürülür bir yerde... 

Limonlu çaylar içilir... Ta... Hamamdan oğlan evine 

kadar yürünür topluca çalman çalgı eşliğinde... Sanki; 

düğünü ve neş’eyi kasabaya ilan edercesine... Acıkan 

gençlere kurulur sofralar, onar kişilik... İkram edilir 

rutin yemeklerimiz doyasıya. Bamya çorbasından 

başlayıp, eti-pilavı-helvası ve hoşafa kadar. Dualar 

yapılır; mutlu yuvalar için. Son lokmalarda. 

GÜVEYİ GİYDİRMESİ 

Vakit, öğle sonrasıdır. Akın akın gelen; yaşlısı genci, 

kadını erkeği bütün misafirler doldurur oğlan evini. Bu 

yer geniş bir avludur genelde. Sığılamaz ki zaten bir 



odaya. Erkekler otururlar çepeçevre dizili tahta 

sandalyelere veya kalas tahtalarına. Az uzağında ve 

damlarda; başı örtülü kadın ve genç kızlar, saf, saf, cıvıl 

cıvıl! 

Saz heyeti çalmakta ve oynamaktadır gençler 

doyasıya, kıvrak figürlerle. Sıra gelmiştir artık damat 

beyin giydirilmesine. Bu giyiniş de protokole tabidir. 

Örf adet neyi gerektiriyorsa o yapılır, harfiyen! 

Eğlencenin tam kıvamında, Serilir avlunun tam 

ortasına güzel bir halı ve üzerine bir sandalye. Damat 

bey oturtulur kibarca. Üzeri işlemeli patisten bir bohça 

getirilip açılır hah üzerine. Damadın erkek yengesi ve 

bir iki yakın arkadaşı gelir yardımına giyinmesi için. 

Önce soyulur üzeri damadın iç donu atlet kalasıya 

kadar. Gelin kızın hediyesi iç çamaşırı ve gömlek ile 

çorap giydirilir itina ile. Bu giyiniş işlemi sırasında; 

Rutin olarak müzik daima aynı parçayı çalar 

“Melemede koyun meleme de vazgeç kuzundan” 

denen içli hissi ve açıklı olanını; Yüreği yufka anaların 

gözleri yaşlanır. Oğullarını evermenin sevinci ve 

burukluğu içinde. Giyim esnasında damat bey adeta 

robot gibidir. Sadece söyleneni yapar, karışmaz hiçbir 

şeye. İş bu kadarda kalmaz, damadın arkadaşları bir 

punduna getirip yengenin elinden damadın 



ayakkabısından birini veya çorabın tekini çalmaya 

çalışırlar. Bunun bedeli yengeye epeyce pahalıya mal 

olacaktır. Artık, sulh için taraflar içki ziyafetine mi 

anlaşırlar, yoksa bir miktar paraya mı? Orasına Allah 

bilir! Güveyi giyindirmesi tamamlanınca; bütün 

misafirler ayağa kalkıp, kıbleye dönerek, bir bilenin 

nezaretinde, dualar okunur, mutlu huzurlu yuvalar 

için. 

Damat bey en yakın büyüklerinden başlamak üzere, 

ellerini öpüp hayır dualarını alır ve hatta; yaşlı olup 

merasime gelemeyen yakınlarının evlerine kadar 

yengesi ile beraber giderek, onların da gönlünü alır. 

DAMAT EVİ KINA GECESİ (ÇARŞAMBA GÜNÜ) 

Çarşamba gecesi, oğlan evi için ayrı bir önem taşır. Bu 

gece; akşam yemeğinden sonra, aynı avluda toplanan 

gençler doyasıya oynar eğlenirler. Evin bir odasında 

çok yakın sayılan gençlere içki ziyafeti verilirken, 

gecenin geç saatlerinde bakır tepsilerde yanan dizi dizi 

mum alevleri eşliğinde karışık kuru çerez ikram edilir 

diğerlerine de. 

KINA 

Çarşamba gecesi kız evinde, ağıt faslı bitiminde kına 

yakmaya gelir sıra. Kına; hamam tası içinde yetecek 



kadar gelin kızın el ve ayaklarına, bu hususta tecrübeli 

bir hanım tarafından ip bağlanır adeta bir resim yapar 

gibi. İşlenir sanki bir oya gibi, üstüne kına yakılır boylu 

boyunca. Kınaya karanfil katılır güzel kokması için el ve 

ayakları sarılır bezlerle güzelce, kına kuruyasıya kadar 

o gecenin sabahında; sargılar çözülür yıkanır el ve 

ayakları nişadırlı su ile, kına rengi iyice siyah renge 

dönsün diye. İpler de çözülür bu arada. Çok güzel bir 

tablo çıkar meydana. 

Bu kına yakılış tarzı yalnız bizim kasabamıza has 

adetlerden biridir. Bu iş maharet ister sabır ister hem 

yakan ve hem yakılan için. Dikkat ettinizse, genelde 

kına el içine bir miktar kına koyup avucunu 

yummaktan ibarettir başka memleket ve başka 

yörelerde. 

PERŞEMBE GÜNÜ (KIZ EVİNDE NİKAH YEMEĞİ) 

Bu sabahın erken saatlerinde avlunun müsait yerlerine 

tanzim edilen ocaklar üzerinde kazanlarla pişirilen 

yemekler hazırlanır öğleye kadar. Davetlilere oğlan 

evinden de bir iki sofra, yani vasati (on yirmi kişi kadar) 

iştirak etmiş olur, nezaketen. Her iki tarafı 

kaynaştırmak için. Kız evinde diğer yandan, GELİN BAŞI 

hazırlanır. 



Geçmiş yılları düşünün bir an için, ne kadın berberi var 

saçlarını yapacak, ellerine manikür, ayaklarına pedikür 

yapacak ve ne de moda evi vardır tel duvak gelinlik 

giydirecek! O günün şartlarına göre; elinden gelen 

birkaç hanım toplanarak gelin başına, önce kızın beline 

kadar uzayan saçları taranır boylu boyunca, sonra tek 

tek, ince, ince örülür, süpürge gibi... Ulanır birbirlerinin 

aralarına çeyrek altınlar bağlayarak. Alının her iki 

yanma zümbüler örülür ve kâkül (kekil) bırakılıp 

kesilirdi düzgünce. Zaten birgece evvel kınada 

yakılmıştı eline ve ayağına. Gözlerine de; şöylece 

sürme çektin mi iş tamam. Geriye kalıyordu giyim şekli. 

O da zaten hazırdı gelinin sandığında ananın hediyesi, 

uzun entari, delme sarka mendili kuşak, sevâir don, 

oyalı yazma ile ayağına kaluç ve tozluk ve başına da, AL 

DUVAK! Ruj adeti de yoktu kendisi de gelin kızın, 

pembe dudakları ve gamzeli yanakları tamamlıyordu 

tabloyu en iyi şekilde. Hepsi tabiî, olduğu gibi Allah ne 

şekilde yarattı ise... Şimdilerde olduğu gibi ne kesik 

burun ne takma kirpik ve ne de kedigözü gibi; gözlerde 

lens. Her şey tamam da; ziynetsiz olur mu hiç gelin 

kızımız her iki koluna altından cebe, kulaklarına İncili 

küpe, boyunda bir tomar inci ve altına beşi bir arada 

işte bu kadar. Eğer yoksa gelin kızın bu kadar ziyneti. 



Emanet alınıp yine takılırdı, eşinden dostundan ve bu 

hususda; hiçbir zaman ayıplanmazdı. Bugün ona yarın 

da bana gibilerden. 

* SEYSENA; 

Kız evi bir yandan nikah daveti hazırlıya dursun bir 

yandan da gelin başı, Protokol işler öte yandan. Bu 

arada dayanır kız evi kapısına, bir at arabası gelin kızın 

çeyizini götürmek için oğlan evine. İki erkek gelmiştir 

damadın yakını bu iş için. Taşınır eşyalar bir bir yatak 

yorgan halı, kilim yastık. Ancak; gelin kızın arkadaşları 

otururlar üzerine bu anda; Gelin sandığının üzerine... 

Ve bir bahşiş almadan vermezler bir türlü bu kıymetli 

hediyeyi. İş bununla da bitmez. Bu defa; Kayınpedere 

gidecek bakır veya tunçtan mamul (abdest alma leğeni 

ve ibrik) için; düğünün ebesi ister bahşişi ve alır 

gereğini pazarlık sonucu. 

Tatlı gelenekler al gülüm ver gülüm misali yeterki 

muhabbet olsun. Gaye kazanç değil, hepsi de espri ve 

muhabbet. Binbir merasimle alman bu çeyiz o gün 

oğlan evinde; Zifaf odasına serilir tertiplice cana yakın. 

OĞLAN EVİNDE PERŞEMBE Damat Beyler sabah 

heyecanla uyanır yatağında giyinir kendi kendine... 



Ancak, yine (yenge) sinin nezaretinde yapacaktır. 

İşlemlerini. 

DAMAT TRAŞI 

Bu sabah, toplanırlar genç arkadaşları damadın 

evinde, yalnız bırakmazlar onu tıraş olurken. Bu traş 

başka traş. Benzemez her günkülerine. Damat değil, 

yengesi terletilir misafirler tarafından artırma yapılır, 

şaka cümbüş, nihayet anlaşmaya varılır limit bir 

değerde. İçki ziyafetine veya parasına. 

GELİN GETİRME AŞI (Düğün Aşı) 

O sabah erkenden, koca bir kazanda pişirilen, 

(Tereyağlı + Nohut+Suluca, Pirinç veya Bulgur) pilavı, 

öğle üzeri ikram edilir, kalaylı bakır kaplarda yufka 

üzerinde, her misafire bir tabak ikram edilir. Kurulmaz 

öyle on kişilik sinili sofralar işin tadı da burada 

herhalde. Düğünün o kalabalık ve sıkışık halini 

düşününüz bir an için; Herkes alır tabağını koyar 

dizine., o nefis aşı yer sunum sunum, doyasıya yufkası 

ile. 

GELİN BAKLAVASI 

Gelin kızın evinde yapılan, ev işi baklava Perşembe 

günü ikindi vakti özel bir ulakla getirilir oğlan evine. 

Pek tabiiki bahşişi peşin alınarak. Bu baklava konur 



zifaf odasına. Ağız tadı olarak mutlu bir evliliğin 

başlaması için. 

* GELİN ÇIKARMASI 

Kız evinde nikah daveti yapılmış gelin başı hazır. Bir 

heyecan ve bir telaşla ‘Sesana’ oğlan evine gitmiş. 

Artık gelinin olsun, gelin yakınları, ana ve baba kardeş 

Olsun mahzun mahzun  Gariplik çöker içlerine. 

Ayrılık vakti gelmiştir. Dünyanın Kanunu mudur bu. 

Rızanla da olsa mutlu bir yuva sevinci içinde olsa bile 

buruk bir sevinç kaplar ortamı. 

İşte bu ahval ve şerait içinde, oğlan evinden bir ekip 

gelir, gelin kızlarını alıp götürmeğe. Şimdilerde bu 

yolculuk, en lüks ve son model cici bir otomobil ile 

yapılmakta ise de, Tarihin derinliklerine inildiği zaman 

dedelerimizin ve ninelerimizin ne kadar sıkıntı 

çektiklerini görürüz. Belki biraz komik gelecek amma 

bugün için kabul etsen de etmesen de hakikattir bu. 

Hakikati balçıkla sıvayamazsınız. Yakın mesafelerde, 

alduvaklı gelinin koluna girermiş iki hanım belki 

kaldırımla veya toprak yollarda depüş - düpüş 

giderlermiş oğlan evine. Çok enteresandır, hatıra 

olarak anlatılanı büyüklerimden duyduğum zaman 

epeyce gülmüştüm. Gelin kız, atik ve cesur bir kız imiş. 



Gelinin koluna giren hanımın biri ise dizinden 

sakatmış, ayak uyduramamış gelin kızın koşarcasına 

gidişine de yalvarmış gelin kıza ne olur biraz yavaş 

gidelim diye. Oğlan evi biraz uzakta ise de gelin kız 

deveye veya ata bindirilir. Çalınan davul zuma 

eşliğinde devenin rahvan yürüyüşüne uyarak 

götürülürmüş. 

Daha ileri yıllarda, örf ve adetlerde sanki bir reform 

yapılmış; gelin kız bu defa da; üzeri kapalı faytona 

benzer yaylı araba ile taşınmış oğlan evine kadar. 

PARA SAÇMA 

Damadın yakınları gelin kızı alıp kız evinden ayrılırken 

genelde cep dolusu bozuk madeni parayı saçarlar 

kalabalık üzerine. Bu para uğurudur gelin kızın. Bu 

paradan bir adet bile olsun kapıpta saklarsa bir 

yerinde, uğur getirecektir ona. Bekâr kıza da, bekar 

oğlana da. İşte bu güzel duygularla kapışılır paralar, 

yerlerde yuvarlanma pahasına da olsa. Aynı protokol 

oğlan evinde de yapılır. Gelin yeni yurduna girerken 

saçılır paralar gelin başına. 

* KURBAN KESİMİ 

Gelin kız arabadan veya deveden inince yere, oğlan 

evinin eşiğinden ayağını atmadan, kayın peder 



tarafından, hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle dualar 

ederek bir adet ‘Koyun’ dan kurban kesilir. Gelin 

ayağına. Düğünün en canlı anlarıdır bu saatler. Aylardır 

hazırlıklarını yapıp bu an gelesiye yapılan ve çektikleri 

heyecan hesaba katılırsa, mutluluktan uçulur adeta. 

GÜVEYİ KUYMASI (Daveti) 

Gelin kızın evinde burukluk ve acı devam ederken, 

oğlan evinde herkes neşeli gülücükler ve kahkahalar 

birbirini kovalar. Gelin kız ayakta bir eli göbeğinde, bir 

eli sarkık yüzü al duvaklı bekler saatlerce. Hiç kimse 

göremez onun yüzünü, Damattan önce, Cuma 

sabahına kadar. Çalınan teflerin eşliğinde, oynar, coşar 

kadın ve kızlar gelin dışında. 

Vakit akşam olmak üzeredir. Davetli misafirler 

gelmeye başlar oğlan evine kadınlar eve, erkekler 

yakınındaki diğer bir ev yerleşilir karşılayıcılar 

tarafından. Bu yemek daveti (güveyi kuymasının) kız 

evinden hiç kimse çağrılmaz sadece gelin kızın 

(yengesi) iştirak eder. Protokolün gereğini yerine 

getirebilmek için. 

YENGE 

Mahalli bir tabirdir: Yenge kelimesi... Gelin için de, 

damat için de yardımcı olan bu kişilere takılan ad’dır 



yenge. Yenge olan kişi, damadın da, gelinin de yakın 

arkadaşlarından seçilir. En önemli özelliği evli 

olmasıdır, yenge yani evlilik protokolünü yaşaması 

gerekir. 

ZİYAFET MENÜSÜ 

Düğünlerde ikram edilen ve edilecek yemeklerin sırası 

ve adı ile vasfı hiçbir şekilde değişmez. Üçyüz kişilik 

davet mi yapacaksınız otuz sofralık harç alınır. Bu 

kadar büyük topluluğa pişirilecek yemek, maharet 

ister güç ister. Kuvvetli bir ekip ister. Düğün aşı yapan 

aşçılarımız işlerini o kadar benimsemiş ve o kadar 

pişmişler ki mesleklerinde, hiçbir zaman mahcup 

etmezler düğün veya davet sahibi kişiyi. İstenen saatte 

misafirler gelmiş. Eş dost konu komşunun yardımları 

ile başlanır odalarda sofralar hazırlanmaya. Önce, 

kilim üzerine serilik genişçe bir sofra örtüsü ve 

yerleştirilir bir kasnak veya ters çevrilmiş (ayakları 

havada) şamdan tahtası. En sonunda da onar kişilik 

meydan sinisi. Dizilir tahta kaşıklar ve yufkalar boy boy 

sini üzerine. Kişiler yaklaşır sofraya yan yana bağdaş 

kurarak; 

* Midenin kapısı açılır, sıcak bamya çorbası ile, çorba 

tası kalkarken sofradan kuzutabağı ile gelir etli pirinç 



pilavı veya tabak eti (yanında turşu) Pilav bitmeden 

kaldırılır, sofradan. 

* Un helvası konur (üzerinde beyaz peynir ile) iştiha 

ile çok yensin diye. 

* Hoşafın tadı duyulsun diye, artakalan pilava tekrar 

bir iki kaşık atılır. Buz gibi hoşafta midelere verir 

serinlik. Son kaşıkta yapılır dualar mutlu mesut yuvalar 

için. Yemeğini yiyen genelde ayrılır sıra sıra tebriklerini 

sunarak damada. Vakit yatsı olmuştur namaz eda edilir 

(ev içinde) yaşlılarla. Yengesi ile gelen damat bey, 

sırasıyla öper büyüklerinin ellerini, alır onların hayır 

dualarını. Gençlik arkadaşları ile gelinir 

Zifaf odasının kapısına kadar. Artık burada protokol 

bitmiştir. Şaka ile karışık yumruklar konuşur damadın 

sırtında, sanki biran evvel sevgilisine kavuşması için. 

Artık ayrılır gençler kendi geleceklerinin düşüncesi ile. 

YÜZ GÖRÜMLÜK 

Hayatının sonuna kadar bağlı kalacağı eşinin yüzünü ilk 

defa görmenin heyecanı içinde, ürkek ürkek, takar yüz 

görümlüğünü nazikane, ancak o zaman görebilir “al 

duağı” kaldırarak eşinin yüzünü ve parlayan mahcup 

gözlerini. 

 



CUMA GÜNÜ; 

GÜVEYİ KALDIRMASI 

Aslında düğün bitmiştir. Her taş yerine oturmuştur 

yerli yerine “Tef yarıldı maymun yoruldu” misali. 

Günlerdir ayakta kalan, yüzlerce misafirle tek tek 

ilgilenen ana ve baba ile oğullar ve kızlar ve yakın 

akrabalar tatlı bir yorgunlukla uyanırlar Cuma sabahı. 

Herkes mutludur. O gün güneş bile başka doğar 

ufuktan, kuşlar bile başka tonda cıvıldaşır ağaçlarda. 

Bu defa; Güveyiyi kaldıracak kişide başlamıştır telaş. 

Bu kişi damada çok yakın birisidir muhakkak kan bağı 

yönünden. Çünkü bu daveti yapmak ayrı bir onurdur 

aile için. Genelde davetli sayısı sekiz on sofrayı 

geçmez, ancak bir sofra kadar da “kız evinden” yakın 

akrabalar çağrılır tanışma ve kaynaşmayı sağlamak 

için. 

DÜRÜ 

Nişan merasiminde veya nikahta gelin kıza kimler altın 

takı takmışsa; o ailelere gelin kızın hediyesi olarak, 

gömlek, çorap çamaşır gibi şeyler bir bohçaya konarak 

takdim edilir. Bu dürünün en büyüğü de “güveyi 

kaldırması” yapana verilir. Belki bir diz minderi ve belki 

de bir halı seccade gibi. 



EV OKUNMALARI 

Akrabalık ve dostluk derecesine göre, hemen hemen 

her akşam ziyafete gidilir ailecek gelin kızın 

koltuğundaki bir bohça dürüsü ile. 

Evet güzel bir adet, bütün yakınları ile tanışma 

ziyaretleri ve hem de yemekli. Ancak, dürü meselesi, 

belini büker oğlan evinin. Mecbursun bir defa çağrılan 

davete gitmeye. Nişanda altın taktığı için de hediye 

götürmeye. İşte bu mecburiyet ve nezaket bohçaları 

yekûn teşkil ederek kayınpederin ve dolayısı ile 

damadın bütçesini epeyce zorlar ve yorar. Dediğim gibi 

olur neticede düğün sonrası dahil “Kırkgün-kırkgece” 

sürer peri padişahının düğünü gibi. Bir hafta sonra 

EVE GELMELİK 

Düğünün haftasına, gelin kızın babası ve anası, 

damatları ve kızlarını ma-aile yemeğe davet ederler. 

Ve bu gidiş damadı için ilk temastır kayınpederi ve 

kayın validesi ile. Bu yönden, damada “eve gelmelik” 

diye, kayın pederi tarafından münasib bir hediye 

takdim edilir. 

GELİNLİĞİN zorlukları başlar ne diyeceksin gelenek ve 

göreneklerimiz, her neden ise bazen çok katı ve 

insafsız olabiliyor. Çok şükürler olsun ki, artık 



bugünlerde bu adetlerin çoğu modernleştirildi veya 

tamamen kaldırıldı düğün sonrası. 

Günlerce sabahın erken saatinde uyanan gelin hanım 

gider, evvela kayın pederini, sonra da var ise kayın 

biraderini giydirirdi. 

Konuşurken, fısıltı ile konuşur sanki ses telleri bozuk 

bir hasta gibi. Bu husus, genelde 2-3 ay sürer. Tâki 

kayın peder artık yeter konuşabilirsin diyesiye kadar. 

Yazma ile veya baş örtüsü ile ağzını saran gelinin keza 

konuşurken dudak ve dişlerini görme imkânına sahip 

olamazsınız ta  1950 lerde bile bu adetler yaygındı. 

Kasabalarımızda dış temaslar arttıkça yabancılarla 

evlilik olayları çoğaldıkça bu anane şekilleri 

kaybolmaya başladı yavaş yavaş da olsa. 

- Ya yemeğe ne dersiniz? Ağzı yazma ile sarılı kişi nasıl 

yemek yesin ki? O halde; bulunmuş bunun da çaresi. 

Aile efradı sofrada oturup topluca yemek yerken gelin 

kızımız hizmet eder onlara ve yemek yiyemez onlarla. 

Herkes sofradan kalkar, artık sıra gelebilmiştir yemek 

sıra gelin hanıma mutfakta mı olur veya arkada bir oda 

da mı orasını Allah bilir. Olayın en enteresan tarafı bu 

benim yanıp yakıla anlattığım hususların hiçbirini de 

sorun yapmıyordu o günün gelinleri! Sayılı gün değil mi 



nasıl olsa gelir geçer düşüncesi ile. Bir de bu hususa 

cemiyetin bakışı, ortamın değerlendirmesi önemli. Ne 

diyordu etraf “Maşallah gelin hanım kızımız ne kadar 

saygılı ve ne kadar da sessiz” 

- Gelin kızın su ikramı da ayrı bir konu. Genelde hep 

ayakta pençe divan dikilen gelinden biri içecek su mu 

istedi! Çıkacaktır dışarı, dolduracak mutfaktaki 

testiden hacı tasma veya bakır tasa suyu ve ikram edip 

çekilecek geri -geri tekkeden çıkar gibi. Su içilesiye 

bekliyecek ayakta. Bardağın boşunu aldıktan sonra 

öpecek elini gelin kız su içenin. Şayet kişi yaşlı ise, iki 

elinide öpecektir gelinimiz. O anda biri de susamışsa 

aynı seremoni devam edecektir, aynı puntolarla. 

- El öpme de ayrı bir dertti. Evet el öpme bir hürmet 

ifadesidir. El öpme kimseyi de küçük düşülmez. Gel 

görki iş çığırından çıkmıştı. Gelin kızın onurunu kıracak 

şekilde, küçük çocukların da elleri öptürülüyordu her 

nedense. Gelin kız sanki köle muamelesi görüyordu. 

AŞERME OLAYI 

Fizyolojik bir olaydır aşerme. Medeniyetle geri 

kalmışlıkla yoktur bir ayrıcalığı Hamile - hamiledir 

daima toplumun gözünde. Her şahsa münhasır bazı 

yiyeceklere aşırı iştah duyma halidir aşerme. Bazıları 



ekşilere, limona, bazıları da koruğa karşı kaldırmıştır 

iştahlarını olmadık yerde, akıllarına ne gelirse eğer o 

an hayalinde o yiyecek iyice şekillenmişse artık yoktur, 

başka çıkış yolu. Ne yapıp yapıp bulacaksınız onu. Fark 

etmez artık işin zor veya kolay oluşu. 

Ne hikmet ise genelde, hemen hemen her ana duyar 

ve yaşar bu güzel duyguları. Ve hatta, uçan kuşlar 

yiyecek taşımmış gagalarında ve kanatlarında 

müstakbel analara. 

Aileye yeni bir evlat gelecektir. Ana mutlu baba 

mutludur. Bu olaydan, eğer sorarsanız büyük ama ve 

büyük babalar daha mutludurlar nine ve dede 

olacakları için. Ancak pek afişe etmezler bu güzel 

duygularını etrafa. Biraz da nezaket icabıdır bu gizlilik, 

biraz da saygıdan. 

Hamile olan gelinlerini evin tecrübeli anaları yakın 

takibe alırlarken erkekleri uzak dururlar biraz ve hatta 

bilmezden gelirler ev içinde olsun dışarıda olsun. Bu 

husus gelenek görenek gereğidir. Korunur müstakbel 

ana ağır işlerden yük taşımaktan. Hepsi o kadar. 

DOĞUM 

Bir tıp mensubu olarak, üzülerek kayıt edeceğim ki. 

Yoktu eskiden kasabalarda ne bir kadın doğum 



mütehassısı doktor ve nede resmi bir doğum yaptıran 

ebe hanım veya gayrı resmisi. Peki ne yapılıyordu o 

zamanlar! Her mahallenin bu hususta tecrübe sahibi 

olmuş yaşlı bir anaları koşuyorlardı imdada. Denize 

düşen yılana sarılır hesabı. Pek tabiî ellerinden ne 

gelebilirse. Şimdilerde olduğu gibi doğum olasıya 

kadar bebeğin ve ananın her ay kontrolü yapılacak 

verilecek gerekli vitaminler daha doğmadan! O 

zamanlar yoktu öyle şeyler Allah ne yazmışsa 

kaderlerine, katlanırdı ona. “Ne yapalım Allah’ın 

takdiri böyle imiş veya Allah verdi, Allah aldı” deyip 

çıkılı verirdi içinden ve teselliye çalışılıyordu, pek 

kandırıcı olmasa bile. 

Modern tıp ne yapıyor bu günlerde. Doğacak bebek kız 

mı oğlan mı? İkizmi üçüzmü koyu veriyor hemen adını. 

Evvelleri öylemi idi ya! Herkes müneccim kesilir. Karın 

öne doğru çıkmış erkek olacak veya kahve falı çingene 

baklası ne diyorsa! Hepsi varsayımdan ibaretti.  

Bilinemezdi, hazırlanacak bebe yatağı kundak ve beşiği 

mavi mi yoksa pembe mi olacak diye. Hep bu 

nedenlerden olacak, anamın bebekliğinin geçtiği tahta 

beşikte, ben de sallanmışım gece ve gündüz uyumam 

için. 



LOĞUSA 

Loğusa lafını duyunca, hemen loğusa şerbeti geliverir 

akla. Hani o karanfil kokulu pembe renkli sıcak içecek 

ikram edilirdi hep tebrike gelenlere antika kâselerde, 

ihmal etmeksizin genç anneye de ılık ılık yeni pişmiş 

palize. Loğusa ana çıkarılmamalı kırk gün kırk gece 

evinden dışarı. Çocuğuma KIRK basmasın diye. Aslında 

güzel bir âdetmiş doğrusu. Tıbben bebeğin ortama 

uyması ve rahmin eski normal haline dönmesi vasati 

kırk gün sürmesi de bu işin doğruluğunu 

yansıtmaktadır. Bilinçsiz de olsa. 

BEBEK 

Çok şanslı çocuklardır bugün doğanlar şampuan ayrı 

kremi ayrı. Özel karyolası, özel odası, itina ile 

hazırlanmış kundağı ve giysileri. Hepsi güzel 

birbirinden. Bebeğin kirlettiği bezler ise problem değil 

ana baba için at kirliyi tak yeniyi, tertemiz yumuşacık 

sağlıklıca. 

Eskisini mi soracaksınız bana? Söyleyeyim o halde: 

Defalarca kirlenip yıkanmış ve kurutula kurutula 

sertleşmiş bez serilirdi bebeğin altına; konuyordu 

üzerine, ısıtılmış çocuk toprağı. Bağlanıyordu bezin 

bağcıkları ve yapılıyordu kundağı tatlı sert. Kirlenen 



toprak atılıp yıkanıyordu bezi tekrar kullanabilmek 

için. İşte alınan yol! Gelinen mesafe. 

DOĞUMUN BÖYLESİ DE VAR! 

Bu bir hikâye değildir. Fıkra ise hiç değil. Olduğu gibi 

hakikat. Yaşanmış bir hayattır bu. Mevsim, harman 

vaktidir. Kasabanın kenarına yakın bir harman yeri... 

Dönüyordu öküzler yavaş yavaş, çekiyorlardı düveni, 

buğday başakları üzerinde. Çoluğu çocuğu ile 

çalışmakta idi baba gecesini gündüzüne katarak. 

Evin anası Fadime ise kalmıştı evinde o gün. 

Yoğurmuştu hamurunu teknede. Tandırını yakıp 

pişirmişti bazlamasını. Bu arada hazırlamıştı yemeğini. 

Herşey yakında idi o ana kadar ki ne oldu ise 

oluvermişti hemen! Beşinci çocuğuna gebe Fadime 

hanımın sancıları başlamıştı birden. Evi komşulara az 

da olsa uzak sayıldığından haberde verememişti olup 

bitenleri. Kendisi kesecekti kendi göbeğini. Tek 

tesellisi, tecrübeli idi bu hususta. Çaresiz mecburdu 

metin olmağa; Zor da olsa, yapabilmişti doğumunu 

kendi kendine. Sanki o an gizli melekler yardımcı 

olmuştu ona. Kesmişti göbeğini çocuğunun ve hatta 

yapabilmişti kundağını metanetle. Soluklanıp şöyle bir 

kez toparlamıştı kendini. Vakit geçmişti epeyi. 



Acıkmıştı kocası çocukları harman yerinde. Bu defa tek 

düşüncesi o idi. Omuzuna yiyecekleri, kucağına da 

kundağını (bebeği) alarak düşmüştü yollara yaya 

yapuldak. Üstelikte, azar işitmişti kocasından “nerede 

kaldın şimdiye kadar” diye. Can kulağımla dinlemiştim 

bu dramı Fadime hanımdan buruk sesi ile. 

BİR BABA NASİHATİ 

Hacı beyi tanırdım yakından. O hayat mektebini en iyi 

derecede bitirmiş, esnaf içindeki ve aile içindeki sevgisi 

ve saygınlığı kayda değer doğrusu. 

Mahalli âdet ve geleneklere göre; yapılan kızının 

düğününde biz de vardık davetliler arasında. 

Günlerden Çarşamba, kına gecesi idi o gün. Gelin kızın, 

ailesi ve arkadaşları ile vedalaştığı son gece. 

Tek tek öpüldü ellerimiz, kucakladık kızımızı hepimiz 

“mutluluk ve sağlık” dilekleri ile. Düğünün neşesi 

vedalaşmanın burukluğu karışmıştı birbirine. 

Buğulanan gözlerini, mendili ile kurulayan Hacı bey, 

şöyle bir silkindi yerinden, vakur. Tek, tek başladı 

konuşmağa bir baba olarak; “Bak kızım, sen bizim 

canımızsın. Bu yaşa gelesiye, ana ve baba olarak, senin 

için elimizden geldiğince her ne gerekli ise yapmıya 

çalıştık. Çok şükür Allaha, artık senin de bir yuvan 



olacak. Şu husus önemli kızım. Yeni bir ortama 

giriyorsun. Ufak-tefek uyuşmazlıklar olabilir aranızda. 

Bunları hep olgunlukla karşılct kızım. Kötüyü iyi ile 

harman et daima. Hayat böyle yoğrulmuştur. Bak 

şimdi dikkat et bu söze. 

Kocanla her ne şekilde olursa olsun halledemediğiniz 

bir meseleniz olduğunda kapımız ardına kadar açıktır 

daima size. Hoş geldiniz safa geldiniz. Başımızda 

yeriniz var. 

Ancak, ufak tefek şeyleri kendine dert edip kapımızı 

yalnız çalarsan? Açılacak kapı yoktur kızım sana. 

Anlıyorsun ya! 

Hadi... Yeni yuvanda mutlu ol, bir yastıkta kocayın 

ikiniz” der Hacı bey. 

AHA DESTİ, AHA TAS… 

Genç kızın tatlı hayalidir gelin olmak. Gel gör ki, 

geleneğin katı kuralları gelinleri, gelinliğinden bezdirir 

bazen, Amma ne yapacaksın yıllarca önce konmuş ve 

halen tertip edilen kaideleri burası kötüdür diye söküp 

atamazsın ki. Demek, gelenek, gelenek diye, 

bazılarının kafatasının attığı da olabiliyor bazen. 

İşte bir asır kadar önce, bu perdeyi yırtan bir gelin. 

Düşünün bir kere. O zamanlar elektrik yok, bütün aile 



efradı büyük odada otururlar, yerler, içerler. Bu odaya 

uzanan derin bir koridor ta öbür ucunda mutfak ve 

burada içme suyu ile dolu testi. 

Aile zaten kalabalık, bir düğün sonrası davetlilerin ve 

misafirlerin çokluğunu da düşünün. 

Gelenektir dedik ya. Yeni gelin hanım o tarif ettiğimiz 

büyük odanın kapısı yanında durur hep ayakta. Ağzı 

yazması ile sarılı. Sol eli sarkık, sağ eli hürmet icabı 

göbeği hizasında. Çok gerekli olursa, fısıltı ile konuşma 

hakkı vardır gelin hanımın. Heykel gibi durur hep, 

dilekleri yerine getirmek için. Bu duruş kız anasını da, 

kayın validesini de çok mutlu eder. Ve onlar için sayılı 

günler de olsa, saltanat sayılır. Orada bulunan en 

yaşlısı, gelin çok yoruldu oturabilir artık dese gelin 

hemen oturmaz sandalyesine. Etraftan ikinci defa ısrar 

edilmesini bekler. Oturma tekliflerini ne kadar çok 

reddederse, gelin hanım “çok saygılı maşallah” 

takdirini alır cemiyetten. 

İşte bu seremoni içinde, yere açılan sofra ve sini 

üzerinde yemekler yenmiş kahveler içilmiştir 

yaşlılarca. Sohbet ve iltifatlar koyulaşmıştır hani. 

Büyük olay başlamıştır artık gelin hanımdan biri su 

ister! Su getirmek o kadar basit bir şey değildir öyle. 



“Gelin hanım odanan (sanki tekke çıkışı gibi) arka 

arkaya çıkar (hürmetten). Su testisi mutfakta demiştik 

ya, koridoru geçer alaca karanlıkta. Mutfakta yanan 

mum ışığı kadar zayıf bir gaz lambası belki vardır. 

Testiden doldurur suyu kalaylı bakır tasa. Gelin hanım 

salma, salına, gayet nezaketle getirdiği suyu isteyene 

verir. Bu su içilirken geri çekilir gelin. Suyun içilmesini 

bekler sakince, su tasını alırken ise, suyu içenin eli 

öpülür gelin tarafından. Eğer kişi çok yaşlı ise her iki eli 

ayrı ayrı öpülür. Gelin geri geri çıkar odadan su tasını 

testinin yanma koymak için ve gelin gelir yine kapı 

yanındaki dikilme yerine. Aynı trafik devam eder 

defalarca. Gelin hanımın başı dönmüştür artık gide 

gele. Sıkılmıştır bu nezaketten. Canına tak etmiştir. 

Geleneğin de, göreneğin de, bir hududu vardır diye 

geçirir içinden. Sabrı taşmıştır artık. 

En son mutfağa çıkışında su için bu defa, içi su dolu 

testiyi de yanında bakır tası da getirir bir arada, koyar 

tandırın üstüne. 

Benden bu kadar aha testi, aha tas... Susayan buradan 

içsin!” der. Zamanımıza kadar bu gelenek devam 

etmekte ise de, bu cesur gelinin, bu çıkışı hala 

kulaklarda çınlıyarak “lakabı ile” anılmaktadır. 



FISILTI 

Kasabamız, yazıcıoğlu kalesinin iki kanadı arasında 

adeta sıkışıp kalmış senelerce. Evler iç içe girmiş 

sokaklar dar binalar burun buruna. Buna sebep 

herhalde tarihteki derebeyi ve eşkıya baskınları olsa 

gerek. 

Onun için olacak, komşu münasebetleri çok sıktır 

burada. Bir odanın duvarlarına yumrukla vurursan ses 

getirir komşudan. 

Allah mesut etsin, dam komşumuzda evlendirmişlerdi 

oğullarını iki ay kadar evvel. Muhabbetleri tatlı idi 

ailenin. Ancak bir durum vardı görünen, ailede 

herkesin sesi gür çıkıyordu da, gelin hammınki fısıltı! 

Amma bende biliyordum sebebini, gelenekten! 

Gelin hanım ağzını yazma ile sarar da ne kadar uzun 

zaman sessiz kalır, fısıltı ile konuşursa, “O kadar çok 

hürmetkar gelindir” O. 

Yolda rastladım kayın pederine selam sabahtan sonra, 

soruverdim birden. 

“Bak komşum! Gelinse, gelinliğini yaptı artık! Vasati iki 

ay oldu; kızcağız hâlâ fısıltı ile konuşuyor. Sabrın da bir 

soru vardır ya bir gün nezaketini bozarsa saygısızlık 

yaparsa sizlere?” 



Dam komşumun aklı yatmıştı bu söze. Döndü hemen 

yolundan, doğru evine gitmişti. Gelin hanımı 

“geleneğin ızdırabından” kurtarmak için.  

Yalancı dünyaya konup göçenler Ne söyler ne bir haber 

virürler Üzerinde dürlü otlar bitenler Ne söylerler ne 

bir haber virürler. 

KELİMELERİN DİLİ VE DEYİMLER   

Yöremizde Kelimeler, az da olsa değişiverir hemen; 

Dediğim için beni bağışlayınız lütfen. Kelimelerin bazı 

harfleri Sivrihisarlı olarak belki istemiyerek de olsa, 

yörenin verdiği alışkanlıkla, yutar (K)’ları (G)-(T) leri (D) 

yapar. Ahmetin (H) sini da yok sayarsak, amed yapar 

dilinin ucunda (T) sini de (D) yapıverir. Bu çevrim her 

ne kadar büyük maharet gerektirirse de evvel Allah bu 

güne kadar aksatmadan gelmişiz. Bundan da şikayetçi 

değiliz hiçbirimiz. Birbirimizle değil her ortamda rahat 

rahat konuşup anlaşıldığımız için de mutluyuz. İşte 

seçebildiğim kelimeler. 

İSİMLER, 

Ahmet’e Âmed deriz genelde 

Ayşe Âşa olur 

Abla’da aba 



Ağabey aga 

Amca Emmi 

Atike Hadiga 

Teyze Deza 

İhsan Esan 

MEYVE SEBZE, 

Kestane  Kesdene 

Zerdali   Zerdeli 

Limon   İliman 

Havuç   Bamak, keşir 

Kabak   Gabak 

Domates  Tomatis 

Haşhaş   Haşgaş 

Patates  Kompil 

Mısır   Misir 

Patlıcan  Badılcan 

Lahana   Kelem 

Badem   Bayam 

Makama  Makarana 



Kahve   Gave 

Yufka Gartalaç 

DİĞERLERİ   

Aha   İşte burada 

Do-bak   Ta orada 

Abah   Çok büyük 

Cingil   

Dızıkmak   

Hangırda   

Meh   

Ket   

Anilâ   

Tezmical   

Allasen   Allah aşkına 

Çir   

Bidiki    

Gıygaç   

Gli gli   

Anıtmak   



Eccik   Azıcık 

Onacca  Rahatça 

Gaynaşık Çok hareketli 

Gelipbatır Geliyor, gelmek üzere 

Gidipbatır Gidiyor, gitmek üzere 

EŞYA 

Fermuar Carcur 

Yatak Döşşek 

Dolap Dolav 

Kapı Gapı 

Kamyon Gamyon 

Eldiven   Ellik 

Elmendili Peşkir 

Testi Desti 

Entari Enteri 

Dantel Tentene 

Teşbih Tesbik 

Tebsi Tespi 

Hallaç Tırantıs 



Kâkül kekil 

Ceket Sako 

Doktor Toktur 

Konak Gonak 

Gaçgızgaç Hayret etmek 

Papatya Babaçça 

Helva Halva 

Elektrik Aleddirik 

Terazi Terezi 

Hindi Guli 

Çamaşır Esbap 

Kımılda Ingılda 

Kakışla İtele 

Yelek Delme 

Sedir Makat 

Namaz örtüsü Çar 

Elbise Urba  

İbrik  

Kova  



Saplı Tas  

Bardak  

Salça  

Saklanbaç  

Sahih  

Merdiven  

Hamur Kesici   

Misafirliğe gitmek 

Haşhaş yağı  

Tencere  

Yufka Tahtası  

Oklava   

Yevmiye  

Cimri  

Zabıta memuru  

Mezbaha  

Bebek ayakkabısı 

Yemeni   

Çuval  



Kaynamış buğday, 

Pazar günü  

Kımıldamak  

Haşlamak  

Koş  

Daima  

Bisiklet  

Bağbekçisi  

Küllük 

Torpak 

Irbık 

Helke 

İşlik 

Dal 

Sapla 

Naşaba 

Mürebbe 

Unduguk 

Essah 



Merdiman 

Esiran 

Oturmaya gitmek Şırlanyağı Çencere Yaslaç , Oklaç 

Mıh. 

. Günlük, günnük . Zıkra . Çaşası . Salhane . Edik 

. Dikişli ayakkabı .Telis .Gölle . Gire 

. Ingıldamak . Börttürmek . Dızık . Minni . Velesbit . 

Bağmat  

Mahalle Bekçisi Pazubant (Pazvant) 

Tokat Şaplak 

Geçen sene Bıldır 

Sahiden mi Essatdan 

Ne olacak Nolcak 

Anahtar Arantar 

Merhem Melem 

Kasabamızdaki Ali’ler 

Sido’nun ali, vasati 50 yıl öncesine ait Ali’leri kendi 

zevkine göre sıralamış bir şiir gibi, “Ah ali ali, Şidonun 

ali, Zadırların ali, Ali beylerin ali. Ah ali ali Kantarcıların 

ali Tuşurmanın ali Haydar kavaklı ali. Ah ali ali, 



Balibalinin ali, Fındığın ali, Nizamın ali. Ve böylece 

devam eder aliler kervanı  

DEYİMLER 

Kasabamızın, en yüksek yeri yazıcıoğlu kalesidir; 

“-Seni yazıcıoğlu kalesine sırtımda çıkarsam bile 

ödiyemem hakkını” 

En büyük anbar, “Zaimoğlu ambarıdır.” Sabahtır 

yiyorsun, yeter artık! Senin kamın zaimoğlu ambarı 

değil ya?” 

En büyük kapı, Zadırların kapısı; O kadar geniş dedi 

isek, bu mübarek zadırların kapısı değil ya, içinden 

yüklü araba geçebilsin?” 

En gür akan, hörhör çeşmesi; Bu akıntı nasıl olsa 

duracak, bu hörhör çeşmesi değil ya!” 

En büyük, gaz yağı hunisi, Kâmil ağanın. Çok nadiren 

de kullanılsa da. İyice bunalmış biri galiz küfür yapacağı 

zaman. 

“-Bana bak, kızdırma beni ağzının ortasına Kâmil 

ağanın gaz yağı hunisi ile… yaparım!” ha! 

En fazla böbürlenen: “Yarım ağanın kara kızıdır” 

Yeri geldikçe; “- Ne kasılıyorum öyle, Yarım ağanın kara 

kızı gibi” denir. 



Herhangi bir işe girişmeden iyice plan ve program 

yapmak gerekir. Elindeki paraya göre ayarlarsın 

kendini, alacağın krediye göre değil? 

“- Kependen gelecek yoğurda, mantı kesme!” 

Biri dertleşirken biri ile deyiverir. 

“- Kaç kişi kaldık şurada Hep kaybettik yakınlarımızı 

“SEN BEN ÖKSÜZ HASAN GÖDE MEMED” 

Aslına bakarsanız bu deyim bir DEBİL yani aklı kıt birine 

ait. Zamanla evrilmiş çevrilmiş bu hale gelmiş şöyle ki; 

Eskiden Şeydi hamamı harap halde iken, mahalle 

sakini çocukları, hep oynarlarmış yıkık kubbesi 

üzerinde. Olacak ya, bir gün çocuklar dan biri 

kubbeden aşağı ya bakarken şaka diye itivermiş 

içlerinden biri. Çocuk düşünce öldü mü? Yoksa ağır 

yaralımı orasını pek bilemiyorum. Olay kasabada yankı 

yapıyor tabiî. İş intikal ediyor adliyeye. 

Olaya karışan bütün çocuklar çıkarılmış hakim 

huzuruna! Suçlu kişi tesbit ediliyor hemen DEBİL (aklı 

kıt) olan çocuk Hakim bey soruyor suçlu bu çocuğa 

Sen çocuğu iterken aşağı kimler vardı yanında diye; 

(- Debil çocuk gayet sakin elinin işaret parmağını hakim 

beye doğru uzatarak:) 



“-SEN - BEN - ÖKSÜZ HASAN - GÖDE MEMED” demez 

mi? 

İşin şakası yok Hakim beyde giriyor suçlu çocuklar 

arasına. Tekrar ettiği soruya yine aynı cevabı alınca 

Deliden? Çıkarın şu deliyi dışarı” diye bağırır hakim bey 

mübaşire. 

Olaylara vurdum duymaz bakan biri için 

Şeydi hamamın sucusu gibi duyar da söylemez” 

Evin hanımı, şöyle enine boyuna kilo almışsa bu 

kilodan ne evin beyi ve ne de kilo sahibi rahatsızdır. Ve 

hatta lehine bir nottur. Böyleleri için genelde “Kadın 

ebem ineği gibi oldu maşallah” diyerek takdir toplar. 

Ele güne gâşı. “Yabancılara karşı mahcup olmamak” 

Develik damı gibi “Her yanı açık evde üşüyenler söyler” 

- Ham ahlat gibi boğaza durmak. 

IŞIK 

Dua edilir hep; “Allah bizi ışıktan mahrum etmesin” 

diye. 1938’e kadar elektrik yoktu kasabamızda. Şimdi 

düşünüyorum da çok garip geliyor insana. O günler 

nasıl yaşamışız diye. Elektrikli ev aletlerinin çoğu keşif 

dahi yapılmamış henüz. Radyo. TV, buzdolabı, çamaşır 



ve bulaşık makinası yoktu piyasada, hiçbirisi. Zaten 

olsa da ne yazar elektrik olmayınca. 

Akşam olunca üç mumluk veya beş mumluk gaz 

lambası yakılır, şayet eve bir misafir gelecekse yedi 

mumluk lamba tercih edilirdi. Olduğundan daha çok 

ışık vermesi için lambaya bir parça meşe kömürü 

yerleştirilirdi. Ve hatta eşine dostuna akşam bize 

gelirseniz oturmaya meşe kömürü bile koyarım 

lambaya, dile iltifatta bulunurdu. 

O yıllarda şehrin bir ucundaki bizim mahalleden biri bir 

vesile ile gitmiş İstanbul’a. Orada vitrinlerde (14 

mumluk ışık veren) lambayı görünce bir tanede 

kendisine almış. Getirmiş evine. Doldurmuş gaz yağını 

içine, yakmış ışığını. Hayret etmiş yakınları, “Allah, 

Allah ne güzel lamba öyle gün ışığı gibi ışık verdi eve” 

Lambanın şanı şöhreti konuşulur olmuş kahvelerde 

evlerde. Bir vesile ittihaz ederek, gelirlermiş misafirliğe 

ta şehrin öbür ucundaki mahelleden oturmağa 

geceleri. 

Gaz lambası evin yani odanın ortasındaki şamdan 

tahtası üzerine konurdu ki, her tarafı müsavi olarak 

aydınlatsın diye. Ya diğer odalarda, ihtiyaç duyuldukça 

yakılırdı lambaları. 



Hanımlar lambaya yakın otururlar. Dantela veya çorap 

örmek için. Ya öğrenci ders yapacaksa o gece ışığın 

altında. Kolay kolay yer vermezdi hanımlar, “Dersini 

gündüz yapsaydın akşam olasıya kadar sokakta oyun 

oynayacağına” veya “Kürsümü döğeceksin? Hükümete 

kâtip mi olacaksın” diye yaklaştırmazlardı ışığa 

çocukları. 

Gece avluya çıkacak kişiler, alaca karanlıkta kendi 

ayakkabılarını bulmakta zorluk çektiklerinden 

Dedemin ayakları ve tabiî ayakkabıları da büyük 

olduğu için onun ayakkabılarını tercih ederlerdi. Eve ilk 

elektrik ışığı girdiği gün, en çok sevinen dedem 

olmuştu, “ayakkabıları rahatça buluyorum yerinde” 

diye. 

Işık hususunda Belediye de boş durmuyor mevcut 

imkanlarını seferber ediyordu. Amma bir yere kadar. 

Sokakların genelde kesişme noktalarına veya sokağın 

tam ortasında bir yere (hani basket demir halkası gibi) 

köşeli bir demir çubuk tesbit edilmiş bu direğe veya 

duvara, onun içine de yerleştirilmiş etrafı camla kaplı 

bir fener. İçine konmuş 5 mumluk bir gaz lambası! 

Akşam olmadan Belediyenin (ışık memuru) Rafet bey 

dolaşır elinde ucu kancalı uzun bir sopa, diğer elinde 

ise huni ile gaz tenekesi lambalara konur eksilen gaz, 



ayarlanır fitili, yakılır kibritle, asılır yerine itina ile 

feneri. E ne yapacaksın? Hiç yoktan iyi idi her halde az 

da olsa ışıtıyordu yeri, etrafı. 

Kahvehane, lokanta gibi umumi yerlerde 100 mumluk 

lüks lambalarının yanışı şevk neşe verirdi insana. 

Biçerli Hasan Bey oğlunu evlendirirken seyyar 

jeneratörle aydınlatmıştı da düğün evini ve etrafını, 

günlerce konu olmuştu konuşulan; “Zenginlik ne güzel 

şey “diye. 

Ya yaşlı nine ve dedeler geceleri camiye giderken ne 

yapıyorlardı. Ellerinde, etrafı camla kaplı bir fener, 

içinde fitilli olup gaz yağı ile yanan DODİRİ ile 

aydınlanan yolda nasıl gidilebilirse işte, öyle 

gidiyorlardı varacakları yere zor da olsa. 

Ay ışığının kuvvetli olduğu geceler, vatandaş için en 

mutlu geceleri sayılırdı, hele, oyun cağındaki biz 

çocuklar için de ayrıca bayram. Mehtaplı gecede siz, 

hiç saklambaç oynadınız mı? Cevabı evet ise tadını 

almışsınız demektir. 

MİKROSKOPTA CANLI HAYVAN 

Tunceli devlet hastanesi polikliniğinde, “Böbrek koliği” 

geçirmekte olan bir hastadan alman idrarın muayenesi 



istendi labaratuvardan ancak laborant yoktu 

hastanede. O zaman, yardımcı personelden başka; 

İdrarın santrifije edilip lâma konmasını istememizden 

biraz sonra, koşarak nefes nefese yanıma gelen 

personel. 

“Doktor Bey, dediğinizi yaptım birde mikroskopa 

bakıvereyim dedim. Ne göreyim? Kocaman bir hayvan 

camın altında kıvranıp duruyor, çıkacağım diye! 

Demek hastanın derdi bu imiş, nasıl taşıdı içinde bu 

hayvan derdini zavallı” demez mi. Bir de ben 

baktığımda ne göreyim hastadan idrar alınırken, idrar 

kabına hastadan düşen (bit - sirkesi), Lam-lamel 

arasına sıkışmış çıkmak için delik arıyordu zavallı! 

İşte mahrumiyet bölgesinde çalışmanın getirdikleri ve 

işte sabun ve temizlik görgülerinden uzak bir 

vatandaşımızın, numune idrar kasesine düşecek kadar 

bitli hali, ne kadar acı olay. 

ÇEVRE 

Bu lafı söyleyen pek çok bu günlerde, Radyodan 

Televizyona ve gazetelerde ve her yerde “Çevre 

Temizliğinden” bahsedilir oldu. Vatandaş çevreyi hem 

kirletiyor, hem bağırıyor, çevre kirlendi diye! 



Amma eskiden kasabamız öyle mi idi ya? Sabahın 

erken saatinde uyanan analarımız veya bacılarımız 

alırlardı ellerine kendi mamulleri piren süpürgelerini, 

önce kendi evinin önünü süpürürler, çöpü alırlar ev 

içine; sonrada sıra gelirdi evin avlusuna. 

Dükkân sahipleri de aynı duygularla ve güzel bu 

gelenekle süpürürlerdi dükkân önlerini ve sularlardı 

rehavet versin diye kaldırımları. “Herkes kendi evinin 

önünü süpürsün bütün şehir temiz olacaktır.” Ata sözü 

o zaman geçerli idi Kasabamızda. 

Kudretten yetişmiş piren süpürge otları pek çok 

bulunurdu bağ yolunda da hiç ihmal etmez toplardık 

eve gelirken demet demet. Bir tutamının sapma 

bağlandı mı kendir ipi ile sıkıca, al sana güzel bir 

süpürge. 

Ev içi odaları temizleyecek yoktu, o zamanda elektrik 

süpürgeleri ve hatta adı bile yoktu. Kilimleri ottan 

mamul “İstanbul süpürgeleri” ile temizlerdi 

analarımız. Hani ya kış aylarında bir de kar serptinmi 

kilimlerin üzerine sanki sabunlu bezle silinmiş gibi 

parlatırdı adeta kilimlerin üzerini. Maşallah şimdilerde 

ve bilhassa büyük şehirlerde sokaklar ve caddelere 



atılan pislikleri gördükçe nerede kaldı o eski günler 

demeden geçemiyorum. 

ÜTÜ 

Ütü deyip geçmeyiniz sakın Komşumuz Belediye Zabıta 

Memuru Hüseyin efendiyi dinleseydiniz ütü yüzünden 

başına gelenleri hak verirdiniz o zaman. 

Her ne şekilde olmuşsa kirlenmişti pantolonu Hüseyin 

efendinin. Yedeği olmadığından olacak, yıkanıp 

kurutuvermişti o gece. Görülen o ki iyice kırışık 

buruşuk pantolonuna hemen bir ütü gerekiyordu. 

Amma nasıl? Evlerde o zamanlarda ütü yoktu henüz. 

Ütü fantezi bir eşya sayılıyordu da ondan. Ta çarşıya 

kadar gidip, zor şartlarda kömür ateşi ile kızdırılmış bir 

erkek terzisi ütüsü bulmak ve gereğini yerine getirmek 

uzun zaman alacaktı doğrusu. Acelesi vardı Hüseyin 

efendinin o gün; Resmi bir merasim vardı 

kasabamızda. Henüz polis teşkilatı kurulumadığından 

o protokol yönetecek iki kişiden birisi idi. Bu nedenle 

yakınlarında bulunan bir kadın terzisini tercih 

edivermişlerdi ve ütüleniveren pantolonunu giymişti 

bile. Amma? kendini aynada görünce şaşakalmıştı! 

Garip olduğu kadar, komik bir adam olmuştu doğrusu. 

İstemiyerek gülmüştü kendi kendine olanlara! 



Olamaz! Ütüyü yapan terzi olamaz diye söylendi 

sessizce. (Acaba muziplik olsun diye mi yapılmıştı) Bu 

şaka bile aklına gelmemişti o an. 

Pantolonun ön ve arkada olması gereken ütü çizgisi 

her iki yanda idi. Bu ters çizgiler çılgına çevirmişti onu. 

Vakit iyice daralmıştı. Gitmemezlik edemezdi işine, 

sonra ne diyebilirdi ki Reise. Yalanı hiç sevmedi zaten 

(yalan) gibi kelimeler yoktu onun lügatında. Durumu 

idrak eden bir çarşı terzisi yetişmişti imdadına biraz 

geçikmeli olsa bile. 

Artık bu gibi komediler oynanmıyor şimdilerde. Koy 

suyunu, ütüye tak fişini prize, hazırdır emirlerinize. 

KİRPİ 

Kirpiyi çoğumuz görmemiştir bile. Ancak “Hayat 

bilgisi” kitaplarındaki resimlerinden tanırız onu. Hiçbir 

canlıda olmayan dikenli o vahşi görünümünü nasıl 

hatırlamayız? Tabiat ona, öyle bir silah vermiş ki 

kendisini düşmanından koruyabilsin diye. 

Peki kirpi böyledir şöyledir dediniz? Gereği var mı idi 

derseniz? Cevabı belki sizi şaşırtmaya yetecektir. Her 

ne şekilde ele geçirildiğini bilmiyorum amma Onun 

yani dikenli kirpi derisinin garip şekilde, vahşi bir 



amaçla kullanıldığını ve gözlerimle olayı gördüğümü 

söylesem, inanırsınız o zaman. 

Sıkı durun şimdi: Genelde bilirsiniz, anasını emen 

çocuk vasati iki yaşından evvel memeden ayrılır. Bu 

ayrılma işi estetik ve güzel duygularla yerine getirilir 

şimdilerde. Ancak, yaşadığım olayda, ana, kirpi derisini 

dikeni ile korkunç bir şekilde göğsüne bağlamış! 

Alışkanlığını hemen bırakamıyan çocuğunu 

korkutmak, ürkütmek için. Ne garip bir tecelli yarabbi 

çocuğuna şefkat kucağını açacak iken öcü öcü diye 

diye korkutan gaddar ana tablosu... Netice! 

Çocuk korkulu rüyalardan sonra artık bırakmıştır 

emmeyi. O kıymetli meta kirpi derisi ise; vazifesini 

yapma gururu içinde, diğer komşu çocuklu ailelerin 

evine gidiyordu artık. 

LİMON 

Bazı bölgelerde sulu zırtlak bazılarında ise İliman 

denen limon, çarşıda pazarda çığırtkanlarca “çaya 

çorbaya limon” diye bağıra bağıra satıldığını hepimiz 

biliriz şimdilerde. 

Ancak, eskiden limonun adını duyar, fakat kendisini 

göremezdik bir türlü. Yoksuzluktan ve kış’tan. Peki ne 

yapardık o zaman? Her şeyde olduğu gibi bununda 



karşılığı olacaktı elbette. Attardan alınırdı bir miktar 

kristal limon tuzu ve döğülürdü havanda al işte sana 

“limon”un kurutozu. 

Bamya çorbasına mı katacaksın, yoksa mıhlamaya mı? 

Bir tutam serpmeniz kâfi! 

Hazımsızlık mı çekiyorsun veya canımız gazoz mu 

içmek istedi, bir bardağa koy biraz soğuk su bir çay 

kaşığı karbonat ve bir o kadar da limon tuzu işlem 

tamam. Seyret ve yudumla o köpüreni zevkle. 

Bu arada Nasif emminin yana yakıla anlattığı bir anıyı 

söylemeden geçemeyeceğim. 

Vakit dar akşam. Tabiî elektrik yok zaten mutfak 

epeyce karanlık. Bir parça kâğıda sarılı kristali limon 

tuzu diye döğerler havanda ve içtikleri çorbalarına 

katarlar güzelce. İş işten geçmiştir artık olanlar olmuş 

içilen çorba tükenmiştir bile. Geçer biraz aradan. 

Bu da ne? Garip bir şekil alıyor dudaklar ailece, çoluğu 

çocuğu hepsinin konuşması zorlanıyor. Başlıyor 

dudaklar büzülmeye. Telaş ve tetkik sonunda, 

anlaşılıyor ki: Limon tuzu diye döğülen nesne meğer 

“Şap kristali imiş”. 

 



TELLAL 

Operlor’la yayın yapan cihaz henüz girmemişti 

kasabamıza. 

Resmi dairelerden, askerlik şubesinden veya belediye 

riyasetinden bir duyuru mu yapılacak vatandaşa, 

hemen Tellal Ramiz girerdi devreye, onun gür sesi ve 

kelimelerinin net ve anlayışlı oluşu yeterde artardı 

bile. O ilanının, bir hükümet meydanında, bir şadırvan 

civarında ve bir de demirciler arastasına doğru yaptımı 

vazifesi bitmiş sayılırdı. Duyanların duymuyanlara 

anlatması bir görev sayılırdı sanki. 

Ramiz’in emekli oluşu epeyce hüzün yaratmıştı 

kasabamızda, sanki evindeki çalışan duvar saatinin 

duruşu gibi. Hamal Ali Osman ile bu boşluğu 

doldurmağa başlamıştı belediye. 

1950’lerden sonra kurulan operlör tesisatı artık 

yetişmişti imdada. 

PARA 

Çarşıda pazarda, beş para on para yirmi para yüz para 

(yani bir kuruş) bir mecidiye (yani yirmi kuruş) bir 

gâime (gaime = gayma) (yani bir lira) (yani diğer bir 

tabirle Beş mecid) geçerli para idi. Enflasyon nedir 



bilinmez aldığına göre satar, vijdani ölçüyü kaçırmadan 

geçip gidiyordu hayat mücadelesi. 

Para çok değerli idi. Yabancı para borsa, bono gibi 

şeyler bilinmezdi henüz. Bir misal ile değer ölçüsü 

verilmek gerekir ise, ekmeğin bir tanesi çarşıda bir 

kuruş koyun etinin kilosu vasati yedi sekiz kuruş 

civarında, kaymakamın aylık maaşı (kırk lira) gibi 

rakamlarla ifade edilebilirdi. Darphane bir ara, bir 

kuruşların ortasını delik olarak imal edip sürdü 

piyasaya nedeni her ne ise? Buna vatandaş ad takmıştı 

delikli para diye. 

Bir müddet sonra bu da değişti, bu defada bir kuruşun 

deliği tıkandı etrafı ondüle şekle getirildi. Pek tabiî adı 

da değişiverdi paranın. Tırtıllı kuruş diye. Pek tabiî 

olarak çok ileri yıllarda enflasyonun ne olduğunu hep 

beraber mutfağımızda ve evimizde duyar olmuştuk 

hepimiz ve tabiî geldik bu günlere. 

PORTAKAL 

Kasabamızın iklimi müsait değildir, narenciye 

yetiştirmeye. Bu nedenle daima ithal edilirdi, 

mevsiminde Antalya’dan ve Ege’den. Ancak; o 

zamanlarda kara yolu müsait değildi bu günkü gibi 

nakliyata. 



Kasabamızın kendi bağ ve bahçelerinde meyve ve 

sebze yetişesiye, kolay kolay göremezdik ve 

tadamazdık Portakal gibi meyvaları. 

Kış gelip çattı mı yollar kapanırdı günlerce. Hatta 

günaşırı Sarıköy tren istasyonundan yaylı at arabası ile 

getirilen posta bile gelemez olur da; özel yaptırılan 

düven gibi kızaklara dört at koşularak Eskişehir’den 

getirilirdi birikmiş evrak koli ve mektuplar. Tasavvur 

edebiliyor musunuz o günün zorlu yaşam tarzını. 

Çarşıdaki mevcut bir tane sebze ve meyva satan 

(kağnıcıların Mustafa M.Ali ve Veli Kardeşler) bir nimet 

idi bizler için. Zor şartlarda getirdikleri kâğıda sarılı 

küçük bir iki sandık portakalı satmakta zorlanırlardı 

adeta, alıcısı mahdut kişi ve ailelerdi sadece. 

Bu arada bir anımı tazelemeden edemiyeceğim. “Kış 

günlerinden bir gün Evimizin kapısı çalınmıştı hızlıca. 

Komşumuzun kızı buruk ve heyecanlı bir sesle; abam 

abam anamın selamı var! Babam çok hasta! Ateş 

içinde kaldı da! Sizde bulunur diye gönderdi beni anam 

eğer varsa (Bir dilim portakal) vereceniz. 

Düşünebiliyor musunuz bir adet değil sadece bir dilim 

istenen portakal. 



Şimdilerde çeşit çeşit, bol bol meyva ve sebzenin 

şadırvanın yanma kamyonlarla geldiğini görünce insan 

o günlerini anmak ve düşünmek bile istemiyor. 

Hele hele son yıllarda yurdumuzda seracılık da 

ilerleyince artık mevsim farkı da kaybolmuş yılın her 

ayında domatesi, patlıcanı ve benzerlerini çarşıda 

pazarda görür ve alır hale geldik. 

İşte çağ atlama diye buna derler. Yol ve ulaşım 

imkanları artınca artık değil Antalya’nın muzu, Ta 

dünyanın öbür yanı floridanın çikita muzunuda 

bulabiyoruz arzu ettiğimizde. 

PEŞTEMAL 

Otuzlu yıllarda, halen kadınlarımız baş örtüsü olarak 

üzeri siyah işlemeli pamuktan mamul peştemal ve 

namaz çarı ile yazma kullanmakta idiler. 

Vasati otuz kadar sayıdaki manifatura esnafı harıl harıl, 

sattıkları bu malları İstanbul’dan getirmekte idiler. 

Alıcısı çok ve kârlı bu işi niye kendileri yapmıyordu? 

İşte bu düşünce bir gün olgunlaştı ve kasabamız esnafı 

el birliği ile bir şirket kuruvermişlerdi bile. Bu güzel 

düşüncelerini fiiliyata geçirmişlerdi. 

Nasıl mı? Metruk halde oluşan Elmalı Camisi restore 

edilerek, hatırladığım kadarı ile yirmi kadar dokuma 



tezgâhı monte edilmiş, Denizli tarafından getirtilen, bu 

hususta deneyimli ustalar nezaretinde çalışmaya 

başlamıştı. 

Kasabamız, kızları ve kadınları bu sayede yeni bir 

meslek sahibi olmuşlardı. Onlar da artık peştemalı 

dokuyorlardı. Her kişi bunun tatlı heyecanı ve 

gururunu taşıyordu. Kadınlarımız çorap örmenin 

dışında maharetlerini gösterme fırsatını bulmuşlardı. 

İş bir müddet devam etti böylece. Manifaturacımız 

kendi sahibi olduğu tezgâhın ürününü satıyor iki kat 

kâr temin ediyordu böylece. 

Gel görki! İş arzu edildiği gibi düzgün gitmedi. İşin çatısı 

çatlamaya başladı. Esnaftan biri kurulu bu düzeni 

bozmuştu bile. "Ticaret serbesttir” diye İstanbul’dan 

getirdiği malları damping yaparak satmaya başlamıştı. 

Bu arada kıyafet inkilâbı ile belediye zabıtasının 

yerinde mücadelesi onların işini biraz daha 

zorlaştırmıştı. Hâlbuki peştemal yerine aynı 

tezgâhlarda pekala çarşaf gibi dokuma işi yapılabilirdi. 

Güzel başlamış işi kapatmak değil devam ettirmekti 

maharet. Yer yer “bizim toprağımızdan çömlek olmaz” 

lafı dolaşmaya başlamıştı bile. Maalesef bin bir hevesle 

kurulan fabrikasyon iflas ile noktalanmıştı. 



Bana sorarsanız işin içinde psikolojik etken de vardı. 

Koltuğuna sıkıştırdığı ip yumağı ile oturduğu, gezdiği, 

yemek yaptığı ve hatta misafirlikte rahatça çorap örüp 

kazanç sağlıyan kadınımıza tezgâha bağlı bu iş zor 

gelmişti bir yerde. 

NARDENK 

Şimdilerde içilen Coca Cola ve Fruko gibi meşrubatlar 

ellinci yıllara kadar lüğatımıza girememişti henüz. 

İçmek şöyle dursun adını bile duymamıştık. 

Bir misafirimiz mi geldi? Veya serinlemek mi istedi 

canımız. Girerdik harç odasına, geçerdik nardenk küpü 

başına, koyardık kepçe ile bir miktar tasa biraz soğuk 

su ile de karıştırdıkmı kaşıkla, işte size nefis bir içecek. 

Kendine has tadı ve rayihası ile. Hem de hakiki, ilaçsız 

katıntısız halis üzüm suyu. Hele hele evde kestiğin o 

güzelim makarna yanında nardengin kaşıklanması ayrı 

bir tat ve lezzet verirdi insana. 

Peynirli makarna yanında nardenk misafirler için en iyi 

ikram ve en iyi menü idi o zamanlar. Hatta benim 

küçük bir anım vardır, bu hususta; 

Daima rahmetle andığım anamla gittiğimiz bir 

misafirlikten akşama doğru çıkmak üzere idik. Biz 

dışkapı ağzında bir taraftan ayakkabılarımızı giyerken, 



diğer taraftan da anamın peştemalmı nezaketen baş 

ve omuzuna örtülmeye çalışıyordu ki; Tam bu sırada 

misafir olduğumuz evin anası “Tevhide aba giz ne olur 

gitmeseydiniz de akşam yemeğinde beraber olsaydık. 

Ahmet ağamıza da haber verirdik. Çocuklarla hemen 

yapardık peynirlice bir makarna, yanma ezerdik 

nardengi pek iyi bir akşam geçirirdik” dedikleri hâlâ 

kulaklarımda çınlar aynı puntolarla. 

Hardaliye; belki çoğumuz adını bile duymamıştır bu 

nefis içeceğin. Bazı ailelerin maharetli elleri ile 

hazırlanırdı hardaliye. Bunun da ham maddesi üzüm 

suyu idi aslında fakat bundaki aromalar başka idi. Ah! 

Keşke olsa da şimdi bir bardak hardaliyede kabaran 

nefsimi söndürebilseydim. 

TİLKİ KANI 

Tilkinin çok kurnaz bir av hayvanı olduğunu kürkünün 

işe yaradığını çok iyi biliyorum da, kanının ilaç gibi 

kullanıldığını gözümle görmesem inanmazdım 

doğrusu Çok küçüktüm amma aklım çok eriyor bu 

olaya; 

Mevsimlerden kış. Babam ateşli bir hastalıktan 

evimizde yatmakta. Dedemin getirdiği doktor 

“Saplıcan Teşhisi” koymuştu babama. Bugün “Zatürre” 



denen hastalık. Doktor teskin edici ilaçların yanında 

sırtına “Kepek” lapası koymayı da ayrıca tavsiyede 

bulunmuştu. 

Henüz o yıllarda antibiotik denen ilaç keşif 

edilmemişti. Yani hastalık âmili mikropla mücadele 

edecek ilaçtan mahrumdu reçete. 

Ev halkı ve yakınlarımız bir dakika olsun babamı yalnız 

bırakmıyor. Doktorun dediğini harfiyen yapıyorlardı. 

Ne yazık ki ateşi düşürülmemişti babamın. Zor anlarda 

insan “uçan kuştan” medet umar hesabı gibi. Yaşlı bir 

komşumun tavsiyesi üzerine, tilki avına çıkmıştı o kış 

günü yakınlarımız! Ve nitekim akşama doğru 

yakalanan tilkinin kanı sulandırılarak babama içirilmişti 

bir bardaktan. 

Her halde bu kan çok koşan gerektiğinde düşmanından 

süratle kaçan tilki misali “Saplıcan” mikropları da 

kaçacaktı babamın bedeninden! 

Her ne sebepten olursa olsun denize düşen yılana 

sarılır misali bir ümit ışığı yanmıştı evimizde. 

Babamın sağlığı iyiye gittikçe hepimiz mutlu 

oluyorduk. Ancak bugün sağlam kafa ile düşünüyorum 

da. İmkansızlıklar içinde ne yapılabilirdi ki? 

Temiz titiz bakım kurtarmıştı babamızı. 



DODİRİ 

Şinanay derseniz anlamaz kimse onun ne olduğunu. 

Halbuki bizde onun adı. DODİRİ’dir. Kasabalarda 

elektrik yok yollar bozuk. Gecenin karanlığında 

misafirlik dertdi doğrusu. Zaruri ihtiyaç ona da çare 

bulmuştu. Etrafı camla kaplı bir kutu düşününüz. 

Üzerinde elle tutulacak bir yeri olan. Tenekeci 

Memedin yaptığı bir yerli fener. Dodiri’nin teneke 

deposuna koydun mu gazını ve yaktın mı pamuk fitilini; 

deyme keyfine. Gaz sarfiyatı sıfıra yakın, zararı yok, 

ışığı yolunu pek aydınlatmaz amma, verdiği moral 

yeter de artar bile. 

GAVUT 

Bu günler için yabancı bir kelime. Artık kişilerin diş ve 

çiğneme derdi yok (genelde) şimdilerde. Dedemi ve 

ninemi düşünüyorum da zaman zaman. Ağızlarındaki 

kalmış bir iki dişle nasıl oluyor da yemeklerini 

yiyebiliyorlardı diye. 

Evde mısırdan veya buğdaydan elekle ateş üzerinde 

kavurgamı yaptı anamız! Sıcak sıcak, gevrek gevrek 

yerdik kapışa kapışa. E ne yapsınlar dedoş ile 

nenoşumuz? Onlarda bulmuştu çıkar yolunu. 

Kavurgayı iyice eziyorlardı havan içinde, işte oldu size 



bir gavut. İçine az su ve pekmez koydun da karıştırdın 

mı tahin pekmez gibi. Al bir tabak dolusu (vitamin 

deposu) güzel bir yiyecek. 

KABARA 

Kabara kunduranın altına çakılan malzeme sayılır. 

Adım gibi biliyorum, benim adından bahsettiğim 

kundurayı görenler ya kalmamıştır veya bu meslek 

tamamen yok olup tarihe karışmıştır. 

Bir ayakkabı düşününüz, burnu sivrice ve az yukarı 

kalkık, ensesi sert kösele sayası keza sert vaketadan, 

kösele altı boylu boyunca kabara ile kaplı. Ökçesi ise at 

nah gibi boylu boyunca çepe çevre demir ile çevrili. 

Çoraplı ayakla bu kundurayı giyebilmeniz imkansız. 

Ancak ve ancak sahtiyan deriden imal edilmiş, çaprazlı 

veya lastikli “MES” ile giyilebilirdi. Eğer yürüyebilirsen. 

Çocukluk bu ya babam ayağıma göre yumuşacık 

deriden bir yeni dikmişti de; arkadaşlarımda 

gördüğüm bu kabaralı kundurayı Mes ile giymeyi 

ısrarla giymek istedim de bir türlü rahat edememiştim. 

Bugün piyasadan kalkmış ve kundura imalatı tamamen 

durmuşsa vardır bir hikmeti. Kunduracı esnafını 

rahmetle anarım. 

 



ZEMBİL 

Hasırdan örülmüş kulplu torbadır aslında. Amma 

yaptığı iş önemli idi geçmişte. Şimdilerde kullanılan 

naylon torbaların yerine, yiyecek taşıyordu çarşı 

pazardan evlere. Normal görülen bu vazifesinin 

yanında en önemli yöne ise gizliliği idi. Yani eve gelen 

yiyeceğin cinsini ve miktarını konu komşu hiçbir 

şekilde görmemekte ve imrenme gibi bir durumu 

ortadan kaldırıyordu. 

Ellili yıllara kadar süren iktisadi buhranları ve harplerin 

getirdiklerini düşünürsek Zembil’in önemini bir kat 

daha iyi anlarız. Küçüklükten hatırlarım, bizim evin 

yolu üzerinde, sokağa doğru adeta fırlamış bir evin 

penceresi dibinde oturan, yaşlıca “Halolaşası” denen 

kişi, evinin önünden geçen her kişinin elindeki veya 

mendilindeki ve hatta zembilin içindekileri tepeden 

kuşbakışı görür, o gün bütün komşuların evinde ne 

yineceği veya ne pişirileceğini konu komşuya ilan 

etmekte geçikmezdi rahmetli. 

MEZE 

İçkiye düşkünlüğümde, akşamcılığım da yoktur 

aslında. Amma diyeceksiniz bu meze işi de nereden 

çıktı diye? Merak bu merak işte. Üç aşağı beş yukarı 



bütün içkili yerlerde meyhanelerde servis aynıdır 

hemen hemen. Ustasından ne öğrendi ise o tatbik 

edilir daima. 

İşte size bir çilingir sofrası; 

- Bir avuç leblebi, biraz kavrulmuş fıstık, 

- Bir dilim kavun, yanında birkaç kaysı ve üzerinde 

buz, 

- Beyaz peynir, 

- Üzeri naneli, sarımsaklı cacık, 

- Ve en sonunda karışık IZGARA 

- Rakı mı? Hangi marka varsa.. İster yeni rakı ister 

altınbaş olsun fark etmez. 

Tokuşur kadehler, koyulaşır sohbetler, vakit iyice 

gecikip dile taş dolaşasıya kadar. Onlar alkolü içerken 

alkol yemiştir onları. Mücadeleyi kazanan bu yarışta 

alkol olmuştur. Çerez ile beraber alkolikler, hem 

canlarım hem mallarını, hem tatlı huzurlarını ve hem 

de çoluğu çocuğunun geleceğini yerler. 

İyiki ikram edilen meze, ilk ustaları tarafından bilinçli 

hazırlanmış, Aslında Meyhaneci de akşamcı da bilmez. 

Ve zaten düşünmek de istemez. Bildiğim kadarı ile; 

* Leblebi; alkolün midedeki tahribatını önler. 



* Kavun ve kaysı; yıkılan hücrelerin yapımı 

esnasında, bünyesindeki (s) kükürtler ile kimyasal 

halkaları birbirine bağlar. 

* Beyaz peynir ve yoğurt; Bağırsaklarda 

fermantasyonu sağlar. 

* Sarımsak; Damarları açarak, kan akımını sağlar. 

Toksik maddeleri dışa atılmasına yardımcı olur. 

* Nane; Mideyi dinlendirir. 

* Et; Alkolün karaciğer hücrelerindeki protein 

kaybını karşılar. 

* EN son içilen İŞKEMBE çorbası İçindeki enzim ve 

fermentlerle hazım yolu üzerinde hazmı kolaylaştırır. 

Pek tabiî gücü yettiği kadar, en iyisi aslında, organları 

tahrip etmemek esastır. Bu böyle biline; Sayın içicim!.. 

KINA 

Kına gelinler ve genç kızlar için süs analarımız için ise 

şifa kaynağı idi. 

Düğünlerde, gelinin eline ve ayağına binbir emekle 

yakman kına ise görmeye değerdi doğrusu. Bu hususta 

maharetli hanımlar toplanırdı gelinin başına “Kına 

gecesi” önce pamuk ipliklerle şekiller verilir parmak 



aralarına. Güzel koksun diye katılır biraz karanfil. Kına 

üzerine konan sargılar bırakılır gece boyunca. 

Kınalı hanıma giydirilen, sevâir don, mendili kuşak, 

delme ve sarka ile oyalı yazma tamamlardı güzelliğini. 

Analarımız ise; nevazilim arttı, başım ağrıyor gibi 

nedenlerle başına kına yakar, bazen de saçının kenarı 

biraz ağardı mı ne? diye kullanırdı kınayı. 

Kına, baş, saç deyince akla berber gelir hemen. 

Kasabamızın lügatinde” Kadın kuaförü” yazmıyordu o 

zamanlar. 

“Kendi saçını öremiyen gelin saçı yapar” ata sözü 

misali başını ve saçını yıkayan bir kadın, genellikle çok 

yakını bir hanımın oturur önüne saçını ördürmek için. 

Ta beline kadar uzayan saçlar itina ile taranır tek tek, 

grup grup saç telleri ince ince örülür, sabır ve itina ile 

saatlerce. Bu defa da dağınıklığını gidermek için 

örgüler bağlanır bir şeritle. Yer yer süslenir çeyrek altın 

takılarla. 

Alın üzerinden şakaklara doğru sarkan saç telleri itina 

ile kesilir düzgünce kâkül şekli verilirdi hanımlarca.. 

Evinin yalnız hanımı ise imkan bulamadığı zamanlar, 

saçını at kuyruğu gibi örüvermekle yetiniverirlerdi 

genellikle... 



DİŞ 

Dişin mi ağrıyor? Çekilmesi mi gerekli? Yoksa tedavisi 

mi? Çaresizdin o zaman işin Allaha kalmıştı! Elini 

uzatacağın kapısını çalacağın “Diş hekimi” yoktu 

kasabamızda. Denize düşen yılana sarılır kabilinden, 

gideceğin bir yer vardı. O da, eli usturalı berber. Hani 

bizi traş eden, erkek berberi. Berber deyip geçmeyiniz. 

O zamanlar mahallenin “cerrahı” sayılırdı. Belindeki 

kemerine koyduğu küflü kerpetenle diş çeker, elindeki 

ustura ile hem tıraş eder ve hem de apse açarak! Ne 

yapacaksın mecburdun bir yerde. Koyunun 

bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman çelebi derler 

misali! 

Küçük yaşımda ben de oturmuştum. Hem kahveci hem 

berber Osman ustanın yere serilmiş postekisine. 

Omuzlarıma kuvvetle basan birinin zoru ile tavana 

doğru bağırtarak çektirdiğim dişin acısını halen duyar 

gibi oluyorum. 

Berber Hamza, Berber Yusuf, berber Fakı ve berber 

Eyüp hatırı sayılır cerrahlardı, o zamanlar! 

Yıl 1950 Kasabamıza yeniden bir gün doğacaktı. Ve 

artık beklenen an gelmiş özlenen gün gelmişti bile. 



Eşim hayat arkadaşım Diş tabibi Zehra Kılıçal tam 

teşekküllü bir diş muayenehanesi açmakla kasaba 

halkını köyü ve şehri ile hepsini berberlerin elinden 

kurtarıyordu artık. 

Henüz, baş örtüsü peştemal atkı ve nadir de olsa tek 

göz geleneğinden kurtulamamış kasabamız kadın ve 

kızları için hanım bir diş hekimi şanstı bir yerde. 

1963 yılı sonuna kadar hizmette eşimle adeta yarış 

etmiştik hizmet için hemşehrilerimize. Ta ki? İş 

yerimizi Ankara’ya nakledesiye kadar. 

ARI VE BAL 

Arı deyince akla hemen bal gelir. Balı arı yapar amma, 

ona bir fırsatı tanımak için insanın gayreti gerekir. Yani 

diğer bir deyişle, balı sevdiğin kadar arıyı da sevmek, 

arının dilinden anlamak için eğitim görmek gerek. 

Ben küçükken bizim evde, bahçenin münasip bir 

yerinde 4 kovan (sepet) arımız vardı da bütün yıl 

evimiz sofrasından bal eksik olmazdı kahvaltılarımızda 

Komşularımızın hemen hepsinde sepet sepet arıların 

vızıltısını duyardık daima. Hele o teyzemin kaldığı 

Babulu köyünde bağ ve bahçeye doğru konmuş çok 

sayıda sepet sepet bal dolu arı kovanlarını hiç 

unutmuyorum. Aklıma geldikçe ne idi o günler petek 



petek alman ballar sinilere ve bakır kalaylı leğenlere 

üst üste konur da; seyirde zevkten ihya olurduk 

hepimiz. 

İşte kendi imkanları dahilinde de olsa, arıcılık 

kasabamızda teknik yönden geri de olsa bayağı ileri idi. 

1950 lerden sonra, hükümet kasabamızdaki arıcılığı 

ihya etmek ve modern arıcılığı ihdas için konuyu ele 

alarak köy ve kasaba halkına geniş imkanlar tanıdı. 

Benim eski usul sepet kovan arım var diyen her aileye 

“Sekiz adet Fenni kovan” parası tutarını “Mahalli Ziraat 

Memurluğu” nun tensibi ile ileri tarihte (faizsiz) 

ödenmek üzere veriyordu. Bu şekilde Bin aileye arı 

parası dağıtıldı. 

Düşünebiliyormusunuz, ilk hamlede (Sekiz bin) adet 

fenni kovan ve buradan temin edilecek tonlarca 

kilodan bal istihsali. 

Düşünce ne kadar güzel. Maalesef neticeyi söylersem 

çok üzülürsünüz. Netice sadece sıfır. Hatta sırfırdan 

daha aşağı negatif. 

Neden mi? Çünkü, 

* Arı parasını alan, ya oğluna sünnet düğünü yaptı, 

* Ya tüccara olan borcunu ödedi. 



* Veya çıtır çıtır yedi. Bu para nasıl olsa bizden 

alınmayacak Marshal yardımıdır diye. 

* Ve dahası var, Ziraat teknisyenine, işte benim de 

arım var diye, mevcut sepetler arıları ile hileli yoldan 

komşulara dolaşa dolaşa arılar hastalandı. Eskiden 

mevcut arıcılık da tarihe karıştı böylece. 

Netice, bu konuda da organizasyon hatası nedeni ile 

fiyasko ile son bulan BAL işine, çok üzülüyorum. 

Bu güzel proje yerini bulsaydı şimdi kayalarımızdan bal 

akar olacaktı. 

MERHEM 

“Merhemin varsa keline sür” derler ya, benim bahis 

edeceğim merhem başka merhem. Sivrihisarlı olup ta, 

yarasını işletecek veya kurutucak merhemin nereden 

alınacağını bilmiyen yoktu. 

Tabiî öyle doktora git, reçeteni al oradan eczaneye koş, 

uzun protokol ve paradan çık olmaz öyle şey. Bu işin 

bedava, yakın çözümü vardı, o zamanlar. Şimdi 

anlaşıldı mesele amma nasıl? Mesela yaran var bir 

yerinde İŞLEMESİ mi gerekiyor yaranız? Doğruca gidip 

kantarcıların kapısını çalınız. Mutlaka biri sizi 

karşılayacaktır. İsteğiniz hemen yerine gelecek, küçük 



bir mukavva kutuda ikram edilecektir merheminiz. 

Parası mı? Önemi yok ne verirseniz o kadar. 

Peki yarayı KURUTMAK mı gerekiyor? O zaman 

çukurhanın karşısında Attar hacı velilere ait dükkana 

müracaat kafidir. 

Düşünüyorum da bu iki yolun hangisi doğru demeye 

dilim varmıyor. E... O zamanlardaki doktor yokluğu ve 

hayat şartları bunu gerektiriyordu herhalde. 

KAHVE 

“Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olur” sözü ne güzel 

amma, İkinci dünya harbine rastlayan yıllarda, kahve 

kalkıvermişti ortalıktan. Kahve içebilmek için 

oturduğun kahvehanelerde artık, bu güzel içecek 

yerine, kavrulmuş nohut veya leblebi yetişiyordu 

imdada. Sanki çocuk aldatır gibi. Hiç birinin tadı ve 

kokusu tutmuyordu onun yerini. Mecburiyetten kakao 

da girer olmuş, kahvehane ocaklarına. Hatta, kakao 

adını ilk defa duyan bir müşteri, merak saikiyle istemiş 

garsondan, “- Yap oğlum bana da bir GAGO! “ 

Demez mi? Bu espri konuşulur olmuştu günlerce. Peki 

ya çayın şekeri de yoksa. İşte o da gelmişti başımıza. 

Yüksek zekamız onu da hal yoluna koymuştu. Çay 



bardağı yanma konan bir tutam kuru üzüm, tutuyordu 

şekerin yerini. 

İnsanlar bazen şükretmez haline. Pahalı da olsa, 

bulunmalarının bir nimet olduğunu düşünemez bile. E 

ne yapacaksın nefisler. Olduğu zamanlar iyi de, 

olmadığında da sızlanıyoruz haklı olarak. 

RADYO 

Küçük iken iyi hatırlıyorum, Radyonun varlığını, ancak, 

kasabamızda bir tane idi o da doktor Lütfi beyin evinde 

kurulu olduğunu.. Arabaların sulu aküleri gibi büyük 

akü ile çalıştığını iyi biliyorum. Çin Japon harbi vardı o 

yıllarda, 1. Dünya harbi, Balkan harbi. İstiklal 

mücadelesi gibi harplerden yeni kurtulmuş 

vatandaşlarımız bizden çok uzaklarda cereyan 

etmesine rağmen bir taze harp kokusu heyecan 

veriyordu bizlere. İşte bu nedenle olacak, akşama 

doğru, her gün bütün kasaba halkı çoluğu çocuğu genci 

yaşlısı toplanırdı yeni hamam karşısındaki meydana. 

Çıt çıkmaz bu kalabalıktan, beklenirdi heyecanla, 

acaba bugün ne olacak diye. Doktor bey de bu 

durumdan etkilenerek, ajans saatlerinde mutlaka 

evinde bulunur. Radyosunu ayarlamaya çalışırdı. 

Hatırlıyorum da nerede o net ses, zırıltıdan pek bir şey 



de anlaşılmıyordu zaten. Dışarıdan iyi duyulsun diye 

odanın pencereleri açılır, Radyo da konurdu pencere 

kenarına. Uzaktan caddeden veya sokaktan geçti mi 

bir at arabası veya gıcırdayan bir kağnı! Hemen koşardı 

biri durdurmak için. Haberleri net duyabilelim diye. 

GAZETE 

Bugünkü gibi öyle yoktu, renk renk bol sayfalı gazete 

ve mecmualar. Kasabamıza sadece ve sadece bir adet 

(köroğlu gazetesi) gelirdi o da haftada bir defa; 

Çarşamba günleri. Öyle düşünülen gibi gazete bayi 

yoktu zaten. Bu tek yayını halkımıza sunan, ayakkabı 

imalatçısı usta Keşin niyazi idi. Gazete sadece 4 sahife 

olup, fiyatı üç kuruş idi. Pek ucuz da sayılmazdı hani. 

Bu para ile üç ekmek alınabildiğine göre, bu günlerin 

rayicine göre, bu kadar küçük ve kalitesiz bir gazete 

çok pahalı sayılırdı o günler. Parasına kıyıpta biri aidimi 

bir gazete, bulundumu bir de gazeteyi okuyabilen işler 

yolunda demekti. Toplanırdı yoldan geçen, okuyanın 

etrafında sessiz sedasız, yeni bir havadis varmı 

kasabamız dışında diye. 

Ön sahifede, daima Köroğlu ile Hacivat bir karikatürle 

hiciv edilir. İşte bu resimden herkez ayrı ayrı bir mana 

çıkarmaya çalışır. Eski yazıdan dönülüp yeni yazıya 



geçiş nedeni ile gazeteyi okutmak genelde ilk okul 

öğrencilerine nasib oluyordu. O da; kem küm okusa da 

dinleniyordu ya. Daha ileri yıllarda, okuma yazma bilen 

sayısı arttıkça ve yollarda nakliyat da kolaylaştıkça dış 

ile münasebet daha kolaylaşmış ve artık kasabamıza, o 

günlerin büyük yayınları sayılan Ankara’dan (Ulus) 

İstanbuldan (Cumhuriyet ve Vatan) gazeteleri gelmiye 

başlamıştı. 

1946’larda siyasi hayatta devrim yapılacak, çok partili 

devre geçilince, gazete alan da okuyan da çoğalmıştı. 

Ahmet Emin Yalman’ın Vatan’daki yedi sütünluk 

makaleleri, Hüseyin Cahit Yalçın’ın heyecan veren 

yazıları ile ve Ulus’ta çıkan Falih Rıfkı Atay’m 

makele’leri heyecan veriyordu okuyuculara. Tabiî 

teknik imkansızlıklarda olarak, gazeteler hep saman 

kağıda siyah beyaz olarak az sayıda sahife ile 

basılıyordu. Şimdilerde olduğu gibi öyle, pek ilan da 

bulunmazdı, gazetelerde. Bazen Ziraat Bankasına ait 

bir ilan ve genelde, devlete ait alım satım ilanları, hepsi 

o kadar. En iyi tarafı gazetelerde ahlaka mugayyir 

resim ve yazıya asla rastlanmazdı. Demokrasi güzel şey 

amma onun da bir ölçüsü vardır. Demokrasi 

Demokrasi diye genel ahlâkı bozmaya da kimsenin 

hakkı yoktur zannederim. 



1973 ’te kasabamızda çıkmaya başlayan “Sivrihisar’ın 

Sesi” gazetesini Ahmet Atmaca çıkarıyor. En güzel 

Takdir hislerimi bildirir ve 30 yıldır Kasabamızın sesini 

duyuran gazetemize daha uzun yıllar dilerim. 

ÇORAP ve HALI 

Kasabamızda ta küçük yaşından itibaren başlar 

kadınlarımız “yün çorap” örmeye Çarşamba pazarında 

şadırvanın yanında satılan “güz yününden aldığı birkaç 

kilosunu önce yıkar, kurutur, eğirir ip haline getirir, eli 

erdikçe başlar yün çorap örmeğe. Evin kız çocuklarına 

ta küçük yaşından itibaren öğretilir bu el sanatı 

analarınca. Yaşlansalar bile, otururken, konuşurken ve 

hatta gezdikleri yerde, misafirlikte ve dahası yemek 

yaparken ocak başında, çocuğunu dizinde sallayıp 

uyuturken bile örerler çoraplarını. İp yumağın 

koltuklarına kıstırdıklarında her şey tamam sayılır. 

Mekan ve yer mevzu olmaz çalışmak için sanki seyyar 

satıcı gibi seyyar tezgah gibi örülmüş olur çoraplar. 

Halbuki HALI işi öylemi? Oturacaksın halı tezgahının 

başına, döneceksin duvara doğru atacaksın ilmiklerin 

yüzbinlerini gözünü desenden ayırmadan sanki 

dünyasına küsmüş gibi. Her ne kadar Ankara Hacı 

Bayram Camisindeki o devasa halının Sivrihisar 



tezgahlarında dokunduğundan bahsetmekte ise de 

tarih kitapları ve halı konusundaki yazı! Kadınlarımızın 

çalışma yapısı çorap örmeye daha uygundur. İşte bu 

nedenle iki defa kurulan “Halıcılık Teşebbüsü akim 

Kalmıştır” Kasabamızda. 

Analarımız ve kızlarımızın bin bir emekle ürettikleri bu 

yün çoraplar ve patik ile eldivenlerin her biri kabiliyet 

zeka ürünüdür. 

Bu sayede boş zamanlarını en iyi şekilde 

değerlendirmekte ve aynı zamanda temin ettikleri 

kazanç ile de aile bütçesine katkıda bulunmaktadırlar. 

Ne güzel, insanın içini ısıtıyor doğrusu. 

ÇARIK 

Ayakkabı denince, akla yemeni gelirdi genelde. Memur 

kısmı iskarpin giyer sipariş yaptırdığı. Dağ köylüleri ise 

ekseriye kullanımı kolay diye ÇARIK giyerlerdi. ÇARIK 

deyip geçmeyiniz! Bunun en iyisini “Kavalcının İbram” 

yapardı. Çarıkçı İbram her Çarşamba pazarı, şadırvanın 

yakınına yayınır. Her aradığında aynı yerde bulurdun 

daima. Rakibi yoktu onun. O tozlanmış ve itina ile boy 

boy kesilmiş çarıkları dizerdi yan yana, kaytanı ile 

beraber. 



Çarığı giymenin de bir adabı vardı. Evvela geçirilir 

ayağına, yünden örülü diz boyu kalınca bir çorap, yün 

bağcıklarını bağlarsın güzelce diz altından, kaymasın 

diye. Sonra, besmele çekerek giyilir çarık ayağına 

gerdirilir yavaş yavaş kaytanları ayağının ölçüsüne 

göre. Çapraz şekilde ayak bileğinden dolanan 

kaytanlar bağlanır güzelce. Ayak rahat parmaklar 

rahat, kan deveranı rahat, dağ taş demeden koş rahat 

rahat, koyunun kuzunun ardından. 

YEMENİ VE ARASTA 

Yemeni denince başa örtüleni değil ayağa giyileni, 

ayakkabı denince yemeni gelir akla demiştik ya, 

yemeni denince de arasta gelirdi akla. Çarşının 

göbeğindeki şadırvandan güneye doğru indiğinizde 

sağlı sollu serpiştirilmiş kunduracı dükkanlarından 

sağa doğru dönünce giriverirsiniz yemenici arastasına. 

Birbirlerinin benzeri, mimari yönden, tamamen değişik 

yapıda, önü peykeli, yatık kepenkli yer seviyesinden bir 

metre kadar yüksekte dizili dükkanlar. 

Arastada saya diken makine sesleri pişmiş cava 

gönünü döğen muşda sesleri ve müşteri cıvıltıları 

birbirine karışırdı. 



Hazır uymaz ise ayağına hemen alınır ölçüsü 

ayağınızın. Sağ ayağın konur bir kağıt üzerine, itina ile 

çizilir kurşun kalemle etrafından. Bir de tarak ölçüsü 

alınır mezro ile. Hepsi bu kadar. Hazırdır bir iki günde 

ayakkabın. Sayası, ya vaketa ya sahtiyandı. Rengi, 

daima siyah. Tercih edeceğin bir renk yoktu zaten. Peki 

verdin siparişi, giydin ayağına yemeniyi ya biraz dar 

gelmişse, o zaman ustanın size vereceği yanıt gayet 

klasikti: 

“Önümüz kış yağmuru karı gördü mü deri salıverir 

kendini” ve şayet yemeni bol gelirse ayağına bu defa 

da; 

“- Önemli değil takma kafanı bol diye ıslanıp kurudumu 

çeker deri. Tam ayağına kalıbını alır! Mesele kalmaz o 

zaman” deyiverir. Yemeni ayağına tam oturmuşsa 

zaten problemin yoktur. Her ne şekilde ise de sipariş 

verdiğin ayakkabı şenindir artık. 

Bugünkü gibi hazır ayakkabılar ise malzeme ve işçilik 

bakımından pek makbul sayılmadığını da hatırlamakta 

fayda vardır. Kadınlar evlerde terlik, dışarıda ise 

Pandohla giyerlerdi. Özel yün tülden yapılmış renk 

renk gülleri takılırdı terliklere. Hani ya seyri de hoş 

olurdu. Gül deyip geçmeyiniz. Genç kızlar için güllü 



pabuç moda idi işte. Hatta rivayet edilir, adam 

asılmaya gidiyormuş da karısı seslenmiş kocasına: “Bey 

ne olur bana gelirken bir terlik getir. Amma güllü 

olsun, güllü!” Diye bağırmış arkasından. 

Çocuklar için ise, sandalet bebelere de edik dikilirdi. 

Hep kahve rengi sahtiyandan. Yemenicide derilerin 

ıslanıp yumuşaması için bulundurulan içi su dolu 

kaplara Dağar denirdi. Herhangi birine sen de Dağar 

suyundan yaladın mı? Diye sorulurdu daima. İşte soran 

varsa ben de ona cevabım hazır. Babamın dükkanında 

okulun kapalı olduğu yaz aylarında daima “Dağar 

suyu” yaladım. Onun için biliyorum bu mesleğin 

inceliklerini. Fakat ne söyliyeyim, şimdilerde 

geziyorum da yemenici arastasından içim ürperiyor 

adeta. Nerede kaldı o çoşku hani nerede o muşda 

sesleri. Artık tarih oldu yemenicilik ve yemenici esnafı. 

O nur yüzlü Emin ustayı, mesleğinin pirini görür gibi 

oluyorum. 

Ve daima şakrak ve neşeli çalışmalarına daima siyaseti 

sokan ve memleket meseleleri için yanıp tutuşan 

Mehmet Katar ustayı, 

Seri ve dinamik çalışmaları ile Kozanlı Mustafa ustayı, 



Yemeni kalıplarında reform yaratmak pahasına, 

İstanbullara kadar giden titiz usta Kara Mustafayı, 

Oğlu Hüseyin ve Memet ile sessiz sedasız çalışan 

Esprileri ve neşesi ile arastaya neşe saçan Sümmen 

Emmi’yi, 

Bizim dükkanın hemen bitişiğindeki oğlu Rasim ve 

Şerafettinle çalışan ak sakallı nurani yüzlü Aktakkanın 

şakalarını, 

Yemeni dışında ortopedik bot dikme maharetini 

gösteren, tatlı sohbete müşfik baba Fahri Keskin emmi 

ve çalışmaktan zevk alan oğlu Ahmet ağabeyi, 

Molalarında sık sık babamın yanına gelerek harp 

hatıralarını anlatan Ibık’ın H. İbrahim ustayı, 

Sosyal meselelerde daima gönüllü olan, Eskişehir’de 

ilk Sivrihisar pansiyonunu kurup yüzlerce 

hemşehrimizin tahsiline yardımcı olan iri vücudu, gür 

sesi ile arastayı dolduran Salim Usta’yı ve daha 

nicelerini. 

Ve bu arada garip efendiyi, Hakığın Omar usta ile esnaf 

cemiyeti başkanlığını yürüten rahmetli babam. 

“Yemenici İmam” diye anılan babam Ahmet Kılıçal’ı 

hürmetle yad ederim. 



Kasabamızın tek gazete bayi olup haftada bir gün gelen 

“Köroğlu” gazetesini satan Kunduracı Niyazi ustayı, 

Modern giyinişti güzel konuşan Tüfekçi Mehmet 

Usta’yı Çıraksız kalfasız çalışmaktan zevk alan az ve öz 

çalışan yeşilin Mustafa Usta’yı, Çanakkale’de girdiği 

süngü harbinde düşmanın göğsüne sapladığı süngüyü 

zayıf olduğu için çıkaramayıp düşmanla birlikte yere 

düşüp hastanede gözlerini açan o kahraman kunduracı 

ılı Sadık usta’yı hürmetle yad etmeyi vicdani bir borç 

bilirim. 

Sokağa atılacak kadar eskimiş otomobil lastiklerini işe 

yaratıp, zor şartlarda bıçkı ile keserek boy boy 

onlardan çarık tabanı yaparak, bu hususta bir reform 

yapan çarıkçı Akbacak kardeşleri anmadan 

geçemiyeceğim. İşte bu idi arasta.... İyisi ile kötüsü ile 

dürüst çalışkan insanları ile. 

CUMHURİYETİN 10. YILI - 1933 

Mahallemize yakın Tenekeli mektep denen (Yenice ilk 

okulunda) okuyorum o zaman. 

Genç Cumhuriyetimizin onuncu yıldönümünü bizler 

gibi bütün Türk milleti de çocuğu çoluğu ile kutluyordu 

çoşku ile şevk ile. 



Hükümet caddesine kurulan Tak-ı Zafer 1er ayrı bir 

mana ve önem taşıyordu bu yılın bayramında. Tak’lar 

Emirdağından getirilen çam dalları ve bayraklarımızla 

süslenmişti. Renk renk Krampon kağıtları ile yapılan 

fenerler, en yükseğinde, Gazi Mustafa Kemalin Resmi 

sağında Maraşel Fevzi Çakmağın solunda da İsmet 

İnönü’nün resimleri ruhlara huzur ve neşe veriyordu, 

altından geçerken Tak’ların. 

Henüz yeni bestelenmiş onuncu yıl marşı teremmüm 

ediliyordu dudaklarda. Çıktık Açık Alınla, On yılda her 

savaştan, On yılda onbeşmilyon Genç yarattık her 

yaştan, diyerek. 

O günün mana ve önemini anlatan nutuklar söylenen 

şiirler yansıyordu kalelerde. Esnafı köylüsü memuru ve 

öğrencisi iştirak etmişlerdi merasime dizi dizi konvoy 

halinde, coşku içinde. 

O gece yapılan fener alayı ve patlatılan havai fişekler 

ayrı bir güzellik ve ayrı bir heyecan vermişti gönüllere. 

Her şey güzeldi. Tek kelime ile harikaydı amma, Ben o 

güzelim merasime, günlerdir hayali ile yaşadığım güne 

iştirak edememiştim okulumla. Ancak, babamın 

yanında onun ellerine yapışarak seyredebilmiştim 

bütün olanları. Onun burukluğu vardı içimde Aksilik 



olacak işte, bayramdan birkaç gün önce, dinkten eve 

çekilmiş bulguru taşırken eşek ile, ürkerek atmıştı beni 

üzerinden ve çıkmıştı kolum eklemimden o zamanların 

can kurtarıcı çıkıkçı Nazife ananın mahir elleri ile yerine 

konmuştu çıkık. Her ne kadar bağırta bağırta olsa bile. 

Ne kadar da arzu etmiştim, babamın diktirdiği kısa 

pantolon ve gömleği giyerek merasime iştirak etmemi. 

ŞANS 

Şans deyince hep akla piyangodan çıkacak yüklü bir 

para gelir. Amma her zaman böyle olmaz “Verilmiş 

sadakamı kabul etmiş de Allah bu belâdan beni çabuk 

sıyırdı” denir veya “Allah’ın sevgili kulu imişim, “bu 

kazadan burnum kanamadan kurtuldum” deriz. Şans 

güldüğü zaman da yüzümüze şükrederiz hep 

Allah’ımıza. 

İşte bu yorumlara uygun bir vaka zuhur etmişti, 

Kliniğimizde. Orta yaşlarda bir erkek hastamıza 

karşılaştığı bir silahlı çatışmada serseri bir kurşun 

(girmişti boynunun önü tam ortasından) ve çıkmıştı 

ensesinden. 

Merminin; boyunda o kadar bol damar ve sinir 

paketlerinin arasından geçip, hiçbirini en küçük bile 

zedelemeden çıkması şans değil de nedir? Sanki mahir 



bir cerrah eli gibi hassasiyetle yolunu bulmuştu 

kurşun... Bunun böylesine tıpta “tıp mucizesidir” 

denebilir ancak. 

MİSFAK 

Bu da nereden çıktı diyeceksiniz? Doğrusunu söylemek 

gerekirse ben de kullanmamıştım çocuklukta şu 

“MİSFAK” denen nesneyi. Dişlerimi temizlemek için 

hep duyardık babamızdan anamızdan amma 

zannederim yetindirdi; ağzı güzelce sabunla 

yıkamakla... Peki dişlerin arasına bir et lifi mi sıkıştı? 

Problem değildi bunu çıkarmak! Ya bulunuveren bir 

süpürge çöpü veya tavuktan çıkarılan ince kemik 

hallediverirdi bu işi... Kürdan mı? bu nesneyi ancak 

şehir lokantalarına gidebilenler görüyordu henüz. 

İlkokul yıllarımızda aldırmıştı hocamız herbirimize 

birer diş fırçası ve macunu. Gösterirdik zaman zaman 

hocamıza öğünerek; “teftiş misali”. Konuşurken 

gülerken ve yemek yerken hep görülüveren ağzımızın 

incisi dişler, maalesef yıllar yılı böyle bakımsız ve bi 

çare kalmışlardı. Düşünüyorum da şimdilerde diş 

hekimleri de yok kasabalarda henüz ne yapardı bu 

insanlar beş vakit namazlarda abdest alırken ağızlarını 

yıkamasalardı! 



ÇAMAŞIR SABUNU 

“Tef yarıldı maymun yoruldu” derler ya işte aile 

bütçeleri de iyi yorulmuştu. Dile kolay arka arkaya 

devam eden o harpler, o patırdılar silah sesleri 

duymuştu amma yeni yaralar açmış kurulu yuvalarda. 

Bütün bunları yaşamış Süleyman emmi de öyle 

diyordu oğluna. Genç nesil (Oğlu memet anlamışsa) 

tabi. 

Bir gün Memet haber getirmişti evden. Anasının 

çamaşır yıkayacağını iki kalıp sabun istediğini. 

Babasından alınca sabun parasını Memet koşarak ilk 

bakkaldan aldığı sabunu götürüp vermişti anasına. 

Para zor kazanılıyor. Para aslanın ağzında. Soruyor 

babası Memede, sabunu okkasını kaça aldın diye. 

Cevap yok Memed’te fiyatını sabunun kalitesini 

sormamıştı ki cevap verebilsin. Geçiyor bugün 

böylece. 

Günler geçiyor aradan yine çamaşır günü ailenin. Bu 

defa baba param yok Memet oğlum sabunu sen alıver 

kendi kazancından deyiveriyor. Memet gidiyor, gidiyor 

amma bir türlü dönmüyor sabunla. Babayı bir merak 

sarıyor tabi oğul nerede kaldı diye. Nihayet Memed 

çıka geliyor kan ter içinde: “Baba, bakkalın birine 



gittim fiyatı çok yüksek. Oradan gittim diğer bakkala 

biraz daha ucuz fakat ıslak gibi geldi bana. Acaba ta 

uzaktaki bakkalda kurusunu bulabilirmiyim diye oraya 

kadar gittim. Gittim ama yorgunluğuma da deydi 

baba” der. Memet, hem kurusunu hem de daha 

ucuzunu bulduğunu ifade ederek böbürlenir adeta. 

Süleyman emmi “bak oğlum; bu defa güzel bir alışveriş 

yapmışsın buna memnun oldum. Ancak neden geçen 

defa benim verdiğim para ile sabunun fiyatını bile 

sormadan en yakın dükkandan aldmda? Kendi paran 

olunca dolaşmadığın dükkan kalmadı?” der kızarak. 

RAMAZAN 

On iki ayın sultanıdır Ramazan. Bu mukaddes günlerin 

heyecanı içinde başlanırdı hazırlığa daha günler 

yaklaşmadan maddi manevi. İşini gücünü bütçesini 

ayarlardı o günlere.. İftariyelik ve sahurluk yiyecek 

listeleri tespit edilir. Dolaşılır bakkalı, kasabı. İçinde ılık 

esen bir duygu ile. Daha ramazanın ilk günü yapılır 

tebrikler. Öpülür büyüklerin elleri. Yeni ramazanlara 

erişebilmek dilekleri ile. 

Bir yandan sofralar hazırlanırken bir yandan da 

kuranlar okunur evlerde, yanık yanık hafifler kalpler 

için için temiz duygularla. Oruçlu olmanın huzuru 



vardır bedenlerde. Geçer sayılı günler bir bir. Ancak 

sayar çocuklar günlerini bayrama daha ne kadar kaldı 

diye. 

Minarelerde kandilin yanması ile beraber ramazan 

topunun gürleyen sesi Yazıcıoğlu kalesinde aksederdi 

akşamları. Çökerdi kasabamız üzerine derin bir 

sessizlik. Zeytin ile bir yudum su ile oruçlar açılırken; 

sanki anaların babaların haberi yokmuşçasına sokakta 

oynayan çocuklar koşuşurdu evlerine kandiller yandı 

top patladı diye bağıraraktan. 

Dini duyguların daha küçük yaşlarda aşılanması için 

oruç tutturulurdu bizlere bir iki gün, belki de arife 

günü, hepsi o kadar. Halen bugün gibi hatırlarım 

dedemin bana yaptığı azizliği. Niyet etmişim ben de o 

gün oruç tutacağım diye. Vakit ikindi olunca solmuş 

rengim iyiden iyiye. Yaşımda epeyce küçüktü de hani. 

Dedem götürmüştü beni evin kilerine de; anamızdan 

saklıca yarım yufkaya dürmüştü pekmezi yemiştim bir 

nefeste ellerim titreyerek. Akşam olup top atılınca 

midem tok neşem yerinde olan ben hâlâ oynuyorum 

sokakta da; maşallah ne dayanaklı çocuk oruçlu 

olduğunu unuttu bile dendiğinde bu sırrı bir Allah bir 

de dedemle ben biliyordum. O akşam oruç tutmalık 



babamın aldığı susamlı şak şak helvasını yemiştim 

afiyetle. 

Ya o teravih namazları. Takılırdık babalarımızın 

arkasına abdest almasını tam kitabi olarak 

beceremesek bile. Bir gün ulu cami, bir gün kurşunlu, 

diğer bir gün yenice camileri. Ne tatlı olurdu o değişik 

renk ve desende kandillerin altında huşu içinde 

kalplerin temizlenişini hissetmek. 33. Rekâtı 

tamamlayamasak bile yaşlanırdık direklerin birine, 

bizde hissederdik o huzurlu havayı emerdik içimize. 

Kandil, kadir gecesi derken geliveren arifeyi çekerdik 

iple. Günlerdir terzi kapısında beklediğimiz, ölçüdür 

provadır diye giyeceğimiz elbiseyi ve siparişi yaptırılan 

sandalet veya kabaralı kundurayı. Öpeceğimiz ellerden 

koparacağımız bahşişleri hesap eder dururduk hep. 

Çıkarırdık bayramın tadını; adı şeker bayramı ama 

bazen verirlerdi bize birer avuç dolusu kabuklu fıstık 

veya halkalı kaba şeker. Ne yapalım olacak o kadar; 

yetinirdik bununla da. Sıradan geçirirdik bütün 

akrabaları tek tek, patlatırdık maytapları, şişirirdik 

renkli balonları, seyrederdik ağabey ve ablaların 

çıkrıklarda dönüşünü mahallenin meydanlarında. 

Doyardı nefislerimiz anamızın yaptığı baklava ve un 

helvası ile. Hele o ne kadar nefis olurdu, baklava 



kenarını pekmezle karıştırıp taze yufka dürümün 

yenişi. Tadı hala dilimizdedir o güzel günlerin. 

Ah! Hergün bayram olsa da hep eğlensek ne güzel 

olurdu. 

BERBER 

“Bir berber bir berbere bire berber gel beraber bir 

berber dükkanı açalım” demiş demesine de; kolay 

değilmiş eskiden açı vermek bir berber dükkanı! 

Neden mi? Zor işti doğrusu erkek berberi oluvermek. 

En az onun üç işi vardı maharet gerektiren. Bir; esas 

mesleği traş etmek, iki; diş çekmek, üç; cerrahlık. Kadın 

berberi yoktu zaten kasabalarda henüz “kendi saçını 

öremeyen gelin saçı yapar” misali herkes yapardı eli 

erdiğince ister at kuyruğu saç ister ince örgü. Hepsi bu 

kadar. 

Şimdi gelelim saç sakal traşına geçilir taş ayna karşısına 

oturtulur sandalyeye müşteri. Önce toplanır ense ve 

etrafı başın, temizlenir fazlalıklar. Genelde haftada bir 

olduğu için sakal traşı hani ya zorlaşmıştır usturanın işi. 

Önce yaslanıyordu çenenin altına berberin leğeni 

sıkıca, konuyordu leğene sıcak su, ısıtılmış ibrikten. 

Atılıyordu suya koca bir kalıp hacı şakir sabunu 

başlıyordu berber onu eli ile onu köpürtmeye. Lak lak 



da lak lak köpükler koyulaştıkça sürülürdü sakala yavaş 

yavaş okşarçasına. Duvarda asılı kayışta şöyle bir 

perdah yapılan ustura ile başlanırdı kesilmeye sakal 

dikkatlice. Bu defa yıkanırdı traşlı yüz aynı leğende 

çırpa çırpa. Çalınır kolanyalar, taranır saçlar afiyet 

olsun dilekleri ile. Parası mı? Ya beş-on kuruş verilir saç 

sakal için veya abone olursun bir yıllığına iki üç şinik 

buğdaya. 

Bir de ne demiştik; serde diş hekimliği de vardı. 

Vatandaş ne yapsın yani. Kasabada diş hekimi mi vardı 

da ona gitsin. “Denize düşen yılana sarılır” hesabı 

gecede gündüzde dişi ağrıyan vatandaş mecbur 

oluyordu bir yerde berberin kapısını çalmaya. Çürük 

dişin ilacı olan kerpeten zaten hazır ve nazırdı daima 

berberin kemerinde. Ağrılı zat oturtulurdu yere 

pösteki üzerine, basardı biri omuzuna kuvvetlice, 

çekimde havaya zıplamasın diye. Tabii anestezi ve 

strelizyon yok! İşin Allaha kalmış. Dişi çekecekte 

çektirecekte çekerler derinden bir bismillah. Bir iki 

hamleden sonra diş ya çıkmıştır ya kopmuştur 

belinden. Bağırmakla beraber derinden çekilmiştir ah! 

Ne yapacaksın alan da razı satan da. Ne demişler 

“koyunun bulunmadığı yerde keçiye abdurahman 

çelebi” diye. 



Üçünçü meslek mi? cerrahlık! Bugünün düşüncesi 

cerrahi değil tabi. Vatandaşın bir yerinde abse mi 

oluştu, yara işletilir evvela haşlanmış soğan veya 

zeyrek lapası ile günlerce. Fetva çıkmıştır artık 

berberden bu yara deşilecektir diye. İster kollonya 

ister tentürdiyot kafidir strelizasyonu için. “Ustura ile” 

ya bismillah diyerek dalınır apsenin içine. Hasta rahat 

berber rahat ah., oh tan sonra yapılır dualar. Yarayı 

işletmek için artık gidilir ya hacı Veliler’e ya 

Kantarcı’lara bir gavaniz dolusu merhem için. Haydi 

Allah şifalar versin! Âmin. 

SEÇİM 

İrebiyc ananın okumuşluğu yok, lıenıde çok yaşlı.. 

Yusuf emmi ona anlatmıştı seçimi uzun uzun nasıl 

kullanacağını, 

“- Bak, İrebiye dikkat et! Mühürü altı okun bulunduğu 

yere tam oraya bas.” 

Seçim sonrası sormuştu karısına ne oldu diye? 

İrebiye ananın cevabı garipti doğrusu: 

“- Kağıdın üstünde aradım aradım altı oku bulamadım. 

Amma yere doğru bakan biri kırık dört oklu yere 

bastım mühürü” deyince kocası şoka girdi o an. 



“- Yaktın bizi karı! O bastığın yer (kırat’m) bacakları” 

der. 

ŞOK 

Yıl 1939, Alman harbi zamanı. Babamın asker arkadaşı 

kepenli lütfü amca bizde misafir. Büyük anam bazlama 

ekmeği yapıyor ocak başında. Dedem, babam ve Lütfı 

amca hep beraber yudumluyorlar tandır ateşinde 

demlenen çaylarını. İçmekte aceleleri yoktu hiçbirinin. 

Bu arada tatlı tatlı sohbet ediyorlardı. 

Bu güzelim hava komşu berber Halil’in bize ani gelişi 

ile bozuluverdi birden! Hepsi şok geçirmişti adeta! 

Halil bey: 

Seferberlik ilan edildi. Şimdi çarşıdan geliyorum. Kura 

ile asker alımına başlandı. Bu arada köylünün elindeki 

at ve arabalarına el koyuyor askerlik şubesi” demez 

mi! 

Lütfı amca hemen bir sigara sardı tabakadan. Sigarayı 

yakmak için çakmak veya ateş kullanacak iken; 

dudağındaki sigarayı elindeki bardaktaki çayın içine 

sokmaz mı. 

Dedemin kendine gel Lütfi: Sen bir erkeksin askerlikten 

korkar mı insan deyince, - Amca ben askerlik yapmış 

kimseyim. Askerlikten de, hapisten de, ölümden de 



korkmuyorum. Ancak atımı arabamı hükümet alıyor 

elimden, hem de gidiyorum askere. Peki arkada 

kalacak çocuklarıma ve eşime kim bakacak onu 

düşünüyorum amca. Dedemin ben ne güne 

duruyorum. Böyle günler için varız demesi ile 

yatışmıştı heyecanı Lütfı amcanın. 

YILDIZNAME 

Geri kalmışlığın bir ölçüsü daha. Hurafelere inanmak 

ve hatta sağlığını bile o meçhule yaslamak acınacak şey 

doğrusu. İşte içinde yaşadığımız bir olay: 

Uykumun en tatlı anında sabaha karşı sert sert 

vurulmuştu kapımız: Doktor bey hastamız var” diye. 

Aslında taşrada çalışan doktorların günlük meselesi 

bu. Hastalığın ne zaman ciddileşeceği veya başka bir 

deyişle ne zaman aciliyet göstereceği pek bilinemez, 

genelde hasta sahibince... 

Hasta yönünden vakitli müdahale güzel bir şey 

doğrusu. Doktorluk mesleğinin cilvesidir bu zaten. Her 

doktor bunun bilincini taşır daima. İşte bu neden ve 

vazife aşkı ile hemen toparlanıp hazır oluverirdim 

hemen. 

Hasta yakını, Naci beyle yolda giderken yaptığımız 

sohbette aydınlanmıştı mesele. Daha iki gün önce 



evlenen gelin hanım felç geçirmişti. İfadesine göre 

kaymıştı çenesi bir yana konuşamıyordu bile. Olacak 

şey değil, nerden çıktı bu? Damat beyden tutunuzda, 

kayın valide, kayın peder ve kim varsa kardeş, hala, 

teyze şok olmuşlar bu hali duyunca. Koşuşmuşlardı 

hepsi de hasta başına. Kimisi diyor: 

- Kızımızı cinler bastı! Bir başkası: - Nazara geldi 

allâlem! derken diğer bir ses te: - Güneye doğru işemiş 

olmasın! Uzun lafın kısası ailece hemen verilmiş bir 

karar. Koşuluyor hemen atlar arabaya. Gelini 

götürüyorlar epeyce uzaktaki bir köyün “Üfürükçü 

hocasına”. Hoca efendi; Hüsnü kabulden sonra bakıyor 

hastanın yüzüne garipliği seziyor hoca (içinden kendi 

kendine mırıldanıyor bu bir felç değil amma ne?) diye. 

Hemen aklını kullanarak yapıyor numarasını, açıyor 

“yıldıznameyi” inceliyor kendince, veriyor FETVAYI. 

“Adının baş harfi (M) olan bir (DOKTOR) görülüyor 

yıldızınızda ona gidin hemen, o verecektir şifanı “der. 

Naci bey anlatmıştı bana hep olup bitenleri. Her ne ise; 

alaca karanlıkta yaya yapıldak hasta evine 

geldiğimizde; görüntü tek kelime ile feci idi. Sanki 

evden ölü çıkmış gibi yas figan devam ediyordu. Adeta 

bir dram yaşanıyordu ailede. Beni görünce sessizliğe 



bürünen hane halkı, şimdi ne olacak? gibisinden 

yüzüme bön bön bakıyorlardı. 

Hastayı almıştım hemen bir odaya bir yakıni ile 

beraber. Normal bir klinik muayeneden sonra hemen 

adını koymuştum. “Mandibula Luxationu” yani 

“Altçene çıkığı”. Aslında dersini okumuştum amma, 

pratik hayatta ilk defa karşılaşmıştım böyle bir vaka ile. 

Bu vaka ortopedik sayılırdı. Kasaba hali nerede 

bulacaksın o branştaki doktoru. O halde, mecburdur 

pratisyen doktor gerekli müdahaleyi yapmaya, tabii 

hastaya zarar vermeden. Bismillâh çekip oturttum 

hastayı bir mindere yasladım kafasını duvara. Gerekli 

manevrayı yaparak çıkığı yerine koyuvermiştim 

hemen. Hasta, çenesi rahatlayınca gelin hanım 

sevincinden fırladı havaya bastı feryadı; avazı çıktığı 

kadar. 

“- Felç değilim! Şükür Allahım!” diye. 

Ailede esmişti o an bir bayram havası. Elimi öpen, dua 

eden, teşekkür eden dizi dizi idi bende mutlu 

olmuştum bu güzel tablodan. 

Buraya kadar her şey normal prosedürde cereyan 

etmişti bence. Ancak son anda Allahaısmarladık 

derken istenmeyen bir hal oldu. Aksilik işte, olacak ya 



o acı-tatlı telaş içinde; benim yeni aldığım (İtalyan) 

yazlık fötr şapkam adeta kaybolmuştu, bulunamıyordu 

bir türlü.. Nihayet evin yaşlı fakat çok kilolu anası 

seslenmişti oğluna. 

“Yavrum altımda sert bir şey var bu olmasın sakın.” 

Dediğinde şaşa kalmıştık hepimiz. Benim o güzelim 

fötr şapka adeta teneke gibi yassılaşmıştı. Başa giymek 

şöyle dursun ele alınacak hali kalmamıştı. 

O gün ve o yılların rayiç bedeli (2,5) lirayı takdim ettiği 

zaman hasta sahibi çok mutlu görünüyordu 

olanlardan. Bana sorarsanız ben de mutlu idim. “Gelin 

hanımı büyük bir sıkıntıdan kurtardığım için” üstelik 

şapkamı kaybetmeme rağmen değmişti doğrusu. 

KANDİL GÜNÜ 

Allah’ın her günü ve her saati mukaddestir. Ancak, bazı 

günler vardır ki; yıl içinde manevi yönden fark atarlar 

öbürlerine. Regaib, Miraç, Berat ve Mevlit kandilleri 

gibi. 

İşte bu mukaddes günlerde yüzde yüz Müslüman olan 

kasabamızda başlardı bir heyecan ve tatlı bir telâş. 

Davet edilir akşamına yakınların ve varsa işyerindeki 

kalfa ve çırakların. 



Normal yemeklerin dışında; yapılır peynirli ev 

makarnası ve konur yanma soğuk soğuk nardenk 

kâsesi. En arkadan mı? Muhakkak yapılmıştır evde o 

gün için kaygana veya lokma tatlısı veya pekmezli un 

helvası. 

Ferdasında okunur mevlitler okunur dualar, bereket ve 

iyilikler için... Minareler donanmıştır o geceler yanan 

kandillerle. 

ABDEST 

Namaz öncesi abdest almak dinimizin icabıdır zaten. 

Bunun gereğini her Müslüman kardeşimiz bilir. Ancak, 

bir an için düşündüm de abdest almak bile sanki bir 

problemdi kişiler üzerinde. Nasıl mı? Şimdilerde 

olduğu gibi yoktu öyle evlerde akan musluk. Çevir 

kolunu aksın sıcak su. Yağma yok öyle. Evin babası 

veya anası abdest mi alacak. Konur evin gelini veya kızı 

tarafından mangalın kenarına veya yanan ocağa bir 

ibrik su. Hazır ve nazırdır daima. Geldi mi vakti. Hemen 

getirilir odanın ortasına bir leğen ve ibrik; hazırdır 

zaten abdest alacak. Yavaş yavaş dökülür su ibrikten 

dua alıp el yüz yıkanırken gereğince. En sonunda sunar 

havluyu gelin veya (evin kızı) omuzundan... Alınır 

dualar bin hakkı için büyüklerden her gün beş vakit. 



ÇÖĞDÜRME 

Bolvadin devlet hastanesi polikliniğinde yaşlı bir hanım 

hastanın muayenesinde idrar yollarını hassas bulunca. 

Teyze hanım, 

- İdrarın nasıl? 

(cevap yok) 

- Yani sidiğini rahat yapabiliyor musun? 

(cevap yok) 

- Teyzeciğim küçük çişini soruyorum. 

Yine cevap alamayınca; “Herhalde kulakları söyleneni 

duyamıyor diye düşündüm. Bu arada Yardımcı hemşire 

imdada yetişti. Hasta kulağına yaklaşarak, 

- Doktor bey sana “çöğdürüyon” mu? diye soruyor. 

Demesi ile durum aydınlandı. Meğer hastamız rahatça 

çöğdürebiliyormuş. Bu yönden pek şikayeti yokmuş. O 

gün lügatıma bir deyim daha ilave etmiş oldum. 

Bolvadinli hastam sayesinde. 

DUVARIMIZI SÜSLEYEN RESİMLER 

Kasabada veya köyün birinde; kahvahaneye, otele 

veya bir hana mı girdiniz? Hemen duvarlarında sizi 

karşılayan, binlerinden ayrılmaz ve vatandaşın hiçbir 



zaman ayırmadığı BEŞ resmi görürdü birarada. Büyük 

kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal ve onun silah ve fikir 

arkadaşı İsmet İnönü’yü, hemen yakınında ise 

Maraşellerimiz Fevzi Çakmak Paşa ile Yegâne harp 

zırhlımız “Yavuz Zırhlısı” ve bu tabloyu dünya güzellik 

kraliçemiz Keriman Halis tamamlıyordu. Nereden çıktı 

“Keriman Halis” de diyeceksiniz amma; 30’lu yıllarda, 

Türk’ü Türk gibi dünyaya duyuran bir kültür ateşemiz 

olmuştu Keriman Halis. Onu her vesile her yerde 

anıyor, ona sahip olmaya çalışıyordu Türk milleti. 

Hatta onu çay ve kahve tepsilerine çizmişti resmini, 

gönülleri fetih etmek için. 

TİYATRO 

1940’lı yıllar bizim neslin lise yılları. Okullar tatil olupta 

gelince evlerimize muhtelif okullarda okuyan 

(ilkokuldan) arkadaşlarımızla beraber olmak mutlu 

ediyordu bizleri. Hoş sohbetle günlerimiz tatlı 

geçiyordu amma. Boş geçen günlerimizi de 

değerlendirmek istiyorduk. 

* Evvelâ bir spor klübü kurmayı denedik. Anladığımız 

manada bir futbol sahamız yoktu amma, renklerimizi 

seçmiştik bile, “sarı lacivet olacaktı ve armamızıda ona 

göre hazırlamıştık. Her ne kadar top oynayanı “Hz. 



Ali’nin kellesi” ile oynuyorlar diye bizi ayıplayanlar 

çıksada bizler zaman zaman top arkasından koşmayı 

ihmal etmiyorduk bir yerde. 

* Kasabamızda halkevi çalışmakta idi o yıllarda ve 

başkanı da rahmetle yad ettiğimiz hemşehrimiz ilk 

tedrisat baş müfettişi Hilmi Bey idi. Genelde vaktimizi 

halkevinde sohbet ve kitap okumakla geçirirdik. 

Tiyatro gibi değerli sosyal yapı yoktu henüz 

kasabamızda. Bu eğitici ve eğlendirici oyunu kurup 

sahneye koymak güzel bir olay olacaktı. Amma 

yaptığımız araştırmalarda kütüphanemizde - kız 

oyuncusuz bir eser olarak bula bula ESRAR isimli bir 

tiyatro eseri bulabilmiştik. Aramızda rol taksimi 

yapacak ve eseri belediye sinema sahnesinde 

halkımıza takdim edecektik. Pek tabi olarak gayemiz 

sosyal eğitici bir faaliyet göstermek. Hepsi o kadar. 

Amma gel görki eserin içeriği vereceği mesaj hakkında 

hiç düşünce göstermemiştik. Sayın Hilmi Bey bizi 

uyarasıya kadar. 

ESRAR nedir? Ne yapılır. Esrarla? Bunu halk bilmediği 

gibi bizlerde bilmiyorduk. Onun hayatı yıkan yuvaları 

perişan eden kötü bir uyuşturucu olduğunu! Öyle ya 

istemiyerek ESRARI tanıtacaktık halkımıza ve hem de 



kendimize? Nihayet KIZ oyuncu bulununca “HİMMET 

AĞA” isimli eseri sahneye koyarak hemşehrilerimize 

güzel saatler yaşatmıştık. Çok şükürler olsun. Dün 

olduğu gibi bugünde kasabamızda uyuşturucu 

alışkanlığı olmamıştır. 

KODİS 

Doktor olarak geçici görevle gittiğim kuzey batı 

Anadolu kasabalarından birinde gördüklerim 

şaşırtmıştı beni. Şaşırmak şöyle dursun, hayretler 

içinde kalmıştım. Bu duruma ne için seyirci kaldığımı 

halen anlamış değilim. İşte tablonun acı gerçeği: O 

şehrin bir eczanesi önündeki tatlı serin gölgesinde 

halktan bazıları ile çay içip sohbet ederken, orada 

yaşlıca birisi çıkardı cebinden madeni sigara tablasını, 

açtı kapağını, ben sandım ki? sigara ikram edecek. Evet 

yine kapak açılmıştı amma. Sigara ikram için değil. 

Orada bulunan aşağı yukarı aynı yaşta kişilere tek tek 

ikram edildi, o kutudaki haplardan. Hepsi de teşekkür 

ederek aldı birer adet ve henüz yeni gelmiş “taze dem” 

çayla beraber yutuvermişlerdi bile. O güne kadar hiç 

görmediğim bir tablo idi. Sohbet ettiğimiz o aklı 

başında kişiler başlamışlardı sandalyaleri üzerinde 

yavaş yavaş uyuklamaya. Şen şakrak kişilerin yerini bir 

sessizlik almıştı. 



Öğrenmiştim eczacı beyden bu hapın ne olduğunu da, 

şaşırtmıştı beni! Bildiğimiz ve daima reçetemize 

hastalara öksürük için yazdığımız “Kodis” drajeden 

başka bir şey değildi. Kodis draje reçeteye tabi değildi 

ve isteyen istediği kadar eczaneden krem pamuk alır 

gibi rahatça alınıyordu. Suç vatandaş ta değil sistemde 

idi. Gerekli makamlar bu hususta uyarılmamıştı 

zannederim. Sürem olan bir ay bitmekte iken ahbap 

olduğum bir “ağa” nın bir isteği vardı benden. Yakında 

oğlunun düğünü olacakmış ta misafirlere ikram 

edeceği lokum yanında Kodis draje vermek bir ağaya 

yakışmazmış elbette! diyordu bana. Her ne kadar bir 

küp şarap da hazır amma vs. vs. uzun lafın kısası (çok 

ağır) bir uyuşturucu olan (Nembutal kapsül) reçetesi 

yazmamı istiyordu benden. Hemde iki reçete öyle ya 

yakıştıracaktı o zaman “ağalığına” izzeti ikramı. Pek 

tabi gerekli izahtan sonra bu taleb red edilmişti 

tarafımdan. 

30 YILLARIN MÜZİĞİ UT MERAKI 

İlkokulu yeni bitirmiştim ki, kasabamızda sanki salgın 

bir hastalık gibi sarmıştı vatandaşı bir UT çalma merakı 

ve ben de katılıvermiştim bu akıntıya. O yıllarda TV 

olmadığı gibi, henüz Radyo da bilinmiyordu 

bölgemizde. Hemen hemen ekseri dükkanlarda veya 



evlerde. Ut çalan veya ut çalmaya çalışanları görüyor 

veya sesini duyar olmuştuk sokaklarda. Bu bir yerde 

stresten çıkma yolu sayılabilirdi. Genci yaşlısı ile. 

Adeta özel bir okul olmuştu bağ bekçisi Ali Osman’ın 

evi. Kızlı erkekli vasati 25’in üzerinde öğrenci idik ders 

alan ustamızdan. Otururduk usluca yere serili 

kilimlerin üzerine, alırdık elimize utlarımızı, 

vuruyorduk mızrapı utun tellerine; ustamıza uyarak. 

Ancak; notayı ne ustamız biliyordu ne de biz, kağıda 

yazıyorduk (Do,Re,Mi) gibi yazı ile. Notaların da 

yerlerini öğrenmiştik ya ut’un üzerinde. Artıp 

yetiyordu bile bize. 

İlk öğrenebildiğimiz ise “oğlan yaylı kız yaylı 

dayanamıyorum ben gayri” ile “bir dal da iki kiraz biri 

al biri beyaz” işte hepsi bu kadar. Ve daha sonrası da 

kendi kendimize çıkartabildiğimiz ufak tefek oyun 

havaları. 

“Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman 

Çelebi” derler hesabı, bizim evin avlusuna “su kuyusu” 

kazan ustalar duvarda asılı benim UT’u görünce; çal da 

şöyle bir oynayalım dediklerinde ut’u bir akort 

yapayım diye elime aldığımda: “- Sen çal oynayalım da 

akortu sonra yaparsın” demezler mi. Ortaokula 



başladığımda yer yer kahvehane gibi umumi yerlerde 

radyo görülmeye başlandığında bizim utu dinleyen de 

kalmamış, biz de de çalma hevesi. 

ODA 

Oda; aklımıza hemen evin odası gelmesin. Bu oda bir 

yerde; misafir kabul etme ve ağırlama yeridir. Hani 

bugünkü köy odaları gibi. Türk deyince dış ülkelerde “-

Türk’ün hep misafirperver olduğu” hatırlanır ya işte 

öyle. 

Hatırladığım kadarıyla otuzlu yıllarda kasabamızda 

misafir kabul edecek pek otel yoktu. Ancak bu ihtiyacı 

karşılamaya çalışan birkaç büyük han vardı. Büyük han, 

Çukur han, Ali’nin han, Mehmet Çavuş’un han., Ali 

Osman’ın han. Hepsi o kadar. 

Köylü kasabaya atı arabası, eşeği ve kağnısı ile geldiği 

zaman; hem atı, eşeği, öküzü ağırlanırdı ahırlarda, hem 

de kendisi gayri sıhhi şartlardaki odalarda, ücret 

karşılığı. Konaklama şartları zor da olsa köylü 

katlanıyordu mecburiyetten. 

İşte bu nedenle ihtiyaçtan doğsa gerek hali vakti 

yerinde olan ağalar bir sosyal hizmet verebilmek için 

ODA yani misafirhane açmışlar mahallemizde. Pek tabi 

hiçbir ücrete tabi olmadan. 



Meselâ Zaimoğlu’nun, Şefik Ağa’nın, Gamitlerin, Hacı 

Omarların oda’ları aklıma geliverenlerdir. Her kim 

olursa olsun farketmezdi zaten ağırlanmakta. O bir 

tanrı misafiridir. Gerekli hizmet oda sahibi ağanın ev 

halkı ve yardımcıları tarafından yerine getirilirdi, 

yüksünmeden zevkle ve şevkle. Bu bir İnsanî vazife idi. 

Odaya gelen yolcunun evvela atı, eşeği, öküzü alınır 

ahıra, yemi suyu verilir gereğince. Sahibine de yemeği 

ve temiz yatağı. Tekrar ediyorum hiçbir ücrete tabi 

olmadan. Hediyesi : “Allah razı olsundan” başkası 

değildi. Oda sahibi olma onuru yeliyordu onlara. 

Şimdilerde bu yerlerin yerlerinde yeller eser. Bir anı 

olarak kaldı içimizde. Ne güzel vatandaş dayanışması 

imiş diye düşünürüm hep. Modern hayat gelişme 

derken bazı güzel hasletlerimizi de kaybetmişiz. 

Şimdilerde köylümüz özel arabası ve traktörü ile gelip 

pazara, dönüyor günü gününe sıcak yatağına. 

BİZİM SOKAK VE EKMEĞİMİZ 

Adı yoktu sokağımızın. Amma, tenekeden bir levha 

vardı girişinde duvara çakılı. Üzerinde (90 sokak) 

yazan. Ancak bu numaranın işe yaradığını hiç 

zannetmiyorum. Zira herkez kasabada birisini hep 

(lâkabı) ile çağırır. Aslında, kasaba yedi göbek birbiri ile 



akrabadır bana sorarsanız. O nedenle yabancı kişiler 

hemen tanınır, evde işyerinde ve sokakta. 

Sebebi nedendir bilemem? Ancak, bilebildiğim bir şey 

varsa o da, Sivrihisar’lı son yıllara kadar yabandan ne 

kız almış ve ne de kız vermiş yabancı’ya. Hatta, Yakup 

Kadri’nin (YABAN) adlı romanı bu nedenle kaleme 

alındığı söylenir durur. O nedenle olacak, bizim sokak 

adeta bir iki göbek hep biribiri ile akraba. 

Bizim evin tam karşısında, anamın dayısı, hemen 

bitişiğinde ve keza onun da yanında diğer iki 

dayılarının evleri. Biraz daha ileri de amma olsun o da 

pek uzakta sayılmaz zaten. Sokak girişinde de Halise 

teyzemler oturmakta idiler. Ne güzel bir olay, acı 

gününde, tatlı gününde, birbirinin nefesini ve 

sıcaklığını duya duya akrabalarla bir arada olmak. 

Sokağımızın diğer kişileri ise ayrı tat ve olgunlukta her 

biri. Fırıncı Atike sokağımızın sembolü sanki. Ta uzak 

mahallelerden gelirlerdi hep, dört kulplu (hamur dolu) 

tekne ile ekmek pişirtmek için. Mayalı ekmek ile pide 

ve haşhaşlının nefis kokusu yayılırdı daima bizim 

sokağa. O günler de konu komşuya taze ekmekten 

hediye vermek adetten di. Ne güzel olay. Gönlü bol 



bereketi bol. Hani ya, biraz da, nefisler içine sinsin 

diye. 

Halk ekmeğini ya evde yapar, yufka veya bazlama 

şeklinde veyahut ta mahalle fırınında pişirir mayalı 

ekmek şeklinde. Hani ya son senelerde, tepsi ekmeği 

de çıkmıştı. Onun yenişi de ayrıca zevkli idi. Fırıncı 

Kamil ustanın yeri biraz uzakta idi amma varsın olsun, 

yorgunluğa değerdi doğrusu. Ekmek deyince hep 

aklıma fırıncı, Tataroğlu gelir. O ileri yaşma rağmen, 

akşama doğru satamadığı ekmekleri sol kolu üzerine 

altısını yedisini yan yana dizer, bağırırdı avazı çıktığı 

kadar. “Haydi altısı beş kuruşa beş kuruşa” diye. 

İnsanın havsalası almıyor şimdilerde. Enflasyonun 

nerelere kadar geldiği bir gerçek olarak ortada altısı 

değil? Sadece ve sadece bir tanesi (ikiyüzelli bin lira) 

civarında. Yıl 1930’lardan 1999’lara geçişe bakınız! 

Düşününüz biran için. 

Ekmek ana gıdamız hepimiz için. Ekmeğe okadar 

düşkünüz ki makarnayı ve hatta pilavı bile ekmeksiz 

yiyemeyiz. Hani ya bulgurdan yapılan naneli, 

pastırmalı (göçe aşma) yufkaya dürerek yanında bir tas 

ayranla yemesine doyamayız bir türlü. O yılların ekmek 

ustaları, Manikleri, Kara Mustafa'yı ve Bâki’yi ve Gıpık 

Ali’yi nasıl unutabilirim, onların uzun, bir kulaç 



boyundaki (çörek otlu- susamlı) Yumurtalı o güzelim 

ramazan pidelerini? Yanında bir domates bir biber 

veya az tulum peyniri kâfi gelirdi karın doyurmak için. 

Veya isteyen helvacı Kara Şaban emmiye tahin ile mat’ı 

kardırır bakardı keyfine. Genellikle bu saydıklarım çarşı 

esnafının öğle yemeği yerine geçerdi. Aileler de ne 

bulursa yerlerdi evlerinde. Akşam olunca bütün aile 

fertleri toplanırdı sofra etrafında, rızıklarını paylaşmak 

için. 

Yerli halk çarşıdan ekmek alıyorlar, diye acınırlardı 

’’memurlar” için. Zamanla onlar da alışırlardı 

kasabanın giderine-yoluna 

Bizim sokak dedim de, nasıl unutabilirim o caminin 

tam karşısına bakan; o geniş avluyu ve tavlasını. Sanki 

tarih gizlerdi buralarda. Büyük Atatürk (Gazi Mustafa 

Kemal) İstiklal mücadelesinde, Sivrihisar’a uğrayıp 

Zaim Zade Hacı Ali’nin evinde misafir kaldıklarında, 

Gazi’ye refaket eden süvarilerin atlarının tamamı bu 

avluda istirahate sevk edilmişler. Bu yüksek duvarlı ev 

ise Hacı Ali’nin kardeşi Şefik Ağa’ya aitti. Sokaktan 

biraz ilerleyince, karadutlu ev, çorbanların 

Mustafa’nın evi. Dut toplarken boyanan gömleğim 

yüzünden, anamdan azar işittiğimi nasıl unutabilirim. 



Ve biraz daha gidince, Sıçan İbrahim’in ev ve koca 

kapılı Minnetlerin ev. 

Hoca kızıgilin o geniş avludaki, taş yığınları arasında 

biten gülfatmaları ve birkaç püsküllü mısır koçanı 

önünde resim çektiklerini mi; 

Kara-pembe ananın o güzelim yayla peynirini. Sevilen 

ve sayılan cincilerin Sabri amcanın iş yerini Eskişehir’e 

taşıdığını; 

Okumuş sınıfından dava vekili Kâmil beyin, gece geç 

vakitlere kadar süren tatlı sohbetlerini ve Sivrihisar 

medreselerinden mezun olduktan sonra İlmî 

yeteneğine, yetenek katmak için İstanbul 

darülfünunda on yıl icazat alarak gelen o nurani yüz ile 

beyaz güzel sakalı ile tatlı tebessümü ile Mustafa 

dayımızı; 

Şahsi gayretleri ve mahallenin yardımı ile sokağımızın 

çıkışına çeşme yaptıran o müteşebbis insanı tapucu 

Ömer Efendi’yi; Elindeki ciğeri kediye kaptıran kambur 

Habib emmi’yi ve... 

Resmi damgası yoktur diye kendi terazisini kıran, 

zabıta memuru Hüseyin Efendi’yi nasıl unutabilirim. 

Zaman zaman hep hatırlarım, rahmetle yâd ederim 



hep o vakur, dürüst insanları. Girerler hep rüyalarıma. 

Sanki yeniden yaşarım o tatlı hatıraları. 

Ya o komşularımızın biribirine karşı sevgi ve saygısına 

ne demeli? Sanki bir kalp idi, iyi ve kötü günlerinde 

kucaklıyarak biribirlerinin sararlardı yaralarını 

beraberce. 

Bir ailede ölüm mü zuhür etti? Birinin oğlu askere mi 

gidecek veya izinli mi geldi askerden, diğerinin kızı 

gelin mi olacak veya birinin bebeği dünyaya mı 

gelecek, hareket başlardı bizim sokak ta için, için. 

Hazırlıklar yapılır, tatlısı ile tuzlusu ile pişirilen 

yemekler taşınırdı o aileye akşam olunca. Kurulurdu 

sofralar dizi dizi. 

Şimdilerde düşünüyorum da Apartman hayatı felç etti 

o güzel geleneklerimizi. Günlerce aynı dış kapıdan girip 

çıktığın ve hatta aynı asansörü paylaştığın kişiler 

burun, buruna geliyor da selamı bile esirgiyor sizden. 

Bizim sokağın hepsi bu kadar mı? Sıçan İbram, Arab 

İmman, Dalı düşük Mısdava ve Alime ana ile Halol 

Âşa’yı nasıl unutabilirim. Hepsi kendi halinde, işinde 

gücünde, kimsenin iyisinde kötüsünde olmayan cana 

yakın insanlardı. Ancak Halol Âşa’nın bir özelliği vardı. 

Kendisi çok yaşlı, oturduğu yerden pek kalkamıyacak 



kadar bitkin olduğu söylenirse de, sokağı iyice 

kuşbakışı gören penceresinden, o gün sokaktan 

kimlerin gelip geçtiği veya ne getirip ne götürdüğünü 

ondan soracak olursanız, cevapta hiç yorulmazdı 

zannederim. 

Ekmek deyince, ÇETELE tahtası aklıma geliverir 

birdenbire. Memur aileler ekmeklerini evlerinde 

yapmadıkları için olacak, ekseriyetle aylık abone 

olurlardı çarşıdaki ekmek fırınlarına. Günlük ekmek 

sarfı değiştiğine göre bu işin kaydı hesabı zor olurdu 

herhalde. Buna da çare bulmuştu pratik zekalı 

esnafımız. Verirlerdi fırıncılar memura bir çetele 

tahtası, her gün verilen ekmek kadar çetele yapılırdı 

tahta üzerine bıçakla. Ne şiş yanardı böylece ne de 

kebap. Ay sonu hesapları hep doğru çıkardı böylece. 

BİZİM EV 

Babamın, dedemin ve anamın, büyük anamın acı ve 

tatlı günlerinin geçtiği ev. Halise teyzemin gelin 

olasıya, Hala oğulları Osman’ın ve Halil ağabeyimin bir 

sanat sahibi olasıya kaldıkları ev. O geniş avlusunda 

çiçekler açan ağaçlarla süslü ev. Kamışları görünmesin 

diye, tavan döşemelerine mavi desenli kağıt çaktığım 

odam. Düğünümüzün yapıldığı, Âdil’in, Eyüp ve 



Ahmet’in dünyaya geldikleri şirin ev. Ve bütün Kılıçal 

ailesinin, çok mutlu beraberlikler geçirdiği güzel ev. 

Ve halen rüyalarımızı zaman zaman süslüyen bizim ev. 

35 yıl sonra sokağımızdan geçerken arabamız duraladı 

sanki “Kabristan dönüşü”. Görelim gezelim istedik, izin 

alarak yeni sahiplerinden. İçimizde ılık bir esinti ile 

çekine çekine girdik avlusuna. Eşim Melek’le beraber. 

Daha dün gibi içimizden geçti hatıralar. 

İlk gözümüze çarpan, o büyük binayı sırtında taşıyan, 

kalın gövdeli direk ve üzerindeki her yıl testere ile 

belirtilen “yaş çizgileri” idi. O an andık yeniden 

’’Dedemizi” içimiz burkularak. Ve bize sönük gelmişti 

ev? Sanki ürkmüştük ikimizde. Kurumuştu ağaçlar, 

dökülmüştü sıvalar, solmuştu boyalar. Bakımsızdı ev 

biz görmeyeli. 

Keşke dedik, “Gelmeseydik de görmeseydik! Kalsaydı 

içimizdeki hatıralar olduğu gibi”  

PORTRELER VE MESAJLARI SAFİYE ABLA VE ATATÜRK 

Safiye abla bir semboldü âdeta. O herkesin taktir ettiği 

ablası idi daima. O tipik, safkan Anadolu kadını. 

Babacan, sevecen, tuttuğunu koparan, namerde 

boyun eğmeyen bir kişiliğe sahipti. Genç yaşında dört 

çocuğu ile dul kaldığı zaman; o çocuklarının hem anası 



ve hem de babası olmuştu. Onu sık sık at arabası 

üstünde ya köyüne giderken veya köyünden 

dönerken, bir elinde atlarının gemi, bir elinde kamçısı 

ile görür, duygulanırdım bir yerde! İşte Safiye ana yine 

bir işin peşinde diye. 

Onun oğlu Mustafa hem mahallemizden ve hem de 

tenekeli mektep (ilkokul) dan arkadaşımdı. 

Mustafa’ların evi okula yakın olduğundan, onların 

geniş avlusunda arkadaşlarımızla beraber oynamak 

çok zevkli gelirdi bizlere. Mustafa o küçük yaşında o 

koca evlerinde yalnız kalır ve hatta yemeğini kendisi 

yapardı. Hatta bir gün o küçük elleri ile onun pişirdiği 

(çoban usulü) bulgur pilavına hayran kalmıştım. 

Mustafa okuyabilmenin mücadelesini veriyordu. 

Bugünlerde, daha doğrusu şimdiki yıllarda, bütün 

konforu sağlanmış çocukların okumadıklarını görünce 

kahroluyorum doğrusu. 

Safiye abla’ya gelince, o ise tarla, bahçe, at ve koyun-

keçi işinden artan zamanlarını genelde avukat 

yazıhanesinde veya adliye koridorlarında geçiriyordu. 

Niye mi? Derseniz, “Kocasından kalan tarlalarını haksız 

yere işgal etmek isteyen ağalardan kurtarmak için” 

Bakıyor, iş olacak gibi değil! Tam çözülecek yere 

gelince dava, takılıyordu bir yere. Neticeye 



varamıyordu bir türlü. Derdini ifade edecek bir makam 

bulamamıştı kendine. Tepesi atmıştı Safiye abla’nın o 

günlerde. Aklına koymuştu bir kere, derdini 

dinleyeceğni inandığı bir makam vardı! O da Ankara’da 

(Çankaya’da oturan) Gazi Mustafa Kemal’di. O 

günlerin yolculuğunu göze alarak ulaşmıştı Ankara’ya 

ve gelebilmişti sora sora Çankaya’daki Köşkün 

kapısına! Safiye abla’nın heyecanı dorukta idi. Gazi ile 

buluşunca ne diyecekti? Söze nasıl başlayacaktı? Sanki 

randevu verilmiş gibi his taşıyordu içinde. Protokol 

nedir bilmiyordu ki? Nereden bilecekti ki, okuması, 

yazması olmadığı gibi ömrü hep geçmişti tarlada 

tabanda çalışmakla. Nasırlı elleri onu ispat etmiyor 

muydu zaten! Nöbetçi polis ve askerlere anlatmaya 

çalışıyordu Safiye abla, amma bir türlü geçemiyordu 

barajı. Giriş yasağını duymuyordu bile. “Allah insanın 

işini rast getirsin” derler ya! Abla sesini biraz 

yükseltmiş olacak ki? Köşkün bahçesine gezintiye çıkan 

Atatürk duyuvermez mi ablanın çığlığını! Atatürk bu! 

Bigâne kalabilir mi hiç? Vatandaşının ızdırabına! 

Hemen emir veriyor yaverine. Kabul buyuruyorlar 

Safiye ablayı huzura! Anlatıyor abla, dinliyor candan 

Gazi hazretleri! Gereğinin yapılacağının müjdesini 



alarak çıkan abla, sanki bir kuş hafifliği ile döner 

köyündeki evine. 

Kısa bir müddet sonra, kasabamıza kadar gelen 

müfettişler yapacaklardı gereğini. Kaybedilecek haklar 

alınacaktı artık. Doğmuştu aileye nurlu ışıklar, huzur ve 

neşe dolu. 

KIZ ANAMIZIN ADI NE? 

Muayenehanenin önünde durdu bir traktör. Römorku 

üzerinde yorgana sarılı yaşlı bir hanımı indirdiler yere 

uflaya, puflaya.. Refakatinde bulunan iki oğlu ve 

gelinleri, anacığım anacığım diyerek, ihtimam ile 

yatırdılar muayene masasına. Buraya kadar prosedür 

normal. 

Gerekli muayene ve tetkikten sonra, geldi sıra reçete 

yazmağa! Bana yakın oğluna, sordum analarının adını. 

Oğul afalladı birden! Şöyle bir düşündü. Bakındı 

etrafına sanki imdat isteyen biri gibi! Herhalde soran 

olmadı bugüne kadar. Ananın adı nedir diye? Gayet 

mahcup bir eda ile, Karısına “Kız anamızın adı ne? 

demez mi” Bir problem çıkmıştı ortaya, acaba 

analarının “Adı” ne idi. Vasati 40 yaşlarında iki oğul iki 

gelin hanım nasıl oluyor da biricik analarının adını 

öğrenmeyi akıllarına getirmemişlerdi? 



Durumu şöyle dile getirdi en büyük oğul, “Doktor bey, 

kasabaya ve etraf köylere çok uzak bir yaylada 

kalıyoruz. Bulunduğumuz yerde bizim aileden başka 

kimseler yok. Biz bildik bileli “ana” deriz anamıza; 

amma biri yaylaya gelip de, anamıza adı ile çağıran 

olmadı ki hiç”. 

ÜÇ GİDİ 

Adı önemli değil, bildiğimiz kahveci işte. Sabahın erken 

saatlerinde açar dükkanını, geçer ocağının başına, 

müşterilere hizmet için. 

Aslında usta asabi mizaçlı biri idi. Arkadaşları ona 

takılmadan duramazlar, onu kızdırmak için binbir 

dereden su getirirlerdi. 

Yine bir gün, üç arkadaş anlaşmışlardı aralarında, 

kahveye üçü birden değil de, tek tek gireceklerdi ve 

taleplerini birkaç dakika ara ile ileteceklerdi. 

1. cisi, usta bana bir ŞEKERLİ kahve yap der, usta atar 

şekerini kahvesini koyar ocağa cezvesini, 

2. cisi, biraz sonra gelir ORTA şekerli rica ediyorum 

der. Ona da ayrı bir cezve ve az şekerli kahve hazırlığı 

yapar, sürer ocağa. 3. cüsü, ise SADE olsun benimkisi 

der! E., ustanın tepesi atara. Sabır da bir yere kadar 



hani! Ocakta oldu üç cezve. Başlar usta Kendi kendine 

homurdanmaya. 

“Üç gidiyi bir araya getiremedim, Üç gidiyi bir araya 

getiremedim” diye. 

İBİĞİN KAZIM 

Ayakkabı boyardı daima, muayenehanemin hemen 

önünde. Mesleğinde temiz ve titizdi. Her gün o boya 

kutu kapaklarını özel sakladığı bezleri ile parlatırdı. 

Zaman zaman. 

Genç yaşıma rağmen bıraktığı simsiyah uzun sakalı her 

zaman bakımlı idi. Estikçe bağırırdı; 

“Badem yağlı, bol cilalı, esen boyacı, şen boyacı.. 

Bazen boyar, bazen boyamaz” diye Kâzım, bize lâzım 

demeyin sakın o canı isterse boyar istemezse 

boyamazdı. Boş vakitlerini toto ile tamamlardı. İşte 

kazım bu idi. 

VAY BEYİM, VAY! 

Orta okulda idim o zamanlar. Kasabamızda bir boyacı 

vardı ustalığı ile maruf. Ün salmıştı adeta. Bir başkası 

da yoktu zaten bu işten anlayan. Babamız karar 

vermişti evimizi boyatmaya. 



Herkese “vay beyim vay” diye seslendiği için olacak, 

aynı isimle çağrılırdı kendisi hep. 

Etrafa zararı yoktu amma, yanında taşırdı yassı 

şişelerde alkolünü. Boya fırçasını sürerken, titredi mi 

elleri, hemen çekerdi “Bir fırt” alkolünden, ve devam 

ederdi işine. 

O günlerde büyük anamız yapmıştı evde “bazlama 

ekmeği” Vay beyimin alkolü bitmiş şişesinde hem 

yemeğini yemek, hem alkolünü tamamlamak üzere 

ayrılmak üzere idi evden. Büyük anamız, bahçedeki 

tandır ateşinde kızarttığı bir kangal sucuk ile taze 

ekmeği Vay beyime vermeği teklif ettiğinde hayır 

dememişti amma, gel gör ki? Netice komikti. 

Vay beyim, her iki eli titreyerek bazlamayı iki kanada 

ayırmaya çalışırken, Büyük anamız da yaşı icabı 

titreyen eli ile maşa ile tuttuğu sucuğu koymaya 

çalışıyordu ekmek arasına. Fakat ikisi de sucukla, 

ekmeği bir araya getiremiyorlardı. Bu durumu 

pencereden seyreden dedemiz dayanamadı, artık bu 

duruma yetişti imdada tebessüm ederek. 

TRUŞMANIN ALİ 

Her kasabada bir iki tane, zararsız “debil” bulunur her 

zaman. İşte bizim Ali de onlardan biri. İri yapılı, sevimli 



olan Ali’nin en büyük özelliği “yemeğe çok düşkün 

oluşu” dur. Doymak tabiri yoktur kitabında. 

Hani ya şansı da boldur yemek yönünden. Harman 

kalkıp, güz mevsimi geldi mi düğünler birbirini kovalar 

kasabamızda. Hatta aynı güne birkaçı yanyana gelir 

istemiyerek. Kasaba aileleri yedi göbek birbiri ile 

akraba olduğu için, aynı anda iki, üç davette bulunma 

zorunluluğu doğar. Ali ise her düğüne davetlidir zaten. 

Truşmanın Ali için durum daha da vahim. Düğün evinin 

birine gider, (bolca çorbadan, pilav ve et ile helvadan 

yer yer doyurur karnını iyice). Atlar, ikinci düğün evine! 

Bir iki lokma yese de, tatmin olmaz Ali. Gözleri takılıp 

kalmıştır tabaklar dolusu yemeklere. 

Ali bu, dinler mi protokolü. Çatar düğün sahibine “be 

adamlar, sîzlerde hiç insaf yok mu? Hesap kitap bilmez 

misiniz siz? Hep düğünler aynı güne rastlatılır mı hiç? 

Şimdi ben ne yapacağım? Yedek bir midem yok ki!” 

TELKİNLE TEDAVİ 

Bir aile tanıyordum kasabada. Evin beyi efendi mi 

efendi. Evini kıt kanaat da olsa geçindirip gidiyor. Evin 

hanımı dersen, yuvasına bağlı, titiz temiz, el hüneri 

yüksek, eşine ve çocuklarına çok düşkün biri. 



Hastam olarak, kabul ettiğim ve muayenesiyle beraber 

incelediğim hanım efendi de, “pisiko somatik” sinirsel 

uyku düzensizlikleri tesbitle ilaçlar veriyordum zaman 

zaman. 

Reçeteler aile bütçesine yük olmaya başlamıştı artık. 

Ayrıca, ilaçların alışkanlık yapacağını da düşünerek, 

hastayı (telkin ilaç) la iyi etmeğe denemek istemiştim. 

Görüşlerimi ve düşüncelerimi sır olarak yalnız kocasına 

ve eczacıya izah ederek, “leblebi unundan bir miktar 

Pilul (hap) yaptırdım. 

Hastaya da, çok kıymetli ve çok pahalı bir reçete 

yazdığımı, çocukların erişemiyeceği bir yerde 

muhafaza etmelerini, günde l’den fazla alınırsa zehir 

tesiri göstereceğini, münasib bir dille ifadeye çalıştım. 

Neticede. Hasta artık gecelerinin çok rahat geçtiğini. 

Bu nedenle, gündüzlerinin de huzurlu olduğunu ifade 

ediyordu. 

REÇETE İLE MAZOT 

2. dünya harbi sonrası, çarşıda pazarda her aradığın 

şey YOK diye satılıyordu o yıllar. 

İşte böyle günlerin birinde, aile dostum Hasan Bey’le 

dertleşiyoruz, şundan bundan. 



“Tarlasına su kuyusu kazdırmış, koymuş üzerine bir su 

motoru, fakat gel gör ki, motoru çalıştıracak bir litre 

mazot bile yok piyasada. Bunca yaptığı masraf da boşa 

gitmişti böylece” 

Bu sohbetten bir müddet sonra, Hasan Bey bu defa 

“hasta olarak gelmişti muayenehaneye. 

İhtimam ile muayene ve tetkikten sonra, derdinin 

şifası reçeteyi vererek eline, hemen ilacı acele olarak 

getirmesini istedim eczaneden. 

Reçeteyi şaşkınlıkla okuyan eczacı, bunun bir şaka 

olduğunu sezerek, başlamış gülmeye, 

“Size verilecek ilaç yok piyasada! Doktor bey “üç varil 

mazot” yazmış da! “der. 

Bana doğru gülerek ve kendisine has gevrek kahkahası 

ile geliyordu Hasan Bey. 

“Sanki mazotu almış gibi oldum başımın ağrısı geçti. Bu 

gece rahat uyurum herhalde “demişti. 

OLMAK İSTEMEZDİM MİSAFİRİN YERİNDE... 

Herkesin akıllısı o mu? Biri varken, ikinci evlilik niye? 

Hayatının son baharında, yaş altmışa merdiven 

dayamış. Sen tut iki karı sahibi ol. Zaten derler ya 

“Kırkından sonra azanı teneşir paklar” 



Aslında kabullenmişler bu düzeni. Senelerdir üçü bir 

arada yaşayıp gidiyorlar. İyi kötü sır vermiyorlar dışarı. 

E....insan can taşır. Kart damadın bir gün hasta olup 

yatabileceği, aklına gelmemişti hiçbirinin. Evlerine 

kadar çağırmışlardı beni, tedavi için. Evdeki manzarayı 

pek iç açıcı bulmamıştım. Yerde bir hasır, üzerinde eski 

bir kilim. Onun üzerinde yere serilmiş yatak. İçinde, 

derin derin soluyan, soluk bir hasta. Ayak ucunda 

boyunları bükük iki hanım. Öyle ya, evin erkeği hasta, 

iş yeri dersen kapalı. Başka gelirleri de yok sanırım 

tablo dramatik. 

Bu arada evin dış kapısının zili çaldı acı acı? Sanki 

acelesi vardı gelenlerin. Avlunun ta uzağındaki dış kapı 

acılınca görülebiliyordu pencereden gelen misafirlerin 

ellerinde bavul da vardı. Demek ki yatılı idi. Güle ışıya 

geliyorlardı. Muhakkak yakın birileri gelenler amma 

nereden bilebilsinler, içeride olanları? Ev sahibi 

hanımlarda, şok tesiri yapmıştı açılan kapı! Bu an için 

saklıyamadılar hislerini, beni unutarak, başlandılar 

söylenmiye, açıktan açığa benim yanımda! 

“oooo olamaz? Olamaz? Sırası mı şimdi misafirliğin? 

Gelmeden gidin! Bir şeycikler demem. Ben ne 



yedireceğim onlara? Paramız yok pulumuz yok. Evde 

de bir şey kalmadı” diye. 

İki kuma dertleşe dursunlar birbirleri ile misafirler 

girmişlerdi bile iç kapıdan gülerek. 

“Sürpriz yaptık size, siz bize gelmezseniz amma, biz 

size geliverdik işte” demezler mi? 

Ev sahibi hemen şekil değiştirerek sanki biraz evvel 

söylenenleri o söylememiş gibi, “oo nede iyi ettiniz 

geldiğinize hoş geldiniz safa geldiniz. Biz de özlemiştik 

sizleri”. 

Kucaklaşmalar öpüşmeler. Hastalık, yokluk, misafirlik 

aynı sahnede oynuyordu. Sanki bir film gibi. Acıdım o 

an için hepsine de. 

RAPORLA İÇKİ 

Eli ayağı temiz, giyinmesi düzgün, efendi mi efendi bir 

bey girdi muayenehaneme. Kendisinin esnaftan 

olduğunu, günlerinin çok stresli geçtiğini ifade ile 

zaman zaman tansiyonun da yükseklik tesbit edilme 

nedeni ile muayenesini istedi benden. 

Kendisine bazı tavsiyelerimin yanında, gerektiğinde 

akşam üzerleri bir kadeh içki alabileceğini söyliyerek, 

gerekli reçetesini verdim. 



Hastam Kâzım efendi, 

“Doktor bey bizim evde pek içki içilmez. Eşim çoluk 

çocuk alacağım “bir kadeh içkiyi” belki yanlış 

anlayabilirler. Lütfen, bir rapor yazabilirmisiniz bu 

hususta” der. 

Bende uymuştum bu samimi dileğe. Nereden 

bilebilirdim? Meğer Kâzım bey son günlerde eve 

akşamları hep sarhoş gelir olmuş. Evet henüz alkolik 

değil ama. Bu hususta zaten dır dır başlamış evlerinde. 

Raporu da aldı ya doktordan. Artık kimse 

durduramazdı onu! O akşamı kana kana içerek geçirir! 

Tabi eve ancak arkadaşları getirebilir kör kütük şarhoş 

olarak! 

Karısı ve çocukları yas figan ederler! Bu başımıza gelen 

ne olacak? diye. Kâzım bey, sarhoş amma, gayet emin 

kendisinden. Titreyen elleri ile zorla cebinden çıkardığı 

raporu gösterir ev halkına “Raporum var, rapor! 

İstediğim zaman, istediğim kadar içerim anladınız mı? 

Şimdi” der. 

Ertesi sabah eşi anlatmıştı olanları dinlemiştim 

üzülerek, iyi niyetimin kötüye kullanıldığını. 

 



GARİB EFENDİ 

Zayıf narin, sıska yapılı, adeta rüzgâr önünde 

uçuyormuş gibi yürüyen garip efendi, Askerlikte 

öğrenmiş iğne yapmasını, dolaşır mahalleleri gece 

gündüz, bir lokma bir hırka için. 

Anemik, astenik yapılı bir hastama vermiştim o günler, 

birkaç kutu iğne. Kuvvet kan ve kilo yapsın diye. Garip 

efendi, her gün vaktinde gelir hasta evine kadar, yapar 

iğneleri tariflerine göre muntazam olarak. Nüktedan 

hastam sorar Garip efendiye. 

Bu yapılan iğneler neye yarar? Diye” O’da izah eder 

aklının erdiğince, hastam: 

“A yavrum Garip Efendi, maden bu iğneler bu kadar 

faydalı, hem kanlandırıyor, hem canlandırıyor” niye 

kendine de yapmıyorsun” der. 

EVET BÖYLESİNE BABA DENMEZ 

Köylerde dolaşır “çoban köpek”leri boyunlarındaki o 

korkunç zincirlerini sallıya, sallıya. Saldırmazlar insana 

kolay, kolay. Onu rahatsız etmedikçe. Evin dört 

yaşlarındaki afacan oğlu da oynaşıyormuş köpek ile, 

herhalde ters bir şey yaptı onu kızdıracak! Köpek bu, 

dinler mi seni ağanın oğludur diye, koparıvermiş bir 

kulağı ile kafa derisinin yarısını. 



Getirmişlerdi tedaviye, gereği yapılırken, konuşuyordu 

bir yandan baba. 

“Aman doktor bey, gözünüzü seveyim. Sakın benim 

köpeği ihbar etme” kuduz’dur diye. Ya onu öldürürse 

hükümet! Ne yaparım ben onsuz. Bir daha bulamam 

öylesini. 

Çocuk bende çok. Biri eksik olsa ne çıkar! demez mi? 

Böyle babalar da olabiliyor demek cemiyette! Tabi, 

böylesine BABA denirse. 

YEMEN ÇÖLÜNDE KOKAREÇ 

Bizi, uzun kış gecelerinde oyalıyan, büyüklerimizden 

dinlediğimiz askerlik anıları idi. Bu vatanı kurtarmak ve 

bizlere huzurlu günler sağlamak için ne sıkıntılar 

çekmiş onlar. Canları pahasına da olsa. Geçen o 

maceralı günlerin her biri, bir roman. Anıları dinlerken, 

adeta nefesler kesilir, çıt çıkmazdı odada. Sanki 

olayları beraber yaşıyor gibi, dalar giderdik 

derinliklere. 

Bizi, bir gece için, taa Yemen çöllerine götüren Hüseyin 

Adalı enişteye ve onun gibilere, binlerce teşekkürler. 

Bu vatan, bu bayrak için çektikleri ızdıraplar için. Birinci 

dünya harbi içindeyiz. İngilizlere karşı Yemen’de 

mücadele veriyoruz. 



Harp oyunu bu ya, esir düşüyor bir müfreze askerimiz! 

İçlerinde bizim enişte bey de var. Bağlamışlar gözlerini 

hepsinin götürüp bırakıvermişler ıssız çölün ortasına. 

Hava sıcak, etrafta su yok, yiyecek yok. (Çaresizdik 

hepimiz. Ne yapacağımızı bilemiyorduk) derken hâlâ o 

anı yaşar gibi oluyordu enişte bey. İşte bir mucize! 

Yardım ediyor Allah! Bir de ne görsünler? Yerde serili 

İngiliz’lerin etini yiyip, bırakıp gittikleri barsaklar! İçleri 

pislikleri ile dolu idi amma, zararı yoktu. Bulunur du 

bunun da bir çaresi. Nitekim “susuzluğun” yokluğu hiç 

gelmişti onlara. Taşlara süre süre temizleyebildikleri 

kadar, pislikleri çıkarabildikleri kadar. 

Hemen ateş yakarlar, etraftan topladıkları çalı çırpı ile. 

Heyecanla kızartırlar barsakları. Onlar kızara dursun. 

Piştiği kadarını yemeğe başlarlar bir yandan. 

E... epeyce karınları doymuştur artık. İçlerinden biri. 

Allaha şükredip, doyduğunu ifadeden sonra. “Kokareç 

kokuyor mu ne? “deyince, Tokluğunu hissedenler de 

iştirak eder bu kokuyu duymuya. Hepsi doymuştu ya, 

tıka basa farketmezdi artık kokunun şekli onlar için. 

REÇETE ÖRNEKLERİ 

Yıl 1950 yeni mezun olmuştum, fakülteden. Çiçeği 

burnunda bir doktordum. 



Doğup büyüdüğüm kasabamda mesleğimi icra etmek 

uygun gelmişti bana. Ancak, bir eczane vardı hastaya 

cevap verebilecek. Eczane ise, AllahTık. Satılan ve 

eksilen ilaçların yerine yenisi koymak bir problem? 

Çünkü ihale kanununa tabi “belediye eczanesi”. Bu 

nedenle yok satıyordu bazı ilaçları. 

Hasta ilaçsız kaldı mı? Bir çaresini bulmuştu kasaba 

esnafı. Onlar getirip satıyorlardı olmayan ilaçları. 

Hasta muayenesinden sonra; iş reçeteye gelince; 

doktora bir sorumluluk düşüyordu. Acaba hangi ilaç 

hangi esnafta diye. Artık sıkıntı çekmiyordum bende. 

Öğrenmiştim neyin nerede olduğunu. 

Tabii antibiotikler o yıllar piyasaya yeni çıkmış henüz 

tanışmamışlar bizim mikroplarla. Meselâ “100 bin 

ünite Penicellin cristalise” pnömoni geçirmekte olan 

bir hastaya kâfi geliyordu. Bu miktarı da üç saatte 1 

injeksiyon ile 8 defada yapıyorduk çekinerek. Bir 

koplikasyon zühur etmesin diye. 

Bugüne kadar saklasaydım reçete örneklerini güzel bir 

hatıra olurdu. İnanılır gibi değil! 

* Ultraseptil tablet mi gerekli hastaya. Reçetenin 

altına; sinemacı Tahirin adını; 



* İezol tablet mi isteniyor! Bu defa “Attar Müşteba 

Tütüncü “adresini veya, 

* Penicillin Kristalize mi lazım oldu hastanıza, 

“Şekercilerin Bakkal Sadık”ın adını yazıp, dükkanın 

yerini güzelce tarif ile yazacaksınız reçeteye. 

Şimdi düşünüyorum da, Kasabada teşhis vasıtası, 

Röntgen yok, laboratuvar yok. Amma bakıyorduk 

hastalarımıza, bütün bilgi ve yeteneklerimizi bir araya 

getirerek, “Klinik Nosyonumuzla” faydalı olmıya 

çalışıyorduk hastalarımıza, ağabeylerimiz gibi. Hekim 

hasta aile ilişkileri ve sıkı hasta takibi ile iyi neticeler 

alıyorduk. 

Geçmiş yarım asır aradan! Ya şimdi ne oluyor? Teşhis 

ve tedavi için bütün fenni imkanlar mevcut. Ancak bu 

defada, mikroplar huysuz! 

DELİKANLILIK 

Kasabamıza bir tiyatro grubu gelmişti. Beraberlerinde, 

saz, caz ve bir de oryantal dansöz vardı. Programlarına 

günlerdir devam ediyorlardı. Kasabamız genç 

delikanlılarını ilgilendiren sadece içlerinden biri idi. 

“Oryantal dansöz sarışın kız”. 

Grubun kaldığı otelin önü sarılmıştı meraklı gençler 

tarafından. Dansözün otele gelişi gidişi daima 



gözaltında idi gençlerin. Taşkın halleri görülmediği için 

kimsenin şikayeti yoktu bu durumdan. 

Her ne şekil ise olacak ya hastalanmış yatıyordu 

“dansöz kız” otel odasında. Beni çağırmışlardı 

muayene ve tedavisi için hastanın. Gerekli 

muayeneden sonra reçetesini vererek çıkmıştım 

otelden. Buraya kadar her şey normal. 

Olacak şey değil muayenehanemin kapısında bir grup 

delikanlı saldırmıştı üzerime! Sakın yanlış anlamayın 

beni dövmek veya hakaret için değil.! Başladılar beni 

kucaklamaya biri elimi öbürü gözümü öpüyor! Geri 

durup tekrar tekrar saldırıyorlar. Aç kurt gibi bana.  

Sebebini anlayamamıştım bir an. Bu gençler tanıdığım 

ailelerin çocukları, sadece hafif alkollü idiler. 

Bağırıyorlardı bir yandan “Doktor abi bu gözlerle birde 

benim için baksaydın o sarı dilbere”. Bir diğeri “Ya bu 

eller onun tenine değdi mi? Abi” demez mi? 

Anlaşılmıştı mesele. 

Tevekkeli değil, gençliğin çılgın devrinde olanlara. 

Delikanlı diyorlar. Yapılanlar akıllı işi olmadığı için 

herhalde. 

KABAN ANA 

Günahı yoktu ki onun? Ne yapsındı yani?  



Herkes gibi onun da ömrü mum ve gaz lambası ışığı 

altında geçmişti! Evet elektrik denen şeyi duymuştu 

amma, onunla tanışma fırsatını bulamamıştı. 

Kasabamızda elektriğin adı, henüz girmemişti lügatine. 

Bir gün, bir nedenle oğlu onu götürmüştü Eskişehir’e 

de; önce ona istasyonda treni göstermiş ve porsuk çayı 

boyunca gezintiden sonra akşam olunca bırakmıştı 

otel odasında yalnız başına. Tavanda güneş gibi 

parlayan ampul onu adeta mest etmişti “nasıl da güzel 

yanıyor” diye! 

E.... yaşlılık ya? Ne yapsın Kâban ana yorulmuş ve 

uykusu gelmiş, ağırlık iyice basmıştı bedenine. 

Gözlerine batan ışığı söndürmeye söndürecekti amma 

nasıl olacaktı bu iş. Oğlu göstermemişti ki, öyle yapsın! 

Kullandı aklını, dikildi yatağın üzerine uzattı boynunu 

tavana doğru! Üfledi. Üfledi amma bir türlü muvaffak 

olamadı onu söndürmeye. Bitap olmuştu zavallı. 

Olacak ya, gelivermişti oğlu, yetişmişti imdadına! 

Duvardaki bir anahtara basıvermek ile halletmişti 

problemi! 

Derinden bir oh çekmişti Kâban ana amma, bu defa da 

uykusu kaçmıştı. “Bu gavur icadı ne biçim şey böyle 

gazı yok, fitili yok, kibriti yok,” diye. 



İnsanoğlu bu acı hatıraları masal gibi dinliyor amma, 

bugün, gelişmekte olan ülkemizin nerelerden nerelere 

geldiğini görmek için kâhil olmaya gerek olmadığını 

anlıyor. 

BERBER HAMZA 

Sarhoşlar, “nara atarken” het hüt var mı bize yan 

bakan, het hüt Hamza’nın bıçağı küt” diye bağırsalar 

da, henüz ben traş olacak çağa gelmediğim için, 

usturanın keskin mi? Yoksa küt mü? Olduğunu 

bilmiyordum yaşım icabı. 

Onu kasap arastasındaki dükkanda çalışıyor gibi hayal 

ederim hep. Kırlaşmış saçları, iri yapısı ve şen şakrak 

hali ile. Onun, tatlı nükteleri yok mu ya? Hep söylenir 

dururdu kasabamızda. 

Bir gün Emirdağ tarafından meşe kömürü satmak için 

gelen biri. Dolaşır, berber, berber! acaba 10 kuruşluk 

fiyatı 5 kuruşa indirebilirmiyim diye! Bu kıymetli fırsatı 

kaçırır mı hiç Hamza Bey. Tam dişine göre bir müşteri! 

Teklife hemen olumlu cevap verip, oturtur berber 

koltuğuna, dayar çenesi altına leğeni, sabunlar 

güzelce, yüzünün yarısını. Alır eline usturayı traş eder, 

sakalın bir yarısını! Sürer kolonyasını. Geçmiş olsun der 

bütün nezaketi ile! İster 5 kuruşunu. 



Müşteri dönmüştür şaşkına. “Bu tıraş yarını oldu” hani 

bunun yarısı der” Hamza bey gayet sakin. 

Ver 5 kuruş daha, diğer yarısını da traş edeyim, hem; 

görmedin mi? Sen “yarım sakal traşı 5 kuruştur” diye 

yazan camekândaki yazıyı! Der. 

SUS PAYI 

Adım daima rahmetle andığım Doktor arkadaşım, 

muhitinde tanınan ve sevilen bir kimliğe sahipti. 

Olacak ya, bir gün arabası ile bir köyden geçerken, 

önüne aniden çıkıveren bir eşeğe çarpıyor! Ve eşek 

aldığı darbe ile hemen yere yıkılıp ruhunu teslim 

ediveriyor! Hemen yakında bulunan, eşeğin sahibi 

çoban çıkagelir öfke ile! Olay yerine! 

Doktor, çobana üzüntülerini beyan ve defalarca özür 

diledikten sonra, düşen tansiyon ve gergin havada, 

eşeğin maddi değeri üzerinde anlaşırlar çobanla. 

Doktor açar kesenin ağzını çobana: 

“- Al şu 100 lirayı. Eşeğin ücreti” der! 

Doktor çıkarır bir 100 lira daha. 

“- Bu da çeneni tutman için. Sakın kimseye söz etme.” 

(Doktor eşeğimi öldürdü) diye. 

 



DİYET 

Kâmil ağanın tansiyonu çok yüksek seyrediyordu. 

Gerekli ilaç ve tavsiyelerim yanında siyah et 

yememesini onun anlıyacağı şekilde izahatta 

bulunmuş ve bir de, bir kağıda açık açık tarife 

yazmıştım. 

Tesadüf olacak ya, Kamil ağa oturmuş kahvehanenin 

köşesine, yaymış masa üzerine büyükçe bir ramazan 

pidesini, çayın yanma koymuş büyük bir tomar 

pastırmayı, sanki bir hırsızın suçluluğu içinde onu 

görmez miyim! Beni karşısında görünce afalladı birden 

“- Seni buraya kim çağırdı?” Doktor! Ajanların mı var 

senin! Demez mi? Nezaketen durumu izah ettiğimde, 

Senin verdiğin listede; pastırma yasak demiyor ki! 

deyip, çıkardı cebinden diyet listesini. Olacak ya, geçti 

aradan birkaç gün, bu defada aynı yerde, evinden 

aşırdığı kışlık koyun kavurmasını yerken görmezmiyim! 

E... ne yapalım Kamil ağa bu. Onunla mücadele zor 

olacak amma varsın olsun. Hekimin vazifesi de, hastası 

ile yakın ilgilenmek değil mi? Ben de onu yapmıya 

çalışıyordum zaten. Kurnaz hasta, kendince nefsini 

aldattım zannediyor herhalde. 

 



ABBAS’IN OKKASI 

Küçükken duyardım lakabını ve tanırdım “Abbas”ı 

gıyaben. O, tek atlı arabası ile çıkardı köylere tiftik 

yapak toplamak için. 

Günlerin birinde, kasabamızı adeta çember gibi otuz 

km. uzaktan saran “Sakarya” nehri üzerinde bulunan 

bir köye uğrar Abbas yine alış veriş için. Olacak ya, o 

gün kasabanın pazarıdır. Ve hemen hemen köyün 

ekseri erkekleri de pazardadır. Abbas bu, 

kıymetlendirir kıymetli zamanını. Köyde, ilan eder 

yapak fiyatını, piyasanın az da olsa, üzerinde. Bu fiyatı 

duyan köylü kadınları adeta yarış yapar yapağılarını 

satmakta. 

Alan almış satan satmıştır. Abbas yüklemiş arabasına 

yapakları. Artık ayrılmak üzeredir köyden. 

Köyün erkekleri pazardan dönmüşler o saatlerde. Evin 

hanımları çok mutlu, iyi ve karlı bir alışveriş 

yaptıklarından. Müjdelerler adeta kocalarına durumu 

öğünerekten. 

Ancak, aynanın yüzü başkadır! 

Abbas bütün yapakları, (çuvallarından boşaltıp) el 

terazisi ve taştan bir OKKA ile yapmıştır tartıları. Dikkat 

edilirse, burada bir incelik var! Büyük bir çuvala, tıka 



basa dolu yapak tek tek okka ile tartılırsa gayet tabi fire 

verir. Yani alan kârlı satan zararlıdır bu alışverişte. Bir 

de, taş okka meselesi var ortada. Acaba okka tam 400 

dirhem mi? İşte burası da şüpheli? Belki de tam! 

Amma en doğrusunu bir Allah ve bir de kendisi 

bilmektedir. 

İşte bu düşüncelerle, bu hileli alışverişe mani olmak 

için, geçerler köyün erkekleri arabanın önüne. 

Yakalarlar Abbas’ı tam Sakarya nehri kenarında. 

Sorarlar hesabı tek tek Abbas’dan. Her şeyi düşünen 

kurnaz iş adamı Abbas, gösterir taşı köylülere, 

Yani siz bu taşı okka olarak kabul etmiyor musun?” 

yani sizin işinize yaramıyor mu? Bu taş okka olarak! O 

halde günah gitti benden der ve. 

Bu taş benim de işime yaramıyor der; Taş okkayı atar 

Sakarya nehrinin batak derinliklerine”. 

Köylü köyüne yolcu yoluna giderken dava da burada 

biter. 

TAŞTAN KAVAK AĞACI 

Lisede iken takılırdık Mihalıççık’lı arkadaşlarımıza, şaka 

olsun diye. O zamanlar, komşu kasabalar, Pazar kurulu 

günlerinde, giderlermiş biribirine alış veriş için. 



Öyle asfaltı bırak, toprak yol bile yokmuş at arabasının 

gidebileceği. 

Düşünün bir kere, biter mi bu yolculuk bir gün boyunca 

eşek üzerinde dah-çüş diye diye. Bu sıkıntılar 

çekiliyordu hep, mecburiyetten. 

İşte yine bir gün bir baba bir oğul binerler birer eşeğe. 

İstikamet Sivrihisar. Gelirler dar akşam yazıcıoğlu 

kalelerinin batısındaki ince buruna. Bu zaviyeden 

hoştur kasabanın görünüşü, bir tablo gibi serilir gözler 

önüne o muhteşem minareleri ile. Olacak ya baba oğul 

hiç görmemişlerdir minareyi. Nereden bilsinler ki? 

Mihallıçta yokmuş o zamanlar minare. 

Vakit akşamdır dedik ya. Minarelerde akşam ezam 

okunmaktadır. Baba sesleniyor oğluna: 

“-Len mısdava! Gördün mü daştan gavaa. Ünnedi, 

ünnedi de giriverdi kovuğa” der. (Tercümesi: 

“Mustafa; gördün mü taştan kavak ağacını, birisi 

seslendi - seslendi giriverdi deliğe”) 

SİVRİHİSAR’LA İLGİLİ 

Yine bir MihallıççıkTı fıkrası: Bir Mihallıççık’lı 

Sivrihisar’a gelir Pazara. Yolculuğu epeyce yorucu 

olmuştur. Pazar sonu toparlamış, biner eşeğine geldiği 



gibi çıkar yola. Git git bitmez o gecenin karanlığında 

uzadıkça uzar kıvrım kıvrım ince yollar. 

Eşeğin sakin, sakin salına salma yürüyüşü beşik gibi 

gelir. Ona olacak ya uyku iyice bastırmış. Başlamış 

şekerlemeye eşeğin üzerinde, şekerleme dönüyor 

yavaş yavaş uykuya ve daha sı var rüyaya. 

“Köyündedir Milhaççıklı. Akşam olmuş uyku vakti 

gelmiştir. Kızı ayşeye seslenmiştir” 

- Âşâ döşeği yaptın mı gizim? 

- Yaptım buba! 

- Dangılıvereyim mi gizim? 

- Dangılıver buba der kızı.” 

Baba, hemen gereğini yapar amma, Keşke yuvarlandığı 

yer eşeğinin ayakları altı olmasaydı? 

HIRSIZLIK DEĞİL SANKİ BİR PARODİ 

Atike hanım dul bir kadın. Kendi halinde yapa yalnız, 

ölen kocasından kalan servetle geçinmektedir. Ertesi 

günü yıkanacak çamaşır için iki kazan dolu su çekmiştir 

çeşmeden. 

Öbür yanda; Asaf bey zarif giyinişi sempatisi ve kendi 

işinde çalışkanlığı ile temayüz etmiş kişi. Gel gör ki o 

itimat bahseden bey, kleptomani (hırsızlık) hastalığına 



tutulmuştur. Zaman zaman geceleri iş gezisine 

çıkmaktadır kasabamızda. 

Evlerde bir tedirginliktir başlar. Acaba Asaf Bey bize de 

gelecek mi diye? Nitekim günlerden bir gece; Atike 

hanımın romatizması iyice azıttığı için olacak; derin 

uyku yoktur kendisinde. 

Bir ara dış sokak kapısının açıldığını hisseder. Ve ayak 

sesi adeta yankılanır avluda. Her halde der: kendi 

kendine, “Asaf beydir bu gelen” “Kazanların ikisini de 

götürürse ben ne yaparım sonra çamaşırlarımı nasıl 

yıkarım” Ehveni şer olan yolu seçmeliydi herhalde. O 

da öyle yapmış, ayak sesi daha yaklaşınca Atike hanım 

seslenir odadan: 

Asaf bey oğlum ne olur büyük kazanı bırak da küçük 

olanı götür” der. Ve asil hırsız Atike ananın sözünü 

tutar. Söylediklerini aynen yerine getirir. 

SİGARA ORUÇ VE KEDİ? 

O zarif olduğu kadar da efendi idi. Korkardı komşusunu 

incitmekten. Ramazan gelince büyürdü derdi 

tiryakilikten. Avunurdu işi ve bahçesindeki çiçeklerle. 

Hani “kerat saati” derler ya, oruç açmama nerede ise 

bir saat var. Amma hazırlığını yapmıştı bile. Asma 

altına hazırlattığı yer sofrası üzerinde açmış tütün 



tabakasını içmeye hazır hale getirmiş bir tanesini. 

Koymuş yanına da bir kapçık kibrit Peki! Top patladı., 

aldı sigarayı ağzına onu yakacak kibrit nerede? Ta 

kapçığın içinde. Açacaksın kapağını çıkaraksın bir adet 

kibrit onun da hemen yanıp yanmayacağı belli değil. O 

halde iki adet kibriti de çıkarmak lâzım, sini üzerine 

deyip içinden, tanzim etti yeniden yerlerini. 

Öyle ya tedbir güzel şeydir. Hele böyle kritik anlarda, 

saniyenin bir rolü vardır. Top güm deyince hemen bir 

nefes çekmek o sigaradan bine değer doğrusu. 

Tiryakilik bu olsa gerek, biz ondan daha iyi mi bileceğiz, 

işin inceliğini. 

Evin sevimli kedisi de yalanıyor bir yanda. Kedinin bir 

suçu var mıydı? Yok! Kedinin yemek kabına konan 

tencere artığı yemeği, kedi şöyle bir kokladı, duraladı 

dilini uzattı. Yemedi aşından, geri çekildi kedi. Test 

yapmıştı kedi yemeğine, sıcak bulmuştu herhalde. 

Soğumasını bekliyordu aşının. 

Tiryaki beyimiz anlamamıştı bu inceliği. Tiryakilik iyice 

başına vurmuş olacak ki, aldı kedinin kafasını iki eli 

arasına sürtü sürtüverdi yemek kabı içine, güzelim 

tereyağlı pilavı niye yemiyorsun diye!  

 



TEK PARTİLİ DEVRE AİT ENTERESAN SEÇİM ÖRNEKLERİ 

Yıl 1946 öncesi, üniversite öğrencisiyim henüz. Yaşım 

21 artık seçme hakkımı kullanabileceğim. Bana 

bahşedilen bu haktan gurur duyuyorum. Ancak, reyim 

arzu ettiğim yere ulaşabilecek mi? işte bu şüpheli. 

Devir (tek parti) devri. Muhalefet yok. Demokrasi 

nedir, bilenimiz yok henüz. Seçim çift dereceli. Yani siz 

seçeceksiniz “delegeyi” o da seçecek “mebusunu”. 

Daha sı var “rey açık-tasnif gizli” esasına dayalı. 

İşte iştirak ettiğim ilk seçim: İstanbul belediye reis ve 

üyeleri seçimi. 

O gün heyecanla, Beyazıt meydanında açık havada bir 

masa üzerine konan seçim sandığı ve rey pusulalarının 

karşısında, kuyruğa girmiştim bende, diğer 

vatandaşlar gibi. Kendi fabrikasında imal ettiği küçük 

uçaklardan attığı seçim beyannamelerinden 

tanıdığımız makine mühendisi büyük müteşebbis, o 

zamanın en iyi saygın işadamı Nuri Demirağ’a reyimizi 

kullanmak ideal olmuştu bizim için. Masa üzerindeki 

“Demirağ”a ait rey pusulaları bitmişti aksilik! Yeniden 

pusulaların gelmesini tercih ediyorduk hepimiz. Her 

şey açıkta oluyor ya? 



Sandık başkanı bizlere yalvarırcasına ısrar ediyor, “- 

Demirağa’ın pusulaları bitti. Öbür adaylar da bu 

memleketin evlâdı. O da dürüst bir insan. Reyinizi ona 

verseniz ne olur sanki” diye. Bu garip teklifi hiçbirimiz 

kabul etmemiş, kullanacağımız rey pusulalarının 

gelmesini beklemiştik. Maalesef üzülerek söylüyorum 

ki, tasnif gizli olduğundan neticeyi öğrenememiştik. 

Hiç birimiz. 

Yine 1946 öncesi, Müşahede edebildiğim bir MEBUS 

seçimi komedyası! 

Yine yer Beyazıt meydanı. Seçilmiş delegeler 

üniversiteye ait büyük salon. Zeynep Kâmil anfisine 

geliyorlardı yavaş yavaş, sabahın erken saatinde. 

Mebus adayı bir beyefendi çıkmış anfıye yakın, bir 

ağacın dalma delege geçtikçe yakınından, sarkıyordu 

aşağıya. Bağırıyordu avazı çıktığı kadar. “Sanki 

Mahmutpaşa’da çamaşır satan bir çığırkan gibi. 

Bana bak. İyi bak. Beni iyi tanı. Ben öğretmen Arif Ülkü! 

Çocuğunuzun hocası Arif Ülkü! Reyini bana ver.” 

Diğer tarafta; tretuar üzerinde, duvara sırtını yaslamış, 

küçük boyacı sandalyesine oturmuş, iri yapılı, pala 

bıyıklı esmer bir bey. Önünde bir gramafon, üzerinde 



dönen bir TAŞ PLAK. Sesleniyordu yoldan geçen 

delegelere. 

Ben Semihi Yürüten... İstanbul şoförler demeği 

başkanı. Reyini bana ver”! diye. Buraya kadar reklam 

iyi gidiyordu Semih Bey’in! Ancak ne zamana öğle 

sıcağı başına vurmaya başladı; hemen ıslak mendillerle 

sarmıştı başını, yandan kulaklarına ve yüzüne 

damlayan suya rağmen. Hava daha fazla ısınınca 

yumuşayıveren plağın üzerine saplanan iğnesi keşi 

vermişti o muhteşem sesi. “Tef yarılmış maymun 

yorulmuştu” 

DUVARA TAKILAN GÜNEŞ 

Aylardan ramazan, herkes gibi Kadir hoca da 

oruçludur. Onun tiryakiliği kayda değer doğrusu 

Dükkanının tam karşısındaki “yıkık duvar” duvar değil, 

sanki “duvar saati” dir. Kadir hoca için. Vakit akşama 

doğru yaklaşınca güneş duvarın üzerinden kayar, bir 

noktaya gelince gölge müjdeler iftarın yaklaştığını. Her 

ne hal ise o gün güneş bir türlü gelmez o çizgisine! 

Duvar saatinin sanki zembereği bozuldu, gölge 

ilerlemiyor bir türlü. Ne yapsın hoca tiryakilik bu vurdu 

başa. Dayanamadı hoca; ellerini açtı havaya baktı baktı 

tekrar duvara, kaldırdı başını güneşe doğru: 



“- Takıldın, takılasıca yürüsene biraz” der. 

ACILI VE SEVİNÇLİ AN BİR ARADA 

Yıl 1938, Kasım ayının On’u sabahı Eskişehir lisesi 

Ortaokul 2. Sınıf öğrencisiyim. Sınıf arkadaşlarım 

Muharrem Halil Ayva ile beraber yıldız oteli civarında 

seyyar bir gazeteciden “ulus gazetesi” almıştık. Her 

ikimizin de girdiği Parasız Yatılı Okul imtihanının 

neticesini öğrenmek için. Ancak şoke olmuştuk 

birdenbire ne idi o manşet! Sevgili ATAMIZ o yüce 

insan “Gazi Mustafa Kemal’imiz ATATÜRK’Ü 

kaybettiğimizi yazıyordu”! 

Olamaz dı. O güne o saate kadar yaşamamıştık henüz 

o meş’um acıyı milletçe! İçimiz burkulmuş gözlerimiz 

dolmuştu. Sanki başsız kalmıştı millet. Yeri 

doldurabilinir miydi acaba? Evet; gençliğe yani bizlere 

emanet etmişti. “Ata” bu vatanı, Büyük nutkunda 

puntolarla bastıra, bastıra. Tek tesellimiz o idi zaten. 

Giden gelemezdi amma; iyi yolda gider; onların bizlere 

gösterdiği yolda bilinçli ve dürüst çalışırsak, bütün 

zorlukları yenebileceğimize kâdirdik. 

İşte bu karışık buruk duygularla, gazetenin iç 

sayfalarına baktığımızda dört gözle beklediğimiz 

imtihan sonuçları ilan edilmişti. Ve her ikimiz de 



imtihanı kazanmıştık. Ancak sevinememiştik. Ne 

yapacağımızı nasıl hareket edeceğimizi bilememiş 

kitlenmiştik sanki. 

Buruk sevinci yaşamıştık o gün. Aradan yıllar geçti 

vasati yarım asır! Bizler tahsilimizin en yükseğini 

tamamlamış, emekli bile olmuştuk kendi sahamızda. 

Şöyle bir gelir gider hesabı yaptığımda bu vatan ve bu 

millet için borcumu ödemenin gururu içinde 

yaşadığımı hissediyorum. Daima iyiye ve güzele doğru. 

BİR PARODİ 

Eskişehir ortaokulu. Biyoloji hocamız mahmut bey. 

Dişleri protezdir onun. Konuşurken oynar dişleri 

uğraşır onları çenede tutabilmek için. Kelimeler yeni 

şekil alır değişir onun ağzında. O vakitler teknik çok 

geri, ya protez hatası, veya yalama olmuş damakları 

rahat vermiyor hocaya. 

Her zaman her yerde öğrenci öğrencidir daima. 

Sınıfında rahat duramaz, maskaralıklar yapmak için 

fırsat kollar daima. 

O gün sınıfta serbest çalışma vardır. Öğrenciler 

çalışıyor kendi kendine. Hoca kürsüsünde okuyor 

gazetesini. Hoca da hani, gün görmüş insan. Okunan 



gazete göstermelik! Açmış hoca gazeteden bir DELİK, 

dikiz ediyor buradan öğrencileri. 

Ön sıradaki kız arkadaştan biri Hoca’ya doğru nohut 

leblebiden “Tıs, Tıkıç, Tunç” deyip bir adet göndermiş 

hocaya. Hocadan ses yok! ikinci, üçüncü deneme. 

Bunlar da da tam isabet. Ancak hoca tesbit etmişti, 

delikten suçluyu! Oturduğu yerden ağır ağır kalkar 

hoca gelir kızın yanma. 

A kız senin mektepte işin ne? KET evine otur! 

Hamurunu yoğur, çocuğunu avıt! Al ağzına sakızı hem 

şakulat hem pakulat” der hoca. 

YEŞİLAY GECESİ 

1940’lı yıllar, 

Prof. Dr Fahrettin GÖKAY hocamız “Alkolle” mücadele 

için bir dernek kurmuş, adını da YEŞİLAY DERNEĞİ 

koymuştu. Yer yer alkolün zararları hakkında biz 

gençlere konferanslar verirdi. 

Bu defa da hocamız biz üniversitelilere bir jest yaparak 

müzikli bir eğlence tertib etmiş bizim gönlümüzü 

almıştı; Çemberlitaş sinemasında. 

O günlerin popüler ses sanatkârı ve sinema artisti 

Münir Nurettin ile halka mal olmuş (Ney ve Nükte) 



üstadı Neyzen Tevfik’in müzik ziyafetini yakından 

tatmıştık. 

Müzik aralarında yer yer hocamız o güzel üslûbu ile 

alkolün zararlarından bahsetmekte ise de; biz 

gençlerin gözünden bir şey kaçmamıştı o gün. 

İleri derecede müzmin alkolük olduğu herkezce 

bilinen; Neyzen Tevfık’in 90 üzerindeki yaşına rağmen 

sahnede göstermiş olduğu performans bizleri adeta 

büyülemişti. Burada bir zıtlık, (diskordans) vardı! 

Tertip komitesi düşünememişti belki bu inceliği amma; 

sanki Neyzen bizlere “alkol alırsanız ben gibi zinde 

olursunuz der gibiydi”. 

TESELLİ ÇEMBERİ 

İnsanlar, mutlu olmanın ölçüsünü etrafına bakarak 

ayarlar. Eğer dilediği şeyler arzusuna göre yerine 

gelmiş ise mesele yok. Rutin hayatına devam eder 

gider. İşinde emeğinde karşılığını bulamaz hüsrana 

uğrarsa; o zaman da kendisine teselli odakları aramaya 

başlar. 

Bizim tıp talebe yurdundan “Üzelalın” a ne demeli 

öyleyse? Çalışmıştı derslerine sıkı sıkıya, emindi 

kendinden. Aksilik bu ya olacak işte kalmıştı bir 

dersten “bütünlemeye” üzgündü, hem de çok üzgün, 



kilit açmıyordu ağzını. Pek tabiî çaresi; daha iyi çalışıp 

eksiğini tamamlayıp sınıfını geçmekti. Bunu o da iyi 

biliyordu. Amma o an kendine teselli verecek ölçü 

arıyordu. 

Arkadaşımız; birden fırladı yerinden, aküsü şarj etmişti 

herhalde. Doğru giderek dış kapıya yurda girenleri 

karşılıyor ve soruyordu tek tek her birine: 

“- Nasıl sınıfını geçtin mi? Arkadaş dediğinde”. 

“- Çok şükür geçtim” cevabı alıyorsa. 

Sen benim işime yaramazsın” diyor ve şayet; 

Bir veya iki dersten taktım” demişse; 

Aslanım benim, koçum benim gel seni bir 

kucaklayayım “Teselli Çemberim genişledi “diyordu. 

ANKET Yıl 1950, 

Üniversite son sınıftayız. Öğrenci yurdunda 

arkadaşlarla aramızda yapılan bir ankette, verilen 

cevaplar o günler için belki geçerli idi. Amma bugünkü 

hayat şartları ve İlmî sosyal gelişmeler nazara alınırsa, 

ne kadar komik olduğu anlaşılmaktadır. Sorumuz şu 

idi? 

“- Doktor olarak hayatta ne kadar servete sahip olmak 

istersiniz?” 



Verilen cevaplar bugünkü isteklerin ve 

doyumsuzlukların yanında çok cılız kalıyordu. 

* Kimi “10 bin liralık adam olmak” ile yetiniyor; 

* Kimisi de 2 odalı tek katlı bahçe içinde bir ev; 

* Ve bir başkası ise modeli ve yılı ne olursa olsun 

sadece yürüyen bir araba sahibi olmak istiyordu. 

Gençlik yılları; hep harp içi ve harp sonrası içinde 

geçen bizler için bu para ve servet ölçüsü ancak 

erişilebilecek bir yıldız gibi görülüyordu uzaklarda. 

Ancak; kırk yıl sonra etrafıma bakınıyorum da; o 

ankete imza atanların bugün altlarında son model bir 

arabaları, kaloriferli lüks bir apartman dairesi dışında 

çoğunun bir de bahçeli yazlık evinin olduğunu 

görüyorum. 

Aza kanaat güzel bir duygudur aslında. Amma Allah’ın 

hâzinesi bolluk ve bereketlidir. Yeter ki dürüst ve 

sistemli çalış. Kul hakkı yeme tasarruflu ol, bu 

meyanda aklını kullan erişemeyeceğin hiçbir zirve 

yoktur yeryüzünde.  

TIPLA İLGİLİ ANILAR REKTÖRLE TANIŞMAMIZYılların 

geleneği olarak yurt müdürümüz bizi topluca 

üniversiteye götürerek sayın Ord. Prof. Dr. Tevfik Salim 

Paşa ile tanıştırma inceliğini göstermişti. 



Bizleri merasim salonunda kabul eden Rektör: Hoş 

geldiniz seronomisinden sonra; Gençler! Tıp 

fakültesine şayet doktor olacağım, altımda son model 

bir araba, mükemmel bir apartman dairesi ve eşimde 

kürk manto gibi tatlı hayallerle gelmişseniz? Yol yakın 

iken söylüyorum. Lütfen bu düşüncede olan 

arkadaşlarımız varsa içinizde hemen fakülteden 

ayrılsınlar. Yumurta ticaretine başlasınlar. 

Yok şayet; “ben bu ilme hizmet edeceğim, kendimi 

hastalarıma adayacağım” diyorsanız. Hoş geldiniz. Sefa 

geldiniz. Söz veriyorum. Bütün kalbimle sizlerin 

yanında olacağım” demişti. 

PROF. DR HEILBRON’DAN 

Sayın profesör fakültede “Nebatat” hocamızdı. 

Derslerini Almanca anlatır bir tercüman da bize 

yardımcı olurdu. Hoca yaşlıca efendi kibar yapılı biri idi. 

Konuşurken kelimeleri sanki seçerdi adeta. 

Bir ara, tercüman yok oldu salondan. Bir asistan eğildi 

hocamın kulağına bir şeyler söyledi. Tabiî neler 

söylediğini bilemeyiz ve zaten söyleyeceği şeyler bizi 

zaten ilgilendirmez. Ancak kazın ayağı öyle değildir. 

Sayın hocamın karısı o anda kliniğe gelmiş ve sayın 

hoca ile mutlaka görüşmesi gerekiyormuş. İSTEK dersi 



kesecek kadar konu önemlidir herhalde. Tercümansız 

Türkçe konuşma cesaretini gösteren hoca sınıfa karşı 

yani ders dinleyen bizlere karşı. 

“Arkaadaaşlaar bir daakikaa dışaarıda beni bekliyor 

“KOCAM geldi”. Demesin mi? Hoca ne olduğunu ve 

niye güldüğümüzü anlamadı amma; bütün sınıf 

çınlıyordu kahkaha tufanından. 

İNANMAK FAKTÖRÜ 

Üniversitede iken “Patolojik Anatomi hocamız” Prof. 

Dr. Schwartz’a bir arkadaşımız: 

“- Hocam halk arasında “SİĞİL” denen selim tümörler 

vardır. Bunların tedavisi hakkında bizi aydınlatılmışınız 

dediğinde. Hocamız gayet kısa ve net olarak: 

“- Müslim olanlar hocaya gayri Müslimler papaza 

demez mi? Hepimiz şaşa kalmıştık. İlmine irfanına 

güvendiğimiz bu büyük hoca nasıl oluyor da böyle 

iskolastik, eski düşünceli hareket edebiliyor diye? 

Acaba bizimle alay mı yoksa şaka mı yapıyordu? Hiç 

birisi değil. Hoca sözünde ve görüşünde ciddi idi. Ve 

ilâve etti hoca. 

“- Gençler insanlarda “inanmak” diye bir faktör vardır. 

İnanan, yani telkini alan o kişiden bir “hormon” 

neşrediliyor. Ve bu hormon vücuda zarar veren 



hücreleri “yok” ediyor! Olay bu kadar basit. Fakat işin 

ince tarafı şu; 

- Bu hormonu acaba hangi iç beze ifraz ediyor? 

- Tesir mekanizması nasıl oluyor? Bunları bende 

bilmiyorum. İşte sizlere ileride “İlmî çalışmalarınız” için 

güzel bir TEZ konusu. 

O andan itibaren sağlıklı düşündüğümde; hoca haklı idi 

bu hususta. Halk tababeti, üfürükçü deyip dudak 

büktüğümüz ve hatta içtenlikle alay ettiğimiz bu 

olaylar, Anadolu’nun her yanında, günün her saatinde 

görülen duyulan şeylerdi. 

Konumuz sadece “SİĞİL” 1er içindir. 

Burada telkinin insanların üzerindeki büyük tesirinden 

bahsetmek istiyorum. Çünkü olayın içinde, yaşama ve 

deneme fırsatı buldum seneler sonra. 

Oğlum Adil henüz 5-6 yaşlarında. Her ne şekilde zuhur 

etmişse; ellerinde kısa bir süre içersinde 15-20 kadar 

SİĞİL belirmişti. Tahriş olduğunda kanıyor ve çocuğu 

rahatsız eder olmuştu. İlmî yoldan tedavisini tek tek 

cerrahi olarak çıkarılması gerekirdi. Schwartz 

hocamızın tavsiyesine uyarsak tedavide zorluk yoktu. 

Maşallah bu hususta uzun uzun “SİĞİL ocağı” haline 



gelmiş kişileri aramaya ihtiyaç yoktu. Küçük bir 

inceleme yaptığımda. 

* Ocağın biri mısır tanelerine okuyup üflüyor, 

* Diğer bir ocak sakadat (Dalak) ve arpa tanesine 

okuyor, 

* Bir diğeri de bakkaldan iri tuz tanesi çaldırıyordu. 

Hepsinde metod ayrı fakat netice birdi. Telkin: İyi 

olacağına hasta kişinin inanması. Tedavi bu kadar 

basit. 

Aradığımız ocağın birini pek yakınımızda bulduk. Ev 

komşumuz popüler bir ailenin hemipleji- sekelli bir kızı 

yardımcı oldu bize. 

Tavsiyesi üzerine; vasati siğil adedi kadar haşlanmış 

mısır tanesi, bir dikiş iğnesi ve bir sap dikiş ipliği ve bir 

kopya kalem hazır bulundurduk. Hepsi bu kadar. 

Aldı eline bir adet (Mısır tanesi) siğil’in birine onu 

sürdü ve bu arada basit bir namaz süresi okudu 

açıktan, bizim duyacağımız şekilde. Okuduğu siğil’in 

üzerine kopye kalemle bir işaret koydu. Okunan mısırı 

ise iğne ile ipliğe teşbih gibi dizdi. Ve bu prosedür 

bütün siğil’ler için tekrarlandı. Tek tek. Ve nihayet bize 

teşbih gibi dizilmiş mısırları bize vererek; 



yemek pişirdiğimiz baca içine bir çivi çakarak oraya 

asmamızı tembih etti. Muayene ve tedavi bitmişti. İşin 

zoru da yoktu. Hepsi artık Adil’in telkinine ve onun 

candan içten inancına kalıyordu. 

Bir hekim olarak olayı muşahademe almıştım. Her gün 

mısır tanesi ve siğil’leri takib ediyordum. Ocaktaki 

ısının tesiri ile mısırın taneleri büzülüp küçülmeye 

başlamıştı. Birkaç gün içinde; küçük siğiller sessiz 

sedasız kaybolmuştu. 

Bir hafta sonra da orta boy olanların tepeleri 

çukurlaşıp boylarının küçüldüğünü, 15 gün kadar sonra 

da iri olan siğillerin önce ikiye sonra dört parçaya 

bölündüğünü sanki bir bıçakla kesilmiş gibi 

parçalandığını müşahade ettim. Bu defa her bir parça 

sanki yanardağ krateri gibi çukurlaşıp kayboldular, 

hiçbir iz bırakmadan. 

Netice; gayet başarılı idi. Buradaki hikmet; veren de 

değil telkini alanda oluyordu. İster öyle, ister böyle, 

inanmak faktörü sağlıyordu neticeyi. 

“Ne büyüksün Allah’ım! Evvela siğilleri veriyorsun 

sonrada sana inandık demekle de iyi ediveriyorsun” 

Anlayana büyük ders doğrusu. 

 



KOMPARTMANDA BİR KAYSERİLİ 

Hocamız “Curt Coswic” anlatmıştı bize, bir hatıra 

olarak. 

Hoca bir gün; trenle Doğu Anadolu’ya gidiyormuş İlmî 

bir tetkik için. Kompartımanda birde yolcu arkadaşı 

varmış; Kayserili tüccar. Yol uzun tabiî karşılıklı tatlı 

sohbetler le geçiriyorlar vakitlerini. Samimiyet artınca 

da, Kayserili, hocaya; 

Siz hayvanlar aleminin bir numaralı profesörüsünüz 

ben ise cahil bir Kayserili” demiş. Ve devamla “tabiî 

aynı seviyede değiliz bilgide. Onun için ben size 

hayvanlar âleminden bir şey soracağım, şayet soruma 

cevap vermezseniz, daha doğrusu bilemezseniz siz 

bana “BİN LİRA” vereceksiniz. Eğer ben bilemezsem 

size “BEŞ YÜZ LİRA” vereceğim der. 

Fiyatta mutabık kalırlar hoca ile. İlk soru gelir Kayserili 

’den hocaya 

“- Sekiz ayaklı dört gözlü bir hayvan söyleyiniz bana?” 

Hoca şöyle düşünür ve cevap veremez bu soruya. 

Çıkarır bin lira verir Kayseriliye”. 

Bu defa soru sırası Hoca’dadır “Peki öyleyse siz 

söyleyiniz bu hayvan nedir?” Kayserili sırıtarak 



“- Böyle bir hayvan olduğunu ben de bilmiyorum” der. 

Hoca’ya verir beş yüz lirayı. 

Not: Hoca sormuştu bize, içinizde Kayserili var mı? 

diye. 

YANLIŞ YAZILAN SOYADININ AZİZLİĞİ 

O günkü gazeteler Atatürk’ün dava arkadaşı olan 

“KILIÇ ALİ”nin adalardaki evine hırsız girdiğini 

yazıyordu. Bu olay manşet haber di adeta. Olacak ya o 

günde benim vize imtihanım vardı fakültede. 

Dekanlık kalemi, Sevhen benim soyadımı “KILIÇAL” 

yerine “KILIÇ ALİ” yazmış olacak ki; hocamız 1. Soruyu 

sözlü olarak sorduğunda, cevabını gayet güzel 

verdiğimde, jürideki hocalardan biri bana: 

“- Hırsızlıkla ilgili çok zayiat var mı” diye soruverdi. İç 

güdüsü ve imtihan heyecanı ile henüz ne diyeceğimi 

bilemezken diğer bir hoca da; 

“- Bırakın çocuğu böyle bir günde fazla sıkmayalım 

kendisini. Zaten çalışmış bak”. Deyip uğurladılar beni, 

“tam” bir not ile. 

ALIŞVERİŞ 

Uğradım bir şarküteriye, vitrinden şöyle orta büyüklükte 

seçtiğim bir kalıp peyniri vermelerini istedim onlardan. 



Tezgâhtar, aldı peynir kalıbını eline attı terazi üzerine 

(sanki taş atar gibi). İbre en yükseğe fırlayınca henüz 

dengesini bulamazken ibre, aldı peyniri teraziden. 

Güzelce paket yaptı fişini yazdı. Ödedim fişin yazdığını 

kasaya. Bekledim biraz müşterilerin gitmeleri için. 

Bu defa vardım patrona. Peynirin lütfen yeniden 

tartılması ricası ile. Elimdeki fişin gramı ile yeni tartı 

farkı, 300 gramdı! 

Zaten aldığım peynir 500 gram idi. Onlar ise 800 gram 

parası almışlardı. 

Ne yapacağını nasıl özür dileyeceğini şaşırdı patron. 

Paranın üstünü iadesiyle beraber, tezgahtara da galiz 

küfürler savurmuştu bu ara. 

Ancak tezgahtar emir kuludur. O sadece isteneni yapar 

beyefendi demeden de çıkamadım oradan. 

DİYARBAKIR KARPUZU 

Sayın hocamız Prof. Dr. Arif Hikmet ÇETİNGİL 

Gurabada bize dahiliye dersi verirdi. Ona fakülte 

camiasında “Canlı kütüphane” denmesi; her halde 

onun her konuda kültürünü geliştirdiği için olacak. 

Bir sabah imtihan heyecanı ile kliniğe girdiğinde grup 

arkadaşlarımla, hocamızı bir hasta yatağı kenarına iri 



cüssesi ile oturuvermiş, iri keskin bakışları ile süzerek 

bizleri karşılarken bulduk. Derin bir sessizlik, acaba 

hoca hangi konuda sorular tevcih edecekti bizlere. 

Seçip oturduğu yatağın bir özelliğimi vardı? 

Hoca ilk soruyu tam karşısına gelen arkadaşımıza 

yöneltti. 

Söyle bakalım Diyarbakır karpuzu nasıl yetiştirilir?” 

Hoppala! Hocamız alay mı ediyordu? Bu acaip soru ile 

arkadaşımızla? Yok! Hoca gayet ciddi idi sorusunda 

verilen cevap tatmin etmemişti onu. 

Aynı soru hepimize dolaşmış, neticede hepimiz zayıf 

not almıştık karpuzculuktan. Nihayet kendisi cevapladı 

sorusunu. Gayet uzun uzun anlattı bizlere bir nebatat 

uzmanı gibi. Ve sonunda bizlere: 

“-Beyler, yakında sizler de Doktor olacaksınız nasıl olsa 

hastalıkların hepsinin ve tedavilerini bileceksiniz. Ve 

mecbursunuz bilmeye. Çünkü, hayatınızda her hasta 

sizi imtihan edecek demektir. 

Cemiyetimiz nazarında doktor her şeyi bilen kişidir. 

Gün gelecek vatandaş size soracaktır. Atomun 

parçasını veya Diyarbakır karpuzunun nasıl 

yetiştirildiğini!” Bu günkü dersimiz bu kadar. 

 



Prof. Dr NEŞET ÖMER’in TÜRKLÜK GURURU 

Dünyanın bir numaralı Tıp otoritelerinden “Prof. Erlich 

Frank hoca”, Guraba hastanesinde “Dâhiliye” dersleri 

verirdi bizlere. Onun ağzından çıkan her cümle Bn. 

(Madam Rössler) tarafından “steno” ile kayda alınır 

dünya ilim merkezlerine şifre edilirdi. Frank bugün 

şunları söyledi diye. Onun derse geleceği; salonda 

yapılan hazırlıkta anlaşılırdı her zaman. O kürsüye 

çıkmaz. Yere ve öğrenciye yakın; küçük antika bir masa 

konur. Üzerine su dolu sürahi ve yanında bir bardağı, 

oturması için ceviz ağacından aslan pençe ayaklı bir 

koltuk. Ayrıca işlenecek konu ile ilgili üç dört hasta 

getirilirdi salona, karyolalarıyla birlikte. 

Ancak ne oldu? Ne olacaksa; o gün ne hasta geldi 

salona ve nede masa? Hoca geldi. Sessiz sakin. Geçti 

kürsüye. Başladı buruk ifade ile konuşmaya. 

“- Bugün ders yapmayacağız. Fakat tıp mesleğimizde 

bizim hepimizin ders alacağı bir tıp ve bir Türk 

büyüğünden bahsedecek onun ölmez ruhunu şâd 

edeceğiz. 

Türk tıbbına ve dünya tıbbına büyük hizmetler vermiş 

“Prof. Dr. Neşet ÖMER İRDELP “den bahsedeceğim. 

Bugün o büyük insanın ölüm yıldönümüdür. Sîzlere 



onun enteresan olduğu kadar, ders alınacak 

özelliklerinden bahsedeceğim. 

Hepimiz dona kalmıştık! Sayın Neşet Ömer hoca öleli 

seneler olmuştu. Bugüne kadar hiç kimse şöyle veya 

böyle diye bahsetmemişti bizlere. Amma anımsama 

güzel bir olay, güzel bir duygu aslında. Niye onun 

yetiştirdiği yüzlerce hocadan biri değildi? Niye bu 

görevi bir yabancı hoca üstleniyordu? 

Sayın Frank devam ediyor konuşmasına, 

“- Almanya’dan Türkiye’ye geldiğim yıllarda benden 

çok sitayişle bahsediliyordu etrafta. “Prof. Frank” 

şöyle iyi hoca böyle ilim adamı diye. Merhum Neşet 

Ömer o yıllarda; üniversite rektörü. Bu öğücü sözler 

Neşet Ömer’in Türklük gururuna dokunuyor. O her 

şeyi ile üstün nüktedan Ömer hoca yine bir toplantıda 

Frank’tan bahsedilince dayanamayıp: 

“- Her ne kadar fakirsek de cebimizden birkaç FRANK 

çıkar” der. 

Sayın Frank konuşmaya devam eder: 

“- Neşet Ömer; o devrin sayılı kalp uzmanlarından 

biridir. Muayeneye gelen hastalarını daha muayene 

etmeden “sigarayı bırakacağına dair” söz alırdı daima. 

Bir gün onun Taksim’deki muayenehanesine ziyarete 



gittiğimde, o hastası ile meşgulken sigara 

tabakasındaki izmaritleri saymıştım üşenmeden. Aşağı 

yukarı dört sigara paketi izmariti idi bu. Şaşırıp 

kalmıştım. Zira kendisi kalp uzmanı, ayrıca, kendisi de 

bir kalp hastası idi. Geçmişte bir kalp spazmı geçirdiğini 

çok iyi biliyorum. Sekreterine ısrarla sorduğumda; 

“İzmaritlerin tamamı bugüne aittir” cevabı yine 

şaşırtmıştı beni. İşte özetle Neşet Ömer budur 

Gençler! 

TIP DEHASI, PROF. DR. NEŞET ÖMER İRDELP HOCA, 

Gençlik yıllarını Sivrihisar’da geçirmişti. 

Birinci Dünya harbi yıllarında çiçeği burnunda genç bir 

doktor olan, Neşet Ömer kasabamızdadır. Yine o 

yıllarda Sivrihisarlı İsmail çavuş sağlık memuru olarak 

çalışmaktadır onun yanında. 

İsmail çavuş ile tanıştığımda; o doksan yaşlarında olup, 

şuuru yerinde dev yapılı kısa beyaz sakal altında nurlu 

yüzü ile tebessüm eden, çarşıya, üzeri palanlı eşeği ile 

gelip giden biri idi. 

Ben ise yeni mezun olup, memleketinde mesleğimi 

icra ediyordum. Bir gün İsmail çavuş, canlı bir tarih gibi 

Sayın Neşet Ömer’le ilgili hatıralarından bahsederek 

ihyâ etmişlerdi beni. 



Şimdi dinliyoruz İsmail çavuşu; 

“- Harb yılları kasabada tifo salgını var! O zamanlar ilacı 

yok bu hastalığın. Bünyesi kuvvetli olanlar yaşar 

diğerleri ise terk ederlerdi dünyalarını. Bütün 

günümüz tifolu hastalar arasında geçiyordu Neşet 

Ömer ile. Sterilitedeye, ne kadar dikkat etmişsek de 

hoca da yakalandı mı tifo’ya! Hoca düştü yatağa, 

kendisi henüz bekâr bakanı yok, kimsesi yok benden 

başka. Gece gündüz ayrılmadım yanından. Bir 

istediğini iki etmedim. Ona günlerce baktım bir ana 

gibi. Ana şevfakiti ile. İşte Neşet 

Ömer biraz iyileşince; düzelmişti morali. Bana, “Sen 

benim ANAMSIN” kurtuldum bu dertten sayende” 

derdi. İşi lâtifeye boğar gülüşürdük ikimiz. 

Harp yılları geçti. Gitti Hoca Paris’e ilmini irfanını 

yükseltmek için. Mektuplaşırdık daima. Mektuplarının 

başında hep “sevgili ANACIĞIMA” diye bahsederdi 

daima. Unutturmadı kendisini hiç. Doçent Dr. Olarak 

döndü Paristen. Yerleşti İstanbul’a. Büyüdü büyüdü 

mesleğinde büyük hoca oldu artık o. 

Israr ediyordu, mektuplarında “ne olur anacığım seni 

çok özledim gel diye”. Geçti yıllar aradan ben 

yaşlanmıştım artık. Hani ya bende özlemiştim onu. 



Görmeyi çok istiyordum ölmeden. Son mektubunu 

alınca dayanamayıp; bir sürpriz yapayım dedim ona. 

Hazırlık yaptım kendimce. Bindim trene ver elini 

İstanbul. Heyecanlı bir yolculuk doğrusu. Doğru 

hocanın Taksim’deki muayenehanesine vardım bir 

taksi ile. Dedim ya benim geleceğimden habersiz. 

Bekleme salonu dolu lebalep. Vardım sekreter 

hanımın yanına. 

“- Hoca ile mutlaka görüşmem gerekir, onun için ta 

Anadolu’dan geldim. Dedimse de anlatamadım 

derdimi. Sekreter de haklı kendi yönünden, ne yapsın 

kadıncağız. O da kibarca: 

“- Amcacığım; bak burada hasta dolu, hepsi de sıra 

bekliyor hoca’ya muayene olmak için. Sen de daha 

önce alsaydın “bir randevu” görüşürdün sen de. 

Diyerek özür diledi benden. 

Hocanın mektuplarından geldi hatırıma “ANA dediği”. 

Hemen sekretere takılarak; 

“- Ama kızım ben onun ANASIYIM” deyince. Başladı 

gülmeye sekreter. Beni duyan etraftakiler de. Sekreter 

de: “- Amca sen yanlış gelmişsin. Bizim hoca kalp 

hastalarına bakar! Sen Mashar Osman hoca’ya git 

muayeneye.” Demez mi! Ben o zaman: 



“- Kızım ben cidden hoca’nın ANAsıyım” diye biraz 

kuvvetli konuşmuş olacağım ki; Hoca göründü salonda, 

kucakladı beni sıkıca. 

“ANACAĞIM benim. Hoş geldin. Geleceğini bana niye 

haber vermedin” diye! 

Sekreter de etraftakiler de şaşırdılar bu tabloya. Fakat 

bir türlü bulamadılar ANA sözcüğünün cevabını. 

PLÂKET 

Yıl 1997 “Ankara cerrahi derneği” nin Numune 

Hastanesinde yaptığı bir “Onur Toplantısında. 

Bendenize de mesleğimin 40. Yılını idrak etmenin 

mutluluğu içinde bir plâket takdim edilmişti, Dernek 

başkanı Prof. Dr. Şadan Eraslan tarafından. O an 

benden bir de konuşma istenmişti. “Şu an ki 

duygularım hakkında”. Salonu dolduran genç 

meslekdaşlarıma. 

“Plaket almamın gururu ve heyecanı içinde aklıma 

gelivermişti hemen eski bir anım. Vasati yarım asır 

kadar öncesi; yani 1944’ te Tıp Fakültesine girdiğimde 

üniversite açılış dersine o gün; Osmanlı devrinde 

şehremini olarak İstanbul’a hizmette bulunmuş ve 

ayrıca 52 yıl cerrahlık yapmış Prof.Dr Cemil Topuzlu’yu 

takdim etmişlerdi bizlere. 



Tabiî o tıbbın ilk adımında 52 yıl gibi uzun bir zaman 

cerrah olarak çalışmanın ne kadar güzel bir duygu 

olduğunu hissedecek ne yaşta ne de olgunlukta 

değildik. Bunun ne kadar güzel bir onur olduğunu 

hayal bile edememiştik. Ne güzel olaydı bu herkese 

nasib olmazdı bu şan ve şöhret. 

Hemen o an aklımdan geçiveren bunlardı. Ben 

şükrettim Allah’ıma içimden bana da bu güzel 

duyguları yaşatabildi diye. 

Sayın Dr. Cemil Topuzlu’nun bizlere anlattığı anılar; 

vasati bir asır öncesine aitti. Bu günün tarihine göre o 

zaman bile dehşete düşmüştük dinlerken onu. 

Düşünebiliyor ve hayal edebiliyor musunuz? 

Bir cerrah gidiyor, fakülteye yakın Şengül hamamına. 

Kaynar suları döküyor mermer göbek taşma, yatırıyor 

hastasını üzerine; mevcut imkanları içinde yapıyordu 

cerrahi müdahalelerini. 

Sayın Cemil Topuzlu’nun bu sözleri o an cınlamıştı 

kulaklarımda. 

İşte bu duygular altında genç doktora anlamlı bir 

konuşma yapmış ve büyük bir takdir toplamıştım. 

 



PİRE VE ÇİÇEK 

Yıl 1965. İhtisasımı yaptığım Numune’de hasta sayısı 

çok, personel sayısı az, bütçe darlığını da hesaba 

katarsan; bakım ve temizlik hak getire.. Ankara ve 

Anadolu’ya acil vakalar için cevap verebilen tek 

hastane oluşu da cabası. 

İşte bu şartlardaki bir poliklinik nöbetinin ne olduğunu 

ancak içinde yaşayanlar bilebilir. 

Neydi o günler yarabbi? Hatırlamak istemiyorum. 

Nöbet odasındaki uçuşan pireler günlük mesai 

arkadaşlarımızdı adeta. Eve dönüşlerinde eve pire 

getirmeyi adet edinmiştim. 

Bütün bunlara rağmen hastane bahçesi çok bakımlı 

olup, renk renk güllerle içimizi açıyordu her zaman. 

Bir Pazar sabahı yorgun ve bitkin çıktığım nöbet 

sonunda aklıma koymuştum yapacağımı. Daldım o 

güzelim bahçeye, kokladım gülleri doya doya. 

Kopardım birini eşime hediye olsun diye. 

Geldi o sıra bahçıvan, vazifesi gereği. Bakışından 

anlamıştım hemen. “Sayın Başhekimimize selam ve 

hürmetlerimi ilet, hastaneden eve, bu defa eşime pire 

yerine gül götürüyorum” deyiverdim. 



Ertesi gün yapılan espriden duygulanmış olacak ki 

Başhekim (adını daima rahmetle andığım Sayın Op. Dr. 

Şemsettin Özdilek) günlük hayatta katı tutumuna 

rağmen tebessüm ederek, “Mustafa bey bundan böyle 

evinize pire götüremiyeceksiniz. Gerekli tedbirleri 

aldırdım” deyivermişti. Sevecenlikle... 

KIZ GEBE Mİ NE? 

Bir köy kızı, henüz 16 yaşlarında idi ayrılmamış o güne 

kadar anasının dizinden. Okulunu bitirmiş kendi 

köyünde. Akşam sabah bağ işi, bahçe işi ev işi geçiyor 

günler böylece. 

Hanım kız, banyo yaparken, bakıyor ki göbeğinin 

altında yuvarlak bir kitle! Gençlik bu ya, önem 

vermemiş ilk günler. Zamanla bakıyor ki büyüme 

artıyor. Belki bir doktora götürürler diye derdini söyler 

anasına. Fakat bu temiz düşünce ters tepki yapar 

kendisine. Anası; 

Kız! Sen gebemisin ne? “Demez mi? 

Kız dona kalır öğlece. 

“Nasıl olur ana! Ben kimse ile konuşmuyorum ki!” dese 

de para etmiyor. 

Bu kötü haber, hemen iletiliyor babaya. 



“Vay namussuz vay! Şerefimizi beş paralık ettin”! Diye 

her gün dayak ve nizâ! Diğer yandan anası: 

“Başımıza bir de bu mu gelecekti! Komşuların yüzüne 

nasıl bakacağım şimdi?” 

Günler kovalar birbirini. Evde kalmamıştır huzur. Bir 

tarafta cahil mi cahil ana ve baba, diğer tarafta bir türlü 

namuslu olduğunu ispat edemiyen zavallı kız. 

Kim akıl verdi ise onlara müracat ediyorlar kliniğimize. 

Anlatılır hikaye bize uzun 

uzun. 

Daha ilk muayenesinde, kız haklı bulunmuş. Fırtınalar 

koparan bu şişliğin bir “overkisti” olduğu tespitle 

gerekli ameliyatı yapılmıştır. 

Neticeden, kız çok mutlu görünüyor. Ana ve babası ise 

mahcubiyetlerinden bakamıyorlardı kızlarının yüzüne. 

İKİ AYAKLI ÖKÜZ 

Geçirdiği bir travma neticesinde: “Bir iç kanama 

şüphesi ile müşahade için kliniğimize yatırılan, bir 

hanım hastamız” her ne kadar alınan ifadesinde, “yem 

vermek için girdiği ahırda öküzün süstüğünü 

söylemekte” ise de; biz buna pek inanmamıştık hekim 

olarak. 



Hasta yakını olduğunu ifade eden bir bey de; her gün 

bizden: “Hastanın hayati tehlikesinin devam edip 

etmediğini sormakta” ve hastası ile yakınen 

ilgilenmektedir. 

“Haydi gözünüz aydın. Hastanız artık iyileşti. Bir iki 

güne kadar çıkarabiliriz” dediğimizde; kızılca kıyamet 

kopmuştu klinikte. 

Sebebi çok basit fakat çok acı idi gerçek! Yalanın 

kokusu çabuk çıkmıştı. 

Hasta kadın; o koruyucu meleği bize ahret suali soran 

o bey tarafından tekme tokat dövülmüştü. Ve 

hastanelik duruma gelince de “Ben sana 10 milyon lira 

vereyim öküz süstü deyiver. Davacı olma bana! “diye 

ikna etmiş hastayı. Bu defa da: “Nasıl olsa hasta iyi 

oldu. Doktorları da atlattım. Adli bir soruşturmayı da 

önledim. Parayı niye vereyim” Deyince de kadın çığlığı 

basmıştı klinikte. 

“Beni bu iki ayaklı öküz süstü” diye! 

GÖBEK TAŞINDA MUAYENE 

Bilmemezlik mi? Saygısızlık mı? Yoksa açık gözlülük 

mü? Orasını seçemedim pek! Yeni hamamın göbek 

taşında terini atan bir doktor hanım meslekdaşıma 

yaklaşan eski bir hastası: 



“Doktor hanım evladım. Seni burada elime 

geçirmişken, ben de soyunuk, cıbıldak iken, yanma 

şöyle bir yatıvereyim de muayene ediversen” demez 

mi? Pes doğrusu. Yüzsüzlüğün böylesi ne görülmüş ve 

ne de duyulmuştur. 

PARANIN AÇTIĞI KAPI 

Bir Pazar nöbeti. Nöbetçi şefiyim o gün. Daha ziyaret 

saatine vasati bir saat var. Şimdiden dış kapıda yığınak 

başladı. Onlar da kendilerince haklılardı bir yerde. 

Acaba içerdeki hastanı nasıldı şu anda? Görmeyi arzu 

ediyorlardı biran evvel. 

Hava güzeldi, geziniyordum bahçede. Uzaktan 

gördüğüm kadarıyla karışmıştı kapının önü biran için. 

Kapıcı tek kolu ile dışarıda birine sopa sallıyor, 

dışarıdaki kişi de tekme ile cevap veriyordu kapıcıya. 

Beklemenin nezaketi bozulmuştu. Yanlarına gidip 

dışarıdaki ziyaretçi vatandaşa: 

“Ayıp deyil mi yaptığınız! Kapıcının vazifesine 

müdahale ediyorsunuz. O bir memurdur. Vazifesini 

yapıyor. Ziyaret saat birde. Saati gelince hepiniz 

gireceksiniz.” Deyince genç vatandaş sırıtarak cevap 

verdi bana. 



“Affedersiniz doktor bey; söylediklerinizin hepsi doğru 

amma, kapıcı ile aramızda para da anlaşamadık! Biraz 

evvel elinde çiçek ile size selam veren bey, beş lira 

verdi kapıcıya. Daha sonra giren hanım da verdi beş 

lira. Gözü kör olası bende var iki buçuk lira. Bir türlü 

razı edemedim kapıcıyı. Rayici düşürmek istemiyor 

herhalde.” Demez mi? 

Şoke olmuştum adeta! Kapıcıya emir verdim: “Açın 

kapıları ziyaret başlamıştır” diye. Kendisini de 

çağırmıştım nöbet odasına. İfadesinde şöyle 

anlatıyordu kapıcı: 

“Affedersiniz bey, kötü kabağın dölü çok olur derler. 

Benim de arka arkaya yarım düzüne çocuğum oldu. 

Karı koca iki de biz, etti sekiz. Bir de ölemiyen kaşık 

düşmanı anam var etti mi dokuz nüfus. Aldığım maaş 

iki yüz bin. Bunun ellisini veriyorum ev kirası. Geri 

kalan yüzellibin ile geçinmeye çalışıyoruz. Fırından 

bayat ekmekleri yarı fiyatına alıp, ıslatıp ıslatıp yiyoruz 

çorba ile. Ta gecekonduya yaya gelir giderim. Dört 

çocuğum okuyor. İkisinin kitabını alamadım henüz. 

Çocuğun da sütü kalmamıştı bu sabah; para yok ki 

alasın. Yokluk sofuluğu bozdurdu bey. Ne cezam varsa 

verin. Adaletin kestiği parmak acımaz” Sosyal yara idi 

bu. 



Usulen aldığım ifadeyi zapta geçirdimse de 

muameleye koymaya gönlüm razı olmamıştı. 

KABADAYI 

Sicilinde; dokuz polisi bir zaman birimi içinde 

yaralayan veya öldürdüğü söylenen “kabadayı Asker 

Ahmet’i” bir nöbetimde tanımış oldum. 

Gecenin geç saatlerinde, uykunun en tatlı anında; 

hastanemiz emektarı pansumancı:  

“Bir yaralı var! diye uyandırdığında her zaman seslenip 

giden Şevket baba; bu defa karyolanın başından 

ayrılmayıp, benim toparlanmamı bekliyerek gayet 

hafif bir sesle: Yaralı olarak meşhur kabadayı Asker 

Ahmet geldi! Durumu ağır değil. Ancak bir pansuman 

gerekir. Sakın! Hata edipte adını soyadını deftere 

yazayım deme ve yarası için zabıt, rapor diye polis 

çağırayım deme. Benden hatırlatması kendin bilirsin”! 

Demez mi? 

Heyecanla pansuman odasına geçtiğimde; sanki 

Kurtdereli pehlivan gibi; babacan tavırlı, geniş omuzlu, 

kır saçlı, pala bıyıklı, baş dik, göğüs kafesi dışarıda, 

heykel gibi beni bekliyordu. 

Sol ön koldaki yara sanki ona ait değil! Ya sağ eli? Onu 

da beline koymuş poz veriyordu resim çektirecek gibi. 



Geçmiş olsun dediğimde: 

Gel bakalım evlat bu saatte seni de rahatsız ettim 

kusura bakma” yarasını göstererek “şu çizikleri 

sardırıvereyim” dedim. 

Bu gibi olaylarda beni koruyacak olan polis 

memurunun bir ara başım görür gibi olmuştum. 

Yanılmıyorum, hatta polisin kaçtığını görmüştüm. 

Bir müddet sonra kabadayının rakipleri tarafından 

öldürüldüğünü hatırlıyorum. 

EL ÇABUKLUĞU MARİFET İSTER 

Zati Sungur’un şapkadan tavşan çıkardığını gördüm. 

Amma şeftali diye aldığım torbadan armut çıktığını hiç 

görmemiştim. Demek ki bizim pazarcılar daha mahir 

bu hususta. 

Semt pazarı evimizin hemen yakınındadır. Şöyle bir 

gezeyim dedim pazarı. Bir satıcının önünde iki tabla 

vardı meyve dolu. Birinde şeftali, diğerinde armut. 

Tartmasını istedim 3 kilo kadar şeftaliden. Yardımcı 

çocuk çıkardı tezgahın altından bir kesekağıdı, verdi 

patrona. O da doldurdu şeftalileri tek tek bana göstere 

göstere. “Bak abi ne kadar da güzel bunlar diye diye.” 

Ödemesini yaparak döndüm eve. Buraya kadar herşey 

normal. 



Ancak filmin ikinci perdesi başka. Evde boşalttık 

şeftalileri geniş bir kaba. Bir de ne görelim? İçinde 1 

kilo kadar da armut. 

Duraladım bir an için şaşırdım ne yapacağımı. Esnafın 

ne hale geldiğine de üzüldüm bir yandan. Hani ya 

namusu ile para kazanan nerde kaldı diye. İnsan bazen 

her şeyi hoş görebiliyor da fakat ve aldatılmayı asla! 

Hem de bile bile. 

İstifini yaptım meyvaların. Aslı gibi dibe armut üstte 

şeftali gelecek şekilde. Götürdüm pazarcıya geriye. 

Başka müşterinin olmadığı ânı bekledim bir ara, izah 

ettim durumu pazarcıya nazikâne. O zaten anlamıştı 

bakışlarımdan. Senaryo değişmiyordu. Yine aynı idi 

patron kızdı bağırdı küfretti çocuğa: “Ulan ben sana 

kaç kere söyledim yanlış kesekağıdı verme diye!”  

ŞÖFOR HAPÇI MI NE? 

Sabahın erken saatinde; hastaneye vaktinde yetişmem 

telaşı içinde evin önünde dolmuş beklerken, hemen 

önümde duruverdi bir (steyşin dolmuş taksi). İçinden 

bir yolcu indi onun yerine ben bindim, ancak: 

Şoför yolcu için durduğunda. Önündeki duran park 

halindeki arabaya çok yakın durmuştu. Şoför vitesi 

geriye aldı. Biraz geri geldi. Fakat bir türlü sol yapıp 



arabayı trafiğe sokamadı. Ben tarif ettim şoföre biraz 

daha geriye ve sol yapmasını söylediğimde, 

Abi böyle böyle mi yapayım yoksa böyle böyle mi diye 

sağı solu tarif etmez mi”? Bu adam şoför değilse ta 

Bahçeliden buraya kadar nasıl gelmişti? Yoksa şarhoş 

mu idi? Her neyse güç bela yola çıkmıştık ya sen ona 

bak. Şehir içi idi gideceğimiz yer uzak değildi zaten. 

Derken dikimevi ışıklı kavşağa kadar gelmiştik ki; şoför 

sol yapıp ulus istikametine döneyim derken 

direksiyonu fazlaca kırarak ve gaza fazla basarak 

arabayı süratle çıkardı banketin üzerine. Gitti, gitti.. 

Dayadı arabayı orta direğe. 

Hoppala! Ne yapacaktık şimdi? Olacak şey değil. 

Sanki derler ya basiretimiz bağlanmıştı. Sağını solunu 

bilmeyecek kadar şaşkın şoförün arabasına binilir 

miydi hiç? O an düşünememiştik hiçbirimiz. Şoför 

koydu kafasını direksiyon üzerine: 

Ağabeyler! Benden bu kadar son durak” demez mi? 

Teşhis tamdı amma geç kalmıştık hepimiz. Bu vesile ile 

öğrenmiştik esrarkeşin ne olduğunu. 

TAKDİR EDİLMEK GÜZEL BİR DUYGU 

Trafikte park yeri çok zorlaştı Ankara’da, Cebeci’den 

Ulusa mı gideceksiniz? Arabanızla gitmeyi 



düşünemezsiniz bile. Yine park problemi çıkar 

karşınıza. Evimizin şansından olacak her dakikada bir 

geçer dolmuş kapımızın önünden. 

Önünde duruveren arabaya biniverdim hemen. 

Bindim amma, oturacak yer yok dolmuşta. Bu 

durumda beli bükük, ayakta durmaktan başka çare 

yok. Şehirlerarası değil ya; gideceğin yer nihayet 10 

dakika. Belki biraz sonra bir yolcu inebilir, otururum 

onun yerine ne olacak sanki, katlanırım biraz bu hale. 

Dedim içimden. 

İşte bu anda oturan yolculardan biri “Sayın hocam 

Doktor Bey lütfen ayakta kalmayın. Benim yerime 

oturun lütfen” demez mi? 

Bu nazik jeste teşekkür etmekle yetindim. Fakat bu 

genç beni nereden tanıyordu. Tekrar aynı genç: 

Doktor bey siz benim hayatımı kurtarmıştınız seneler 

evvel. Bir gece ülserli midem patladı da sabaha kadar 

uğraşmıştınız benim ameliyatım için. Bakınız 

yaşıyorum sayenizde”. 

Şoför de konuşmaları duymuş olacak ki yarım dönerek 

arkasına: “Helal olsun be abi arabam sana”. Derken, 

bütün yolcular bana yer vermekte yarış ettiler adeta o 

anda... 



“O gün uykusuz kaldığım gecenin hediyesini almıştım 

fazlasıyla” 

SARHOŞUN TECRÜBESİ ÜSTÜN GELDİ 

Arabamın bakımını yaptırıyordum daima periyodik 

olarak. Amma yaşlanmıştı araba. Hızlanınca kafasını 

sallıyordu artık. Sarsıntı beni de arabayı da rahatsız 

eder olmuştu. 

Götürdüğüm ustaların kimisi balans kimisi de rot ayarı 

tavsiyelerinde bulundular. Hepsinin dediğini hemen 

yerine getirmeme rağmen hastalık tedavi olamamıştı. 

Kafa yine aynı kafa sallanıyordu hâlâ. 

Vakit dar akşam olmuş, mağazalar kapanmaya 

başlamıştı artık. Hiçbir netice alamadığım için 

üzgündüm. Eve dönmeye karar vermiştim. Arabama 

binmek üzere döndüğümde ne göreyim? Zil zurna bir 

sarhoş daha doğrusu saç sakal birbirine girmiş alkolik 

berduşun biri arabanın çamurluğuna yaslanmış 

yaylanıp duruyordu. Söyleniyordu sarhoş kendi 

kendine: 

“Bu araba var ya bu araba. Bozuk amortisörleri kafa 

sallıyor kafa “demez mi? Hemen geri dönüp ustaya: Bir 

de amortisörlere bakı verseniz lütfen, dediğimde 

kırmadı usta beni; zira dükkanını kapatmak üzere idi. 



Hayret! Amortisörler fonksiyonunu tamamen 

kaybetmiş. El hareketi ile bile açılıp kapanıyordu; sanki 

bir bisiklet pompası gibi. 

Teşhis konmuştu artık tedavisi kolaydı. O büyük usta, 

şarhoş ustayı ödüllendirecektim amma; kaybolmuştu 

alacakarınlıkta elindeki ispirto şisesi ile. 

HAM KARPUZUN KERAMETİ 

Evvelleri imkansızlıklardan ve cehaletten olacak 

“midesi ekşiyene” mangalda biriken meşe kömürü 

külü içirilirdi. İdrarını söktürmek için mısır püskülü 

veya vişne sapının kaynamış suyu içirilir. Zatürre 

(pnonomi) ye de, tilki kanının iyi geldiği inancı ile dağ 

dağ dolaşılırdı tilki avlamak için avcılar. Halk tababeti 

bu. Ne yapacaksınız doktor yoksa, ilaç yoksa. Hani 

denize düşen yılana sarılır derler. Varmı başka çaresi. 

Çok şükür artık doktorumuzda ilacımızda vatandaşın 

ayağına kadar gidebilir oldu. Ancak yer yerde olsa 

Anadolu’da bazen yanlış takbikleri görüyor ve 

üzülüyoruz. Ne bilsin yavrucak daha yedi sekiz 

yaşlarında köyünde “bostan bekçiliği” yaparken 

duymuş olacak büyüklerinden: “Sabahları aç kama 

yedin mi ham karpuzu çekirdekleri ile beraber siler 



süpürür bağırsakları, yeniden dünyaya gelmiş gibi 

olursun “diye. 

Duyduklarını her gün tatbik eder yavrucak amma, ne 

bilsin neticenin nereye varacağını. Bir hafta on gün 

sonra karnında göbeğinin altında çocuk başı 

cesametinde taş gibi sert bir şişlik. Gaz çıkaramıyor 

defi tabiî yok. Aileye alır bir telaş ve korku. 

“Acaba oğlumuz kanser mi oldu” diye. 

Getirmişlerdi çocuklarını bir ümit için hastaneye. 

Teşhisi hemen koymuştuk. Korktukları gibi değildi 

olay. Ancak çocuk için zor olmuştu biraz. Ne yapalım 

yoktu başka çaresi. Vazelinli eldivenle tam iki küvet 

dolusu ham karpuzun çekirdeklerini çıkartmıştık rektal 

(makat) yoldan. 

POLİKLİNİK NÖBETİ 

Nöbet deyip geçmeyin. Hele Numune gibi interlandı 

geniş bir hastanede. Trafik kazaları, bıçaklama, 

kurşunlama, bağırsağı dolanan, midesi patlayan 

velhasıl vakanın her çeşidi var burada. 

Poliklinikte; dahiliye ve hariciye muayene odaları karşı 

karşıya idi o zamanlar. İkisinin arasında da yeni girişte 

de pansuman ve ilk müdahale yeri vardı. 



Her neyse pansuman odasına kol kola üç genç girdi 

uflaya puflaya. Hallerinden belli idi sarhoş oldukları. 

İkisinin yardımcı olduğu (iyi giyimli genç) ayakta 

duramıyor, etrafa küfürler savuruyordu. Yaraları 

yoktu. Vaka cerrahi değildi alkol toksemisi idi. O anda 

dahiliyeci arkadaşım ağır bir kriz geçirmekte olan kalp 

vakası ile meşgul olduğundan onun da ricası ile ben 

meşgul oldum sarhoş ile. Yapılması gerekli ilaçların 

tatbiki ile birlikte midesini de yıkattım. Amma 

hastadan teşekkür yerine küfürler alıyordum. Hastane 

nizamını bozdukları için; santrala “anons etmesini” 

söyledim karakola. Devriye gezen polis ekibi 

Numune’nin yakınında imiş ki; hemen müdahale 

ediverdiler vakaya. Ben polise; “Bu kişiler sarhoş ne 

dediklerini ne yaptıklarını bilmiyorlar. Etrafı rahatsız 

ediyorlar. Kişilerden davacı değilim. Bu saldırgan 

kişilerin susturulmasını istiyorum sadece” dedim. 

İşin enteresan tarafı bu üç gençten çok sarhoş olanı, 

halen salonda düğünü yapılmakta olan DAMAT imiş. 

Düğün devam ede dursun bütün çılgınlığı ile gelin 

hanım araya dursun beyini. O can arkadaşları ile halen 

karakolda polise hesap veriyorlar. 

Şöyle 15 gün kadar geçti aradan. Yaz dönemi olduğu 

için nöbetler sıklaştı ve bu defa icabcı olan hocamıza 



vekaleten şef nöbetini de yürütüyordum serviste. 

Klinikte o devrin belâlılarından “Kabadayı Memed” 

yatmakta ağır yaralanmadan. Vakit gecenin ikisi, 

hastaların gece iğneleri yapılmış, ızdıraplı olanları da 

uyumaya çalışıyor.. Hastane sakin ve sessiz. 

Bir gürültü koptu aşağıdan. Polikliniği basmıştı bir 

güruh adını bilmez takımı! Can dostları “kabadayı”yı 

ziyarete gelmişlerdi gecenin bu saatinde, Çin Çin 

bağlarından. Kabadayı bu; hastanede kıvranırken 

yoldaşları uyuyabilirlermiydi? Haklılardı kendi 

yönlerinden. 

Hasta ziyareti kutsal bir vazife idi. Sadece onlar vaktini 

şaşırmışlardı. Bu ulvi ziyaret ne ilme ne mantığa ve ne 

de insanlığa yakışıyordu. Hem de yüz kişi birden. 

Asansörle hemen aşağı indiğimde; poliklinik 

koridorundaki gördüğüm manzara cidden bir felaket 

idi. Tüyler ürpertici idi. Giyinişleri hal ve tavırları, 

bakışları hep favulli idi. 

Bu müthiş olayı tatlıya bağlanmalıydı hemen. Oracıkta 

bulunan bir banko üzerine çıkıp: 

“- Arkadaşlar! Gecenin bu saatinde, dostunuz ve 

arkadaşınız Kabadayı Memed beyi ziyaret için topluca 

gelişiniz beni çok duygulandırdı. Güzel bir jest, güzel 



bir duygu doğrusu. Şimdi Kabadayının yanından indim. 

Kendileri ağır bir ameliyat geçirdikleri için, şu anda 

uyuyorlar. Tabiî bu arada uyuyan veya ızdırabından 

uyuyamayan 70 kadar ağır hasta var. Bunlardan biri 

belki birimizin babası, belki de diğer birinizin anasıdır 

veya bacısıdır. Lütfen sîzlerden ricam şu: Bu hastaları 

düşünerek, anlaşalım sîzlerle. Aranızdan iki kişiyi 

temsilci seçiniz. Bu arkadaşlarla gidip hastanızı uyarıp 

ziyaret yapalım. Hepinizin selâm ve saygılarını 

iletelim”. 

Ta arka sıralardan bir ses yükseldi cevap olarak; 

Arkadaşlar! Doktor bey baba adamdır. O ne derse onu 

yapalım. Onu üzmeyelim arkadaşlar”. Dedi. Amma 

tesadüfe bakınız ben bu sesi de bu suratı da 

tanıyordum! Nereden mi? Hani 15 gün kadar önce 

polise teslim ettiğim sarhoşlardan biri idi bu! 

Donakalmıştım adeta! Acaba benim nöbetçi olduğumu 

biliyorlardı da, benden intikam almak için mi 

gelmişlerdi. 

Yoksa ziyaret bahanesi ile kabadayıyı yatağında linç mi 

edeceklerdi. On saniyelik asansör yolculuğu bana on 

saat kadar uzun gelmişti. Zira yanımdaki iki kişiden biri 



o meşhur sarhoş idi. Ya gereğini asansörde 

yapacaklarsa? Beni kim kurtaracaktı? 

Allah’tan aklımdan geçen kötülüklerden hiçbirisi 

gelmedi başıma. Olay tatlıya bağlandı böylece. 

“Yap iyiliği at denize halik bilmezse malik bilir” Derler. 

BARTIN ZELZELESİ 

Yıl 1977. Öğle ajansı Bartın bölgesi zelzele felaketinden 

bahsetmekte idi. Her defasında olduğu gibi 

Bakanlığımız ilk tedbirini hemen almıştı bile. 

Bakanlığın telefon tamiratı ve Başhekimliğin 

müsaadeleri ile, iki operatör, iki hemşire ve bir 

pansumancı vazifelendirilmiştik bu olay için. İşin 

önemine binaen geç vakitte çıkabildiğim ameliyattan 

sonra; yemek yeme imkânını bile bulamamıştık. Her ne 

ise apar topar hazırlanmıştık hepimiz. Sadece 

evlerimize haber verecek kadar zaman içinde. 

Bir cankurtaran ambulansla Etimesgut askeri 

havaalanına vardığımızda; bizi bekleyen küçük bir uçak 

harekete hazırdı. Talihime bakınız ki. Benim hayatta ilk 

bineceğim uçak bu olacak ve havada yolculuğum ilk 

yine bu olacaktı. Ne yalan söyleyeyim basbaya 

heyecan duymuştum uçağa binip havalanasıya kadar. 

Koltuğuma bağlanıp içimden; çekince bir besmele 



rahatlamıştım biraz. İstikamet Çaycuma havaalanı idi. 

Ancak yanımıza gelen yardımcı pilot bize: 

“Arkadaşlar ineceğimiz havaalanı 12 senedir 

kullanılmamaktadır. Yani metruk bir havaalanıdır. 

Şayet bir aksilik olurda iniş yapamaz isek Ankara’ya 

geri dönüş yapacağız. Olur a, bir de herhangi bir 

duruma karşı hem sizlere; paraşüt nasıl kullanılır? Onu 

öğreteceğim”. Demez mi? İşte o an daha heyecan 

duymuştum bu yapacağımız yolculuktan. Söylemek 

istemem amma aklımdan neler geçti neler o an için! 

Bir bilseniz. Sanki biz cankurtarmaya değil de; ölmeye 

gidiyoruz bile bile der gibi bir his belirmişti içimde. 

Normal bir prosedür olduğu halde bu paraşüt 

meselesi. Normal uçuş yapan sivil havacılık ta da 

yapıldığına göre; ben de ve yolcu arkadaşlarım da 

gereksiz heyecan yaratmıştık kendimizde. Yardımcı 

pilot çok candan çok sevimli bir astsubaydı. Tek tek 

hepimizi pilot kabinine götürerek uçusun nasıl 

yapıldığını gösterme nezaketini göstermişti bizlere. 

Kırk dakikanın nasıl geçtiğini anlamamıştım bile. Yedi 

göllerin üzerinden geçerken görülen manzara 

harikaydı doğrusu. Subayların candan yakın ilgisi 

sevdirmişti bize uçuşun güzelliğini. Uçak yaklaştıkça 

yere, köylerin cıvıl cıvıl hareketini bile görebiliyordum. 



Şu köy, şu yol, şu göl derken gelivermiştik havaalanına. 

Acaba iniş yapabilecek miydik? Uçak önce tur yaptı 

alan üzerinde. Geniş merada yayılan mandalar 

başlamıştı sağa sola kaçışmaya uçağın gürültüsünden. 

Onlar için de sürpriz olmuştu bu anî iniş. Uçak 

tekrarladı bir daha o turunu ve sonra alçaldı alçaldı 

basmıştı uçağın alt takımı yere, biraz sarsıntılı da olsa. 

Bravo doğrusu pilotumuza. Maharetini, cesaretini 

taktir etmemek elde değil. Bir daha iftihar ettik o 

eğitimli subaylarımızla. Göğsümüz kabardı. 

Yokluklardan varlık yaratan bu aslanlarla. Artık 

basmıştık ayaklarımızı toprağa, güvenle gururla. 

Vakit daralmıştı. Akşam olmak üzere idi. Bizi Bartına 

götürecek otobüs bekliyordu yolun kenarında. Önce 

yüklenmişti bagajına beraberimizde gelen çadır, ilaç ve 

tıbbı malzeme. 

Ekip olarak hastaneye intikal ettiğimizde; aç 

olduğumuzu aklımıza bile getirmeden başlamıştık 

hemen cerrahi müdahalelere. Genelde kırık kol ve 

bacak ön sırayı alıyordu yaralılar içinde. 

Her zaman olduğu gibi fedakâr olan Türk milleti bu 

olayda da göstermişti kendini. Bir emir beklemeden 

koşup gelmişlerdi dizi dizi civar vilâyet ve 



kasabalardaki doktorlar; yaralarını sarmak için 

vatandaşların. Ortam sükûnet bulunca yapmıştık 

dönüşümüzü üç gün sonra bir araba ile yardımcı 

olabilmenin huzuru içinde. 

Çok enteresandır; bu dönüş yolculuğu bana 350 liraya 

malolmuşken; devlet baba harcırah olarak 119 lira 

takdir etmişlerdi. Ne yapacaksınız, Kanuni 

mevzuatımız böyle idi. Aslında suçlu yoktu ortada. 

Benden helal olsun demekle yetineceğim. Zaten 

kazanmak için değil bir hizmet insanlık vazifesini yerine 

getirmek için gitmiştik hepimiz de. O kadar. 

YARDIMIN BÖYLESİ AZ GÖRÜLÜR 

Ankara’dan uçakla Malatya’ya indikten sonra, beş 

yolcu aramızda anlaşarak Elazığ’a gitmek üzere bir 

taksi kiralamıştık. Vakit gecikmişti nerde ise akşam 

olacaktı. 

Araba seyir halin iken; dağın tepesinde ıssız bir yerde 

sağa iyice yanaşmış bir özel araba görünüyordu 

uzaktan. Yaklaştığımızda otoya motor kapağını açmış 

eli şakağında düşünen bir beyle, kenarda oturan ve 

çocukları ile meşgul bir hanımefendi görmüştük. Bizim 

şoför: “Ağabeyler şu adamın bir sıkıntısı var. 

Yapabilirsek yardım etmeye çalışalım. Tabiî sizler de 



izin verirseniz”. Dediğinde hepimiz birden (evet) 

demiştik bu güzel teklife. 

İlk tetkik ve denemede motorun yağının eksik olduğu 

anlaşıldı. Şoför hemen koştu arabasına açtı kapağını 

hiç açılmamış bir teneke dolusu yağını boşalttı motora. 

Araba artık çalışır hale gelmişti. Orada, o anda hepimiz 

mutlu olmuştuk. Geceyi dağda geçirmesi muhtemel bu 

ailenin sevincini paylaşmıştık birlikte. Buraya kadar 

prosedür normal olarak seyretmişti. Gel gör ki özel oto 

sahibinin vermek istediği yağın parasını şoför bir türlü 

kabul etmediği gibi; verilecek hakkı olan parayı almayı 

kendisine hakaret kabul ediyordu. O güler yüzlü 

sempatik şoförün yüz hatları adeta gerilmişti. 

Dileğinde samimi idi. 

Demek ki ben yolda kalsam ve yağ ihtiyacım olsa, siz 

gibi benden yağ parası mı isteyeceksiniz?” Diyordu 

şoför. 

Mantık haklı idi kendince; amma bu bir teneke yağ için 

para vermişti. Belki biraz sonra kendisine lazım 

olacaktı. Nezaketle bizler girdik araya, şoförü zorla 

ikna etmiştik para almaya. İşte karşılık beklemeden 

yardım elini uzatan bir vatandaş. O temiz duygularına 

binlerce teşekkürler. “Şoför arkadaş”. 



ADIYAMAN ROTASYONU 

Çorak toprağın suya susadığı gibi hekime susamıştı 

Adıyaman. Bir ay için de, olsa bir ümit ışığı olacaktım 

gönüllerde. En iyi idealle çıktım yola. 

Yıl 1969. Sabahın erken saatinde bindiğim otobüs, 

ancak akşama varabilmişti Gaziantep’e. O geceyi 

geçirmiştim Fıstık otelde. Gecede olsa, şehri gezmiştim 

şöyle görmüştüm en çok kellecileri ve işkembecileri, 

şarhoşları ayıltan. Barajdan gelen servetin meyhaneye 

dönüşü idi bu. 

Maraş otobüsü ile Keban barajını takiben gelmiştik 

“gölbaşı kavşağına”. Vakit olmuştu öğle. Acıkmıştım 

artık. Gireyim dedim lokantaya kara sinek ordusu 

karşıladı beni. Ekmek arasına koydurdum “sac 

kavurmasını yanında bir de ayran çıktım dışarı şöyle bir 

rahatça yiyeyim diye. Herşey iyi de; ya dışarı daha 

felaket sinek, yine aynı sinek amma, daha kemiklisi 

herhalde bunlar, ana babaları olacak! Sinek 

yutmamaya gayret ederek yuttum lokmalarımı. 

Geri kalan saatim; ne zaman geleceği belli olmayan bir 

otobüsü beklemekle geçti, tozlu bir yazıhanede. Ancak 

bir otobüsün geleceğini öğrenince katipten; iyi ki 

takdim etmiştim kendimi. 



Az sonra bir otobüs tozu dumanı birbirine katarak 

durdu yazıhane önünde. Burunlu ve bagajı oto 

üstünde eskitip bir oto içi dışı lebaleb dolu; tabiri 

caizse tıklım tıklım! 

Ben telaşlanmıştım Adıyaman’a nasıl gidecektim? 

Bununla da gidemezsem diye. Katip anlamıştı benim 

tedirginliğimi açtı otonun kapısını hoş geldiniz ağalar 

seronomisinden sonra: 

“Hastanemize bir operatör doktor geldi dedi 

Ankara’dan ona müsait bir yer verirseniz aranızda” 

diye sözünü henüz bitirmeden hepsi birden oturduğu 

yerden kalkıp: 

“Hoş geldin bey” deyip “istediğin yere oturabilirsin” 

sözleri ile misafirperverliklerini ve Hekime karşı 

duydukları iyi niyetlerini göstermiş oldular. 

Bir saat sonra gelmiştik Adıyaman’a, Hastahane şehrin 

dışında idi. Oraya ancak bir taksi ile gidilebilirdi. 

Bindiğim taksi söförü parayı kabul etmeyerek: 

“Misafırimizsiniz bey! Hoş geldin ilimize bizde 

misafirden para alınmaz” diye cevaplamıştı beni. 

Severek hizmet edilirdi bu vatandaşlarıma. 

 

 



NÜFUS PATLAMASI 

Adıyaman deyince, hep aklıma, oradaki nüfus 

patlaması gelir. 

Mesela, muayene için kliniğe gelen bir hanım hastaya, 

sorarsınız “kaç çocuk dünyaya getirdiniz? “diye. 

Maşallah 8-10-12’den aşağı olan pek yok gibi! Bu defa 

soruyorsunuz. On doğum yapmış bir anaya. “Kaç 

çocuğunuz var?” diye cevabı hazırdır hemen. 

“6 çocuğum var bey” derken, 

“- Peki geri kalan 4 çocuk ne oldu? “Dediğimizde ise, 

gayet sakin. 

O dördü mü? Onlar kız çocuğu! Saymağa değmez” 

cevabım alırsınız. 

Genelde bu bölgelerde aile yapısı pederşahidir. Ağanın 

bir oğlu daha mı evlenecek? Yap avluya bir oda., döşe 

içini, bir hah bir kilim, birkaç kalıp yastık ve bir takımda 

yün yatak. Hepsi o kadar. Yeter de artar bile. O evde 

beş oğul varsa, söz gelişi, en azından altışar çocukları 

olsa, eder otuz öğrenci. Sanki bir okulun bir sınıfı doldu 

işte. 

Böyle bir eve hekim olarak çağrıldığımda, şaşa 

kalmıştım, o evin sokağı ve avlusundaki “çocuk” 



kalabalığını gördüğümde, gözlerimle hemen oralarda 

bir okul aramıştım. Düşündüm, düşündüm de o an için, 

nüfus planlamasının önemini bir daha takdir ettim. Ve 

tatbikinin mutlak gerektiğine inandım. Ve hatta bu 

hususta çok geç kalındığına kanaat getirmiştim. 

Bu kadar kişiye iş, bu kadar kişiye aş temini aile reisi 

için de zor. Devlet için de zor. 

GERGERLİ KADIN 

Vakit akşamdır. Yer, Gerger’e bağlı, dağlık bir köy evi. 

Doğum sancıları çeken bir ana. Çağrılan bir ebe hanım, 

zor da olsa bebenin doğumunu yapmış. Bebenin sağlığı 

yerinde. Fakat, aksilik bu ya, çıkarılamaz bir türlü 

plasenta, rahime yapıştığı yerden. Çaresizdir ebe de, 

hasta da, hasta sahibi de. Gecenin o saatinde 

görülmüştü Adıyaman Devlet Hastanesinin yolu. 

Ancak, yol bildiğimiz yol değil, Keçi yolu. Dağlarda 

kıvrım kıvrım ince yollar. Hazırlanıyor iki eşek, 

bağlanıyor iki döşeme, iki eşeğin semerine. Geriliyor 

genişçe bir kilim döşemeler üzerine. Ya hastanın 

durumu? Tek kelime ile perişan. Doğum sonu kesilen 

(göbek bağı) ucu, bağlanmış sıkıca bir miktar yün iple! 

Bacaklarının arasından akan kan sızıntılarının içinde, 

sarkan uç ayrıca bağlanmış hasta bacağına! Ve bu feci 



durumdaki ızdıraplı ana, bebeğini kucağına alıp 

sevemeden, zor şartlarda da olsa, sarılarak bir kilime, 

yatırılıyor, o, hazırlanan peyke üzerine! İki eşeğin önlü 

arkalı çektiği beşik misali, salına salına bir ileri bir geri, 

bir sağa bir sola, tam tamına kırkbeş dakika! Sonra 

inilebiliyor ana yola. Şans bu ya, tesadüfen geçiveren 

bir ciple düşülüyor tekrar yollara! Cip içinde hasta iki 

kıvrım ve şokta. Tek kelime ile yaşıyan bir ölü olarak 

ulaşılabiliyor hastaneye. 

O gece, vaktin geç olmasına rağmen bir kadın doğum 

uzman, bir dahiliyeci ve bir genel cerrah olarak hastayı 

karşılamıştık üzüntü ile! Aciliyetin icabı ne ise hemen 

yerine getirmiş, bir yandan şok mücadelesi yapılırken, 

diğer yandan da plasenta tahliyesi yapılmış, kanama 

durdurulmuştu. Amma, vakit çok geçti artık. 

Kurtarılamamıştı o zavallı ana. O dağ köyünde 

yaşamanın talihsizliğinin sanki cezasını çekmişti ana 

canını vererek. 

İşte Gergerli ananın dramı. Günlerce bu canlı dram 

filminin görüntülerini bir türlü silememiştim 

hafızamdan. 

Yaşayan kalbin durduğu o anda, bir ümitle koridorda 

bekliyen, boyu bükük bir baba; anasız ve öksüz 



büyüyecek çocuğunun geleceğini ve kendisinin 

başbaşa kaldığı kötü kaderini düşünüyordu. 

Yolun ve ulaşımın değeri bir kere daha serilmişti 

gözlerimin önüne bu vesile ile. Sayın Op.Dr. Ali Kabalak 

hocamızın ardından, 

VAZİFE AŞKI 

Bir Ali Kabalak hoca vardı Numune’de şen şakrak. Titiz 

ve hayırsever, iyilik timsali. Eşi dostu yani çevresi o 

kadar genişti ki onun, vekili, vüzeradan tutunuz da, 

müsteşarından, memuruna kadar. Ancak, o onunla da 

yetinmez, kliniğe bir hasta mı yattı, şöyle maddi 

durumu iyi. Hemen hastaneye bir bağış koparmanın 

yollarını arardı. Kendine menfaat sağlamak yoktu onun 

lügatinde. Yardım ya hastane için veya garibanlara idi. 

* Temiz ve titiz giyinir, hastasını da, hasta odasını da, 

personelini de öyle görmek isterdi hep. 

* Hasta karyolası eğri mi konmuş yerine o rahatsız 

olur bu dağınıklıktan. Hemen düzeltiverer kendi gücü 

ile. Emir verip yapılasıya, yoktu onun sabrı. 

* Bir tebessüm, hastanın veya hasta sahibinin gülüşü 

onun için her şeydi. Bütün yaptıkları için bir karanfil 

yeter de artardı bile. 



* Personelden birinin kömürü mü yok evinde sırada 

bekliyecek vakti mi yok o günlerde. Duymuşsa hoca da 

bunu, vakti yoktur beklemeye hemen çıkarır not 

defterini cebinden. Bulur kömür şirketindeki mesul 

kişiyi. Rica etmiştir gereğini. Yanmışsa o akşam soba ve 

ısınmışsa çocukları, işte hoca rahat uyumuştur o gece. 

îşte Ali hocanın mutluluk çizelgesi bu idi. 

* Öz yeğeni idi, zamanın Milli eğitim bakanı 

(Rahmete ermiş Sayın Orhan DENGİZ) Hastaneye 

kadar gelmişti Sayın bakan, dayısının elini öpüp de 

şöyle bir hatırını sorayım diye. Ancak, 

inanmayacaksınız amma, hoca vermemişti elini yeğeni 

bakana! Benim yanımda. 

“Şu, hemşirenin beyi... şu, kasabada öğretmen, karı 

koca ayrı yaşıyorlar birleştir bu aileyi sonra vereyim 

elimi!” diyerek, dualarını almıştı gençlerin Ali Hoca. 

* Hastanemiz başhekimi Dr. Münif İSLAMOGLU, Ali 

beyin çalışma düzenine ve samimi tavırlarını takdir 

ettiği için, sık sık onunla beraber olur hastane 

problemlerini değerlendirirlerdi genelde. 

* Günlerden birinde; hastane D Blok kısmını teftişe 

gideceklerdir Ali beyle beraber Başhekim bey. Sekreter 

hanım haber vermiştir gizlice telefonla D Blok mc3ul 



hemşiresine “tedbirinizi alınız” gibilerden. Sayın Dr. 

Münif Bey genelde yürürken hep yere bakar. Şayet 

klinik personeli yapmışsa koridorları ıslak bezle 

paspası takdir hislerini ifade eder daima o klinik 

mensuplarına. 

Ali bey hoca’yı sorarsanız o da genelde yukarılara 

bakarak yürür ve abajurdaki kapı üstlerindeki tozları 

görür ve notunu ona göre verirdi klinik hakkında. 

D Blok hemşiresi, Başhekim geliyor diye başlatmıştır, 

personele koridor boyunca paspası! Ancak, Başhekim 

beyin yanında Ali hoca’nında olduğunu duyunca, 

şaşırıp kalmıştır Baş hemşire, “Ben şimdi ne yapacağım 

bu kısa zamanda, abajurlarda kapı üstleri de silinemez 

ki” der kendi kendine. 

* Ali hocanın bir zaafı vardı! O da şeker hastası 

olduğu halde, dayanamazdı tatlı yiyeceklere! 

Kebabcıya mı gittik klinikçe, hemen garsonu çağırır 

yanma, 

“Bana bak! Herkese getir birer baklava, amma, bana 

getirme sakın ha!” demeyi de ihmal etmezdi. Garsona. 

Kebaplar yenip sıra geldi mi tatlıya, hoca başlardı 

sağından solundan bir dilim baklava araklamaya. Biz 

de bu kaçamakları (sık sık) olmuyor diye hoş görür. 



Güler geçerdik. Fakat, Damlaya damlaya göl olur, 

misali sanki şeker tıkamıştı damarlarını hocanın. Var 

olan rahatsızlığı (Koma) ile çıkmıştı karşımıza. O 

sevimli, kıvrak adam, adam gibi adam. Artık yatıyordu 

bir solukla, yoğun bakım odasında. Bizleri ve bütün 

sevenlerini boğmuştu keder. Günler ve saatler 

geçmesini bilmiyordu. O İstanbul’da bizler Ankara’da 

takibini yapıyordu telefon hatları. 

Bir sabah almıştık müjdesini. Dünyalar bizim olmuştu. 

Hasta kendine gelmiş ve hatta doktoru konuşmasına 

izin bile vermişti. Ve ne garib bir tecellidir ki? ilk ve son 

görüşmesi bana nasıl olmuştu o yüce insan Koma’da 

bile, komadan çıkarken bile hep sevdiği, uğruna canını 

verdiği Numunesini düşünmüştü. Ayrıca, 

ameliyathaneler koordinatörlüğünü de yaptığı için, 

bana telefonla verdiği talimata bakınız. 

“Mustafa Bey, ameliyathanenin salon ve koridorları 

var ya? O hayırsever Enver beye söyle de hasta nakil 

arabaları duvarları çarpıp tahrib ediyor ya; çepeçevre 

tahta kuşakla kaplasın duvarları! “oldu ve telefon 

sustu! 

Ve bir Ali Kabalak Hoca varmış bu dünyada kabına 

sığmayan. Ruhun şad olsun hocam! 



“Vazife aşkı bu olsa gerek! Komadan çıkıyor 

düşündüğü şey hastanesi, söylediği şey yine hastanesi. 

Dileği, yine hastanesi idi onun!” 

TIPLI’NIN YEMİNİ 

Acil hasta trafiği denince ilk akla gelen. Numune’dir 

daima. Gecesi gündüzü pek fark etmez zaten. Günün 

her saatinde, kliniğin koridorları Ah! Of! Çeken 

yaralılarla, fıtığı boğulan veya apandixi midesi 

patlıyanlarla dolup taşar. 

Mevcut imkanlar dahilinde, doktoru, hemşiresi 

teknisyeni müstahdemi koşuşturur hep, hastalara 

yardım için. Uykum geldi yoruldum, açıktım demeden. 

İşte bu şartların hakim olduğu bir nöbetimde. Mevcut 

bütün hastalarla tek tek uğraşılarak yerlerine 

yerleştirilmiş; ancak, birkaç kişiye verilecek “durum 

raporu” için de, hasta sahiplerinden izin alarak, 

ayaküstü şöyle bir yemeğe gitmiştim ki, o zamanın örfı-

idare komutanı yolda bulduğu bir yaralıyı getirmiş 

numuneye. Olacak ya! Hemen haber verdiklerinde 

telefonla koşarak gelmiştim kliniğe yemeğimi 

yemeden! O geceyi aç geçirmiştim sabaha dek ne 

yapacaksın? Mesleğinin cilvesidir bu. Gereğidir bu. 

Sakın yanlış anlamayınız! Şikayetçi değilim, şikayetçi 



olmadım zaten hiçbir zaman. Sadık kaldım hep, 

yaptığım yemine, hastalarım için! 

VALİ EMRİ 

Hani, ayakkabı boyacılarının koltuklarında taşıdıkları 

(x) harfi gibi sandalyeler var ya! İşte, ben de 

oturmuştum Tunceli’ye giderken bir gece misafir 

kaldığım Elazığ’da böyle bir sandalyeye. Şöyle bir 

serinleyip çay içeyim demiştim, kuytuda kalmış, esnaf 

kahvesinde. Cidden çok rahat etmiştim o an sanki 

bütün vücudum yapışmıştı yere. 

Hemen oracıkta tanıştığım bir Elazığlı, “Bey, bu 

sandalyeleri bir zamanlar Valilikçe yasaklanmıştı. 

İnsanları tembelliğe sevk ediyor diye” de. Ben’de hak 

vermiştim doğrusu bu karara. 

RADAR 

Mehmet ağa, ileri derecede böbrek hastası olup, 

ihtiyarlık da eklenince buna, artık yatağa bağlı kalmıştı. 

O günlerin, tıbbının verdiği imkanlar dahilinde hastayı 

evinde takip ile tedaviye çalışıyordum. 

Son ziyaretimde, aile efradının çok üzgün ve telaşlı 

olduğunu gördüğümde, duyduklarıma, 

inanamamıştım doğrusu. 



O sabah ev halkı, kendileri için besledikleri irice bir 

tavuğu kümeslerinden çıkarıp keserler avlularında. 

Tüylerini yolup temizleyip koyarlar tencereye. Evin 

hanımı zaman, zaman mutfağa geçerek yemeğin 

pişmesini takip ediyor. Ve buraya kadar herşey 

normal. Artık yemek hazırdır aile bireylerinin 

yemesine. 

Ancak, hasta yatağında, sakin sakin yatan Mehmet ağa 

pusudadır. Radar gibi uzaktan gelen seslerden ve 

odasından girip çıkmalardan takip etmektedir, 

tavuğun başına gelenleri. Perhiz perhiz artık tak 

demişti canına, ne olursa olsun, tavuğu yiyecekti! 

Aklına koymuştu bir kere; nefsini söndürmek için, öyle 

bir parçasını değil! Hepsini yemeği! 

“Mehmet ağa, “Büyük yeminler savurarak başlıyor iki 

eli ile yemeğe! Allah korkusu ile alamıyorlar elinden 

tavuğu! İçi aç, nefsi aç Mehmet Ağa bir solukta yiyor 

tavuğun tamamını, aile efradının şaşkın bakışları 

karşısında! 

Bu yaş, bu hastalık karşısında yapılan bu hareket bir 

intihar girişimi idi sanki! Nitekim hasta bir müddet 

sonra girdiği komadan kurtulamamıştı! 

 



İDARECİNİN İDARECİLİĞİ BÖYLE OLUR İŞTE 

Adına grip veya nevazil deyip geçeriz de pek 

benimsemeyiz bu hastalığı. 

O da modaya mı uydu nedir? Aslında yerlisi yetiyordu 

bize. Bir de ithal olanları çıktı piyasaya. Bazıları koreli, 

bazıları ise taylandlı. 

Bir seferinde de; Asya’dan teşrif etmişlerdi. Bu son 

gelen nasıl yüzsüz biri ise? Davet edilmediği halde, çat 

kapıyı açıp dalmadığı ev kalmıyor? 

E... sağ olsun bu arada bizi de unutmamış hani? 

Eşimi, oğlumu birden yakalayıp yatırmış yatağa, sanki 

iskambil kağıdı gibi. Başka hastalığa benzemiyor 

mübarek? Akrabalara seslenemezsiniz, misafirimizle 

sizler de tanışırmısınız diye? 

O halde ne yapacaksın iş başa düştü. Doğrusu da bu 

zaten. El alemin nemilazımı senin Asyalı misafirinden. 

Hemen doldurdum bir izin formu. Doğru 

Başhekimimize, 

“o.o.o. bu kışta kıyamette, kayağa mı? Gideceksiniz? 

Deyince, bende durumu izah etmiştim kendilerine. 

Bir an düşünür gibi yaptı, elindeki onay bekleyen izin 

formunu, yırtarak parçalayıp attı çöp sepetine. 



Afallamıştım birden. Nasıl olur da bu kadar acil 

günümde onaylamazdı benim izin kağıdımı diye? 

Başhekim oturduğu koltuktan kalktı ayağa, gözlerime 

doğru baktı hüzünlü olarak, 

“Mustabey geçmiş olsun. Şu andan itibaren izinlisiniz! 

Çocuğunuz okula, eşiniz muayenehaneye gidesiye 

kadar” deyip kapıya kadar uğurlamışlardı. 

Böyle bir idareci ile beraber çalışmak çok güzel olmalı 

ne dersiniz? 

BUZDOLABI 

Bu bir hikaye değildir, gerçeğin tam kendisidir. Dar 

gelirli, namuslu bir aile dramıdır bu! 

Her ikisi de doktor olmuşlardı ve evlenmişlerdi. 

İdealleri ihtisas yapmaktı. Kendisi cerrah, karısı kadın 

doğum uzmanı olmaktı rüyalarındaki. O da olmuştu. 

Her ikisi de ihtisasa başlamışlardı. 

Devletçe verilen para çok azdı amma olsun? İhtisas için 

sıkıntıya katlanmak değerdi doğrusu. Zar zor geçim 

olsa da, dört yıl nedir ki, sağlık olsun da geçer gider 

deniyordu. Samimi ve güzel duygulardı bunlar. 

Günlerden bir gün, kira ile oturduğu evin sahibi 

çıkagelir birden: “Kendi ihtiyacım vardır evi hemen 



boşaltın” diye. Şanslarından olacak, hemen iki 

apartman ilerisinde, hem de giriş katında bir daire 

bulunuverir. Şans işte buna derler! Mutludur aile. 

Karı koca toparlıyorlar evlerini, mesai dışında fırsak 

buldukça, taşıyorlar eşyalarını yeni evlerine. Buraya 

kadar herşey güzel! Hiç masraf yapmadan 

taşınıvermişti herşey. Ancak: 

Geriye kalmıştı bir buzdolabı, bu nasıl taşınacaktı? O 

değilden konuşulmuştu hammallarla (Doktor) etiketini 

görünce yüksek para istemişlerdi. Bizim genç 

doktoromuz bir plan yapmıştı kendince. “Herkez 

uyurken, sabaha karşı, kendim taşırım” der ve sırtlar 

buzdolabını iner yavaş yavaş merdivenlerden. Çıkar 

caddeye, bakınır etrafına şöyle, kimsecikler yoktur. 

Artık içi rahattır. Bir gayret ile döner köşeyi. Tam o 

sırada, bir gölge dikilir karşısına bir hayalet gibi alaca 

karanlıkta! Kim o? Hem de gece bekçisi! 

Dur bırak onu oraya! Bu dolabı nereden çaldın nereye 

götürüyorsun!” demez mi? Ben doktorum. Hırsız 

değilim. Eşyamı kendim taşıyorum” dediyse de, bekçiyi 

bir türlü ikna edemez. Tutturur bekçi ille de karakol 

diye. O laf anlamaz bekçi ile naçar kalır karakola kadar 

gitmeğe! 



Doktor anlatır bir bir olanları komisere, neticede, 

bırakırlar arkadaşımızı amma gelip te bir de ona 

sorunuz? Paranın kaç kuruş ettiğini. 

SARI KANARYAM 

Hani ya bağırırlar sebze pazarında avaz avaz, gırtlakları 

çıkasıya. 

Körpe körpe badem bunlar, badem bunlar, dalından 

yeni koptu” diye. 

Aslında, reklâm yapılan şey, hepimizin bildiği (salatalık, 

hıyardır). Bademle de yakından uzaktan hiç ilgisi 

yoktur. 

İşte böyle bir çığırkan’da çiçek pazarında yaşıyor, 

amma şekli başka, 

Sarı kanaryam, gel, gel cerman cinsi bunlar!” 

Alıcılar adeta kuyruğa girmişler. Alıyorlar hep, bir iki 

adet. Satıcı da, koyuveriyor hemen bir yanından delik 

açılmış kağıt kutuya. 

İsmail bey de iştahlanmıştı bu cazip teklif karşısında. 

Hemen o da girivermişti sıraya. Artık İsmail bey’de 

sahip olmuştur bir kanarya’ya. Hem de cerman 

cinsine. 



Gelivermişti evine. Çocukları da eşi de çok mutlu 

olmuşlardı. Kanarya meraklısı komşularından 

emanette olsa bir kafes temin edivermişlerdi hemen. 

Kuşun bakımı tamdı. Suyu yemi sebzesi yumurtası ne 

gerekirse veriliyordu günü gününe. Henüz aradan bir 

hafta on gün geçmiştir ki ne görsünler? Kuşta aşırı 

büyüme var. Günden güne kafes dar gelmiye başlıyor. 

İsmail bey düşüncelidir. 

Evin hanımı: “Bu kuş civciv olmasın sakın? Sen emin 

misin kanarya olduğuna? Der kocasına. 

Ne yapsın İsmail Bey? Bir kuşa bakar, bir hanımına. 

“Valla hanım herkez kapışıyordu sarı kanarya diye 

bende aldım. Haklısın galiba bu tavuk olacak.” 

ESPRİ DOLU BİR HEDİYE 

Ellili yıllar. 

Birkaç ay evvel muayene ettiğim, genç bir kız ile anası 

gelmişlerdi, muayenehaneme, teşekkür ve nezaket 

ziyaretine geldiklerini ifade ederek. 

Manidar bir ifade ve hafif bir tebessümle bir hediye 

paketi bırakmışlardı masamın üzerine. Yörede hediye 

paketinin açılması, misafirin yanında ayıp 

sayıldığından sadece, teşekkürle yetinmiştim, bu güzel 



inceliğe. Ancak, ısrar etmişlerdi anası ve kızı: Hele bir 

açıver de gör bak bi!” diyorlardı. 

Orta boy bir kağıttan yapılmış bir kese kağıdının kıvrık 

kapak tarafını açınca, hayretler içinde kalmıştım! Ve 

gördüklerime inanamamıştım. Bu neyin nesi diye. 

Kesede vasati 500 gram kadar yıkanmış adeta parlayan 

ince kum tanecikleri var idi. 

Hastaya daha evvel koyduğum teşhis ve yaptığım 

tedavi reçetesini hatırlayınca hemen şarj etmişti 

beynim. Bu kum, hastanın idrar yolundan dökülen kum 

taneleri idi”? Peki bu nasıl olmuştu. 

Evladına düşkün ana, sabırla kızının yaptığı idrarları 

biriktirip süzerek elde etmişti aylar boyu bu kum 

tanelerini. 

Bir hekim için, ızdırabı geçmiş ve neşeli olarak hastasını 

görmesi hediyelerin en güzelidir. Hele hele hediyenin 

böyle espirili oluşu daha da güzeldir. 

ZAVALLI BEBEK, NE SUÇU VARDI ONUN? 

Haymana köylerinin birinde, törelere göre, davullu 

zurnalı düğün sürüyor. Günlerdir çoluk çocuk kadınlar 

seyrediyor damlardan avludaki oyunları. Herkes de bir 

neşe bir çoşku. 



Köy evinin o toprak damında ne işin var senin? 

Diyeceksiniz amma, gönül işte. “Gebe bir ana, doğumu 

yaklaşmış. Ha şöyle, itilip kakılmadan, kimse beni 

rahatsız etmeden seyredeyim” demiş. Nereden 

bilecekti, eğlence diye patlatılan tabancaların 

birisinden çıkan serseri kurşunun kendisine geleceğini. 

Acilen gecenin geç saatinde almıştık ameliyata o zavallı 

anayı. 

Çabamız boşa gitmemişti anayı kurtarmıştık, fakat 

bebeğin kalbi ana rahmi ile beraber parçalandığı için 

kurtaramamıştık zavallı bebeği. Yavrucak, daha hayata 

gözlerini açamadan, kapamıştı gözlerini, doğumuna 

birkaç gün kala. Düğünün şerefine. 

SOYMA PARASI 

Candan bir arkadaşımızla maaile gittiğimiz gazinoda, 

yemek sonrası, gelen hesap pusulasında iki hata vardı. 

Birincisi, yediğimiz yemeğin biri yoktu listede, bunun 

ilave edilmesini istemiştik, garsondan. 

İkincisi de; biz dört kişi olduğumuz halde, meyva altı 

porsiyon olarak yazılmış, bunun da düzeltilmesini. 

Biraz sonra, gülerek gelen garson. “Birinci dileğiniz 

yerine getirildi efendim. Yenen yemeğin parası ilave 



edildi listeye, İkinci hususa gelince, evet sizler dört 

kişisiniz amma, o ikisi de SOYMA parası imiş” Bizlerde 

gülerek, 

“Bizde zaten soyulmak için gelmiştik, önemi yok! Ha 

meyva soyulmuş ha biz” diyerek ayrıldığımızda; “hem 

bizim ve hem de meyvanın soyulduğuna kanaat 

getirmiştik.” 

ŞAKA ŞAKA AMMA, BÖYLE DE OLMAZ Kİ? 

Kasabamızın sevilen, efendi şoförlerinden Mehmet 

efendi telaşla girdi odama, aman yetiş doktor bey! 

Şaka yapayım derken kaka yaptım. Elimden bir kaza 

çıktı istemiyerek! Çok sevdiğim, canım kadar sevdiğim 

arkadaşıma çarptım arabamla” 

Hemen acil çantamı alıp çıktık yola. Mehmet efendi, 

devam etti anlatmağa yolda giderken. 

“- İşte abi, baktım, arkadaşımı gördüm uzaktan. Olacak 

ya bir muziplik geldi o an aklıma. Yaklaştım arkasına 

yavaş yavaş ve hemen bastım komaya. O sağa kaçtı, 

ben sürdüm arabayı sağa! O sola kaçtı ben sürdüm 

arabayı sola! Artık kaçacak yeri kalmamıştı onun. 

Arkasında vardı koca bir duvar. İşte ne oldu ise bu an 

oldu. Sıkıştırdım onu, duvarla araba arasına, aksilik bu 

ya güvendiğim arabamın freni tutmamıştı o an! 



Götürdüm onu evine. Ben size gelesiye yaşıyordu 

hâlâ!” 

Ben de düşündüm o an, kendi kendime “Mehmet bey 

bana da bir sürpriz yapmasın” 

Not: Hasta Ömer Bey birkaç kaburga kırığı ile 

kurtarmıştı canını” 

FREN MESELESİ ABİ? 

Arabanızla Ulus’a mı gideceksiniz? Park problemi çıkar 

karşına daima. Bu nedenle, bindiğimiz bir taksi ile Ulus 

Gima’ya gitmekte iken, şoföre, ineceğimiz yere geldik, 

inelim dediğimiz halde, şoför bizi, yola devamla, 

ikazlarımıza adeta kulaklarını tıkayarak vasati 500 

metre uzaklıkta bir yere kadar götürüp durdurdu 

arabasını! 

“O an için acaba. Gima önünde yolcu indirmek yasak 

mı diye düşündük? 

“Yoksa şoför sağır da duymamışmıydı bizim 

söylediklerimizi? Hayretle öğrendik ki, her ikisi de 

değildi. Şoförün pişkince, cevabı enteresandı. 

“- Abi madem Gima’da inecektiniz niye ta 

Samanpazarında söylemediniz? İstediğiniz yerde 

duramazdım ki? Arabamın freni yokki abi!” Demez mi. 



KADER 

Siz ister kader, ister tesadüf deyin bu olaya, geçici 

görev ile Konya devlet hastanesine operatör olarak 

gittiğimde kliniğe, trafik kazası geçirmiş bir hanım 

getirilmişti yaralı ve bacağı kırık. 

Gerekli cerrahi müdahale yapılıp da, hasta kendine 

gelince, verdiği ifade çok enteresandı benim için. 

Hasta, eşi ile Ankara’ya gidiyorlarmış; eğer bu kaza 

olmasaymış; Numune hastanesinde mide ameliyatını 

yaptıracakmış kendisine. 

Elinde tuttuğu kart viziti uzatmıştı bana, işte bu 

doktora gidiyorduk diye! Kartın üzerini okuduğumda 

hayretimi gizliyememiştim doğrusu. 

“Kart benim adımı ve adresimi taşıyordu”. Hasta 

durumu öğrenince, 

“Sanki dünyalar onun olmuş, şahsen tanımadığı ve 

fakat tavsiye ile itimat ettiği doktorla Konya’da 

karşılaşmıştı. Rahatlatmıştı onu. Pek tabiî ben de çok 

mutlu olmuştum, aranmak ve sevilmekten. 

İYİ BİR SATICI; PATRON! 

İş yerimizi Cebeci’ye taşımış, yeni ekipmanlarla ve 

hevesle, muhitle bütünleşmiye çalışıyorduk. 



Tüp gazla çalışan fırınlar piyasaya yeni çıkmıştı henüz. 

Caddemizde gezinti yaparken, ilgi duymuştuk 

vitrindeki bir fırına. Almak için değil fikir sahibi olmak 

için. 

Mağaza sahibi bey, müşteri olarak (alıcı sanarak) 

bizimle aşırı ilgilenmişti. 

Nezaketen, ilgisine teşekkür edip, ayrılmak 

istediğimizde: 

“- Ödeme kolaylığı olan taksitlerle verebileceğini 

söylüyordu bizlere”, biz de, 

“- Şu an da almayı düşünmüyoruz. Belki altı ay sonra?” 

Dediğimizde, çağırdı hemen teknik elemanına, 

“- Bak oğlum, beyin beğendiği fırını hemen götürüp 

yerine monte et. Sakın, çek senet alma, altı ay sonra 

başlamak üzere, istedikleri zaman istedikleri kadar 

ödeme yapacaklar.” Demez mi patron. 

Biz bu cazip teklife şaşakalmıştık. Nezaketen 

kabullenmiş de olsak. Mutlu etmişti bizi. 

Neticede bu centilmen iş adamına karşı biz de bir 

gösteri yaparak, ısrarla bir miktar peşinat vermiştik. 

 

 



YARDIMIN EN GÜZELİ 

Deontoloji hocamız Prof. Dr. Süheyl Ünver anlatmıştı 

bir dersinde, hocaların hocası, rahmetli Prof Âkil 

Muhtar Özden’in “asil olduğu kadar kıymetli” yardım 

şeklinden bahsetmişlerdi örnek olarak. 

Âkil hoca, zamanın rektörüne giderek, gizli amma çok 

gizli bir konuşma teklif eder, kendisine ve rektörden 

mezun olacak (çalışkan, zeki ve maddi imkanları 

olmayan) iki doktorun adını ister. 

Gayesi bu iki genci Avrupa’ya gönderip bütün 

masraflarını karşılayarak iyi birer ilim adamı olarak 

yurda dönmelerini sağlamak. 

Gerekli para ise, bankaya yatırılmış. Gençlere bu 

banka, gereği kadar onların maddi manevi en iyi 

şekilde bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. 

Ancak, bu parayı “Âkil hoca” nın verdiği rektör ve 

banka müdüründen başka kimse bilmiyecek. “En 

büyük şartı” bu hocanın, yapılacak yardımın gizli 

kalması. Zaten, Hadis “Yardımın en güzeli gizli olanıdır” 

der. 

TAVUĞUN TARİFİ 

Kliniğimize bir asistan gelmişti Ürdünlü. 



Türkçe kelimeleri henüz zor telaffuz ediyor veya 

kelimelerin nüansını değerlendiremiyordu. 

Telefonda konuşuyordu yanımızda (eşi ile) akşam 

yemeği için tavuk alınmasını istiyordu karısından. 

Amma tavuğun “Türkçesi” gelmiyordu bir türlü aklına. 

Karısı bir Türk’tü. Arabça söylese o da anlıyacaktı 

isteneni! 

Sıkışmıştı Ürdün’lü, tavuğu yardımcı kelimelerle izah 

edecekti eşine. 

“Hanım, nasıl diyeyim sana, şey canım şey.. Horozun 

karısı” işte. 

YARAM ACIMIYOR İÇİM AĞLIYOR 

Geçirdiği motosiklet kazası sonrası, kliniğimize 

müşahade için yatırılan genç bir polisin, “vücudunda, 

yer yer sıyrıklar var ise de, genel durumu iyi ve o an 

hayati bir tehlikesi de yoktu. Amma, ağlıyor sızlanıyor 

genç adam. 

“- Ayıp olmuyor mu, bu kadar hafif yaralarla, bu yas bu 

figan niye?” Dediğimde: 

“- Doktor bey yandaki odada yatan bir bey var ya, iki 

bacağı kırık alçılı. İşte o benim amirim, baş komserim. 

Onu bu hale getiren benim. Ben çarptım ona 



motorumla. Benim yaralarım acımıyor, içim yanıyor. 

Ben ağlamıyayım da, kim ağlasın?” Demez mi? 

Bu özel ve hissi duruma, aracı olarak, işi tatlıya 

bağlamış, şikayet dilekçesini geri aldın vermiştik. 

İşte amir buna denir. Baba misali. 

GÖBEK MESELESİ 

Sayısını bilmeyecek kadar doğum yapmış, elli yaşları 

civarında, bir hanımefendi yatırılmıştı kliniğimize. 

Nefes alıp verdikçe, çocuk başı kadar büyüyen bir 

göbek fıtığından muzdaripti. 

Muayenesi sonu, kendisine “göbeğinin çıkarılması 

gereği” iletilince nazikane. Düşünceye dalmıştı bir an 

için. Ezile büzüle, kızara bozara mahcubiyet içinde, 

“- Doktor bey, size bir şey söyliyeceğim amma ayıp olur 

diye çekiniyorum”. Tekrar yere baktı bir an. Bir 

müddet sustu. Tam bir hanımefendi edası ile. 

“- Göbeksiz kalacağımı söylüyorsunuz bana. Ya bir 

göbek yapın yeniden veya beni ameliyat olmadan 

çıkarın hemen. Aksi halde bu yaştan sonra kocam beni 

boşar” buraya yatarken arkamdan bağırıyordu. 

“- Bana bak karı, beni iyi dinle, göbeksiz karı istemem 

ha” 



Sosyal bir dilekti bu. Yerine getirmek bir yerde 

görevimizdi. Operasyonla, aslına uygun bir göbek şekli 

vererek mutlu etmiştik onları. 

HORTLAK VAR! 

Hastane mi? Kestane mi? Adlı tiyatro eseri epeyce 

sükse yapmıştı sanat aleminde. Eserin yazarı sayın Dr. 

T. Temuçin bizden biri olduğu için eserdeki sahneler de 

hakikate yakın ve yerli mal hepsi. İşte gerçek 

olaylardan biri. İnsanın inanası gelmiyor adeta. Bu 

kadar aksilikler gelemez her zaman yanyana. 

Günlerden bir gün, hastanemize koma halinde ağır bir 

yaralı getirilir. Gerekli ilk müdahalesinden sonra, 

yatırılır, “beyin cerrahisi ağır bakım ünitesine”. 

Hasta sahibine de: “Sen bu koridordan sakın bir yere 

ayrılma, her an için kan, ilaç vs. gerekli olabilir. Seni 

istediğimiz an hemen bulabilelim” denir. Buraya kadar 

her şey normal, ancak, refakat için dinlenecek ve hatta 

oturacak bile yer yoktur koridorda. Saatler geçer, 

günler geçer, zavallı hasta sahibi tek kelime ile bitâp ve 

perişan. Çünkü nöbette hep kendisi kalıyor. Başka 

yardımcı biri de yok değişim için. Bu nedenle, ayakta 

duracak hali kalmamıştır artık. 



Vakit gece yarısı. Tehnalaştı koridor diyor kendince. 

Buluyor bir çare dinlenmek için. Koridorda boş duran 

bir hasta nakil arabası var hemen yakınında. Uzanır 

üzerine, çeker çarşafı üzerine ve başına, sıkı sıkıya 

sarılır iyice, sanki bir robot gibi. Başlıyor hemen 

uyumağa, yatağa çakılırcasına. Yanında top patlasa 

duyacak hali yok zavallının. 

Koridor bu. Hele numune gibi hareketli bir hastane 

olursa. Yol geçen hanı misali. 

Yan servisten başlıyor aniden koşuşmalar. Nöbetçi 

doktor hemşire giriyorlar bir odaya vefat etmiştir biri. 

Gerekli işlem yapılır hemen. Ölümün gasılhaneye nakli 

için emir verilir hemen orada bulunan bir 

müstahdeme. Aksilik olacak ya: 

O anda; yan odadan çok acil bir nedenle çağrılır bu 

müstahdem. Elindeki ölünün dosyasını da biri ile 

gönderir yan servise, yardımcı olmaları için ölü 

nakline. Talimatı alan müstahdem gayet iyi niyetle 

gelir servise ölüyü götürmek için. Koridorda yatan o 

gencin bulunduğu (uyku arabasının) üzerine koyar ölü 

dosyasını sürer asansöre indirilir araba ta bodrum 

kattaki gasilhaneye kadar. Zavallı genç o kadar yorgun 

ve o kadar derin uykuda ki. Uyanmaz bir türlü, bu gidiş 



gelişlerden. Konur kişi gasılhaneye. Kapatılır kapılar 

üzerine. O dalgın uykuya hâlâ devam. 

Oluyor artık sabahın seher vakti. Geliyor “imam 

efendi” şöyle bir “Bismillah” deyip açıyor gasılhanenin 

kapısını. Bu geceki, zühurat nedir diye tek, tek 

dosyaları ve ölüleri başlıyor tesbit ve kontrola sıra 

geliyor uykulu gence! İmam efendi çarşafı kaldırınca 

birden! Bizim genç uyanır âniden. Bakınır etrafına, 

şaşkın şaşkın. Ben koridorda sedyede yatırıyordum, 

acaba bura neresi diye. Karşında hoca efendiyi 

görünce, suçluluk bilinci ile oturur aniden. 

Hoca efendi korkmuştur. 

“Feryadı basar, İmdat, imdat! Burada hortlak var!” 

Diye ve kaçar gasılhaneden dışarıya. 

Uykulu genç, henüz olanların farkında değildir, o da 

koşar hocanın ardından. Acaba der kendi kendine hoca 

efendi niye bağırarak kaçıyor. Olay bu. Adeta korkulu 

rüya gibi. 

TAVANDAKİ URGANIN İŞİ NE? 

Rotasyon sırası gelmişti bana, bu defa ver elini 

Bolvadin. Hani kaymağı meşhur kasaba. Bol kaymak, 

temiz hava. Bölge insanını sanki obüs yapılı kılmıştı. 

Bunu hastayım diye gelenlerden seziyordum. 



Kasabada bir ev hastasına davet edilmiştim bir gün. 

Alışıktım taşra evlerinin inşa tarzına. Hemen hepsi 

ahşap yapılı. Çıkarsın tahta merdivenlerden, tahta bir 

sofa, girersin hemen geniş bir yatak odasına. Yerde 

kilimler. Üzerine serilmiş bir yer yatağı. Buraya kadar 

normaldi görüşlerim. Yatakta sakin sakin yatan 

şişmanca bir hanım. Bu da normal? 

Amma, o da ne? Tavandaki döşemelerden aşağıdaki 

yatağa kadar sarkan o kalın urganlar ne? Merak ettim 

doğrusu? Hasta sahibi bakışlarımdan anlamış olacak 

ki? hemen izah ediverdi sormadan. 

Affedersiniz bey, bizim hanım biraz kiloluca da, 

yatağında sağa sola dönerken veya yataktan kalkarken 

kullanır o ipleri. Buluş çok pratikti doğrusu. Bu genç 

yaşta bu kadar kilo niye. 

PROF. KURT KOZWİK’İN AZİZLİĞİ 

1936’larda Almanya’da Hitler mezaliminden kaçan 

veya göçe zorlanan yahudi ilim adamlarından 

bazılarının Atatürk tarafından, davet edilmesi ile, 

Üniversitelerimizin kadroları kalite ve kantite 

bakımından yüksek seviyelere çıkarılmıştır. 

Prof. Shwartz, prof.Zuber, prof. Frank, prof. Meilheur 

ve prof. Kurt Kozwik ve dahaları, gibi kıymetli 



otoriteler ile çalışmak bizim nesil için de bir şans ve 

talih olmuştur. 

İşte bu değerli hocalarımızdan K.Kozwik’in bir tıp 

öğrencisi arkadaşımıza karşı gösterdiği insanlık üstü âlî 

cenaplık kayda değer doğrusu. 

Arkadaşımız (Mehmet A...) ile beraber başlamıştık 

fakülteye. Kendi halinde, dürüst olduğu kadar da 

çalışkan olan arkadaşımız, dersleri asmaz, hep ön 

sıralarda oturur görürdük onu. 

Öğrencilik hepimizin başından geçti bazen terslik olur 

imtihanlarda. Bütünlemeye de kalabilirsin. İşte bizim 

Mehmet’te kaldı ikmale hocasının dersinden. 

Okul tatile girdi. Yurtlar kapandı. Mehmet de her yıl 

olduğu gibi babasına yardım için köyüne gitti. 

Giderken de İstanbul’da kalan çok candan bir 

arkadaşımıza da “açık adres verildi”. İkmal imtihanı 

gününü telgraf ile bildirsin diye. Mehmet akşama 

kadar çalışır yardım eder yaşlı babasına. Geceleri de 

dersine çalışır. Buraya kadar herşey normal. 

Aksilikler bundan sonra başlar. Nasıl mı? Evvela 

imtihan gününü bildiren telgraf geçemiyor Mehmet’in 

eline. Telgraf takılı kalır kasaba postanesinde. Sebep, 

telgrafı köye getirmesi için sürücü üeıeti az yatırılmış 



ta ondan. Köyden biri gidecek kasabaya pazara, 

dönerken uğrarsa postaneye alacak telgrafı. İşte aynen 

böyle oluyor. 

Mehmet telgrafı alıp üniversiteye trene binip hemen 

geldiğinde, imtihan bir gün önce bitmişti bile. Notlar 

idareye verilmiş, Mehmet “kaldı” diye. 

Bu acı habere yıkılıyor arkadaş üniversite kapısında! 

Tek kelime ile perişan. Yalnız bir yıl kayıp değil, üstelik 

yatılı parasız kaldığı yurttan da atılacak. 

Kapıcı İbrahim ağa, sıkı sıkı tembihlidir. Hocanın 

adresinin gizli kalması hususunda. Mehmet’in samimi 

davranışını değerlendiren İbrahim ağa, hocanın henüz 

Avrupaya gitmediğini henüz boğaziçindeki evinde 

olduğunu ifade ile veriyor adresi Mehmet’e. 

Hemen atlıyor taksiye, gidiyor hocanın kapısına, ziline 

basıyor ürkek ürkek. Hizmetçi çıkıyor kapıya, “hoca 

gitti yurt dışına” der. 

Allah yardım edecek ya. O an dış kapıya yakın olan 

hoca, Mehmet’in: “Ben onun öğrencisiyim hocamla 

hemen görüşmem gerekirdi” demesini duyar duymaz 

hoca içeri davet eder arkadaşı. 

O an hoca kahvaltı yapmaktadır boğaza nazır. Hoca 

ısrarı ile iştirak eder kahvaltıya. Dizilir lokmalar 



boğazına, konuyu nasıl anlatsam, nereden başlasam 

diye? 

Mehmet hoca’ya anlatır, başından sonuna kadar 

olanları ve posta idaresini telgraf tarihini göstererek 

bunun kurbanı oldum diyerek. 

Hoca Mehmet’e; “Seni derslerden tanıyorum. Dersine 

çalışmasan bu kadar ısrarla gelmezdin karşıma ve 

aksiliklerde senin suçun yok diyerek. Üzülme evlâdım 

başkasının yaptığı haksızlığı ben düzeltirim iş biter” 

der. 

O anlayışlı asil kalpli hoca, gider dekanlık kalemine, bir 

öğrencisinin notunu düzeltmek için. 

Bu destek Mehmet’i DOKTOR yapmış sonra DOÇENT 

ve daha sonra Profesör. Şimdi o yüzlerce öğrenciyi 

doktor yapmak için çalışıyor canla, başla K. Kozvvik’e 

lâyık olmak için. 

ŞEYTANA UYDU İŞTE 

O mazbut bir aile reisi idi. Hani ya etrafında sayılır 

sevilirdi. Günlük işinde, gücünde, çok sevdiği eşi ve 

çocukları ile mutlu anlar yaşarken uydu bir gün 

şeytana. Her ne şekilde olmuşsa. Onu bilemiyoruz 

dışarıdan, olmuş işte. 



O artık, sabah namazını kılmak için erkenden kalkıyor. 

Eşi yardımcı oluyor, abdest suyunun ısınmasına, 

leğenle ibriğini getirip götürülmesine ve kurulanmak 

için havlusuna. Eşi çok mutlu, bizim bey artık namaza 

da başladı diye. 

Ancak, aynanın arka yüzü başka maalesef? Camide 

namaz kılacağım yalanı ile evinden çıkan bey, doğruca 

gidiyor yeniden dost edindiği kadının evine. Ee. Sen 

hanımını aldatabilirsin amma Allahı da aldatamazsın 

ya! 

Olacak ya, ister tesadüf deyin, ister içindeki esen gayri 

meşru fırtınayı dindirmek için, içtiği sigaraya bağlayınız 

veya ilahi ceza deyiniz. Bu muhteşem kişinin iki bacağı 

kesilmişti, biraz zaman farkı ile. Sanki ibret dersi 

verilmişti anlıyana. 

BOLVADİN’DE VATANDAŞLA ELELE 

“Birlikten kuvvet doğar” misali; 1973 yılında, sağlık 

bakanı sayın dr. Vefa Tanır’ın emirleri ile geçici görevle 

hiç doktor olmayan Bolvadin devlet hastanesine 

gittiğimde, vazifemin süresi 1 ay kadar kısa bir süre 

olmasına rağmen, ilk nazarda doktorsuz kalmış 

hastanedeki feci manzara beni çok üzmüş, tabir caiz 

ise ürkütmüştü adeta. 



Doktora susamış, Bolvadin’li vatandaşlarıma hizmet 

verirken gerekli imkân dahilinde, diğer taraftan da 

hastanenin acil isteklerini yerine getirmeye karar 

vermiştim. Kendi kendime. Ben bu düşüncelere 

sevkeden tablo kısaca şöyle idi: 

Hastane içinde, gerekli personel kadrosu tamdı. 

Başhemşiresi, ebesi, aşçısı, şoförü ve idare memuruna 

kadar. Yiyip içip yatıyorlardı. Onlar da sıkıldıklarını 

ifade ediyorlardı, mesleklerini icra edemedikleri için. 

Hasta karyolaları, yayları kırık, yatakları kirli ve 

deforme, çarşaf kılıfları perişan tabiri caiz ise hak 

getire. Gözle görülen oluşuma inanamadım. Ameliyat 

için, klinikte yatırdığım hasta sahibi hastaneye sırtında 

balya halinde (yatak, yorgan, yastık ve çarşaf) taşırken 

gördüğümde şaşa kalmıştım? 

Gözümle görmesem de başkası anlatsa inanmazdın bu 

feci manzaraya. 

Hastanede 38 adet camın kırık olduğunu tesbit 

etmişsem siz de hayretinizi esirgemezsiniz. İşte bu 

tabloyu, mahalli idare mekanizmasında bulunan, 

kaymakam Mehmet beye Belediye reisi Telekoğluna 

ve Kızılay başkanı Muzaffer’e anlattığımda hemen bir 

komite kurarak yardıma koşmuşlardı. Kasaba halkı, 



esnafı memuru hepsi de el ele vererek maddi ve el 

emeği olarak yardımda yarış yapmışlardı. 

Manifaturacı, pencerelere perde. Ayakkabıcısı, 

hastaların ayağına yetecek kadar terlik, demircisi 

boyacısı, kısım kısım hastane bahçesine indirdikleri 

karyolaları hem tamir hem boya yapmışlardı. Hasta 

trafiğini bozmadan, hastane deposunda mevcut top 

top patisler çıkarılarak, verilmişti kız öğrenci 

enstitüsüne de bir gecede öğrenci ve hocalar seferber 

olarak, dikip teslim etmişlerdi yatak ve yastık ile 

battaniye kılıfını da pırıl pırıl oluvermişti hastanemiz, 

vatandaşın el birliği ve candan yardımları ile. 

Kasabanın beyaz eşya satan bayii de bir hayırseverlik 

örneği göstererek, hastane mutfağına sanayi tipi 

büyük ve gelişmiş bir ocak hediye etmişti. Bu peşi 

peşine yardımlar gelirken bir vatandaşın hattı hareketi 

beni çok duygulandırmıştı. Kalaycı esnafından bir bey: 

Doktor bey ben dar gelirli bir vatandaşım. Heyet olarak 

çarşıdan geçerken bana uğramadınız çok kırıldım 

doğrusu. Ben küçük bakır tas satarım ne isterseniz 

yerine getireyim.” Deyince şaşa kalmış ve mahcup 

olmuştum da, onun gönlünü almak için merdiven 



çıkışlarına ve koridorlara, çöp kovası yapmasını 

sağlamıştım, böylece. 

Hastaneye yeni bir renk ve yeni bir çalışma düzeni 

gelmişti. Personel de, hastada hasta sahibi de ve pek 

tabiî ben de çok mutlu olmuştuk. 

CERRAHİ KLİNİĞİ ASİSTANI VE NÖBET 

Yine çetin geçmişti nöbet. Sabaha kadar acil ameliyat 

yapmıştık yine. Nöbet sonu izin olmadığı için normal 

ameliyat, poliklinik, seminer derken olmuştu yine 

akşam. Fakat o gün kararlıydım evime, sanki uyumuş 

iyi bir nöbet geçirmiş gibi zinde rolü yapmayı 

tasarlamıştım. 

Haydi hayırlısı sizleri Kızılay’a götüreceğim. Şöyle bir 

akşam yemeği yeriz dışarıda. Sonra da bir tiyatroya 

gideriz” dediğimde, inanamadılar duyduklarına eşim 

ve oğlum. Koştular, hazırlık yapmaya. 

Bende şöyle bir gazeteyi okuyayım dedim acaba neler 

var diye? İnsanın bir direnci var ya yorgunluğa karşı; 

tükenmişti demek bendeki direnç. Takatim kesilmiş, 

uyuyakalmışım, dizime düşmüş gazete. 

Ne zamana kadar dersiniz. Ta gece on bire kadar. 

Sadece acımışlar halime, örtmüşler üzerimi üşümesin 

diye. 



Beklemişler başucumda, uyanana kadar. Sıçradım 

hemen. 

“Haydi gidelim, kusura bakmayın, dalmışım biraz”, 

dediğimde vakit artık çok geçti, ne açık lokanta ve ne 

de tiyatro kalmıştı. 

ALLAHA İNANCIMIZ VE PROF SCHWARTZ 

Osmanlı hükümranlığı sona erip cumhuriyet hükümeti 

kuruluyor. Atatürk; Türk milletinin geri kalış 

sebeplerini incelemeye aldığında, dinin istismar 

edilerek, bu hale geldiğimizi görüyor. Dini görüşleri 

disiplinize ederek, tekke ve zaviyeleri kapatıyor. Yeni 

kuruluş, inkılaplar derken seneler geçiyor. Fakat 

vatandaş bu ileri görüşü ve modern düşünceyi hazım 

edemediği için olacak Allah kelâmından korkar hale 

gelir adeta. 

İşte bu nedenlerle, bizim nesil, (ilk, orta, lise ve 

üniversite) tahsilinde dini yönden aydınlatılamadı 

gereği kadar. Ana ve babalarımızın ev içindeki dinî 

telkini ve ifşatları dışında, en küçük bir şekilde de olsa 

bilgilendirilemediğimizi üzülerek ifade edebilirim. 

Şimdi bakıyorum da okullarda din dersleri okutuluyor. 

Din eğitimi yapan okullar ve hatta fakülteler bile var bu 



gün. Televizyonlar olsun, radyolar olsun bu konuda 

vatandaşı aydınlatmak için, yarış yapıyorlar adeta. 

Fakültede öğrenci iken (1946 yılları) garip bir olay 

yaşanmıştı üniversitemizde. 

14 Mart tıp bayramı nedeni ile bir mecmua 

çıkmaktadır. Aramızda teşkil edilen bir ekip 

yapmaktadır, hocalarımızla gerekli röportajları 

mecmua için. 

O yıl, tedrisatın açılış konuşmasını yapmak üzere, Prof. 

Schwartz görevlendirilmişti. 

O, dünyanın patoloji dehası hoca çıktı kürsüye, gayet 

güzel konuştuğu Türkçesi ile ve tatlı esprileri ile başladı 

konuşmağa. O büyük salon binlerce kişi nefes 

almıyordu adeta. Büyük bir huşu içinde dinliyorduk 

hocayı. 

Bir gün bir tıp öğrencisi geldi odama. Benimle röportaj 

yapacağını söyledi. Kabul ettim dileğini. Birinci sorusu 

şuydu;” 

Hocam Türk yemeklerinden hangisini seversiniz?” 

Cevabını verdim hemen, Kuru fasulye.” 

İkinci soru enteresandı; Hocam Allaha inancınız var 

mı?” Diyordu sınıf arkadaşınız! Gerekli cevabı verdim 



tabii, onun anlayacağı şekilde. Ancak o gece 

uyuyamamıştım. Kafama takılan hep o ikinci sorudan. 

Diyordum kendi kendime. Bu soru Türkiye’de ve İslam 

olan bir ülkede soruluyor. Üstelik bu soruyu soran 

gencin nüfus cüzdanında “Türk ve Dini İslam” yazılı 

peki bu gencin Allaha inancı niye yoktu! Veya niye 

şüphesi vardı, Allah’ın varlığından. Aklıma koymuştum. 

Bu hassas konuyu İlmî yoldan Türk gençliğine izah 

etmeyi.” 

İşte o gün; ilk defa bir Alman Yahudi’si Prof. tarafından, 

Türk ve İslam gençliğe, Türk ve İslam hocaların da 

bulunduğu salonda “Allah’ın varlığı” gayet güzel izah 

edilmişti. “Hücre ve kromozonlar” yolu ile. 

Manevi ziyafetti bizim için. Amma hem sevinmiş hem 

üzülmüştük bu dersi niye bir gayri Müslüm verdi diye? 

PROF DR NEŞET ÖMER HOCANIN İKİNCİ KİŞİLİĞİ 

Yıl 1944 Tıp fakültesine yeni başladığım günlerden 

birinde, Büyük tıp bilgini, büyük hoca, Neşet Ömer bey 

hipertansiyon ile ilgili konferans vermektedir. 

“Eminönü halkevinde” 

Dinleyicilerin içinde biz gibi tıp mensubu dışında, yaşlı, 

tonton hale gelmiş, haylice çok sayıda kişiler de 

mevcut. 



Konunun hassasiyeti nedeni ile salonda herkes 

nefesini kesmiş, adeta nefes almadan dinleniyor 

hocanın dediklerini. 

Hocamız, farkında idi, dinleyicilerin çoğunun tansiyon 

hastası olduğunu. Bu bakımdan konferansının sonuna 

doğru şu cümleyi sarf etmesi, dinleyici hastalarda bir 

ferahlık sağlamıştı: 

“Sayın dinleyiciler şu âna kadar Prof. Dr. Neşet Ömer 

konuştu. Onun konuştukları ve tavsiyeleri pek fena 

sayılmaz amma? Siz beni dinleyin. Bana kulak verin. 

Hoca duymasın amma, hayat çok kısadır. Zaman, 

zaman perhizi biraz gevşetseniz de olabilir.” Salonda 

kahkahalar. 

AH ŞU BÜROKRASİ VE KAN 

“Kan hayattır” kansız hayat olmaz, sözünü bilmeyen 

yoktur. Lafa gelince herkes hem fikirdir bu yönden. 

Fakat günü ve saati gelince, bazen, bilinçsiz kişilerin 

elinde bu, hayat kurtaran KAN oyuncak oluveriyor. 

Bir cerrah, yapacağı normal zamanlardaki 

ameliyatlarında gerekli kan hazırlığını yaparak girer 

ameliyatına. Ancak acil vakalarda oluşum hiç de öyle 

değil, işte bir vaka, 



Acil nöbetlerimin birinde, vakit gecenin ileri saatleri 

idi. 

Serseri bir kurşunla yaralanan bir polis getirilmişti 

kliniğimize. Şoktaki yaralıya bir yandan tıbbi tedavisi 

yapılırken, diğer yandan da kan grubu ve RH faktörü 

tesbit ediliyordu. 

Kan depomuzdaki, yedek kanların hiç biri hastamıza 

uymuyordu. Hemen arkadaşlarına kan vermek için 

seferber olan bir grup polisi Kızılay Kan bankası’na 

göndermiştim. Üzülerek söyliyeyim o yıllarda 

hastanemizde henüz kan bankası tesis edilememişti. 

Klinikçe, ameliyat ekibi alınacak kanın gelmesini 

heyecanla beklerken, nefes nefese polis ekip amiri 

girmişti odama. Polis dili boğazına tıkanarak ifade 

etmiye çalışıyordu, sıkıntılarını. Kan bankasına 

götürdüğü beş polisten de birer şişe kan alındığını, 

ancak, alınan kanı bize vermelerini heyecanla 

beklerken, bizden verecekleri kan için para istemezler 

mi? Para miktarı da; ödeme gücünü o an aştığı için kanı 

alamadıklarını yana, yakıla anlatıyordu. 

Hemen telefonla, kan bankası nöbetçi amirini 

aradığımda: “Aldığımız kanlar bize teberrudur. Kanı 

parasız veremeyiz.” demesin mi? 



Tepe saçlarım yolunmuştu adeta. O kişilerden 

öğrendiğim telefon numarasından; uykunun en derin 

saatinde bankanın mesul müdürünü kaldırmıştım 

ayağa! 

Evvelâ durumu nezaketle izah ettimse de; onların katı 

tutumlarını yenemediğimden, yaralının çok ağır 

durumunu düşünerek, artık konuşmanın hududunu 

yırtarak, onların anlayacağı şekilde konuşmağa 

başlamış, gerekli mercilere şikayet değerlendirilmesi 

yapılacağını ifade etmekte iken, başka bir polisin 

kucağında iki şişe kanla içeri girdiğini hayretle 

görmüştüm. Bu kanları nasıl aldınız diye sormaya fırsat 

tanımadan. “İşte istediğiniz kanlar doktor bey! Onlar 

bizden aldıkları kanı bize vermediler amma! Belindeki 

tabancayı göstererek, işte bu alıverdi.” Demez mi? 

Gerekli müdahale yapılarak polis vatandaşımız 

kurtulmuştu. Fakat buruk sevinçle. 

Böyle mi olmalıydı yardımlaşma formalite ve 

bürokrasi. Gördüm amma böylesini hiç ne gördüm ve 

ne de duymuştum. Pes doğrusu... 

KASABAMI ARIYORUM 

Şimdilerde, o doğup büyüdüğüm, o bağlık bahçelik, o 

samimi hava esen, kasabamı arıyorum. Hani nerde o 



kale dışını çepeçevre dolaşan o güzel bağlar. Onları 

arıyorum. 

Ne idi o günler, bağ kazımı zamanı başka, budama 

zamanı başka ve hele bağ bozumu zamanı ayrı tat’ta. 

Bahar gelmiş asmalar tomurcuk çıkarmış, tam bakım 

zamanı, un helvası yapılır, bir gün öncesi, dürülür 

yufkalara, türküler söylenir, böyle çalışma yorar mı 

insanı hiç? 

Bağlarda alaca mı bulundu? Artık; Göç etme zamanıdır 

bağlara. O güzelim yaz aylarının çok günü geçecektir 

asmalar arasında. Piknik mi yapacaksın: İğdeli dere, 

Kaya dibi, Baba çeşmesi, Talat beyin bağ. Ya 

Babulluoğlu hocanın bağı, görmeye değerdi. 

Üzümün hangi cinsini seversiniz? İçinden birini seçmek 

zordur amma, kekre, arap parmağı, narinci mi? Yoksa 

toy sırtı, analı-kızlı mârif mi? Bunları da istemezseniz; 

siyah beyaz ve mor köfter üzümden hangisini? 

Sabahın serinliğinde, dürersin yufkaya tulum 

peynirinden, oturursun seçtiğin asmanın dibine, bir 

üzümden, bir dürümden yaparsın kahvaltını güzelce. 

Öğle yemeğini düşünme hiç; anamız hazırlamıştır 

harcını, tereyağlı domatesli bulgur pilavının. 



İkindi oldumu, tüter her bacadan, koyun eti ile patlıcan 

kebabının kokusu. Yanında salata ve üzümde, hani ya 

zevki başkadır. Kasabama has “BASTT’nın yenmesi 

yufkayı suyuna bandıra bandıra. 

Bağ bozumunun zamanı geldiğini sokaklara vuran 

güzel nefis şıra kokularından anlarsın. Bardak, bardak 

ikram edilir, o canım üzüm sularından. Pekmez yapılır, 

sabahlara kadar o büyük leğenlerde. Reçeli ayrı, 

nardengi ayrı, pekmez ayrı. Boy boy sırlı küplere konur 

hepsi de. Bütün kış o soğuk günlerde kana kana yemek 

için. 

Güz mevsimi gelmiştir artık. Kış harcı gerekir evlere, 

bulgur dene, düğ, konur hazırlanan kaplara. 

Ortaklaşa alınan bir inek veya danadan, yapılır, 

kavurmanın, incesi kalını dökülür kalıplara. Ya o nefis 

pastırma ile sucuklar tavana asılır olgunlaşmaları için. 

Koca bir KARIN sade yağı, bir tulum da peynir koydun 

mu kilere, rahatsın artık bütün kış. 

Şimdilerde olduğu gibi vitrinlerde seyretmiyorum bu 

güzelim yiyecekleri, kendi evimin kilerindedir ye 

yiyebildiğin kadar hesabını soracak yok sizden. 

Kar kapladı mı yolları aylarca, hapsolur evlere, karınca 

misali, yazın taşıdığınla geçinirsin kış boyunca. 



Kasabamı arıyorum, yeşili bol, üzümü bol! Kasabamı 

arıyorum, kilerinde tavanı sucuk ve pastırma asılı! Ve 

o insanları arıyorum candan, samimi, hoş görülü.  

GENÇ HEMŞEHRİLERİMDEN DİLEĞİMDİR. 

Doğa kanunudur bütün canlılarda olduğu gibi, insanlar 

da doğar hayatını yaşar ve bir zaman sonra dünyasını 

değiştirir kavuşur rahmanına. 

İnsanlar muhasebesini yapmalıdır yaşadığı günlerin. 

Ben cemiyete, insanlığa memleketime, akrabalarıma 

ve komşularıma karşı gereği kadar vazifemi yapabildim 

mi? diye. 

Dedelerimiz bizlere, bu yaşadığımız güzel 

memleketimizi kanları pahasına yaptıkları 

mücadeleler sonunda bizlere emanet etmişlerdir. 

Bundan böyle, bizlere düşen büyük vazife, 

ecdadımızdan aldığımız güzel ahlâk ve terbiye ile 

ananelerimizi, Türklük gururunu ve manevi 

değerlerimizi, aynen muhafaza ederek, çocuklarımıza 

ve torunlarımıza miras bırakmalıyız. 

İnsan topluluklarında ve yörelerde az da olsa daima 

kötüler ve kötülükler bulunabilir. Sizler zaten; 

güzellikleri, iyi oluşumları örnek olacaksınız. Kazamızın 



nesiller boyu yerleşmiş ve benliğimize işlemiş güzel 

geleneklerimizin yolunda gideceğinizden eminim. 

Memleketimiz şirin Sivrihisar’ımızın ileriye ve daha 

ileriye gitmesi ve gelişmesi hususunda uzak 

durmayacağınıza eminim. İçinde bulunduğumuz 

yaşantı şartları nedeni ile kazamız dışında bir 

memlekette ve hatta daha uzaklarda yurtdışında bile 

olabilirsiniz. Uzakta kalmak bir mazeret sayılmaz 

aslında. Kendinin veya neslinin büyüyüp yetiştiği bu 

güzel memleketimizin meselelerine ortak olunuz 

lütfen. İşte küçük bir örnek size: 

Kazamızda ellili yıllarda, bir Mustafa Uça vardı. O da 

herkes gibi sabah erkenden dükkanını açıp nasibini 

bekliyordu, çoluğu çocuğu için. Amma onun memleket 

aşkı ruhuna güç katıyor, yeni düşüncelere 

yöneltiyordu, kazamız içi, birbirine bitişik binalar ve 

avlular ile çarşıdan ibaretti. Yeşillik dersen hak getire? 

Evet kalelerin dışı çepe çevre bağlar ve ağaçlarla süslü 

idi amma; ona erişebilmek için en az birkaç km. yol 

almak gerekirdi. Bu da ancak hafta sonu mâaile 

yapılabiliyordu. 

Kazamız kayanın kanatları arasında kup kuru benliği ile 

sıkışıp kalmıştı. İşte Mustafa Uça öncülüğündeki 



sistemli ve uzun çalışmalar ve fedakârlıklar sonrasında; 

Şeydi hamamından kumlu yol girişine kadar olan 

çöplük olarak kullanılan geniş araziye yeni bir hüviyet 

verilerek çam ve güller le süslü bir PARK (UÇAPARK) 

haline getirilmiştir. Bu park sayesinde şehrimiz nefes 

alır hale gelmişti. Bu yapıda emeği geçenlere minnet 

dolu şükranlarımızı arz ederiz. Bu eser bir örnektir fikir 

üretime açılırsa neler olabileceği yönünden. 

Tarihte ilim yuvası olarak kayıtlara geçen 

memleketimiz asırlar boyu hocası Yunus’u ve Hızır beyi 

ve niceleri sayesinde dünyasında yerini almıştır. İşte 

bizler de bugün olduğu gibi yarınlarda da genç 

kuşaklarımıza örnek olmalıyız ve hatta bu yarışta öne 

geçmeliyiz. 

Ben de nâcizâne bu ulvî ve güzel düşünceler ışığı 

altında mesleğimle ve sosyal çalışmalarımla yardımcı 

olmaya çalıştım. Yıllar yılı uzun bir çalışma ve tetkik 

ürünü olarak ta bu eseri vücuda getirmeye çalıştım. 

Karınca-kaderince. 

Bu eserle iddia sahibi değilim. Sadece Sivrihisar 

denince akla evvela neler gelir? Sorusuna cevap 

vermeye çalıştım. Ben bir tarihçi yazar değilim. Ben bir 

tıp doktoruyum. Ancak mesleğim icabı 1950-1963 



arası 13 yıl kazamızda hasta hekim münasebeti 

nedeniyle girmediğim ev kalmamıştı hemen hemen. 

Bu bakımdan aile sosyal yaşantımızın içinde büyüdüm. 

Hemşehrilerimle aynı duygu ve düşüncelerle yıllarımı 

geçirdim. Sivrihisar’ımızla ilgili daha evvel zamanlarda 

yazılmış eserlerden de ilham alarak ve Sivrihisar’dan 

işim icabı madden ayrılsam da manen ona bağlılığımı 

sürdürerek 70 yıla yakın ömrümün acı ve tatlı anılarını 

da ekleme fırsatını bularak bu kitapçığı vücuda 

getirmeye çalıştım. 

Kullandığım her cümle iyi niyet mahsulüdür. Hiçbir art 

niyet yoktur. Herhangi bir şekilde yapılan esprilerden 

lütfen ters bir yorum yapmayınız. Bu vesile ile 

hemşehrilerime dost ve akrabalarıma sonsuz saygı ve 

sevgilerimi sunarım. 

Op. Dr. Mustafa KILIÇAL 

15 Mayıs 2003 

ANKARA 

 

OP.  DR. MUSTAFA KILIÇAL KİMDİR? 

Kendi kaleminden, 



İstiklal mücadelesinin sona erdiği ve 29 Ekim 1923’te 

“Cumhuriyet Devletimiz” kurulduğu günlerde; ben 

henüz Sivrihisar’ımız Yenice mahallerindeki evimizde 7 

aylık bir bebek olarak anamın kucağındaymışım. 

Doğumumdan ta Üniversiteye gidesiye kadar geçen 

yıllarımı hep. Devletimizin kuruluş sancıları, inkılaplar 

ve Alman harbinin vesikalı günleri ile tamamladım. 

İlk tahsilim, çatısı çinko ile kaplı olduğu için (tenekeli 

mektep) de denen Yenice ilkokulunda bitirerek; 

Yemenici arastasındaki babamın dükkanında, önüme 

tuttuğum meşin önlükle çalışmaya başladım. 

Kasabamızda “Ortaokul”, vilâyette de pansiyon yoktu 

o yıllarda. Babalarımızın ileri görüşü bu boşluğu 

doldurarak bizlere tahsil yapma imkanını sağlamıştı. 

Dört aile bir araya gelerek, vilâyette liseye yakın bir ev 

kiralanmıştı aylığı üç liraya. Yatağımızı ve gerekli ev 

eşyaları ancak ihtiyaç duyacağımız kadarı ile bir yıl 

yiyeceğimiz, yağımız, bulgurumuzdan tutunuz da 

turşusu ve hatta yiyeceğimiz ekmeğe kadar her 

şeyimizi taşımıştık yeni evimize. Dört arkadaş bir 

kardeş gibi huzur içinde sistemli olarak çalıştık 

derslerimize. Daima rahmetle yâd ettiğim büyük anam 

Nazife KILIÇAL dördümüze de bu bir yıl içinde tam bir 



analık etmiş, aşımız, işimiz ve çamaşırımızla candan 

meşgul olmuştu. 

Bir işe güvenle başlamak huzurla bitirmek demektir. 

Bu azmin sonunda ileri yıllarda “Sami Kıyık lise 

matematik hocası, İhsan Sarıkardaşoğlu Prof. Dr adlî 

tabip dekan, Muharrem Halil Ayva da doktor olmuşlar 

ve bendeniz Mustafa KILIÇAL’da Op. Dr. ve genel 

cerrahi uzmanı olarak Ankara Numune hastanesinde 

çalıştım. 

Bu güzel tabloyu elde edebilmek için her birimiz ayrı 

yerlerde çalışarak büyük gayretler sarf ettik. Nitekim; 

ortaokul 2. Sınıfa geçince o yaz parasız yatılı devlet 

imtihanına girerek babamın üzerindeki yükü almaya 

çalıştım. Ve nitekim dileğim yerine gelerek ortaokulu 

Bilecik’te liseyi de İstanbul Haydarpaşa’da 

tamamlamıştım. 

Lise yıllarım hep Alman harbine rastlar. Vesikalı 

ekmek, vesikalı basma devri. Okulumuzun çatısında, 

Marmara’ya doğru namlusu olan bir harp silahı, 

sınıfımızın pencereleri siyah perde ile karartmalı ve 

sönük ışık veren ampuller, açlığımızı fındık fıstık üzüm 

gibi çerezle gidermeye çalıştığımız yıllar. Liseyi 

bitirirken imtihan sistemi de değişmişti. Şansımızdan 



önce bitirme sonra olgunluk imtihanı (kapalı zarf usulü 

sorular Bakanlıktan) ve yeniden üniversiteye giriş 

imtihanı. Not durumum müsait olduğu için İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesine parasız yatılı olarak devam 

etmiş ve Fakülteyi bitirdiğimde takvim yaprakları 1950 

yılını gösteriyordu. Yani 50 yıl öncesini.  

Görüldüğü gibi bütün olumsuzluklara rağmen idealim 

olan Tıp diplomasını almıştım. Bizleri bu zorluklar daha 

kamçılamış ve çalışma azmimizi daha da arttırmıştı. 

İçinde bulunduğumuz bu yıllarda yer yer az da olsa 

evinin karşısında üniversite, altında özel arabası, 

cebinde telefonu olan, bazılarının okumakta yan 

çizdiklerini gördükçe kahroluyorum. 

Askerliğimi 1951 ’de Ankara Zır Atış Poligonunda 

tamamladım. 1950’den 1963’e kadar doğup 

büyüdüğüm memleketim Sivrihisar’da açtığım 

muayenehanede gece- gündüz, paralı-parasız 

demeden hemşehrilerime hizmete çalıştım. 

Bu on üç yıl içinde eşim diş hekimi Zehra KILIÇAL da 

Kasabamızda bir ilki başarmış; Hemşehrilerimizin diş 

problemini halletmeye çalışmış. Diş çekmek 

mecburiyetinde kalan berberlerden kurtarmıştır. Bu 

arada serbest çalışan bir doktor olarak ortaokul, sanat 



okulu hekimliği, on yıl kadar Kızılay başkanlığı, Türk 

Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu, Sivrihisar’ı 

yeşillendirme Derneğinde ve Belediye Encümen 

Üyeliği gibi sosyal çalışmalarda bulundum. Kızılay’daki 

çalışmalardan dolayı Genel Merkezce “Onursal Üyelik 

Payesi ve Rozeti ile taltif edildim.” 

1963’ten itibaren “Genel Cerrahi” dalında yaptığım 

ihtisası müteakip Ankara Numune Hastanesinde 1. 

Hariciye Kliniğinde öğretim görevlisi olarak emekli 

olasıya çalıştım. 

Ve bu arada; Oğlumuz Adil Ahmet (Doç. Dr. Y. Mimar 

ve Bilgisayar uzmanı ve Şehir Mühendisi) olarak; U.S.A. 

Washington Üniversitesi’nde ders verirken, Eşi Yüksek 

Mimar, Peyzaj Mimarı ve Bilgisayar Uzmanı Dr. Hatice 

Ferhan da diğer bir üniversitede öğretim görevlisi 

olarak çalışmakta. 

Torunumuz Baran “George Washington Tıp 

Fakültesi’nde” Kardiyoloji ihtisası yaparken, diğer 

torunumuz Yasemin de aynı fakültede yüksek tahsiline 

devam etmektedir. 

Ve nihayet geç de olsa, sabırla ve Allah’ın takdiri ile, 

ailece dileklerimize kavuşmuş; çok uzaklardaki 

yıldızları yakalamıştık. 



Bu yıllarda sosyal çalışmalarda da bulunarak Halk 

sağlığını koruma derneğinde ve Hemşire Koleji cerrahi 

hocalığında ve hastanemiz “ameliyathane 

koordinatörlüğü” gibi vazifelerde şevkle çalıştım. 

Tıbbî konularda neşredilmiş 28 İlmî yazı ve 

tercümelerim vardır. 18 kadar da İlmî tebliğ ve 

konferanslar eklenebilir bu çalışmalarıma. 

Sağlık Bakanlığının prensipleri dahilinde, her iki yılda 

bir ay Anadolu’nun cerrahi uzmana ihtiyaç duyulan 

bölgelerde geçici görevlerde bulundum. Zaman kısa da 

olsa bu süre içinde Anadolu’nun değişik güzelliklerini 

tanıma fırsatını buldum. 

Ayrıca Bartın ve Lice, Bingöl zelzele felâketlerinde 

kanayan yaraları sarmaya çalıştım. 

Vasati 40 yıl hekim olarak en iyi duygularla vatanımda 

hizmet etmeye gayret ettim. Her ne kadar canım 

memleketim Sivrihisar’dan uzakta kalsam da onun 

hasretini daima taşımaktayım içimde. 

Eğer bir Sivrihisarlı gibi söylemek gerekirse: 

“Kayalarımız tütüyor burnumda” 

Op. Dr. Mustafa KILIÇAL 

 



LİTERATÜR 

(FAYDALANDIĞIM KAYNAKLAR) 

1. Sivrihisar Tarihi Tahsin Özalp 1961- Eskişehir 

2. Sivrihisar ve Uçapark Ormanlığı- Hasan Ayhaner-1972 

Eskişehir 

3. SEV-Bülten 1994 (Sivrihisar eğitim dayanışma vakfı 

bülteni) Eskişehir 

4. Sivrihisar örf ve adetleri-Ahmet Kılıçarslan 1997 Ankara 

5. Sivrihisar belediyesi- Yaşar Yurttaş 1994 

6. Sivrihisar-T.T. Kurumu 1967 

7. Sivrihisar Ünlüleri-Ahmet Atmaca 1986 

8. Sivrihisar-1583’te Tarih Köşesi -Reşat Ekrem Koçu-1940 

9. Yurtdışında ödül kazanan Türk karikatürleri-Sivrihisar 

belediye yayını 

10. (15-16. Yüzyıl) Sivrihisar-T.T. Kurumu 

11. Sivrihisarlı Nasrettin Hoca- Hemşehrimiz Nasrettin 

Hoca- İbrahim Demirkol-1994 

12. Nasrettin Hoca Kızlarına ait iki mezar taşı-Mehmet 

Önder-1993 

13. Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu-1932 İstanbul 

14. Resimli Türk Edebiyatı- Nihat Sami Banarlı 

15. Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri N. Sami Banarlı 



16. Meydan Larus C7-S.297 

17. Türk Edebiyatı Çağdaşları K. Tahir Sapaz 

18. Türk Edebiyatı Tarihi- N. Sami Banarlı S.325-S304-S447 

19. Türk Edebiyatı Ünlüleri Ansiklopedisi C.5- S 2780 

20. İslam Ansiklopedisi C 8 S214- C5 S471 

21. Sivrihisar Belediyesi (Kültür Hizmeti) Broşür 

22. Nasrettin Hoca Gezileri- Nejat Akdemir 1962-İstanbul 

23. Nasrettin Hoca Torunlar. Ayhan Yetkiner 1974 İstanbul 

24. Nasrettin Hoca (opera 3. Perde) S. Kalender Devlet 

Opera ve Balesi 1990 

25. Resimli Nasrettin Hoca Fıkraları S.M. Yurdatap-İstanbul 

1957 

26. Nasrettin Hoca (Komedi) (3. Perde) yöneten N.Uygur-

1967 Tiyatro 

27. Nasrettin Hoca ile Keloğlan (Komedi) Tiyatro- 

Muharrem Gürses 

28. Nasrettin Hoca Fıkraları. Zafer Yurt 1998 

29. Akşehir (Gazete) N. Hoca Akşehir Belediyesi 1998 

30. Akşehir Belediyesi 29. Ulusal, 15. Uluslararası N. Hoca 

Festivali- Karikatür Yarışması 1997 

31. Dünyayı Güldüren Türk N. Hoca - Kültür Bakanlığı- 1996 

Ankara 



32. N. Hoca Fıkraları- Mürşide Uysal 1996 

33. N. Hoca Fıkraları Hakkı Ercan 1996 İstanbul 

34. N. Hoca Şenliği- Karikatür yarışması 1995 

35. Hızır Bey Çelebi- Rakım Ziyaoğlu-1945 

36. Hızır Bey - M. Sait Yazıcıoğlu 1987 

37. Hızır Bey- A Süheyl Ünver-1945 

38. Hızır Bey- Rakım Ziyaoğlu 1976 

39. Hızır Bey (İstanbul İlk Belediye Başkanı) Rakım Ziyaoğlu 

40. Yunus Yaşam- Düşünce Dünyası, Sanatçı Kişiliği ve 

Seçme Şiirleri-Mehmet Fırat 

41. Yunus Emre- Sevelim Sevilelim. İlhami Emin 1995 

42. Yunus Emre - Güldeste- Kültür Bakanlığı 1991-

Başbakanlık Basımevi 

43. Yunus Emre- Yaşam ve Bütün Şiirleri 1996- Yaylacılık 

Matbaası 

44. Yunus Emre (Piyes) Necip Fazıl Kısakürek 1997 

45. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Eskişehir 

1995 Güven Tanyeri 

46. Yunus Emre Sempozyumu -1995 Turizm Geliştirme 

Vakfı Ankara 

47. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu -1991 -Ankara 

(Atatürk Kültür Merkezi) 



48. Yunus Emre Oraturyumu -1991 Kültür Bakanlığı Devlet 

Opera ve Bale Genel Müdürlüğü 

49. Yunus Emre. Güfte (Rast İlâhi Nim Düyek-Hüzzam, 

Mahur, Hüseyin’i, Sarıçiçek, Uşşak, Şehnaz, Neva) 1997 

Tahir Karagöz 

50. T.C Kültür Bakanlığı- Yunus Emre. 1991 Sevgi Yılı. 

Sevelim-Sevilelim. 

51. Yunus Emre Sevgi Yılı Nedeni ile Öztekin Vesile 1990 

52. Yunus Emre’nin Mezarı 1994 

53. Yunus Emre Resim Yarışması-1994 Esbank 

54. Yunus Emre (Piyes) 3. Perde -1981 Recep Bilginer 

55. Yunus Emre Anma Töreni-94 Eskişehir 

56. Bütün Dünyada Yankılar Uyandıran Yunus Emre-Resim-

Nezih 1994 

57. Bütün yönleri ile Sivrihisar (Noter - Avukat Orhan Keskin 

2001) 

Not: Ankara Milli kütüphanede Yunus Emre için 466 eser, 

Nasrettin Hoca için 274 eser, Hızır bey için 6 eser, Sivrihisar 

için 11 eser Bilgisayarda tespit edilmiştir. 


