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SUNUŞ

Güzel Anadolu’muzda bazı kentler vardır ki sahip olduğu tarihi, kültürel zenginliği 
günümüze kadar taşımış, gerek mimari gerek folklor açılarından nev-i şahsına mün-
hasır özellikleriyle bugün birer abide olmayı başarmışlardır.  Sivas, Kayseri, Konya, 
Amasya, Divriği, Safranbolu, Beypazarı, Birgi, Kemaliye gibi şehirler bu abide kent-
lerdendir. Divriği de sayıları oldukça az olan bu şehirler arasında yer alır. 

Sivas ilinin büyük ilçelerinden biri olan Divriği; tarihte önemli bir yerleşim merke-
zidir. İlçede bulunan zengin demir madenlerinin ihraç edilmesi ilçenin zenginliğini 
artırmıştır. Bu nedenle ilçe tarihin her döneminde önemli bir yerleşim merkezi ol-
muştur. Divriği; Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de önemini yitir-
memiştir.

Tarihi Hititler’e kadar uzanan bir yerleşim yeri olan Divriği’ye asıl kimliğini bahşede-
nin Mengücekoğulları Beyliği olduğunu görüyoruz. M.S. 13-14. yy.lar Anadolu’nun 
Türkleştiği, bugün paylaştığımız Anadolu Müslüman Türk uygarlığının da temel-
lerinin atıldığı zamanlar olmuştur. O günlerde Divriği’ye kazandırılan Ulu Cami ve 
Darüşşifası bugün UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmış nadide bir 
eser olarak şehrin zarafetini en güzel şekilde yansıtan, Divriği’de tarihten günümüze 
dek yaşatılan naif uygarlığın sembolüdür.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası adıyla dünya sanat tarihinde yer alan eşsiz eser, 
Anadolu Selçuklu Devleti Mengücek Oğulları Beyliği döneminde; Camii, Mengü-
cek Beyi Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah tarafından, Şifahane ise Ahmet Şah’ın eşi 
Melike Turan Melek tarafından yaptırılmıştır. Ulu Camii; 1228-1229 yılında inşâ 
ettirilmiştir. Bu câmiin kapıları sanat tarihi bakımından oldukça değerli kabul edilir.  

Behrâm Şâh’ın kızı ve Ahmet Şah’ın eşi Melike Turan Melek tarafından Ulu Camii’ye 
bitişik olarak yaptırılan Dârü’ş-şifâ (hastane) da önemli Mengücekli eserlerindendir.

Divriği Ulu Camii ile Darü’ş-şifası birbirine bitişik iki ayrı işlevli yapıdan meydana 
gelmiştir. Bu eşsiz anıt Anadolu Türk tarihinin en önemli yapısıdır. Görkemli anıtın 
yeri siluet olarak çevresine uyumu da düşünülerek seçilmiştir. Mimari etkileri oluş-
turan komposizyon, cephe güzelliği, malzeme seçimi, plastik anıtsal etki, ışık ve 
gölge yönünden de üstünlük taşır.

Divriği’de Ulucami ve Darüşşifası eskiden kalmış yalnız bir eser olarak değil de 
hanlar, hamamlar, konaklar, kümbetler ve çeşmelerle bezenmiş bir yaşamın bütün-
leyici parçası olarak yer alır. Yalnız mimarisiyle değil, geleneğiyle, kültürüyle Divriği 
topyekün yaşanan ve yaşatılan bir zenginlik olarak Anadolu toprağının incilerinden 
biridir. Bugüne ulaşan konakları, incelikleriyle çok dersler çıkaracağımız aile düzeni 
ve toplumsal yaşamın da ipuçlarını bizlere sunmaktadır. Dışarıya kapalı avlular, bah-
çeler içinde yaşanan hayatlar, dedikodudan arınmış, kendine dönük fakat bir o kadar 
zengin değerlere sahip Müslüman Türk aile yaşamını ifade etmektedirler. Divriği’yi 
özel kılan belki de en önemli sebeplerden biri bu sağlam aile yapısının bugüne de-
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ğin korunmuş olması; zarif mimariyle şekillenmiş bir o kadar zarif günlük hayatın, 
özveri ve yardımseverliğe dayalı insan ilişkilerinin zamanımıza ulaşmış olmasıdır. 

Bir kenti, özellikleriyle koruyarak gelecek nesillere aktarmak için evvela o kenti iyi 
tanımak ve tanımlamak gerekir. Bir bakıma o kentin dillendirdiği güzellikleri anla-
mak gerekir. Evet Divriği, Anadolu’nun Müslüman Türklerle ilk tanıştığı zamanki 
heyecanı caddelerinde, sokaklarında barındıran fakat hoşgörü ve anlayışla farklı din 
ve etnik kökenlere mensup olanların da paylaşmaktan keyif aldığı bir hayatın apaçık 
tasvirini bizlere sunar. Divriği bu haliyle ülkemizin tüm diğer bölgeleri ve kentleri 
için de model oluşturacak özelliklere sahiptir. 

Elinizdeki bu eser bu model oluşturacak kentin iyi anlaşılıp aktarılması için atılan 
önemli bir adımın belgesi niteliğindedir. Zengin tarihi geçmişin birikimlerini üzerine 
artı değerler ekleyerek gelecek nesillere ulaştırmak adına Divriği’nin bize anlatacak-
larının çok olduğuna inanıyoruz.

“Sivas Divriği Tanıtım Günleri” kitabını hazırlayan Sivas Platformu Yönetim Kuru-
lu – İcra Kurulu Üyesi / Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. İbrahim 
SUBAŞI, Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyesi Mustafa AKGÜN ile Sanat Tarihçisi 
Seda ŞENOL’a, Fotoğraf Sanatçısı Yusuf GÜLDALI’ya, emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz.

İsmail ERDEM 
  Sivas Platformu Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli  Hemşehrilerim,

1954  Divriği doğumlu olup ,çocukluğumu  Divriği ‘de  geçirmiş bulunmaktayım.

Divriği denince aklımıza ilk gelen, Ulu cami ve Demir madenidir. Oysa Divriği’nin 
her tarafı tarih’tir. Bu tarihi  inceleyip gün yüzüne çıkarmak hepimizin görevi olma-
lıdır. Diğer yandan Divriği tarihi yanında onu tamamlayan  kültürü ve doğasını da 
tanıtmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü  Divriği, tarihi, doğası ve kültürü ile bir 
bütündür.

Divriği’nin Türk kültürüne sunduğu Çamşıh yöresine  ait, “Çamşıh  ağzı” olarak 
geçen çalışmalar tüm müzik otoritelerinin ilgisini çekmiştir. Bu  konuda bir çok 
Üniversitemiz çalışma içerisindedir. Dileğim, bu çalışmaların daha da derinleştirilip 
halkımızın hizmetine sunulmasıdır.

Divriği ,birlikte yaşama kültürünün  temel taşlarındandır. Ermeni, Alevi, Sunni, 
Musevi, Çerkez, kısaca her kesimden ve kültürden insanın kardeşçe yaşadığı bir 
bölgedir. Bu bölgemiz adeta bir laboratuar gibidir. Divriğili olmak, Divriği kültürü 
ile büyümek bir ayrıcalıktır.

Dileğim  bu  kardeşlik duygusunu  bizden sonraki  kuşakların  daha da geliştirip 
büyütmesidir. Bu dilek ve düşüncelerle bütün hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı 
sunarım.

Hasan GENÇ 
  Sivas Platformu İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi
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ÖNSÖZ

“İspanya’daki Elhamra’dan (14. yy) Hindistan’daki Tac Mahal’e (17. yy) uzayan 
İslam uygarlıkları eksenindeki en eski miras konumundaki Divriği Külliyesi’nin (13. 
yy) kendi kültürümüzün, İslamiyet’in ve evrensel uygarlığın bir şaheseri olduğu 
unutulmamalıdır.” Sayın Necdet Sakaoğlu’nun bu sözlerinde gerçek manasını bulan 
yüzyılların şaheseri Ulu Cami’nin bulunduğu Divriği’mizi engin kültürü, düzgün 
yaşantısı, saygı ve sevgide ulaşılmazlığı, hoşgörüde sınırsızlığı ile tanıtmaya çalış-
maktayız.

Uzun zamandan beri İstanbul’da Divriği’yi ve Ulucami’yi tanıtan bir etkinlik düzen-
lemeyi düşünmekteydik. Ayanağa Konağı’nda Fotoğraf Sanatçısı Yusuf Güldalı’nın; 
“Hocam İstanbul’da bir sergi açalım.” sözü de bize ilham vermişti. Daha sonra ilk 
kez Kadıköy Divriği Derneği’nin Mimar Sinan Üniversitesi’nde düzenlenen bir top-
lantısında yeniden ortaya atılan bu fikir bizi tekrar heyecanlandırdı. Metin SÖZEN, 
Cengiz ERUZUN ve Necati YÜKSEL,  Necdet SAKAOĞLU ve Ahmet YOZGATLI 
bu fikri olgunlaştırdı bizleri gayretlendirdi. Sivas Platformu ile yaptığımız Divriği 
seyahatine Başkan İsmail ERDEM, Ulu Cami ve Divriği ile ilgili methiyeli sözleri de 
rehberimiz oldu.

Farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşayabilme ve ortak bir kültür oluşturabilme 
konusundaki atalar yadigarı kabiliyetimize güvenerek yeni derneği kurduğumuzda 
Divriği’nin bütünlüğünü esas aldık. Farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşayabiliyor 
ve ortak kültür oluşturabiliyorduk. İstanbul’a geldiğimizde Dr. Cemil Bağlama bu iş 
için en müsait yer olan Taksim metrosunun sergi salonunu ayarladığını müjdeledi. 
Bu bizler için müthiş bir olaydı. Günde yüz bin kişinin önünden geçtiği yerde Divriği 
tanıtılıp canlandırılacaktı. Sergi zorluklarının aşılmasında sayın Yüksek Mimar Basri 
HAMULLU’nun gayretleri unutulmaz. Ayrıca maddi ve manevi yardımlarını esirge-
meyen Gülaçtı Kuyumculuk, Egin Halı, İhsan ÇALAPVERDİ, M. Ragıp BAŞBUĞ’a 
minnettarız. Sempozyum ve sergiler tam bir ciddiyet ve olgunluk içerisinde başarıyla 
yürütüldü. 

İlkini düzenlediğimiz 2008 yılı tanıtım etkinlikleri kapsamındaki sempozyuma söz 
verip gelmeyen hocalar oldu, ama dört gün boyunca sempozyum ve sergi tam bir cid-
diyet ve olgunluk içerisinde başarıyla yürütüldü. Ahmet ÖZDEMİR, Prof. Dr. Mahir 
Tevrüz, Dr. Ömer Faruk KÜLTÜR, Mustafa GÜRSOY, Ahmet Turan ŞAN ile değerli 
araştırmacı Ahmet Mahir PEKŞEN, Fatma PEKŞEN, Basri HAMULLU, Ataner YILDI-
RIM, Seda ŞENOL tarafından Divriği her yönüyle ele alınıp tanıtıldı. Ayrıca ebru sa-
natçısı Süleyman Doğan’ın açtığı sergi ile fotoğraf sanatçısı Yusuf GÜLDALI’nın ina-
nılmaz güzellikteki fotoğraf sergisi dört gün boyunca binlerce kişi tarafından gezildi.

 İkincisini gerçekleştirdiğimiz 2009 yılında, 1-10 Kasım günleri arasında gerçek-
leştirilen yoğun bir program çerçevesinde İstanbul’un en önemli noktalarından biri 
olan Taksim’de Divriği kültürü ve mirası  daha büyük bir katılımla 10 gün boyunca 
İstanbul’lularla buluştu.. Ruhan ÖZAYGÜN, Yrd. Doç Dr. Mustafa YEĞİN,  Alper 
AKGÜN  İsmet ÇANDAR, İhsan ÇALAPVERDİ, Basri HAMULLU, Ahmet Turan ŞAN, 
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Ahmet Mahir PEKŞEN, Yusuf GÜRSOY, Mustafa GÜRSOY, Fatih KÖSE, Hasan GÜ-
LAÇTI tarafından Divriği her yönüyle ele alınıp tanıtıldı. Bu senede Ebru Sanatçımız 
Süleyman DOĞAN ve Fotoğraf Sanatçısı Yusuf GÜLDALI sergileri ile Divriği tarihi 
ve kültürel zenginlikleri ile doğal güzelliklerinin tanıtımına büyük katkı sağladılar..

 Her iki senede bizleri yalnız bırakmayan Divriği Kaymakamı Önder BAKAN Bey’e 
ve 2008 yılında tereddütlerine rağmen etkinliklere katılan dönemin Divriği Belediye 
Başkanı Mehmet GÜRESİNLİ Bey’e, 2009 yılı etkinliklerinde Divriği Belediye Başka-
nı Hakan GÖK Bey’e müteşekkiriz.

İstanbul Kültür Derneği, Sosyal Yardımlaşma Derneği, Divriği Tabiatını Koruma 
Derneği ve diğer köy dernekleri de desteklerini esirgemediler. Yardım ve desteği-
ni esirgemeyen Sivas Platformu Başkanı İsmail ERDEM, Prof. Dr. Baki SUBUTAY, 
Prof. Dr. Mahir TEVRÜZ, Sayın Hüseyin Yıldırım, Kültür Derneği Başkanı Rıza GÜ-
RÜNLÜ,  Sivas Vakfı Başkanı Muhsin KAYA ve İzmit Sivaslılar Derneği’ne de şükran 
borçluyuz.  Başbakanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN, Meclis Başkanımız Sayın 
Köksal TOPTAN, Kültür Bakanımız Sayın Ertuğrul GÜNAY ve değerli Millet Vekil-
lerimiz Sayın Nursuna MEMECAN ve Sayın Ufuk URAS ziyaret ve telgraflarını esir-
gemediler.

2008 yılında ilkini düzenlediğimiz Divriği Tanıtım Günleri Etkinliklerinde Sivas 
Valisi Veysel DALMAZ Beyin, 2009 yılında ikincisini gerçekleştirdiğimiz Divriği Ta-
nıtım Günleri Etkinliklerinde ise Sayın Kültür Bakanımız Ertuğrul GÜNAY’ın sergi-
mizi gezmek ve problemlerimizi dinlemek suretiyle Divriği’mize gösterdiği ilgi ve 
yardım bizleri çok sevindirdi. Kendilerine minnettarız ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Bizler için unutulmaz anılarla dolu Divriği’mizin kalkınması konusunda işadamla-
rımız ve halkımızda mevcut duyarsızlığın üstesinden gelineceğine inanıyor ve gele-
cek nesiller için önemli faydalar sağlayacak bu ve bunun gibi faaliyetler için herkesi 
göreve çağırıyoruz.

Saygılarımızla...

Mustafa AKGÜN

Seda ŞENOL
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Sivas E. Valisi VEYSEL DALMAZ’IN 
Divriği Kitabında Yer Alacak Görüşleri

Büyük ve eski ilçelerimizden olan Divriği, sahip olduğu zengin kültürel değerle-
ri ve sıcak yaklaşımlı insanlarıyla Anadolu kültürünü çeşitlendirip, güçlendiren bir 
yerleşim yeridir. Başta Ulu Camii ve Darüşşifası olmak üzere birçok kümbet ve tarihi 
eserlere sahip olan bu güzel ilçemiz, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından çok 
sayıda yerli ve yabancı turistin dikkatini çekmektedir. 

Bugün Divriği’ye gidip, hayran olmamak elde değildir. Çünkü Divriği, başta Ulu 
Cami ve Darüşşifası ile konaklarıyla, giyimden yemek çeşitlerine kadar sahip olduğu 
zengin kültürüyle ülkemizdeki en özel yerlerden biridir. Lakin dünyanın hayran ol-
duğu, koruma altına aldığı değerlerin bulunduğu bu ilçemizin yıllık turist ağırlama 
oranının yeterli olmadığı da bilinen bir gerçektir. Bu sayıyı daha da üst noktalara 
çıkarmak için Divriği’yi günü birlik ziyaret edilen bir yer konumundan kurtararak, 
birkaç gün konaklanan, esnafından alış veriş yapılan, sosyal hayatı canlı bir yerleşim 
yeri haline getirebilmeliyiz. Bunun için de yapılan restorasyon çalışmalarının yanın-
da butik oteller, modern sosyal tesisler oluşturmalı, vatandaşlarımıza turizm bilincini 
aşılamalı, kalifiye personel yetiştirmeliyiz. 

Tüm bunları elbette ki belirli bir plan dâhilinde hayata geçirmeyi hedefleyen Vali-
liğimiz, bu tarih cennetini turizme açarak, hak ettiği ihtişamlı günlere kavuşturma 
yönünde yoğun mesai harcamaktadır. Bu kapsamda il idarecileri olarak bizler, Kültür 
ve Turizm Bakanlığıyla, turizmde lider firma temsilcileriyle, sivil toplum örgütleriy-
le, işadamlarıyla sık sık görüşmekte, karşılıklı fikir alış verişinde bulunmaktayız. . 
Ancak şu da bir gerçek ki; bu hususta Divriğililere son derece önemli sorumluluklar 
düşmektedir. Zira yerinden yürütülmeyen, sahiplenilmeyen hiçbir projenin, ne ka-
dar iyi niyetle ve azimle yaklaşılırsa yaklaşılsın yüzde yüz başarıya ulaşması mümkün 
değildir. Bu nedenle kitabımıza da konu olan İstanbul’da organize edilen Divriğililer 
Gecesi gibi etkinliklerin, hedefimize ulaşmada önemli etkileri olacağı görüşündeyim. 
Yıllara meydan okuyarak, bugünlere kadar ulaşan bu mimari ve kültür hazinesi ilçe-
mizi, el birliğiyle, beraberlikle, yarınlara aktarmak boynumuzun borcudur. Umarım 
bu borcu ödeme onuru bizlere nasip olur. 

Bu duygu ve düşüncelerimle; Ulu Camii ve Darüşşifası’yla, konaklarıyla, geçmişten 
gelen kültürel birikimiyle tüm dünyanın dikkatini çeken Divriği için elini taşın altına 
koymaktan çekinmeyen herkese tekrar teşekkür eder, tüm okuyucularımıza en içten 
sevgi ve saygılarımı sunarım.  
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DİVRİĞİ

                                                                        Önder BAKAN1                                                              

Sayın Başkan, saygıdeğer katılımcılar, sevgili Divriğili hemşehrilerimiz. Bugün 2. 
sini gerçekleştirdiğimiz “İstanbul’da Divriği Tanıtım günleri” çerçevesinde bir araya 
gelmiş bulunmaktayız. Bu güzel ve anlamlı amaç doğrultusunda tüm katılımcılara 
hoş geldiniz diyerek  neticenin Divriği’ye  olumlu katkılar sağlayacağına  inanarak 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamın başlangıç noktasında sayın Kültür Bakanımız, sayın Valimiz ve sayın 
Sivas Belediye başkanımızın iyi dileklerini ve selamlarını da sizlere iletmek istiyo-
rum.

Sayın Başkanın bu güzel açılış konuşmasından sonra bende sizlere “üçüncü. bir 
göz” ile Divriği’yi anlatacağım. Öncelikle Divriği’nin değerlerine – kıymetlerine dik-
katinizi çekmeye çalışacağım. Divriği denildiğinde öncelikle Tarih ve Kültür zengin-
likleri aklımıza gelmektedir. İlçemizde bulunan tarihi konaklar (119 adet tescilli), 
kümbetler ,kale ve tabiki tüm dünyada haklı bir ünü olan UNESCO tarafından da 
Dünya Kültür Mirası listesine alınan Ulucami ve Daruşşifası en önemli eserler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Bugün kendisini kültür ve turizm açısından kendisini geliştiren bazı il ve ilçele-
rimize baktığımızda Divriği ile benzerliklerinin  olduğunu görmekteyiz. (Amasya, 
Amasra, Göynük, Safranbolu, Beypazarı, Taraklı, Mardin v.s) Ancak bunların hiçbi-
rinde Ulucami ve Darüşşifa gibi bir eser bulunmamasına rağmen turizmden  ekono-
milerine  ciddi bir gelir elde ettiklerine  şahit olmaktayız. Bu noktada Divriği’nin  son 
sırada olduğunu;ancak hızlı bir ilerleme kaydettiğini görmekteyiz.

Ayrıca özellikle Avrupa ülkelerinde sanat ve kültür şehirleri, orada yaşayan ve o 
sanat eserlerini dünyaya kazandıran sanatçılarla anılmaktadır. Örneğin Mikelangelo 
floransa-Milano-Edirne- Mimar Sinan-ile ancak Ulucami ve Darüşşifasını yapanlar-
dan bahsedildiğini fazla duymamaktayız. Oysa yaptığı eser ile kendi meslektaşlarının 
ne kadar önünde olduğu ortadadır. Ahlatlı Hürrem şah kendisinden amele diye bah-
settiğinde bu onun mütevaziliğinin bir ifadesidir. Yaptığı eser onun ne kadar çağlar 
ötesine hitap ettiğinin işaretidir. Ayrıca bu eser gerek yabancılar gerekse de kendi 
içimizdeki yabancı hayranları tarafından, Türkler göçerdir sanattan anlamazlar diye 
düşünenleri mahcup edecek kadar mükemmeldir. Kendi çağındaki yapılanlara adeta 
meydan okumuştur.  

Peki Divriği’de bu eserlerin sunumu, gezileri, ziyaretler acaba nasıl yapılmakta nasıl 
sonuçlanmakta. Her gelenin istisnasız söylediği tek şey var  mükemmel bir yapı, fev-
kalade bir eser, fakat çevresi daha iyi olmalı, daha iyi korunmalı, daha iyi tanıtılmalı, 
daha fazla  sahiplenilmeli, ilçenin ekonomisine daha fazla girdi sağlamalı.

Doğan Kuban hocanın deyimi ile “ Bilgi ile donatılmış bir ilgi” gerekli. Artık niye 
(1) Divriği E. Kaymakamı
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bir şeyler yapılmıyor diye birbirimizle tartışmadan ziyade, nasıl yapılmalı ve neler 
yapılması noktasında tartışma yapmalıyız. Çünkü bu konuda atılan ciddi adımlar 
bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı  ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Çevre 
düzenlemesi için kamulaştırma, zemin sorunları için sondaj ayrıca statik durumu-
nun izlenmesi çalışmaları başlatılmıştır.

Üçüncü bir gözün bakışı demiştik; gelen ziyaretçilerin böyle bir eseri ziyaret et-
tikten sonra dönerken ziyaret ettikleri yere ait hiçbir hatıra yada hediyelik eşya al-
maması anlaşılır gibi bir şey değildir.   Gelen ziyaretçiler sadece fotoğraf çektirip 
dönmektedirler. Çünkü bu yönde çok ama çok ciddi bir eksiklik bulunmaktadır. 
Oysa 119 adet tescilli  yapı bulunmaktadır. Bu binaların hepsini “müze ev” yapa-
bilmek mümkün değildir. Bunlar günlük hayata kazandırılarak  gelen ziyaretçilere 
açıla bilmeli, ücreti karşılığında gezdirilmeli bazılarında yöresel mutfaklardan su-
numlar yapılabilmeli, özelliklede bayanların bu konuda aktif bir rol üstlenerek aile 
ekonomilerine katkı sağlamaları mümkündür. Ayrıca bu durum  Divriği’nin otantik 
bir konuma gelmesine de katkı sağlayacak en önemli faktörlerden biridir. Beypazarı 
bunun en güzel bir örneğini oluşturmaktadır.   

Divriği’nin kültür ve turizm değerlerinin yanında  bir başka değeri İlçenin zengin 
maden yataklarına sahip olmasıdır. Aslında bu zengin maden kaynakları özellikle 
Demir-Çelik işletmelerinin 1930 lu yıllarda Divriği’de çalışmalarına başlanmış birlik-
te kültür ve tarihsel varlıklar gözardı edilmiş dolayısıyla turizm geliri diye bir kalemi 
ilçe 2000 li yıllara kadar hiç önemsemediği gibi farkında da olmamıştır. Ne zamanki 
işletme özelleştirilmiş, ilçede alternatif yatırım alanları araştırılmaya başlanıyor işte 
o zaman bu kıymetler biraz daha önemsenmeye,fark edilmeye başlandığını görmek-
teyiz.

Demir-Çelik Divriği’nin en önemli ekonomik varlığını oluşturmaktadır. Bu gün 
dahi ülkemizin ihtiyacı olan yıllık 4.5 mil/ton demir cevherinin %50 sini Divriği 
karşılamaktadır. Hemen hemen her ailede en az bir kişi burada çalışmış yada emek-
li olmuştur. Bu işletmelerin ilçede bulunması beraberinde ailelere az yada çok bir 
ekonomik girdi oluşturmuş, ailelerin çocuklarının eğitimine daha fazla önem ver-
melerine ilgilenmelerine sebep olmuştur. Bugün bir çok ailenin oğlu yada kızı iyi 
eğitim alarak ülkenin değişik yerlerinde kendi mesleklerini başarı ile icra ettiklerini 
görmekteyiz.

Eğitim-öğretim denilince Nuri ve Naci Demirağ kardeşleri, Sadık Özgürü, Mahir 
Tevruz’ u anmadan geçmemeli Divriği’nin eğitim-öğretimine yaptıkları katkılardan 
dolayı onları şükranla anmalıyız.

Bunların dışında  Divriği’nin doğal güzellikleri yaylaları ve zengin  florası ve yaban 
hayatı ile de çok önemli bir yerde olduğunu ifade etmeliyiz.

Ancak tüm bu güzellikleri görmek için takdir edersiniz ki en önemli şey ulaşım-
dır. Ulaşım ilçenin en önemli dezavantajını oluşturmaktadır. Ulaşım konusunda atılan 
önemli adımlar neticelendiği zaman gelişimin çok daha hızlı olacağına inancım tamdır.
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Bilindiği gibi Erzincan bağlantısı 2008 yılında tamamlanarak ulaşımda Divriği’nin 
çıkışı olmayan ilçe olmaktan kurtulmuş oldu.

- Şehir içi geçişi çok küçük eksikliklerin dışında tamamlandı.

- Arapgir bağlantı yolunda çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam etmekte olup, 
2011-2012 yılında trafiğe açılacağı ifade edilmektedir.

Bunların yanında en önemlisi tabi ki Sivas-Divriği yolunun durumudur. Burada iki 
alternatif Ulaştırma Bakanlığına sunulmuştur. Bunlardan biri Çetinkaya-Divriği ara-
sının iyileştirilmesi, II.si ise Hafik-Celaliye-Karayün-Pir Hüseyin köylerinden geçen 
yolun yapımıdır. Hangisi olursa olsun Divriği’nin önünün açılmasına çok ciddi katkı 
sağlayacağı kesindir.

Sonuç olarak  Divriği için ; gerek Sivas’ımızın gerekse Divriği ilçemizin ileri gelen-
lerinin yapacakları en önemli ve en güzel katkı ulaşım sorununun çözümüne yöne-
lik  kamuoyu oluşumunu desteklemek ve bu yönde atılan adımları sonuçlandırmaya 
yönelik adımların atılmasını sağlamak olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Divriği 
tanıtım günlerinin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri yürekten kutlu-
yor hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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KORUMAK VE TANITMAK

                                            Mehmet GÜRESİNLİ2

İnsanoğlu, yaşamını sürdürebilmek ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
toplumsal işbirliği ve dayanışmanın zorunluluğunu fark etmiş, bunun sonucu olarak 
ta günümüzden binlerce yıl önce bir arada yaşamanın mekânı olan kentleri oluştur-
maya başlamıştır.

Tarım toplumundan, sanayi toplumuna geçiş, savaşlar, göçler, teknolojik gelişmeler 
ve günümüz deki küreselleşme olgusu kentlerin değişimine, yaygınlaşmasına yeni 
yaşam alanlarının oluşumuna, bunun sonucu olarak ta yüzyılların birikimi kentlerin 
kimliklerinin bozulmasına ve de kaybolmasına yol açmıştır.

Kent aynı zamanda insan yaşamının önemli parçasıdır. Bu sebeple kentleri sadece 
konutlar, ticari yapılar ve kamu yapılarından oluşan bina stokları ve bunlar arasın-
da ki cadde, sokak ve meydanlardan ibaret fiziki mekânlar olarak nitelemek doğru 
değildir. Kentlerin en önemli öğesi içerisinde barındırdığı halkıdır. Halkın binlerce 
yıl boyu zamanın süzgecinden geçirerek kazanmış olduğu doğrularının ve de değer-
lerinin bütünü ise halkın kültürünü oluşturur. Kent kültürü, kente hayatiyet kazan-
dıran,  kenti ve kent insanlarının yaşam biçimini şekillendiren, aynı zamanda kente 
kimlik kazandıran dinamik bir unsurdur. Kenti oluşturan mimari yapıların da kent 
kültürü ile yakın ilişkisi vardır ve kent kültürünün bir bakıma dışa yansımasıdır.

Diğer taraftan kenti, bulunduğu çevreden ve doğadan soyutlanmakta mümkün de-
ğildir. Aslında doğal çevre ve kültür kentin bozulması ve değişiminden dolayı aynı 
zaman dilimi içinde birlikte etkilenmektedir. Başka bir değişle kentteki olumsuzluk-
lar, çevreyi ve kent kültürünü olumsuz etkilediği gibi doğal çevrede meydana gelen 
olumsuzluklar da kente ve kent kültürüne olumsuz şekilde yansımaktadır.

Nitekim yeşil alanların yok edilmesi ve yapılaşmaya açılması doğal çevrede nasıl 
bir yıkım ve yok oluş meydana getiriyorsa, tarihi yapıların yıkılarak yerlerine yoğun-
luklu betonarme binaların yapılması da aynı ölçüde kent kültürünün erozyonu ve 
kaybolması sonucunu doğurmaktadır.

Ülkemiz 50 yılı aşkın süredir yoğun bir göç olgusunu yaşamaktadır. Köy ve kasa-
balardan diğer deyişle kırsal alanlardan kentlere, küçük kentlerden de daha büyük 
kentlere doğru insanların akışına tanık oluyoruz. Örneğin İstanbul İlinin nüfusu her 
yıl, Sivas İlinin bugünkü nüfusundan daha fazla artmaktadır.

Günümüzde kentlerde yaşayan nüfus, köy ve kasabalarda yaşayan toplam nüfusun 
iki katını aşmış durumda. Bu sancılı sürecin daha ne kadar devam edeceğini ise kes-
tirmek güçtür.

Göçün getirdiği hızlı kentleşme kuşkusuz çevre ( Ekolojik ) dengesinin de bozul-
masına sebep olmaktadır. Nitekim yeşil alanların, konut ve işyeri yapımına feda edil-
mesi, tarım alanların yok olması, hava kirliliği, sanayi atıkları gittikçe daha fazla mo-

(2) Divriği E. Belediye Başkanı
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torlu aracın trafiğe çıkmasıyla bu araçlardan ve ısınma sistemlerinden çıkan gazlar 
kent yaşamını zora sokarken, aynı zamanda doğal çevrenin de tahribine, kirli hava 
tabakasında biriken asitleri de yağışla anıt eser taşlarının erimesine ve erozyonuna 
neden olmaktadır.

Hızlı göç ve bunun sonucu kentlerde oluşan yoğun nüfusun talebi ve bu talebin 
tetiklediği rant ticareti, kentlerde ki fiziki mekanlarında ki değişimin yolunu açmış-
tır. Barınma ihtiyacı talebi karşısında yapılan daha çok katlı betonarme binalar, daha 
büyük ticari mekânlar, kentte ulaşımı sağlamak için açılan daha geniş yollar vs. gibi 
fiziki uygulama ve yıkımlar hemen Ülkemizde ki bütün illerin kent kimliğinin bü-
yük ölçüde bozulmasına veya ortadan kalkmasına sebep olmuştur.

Son 50 yıllık bir süreçte denilebilir ki bütün kentler aynı tip, aynı görünümlü hatta 
aynı planlı çok katlı binalarla donatılmış, geçmişte bölgelere ve iklim koşullarına, 
çevre ve doğa şartlarına ve de yaşam biçim ve yerel kültür unsurlarına göre oluşmuş 
kentler, geçmişle bağlarını tamamen koparmış, adeta tek düze bir görünüm sergiler 
olmuşlardır. Artık kentlerimizin büyük bir bölümünü gerek fiziki yapılanmaları ve 
gerekse değer yargıları açısından geçmişle ilintilemek, geçmişle bugün arasında bağ 
kurabilmek kolay değildir. Her ilde veya ilçede geçmişten kalmış bir kaç tarihi veya 
sivil mimari yapı veya hatta bir iki yarım sokak kendilerini kuşatmış bu çok katlı 
betonarme binalar arasında adeta gölgelenmiş ve silinmiş vaziyette zamana karşı di-
renmektedirler.

Amasya, Kastamonu, Mardin, Midyat, Safranbolu, Beypazarı, Göynük, Taraklı, Bir-
gi, Kemaliye, Kemah gibi bir elin parmaklarıyla sayılabilecek, geçmişi günümüze 
taşıyan kimliği yok olmamış kentlerden birisi de İlçemiz Divriği’dir.

Divriği Ülkemizde demir cevherini çıkarıldığı yer olarak bilinir. Oysa Divriği bir 
maden şehri olduğu kadar bundan da daha önemlisi bir Tarih ve Kültür Şehridir. 

Divriği bilindiği üzere UNESCO tarafından dünya kültür varlıkları listesinde yer 
alan Ülkemizde ki 9 eserden biri olan “Ahmet Şah Ulu Camii ve Melike Turan Melek 
Darüşşifasının” bulunduğu bir kent olmakla da ayrı ve haklı bir üne sahiptir.

Tarihi Kaleleri, Kümbetleri, Hamamları, Bedesteni, Hanları ve Köprüleri, Tarihi 
Çeşmeleri, Tarihi Camii ve Mescitleri, Sivil Mimari Örneği olarak Konak ve Evleri, 
Tarihi Arasta ve Çarşısı, Tarihi Mezarlıklarıyla da Divriği tarihinin bir açık hava mü-
zesidir.

Başta “Ahmet Şah Ulu Camii ve Melike Turan Melek Darüşşifası” olmak üzere 
Divriği’yi taçlandıran anıt eserler ve sivil mimari örneği konak ve evlerden oluşan bu 
mimari yapıtlar Divriği’ye zaman içinde estetiğinde ötesinde simgesel ve armasal bir 
anlam kazandırmaktadır.

Divriği’nin diğer bir özelliği ise bozulmamış kent dokusudur. Gerek anıt eserlerin 
ve gerekse sivil mimari örneği yapıların içerisinde yer aldığı mahalle ve bu mahal-
leleri oluşturan cadde ve sokakları, bağ ve bahçeleri ile tam bir uyum içerisinde 
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Divriği’yi hem geçmişi hem de bugünü aynı zaman dilimi içerisinde birlikte yaşama-
mıza vesile olmaktadır.

Bu eserler ve bu tarihi doku, kentin hafızasıdır. Geçmişin kültür ve değerlerini kay-
betmiş kentlerin ise hafızasını kaybetmiş insanlardan farkı yoktur. 

Divriği’yi değerli kılan bir başka özellik ise bu kentin sadece insanların üretim ve 
ekonomik yönden yaşamını sürdürdüğü bir mekân olmasından öte, geçmişte ki ta-
rihsel ve kültürel zenginliğini yaşatması ve bunu devam ettirmesidir.

Yine Divriği’yi önemli kılan bir başka husus tarihi, doğal çevresi ve kültürel değer-
lerinin oluşturduğu yerel kimliğidir.

Yerel kimliğin önemli bir parçası olan anıt eserler ise birer sanatsal yapı olmaları 
özelliği yanında aynı zamanda günümüze ulaşan ve yaşadığımız toprakları vatan ya-
pan tarihin önemli belgeleri oluşudur.

Böylesine zengin tarihi ve kültürel mirası sahip Divriği’de bugün için neler yapmalı-
yız ve Divriği’yi geleceğe nasıl hazırlamalıyız sorusuna verilecek cevap ise çok açıktır. 
Divriği’nin kentsel gelişiminin yollarını ararken, tarihi ve kültürel değerlerini koru-
yacağız. Bunun için başta gelen husus Divriği’de yaşayan veya her ne sebeple olursa 
olsun Divriği’den ayrılmış olan halkımızın Divriği’ye sahiplenmesidir.Divriği’nin ta-
rihini bilerek tarihi kültürel varlıkları olan gerek anıt eserlerin ve gerekse sivil mi-
mari örneği yapıların geçmişin bize bıraktığı bir miras olmayıp, bunların geleceğe 
taşımamız gereken emanetler olduğunu kabul ederek, keza Divriği’nin Anadolu’da 
bozulmamış ve kaybolmamış tarihi dokusuyla ender ve örnek yerleşim yerlerinden 
biri olduğu gerçeğini görerek başka bir deyişle “Divriği’yi doğru tanıyarak” bu ilçeye 
önce bizler hak ettiği değeri vermeliyiz ve özenle korumalıyız.        
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DİVRİĞİ   İLÇESİ 
( DİVRİĞİ KÜLTÜR MİRASI VE KORUNMASI )

Kutlu ÖZEN3 

Sivas iline bağlı bir ilçe merkezi olan Divriği, Yukarı Fırat havzasında yer alır. Do-
ğuda Erzincan, batıda Kangal, kuzeyde Zara  ve İmranlı, güneyde ise Malatya ile 
çevrilidir. Yüzölçümü 2.936  km  karedir. İlçenin dış bağlantısı bazı geçit ve yollarla 
mümkün olmaktadır. Sivas’a demiryolu ile 179, karayolu ile 184 km  uzaklıktadır.

Divriği, idari yapı olarak 1516’da  Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 1850’ye kadar 
Eyalet-i Rum(Sivas Vilayeti)’un bir sancağı, bu tarihten sonra kaymakamlık olmuş-
tur.

Divriği, sürekli göç veren bir ilçemizidir. Divriği, 1800’lerde 10.000 nüfus barındır-
maktaydı. Bu nüfus, 1930’larda 3500’e kadar düşmüştür. 1935’ten sonra demiryo-
lunun gelmesi, demir madenlerinin işletmeye açılmasıyla tedrici bir artış göstermeye 
başlayan nüfus, 1990’da 17.664’e yükselmiştir.4 Fakat son Genel Nüfus Sayımına 
göre  ilçe merkezinin nüfusu 15.135’e düşmüştür.

Bilindiği gibi Mengücekoğulları tarafından  Türk hakimiyetine alınan Divriği, kısa 
zamanda Türkleşti, Müslümanlaştı. Daha ziyade  Oğuzlar’ın  Salur Boyu  ile iskan 
olunan şehirde 1530 tarihinde Müslüman hane sayısı 498 idi ve toplam  nüfusun 
yüzde 70’ini meydana  getiriyordu.5   

Necdet Sakaoğlu’na göre XII. Yüzyıldan, XVIII. Yüzyıl sonlarına kadar Kale içine, 
Kale ve Iğımbat  yamaçlarına, Bağlar denilen şimdiki Ardanus, Uluzar semtlerine 
yayılan şehir, son iki yüz yıl içinde Çaltı Çayı vadisine doğru yayılmaya başlamış, 
Abuçimen ve Pireyüp derelerinin yamaçlarını istila etmiştir.6  

Yerleşme alanı, güneyden  kuzeye oldukça düz olup İmamoğlu, Cirgişan ve  Hü-
kümet Caddesi bayırları ile kademelenmiştir. Iğımbat Dağı şehrin doğusunda; Kale, 
kuzey doğusunda yer alır  ve Çaltı Çayı’nı takip eder.

Nüfusun o kadar fazla  olmamasına rağmen, eski devirlerde olduğu gibi,  şehir bah-
çeli evleri ile  çok geniş bir alana yayılma özelliğini  günümüze kadar korumuştur. 
Halen  26 mahallede 2.000’den fazla yapı bulunmaktadır. 

1995 yılı sonu itibariyle Divriği ilçesinde 27 mahalle bulunmaktadır.

Birinci Bölüm Yörenin Tarihi 

Eski Yunan  kaynaklarında  Aphlike,  Bizans kaynaklarında  Tephrice(Tefrike) şek-
linde kaydedilen  Divriği, Arap kaynaklarında suyun çıktığı yer/suyun kaynağı an-

(3) Araştırmacı - Yazar

(4) 1990  Nüfus Sayımı Sonuçları ( 58  Sivas ), DİE

(5) Ersin Gülsoy, XVI. Asrın İlk Yarısında Divriği Kazası (Marmara Üniv., Sosyal Bil., Enst., Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul  l992), s.9-ll,

(6) Necdet Sakaoğlu, Divriği’de Ev Mimarisi, İstanbul 1978, s.7-8
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lamında   el-Abrik veya  Ebrik şeklinde geçer. VIII. Yüzyıl sonlarında  inşa edilen ilk 
kale  ve  kurulan kent de  Tephrike  adıyla tanınmıştır. XV. Yüzyıl  Osmanlı kaynak-
ları  Divrik ve Divrigi tarzında yazarlar. Günümüzde  Divriği  şeklinde yazılmaktadır.

Divriği’nin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu bilinmemektedir. Divriği’nin 
belgelere dayanan gerçek tarihi IX.yüzyıl ortalarında  Pavlikiyanlar’la başlar. Bu de-
virde Divriği, Pavlikiyanların başlıca merkezlerinden biri idi. Pizans İmparatoru VI. 
Leo(886-9l2), Pavlikiyanların üzerine bir sefer düzenledi. Halkın büyük bir çoğun-
luğu sürgüne gönderildi. X. Yüzyılda bir Bizans garnizonunun yerleştiği Tephrike 
kalesi, Sasani ve Abbasi sınırlarına yakın bir  konumda ileri karakol olarak önem ka-
zandı. İmparator Romanos Diogenes, l3 Mart l068’de çıktığı Doğu Seferi’nde  Divriği 
civarında karşılaştığı Türk kuvvetlerini geri çekilmeye mecbur etti.

a.Mengücek  Oğulları Döneminde Divriği:

Mengücekoğulları, 1071tarihindeki Malazgirt Zafer’nin ardından Yukarı Fırat 
Havzası’nda kurulmuş ve varlığını 200 yıl sürdürmüş  bir Türk Beylliği’dir.

Onlar ilkin Doğu bölgelerinin Türkleşmesinde görev almışlar, Türkmen(Oğuz) 
göçmenlerinin Anadolu’ya taşınmasına öncülük etmişlerdir. Zafer’den sonra ise, 
Anadolu Türklüğü’nün  temellerinden olan küçük devletlerini kurmuşlardır. Siyasal 
olaylara fazla karışmayan  Mengücekoğulları, daha çok toplum ve sanat hizmetlerine 
eğilmişlerdir. Saraysız yaşamışlar; fakat okul, hastane, cami, yol, köprü...yapmışlar-
dır. Kendilerine layık gördükleri tek şey, Orta Asya kurganlarını andıran türbeleridir.7  

Erzincan, Kemah, Şebinkarahisar ve Divriği’yi içine alan bu beyliğin kurucusu, 
Alparslan’ın komutanlarından  Emir Mengücek Gazi(l07l ? -lll8 ?)’dir. Emir Mengü-
cek, l080’e doğru Divriği’yi feth etmiştir. Mengücek Gazi’nin özellikle  Oğuz boyla-
rından Kayılar’ı, Bayatlar’ı, Karaevli ve Akevliler’i  yeni vatana yerleştirdiği öne sürül-
mektedir. Prof. Dr. Faruk Sümer de Divriği yöresine yerleşen Türklerin önemli bir 
kısmının  Salurlu  olduğunu ifade etmektedir.

Mengücek  Gazi’nin ölümünden sonra Beyliğin başına oğlu  Emir İshak(1118 ?- 
ll42 ?) geçmiştir. İshak’ın ölümünden sonra ülkesi oğulları arasında paylaşıldı ve 
oğularından Davud Şah, Erzincan-Kemah; Süleyman Şah  da Divriği kolunun beyi 
oldu.

a.a. Mengücek Oğullarının  Divriği  Kolu

Bu kola mensup Mengücek Beyleri’nden tarih kitapları söz etmez. Bunların varlığı, 
Divriği’de yaptırmış oldukları hayır kurumlarının incelenmesinden anlaşılmıştır.

I.Süleyman:Bu koldan ilk  Divriği Mengücek Beyi, İshak’ın oğlu ve Mengücek 
Gazi’nin torunu olan  I.Süleyman’dır. Kendisine ait herhangi bir eser  görülmemiş 
olup, ne zaman öldüğü de belli değildir.

Süleymanoğlu  Emir Seyfeddin Şahinşah(1174  ?- 1196): Divriği kolunun ilk ünlü 
(7) Necdet Sakaoğlu, Türk Anadolu’da Mengücekoğulları, Milliyet Yayınları, İstanbul, l97l, s.l0-ll.



21

hükümdarıdır. Şahin Şah(Şahan Şah), Divriği kalesindeki caminin de banisidir. Bu 
cami(Kale Camii), kitabesinden de anlaşılacağına göre 576(1180/1181)’da yaptırıl-
mıştır. Şahin Şah, kasabanın  ortasında kendisine bir de türbe yaptırmıştır. Bu eseri 
halk arasında  Sitte Melik  adı ile anılmaktadır. Türbenin  592(1196)’dir. Kitabede 
o zamanlar bütün Türk sultan ve melikleri tarafından kulanılan  alp, kutluğ, uluğ, 
tuğrul, tiğin... gibi  ünvanlar ve lakaplar da  bulunmaktadır. Şahin Şah döneminde  
Kale Camisi  ve Sitte Melik Türbesi’nden başka Kamareddin  ve muhtemelen  Ahi 
Yusuf Türbesi de yaptırılmıştır.

II. Süleyman Şah: Babası Şahin Şah’ın ölümünden sonra tahta geçmiştir. 

Melik Ahmet Şah(1228’den önce-1252’den önce): Divriği’deki meşhur  Ulucamii 
yaptıran Mengücek Beyi, Şahinşah’ın  torunu ve  II. Süleyman’ın oğlu Ahmet Şah’tır. 
O,  yalnız Divriği Ulucamii’ni  yaptırmakla kalmamış, küçük ülkesinin bütün ihtiyaç-
larına el atmıştır. Bugün bile Divriği’de Ahmet Şah’ın getirtmişolduğu içme suyun-
dan faydalanılmaktadır.

Divriği Ulucamii’nin inşa tarihi 626(1228-1229) olup, kitabelerden birinde Selçuk-
lu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın adı geçmektedir. Caminin son kitabesi 638(l240) ta-
rihini taşımaktadır. Caminin yapımında mimar ve sanatkar olarak Ahlatlı Hürremşah 
ile Tiflisli Ahmet çalışmışlardır. Ahmet Şah, annesiyle birlikte Ulucami’yi yaptırırken, 
eşi  Turan Melek de camiye bitişik olan Darüşşifa’yı yaptırmıştır. Ulucami’nin vakfi-
yesi 5 Temmuz l243 tarihini taşımaktadır.

Melik Ahmet Şah’ın  641(1243)’den sonra hangi tarihte öldüğü bilinmiyor. Ulu-
cami ile bitişik Darüşşifa(Şifa yeri/Hastane) arasındaki türbede  irili ufaklı 15 kabir  
görülür. Bunlardan sırçalı tuğlalarla örülmüş olanının Ahmet Şah’la ilgili olabileceği 
sanılıyor. Bu kabir diğerlerinden yüksekçe ve ortadadır. Melike Turan’ın ki türbeye 
girişin solundadır. (N.Sakaoğlu)

Melik Müeyyed Salih: Ahmet Şah’ın oğludur. 641(1243)’deki Moğol saldırısı sıra-
sında yıkılan Divriği Kalesi’nin surlarını  onartmıştır. Arslan Burcu(1252)’nu yaptır-
mıştır. Melik Salih, Divriği Mengüceklilerinin son Beyi’dir.

a.b. Mengücekoğulları’ndan Sonra Divriği (1277-1516)

675(1276/1277)’te Hülagü’nün oğlu İran İlhanlı hükümdara Abaka, Mısır 
Memlüklüleri’ne karşı Elbistan seferine giderken Divriği’ye de uğramış, şehir eşrafını 
kendisini istikbal ederek iyi bir şekilde karşılamasına rağmen surların yıkılmasını 
emretmişti.

1340’a kadar geçici Moğol(İlhanlı) işgalinde kalan Divriği, 1340-1398 arasında yer-
li bir hanedan olan Şuhriler’in yönetiminde, ilkin Eratna, sonra da Kadı Burhaneddin 
hükümetlerine bağımlı kaldı. 1401 yılında  Memlüklü sınırlarına katılan bu kent, bu 
devletin  kuzey doğudaki en önemli karakolu oldu. 1516’ya kadar süren Memlüklü 
döneminde Naibü’s-Sultana ünvanıyla yöneticilikte bulunanlar, yeni borçok cami, 
türbe, han, hamam ve zaviye yaptırdılar. Kantepe, Hoca Mercan, Araplık, Kadı İsken-
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der... adlarını taşıyan  eserler Memlüklüler döneminden kalmadır. Bugün Kantepe 
Camisi içinde Memlük Sultanı  Seyfettin Kayıtbay(1468-1496)’ın adını taşıyan ve 
onun devrinde burada bulunan bir Mısır Valisi  medfundur. Türbe kitabesi kitabesi 
874(l469) veya  894(1489) tarihlidir.

Divriği, Memlüklüler döneminde Şam Eyaleti’nin Halep Naipliği’ne bağlı ileri bir  
karakolu durumundaydı. 

Divriği, kesin olarak Mercidabık Zaferi(24 Ağustos l5l6)’nden sonra Osmanlı  ha-
kimiyetine girdi. 1391’den başlayan ve 1516 yılına kadar devam eden Memlüklü 
hakimiyeti sona erdi.  

b. Osmanlılar Döneminde Divriği(1516-1 Kasım 1922):

Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı topraklarına katılan Divriği, Sivas Eyaleti’ne 
bağlı bir sancak merkezi olmuştur. 1516 yılından 1854 yılına kadar sancak merkezi 
olan Divriği, daha sonra kaza merkezi olmuştur. XIX. Yüzyıl sonlarında Divriği’nin 9 
nahiyesi, 125 köyü ve toplam olarak 48.907 nüfusu  vardı.

c. Cumhuriyet Döneminde Divriği: 

Divriği ilçesi kalkınmasını Cumhuriyetle birlikte sağlamıştır. XVII. Yüzyıldan iti-
baren başlayan çöküş, XVIII. Yüzyılda da devam etmiş, X!X. yüzyılın  sonunda terk 
edilmiş bir kasaba görünümünü almıştır.

Divriği, ekonomik canlılığına Divriği Madenleri Müessesesi ile kavuşmuştur. 1937 
yılında Sivas-Erzurum  demiryolu Divriği’ye ulaşmıştır. Türkiye’nin bilinen en yük-
sek kaliteli demir cevheri butarihlerde bulunmuştur. 19 Mayıs 1938’de işletmeye 
açılan Divriği demir sahaları 21 Haziran 1955’te Türkiye Demir ve Çelik İşletme-
leri Genel Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. 1974 yılında  Konsantrasyon ve Pelet 
Tesisleri’nin yapımı ihale edilmiştir.

1937 yılında Abdurrahman Naci Demirağ’ın maddi katkılarıyla Divriği kendi adı ile 
anılan içme suyuna (Nacibey Suyu) kavuşmuştur. 1938-1939 öğretim yılında Nuri 
Demirağ Orta okulu eğitime açılmıştır.

Divriği’nin  karayolu bağlantısı ancak 1970 yılında gerçekleşebilmiştir. Cumhuriyet 
Üniversitesi’nin açılmasından sonra(1974), bu üniversiteye bağlı  olarak l987-l988  
öğretim yılında Divriği Meslek Yüksekokulu açılmıştır.

Divriği Mursal Barajı/Göleti’nin yapılmasıyla(1992) ilçe merkezi ve yakın köyler 
sulama suyuna kavuşmuştur.8  

İkinci Bölüm Anıtsal Yapılar

a. Divriği Kalesi: 

Şehrin kuzeyinde, Çaltı Irmağı’na bakan kayalığın üzerindedir. Yeri ve genel görü-
nümü ile öteki Anadolu kalelerini andırır. 

(8) Kutlu Özen, Sivas ve Divriği Yöresinde..., s.65-68.
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Bazı Bölümlerinin, M.S. IX yy’da  Pavlikanlar’ca yapıldığı sanılmaktadır. Fakat Div-
riği Kalesi, bugünkü durumu ile Mengücekoğullarının ayakta kalmış tek kalesidir. 
Divriği Kalesi, a. Dış Kale, , b.İç Kale olmak üzere ikiye ayrılır. Dış ve İç Kaleyi mey-
dana getiren duvarlar boyunca bir çok burçlar vardır. Bunlardan en önemlisi Arslan 
Burcu’dur. İç Kale’nin Dış Kale’den daha eski olduğunda şüphe yoktur. Çünkü İç 
Kale’deki camiin H.592( 1195)  tarihi ile Dış Kale kapılarında görülen 634(1236) ve 
640(1242) tarihleri arasında 40-50 yıllık bir zaman farkı vardır. Divriği Kalesi’nin A 
ve B olmak üzere iki kapısı bulunmaktadır.9  

b. Kale Camii:

Kalede en önemli eser olarak Kale Camii(Şahin Şah Camii) bulunmaktadır. Cami-
ye kuzeydeki kapıdan girilir. Süslemeler bu kapı panosundadır. Caminin içi doğu 
ve batı cephelerdeki küçüklü büyüklü pencerelerden ışık alır. Bu cam, Türklerin 
Anadolu’da uygarlıklarını geliştirmeye başladıkları dönemin ilk yıllarından günü-
müze kalan eder yapılardan biridir.Kale Camii üç kitabeye sahiptir. Bu kitabelerden 
birinde “Bu kutsal caminin yapımını, ulusunun başkanı ve büyük başkomutan, dün-
yanın ve dinin keskin kılıcı; zaferleri çok, Halife’nin kılıcı Şahinşah bin Süleyman 
bin Emir İshak 576(1180/81) yılında (emir)buyurdu”  ifadesi yer almaktadır. Diğer 
bir kitabede de “Eseri yapan Maragalı Piruz’un(?) oğlu Üstat Hasan’dır” cümlesi bu-
lunmaktadır.

Divriği Kale Camii, Türklerin Anadolu’daki en eski birkaç yapısından teki ve 
en önemlisidir. Kayseri Külük Camii, Sivas Ulu Camii, her ne kadar Divriği Kali 
Camii’nden 30-40 yıl daha önce yapılmışlarsa da bunların sanat değerleri geri-
de kalmaktadır. Fakat bu eşsiz anıt bugün korkunç bir bakımsızlık içindedir.10  

c. Divriği Ulucamii ve Bitişik Darüşşifa:

Divriği Ulucamii, Kale’nin güneyinde, Iğımbat Tepesinin batı eteğinde yükselen 
muhteşem bir anıttır. Yeri son derece güzel seçilmiştir.

Ulucami’yi övme konusunda, yerli yabancı inceleyiciler, bir çok sıfatları, benzet-
meleri denemişlerdir. Avrupalı sanat eleştirmenlerinden bir bölümü “Anadolu’nun 
Elhamrası” derken, A.Gabriel, “Anadolu Türk anıtlarının en dikkate değer olanı Div-
riği Ulucamii’dir.”, Van Berchem, “İslam Sanatının en hayret ve hayranlık uyandırıcı 
eserlerinden biri de Divriği Ulucamii’dir” demektedirler.

Camiye, güneyinde bitişik olarak yapılmış bulunan ve halk dilinde “Medrese” diye 
adlandırılan yapı, bir Selçuklu hastanesi(Dürüşşifa)’dir. Uzaktan ve yakından bu iki 
yapı ayırt edilmediği gibi, Ulucami deyimi genel bir ad olarak  her ikisini de  kap-
sar. Cami ve hastane bir dikdörtgen alan üzerine inşa edilmiş olup boyutları dıştan 
32x64 m dir. Cami, 1280 m2, Darüşşifa 768 m2’lik bir alan üzerine kurulmuştur.

Caminin ortalama  taban tonoz yükseltisi 9,5 metredir. Camide en yüksek nokta  
(9) Necdet Sakaoğlu,  Mengücekoğulları, Milliyet Yay., İstanbul 1971, s.113-117

(10) Sakaoğlu, a.g.e., s.121-130
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Mihrap kubbesinin çatısını meydana getiren piramit olup tepe noktasının yerden 
yüksekliği 25 m dir.

Kapılar, Selçuklu eserlerinde  görüldüğü gibi yapıdan daha yüksektir. Fakat bu 
yükseklik olgun ve mantıklı tutulmuştur. Kıble ve Darüşşifa kapıları 14,5 m yüksek-
liğindedir.11  

c.a.  Ulucami-Camiikebir:

Caminin dikdörtgen bir planı vardır. Cami’ye kuzeydeki büyük bir genel 
girişten(Kıble kapısı) ve batıya bakan ikinci bir kapıdan(Çıkış veya erkekler kapısı) 
girilir. Doğuya açılan üçüncü kapı(Şah Kapısı) şimdi pencere durumundadır.

Ulucami, sert karasal iklimi göz önünde  tutularak üstü kapalı tipte yapılmıştır. 
Planı örten tonozlar ve kubbeler, değişik biçimde beş sahın oluşturur. Genişliğine 
ve derinliğine   beşer açıklıklı olan 23 tonoz ve 2 kubbe, 16 sütuna oturtulmuştur. 
Duvarlar, sütunlar ve kemerler, hep side yüzeyi çok hafif pürüzlü düzgün kalker 
taşından yapılmıştır.

Mihrap: Biçimi ve dekorasyonu ile Anadolu’da tektir. Mihrap panosu ve nişi, süsle-
me yönünden sadedir. Mihrap çok  iyi korunmuş olarak ilk halini günümüze kadar 
saklamıştır .

Mihrap kitabesinde “Ahlatlı Mugis oğlu Hurremşah” cümlesi yer almaktadır.

Minber: Ahşap olup boyutları; yükseklik: 6,7 m.   , derinlik: 4,2 m., en: 103 cm . 
dir. Selçuk sanatının Anadolu’da klasikleşmiş şekilleriyle ve üstün bir ustalıkla işlen-
miş nefis bir sanat eseridir. Süslü yazılar da Selçuk hat sanatının yüksek seviyesini 
yansıtır. Minberde ad ve tarih kitabelerinin yanı sıra çok sayıda kutsal söz bulun-
maktadır. 

Abanoz  minberin mihraba bakan yüzeyinde şu cümleler yer almaktadır: “Bu kutsal 
Minberin yapılıp yerine konulmasını, Yüce Tanrı’mın hoşnutluğunu kazanmak için, 
Halife’nin yardımcısı Hüsam’üd Dünya ve’d din Ahmet Şah bin Süleyman Şah bu-
yurdu. Tarih  638(1240/41)

İç Türbe(Şehitlik): Her ne kadar bu bölüm planda Darüşşifa’da yer alıyorsa da şim-
diki durumda girişi cami tarafına çevrilmiştir. Türbe, yüksek bir taş kubbe ile örtü-
lüdür. Türbede kitabesiz 15 sanduka vardır.

Kıble Kapısı: Anıtsal bir giriş olan Kıble Kapısı, İslam sanatının en üstün eserle-
rinden birisidir. Kıble Kapısı 14,5 m. yükseklik, 11,5 m  en ve  duvar cephesinden 
ileriye doğru1,6 m.   taşıntı verir. Bu kapının böyle eşsiz ve tek olmasını sağlayan bir 
neden olarak, Ahmet Şah’ın, mimar Ahlatlı Hürremşah’tan, o zamana kadar yapılmış 
bütün eserlerin üstünde cennet örneği bir eser yaratması isteği akla gelmektedir. 

Kıble Kapısı’nda “Yüce Tanrı’ya yönelmek için bu büyük caminin yapımını, Tanrı 
rahmetine muhtaç güçsüz kul Ahmet Şah bin Süleyman Şah 626(1228) tarihinde 

(11) Sakaoğlu, a.g.e., s. 148-151
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buyurdu. Allah sultanlığını sonsuz kılsın” cümlesi yer almaktadır.

Ahlatlı bir Türk’ün düşündüğü, çizdiği ve yaptığı bu eser, Orta Asya’dan, Kafkas ve 
İran yoluyla Anadolu’ya gelen, Bizans’a Suriye ve Mezopotamya’da  dayanan öz Türk 
sanatının bir sentezidir denebilir. Kıble kapısının barok özellikleri, mimarın kendi 
buluşu ve yapıcılığıdır.12  

Çıkış Kapısı: Caminin batı cephesi üzerinde ve yapının doğu-batı ekseni üzerinde 
kurulmuştur. Bu da Türk yapı sanatı içinde balı başına bir bütünlük ve teklik sun-
maktadır. Bu kapı daha mütevazı ve normal ölçüler içinde tutulmuştur. Yükseklik 
9,5 m.. , en 6 m. dir. Daha yumuşak ve yüzeysel çizgilerle dolu bir kapıdır. Bu ka-
pıdaki halı ve kilim motifleri yanında, tek düzeyli geometrik motifiler, kuş figürleri 
çok değerli bir kompozisyon sağlar. Kapı bu tezyinatı ile adeta bir şark halısına  veya 
eşsiz desenlerle bezeli kumaşa benzemektedir. 

Çıkış kapısı nişinde şu ifadeler yer alır: “İlkin temeller atıldı. Bu  kutsal ve büyük ca-
minin yapılmasını, yüce Tanrı’nın hoşnutluğunu isteyen, Halifenin yardımcısı , Tanrı 
rahmetine muhtaç güçsüz kul Ahmet Şah bin Süleyman Şah bin Şahinşah buyurdu. 
Allah, sultanlığını sonsuz kılsın gücünü artırsın. 626 birinci muharrem(Aralık 1228) 
ayında.13  

Şah Kapısı: Taht Kapısı da denilen bu üçüncü giriş, yayınların tümünde “Doğu 
Kapısı veya Doğudaki nişli Pencere” olarak geçmektedir. Şahların, camiye girip çık-
malarını sağlamak için yapılmıştır. Şah Kapı’sındaki süslemeler, 1248 tarihli minber 
ile benzerlikler taşır.Bu bezemelerin Tiflisli Ahmet tarafından yapılmış olduğu ileri 
sürülebilir. 14 

 b.  DARÜŞŞİFA(Turan Melek Darüşşifası-Medrese)

Divriği  Darüşşifası, Erzincan Hükümdarı II. Alaeddin Davut Şah’ın kız kardeşi 
Prenses Turan Melek tarafından 626(1228)’da yaptırılmıştır.

Selçuklular devrinde bugünkü hastanelerin görevini yapan darüşşifalar çok yaygın-
dı. Bu kurumları yaptıranlar ise genellikle kadınlardı. 

Kayseri’de Prenses Nesibe Hatun, Divriği’de Prenses Turan Melek, Kütahya’da  Gül-
süm Hatun, Amasya’da İlduş Hatun, İsfahan’da Kutluğ Türkan Hatun gibi. Genellik-
le “eyvanlı medrese” planını andıracak biçimde yapılan Anadolu  darüşşifalarından 
günümüzde kalanlar şunlardır:

Kayseri Darüşşifası(Gevher Nesibe), 1205 tarihli

Sivas     “              “ (İ.Keykavus)        1217

Divriği   “              “(Turan Melek)      1228
(12) Sakaoğlu, a.g.e, s.174-175

(13) Sakaoğlu, a.g.e., s.182

(14) Sakaoğlu, a.g.e., 180
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Bunların dışında 1235 tarihli Çankırı, 1272 tarihli Kastamonu, 1275 tarihli Tokat, 
1308 tarihli Amasya ve yine  XIII.yy  yapılmış olan  Konya ve Aksaray darüşşifalarını 
da sayabiliriz.

Divriği Darüşşifası’nın genel anlamda bir hastane mi, yoksa belli bir hastalığa özgü 
saklıkevi mi olduğu konusu açıklık kazanmamıştır.

Darüşşifa’nın anıtsal kapısı batıya bakar. Kare planlı sofanın iki yanında dar revak-
lar bulunur. Sofanın merkezinde havuz yer alır. Üst kata  taş basamaklarla çıkılır.

Kapı: Van Brchem, Darüşşifa’nın  batıya bakan kapısı hakkında şu cümleleri kulla-
nır: “Kıble kapısı kadar garip...Süslemesi ona benzerlikler gösteriyor. Ne var ki biraz 
daha sadelik egemen” der.. 

Kapı, 14 m. yükseklik, 10,5 m. genişlik ve 4,5 m. derinlikle pek büyük hacimlerde 
yücelmektedir.

Solda ikinci sütun demeti büklümleri arasında profillerin üstündeki üçgenlerin giz-
lediği gözden kaçırılmış, ustalar röliyefi bulunmaktadır. Bu röliyef üzülerek belirte-
yim ki 1980’li yıllarda tahrip edildi.

Darüşşifa kitabe yönünden cami kadar zengin değildir. Burada bir kapı kitabesine, 
bir de içeride sanatkar imzasına rastlıyoruz.

Kapı kitabesinde şu cümleler yer alır: “ Bu kutsal sağlıkevinin yapımın, Kutlu melik 
Fahreddin Behramşah’ın kızı, Tanrı’nın hoşnutluğunu kazanmak isteyen ve onun ba-
ğışlamasına muhtaç olan, Adaletli Melike Turan Melek Buyurdu. Allah kabul etsin, 
amin. 626 yılının birinci ayında(Aralık 1228)

Yine, büyük eyvanın sonunda, bir taş üzerine yazılmış “Ahlatlı  Hürremşah’ın ese-
ridir” cümlesi yer alır.15  

Sonuç: 1228 yılında yapımına başlanan ve 1240/41’de son kitabesi yazılan Ulucami 
ve bitişik Darüşşifa, Mengücekoğullarının eşsiz anıtıdır. Eser, Anadolu Türk sanatı 
açısından  bir başlangıç ve daha sonraki yüzyıllara örnek olmuştur.

d. Anıtsal Bir Yapı Olarak Türbeler

1. Ahi Yusuf Türbesi :

Bugün tamamen bir taş yığını halinde bulunan Ahi Yusuf Türbesi, Divriği Ulucamii 
civarında ve Nurettin Salih(Kemankeş)  Türbesi’nin az ilerisindeki bir evin avlusu 
içerisinde bulunmaktadır. Kubbesi, iki yan duvarı tamamen yıkılmıştır. Batıya ba-
kan duvarı üzerinde bizim “hacet penceresi” olarak nitelendirdiğimiz iki açıklık ile 
dışta 80 x 200 cm.  boyutunda bir kitabe plakası görülür. Buraya Selçuklu sülüsü ile 
Kur’an-ı Kerim’den Kasas Suresi  88.  Ayetin sonu yazılmıştır.

“O’ndan başka her şey yok olacaktır;  
Hüküm O’nundur, hepiniz O’na  döneceksiniz.”

(15) Sakaoğlu, a.g.e., s.202-203
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Bu kitabe plakası l993 baharında türbenin bahçesine düşmüş, edindiğim bilgilere 
göre yakın yıllarda Turan Melek Darüşşifası içine alınmıştır.

Necdet Sakaoğlu, “Türk Anadolu’da Mengücekoğulları” adlı eserinde  Ahi Yusuf 
Türbesi’nin Mengücekler(1142-l277) dönemine ait olduğunu ileri sürmektedir.16 

2. Araplık

Halkın Araplık adını verdiği türbe, Hacib Ahmet’e aittir. Koca Paşa mahallesin-
de, Araplık  sokağında, gidişte yolun sol kenarındadır. Sekiz köşeli, kubbesi yıkık 
bir kümbet kalıntısıdır. Memlüklü Sultanlığı(1391-1516) dönemine ait bir türbedir. 
Türbenin içinde asırlık bir dargun ağacı vardır. Bitişiğinde küçük bir mescit yeri 
bulunmaktadır.

3. Hacı Mehmet Türbe ve Zaviyesi

Türbe kalıntıları Söğütlük yolu üzerindedir. Çarşıbaşı’ndan İmamoğlu Mahallesine 
giderken sağ kol üzerinde ve Yaminoğlu evi bitişiğindedir. Türbenin arka duvarı 
ayaktadır. İki yan duvar kısmen, ön duvar tamamen yıkılmıştır. Dikdörtgen planlı ve 
kubbeli türbeden bugün pek az şey kalmıştır. 

4. Hoca Mercan Türbesi

Türbe, Mercantepe yokuşundadır. Çolakoğlu Süleyman evi ile Nuri Ünsal evinin 
arka kısmındaki arsa üzerindedir. Türbeye ait temel kalıntıları mevcuttur. 

5. Kadı İskender bin Abdülcebbar Türbesi

Burası, halk arasında Hasan Gazi türbesi olarak bilinir. Türbe kalıntıları İmamoğ-
lu Mahallesinde ve Nebipaşa konağının bitişiğindedir. Mescit ve türbe yan yanadır. 
Türbede beşik örtülü bir mezar ve dargun ağacı bulunmaktadır. Türbe 714(1314) 
yılında inşa edilmiştir. Burada  yatan zatın İskenderun’dan geldiği ve Divriği’de kadı-
lık yaptığı söylenmektedir. Nebipaşazadeler bu zatın mütevellisidir.

6. Kamereddin Türbesi/Kubbedibi:

Türbe, Ulucami’ye yakın olup, çarşı yolundadır. Garipler Mezarlığı’nın ortasındadır. 
Emir Hacip Ahmedü’l Kebir Kamereddin el Haccü’l Harameyn adına yapılmış olan 
bu türbeye halk Kubbedibi der ve burayı Ulucami mimarının mezarı kabul eder. 
Kamereddin türbesi sekizgen plan üzerine, klasik çadır stilinde ve esmer kalker taş-
lardan 592(1196) yılında yapılmıştır.17  

7. Kayıtbay Türbesi

Türbe, İmamoğlu Mahallesinde ve İmamoğlu(Kantebe) camii içindedir. Kabirler 
daha önce cami dışında iken, 1320(1904) yılında yapılan genişletme sırasında cami 
içine alınmıştır.

(16) Necdet Sakaoğlu, Türk Anadolu’da...., s.146

(17) Necdet Sakaoğlu, Türk Anadolu’da..., s.138-140
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Cami içinde zarif desenli iki taş kabir vardır. Bunlar yan yanadır. Bunlardan birisi 
Memlüklü Sultanı Kayıtbay’ın Divriği’de ölen oğluna aittir. Nasır Seyyit Mehmet’e 
ait olan bu türbe 894(1488) yılında yaptırılmıştır. Halk buraya Kantepe demektedir. 
Kayıtbay’ın ismi zamanla Kantepe’ye dönüşmüştür. 18 

8.Kemankeş (Nurettin Salih) Türbesi

Türbe, Ulucami’nin güneyinde, İmamoğlu’na giden sokak üzerinde ve Kemankeş 
Mescidi’nin bitişiğindedir. Sekizgen planlı ve piramit çatılıdır. Mevdud oğlu Hacip 
Siraceddin tarafından oğlu Nureddin Salih için 638(1240/1241) tarihinde yaptırıl-
mıştır.Selçuklu dönemi kümbetlerindendir. Türbe içinde kitabesiz iki sanduka var-
dır. 19 

9.Melike Turan Türbesi

Anadolu’daki  Şifahaneler/Darüşşifalar içinde Kayseri Gevher Nesibe(1206), Si-
vas 1.İzzeddin Keykavus(1217)’dan sonra  Divriği Melike Turan Şifahanesi(1227)  
üçüncü sırayı alır. Şifahane, Ulucami’ye bitişik olarak inşa edilmiştir. 20 

Şifahane’nin batı yönündeki kapısından girince  sol ileri köşede türbe bulunur. 
Kara planlı türbe, yüksek bir  taş kubbe ile örtülüdür. Kubbenin dış örtüsü sekiz-
gen prizma üzerine klasik Selçuklu çadır tipi taş külahtır. Bunun kuzey batısında 
Ulucami’nin  maksure kubbesini örten  sekizgen kırma külah yer alır. Cami kubbesi, 
türbeninkinden daha yüksektir. 21

Türbenin kuzey duvarında  camiye açılan iki  pencere bulunur. Camiye açılan bu 
pencerelerden  batıdaki demir parmaklıklı, doğudaki kapaklıdır. Halkın  “Şehit-
lik” adını verdiği türbe içinde  değişik boyutlarda ı6 sanduka vardır. Orhan Cezmi 
Tuncer’e göre bunlardan  girişte ilk sırada ortada olan Melike Turan’a ait olup, furize  
sırlı tuğla ile kaplıdır. Ayni sırada camiye açılan  hacet penceresi önündeki (5 numa-
ralı kabir) Süleyman Şah’ın annesi  Fatma Hatun’a aittir. 8 numaralı kabir  Süleyman 
Şah’ın oğlu Ahmet Şah’a ait olup  altıgen ve desenli  furize çinilerle kaplıdır. 9 nu-
maralı kabir(ikinci orta sırada  cami duvarına yakın olanı) gamalı haçlarla kabartma  
olarak süslü olup  alt ve üstten boğumlu  halatlar dolanır. Şehinşah’ın oğlu Süleyman 
Şah’a aittir. Diğer on iki sandukanın kime ait olduğu bilinmiyor. 22 

10.Naib Eşref Türbesi

Türbe, Yukarıçarşıbaşı’ndadır. Daha önce bu türbe,  Gazezoğlu dükkanları arasında 
idi 1990’lı yıllarda etrafı açıldı. Burada Memlüklü Valilerinden Naib Eşref yatmakta-
dır. Türbe,  691(1291) tarihinde yapılmıştır. 1250 yılında kurulan Mısır Memlüklü 

(18) M.Fahreddin Başel, Sivas Bülteni, Kamil Kitap ve Basımevi, Sivas 1935, s.48, Ömer Akalın

(19) N.Sakaoğu, Türk Anadolu’da ..., s.143-144 ve ayrıca Ersin Gülsoy,  16 . Asrın İlk Yarısında..,s. 20.

(20) Dr.Orhan Cezmi Tuncer, Sivas-Divriği Melike Turan Şifahanesi’ndeki Türbe, Divriği Ulucamii ve Darüşşifası, 
Vakıflar Genel Müd.Yay., Ankara l978, s.155

(21) Necdet Sakaoğlu, Türk Anadolu’da...,s.165

(22) O.Cezmi Tuncer, a.g.m., s.l55
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Devleti/Sultanlığı kısa zamanda Malatya ve daha sonra da Divriği’ye hakim olmuş-
tur.23 

11. Ömer Bey Türbesi

Ömer Bey türbesine ait kalıntılar Koca Paşa Mahallesinde ve Koraltanlar’lara ait evin 
arkasındadır. Arsada Memlüklüler döneminden kalmış altı-yedi mezar bulunmak-
tadır. Apartmanlar ve evler arasında kalan bu mezar yeri her yıl biraz daha küçül-
tülerek komşu evlerin arsalarına katılmaktadır. Ömer Bey’in kabri üzerinde “El Hac 
Muhammed bin Ömerü’l Hacib...”  yazısı bulunmaktadır. 24 

12. Sinaniye Hatun Türbesi

Adak yeri Kalealtı Mahallesinde olup, bir türbe kalıntısında ibarettir. Mengücekler 
döneminden kaldığı sanılan bu türbe 5 x 5  m  boyutlarındadır. Bugün(1997), tür-
beden hemen  hiçbir şey kalmamıştır. 

13. Sitte Melik(Şahinşah) Türbesi

Anadolu kümbetlerinin en eskisi olan türbe, 590(1194) yılında Mengücek Melik-
lerinden Şahinşah adına yapılmıştır. Kale ile Çarşı arasındaki Şemsi Bezirgan Ma-
hallesindedir.Türbe içinde sembolik beş sanduka bulunmaktadır. Sitti/Sitte Melike 
Hatun, bu türbenin yanına kendi adını taşıyan bir mescit yaptırdığı için ve vefatında 
da  Şahinşah kümbetine defnedildiğinden halk arasında bu türbeye Sitte Melik tür-
besi denilmiştir. Bilindiği gibi Hz.Peygamber soyundan hanımlar sitti, erkekler seyit 
ünvanıyla çağrılırlar.

Türbe, yalnız Şahinşah’la ilgisinden dolayı değil; piramit çatılı Anadolu kümbetle-
rinin en eskisi olması; sanat ve tarih açısından özellikleri nedeniyle de Türk Sanat 
Tarihinin büyük değerlerindendir. 25 

14. Şemsi Bezirgan Camisi ve Türbesi

Şemsi Bezirgan Camisi ve Türbesi, Sitte Melik Türbesi yakınlarındadır. 18 yy başla-
rında Şemsi Bezirgan tarafından yaptırılmıştır. Bugün tamamen kaderine terkedilmiş 
durumdadır. Cami içerisinde biri Şemsi Bezirgan’a ve diğeri hanımına  ait iki kabir 
bulunmaktadır. 26 

e. Divriği köylerindeki anıtsal yapılar/Türbeler

1.Hüseyin Gazi Türbesi: Hüseyin Gazi, bilindiği gibi Seyyit Battal Gazi’nin babası-
dır. 8. Yüzyılda yaşamıştır. Emeviler dönemindeki  savaşlara katılmıştır. Hüseyin Gazi’’in 
Divriği Iğımbat dağında, Ankara’’a, Çorum’’a, Niksar’’a ve Sivas’’a mezar, türbe ve ma-
kamları Bulunmaktadır. Divriği’’eki mezarı 1959 yılında yeniden onarıma alınmıştır.

(23) M.Fahreddin Başel, Sivas Bülteni..., s.48; Ömer Akalın

(24) Divriği Tarihçesi, s.24; Ömer  Akalın

(25) N.Sakaoğlu, Türk Anadolu’da..., s.131-137 ve ayrıca E.Gülsoy, 16 yy ilk yarısında..., s.21

(26) Galip Eken, Fiziki Sosyal..., s. 33-34
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2. Şemmas Pir Türbesi: Şemmas Pir, daha önceleri bir Hıristiyan azizi iken, daha 
sonra Müslümanlığı kabul eden bir din adamıdır. Destan kahramanı Battal Gazi’ye 
ve Hüseyin Gazi’ye yardım etmiştir. Duruköy’de asıl mezar yeri belli olmayan toprak 
damlı bir türbesi bulunmaktadır.

3. Karadonlu Can Baba Türbesi: Karadonlu Can Baba, Şaman Moğollar arasın-
da İslamiyeti yaymağa çalışan bir misyoner derviştir; Hacı Bektaş Veli’nin Divriği 
yöresine gönderdiği bir halife, bir Anadolu Ereni’dir.27 Karadonlu Can Baba yatırı, 
Karageban nahiyesinin Ömerli mezrasındadır. Adak yeri, ilçeye 42 km. uzaklıktadır. 
Yöredeki en eski ve en önemli adak yerlerinden biridir. Türbe 1985 yılından itibaren 
onarıma alınmıştır.28            

4. Garip Musa Türbesi: Seyyit Garip Musa, Selçuklular döneminde yaşamış ve 
Hacı Bektaş Veli’den nasip almış bir alp-eren’dir. Garip  Musa’nın türbesi, Güneş 
köyünün üst tarafındaki Garip Musa mezrasındadır. Taş malzemeyle yapılmış olan 
türbe altıgen planlıdır ve piramit çatılıdır. 

Türbede   iki kabir bulunmaktadır. Türbe girişindeki kabir  Garip Musa’nın kardeşi  
Mehmet Güneş’e, diğeri Seyyit Garip Musa’ya aittir. 29

5. Ahi Baba/Şeyh Bayezid Türbesi: Anadolu’daki en eski Ahi Babalarından birisi-
dir. Toprak damlı türbesi Ahi köyünde bulunmaktadır..” 30 

6. Ağca BabaTürbesi:  Hacı Bektaş Veli döneminde yaşayan Ağca Baba’nın, türbesi 
Karakale köyünde bulunmaktadır. Taş malzemeyle yapılmış olan türbesi son yıllarda 
tamir görmüştür.

7. Koca HaydarTürbesi : Koca Haydar türbesi, Divriği ile Kemaliye(Eğin) kazaları-
nın müşterek yaylası olan Sarıçiçek yaylasındadır. Türbe kitabesinde

 “ Şeyh Dehman ibni  Seyyid Şeyh İsmail ibni Seyyid Şeyh Koca Haydar ruhuna 
fatiha”  sözleri yer almaktadır.

8. Hasan Paşa Türbesi: Hasan Paşa yatırı, Divriği’ye 22 km.uzaklıktaki  Üçpınar 
köyündedir. Türbe,son yıllarda tamir görmüştür.

9. Seyyit Baba Türbesi:  Seyyit Baba, Selçuklular döneminde yaşamış ve bu yöre-
de şehit düşmüş bir alp-eren’dir. Seyyit Baba yatırı, Divriği’ye 24 km.   uzaklıktaki 
Akmeşe(Ziniski) köyündedir. Divriği yöresindeki en önemli ziyaret yerlerinden biri-
sidir. Türbe son yıllarda tamir görmüştür.

(27) Ahmet Yaşar Ocak, Türk Halk İnançlarında  ve Halk Edebiyatında Evliya Menkıbeleri, Ankara 1983, s.15-16.

(28) Halil Dumluca,  Kara Pirbat, Sivas Folkloru, Sayı:8, Eylül 1973, s.13/ Köyün adi On Erli imiş, sonradan Ömerli 
olmuş. İsmail Çankaya, Ömerli 1933; Ömerli köyündeki 10 Ağustos 1997 tarihli derlememiz.

(29) Türbedar Hanım Özcan (1932),”... Türbede daha önceleri üç mezar vardı, 1940’lı yıllarda bunlardan ikisini  bir-
leştirdiler. Musa ile Garibi  tek mezara aldılar. Diğer kabir kime aittir bilmiyorum” diye söylemi?tir. Süleyman Akgün 
ise buna itiraz etmiþtir. Türbede Garip Musa ile kardesi Mehmet Güneş’in yattığını söylemiştir . 28.8.1986 tarihinde 
yaptığımız derleme.

(30) Ersin Gülsoy, a.g.e., s.26
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10. Koca Saçlı/Resul Baba Türbesi : Koca Saçlı, Beylikler döneminde yaşamış,  
misyoner bir derviştir.  Koca Saçlı yatırı, Divriği’ye 28 km uzaklıktakı Erikli köyün-
dedir. Türbe son yıllarda tamir görmüştür.

11.Hüseyin Abdal Tekkesi: Pir Hüseyin Abdal yatırı, Divriği’nin Aşudu 
Tekke(Güvenkaya) köyünde bulunmaktadır. Babası Hacı Bektaş Tekkesi’ne hizmet 
eden Seyyit Kara Halil Baba’dır. Hüseyin  Abdal, babasının Hakk’a yürümesinden 
sonra 1628 dolaylarında Divriği’ye gelmiştir. Hüseyin Abdal’ın mezarı 1997 yılında 
Çamşıhı yöresindeki Döldür dağı eteklerine nakledilmiştir. 31 

12. Molla Yakup Türbesi: Molla Yakup, 16. Yüzyıl ortalarında yaşamış  bir tarikat 
şeyhidir. Kendisi Şazeli tarikatına mensuptur. Türbesi, Yellice Çayı ile Karakuzu ça-
yının kesiştiği yerdedir.  Türbesi Osmanlı dönemi türbelerinin mimari özelliklerini 
gösterir. Kare planlı ve kubbelidir, taş malzemeyle yapılmıştır.

13. Hoşavcı Ahmet Baba Türbesi: Hoşavcı Ahmet Baba, Şazeliye tarikatının, Mol-
la Yakup kolunu Samancı deresine taşıyan bir derviştir. Türbesi Olukman köyünde-
dir. Son yıllarda tamir gördüğü için orijinal yapısını değiştirmiştir.

14.Derviş Muhammet  Türbesi: Hayatı hakkında  kesin bilgilere sahip olduğumuz 
yatırlardan birisi de Derviş Muhammet yatırıdır. Türbesi Divriği’ye  24 km uzaklıkta-
ki Kevendüzü(Anzağar) köyündedir.

Ünlü tekke şairi Derviş Muhammet, Malatya ilimizin Arguvan ilçesine bağlı İsa kö-
yünde doğmuştur. Doğum tarihi R.Ahmet Sevengil’e göre 1755’tir. 32  İsa Köyü’nden 
ayrılan Derviş Muhammet, Divriği ilçesine 24 km uzaklıktaki Anzağar(Kevendüzü) 
köyüne  yerleşerek tekkesini açmıştır. 1826 yılında bu köyde Hakk’a yürümüştür.

15. Muhammet Gani Baba Türbesi: Muhammet  Gani Baba yatırı, Divriği’ye 24 
km uzaklıktaki Anzağar(Kevendüzü) köyündedir Muhammet Gani Baba, Divriği’nin 
Anzağar köyünde doğmuş(1826) ve yine bu köyde Hakk’a yürümüş(1889) ünlü 
bir Bektaşı Babası’dır. Onun ünü, Divriği yöresinde ilk defa  bir Bektaşi tekkesi tesis 
etmesinden ileri gelmektedir. Türbesinin sanatsal bir özelliği yoktur. 33  

f. Anıtsal bir yapı olarak Kervansaraylar: 

Burmahan Kervansarayı: Divriği –Erzincan yılunda, Mengücekler döneminden 
kaldığı sanılan bir kervansaraydır. Burmahan, Divriği-Zımara-Kemah-Erzincan eski 
yolu üzerinde, Divriği’ye en yakın konak olup Çaltı köyündedir. Alışılmış olan Sel-
çuklu kervansaraylarından küçüktür. 24 x 52 m. boyutlarındadır. Burmahan’ın yapı-
sında, incelik ve sağlamlık, aşırı yıkıntıya rağmen hala dikkati çeker.34  

Mirçinge(Handere) Hanı: Handere köyünün içinde küçük bir handır. 10 x 13 m. 
(31) Ali Metin, a.g.e.,  s.213.

(32) R.Ahmet Sevengil, Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri, Atlas  Kitabevi, İstanbul 1965, s.234/ 

(33) E.Behnan Şapalyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul 1964, s.323-324.***

(34) Sakaoğlu, a.g.e., s.204
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boyutundadır. Divriği Ulucami vakfiyesinde “Han-ı Mirçinge” olarak adının geçme-
si, yapının 13. Yüzyıl başlarında mevcut olduğunu göstermektedir. Han, şimdilerde 
büyük ölçüde yıkıntıya uğramış,  kitabesiz bir kalıntıdır. 

Handere Köprüsü: Handere köyünde, Han’ın I km  kadar güney doğusundadır.  
Mirçinge çayı üzerindeki bu iki gözlü köprü, Siirt Malabadi köprüsünün küçük bir 
benzeri olup, Mirçinge Hanı kadar eskidir. 1970 yılında çok sağlam olan köprü, yir-
mi sene kadar  önce hazineciler tarafından dinamitle uçurulmuştur.

g. Hamamlar:

Aşağı Hamam(Kayaoğlu Hamamaı): Selçuklular zamanında yapılan bu hamam, 
bir müddet sel suları altında kalmış, 1667’de Ali Kaya oğlu Hacı Mehmet tarafından 
onarılarak çalıştırılmıştır. Mimari yapı olarak Selçuklu hamamlarının özelliklerini 
taşır.

Bekir Çavuş Hamamı: Hamam, 70 yıl öncesine kadar Ahmet Şah suyu ile çalışı-
yordu. Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan bu hamam, müşterisizlikten za-
manla yıkıldı, çöktü. Bugün ören yer durumundadır. Ulucami’’ye  çok yakın olan bu 
hamamın Ahmet Şaha tarafından yaptırılmış olması muhtemeldir..
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DİVRİĞİ COĞRAFYASI

Divriği yukarı Fırat havzasının İç Anadolu sınırı yakınında Sivas İlinin Güneydoğu-
sunda yer alır. Divriği İlçesi Fırat nehrinin bir kolu olan Çaltı çayı vadisi kenarında 
kurulmuştur. Denizden yüksekliği 1225 metredir. İlçenin yüzölçümü 2781, 56 Km. 
karelik bir alanı kaplar Doğusunda Ilıç ve Kemaliye, Batısında Kangal; Kuzeyinde 
İmranlı ve Zara; Güneyinde Arguvan, Arapkir, Hekimhan İlçeleri ile çevrilidir. Divri-
ği İlçesi çok dağlık bir bölgeyi içine almaktadır. Dağlar arasında dik ve derin vadiler 
içerisinde Fırat’ın küçük kolları akmaktadır. Çaltı çayından Fırat’a doğru derin kan-
yonlar oluşturan arazi rafting ve dağcılık sporuna çok uygundur.

İlçede Karasal iklim özellikleri görülür. Eskiden kışları çok karlı ve soğuk, yazları 
sıcak ve kurak olmasına karşın barajların etkisi ile iklim yumuşamıştır. İlçenin bazı 
dağlarında meşe, ardıç ve çam türü seyrek orman alanları mevcuttur.

İlçenin önemli dağları: Kuzeyde Çengellidağ (2650), Deli dağ(2150), Efendi, Göl-
dağ ve Akdağdır. Güneyde Yama, Demirli, Geyikli, Güney Doğuda Sarıçiçek, Doğu-
sunda Iğımbat, Batıda Dumluca yer almaktadır.

Dağların yüksek, serin ve yaylacılığa elverişli şeklide otlaklarla kaplı olması, ayrıca 
toprak veriminin düşüklüğü de yaylacılığı ön plana çıkarmıştır.

Başlıca yaylaları: Yama, Sarıçiçek, Göldağı, Eğrisu, Demirli ve Dumluca yaylası ol-
makla birlikte birçok köyün kendine ait yaylaları vardır. Son yıllarda yaylalarda arı-
cılık yaygınlaşmıştır. 

İlçenin en önemli akarsuyunu Kangal İlçesi Karagöl dağlarından çıkan çaltı suyu 
teşkil eder. Bu su aktığı vadi boyunca tekbir fayda sağlamadan Kemaliye İlçesi top-
raklarında kara suyla karışarak Fırat’ı oluştur. Sulamada fayda sağlayan bu suyun 
kollarıdır. Bunların en önemlisi Sincan ve Hamu dereleri ile Nıh çayı ve Palha çayıdır.

 Divriği’de Boylar ve Sülaleler 

Divriği’nin fethi ile buraya yerleşen Oğuzların; Salgur, Bayat, Bozoklar boyları ile 
sonradan gelerek yurt edinmiş olan oymaklar ve bunlardan günümüze erişen sü-
lalerin adları bilinmektedir. Zaman içinde boylar ve boylara ait oymakların adları 
anılmayarak kaybolmuş ve sülale adlarına dönüşmüştür. Bunların sayısı yaklaşık 400 
civarındadır. İki-üç Boya ait 40 civarında oymaktan oluşan Divriği’de, bugün bu 
sülalelerin birçoğu Divriği’de yaşarken birçoğuda tamamen göçmüşlerdir. Sülalerin 
hangileri Salgur, Bayat ve Bozoklardan olduğu bilinmemektedir. Bazı sülale adları 
mesleklerine göre adlandırılmıştır. Bazıları da aynı sülaleden olmalarına rağmen sü-
lalenin her biri ailesine göre isimlendirilerek sülale adına dönüşmüştür. Sonradan 
dışarıdan gelen bazı sülaleler farklı boylara ait olacak şekilde belirlenmiştir. Örneğin 
Arnavutgil, Çeçengil, Çerkezgil gibi. 

Divriği’de bilinen, Divriği’de yaşayan ve yaşamayan Sülale Adları Alfabetik olarak 
şunlardır; (İsimler söylendiği gibi yazılmaya çalışılmıştır.)
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Araphasangil, Arıstakgil, Amicegil, Abdalgil, Arhutlu (Arkutlu), Arbekligil, Araba-
cıgil, Alikadıgil, Arduçlu, Aydoğmuşgil, Armutaklıgil, Ağabekirgil, Ahurişigil, Abaza-
gil, Anahtargil, Aydınlı, Ayrancılı, Alovağagil, Azaklı, Aliyegil, Alikölegil, Alibayrak-
targil, Ayangil, Ayıllı, Ayanağagil, Alanlı, Amioğlugil, Arnavutgil, Aşukgil, Arifbeygil, 
Abacıgil, Abdullahpaşagil, Ataşaoğlugil, Altataşgil, Altıparmakgil, Ağzıpakgil, Atma-
cagil, Akmedgil, Akoğlangil, Arikoğlugil, Ahmetçavuşgil.

Bakkaloğlugil, Baltagil, Basmacılı, Bayatgil, Borazangil, Burnazgil, Budaklı, Bohça-
güzelgil, Bahadırgil, Bıdıkgil, Bezedegil, Bülbülhocagil, Bozosmangil, Bengili, Balcılı, 
Boybadagil, Bazarbaşıgil, Börekçigil.

Cerrahgil, Cihangil, Cihangirgil, Ceditpaşagil, Ceddigil, Cancıkgil, Cığızgil, Cini-
manikgil, Coştangil, Cambazgil, Cövüzlügil

Çaltılı, Çavdarlı, Çeçengil, Çilegil, Çobanoğlugil, Çullugil, Çulcugil, Çömlekgil, 
Çolakgil, Çamcıgil, Çelükgil, Çerkezgil, Çubukçugil, Çıtıngil, Çörmeli, Çandarlıgil, 
Çalapverdigil, Çıkrıkçıgil, Çumlagil.

Dizdargil, Dırnovgil, Dadıkgil, Dervişgil, Dervisağagil, Dönegil, Doğancılı, Dargun-
gil, Dinağagil, Durdulu, Demircigil, Demirciveligil, Daregenli, Deliveligil, Dayıgil, 
Decdeligil, Dursungil, Danacıgil, Dumangil, Darakçıgil, Dilikgil, Dillioğlugil, Dilsiz-
gil, Dürnevgil, Dudugil.

Ekenoğlugil, Elagil, Eyiyapangil, Erimgil, Erçuklugil, Ermeli, Edegil, Erüklü, Ekiz-
gil, Egilioğlıgil, Ermedili, Eşkıncıgil, Ellaltıgil, Esmengil, Ekmekçigil.

Faregil, Fişenkçigil, Filikçigil.

Gargılıgil, Gangurlu, Gözüböyükgil, Godegil, Gurregil, Geçitgil, Gedikhocagil, 
Güllügil, Gartlikgil, Gidikmollagil, Güresinli, Gazigil, Gütlekgil, Gençağagil, Gogili-
gil, Gürcügil.

Haloğlugil,Haşgelioğlugil, Hamhamgil, Hahamgil, Hadıklıgil, Hamidli, Hıcıngil, 
Hırikligil, Hocagil, Hargünlü, Horozgil, Hallovgil, Hamamcıgil, Haliferegil, Hamul-
lu, Harpitli, Hurşitgil, Hatemgil, Hüseyinbeygil, Hafisli, Harharoğlugil, Hırlövükgil, 
Hacıesvedgil, Hacıveligil, Hacımülazimgil, Hacıhalilağagil, Hacıismailgil, Hacıpaşa-
gil, Hacıçivigil, Hacıbeygil, Hacılokumgil, Hacısalihgil, Hacıyusuflugil, Hacıfahretli, 
Hacımazüngil, Hacınafizli, Hacıbayramlıgil, Hacımahremli, Hacıibrahimgil, Hacıba-
kigil, Hacıgazezgil, Hacımuslugil, Hasanpaşagil, Hargelecigil.

İpekçigil, İspirgil, İslamgil, İmamoğlugil.

Karamahmutlu, Karaağagil, Karasarlıgil, Karamollagil, Karahangil, Karaustagil, 
Karabacakgil, Karaoğlangil, Karasapangil, Karaşahingil, Karayusufgil, Karayılangil, 
Karazeknegil, Karaosmangil, Karahasangil, Küçükosmangil, Küçükhocagil, Küçük-
hüseyingil, Küçükmehmetgil, Köraligil, Kurtesefgil, Kurtoğlugil, Kurtosmangil, Ka-
dıoğlugil, Kadıaskergil, Kadıgil, Kamberağagil, Kamberabdalgil, Kaleycialigil, Ka-
sımlı, Karsılı, Kapıcılı, Kapuşgil, Kemallıgil, Kehasgil, Kırmızıoğlangil, Kırksekizgil, 
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Kılcıgil, Kirişçigil, Kurugöllügil, Kamçıgil, Kuloğlugil, Küllükgil, Kahvecigil, Kender-
ligil, Kalıpsızgil, Köleşahanlı, Kamangil, Kızıklı, Kesekli, Kayoğlugil, Kültürlü, Kar-
cılı, Kafagil, Kukasgil, Kozoğlugil, Kurtgil, Kuşçulu, Kılıklı, Kellecigil, Kanismailgil, 
Kanlıömergil, Kirpigil, Kipritçigil, Kedibardakgil, Kodikgil, Kunduracıgil, Kantarcı-
gil, Karaoğlugil, Kırangil, Kapıkırangil, Kösegil, Katırcıgil, Yumrugil, Kavaldongil.

Lazgil, Leblebicigil, Leşgovgil.

Memişpaşagil, Mayatgil, Mühürdargil, Mülazimgil, Micazgil, Mamiligil, Mestangil, 
Marifgil, Mecelegil, Milcangil, Milligil, Mandılı, Mazüngil, Mehrigil, Mehdigil, Ma-
hangil, Muslubeggil,Mahmutçavuşgil, Muradoğlugil, Memişligil, Mekkarecigil.

Naimoğlugil, Natırhafızgil, Natırhacıgil, Naipgil, Nebipaşagil, Nebigil, Nazlıgil, 
Norşunlu.

Odabaşıgil, Osmangil, Oyacıgil, Orakçıgil, Otlukçugil, Obacagil, Oştungil.

Ömerbeygil, Ödekli.

Partalgil, Palancıgil, Pancarlı, Paçacıgil, Pesmentegil, Polatlı, Perigil, Pişmangil, Pu-
rutaligil, Pazvantgil.

Rızvangil.

Sarımehmetgil, Sarıibrahimgil, Sarıömergil, Sarıhalagil, Seyfiağagil, Satmazlıgil, Se-
limgil, Seyisgil, Seyrekgil, Sucuveligil, Sütmollagil, Siddigil, Sayıgil, Sırçacıgil, Soh-
dallı, Semetgil, Saraçgil, Sakkalı, Sakagil, Südsüzlü, Sinekgil, Saatçigil, Semercigil, 
Sağırlıgil, Sıçanbekirgil, Sancaktargil, Sareygil.

Şakirmüftügil, Şakıloğlugil, Şekerağagil, Şekercigil, Şilikli, Şilikçigil, Şatıllı, Şıhne-
dili, Şabengil, Şeriyekatibigil, Şıhıgil, Şıhoğlugil, Şişligil.

Türkgil, Tahmazgil, Taşçıgil, Tömekgil, Tiraligil, Tapikgil, Tüfekçibaşıgil, Tokmak-
lı, Telligil, Totukgil, Topçulu, Tinkgil, Tavukçugil, Tekatlıgil, Tuğutluoğlugil, Tram-
pacılı.

Ustamahmutgil, Ustaşahangil, Uzunlu, Uzungil.

Vakıfçıgil, Vanlıgil, Vellohgil

Yağlıdevegil, Yenikonşugil, Yazıcıgil, Yaldırımlı, Yönüzler, Yolgeçtigil, yamingil, Yı-
lankırkanlı, Yelekli, Yappasangil, Yırtıkgil. 

Zailgil, Zayımlı, Zaimağagil, Zivelekgil, Zenzelegil, Zoroğlangil, Zirangil.

Divriği çevresindeki oymaklar;

Akuşaklılar, Atmalılar, Balıcanlılar, Canbekliler, Dırıcanlılar, Keleçorlular, Kurmaç-
lılar, Kureyşuşağı, Ginilliler, Reşolar, Sarolar

Kaynak: Kutlu Özen
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DİVRİĞİ İLÇESİNE BAĞLI KÖYLER; 

Yeni İsimler
ADATEPE 
A⁄AÇLIGÖL
A⁄ILCIK
AKBABA
AKMEfiE 
AKPEL‹T
ARIKBAfiI
ATMALIO⁄LU
AVfiARCIK
BAHÇEL‹
BAHT‹YAR
BALOVA
BAfiÖREN
BAYIRLI
BAYIRÜSTÜ
BELD‹B‹
BEYKÖY
ÇAKIRA⁄A
ÇAKIRTARLA
ÇAKMAKDÜZÜ
ÇAMLIK
ÇAMURLU
ÇAYÖREN
ÇAYÖZÜ
Ç‹TME
ÇOBANDURA⁄I
ÇUKURÖZ
DEM‹RDA⁄
DER‹ML‹
D‹KMEÇAY
D‹KTAfi
D‹fiBUDAK
DUMLUCA
DURUKÖY
E⁄R‹SU 
EK‹NBAfiI
ER‹KL‹
ESK‹BEYL‹
GED‹KBAfiI
GEZEY
GÖKÇEBEL
GÖKÇEHARMAN
GÖLÖREN
GÖNDÜREN
GÖZEC‹K
GÖZEC‹K
GÜLLÜCE
GÜNBAHÇE
GÜNEfi
GÜNEYEVLER
GÜRES‹N
GÜRPINAR
GÜVENKAYA
HANDERE
HÖBEK
‹K‹ZBAfiAK
iM‹RHAN
‹NANLI

Yeni İsimler
‹NC‹RL‹PINAR
KALED‹B‹
KARAA⁄AÇLI
KARAKALE
KARAKUZULU
KARAMAN
KARASAR
KARfiIKONAK
KAVAKLISU
KAYABURUN
KAYACIK
KEÇ‹KAYA
KEKL‹KTEPE
KESME
KIRKGÖZ
KIZILCAÖREN
KULUNCAK
MADENL‹
MALTEPE
MURSAL
O⁄ULBEY 
OLUKMAN
ORTAKÖY
OVACIK
OYUKTEPE
ÖDEK
ÖLÇEKL‹
ÖZBA⁄I
SEL‹MO⁄LU
SIRÇALI
S‹NCAN
SO⁄UCAK
SUSUZLAR
SUSUZÖREN
fiAH‹NKÖY
TEPEHAN
ULUÇAYIR 
UZUNBA⁄
UZUNKAYA
ÜÇPINAR
ÜRÜK
YA⁄IBASAN
YANLIZSÖ⁄ÜT
YAZI
YERL‹ÇAY
YEfi‹LYAYLA
YEfi‹LYOL
YOZYATA⁄I
YUSUFfiEYH
YUVA
YÜREKTAfiI

Eski İsimler
P‹NGEN
GÖMÜNDÜRÜM
TU⁄UT
AKBABA
Z‹N‹SK‹
GEMHU
B‹REST‹K
ATMALIO⁄LU

PENGÜRT

HAfiKE
T‹M‹S‹ 
L‹VANLI
SEV‹R

SAVRUN
PALHA
KÜRTARAGE

PÜTGE
HAMUÇ‹MEN

KÜRTNALLI
TÜLÜNK
PURUNSUR
GA⁄NIT
EfiKE

TÜRKARAGE
ANZAHAR
K‹L‹SEC‹K

NORfiUN
KARAGEBAN

BAHT‹YARFENG‹
ÖMERAN

A⁄IRI
EL‹SK‹

HAZERKEK

ERfi‹N

ÇAMOA⁄A
AfiUDUTEKKE

KÖMEK

fi‹⁄‹MÜSLÜM

Eski İsimler
FERA

ÇÜKÜZER

B‹ZEV‹

KAHT‹K
ARMUTAK
ODUR
MURMANA
MEL‹KÖY
GALIN

H‹NORA
HORNAV‹L

K‹RK‹D‹

KÖMÜfiVENG

SOFUPALANGA
fiAHNA

KÜRTBEYAZ

AfiA⁄IKÖY

VAZILDAN
KARfiIKÖY
PERGAN

VARTAN
DIREGAN

MEREND‹
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DİVRİĞİ’DE KÜLTÜR VE YAŞAM 

Divriği’nin gelenekleri sosyal yaşamın içinde bazı bozulmalara uğrasa da, halkın 
büyük kısmı geleneklerine bağlıdır. Yeni yaşam tarzları ile katı-tutucu olmayan gele-
neklerini uyum içinde sürdürmeyi başarmışlardır.

Geleneksel kıyafet, takı ve ziynet eşyalarının kullanımı önemli düğünler-
de kalmıştır ve bu kıyafetlere sahip aile sayısıda oldukça azalmıştır.  
  
• - Geleneksel Erkek Kıyafetleri   
• - Geleneksel Kadın Kıyafetleri   
• - Eski Erkek ve Kadın Takı ve Aksesuarları   
• - Folklorel Halk Oyunları ve Çalgılar   
• - Kız İsteme   
• - Nişan   
• - Kına Gecesi   
• - Düğün Merasimi  

Geleneksel Erkek Kıyafetleri

Divriği’de kullanılan eski erkek kıyafetleri; Cepken, Atlasentari, Çuhaşalvar, Mar-
kup-Yemeni, Şal, Puşulu Fes, Göynek, İşlik, Kuşak gibidir.

Geleneksel Kadın Kıyafetleri 

Divriği’de kullanılan eski kadın kıyafetleri; Salta, Üçetek, Acem Kişmir, Lahur Şal, 
Bağdat çarşafı, Sarıçizme, Kakmalı, Dövmeli, Bindallı, Dövmeli çadır, Fermana, Yağ-
lık, Dolah, göynek gibidir.

Eski Erkek ve Kadın Takı ve Aksesuarları 

Tepelik, Gaplak, Eğribaş, Yozgatbaşı, Yantepe, Zevkat tepesi, Zogat başı, Yüzinci, 
Sıra, Balik, Altunlu hindi, Hırtlatma, Şerit, Hırtlak, Hameyli, Yant övüt, Kösteksaat, 
Cebe, Sutare, Bozovdiş Küpe, Sallama kemer, Gramusa, Top, İnci, Hasırbilezik, Beşi-
birlik, Kaşlar, Ortağa, Altunlu Tarak, Süslü takunya gibidir.

Folklörel Halkoyunları ve Çalgılar

Halk oyunları: Haliloğlan, Karaerük, Mormenekşe, İzzet, Dumbucanın bayırı, 
Analar-Sunalar, Üçayak.

Müzik aletleri: Def, Ud, Ney, Keman, Saz, Bağlama, Kaval, Zurna, Davul. 

Kız İsteme

Divriği de kız isteme Anadolunun her yerinde olduğu gibi oğlanın anne, baba veya 
yakın arabalarının kız evine görücü gitesiyle başlar. Erkek tarafı kız güzel mi, ahlakli 
mi, eve bağlı mı, büyüklere saygılı mı gibi bazı meziyetlerini çözmeye çalışırlar. Kız 
evi de; oğlanın içkisi,kumarı var mı, ehli namus ve iffetli mi, kazancı, mesleği, işi 



38

iyi mi, evcivan mı, hayın ve hırsız mı şeklinde tahkikat yaparlar. Bu araştırmaların 
cevabı: Başından yukarı ses çıkmaz, abdestli namazlı, karısı, kumarı, rakısı yok, kim-
senin tavuğuna kışt dememiştir şeklinde alınırsa, (Allahın emri, peygamberin kavli 
ile oğlumuz.....’ye kızımız .....’e dünür geldik) denilerek “kız” istenir. 

Nişan

Nişan günü sabah 9 da erkekler kız evine gelirler. Burada kız evindekiler gelenlere 
kolonya, lokum, kahve, çay ve pasta ikram ederler. Sonra şerbetler içilir ve misafiler 
buradan ayrılır. Oğlanın yakın akrabaları gelerek kızı giydirir ve nişana hazırlayarak 
davetlilerin yanına götürürler. Oğlan ve kız yanyana oturtulur. Oğlanın yakın akra-
balarından biri kurdela ile bağlı yüzükleri takar ve bi konuşma yaptıktan sonra kur-
delayı keser. Çiftin başlarından pullar dökülür.Ancak bütün nişanlarda kız ve oğlan 
yan yana olmaz. Erkeğin yüzüğü erkekler arasında, kızın yüzüğü kadınlar arasında 
takılır.

Nişan merasiminden sonra kız evi, oğlan evine tatlılık adı verilen, içinde çay şekeri, 
onun üzerine çeşitli çikolata ve şekerler konularak bir sürahi şerbetle birlikte, oku-
yucu adı verilen genelde yaşlı bir bayan eşliğinde bir tepsi gönderirler. Dörtbeş gün 
sonra bu tepsi üzerine bir kutu şeker daha ilave edilerek gönderilir.

Nişan olarak oniki altin bilezik, bir altin kelep inci, bir kol saati, bir miktar para, 
nişan elbisesi, iç çamaşırı, sabahlık, gecelik, ayakkabı, terlik, kolonya, evdeki anne, 
baba ve kardeşlere elbise takımı gelir. Nişan takıldıktan 15 gün sonra da nişan ha-
mamına gidilir. 

Daha sonra sağlik raporlari alınır. Resmi Nikah, peşinden de imam nikahı kıyıl-
dıktan sonra düğün günü belirlenir. Düğünden 1 hafta önce boy adı verilen, gelinin 
en kıymetli elbisesi oğlan evine gönderilerek duvara asılır. Düğün günleri genelde 
perşembe ya da pazara denk getirilir. 

Kına gecesi

Düğünden dört beş gün önce okuyucu “fatan hatunun selamı var, cuma günü kına 
hamamına, cumartesi günü tohuma, pazar günü de düğüne buyurun diyerek yakın 
akraba ve dostları düğüne çağırır. Kına hamamını, kızın yakın hısımlarıdan biri ya-
par. Burada davetliler bir arada yıkanır. Davetlilere şeker ikram edilir ve her kadına 
bir kalıp sabun verilir. Geline ve isteyen kadınlara kına sürülür.

Düğünden bir gün önce yani, cumartesi günü oğlan evi tarafindan tohum gönde-
rilir. Tohumda beyaz gelinlik, ayakkabı, çanta, tuvalet takımı, iç çamasırı, üç deste 
mum, bir paket kına, düğün pilavına bereket getirmesi için üçer okka üzüm ve pi-
rinç bulunur. Ayrıca kızın erkek kardeşine bir takım elbise veya tabanca kardeşyolu 
adıyla gönderilir. 

Kına akşamı olunca oğlan evi çesitli çalgılarla kına baskınına gelirler. Kiz evi çalgıla-
rını bırakarak görevi erkek evine bırakır. Bunu takiben yaklasik 4 metre uzunluğun-
da bir kumaştan yapılan ve baş kısmı çiçeklerle süslü bir duvak takan gelin bahçeye 
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çıkar. Başına dut ağacı veya baska bir ağaç sallanır. Bu esnada gelin türküsü söylenir.  
 
Kız sana gerek bir ana  
Ağlasın yana yana  
Iki gözüm canım ana  
Bugün ayrılık günleri  
  
Kız sana gerek bir kardeş  
Ağlasın yavaş yavaş  
Iki gözüm canım kardeş  
Bugün ayrılık günleri 

Gelin içeri girdikten sonra halay çekilir. Oğlan evinden gelenler gelin kınasını sür-
dükten sonra evlerine dağılır.

Düğün Merasimi 

Kız giydirilerek davetlilerin yanına çıkarılır ve oturtulur. Armoni, def, saz, şişe ça-
lınır ve oyunlar başlar. Tahta kaşıklar eşliğinde çeşitli figürler sergiler ve oyunlar 
oynarlar. Oyunları takiben saat 10 civarında yemekler yenilmeye başlanır. Yemekler 
bol etli pirinç pilavı olan meşhur Divriği Düğün Pilavı ve üzüm hoşafından ibarettir. 
Misafirler büyük sinilerin etrafında toplanırlar ve büyük bir tepsi içinde getirilen pi-
rinç pilavını hep birlikte yerler. Yemeği takiben gelinin çeyizi getirilir. Her aile gücü 
nisbetinde kızına yirmibeş kırk takım elbiselik verirler. Damadın annesine, babasına, 
kardeşlerine ve akrabalarına da elbiselik kumaş adına kat denilen kumaştan konulur. 
Ayrıca kıza iki kat yatak, oda takımı, yatak takımı limonata ve çay takımları verilir.

Saat 14.00 civari oğlan evinden dünürcü denen kadınlar ve erkekler kız evine ge-
lirler. Dünürcülere lokum ve şeker ikram edilir. Damadın yaşlı akrabalarından biri 
arabada gelinin önüne, iki genç gelin ise sağına ve soluna oturtulur. Gelinin üzerinde 
ise işlemelerle işlenmiş bağdat çarşafı denen bir çarşaf vardir. Gelin arabaya biner-
ken üzerinden para serpilir ve bu para daha sonra çocuklar tarafından sevinç içinde 
toplanır. 

Eski tarihlerde, geline gideceği gün kolları geniş kesimli kaftan adı verilen bir giysi 
giydirilirdi. Ayrıca beline büyük göbekli bir gümüş kemer bağlanırdı. Başına da al 
kadifeden yapılmış kalpak ya da otağa denen gümüş parmaklı taç konur. Ayağına 
sim işlemeli terlik ve kendine de ipek işinden yapılmış gelinlik giydilirilirdi ve tahtı-
ravana bindirilerek götürülürdü. Tahtıravan yürüyen taht demektir ve üzeri kırmızı 
bir bezle örtülü dört köşeli bir arabadır. Bu arabayı önden ve arkadan birer at çeker-
di. Tekerlekleri yoktu. 

Şimdiki otomobil ile yapılan gelin arabalarının önüne ince halı örtülür. önüne kü-
çük arabalar bağlanarak, kurdele ve çiçeklerle süslenir. 

Gelin damat evine gidince damadın akrabalari tarafında başından aşaği para saçı-
lır. Damat onu kapıda karşılar, birlikte odalarına giderlerdi. Burada bir kahve içimi 
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kadar kalınır ve damat ile gelin burada birbileri ile tanışırlardı. Daha sonra gelin 
davetlilerin huzuruna çıkarılır ve çeyiz gösterilirdi. 

(Divriği’de Kültür ve Yaşam bölümü, İstanbul Şirinevler Divriği Kültürünü Yaşat-
ma ve Tabiatını Koruma Derneği sitesinden alınmıştır.)

DİVRİĞİ’M

Ahmet Mahir PEKŞEN

Yaz odası, gış odası, toyhane,
Samut, kekik, ireyhan ve de nane,
Divriği’min her töresi bir tane

Dumluca’da yağmur, Kesdoğan’da kar
Divrigimde görkemli bir mazi var.

Yer damında gıyma durur bir debbe,
Sarı sarı heyvalar hegbe hegbe,
Ceviz-çemiç yemek ne hoşmuş vay be...

Ezme yapmış anam gış erügünden,
Bir kulaklı tava galdı o günden.

O gün neşeliydim, guştan hür idim,
Göllübağ’dan Ardunus’a yürüdüm.
Döndüm eve damdan garı kürüdüm.

Kafamı takmazdım heç vara yoğa,
Loğdurağaç taktım damdaki loğa...

Herle aşı yedim, peyniri boldu,
Bazlama yanında çoh eyi oldu,
Bahır maşafaya ayranda doldu.
Keyfim tıkırında , toyhanem sıcak.
Bunu Divrigili  farkeder ancak...
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DİVRİK’Lİ  NURİ ÜSTÜNSES ( DİVRİĞİ’Lİ)

                                                                        Ahmet Turan ŞAN35

Asıl adı Mehmet Nurettin olan Nurettin olan Nuri Üstünses Sivas’ın Divriği kazası 
Gökçe Camii Mahallesinde dünyaya geldi (1325). Babasının adı Şakir ilk ve orta 
tahsilini Divriği’de tamamladı. Son Hicaz  Valisi Küçük Mustafa Reşit Paşa’nın kızı 
Hacer Hanım ile evlendi. 23 Nisan 1936 yılında bir oğulları dünyaya geldi (Yaşar 
ÜSTÜNSES- Öğretmen).

Divriği ve İstanbul- Fikirtepe’de 45 yıl Kızılay Başkanlığı yaptı. 40. yılını doldur-
duğunda Kızılay tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.  İstanbul’da bulundu-
ğu süre içerisinde defalarca radyoya davet edildi, emisyonlara katıldı, plaklar yaptı, 
kendisinden türküler derlendi. Anadolu’nu hemen her yerinde konserler veren Nuri 
Üstünses o dönemin plak firmalarıyla da başarılı plak çalışmaları yaptı.  Oğlu Yaşar 
Üstünses 1967 yılında Sema Üstünses ile evlendi 2 çocukları oldu. ( Nurgül KAÇ-
MAZ- Sencer ÜSTÜNSES) Yaşar Üstünses 28 Aralık 1998.2de 62 yaşında vefat etti.

Yüksek tansiyon hastası olan Nuri ÜSTÜNSES 10 Nisan  1978’de felç geçirdi. Olü-
münden bir gün önce tüm dostlarıyla helalleşti ve kendi sesinden doldurduğu kaset-
leri dostlarına dağıttı. 18 Nisan 1978 günü hakkın rahmetine kavuştu.

1999 yılında, TRT-İNT  ve TRT4’DE  Kubilay DÖKMETAŞ tarafından hazırlanıp 
sunulan “ Dost- Dost Diye” adlı tv programında Divriği’li Nuri Üstünses’in  yaşamı 
ve eserleri ilk kez ekranlara geldi. Yayınlanmamış şiir ve eserlerinin yanı sıra fotoğraf 
ve plakları Kubilay DÖKMETAŞ arşivinde mevcuttur. 

 8.10.1932 tarihinde sakat raporu almış, o tarihte boy 1.68 cm kilo 95 kg. Rapor 
Sivas Hastanesi tarafından verilmiştir. Künyesi: 36 AL.2 TAB.7.BL. efradından  ve 
karargah yazıcısı Divriği Gökçe Camii Mahallesinden Kara Mahmutoğlu Şakiroğ-
lu Mehmet Nurettin. 325 Doğumlu. 1959’li yılların başında Ankara Radyosunda 
yapmış olduğu plaklar uzun yıllar yayınlandı ve dillerden düşmedi. 45 sene Divriği 
ve İstanbul Fikirtepe’de Kızılay Başkanlığı yaptı. 40. senesini doldurduğunda Kı-
zılay tarafından altın madalya ile ödüllendirildi. Bağlamada çalan Nuri Üstünses, 
piyasaya yaptığı plaklarında klasik sazlarda kullanmıştır. Daha çok şehir klasiği de-
nilen türden ezgileri tercih etmiştir. Yaptığı plaklardan bazıları; Anadolu Fatması, 
Bakın Giden Şu Geline, Kelkit Mayası, Bir Elinde Şişe Bir Elinde Meze, Tokat’lımısın 
Sivas’lımısın, Sabah Oldu. Bu çalışmaların yanı sıra Muzaffer Sarısözen (muhtelif za-
manlarda 1937’den) başlayarak ve Prof. Dr. İlhan BAŞGÖZ(1958) Nuri Üstünses’ten 
birçok türküyü derleyip repertuarımıza kazandırılmışlardır.

(Türk Halk Müziği Sanatçısı Kubilay DÖKMETAŞ’ın katkıları ile hazırlanmıştır.)

(35) Türk Halk Müziği Sanatçısı
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DİVRİĞİ KÜLTÜR MERKEZİ MİMARİ PROJE RAPORU

                                                   Hasan Basri Hamulu36

Önsöz

Divriği geçmişten günümüze taşıdığı kültür mirasıyla Anadolu’daki en değerli yer-
leşim birimlerinden birisidir. Dünyanın 8. harikası olduğunu düşündüğümüz Divriği 
Ulu Camii başta olmak üzere diğer bir çok tarihi değere sahip olan yapı Divriğimizde 
bulunmaktadır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında  yapılan binaların bu kültürel 
mirasa saygılı davranılarak dikkat ve özenle yapıldığı görülmektedir.

Bu saygının en belirgin örneği bugün meslek lisesi olarak kullanılan Nuri Demirağ 
Ortaokuludur. Bu okul binası muhtemelen II. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin bir örne-
ğidir. Acaba herhangi birimizin “Bu bina niçin burada, şehrin dokusuyla ne kadar da 
uyumsuz.” diye düşündüğü oldu mu ? Yoksa sakinliğiyle, kültürel mirasa saygısıyla 
ve şehrin dokusuna uyumuyla hepimizin sevgisini ve saygısını kazanmış bir yapı 
mıdır ?

Bu saygının diğer bir örneği birçoğumuzun pek de farkında olmadığı Naci Demi-
rağ tarafından yaptırılmış mahalle çeşmeleridir. Türkiye’nin ya da Avrupa’nın hangi 
şehrinde obje boyutunda bu kadar özenle tasarlanmış, plan bazında bu kadar özenle 
yerleştirilmiş ve şehrin dokusuyla böylesine mükemmel bir uyum içinde olan benzer 
şehir tefrişleri vardır? Bu kültürel mirasa saygı duyulması grektiğini düşünen Divriği-
li bir mimar olarak, hala duruyorlarsa bu çeşmelerin kentimize tekrar kazandırılması 
gerektiğine inanıyorum. 

Gelelim kaldırım taşlarına. Kent mozağinin önemli bir parçası olan yollar ve kaldı-
rımlar, hepimizin bildiği gibi bazalt diyebileceğimiz sert bir taştan yapılmıştır. Bu taş 
kültürel mirasın öenmli bir parçasıdır, bu nedenle belediyemizin olanakları ölçüsün-
de hiç olmazsa kent merkezindeki çarşının bir sokağından başlanarak yenilenmesi ve 
zaman içerisinde kentin diğer yollarının da bu hale getirilmesi uygun olacaktır. Bu iş 
oldukça maliyetli ve zahmetli olmasına rağmen, fikren işe bir noktadan başlamanın 
işin önemli bir bölümünü halletmek olduğu kanısındayım.

Avrupa ve dünyanın çeşitli yerlerindeki kültürel mirasa sahip ve bu mirası koruma-
yı başarmış bir çok kentte bulundum. Bu kentlerden belki de daha derin bir kültürel 
mirasa sahip olan Divriği’de büyümüş bir mimar gözüyle bu kentleri inceledim. 

Bu gözlemler sonucunda;

-Kent meclislerinin kenti, ihtiyaç önceliklerine göre planladığını, 

-Kent meclislerinin tarihi mirasa saygı konusunda çok duyarlı çalıştıklarını, imar   
planlarına müdahil olduklarını, koruma altında bulunan bölgelerin rasgele kişiler 
tarafından çıkarlar uğruna heder edilmediğini,

-Kente yapılacak her yeni binanın bu kent meclisinin hassasiyetli onayından geçti-
(36) Y. Mimar
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ğini, bu konuda gerekirse günlerce tartışmalar yapıldığını, 

-Bu kentlerde yaşayan her kentlinin o kentli olmanın gururuyla yaşadığını,

-Geçmişte atalarının yaptıkları her şeye büyük saygı duyarak bunları muhafaza et-
tiklerini,

-Kentli insanların kentlerinde bulunan kültürel mirası korumak için ciddi ekono-
mik  yardımlarda  bulunduklarını, 

-Devletin ilgili birimlerinin de desteğiyle bu kentlerin; korunan tarihi dokuları, bu   
dokunun bir parçası olmuş halkları, ulaşım ve konaklama kolaylıkları-çeşitlilikleri, 
lokantaları, sergi salonları, alışveriş merkezleri, kentsel toplanma alanları-meydan-
ları, geçmişten bugüne muhafaza ettikleri yöresel özelliklerin ön plana çıkartılması 
gibi özellikleriyle birer turizm kentine dönüştüklerini gördüm. 

Divriğimizin birçok dünya turizm kentinden daha büyük bir mirasa sahip olduğu-
nu ve dünyaca bilinen tanınan bir turizm kenti olmayı hakkettiğini düşünüyorum.

Divriğiyle ilgili bu hassasiyetim ve bilgilerim, dünya turizm kentleri ile ilgili 
bu mimari gözlemlerim ışığında Divriği kültür kompleksi projesini hazırladım. 
Projenin hazırlanması aşamasında yapılacak projenin Divriğimize yakışması, 
tarihi çevreyi ön plana çıkarması, çevreyle uyumlu olması, gelecekte yapılacak 
binalara örnek teşkil edebilmesi, hem inşaat maliyetleri hem de kullanım ma-
liyetleri düşük, fakat kaliteden ödün verilmemiş olması, arazinin maksimum 
verimle kullanılmış olması, yeşil-bina dengesine sahip olması, doğru yönlenmiş 
olması, günümüz teknolojilerinden yararlanılması, modern bir kompleks oluş-
turulması gibi birçok konuda verilmesi gereken kararları hassasiyetle verdim.

Tasarım İlkeleri

1. Yapılacak kültür kompleksinin özellikle Divriği sivil mimarisinin önüne geçme-
mesi sağlanmıştır. 

2. Gerek kütlesel olarak gerek arsa içerisindeki konumuyla kentin dokusunda ön 
plana çıkması istenmemiştir.

3. 8000 m2 bir alana bina yapıyorsanız ve yüksek katlar kullanırsanız kentin sivil 
mimari dokusunu ezmek kaçınılmaz olacaktır. Divriği’de yeni yapılacak binaların  

hiç birisinin kentin dokusunu ezmeye hakkı yoktur. Bu nedenle yüksek kattan ka-
çınılmıştır.

4. Arsanın iki yanından doğu batı doğrultusunda bulunan sokaklara bakan Divriği 
sivil mimarisinin modernize edilmiş 2 örneği yerleştirilmiştir. Bu iki örnek lokanta 
ve kütüphane binalarıdır. Hazırlanmış olan avan projede görülmeyen ve işlenmemiş  
yöresel sivil mimari detayları modernize edilerek uygulanacaktır. 

(Örneğin : alaturka kiremitli çatılar, payandalı cumbalar, pencere üstü bezemeli 
alınlıklar, dekoratif saçak kaplamaları gibi.)



44

Bu binaların ileride Divriği’de yapılacak binalara örnek teşkil etmesini umuyorum.

5. Arsanın içerisinde kalan otel ve konferans salonu binalarının çatıları teras çatı 
yapılarak kompleksin batısında bulunan çok değerli sivil binaların oluşturduğu si-
lüetin kesilmesi engellenmiştir. Bu ilkenin sağlanması için arsanın eğimi de yardımcı 
olmuştur. Her ne kadar doğu cephesinden bakıldığında perspektifsel bir bakış yoksa 
da,  zaman içerisinde kentin doğusunda bulunan Ulu Cami ve Kalenin turizm açı-
sından önem kazanacağı ve bu perspektifsel bakışın gerçekleşeceği düşünülmüştür.

6. Özellikle otel kütlesinin arsa üzerine yayılması kasıtlıdır. Burada butik otel man-
tığıyla hareket edilmiş, yatak odalarının hemen hemen her doğrultudan kentin do-
ğusuna bakması sağlanmıştır. Kentin doğusunda mücevher değerinde bir tarihi mi-
ras bulunduğunu tekrar söylememe gerek yoktur hepimiz biliyoruz.

7. Otel kısmında iç bahçe oluşturulmuş, otelin çok amaçlı kullanılması sağlanmış-
tır.

8. Arsanın toplam alanı içerisinde yeşil alan mümkün olduğu kadar büyük bırakıl-
maya çalışılmış ve sınırlar zorlanılarak otoparklar yapılmıştır.

9. Kütüphane, konferans salonu ve otel arasında ilişki kurulmuş, eğimi de kulla-
narak teraslama alanları oluşturulmuş, buralarda açık oturma mekanları ve yürüme 
yolları tasarlanmıştır. Bütün bunlarla bu kompleksin kentin en aktif alanı haline gel-
mesi amaçlanmıştır. 

10. Kütüphane binasında bir kat e-kütüphane olarak diğer kat ise öğrencilerin araş-
tırma yapabileceği ya da etüt alanı olarak kullanabilecekleri şekilde düzenlenmiş, 
çevredeki okullarının öğrencilerinin buraya yönlenmesi sağlanmış, öğrencilerin bi-
linçlerinde kütüphaneye gidiyorum mantığı yaratılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda 
kütüphane binasında küçük toplantıların yapılmasına olanak verecek düzenlemeler 
yapılmıştır. Kütüphane binasının hangi sıklıkta kullanılacağı tahmin edilemediğin-
den binanın ısıtılması günümüz teknolojisinin olanaklarından faydalanılarak çözül-
müş, bu nedenle kömürle ısıtılan bir sistem düşünülmemiştir.

11. Konferans salonu benim için bir kentte bulunması gereken en önemli mekan-
dır. Eğer bir kentte insanları bir araya toplayıp her hangi bir konunun tartışılma-
sını ya da kültürel bir aktivite yapılmasını sağlayabilecek bir mekanınız yoksa, var 
ama bu mekan gereken titizlikte düzenlenmemiş, asgari konfor sağlanmamışsa, o 
kentte sosyal aktivite gerektiği gibi sağlanamamış demektir. Bu nedenle 200 kişilik 
bir konferans, gösteri, toplantı salonu tasarlanmıştır. Konferans salonu binasının ne 
zaman gerçekleştirileceği bilinmediğinden ısıtma merkezi oluşturulmamıştır. Eğer 
Divriği’ye doğalgaz gelmeden binanın yapımı gerçekleşirse, uygulama projesinde gi-
riş altında ısıtma merkezi oluşturulacaktır. Eğer konferans salonu ve otelin birlikte 
işletilmesi konusunda bir formül bulunursa, otel ısıtma merkezinden buraya gerekli 
hatlar çekilecektir, fakat bu kararın inşaat başlamadan önce verilmesi gerekmektedir

12. Otel 18 tane 2 kişilik normal oda ve 4 tane 4 kişilik suit odadan oluşmaktadır. 
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 Toplam 52 kişilik misafir kapasitesindedir. Diğer binalarda olduğu gibi otel binasın-
da da bodrum kat yoktur. Özellikle otel binasında dekorasyon ve tefrişlerin standardı 
yüksek olacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi otelin neredeyse tüm odalarının ken-
tin doğusundaki tarihsel dokudan manzara anlamında faydalanması sağlanmıştır. 
Küçük ölçekli olarak düşünülen lokanta hem otel ihtiyaçlarını karşılanması hem de 
kentte temiz ve düzgün bir lokanta bulunması açısından önemlidir. Kasıtlı olarak 
küçük yapılmıştır. Muhtemelen buradaki hizmet standartları ve fiyatlar yüksek ola-
cak ve bu şekilde ayrıcalık yaratılacaktır. Temizliği hizmet kalitesi ve dekorasyonuyla 
kente örnek olması beklenmektedir. 

13. Binalar betonarme sistemin kalıcılık mantığına göre yapılacaktır. Kullanılacak 
tüm malzemeler ve yapım teknolojisi günümüzün son sistemi olacaktır. Örneğin te-
ras çatılara 50 yıl boyunca tamirat amacıyla çıkılmayacaktır. Bina cepheleri çok uzun 
süre bakım gerektirmeyen sistemle inşa edilecektir. Uzun bir süre bakım maliyeti 
çıkarmamak için gerekli bütün teknik detaylara uyulacaktır. Bütün bu nedenlerle 
bina alanları sınırlı tutulmuş atıl kapasiteler yaratılmamıştır. 

14. Sonuç olarak küçük, fonksiyonel, kaliteli, iç donanım standartları yüksek, ba-
kım gerektirmeyen bina yapmak kentin dokusuna uyum sağlamanın dışındaki bi-
rinci amacım olmuştur.

Sonsöz

Bu arazi üzerinde yapılacak olan komplekse bu proje dahilinde her hangi bir proje 
ilavesi ya da eklenti bina yapılmamalıdır. Bu tasarım tümüyle bir konsepttir. Projenin 
kütlesel dengesi, yeşil alan ve bina dengesi bozulmamalıdır, ancak detaylar uygulama 
projelerinin hazırlanması esnasında mimari çerçevede tartışılabilir. Proje ile ilgili yo-
ğun eleştiri söz konusu olduğunda bu projenin uygulanmasından vazgeçilerek yeni 
bir proje hazırlatılmalıdır. 

Bu projenin hazırlanmasında yoğun desteğini gördüğüm Sayın Belediye Başkanı-
mız Mehmet Güresinli’ye, bu projenin gerçekleştirilmesinde maddi ve manevi katkı-
larını sunacak olan herkese çok teşekkür ederim.  Kasım 2007
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DİVRİĞİ’NİN KALKINMASINDA SİVİL TOPLUM  KURULUŞLARI 
VE ÖĞRENCİLERİN ÖNEMİ

                       Dr. Ömer Faruk Kültür37

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında ilk kez dünya sahnesine çıkan  milliyetçilik akım-
ları ve akabinde kurulan ulus devletlerin olmazsa olmaz başat politikası  devletçilik 
olmuştur. Belki o günlerin ortamında çıkış noktası olmuş olabilir. Çünkü derebey-
lik uygulamalarından bunalan halk çıkışı devletçilik şemsiyesinde bulmuş olabilir. 
Ancak Rusya’da kurulan Bolşevik ihtilalinden Almanya’da başlayıp   dünyayı yı-
kıma götüren Hitler iktidarı İtalya’daki Mussolini   uygulamaları devletçiliğin pik 
noktalarını oluşturmuş ve tarihteki yerini almışlardır. 

Toplum yaşamında fertlerin tek tek yapamayacakları güvenlik adalet gibi hizmet-
lerin devlet eliyle  yani toplum anlaşması yoluyla yapılaması gereği devletler ayakta 
durabilmektedirler. İdeal toplum seviyesine gelindiğinde bu hizmetlerin önemi de 
azalacaktır. 

İnsanlar bireysel farkındalıklarını  keşfettikleri anda sivil toplum kuruluşları ortaya 
çıkmıştır. Aynı duyguyu anlayışı yaşam tarzını paylaşan fertler bir araya gelerek si-
vil toplum kuruluşlarını oluşturmuşlardır. Gerçek sivil toplum kuruluşları tabii bir 
ihtiyaç insanlardan gelen talep doğrultusunda kurulmuşlardır.  Bu yüzden bunlarda 
insan onuruna yakışmayan despotluk başkasının düşünce ve yaşam tarzına müda-
hale anlayışsızlık tek taraflılık söz konusu olmamaktadır. Ancak suni olarak devlet 
politikalarını halka benimsetmek veya tek bir kişinin görüş ve düşüncelerini yaymak 
gibi gayeler le  kurulan  sözde sivil toplum kuruluşlarında yukarıda saydığımız özel-
likler bulunmadığı gibi adı sivil kendisi resmi olmaktadır.

Bu tip kuruluşlara baktığımızda genel özellikleri başkan ve sözde yönetim kurulları 
yıllarca aynı kişilerden oluşmak ta ,değişse bile bir seçici kurula ihtiyarlar heyetine 
sıkı sıkıya bağlı bulunmaktadırlar. Tabiî ki günümüzde bunlar toplumdan fazla des-
tek bulamamakla birlikte belli bir etkinliğe sahip bulunmaktadırlar.

Sivil toplum kuruluşlarının başarılı olması onu oluşturan bireylerin gelişmişlikleri 
özgüven kendine saygı eğitim gibi özeliklerle doğru orantılıdır.

Kendisine saygısı olmayan başkalarına da olmayacak ve dolayısıyla saygının olma-
dığı toplumda ve kuruluşlar da  birlikte iş yapma özelliği gelişmeyecektir.

Burada yüksek öğretim kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki bağ orta-
ya çıkmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarında iş yapacak toplumu besleyecek kişiler 
yüksek öğretim kurumlarında yetişmektedirler. Yani topluma faydalı olabilmesi için 
kendisi zamanın gerekli bilgi ve donanımına sahip olmalıdır.

(37) Divriği Kültürünü Yaşatma ve Tabiatını Koruma Derneği Başkanı
   Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyesi
   ofarukkultur@yahoo.com
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İnsan dünyada her türlü ihtiyacını görebilmesi için gerekli bilgiye muhtaçtır. Ka-
ranlıkta kalan hiçbir hareket yapamayacağı gibi bilgisiz ve eğitimsiz kalan toplum-
larda ilerleyemeyecektir.

 Ancak burada ihtiyaçların önemine göre bir değerlendirme yaparak çeşitli dalla-
ra yönelme olmaktadır. Örneğin budaya  tapmayan bir toplum için buda heykeli 
yapıcısına ve bilgisine ihtiyaç olmadığı gibi, Yüksek öğretim kurumları yani üni-
versitelerde toplumun ihtiyacı olan  adalet sağlık barınma eğitim ulaşım iletişim vs. 
gibi konularda en üst düzeyde bilgi üretme yayma ve uygulama konusunda hizmet 
vermektedir.

Bu hizmeti verirken hizmeti alan öğrencilerdir. Öğrencinin olmadığı bir eğitim ku-
rumu düşünülemez.  Bu yüzden  öğrencinin  merkez alındığı anlayış  kalite ve gerek-
li hedefi tutturmuş olmaktadır.  Öğrencilerin başarılı olması halinde ancak öğretim 
kurumları başarılı olmaktadır.

Öğrencinin başarılı olması içinde bazı donanımlar gerekli olmaktadır. Bunların en 
başında  barınma ihtiyacı gelmektedir.  Öğrencinin barındığı yer en başta eğitim 
kurumuna yeteri kadar yakın olmalı soğuktan ve sıcaktan korumalı sabah ve akşam 
beslenme ihtiyacını yeterli ve hijyen olarak temin etmeli kirlenen odası ve giysileri 
zamanında  temizlenmeli ders çalışma ortamı rahat kütüphane  ortak proje üretme 
iletişim sosyal gelişme gibi imkanlar sağlanmalıdır. 

Ekonomik durumu yeterli olmayanlar için burs imkanları hazırlanmalıdır.

2010 yılına geldiğimiz bu günlerde İstanbul’da yaşayan Divriğililer üç dernek kur-
muşlar ve kendi çaplarında hizmet vermektedirler. Önümüzdeki günlerde ortak ça-
lışmalara imza atacakları kesindir.

Bu güne kadar dernekler tarafından yurt ve burs hizmetleri geçmişte verilmiş an-
cak ne yazık ki  yurt hizmeti devre dışı kalmış atıl durumdadır.  Mülkiyeti Divriği 
belediyesinde bulunan Kocamustafapaşa semtindeki altı dükkan üstü yurt olan bina 
yurt hizmeti vermesi için Divriği Kültür derneği kullanımına verilmiştir. Fakat  gü-
nümüzde sadece dükkan kısmı kiraya verilmiş kira geliri Divriği kültür derneğince 
alınmaktadır.

Gerekli düzenleme ile yurt kısmı tekrar modern biçimde hizmete açılabilir. Altın-
daki dükkanın geliri de yurdun ihtiyaçlarına ve öğrencilere burs olarak verilebilir.

Burada barınan ve mezun olan Divriğili veya babası annesi Divriği’de hizmet eden 
öğrenciler sivil toplum kuruluşlarında hizmet ederek Divriği’nin meseleleri için gö-
nüllü hizmet vereceklerdir.

Divriği’liler  ali cenap insanlardır. Bunun örneğini geçmişte Nuri Demirağ ve bir-
çokları vermişlerdir. Aslı İhsan Çalapverdi de bulunan bir noterlik belgesinde aldığı 
burs karşılığında Divriğiye hizmet edeceğine dair söz almıştır Nuri Demirağ.

Yine burada Mehmet Özel öncülüğünde Divriği’deki Meslek yüksek okulu öğrenci-
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lerine yönelik açılan Yurt hizmetini de takdirle anmak gerekir. Yine Prof. Dr. Mahir  
Tövrüz öncülüğünde açılan ana okulu ve yurt teşebbüslerini takdirle övgüyle bah-
setmeden geçemeyeceğim.

Divriği’nin kalkınmasında Üniversitenin yüksek öğrenimin önemi yadsınamaz. Bu-
nun için Divriği’de bulunan meslek Yüksek okulunun bölüm sayısı artırılarak buna 
röleve resterasyon taş işçiliği ahşap işçiliği bölümlerini de ilave ederek Divriği’deki 
ve civardaki tarihi eserlerin bakım ve onarımı bilgili insanlar tarafından yapılaması 
elzemdir.

İleriki aşamada Meslek yüksek okulunun yanına Fakülte’nin de kurulması hedef-
lenmelidir. Daha sonra üniversite ve hatta Divriği’nin batıda olduğu gibi Üniversite 
şehri olması muhtemeldir. Çünkü bu potansiyel mevcuttur. Eksik olan gerekli hedef 
plan ve programdır. Divriğililer önce bunu istemeli ve buna inanmalıdırlar. Divriği 
ulu cami konakları florası madenleri kendine has kültürü bitki ve hayvan çeşitliliği 
entelektüel insanları gibi her şey mevcuttur. Şimdiden bu üniversitede hocalık ya-
pacak insanların yetişmesi için gayret gösterilmelidir. Ancak o zaman Divriği ulu ca-
misi ve konakları yalnız ve mahsun kalmayacak bu değerleri dünyanın ufkuna açıp 
iftihar edebileceğiz diye düşünüyorum. Divriği’de üniversite olursa dünya Hürrem 
şahı Ahmet Şah ve Melike Turanı daha iyi tanıyacak onların taşı kazıyarak yüzlerce 
yıl öncesinden bize anlatmak istedikleri hakikatler dünya insanlarının gözleri önüne 
serilecektir. Her halde Cennetin kapılarındaki ördek ve balıkçıl kuşları figürü sadece 
rastgele süs olsun diye kazınmadı. Bize bir şey anlatmak içindi işte  üniversite bu 
anlatılmak istenen şeyin devamını sağlayacak sürekli araştırmacıların çalışmasıyla 
yeni hakikatler bulunacak yeni ufuklara yelken açılacaktır. Divriği insanının barış ve 
dostluktan yana almış olduğu alicenap tavır  bütün dünyaya tanıtılacak ve yayılacak-
tır. Bu konuda son söz olarak evliya çelebinin dediği gibi diller kısır, kalem kırıktır...
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DİVRİĞİ ’ NİN KALKINMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Dr. Ömer Faruk Kültür38

Divriği Tarih boyunca önemli bir yerleşim bölgesi olmuştur. Zaman zaman dur-
gunlaşmış ama önemini hiç kaybetmemiş bir merkezdir. Bunun nedeni de taşıdığı 
potansiyellerdir. Nedir bu potansiyeller;

İnsan potansiyeli:

Divriği insanı entelektüel seviye, girişimcilik ruhu, siyasi liderlik okumuşluk oranı 
vs bakımından ileri seviyededir. Bunun tek dezavantajı yüksek liderlik özellikleri 
ortak hareket etme kabiliyetini azaltmaktadır. Eleştirinin yüksek seviyede olması ya-
pılacakların hızını kesmektedir. Nüfus gücü 12.bin şehir içi 5 bin köyler ve toplam 
Divriği nüfusuna kayıtlı insan sayısı 280 bin civarındadır. Divriği insanı yurt sathın-
da olduğu gibi yurt dışında da önemli sayıda mevcuttur. Bu insanların memleket 
sevgisi Divriği ye bağlılığı takdir edilecek seviyedir. Bir envanter çalışması yapılarak 
meslekler bazında Divriğililerin listesi çıkarılmalıdır. Çalışmak için büyük şehirlere 
göç etmiş emekli olmuş Divriğililerin memleketine dönmesi teşvik edilmeli Toki va-
sıtasıyla veya başka vesilelerle Divriği sivil mimarisine uygun evler inşa edilerek site 
içinde yaşamlarını daha kolay birlikte geçirebilecekleri mekanlar oluşturulmalıdır. 
Bunun yanında tatilini Divriği de geçirmek isteyenler içinde devre mülk veya yaz-
lık biçiminde konutlar inşa edilmelidir. Birde Divriği’ de çalışıp ta emekli olanların 
başka şehirlere göç etmesini gereksiz kılacak tedbirler babında evini yenileyeceklere 
veya yeni ev yapmak isteyenlere destek olunmalıdır. Büyükşehirlerde yaşayıp ta Yaz 
tatilini köyünde geçirmek isteyen vatandaşların zorlukları başta ulaşım giderilmeli 
çeşitli festivallerle cazip hale getirilmelidir. Bu hususta sivil tolum kuruluşları ile 
ortak çalışmalar yürütülmelidir.

Turizm potansiyeli:

Divriği Ulucami: 

Divriği Ulucami UNESCO tarafından Dünya mirası olduğu tescillenmiş. Bir benzeri 
olmayan önemli bir eserdir. Divriği Ulucami nin onarım, bakım teknik şartnamesi 
ve ihale usulü yeniden uygulanabilir sürdürülebilir hale getirilip gereken yapılmalı 
zamanın öğütücü çarklarına terk edilmemelidir. Türkiye ’ nin tanıtım konseptine 
Ulucami dahil edilmeli müstakil tanıtım filmleri hazırlanmalıdır.

Divriği Florası:

Divriği florası Türk ve dünya üniversitelerinin biyoloji bölümü öğretim üyelerine 
tanıtılmalı onların araştırma yapmaları için fırsat ve davet edilmeleridir. Bunun için 
demir çelik işletmelerinin Cürek’teki kullanmayıp terk ettikleri konutlar anlaşılarak 

(38) Divriği Kültürünü Yaşatma ve Tabiatını Koruma Derneği Başkanı
   Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyesi
   ofarukkultur@yahoo.com
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yeniden elden geçirilip bu işler için kullanılmalıdır. Her konuda araştırma ve in-
celeme faaliyetinde bulunacaklara uygun fiyattan bu hizmet sağlanmalıdır. Kongre 
sempozyum vs gibi işler içinde ilave tesislerin yapılarak hizmete sokulmalıdır.

Divriği Konakları ve evleri:

Konaklar restore edildikten sonra profesyonel turizm işletmelerine işletmeleri için 
sunulmalı değilse bakım ve onarımı güçleştiği gibi ekonomik kayıplar da söz konusu 
olacaktır. Film yapımcılarına yönetmenlere ve senaristlere Divriği konakları ve diğer 
öğeler tanıtılıp dizi film ve sinema filmi çekimi teklifi yapılmalıdır.

Divriği Kanyonu:

Divriği kanyonu doğaseverlere tanıtılıp gelmeleri görmeleri sağlanmalıdır. Turizm 
potansiyeli civar ilçelerin turizm potansiyeli ile beraber değerlendirilmeli kangal da 
kangal köpekleri ve çermikler Erzincan Kemah Kemaliye gibi yerlerle birlikte paket 
turlar düzenlenmelidir.

Eğitim Potansiyeli:

Eğitim imkânları kalkınmanın önemli bir unsurudur. Mevcut Meslek Yüksek Oku-
lu cazip hale getirilip öğrenci ve öğretim üyelerine sunulan imkânlar artırılmalı Yurt 
Lojman sosyal donatı alanları yeterli ve kaliteli olmalıdır. Bölüm sayısı yörenin ihti-
yaçları olan röleve restorasyon el sanatları turizm otelcilik vb gibi artırılarak genişle-
tilmeli. Bir sonraki aşamada fakülte açılmasının alt yapısı hazırlanmalı bu meyanda 
Divriğili başarılı öğrencilerin akademik kariyer yapmaları konusunda destek ve teş-
vik edilmelidirler.

Madencilik potansiyeli:

Başta demir madenleri olmak üzere diğer işletilebilir madenler hammadde olarak 
değil işlem yapılarak değerlendirilmeli katma değeri yükseltilerek satılmalıdır. Pe-
letleme tesisinde arta kalan demir dışı malzemelerin değerlendirilmesi üzerine araş-
tırmalar yapılarak azami fayda sağlandığı gibi yakın civarın duvar elemanı parke 
betonu vs gibi ihtiyacını sağlayan bir üretim üssü olma imkanı yakalanabilir.

El sanatları Potansiyeli:

İlçemizin sarıçiçek yaylası havzası insanları ülke çapında halıcılık mesleği ile ciddi 
oranda ilgilenmektedirler. Bu insanlarımızın da desteği ile meslek yüksek okulunda 
halıcılık bölümü ve halıcılık çiftlikleri kurularak halıcılık desteklenmelidir. Divriği 
halılarının desen ve örgü biçimleri tescillenerek geleceğe taşınmalıdır. Restore edilen 
konaklardan birinde sergilenmeli aynı zamanda web üzerinden de dünyaya tanıtıl-
malıdır. Turizmin gelişmesi halinde ilçenin hatırası olarak ziyaretçilerin alıp evlerin-
de saklayacakları işlenmemiş demir cevherinden tornada işlenmiş ulucami, küm-
bet, kale, keklik figürleri hazırlanmalıdır. Orijinal Divriği yemekleri hem konuklara 
sunulması hem de dünya çapında tanıtılması açısından konakların birinde kaliteli 
restoran hizmeti verilmelidir. Ülke genelinde de başta Divriği pilavı sunan yemek 
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restoranları açılarak tanıtıma katkı sağlanmalıdır. Arıcılık organik tarım vs gibi gelir 
getirici unsurlar teşvik edilerek köylerde sadece yaşlıların kaldığı yer durumundan 
çıkarılmalıdır.

Ulaşım Potansiyeli:

Demiryolu Ulaşımı:

Demiryolu ile ulaşımın avantajları ve yapılacak iyileştirmeler sayesinde de tercih 
edilebilir hale gelebilir. Demiryolu sevenler için yol güzergâhı geçilen tüneller tanıtı-
larak ayrı bir tur sebebi olabilir.

Karayolu ile ulaşım:

Mevcut karayolunun bozuk kısımları düzeltilerek eğimler ve kurp yarıçapları bü-
yütülmeli daha konforlu hale getirilip devamı sağlanmalıdır. Yol kenarında yapılacak 
konaklama tesisleri teşvik edilmeli yol kenarı ağaçlandırması yapılmalıdır.

Havayolu ile ulaşım:

Nuri Demirağ tarafından başlatılan havayolu girişimi devam ettirmeli Küçük uçak-
larla ulaşımın sağlanması gerçekleştirilmelidir.
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DİVRİĞİ KÜLTÜRÜNÜ ÜSTÜN KILAN VASIFLAR

                                                Ruhan ÖZAYGÜN39

İnsanın fıtratında kendisini beğenme duygusu vardır. Bende kendimi şanslı olarak 
kabullenirim. Fakat bu fıtrattan değil Divriği gibi kültürü sağlam temellere oturmuş 
bir beldede dünyaya gelişimdendir. Anadolu’nun acaba hangi beldesi Divriği kadar 
zengin bir kültüre sahiptir. Bizler devamlı kültürümüzün mükemmel olduğunu vur-
gularız. Bu mükemmellik olaylara bakış açısından erdemliğin zirvesindedir. Evliya 
Çelebi seyahat namesinde ”Sivas eyaletinde burası sancak beyi merkezidir. Paşa askeri 
ile toplam iki bin askeri olur. Paşa beylerinden oluşan ayan ve eşrafı, Bilgin ve Salihleri 
pek çoktur. Halkı son derece itaatkârdır. Çarşı ve pazarı gayet düzgün ve güzel olup, yolla-
rın üzeri örtülüdür. Bütün halk garip dostudur. Fakirleri bile bir gece misafirsiz kalmaz.” 
Divriği’yi bu şekilde tanıtmaktadır. Acaba bu meziyetleri bünyesinde taşıyan kaç Os-
manlı beldesi vardı.  Yine evliya çelebiye dönelim. “Kale ve camisi için nakkaş öyle bir 
ustalık sergilemiş ki bir yerde rastlamak mümkün değildir.” demiş.  Buradaki eserleri ve 
sosyal yaşamı İncelediğimizde yörede köklü bir medeniyet halkasının varlığını gö-
rürüz. Bu halkada birçok medeniyetler uzantısının kalıntıları göze çarpar. Bu durum 
Divriği’nin kültürünü zenginleştirmiş ve eşsiz kılmıştır.

Yöremizde yaşam izleri ve şehirleşme günümüzden 3500/4000 yıl evvel başladığı 
tespit edilmiştir. Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Hint, Latin ve Türk medeniyetle-
ri gibi medeniyetlerinin getirdiği oluşumlar günümüze kadar bir şekilde muhafaza 
edilmiştir. Define arayıcılarının çeşitli höyüklerden çıkarttıkları mumyalar, (Yetkili-
lere gerekli bilgiler direk olarak veya umum toplantılarda defalarca bildirilmiştir.) 
Eti’lerden günümüze kadar gelen; Kesdoğan kalesi ile Divriği kalesinin iç kalesi, bazı 
binaların temelleri ve Kazım Erçoklu’nun dokümanları bizlere bu yörenin çok eski 
bir zamanda endüstri şehri olarak kurulduğunu göstermektedir. Hatta rivayete göre, 
Etiler ile Mısırlılar arasında M.Ö 1273 yılında imzalanan kadeş anlaşmasında, Hitit 
Kralı Mutavallis Mısır kralı 11. Ramses’e Divriği’de imal edilen bir çelik hançer hedi-
ye etmiş. Bu bilgileri dikkate alarak değerlendirdiğimizde yöremizde sırası ile Etiler, 
Urartular, Persler, Mekedonyalılar (Yunanlılar), Romalılar, Bizanslılar, Paulisyenler  
(Pavlikanlar) ve Türkler (Selçuklular, Mengücekler, Memluklular ve Osmanlılar)  ya-
şamlarını sürdürmüşler. Bu devletler Divriği ve çevresinde bulunan madenleri işlete-
rek bu bölgenin endüstri şehri olmasını sağlamışlardır. Bir endüstri şehri olan Divriği 
aynı zamanda coğrafi yapısından dolayı bir sığınak şehri olmuştur. Krallar hazine-
lerini burada saklamışlar. Cumhuriyet döneminde de (ikinci Cihan harbinde) Dol-
mabahçe Sarayındaki kıymetli hazineler Divriği Ulu Camisinde muhafaza edilmiştir. 
Divriği Pavlikanlar’a ve Mengüceklere başşehirlik yapmıştır. Hâkim olan devletler 
kültürlerini buradaki yerli halkın kültürlerini de içine alarak daha iyiye taşımışlar. 
Bilhassa, Mengücekler her yönü ile yörenin kültürünü zirveye çıkarmışlardır. Men-
gücekler eğitime ve sevgiye o kadar önem vermişler ki o devrin önde gelen bütün 
ustaları, bilim adamları ve düşünürleri buraya gelmişler ve harikalar yaratmışlar. 

(39) Araştırmacı Yazar
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Sonraki nesiller bu harikaları yaşatmaya ve korumaya çalışmışlar. Harikalar olarak 
telaffuz etmemde bir sakınca ve abartma görmüyorum. Çünkü:  Bu harikalardan biri 
olan Ulu Camii ve külliyesi UNESCO tarafından dünya harikaları arasına girmiştir. 
İşte Mengüceklerin gözle görülen eserlerinden birinin durumu budur. Birde gözle 
görülmeyen sadece yaşanan harikaları vardır ki bunlarda günümüze kadar gelmiştir. 

Kültür toplumlarda genel olarak iki şekilde görülür. Biri sanat ve zanaatkârların 
meydana getirdiği eserler ki bunlar elle tutulur, gözle görülür. Bu yapıtlar bizlere 
tarihimizi ve sahip olduğumuz değerleri yansıtır. Diğeri ise eğitim ile verilen ve top-
lumda her ferdin yaşadığı,  ameli olarak yaptığı, kabullenip yaşattığı değerlerdir. Bu 
değerler zamanla adet, anane, gelenek, töre, görenek, bilgi, sistem, inanç, kanun ve 
folklor olarak yerleşmiş ve toplumlara da yön vermiştir.

Tarihi eserlerimize sadece sanat yönünden bakarsak bir estetik ve güzellik görürüz. 
Fakat bu eserleri yapan ve yaptıran şahısların eğitimi, ilmi, kültürü incelendiğinde 
bizleri hayrete bırakacak ve bizleri acizliğimizi hatırlatacak durumlarla karşılaşırız.

Örneğin:

1-Kesdoğan kalesi ile Divriği kalesinde, Bâbil asma bahçelerindeki su kanallarını 
aratmayacak su şebekesi bulunur. Basınçlı su bu kanallardan geçerek sarnıçlara ve 
havuzlara akar. Buradaki tekniklerin sırrı düşündürücüdür.

2-Çaltı çayı vadisinin doğu yakasındaki dağlardaki çile hanelerin dehlizlerle birebi-
rine bağlantısı Kapadokya’yı andırır. Bu Çile haneler ve kale öyle bir şekilde dizayn 
edilmiş ki en son sınırdaki Arege (Duru köy)  köyü dahi kontrol altındadır.  Çevreye 
hâkimlik ancak mekanik olarak bu kadar olabilir. Bugün bunu yapabilmek için ne 
kadar kamaraya ihtiyaç olduğunu sizlere bırakıyorum.

3-Yeni pınar mevkiindeki taş heykeller daha gün ışığına çıkmamış bir hazine ol-
duğu gibi bir efsaneninse (Hz. Süleyman’ın devlere taş olunuz sözü) doğruluğunu 
ispatlamaktadır.

4-Kale Camisi, Ulu cami ve Siddii melik türbesinde kufi yazı sitilinin ilk ve son 
kullanılış tekniklerini görmek mümkündür.

5-Gerek ulu camide ve gerekse kale camisindeki semboller; Hint, Mısır, Sümer, 
Anadolu medeniyetlerinin kullandıkları motifleri ve Manihaizm inancının resimlerle 
anlatım şeklini; Türklerin kullandıkları hayvan resimlerini ve geometrik şekillerini 
içermektedir.

6-Özellikle Ulu camide beş bine yakın sembol, şekil ve motif var. Her motifin yedi 
zahiri ve yedi batini anlamı olduğunu düşünürsek, karşımıza bir bilgi birikimi çıkar. 
Bu bilgileri üç kısımda toplarız. Türk mitolojisinin verileri, insan anatomisi ve ruhsal 
yapısındaki özellikler, kâinatta bulunan ilimler olarak sınıflarız. Bu ilimleri Kuran’ı 
Kerim ve sünnet rehberliğinde değerlendirdiğimizde karşımıza kaybolan veya biz-
lere unutturulan bir bilim hazinesi çıkar. Bu düşüncemi birer örnekle teyit edelim.
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a)-Mitolojiden: Ulu caminin kuzey kapısında bir ördek ile birde balıkçıl kuşu resmi 
var. Aynı kuşun bir eşi de medrese kapısında bulunmaktadır. Bu hayvanlar sanki 
bize Bahaeddin Ögel Hoca’mızın Türk mitolojisi adlı kitabının birinci cildinin 449. 
sayfadaki Yakut Türklerindeki yaratılış efsanesini hatırlatmaktadır.

 b)-İnsan anatomisi ve kâinattan: İnsandaki birçok organlar ve kâinattaki bazı âlem-
ler altın orana göre tasarlanmış ve mükemmel olarak yaratılmıştır. Ulu camide bu 
oranlar ve sayılar o kadar kullanılmış ki nerde ise her taş bu oranda yapılmış diyece-
ğim geliyor.  Ayrıca altın oranı, mükemmel sayıları ve tam sayıları meydana getiren 
rakamları her sembolün miktarında da görebiliriz.

c)-Allah, Kuranı Keriminin Rad süresinin sekizinci ayetinde ”Allah her şey için bir 
ölçü kılmıştır… O’nun katında her şey bir miktar (ölçü) iledir.”  Ulu Camide de ölçü biri-
mi metre olarak alınmış ve kullanılmıştır. İnsanın göz merceğinin vertikal kesiminin 
çapı ile göz yuvarlağının iç yarıçapı bir santimetredir. Onluk sistem ile geliştirilen 
metre camide yerini almıştır. Kuran’ı kerim Zemahşeri Efendiye göre 6666 ayettir. Bu 
miktarın pi sayısına bölümü cami ve medresenin alanını vermektedir.

ç)- Atalarımız uzayı ve Divriği yöresindeki Güneşin hareketlerini yıllar boyu in-
celemişler. Eserlerine bir şekilde yansıtmışlar. Dört kapıda 21 Mart - 21 Eylül ara-
sı gölgelerin oluşturduğu insan süetleri bizleri düşündürüyor. 21 Haziran günü ise 
medresede bulunan büyük eyvanda (levlake levlak vema halaktül eflak yazısı altın-
da) güneşin batışı anında oluşan görüntü sanki bizlere gün dönümünü ve zamanı 
belirtmektedir.   

d)-Ebcet hesapları ile birçok yerde tarih düşürülerek, caminin temelinin atılışı ve 
açılış günleri belirtilmiştir.

e)- İlmi ledün bizleri aşan bir uzmanlık olduğundan bu ilmi bilenlere bırakalım.

Eğitim ile kazanılan kültürümüzde ise Atalarımız insanı; içinde bulunduğu Dünya 
ve onunda içinde bulunduğu Evren ile birlikte düşünüp, büyük âlem içinde küçük 
âlem (makro kozmik içinde mikro- kozmik) olarak değerlendirmişler ve bu düşünce 
onların yaşam prensiplerinden biri olmuş. 

Sosyal yaşamda: Toplumun çekirdeğini oluşturan aile yapısını temel unsur olarak 
almışlar. Onu çok güçlü zeminlere oturtmuşlar. Bu zeminin bozulmaması için top-
lumu bir birine bağlayan bağları geliştirmişler, kuvvetlendirip ve her koşulda canlı 
tutmuşlar. Ayrıca: Dünyadaki yaşamda ahret hayatını nasıl garanti ederiz, bunun için 
neler yapmalıyız? Dünyada her şey insan, insanın meydana getirdiği toplumlar, dev-
letler ve uluslar içinse bizlerin sosyal yaşamdaki görevi nelerdir? Bu fikirler, idealler 
doğrultusunda; insanların daha iyi olmasına, kâmilleşmesine ve onların ebedi olarak 
yaşamlarını erdemli bir şekilde sürdürmesine çalışmışlardır. Ölçü olarak şahsın inan-
cına bağlılığı, toplumundaki ahlak kurallarına saygı duyması ve bu kurallara uyması, 
yaratandan ötürü yaratılanı karşılıksız sevmesi, mülk ve servet Allah’ın bizlere bir 
emaneti olarak görmesi ve sahip olduğu bu varlıkları herkesle paylaşa bilmesi ön 
planda tutulmuştur. Bu anlayış içerisinde o kadar çok kurallar geliştirip bir kültür 
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oluşturmuşlar ki ciltler dolusu kitaplar ile anlatabiliriz.

Burada sevgiyi, yardımlaşmayı ve paylaşmayı sadece günümüzde yaşadığım ve duy-
duğum bazı vakalarla anlatmaya çalışacağım.

Her insanın yaşamında unutamadığı bazı vakalar vardır. Biz iki erkek kardeşiz. 
Ağabeyim benden bir yaş büyüktür. Beş veya altı yaşlarında iken babam bizi tarlaya 
çalışmaya götürdü. Orada Harman makinesinden buğdayları çekmeye çalışıyorduk. 
Gece oluşun üşüdük ve uykumuz geldi. Lakin iş bitmedi. Tarla komşumuz Ozanlı-
nın Mehmet Bey amca gece yarısı olduğundan merak edip yanımıza geldi. Bizlerin 
telefliğini görüşün; babama:

- Neden haber vermedin! 

- Bizler öldük mü? 

- Şurada komşu değil miyiz?  Dedi ve hiç babama sormadan beni kucağına aldı 
ve ağabeyimin de elinden tutup kendi harmanlarına götürdü. Orada yatakta yatan 
oğullarını kaldırdı ve bizleri kendi yataklarına yatırıp, oğulları ile babama yardıma 
gittiler. Mehmet Amcaya bu hareketi yaptıran duygu nedir? Tarla komşusu böyle 
olursa ev komşusu nasıldır? 

Divriği’de her evin en az bir dönüm bahçesi vardır. Yola veya caddeye cephesi olan 
bu evlerin sakinleri evi ve bahçesi arasında sanki bir cennet inşa etmeye çalışmış ve 
dünyasını buraya sıkıştırmıştır. İşte bu cennet gibi bahçelerde ve evlerde komşuyu 
her duygu ve düşüncenin üzerinde tutmuş onları kardeşten ileri saymış. Sevgi ile 
candan isteyerek; her duygusunu, mutluluğunu, kederini ve iyi yiyeceğini komşu 
ile paylaşmış. Bu ve buna benzer özelliklerden, niteliklerden dolayı kurmuş olduğu 
cennetten komşusuna bahçeden bir kapı açıp paylaşmayı bilmiştir. Bu paylaşma öyle 
bir paylaşma ki tarifle mümkün değil sadece yaşanarak bilinir.

1980 yılının yaz ayında İstanbul’da bir vesile ile bir eve misafirliğe gittik. Oradaki 
hacı anne bizlere ibret dolu bir anısını anlattı. Hepimizin gözleri yaşardı. Hacı anne 
genç kızlığında zengin olan komşusundan düğüne gitmek için ayra olarak (Kullanıp 
geri verilmek için alınan değerli takılar) zogat başlı tepelik almış. Düğün evinde na-
sıl oldu ise tepeliğin elmas kaşı kaybolmuş. Eve geldiklerinde birde ne göreler kaş 
yerinde yok. Düğün evi ve bir mahalle aranmış bulunamamış. Hacı anne aylarca ağ-
lamış. Aldığına bin pişman olmuş. Maddi durumu da yetersiz olduğundan ne yapa-
caklarını şaşırmışlar. Altını ödünç veren karı koca evlerine gelip “Kızım hiç üzülme 
biz senin doğruluğuna inanıyoruz. Allah demek ki böyle diledi. Bak bu zogatta senin 
olsun tek üzülme yüzün gülsün.” Diyerek kalanı da ona vermişler. Düğün evinde bil 
ahire elmas kaş bulunmuş. Hacı anneye vermişler. Yerine konan elmas diğerleri ile 
birlikte iyede edilmesine rağmen Küreksiz gilin Hilmi amca:

“- Hayır, kızım o artık senin. O senin doğruluğunun armağanıdır. 

 - Bizler her zaman sana inanır ve güveniriz”. Demiş. Hacı annede o günden beri 
onların anısına bu geleneği devam ettirmekte imiş. 
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Divriği halkı Türk, Kürt, Rum Ermeni ve Yahudi milletlerinden oluşmaktadır. Bu 
Milletler kendi kültürlerini yaşadıkları gibi komşuluk ilişkilerinde de bizlerle aynıdır.

Ermeni Mihran Pilikoğlu (1934) efendi ile 02.07.2007 günü yaptığım sohbette O 
da komşu hasreti çektiğini belirtti.

“-Ben Kesme doğumluyum. Çocukluk çağım Divriği’de geçmiştir. Küçükken bizler 
yortu veya kutsal günlerimizde çevreden gelen kardeşlerimizle, ailelerimizle birlikte 
Kesdoğan’da bulunan kutsal, hayliges bilinen ziyaretlere giderdik. Orada mumlar 
yakar, dualar eder, dilekler diler ve kutsal sudan içerdik. Bazı dönemler Türk kom-
şularımızda gelirdi. İbadetten sonra sahre yapardık.” Dedi.  

Türklerin oradaki ziyaretlere gitmesi normaldir. Bu bir kültür meselesidir. Temelin-
de hoşgörü ve sevgi vardır. Şöyle ki: Divriği halkında kardeşlik, komşuluk ve diğer 
duygular zirveye çıkmıştır. Bizler Iğınbat dağında bulunan Hüseyin Gaziyi ziyarete 
gittiğimizde, Ermeni komşularımızda gelirdi. Orada herkes kendi kitabını okur ve 
dilek dilerdi. Birlikte yemekler yenirdi. Bu kültürümüzün zenginliğinin nişanesidir.         

Birçok canlı içinde yaşadığı ortamın kıymetini bilmez. Bizlerde sanki böyleyiz. 
Uzun zaman içerisinde, belki birkaç asırda kazandırılan kültürlerimizin, gelenekle-
rimizin ve adetlerimizin değerini bilemiyoruz. Onları hiç düşünmeden hızla gelişen 
teknoloji ve sosyal yaşam karşısında değiştirip; tarihin akışına bırakıyoruz. 

Bu şekilde devam edersek kayıplarımızın getirisi bizleri zamanla kimlik arayışına 
sürükler. Kültürü ve tarihi kaybolan toplumlarda milliyetçilik ilkesi bulunmaz. On-
lar esarete mahkûmdurlar.

Bu duruma düşmemek için geçmiş kültürlerimizi araştırmalıyız ve kayıt altına al-
malıyız. Onları sembolikte olsa bir şekilde konaklarımızda yaşatmalıyız. Resimler, 
slâytlar, broşürler ve çeşitli modeller hazırlayıp halkımızı bilgilendirmeliyiz. Belirli 
günler ve yarışlar tertip ederek kültürümüzü gerekli yerlere tanıtmalıyız. Geçmişi 
yaşayan örnek aileler bulup onları desteklemeliyiz. Bu ve buna benzer çalışmalarla 
bir vakıf kurarak örnekleri çoğaltmalıyız. Hiçbir zaman unutmamalıyız kültürümüz 
var olduğu zaman bizler varız.
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DİVRİĞİ AŞIK EDEBİYATI

Ahmet ÖZDEMİR40

Divriği Türklerin Anadolu’ya gelişinden önce de, sonra da önemli bir yerleşim ve 
kültür merkezi.  Bilinen tarihi, Hititlerle başlıyor, Romalılar ve Bizanslılarla sürüyor. 
Küçüklü büyüklü bir çok devlete merkez olmuş. Türkler Divriği Kalesi’ni  Malazgirt 
savaşından önce ele geçirmişler. Malazgirt Zaferinden sonra, Anadolu Selçuklu Bey-
liklerinden Mengücek Gazi’ye bağlı olarak kurulan “Mengücekoğulları Beyliği”ne baş 
şehirlik yapmış. Çeşitli uygarlıkların izlerini taşıyan Kaleleri, Türbeleri, Bedesteni, 
Hanları, Hamamları, Köprüleri ile geçmişimizi günümüze taşıyor. 

Divriği’nin kültür mirasının zenginliği tarihi, mimari sanat eserleriyle sınırlı değil. 
Gelenek görenekleriyle, mutfağıyla, musikisiyle edebiyatıyla kendi mührünü taşıyan 
ender yurt köşelerinden biri. 

Türk Halk müziğinde, Divriği kendine özgü ağız ve tavırı vardır. Çamşıhı ağzı, 
zaman zaman Arguvan ve Barak ağızlarıyla birlikte, deyişler, semahlar, duvazlar ve 
diğer ezgilerle  Türk Halk Müziği alanında  önemli bir yere sahip. 

Divriği, Nakşi, Süleyman Giryanî, Tahir Nadi gibi önemli Divan Şairleri yetiştirmiş. 
Divriği Aşıklık geleneğinin Anadolu’da yaşamaya başladığı 15, Yüzyıldan itibaren 
her yüzyıla damgasını vurmuş pek çok halk şairine vücut vermiş. 

Folklor Edebiyatımızın sözlü geleneği içinde yer alan Divriği atasözleri, deyimleri, 
alkışları, kargışları, menkıbeleri, efsaneleri, manileri, tekerlemeleri, ninnileri, halk 
hikâyeleri, masalları başlı başına birer kitap, bildiri ve saatlerce sürecek konuşma 
metni oluşturacak zenginlikte. 

Bana verilen sürenin elverdiğince, Divriği kültür deryasından bir damla niyetiyle 
Divriği Halk Edebiyatının bir bölümünü oluşturan “Aşık Edebiyatı Türleri”ni Divri-
ğili aşıklarla örneklemek istiyorum. 

Divriğili âşıklar, toplumun yaşam biçimlerini düşünce ve duygularını, olaylara ba-
kış açılarını şiirleriyle dile getirmişlerdir. Her şeyden önce Divriği saz çalmanın ayıp 
ve günah sayıldığı yerlerden biri değildir. Divriğili aşıkların çoğu saz çalmayı aile 
içinde veya ustasından öğrenir. Aşıklar önceleri usta malı türküler söyleyerek başla-
dıkları  gül dikenli yolda,  zamanla topluluk önünde saz çalıp doğaçlama şiir söyleme 
yeteneğine kavuşurlar. 

Âşıklar bilgilerini, duygularını ve becerilerini halkın karşısında bir tür yarışma olan 
“atışma”, “karşılaşma” ve “deyişme”lerle gösterirler. Divriği aşıkların karşılaşmala-
rında şov yapmak yerine felsefi derinlik ve bilgi hakim.  Aşıklar eskilerin deyimiyle 
“tekellüm” ederler.  Karşılıklı bir birlerine soru sorarlar: 

Kul Himmet Ustadım Divriği’nin Örenik köyünde doğdu. Asıl adı İbrahim’dir. Aynı 

(40) Gazetece - Yazar
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi
Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyesi
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köyde öldü. Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak belli olmayan aşığın 150 yıl ev-
vel öldüğü söylenmektedir. Dolu’yu Kul Himmet’ten içtiği için onu üstad tanımıştır. 
Divriğili Kul Himmet Ustadım’den birkaç dörtlük şöyle:  

“Erenler derilip ceme varınca
İptida şaz olup gülen kim idi
Kabe’yi yaptırıp bina kurunca
İptida içeri giren kim idi

Kim idi dünyada bulmadı yârı
Cümleden uludur Mansur’un dârı
Sarı öküzün bastıcağı mermeri
Hû deyip binasın kuran kim idi
……
Muhammed yürüdü miracım diye
Âşıklar çağırır ver bacım diye
Selman da dinledi muhtacım diye
Selman’ın bacını veren kim idi

Kul Himmet Üstadım yolu kodular
Yol uludan uluyadır dediler
Bize böyle dedi kırklar yediler
Kırkların içinde ulu kim idi

Âşık fasıllarındaki tekellümün bir türü de tekerlemedir. Bu tür şiirler ya söylenmesi 
zor sözcüklerden meydana getirilir ya da dar ayak şeklindedir. 1956 Yılında Sivas’ın 
Divriği ilçesine bağlı Ödek köyünde doğan Mazlumî deyişi ilginçtir:

“Aradım ben beni benden ötede
Baktım nice sırlar var bende bende
Okudum ben beni dinden ötede
Düştüm yüce aşka kor bende bende

Olanlar aşikardır hak nazarında
Güle uzak kalmış bülbül zarında
Kırk yıl beklemişim hiç pazarında
Gördüm zarardaki kar bende bende

Uymak doğrumudur her bir zamana
Bu sözün altında ne ola mana
İnsanın hayvanı gelmez imana
Yoktur böylesine yer bende bende
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Kamil olup kemalete erince 
Niçin gıda toplar yerden karınca
Gelince mevsimi inceden ince
Gökten yere yağan kar bende bende

Yandı Aslıhana bak Kerem külde
Mecnun deli oldu dolaştı çölde
Arama kendini bir yaban elde
Karar ver Mazlumi dur bende bende     

Aşıklık geleneği içinde söylenen lebdeğmez, muamma indirmek, hikâye düzmek, 
“dedim dedi” şeklinde söyleşmek Divriği ozanlarının sıkça başvurduğu tarzlardan 
değildir. Ancak,  bir şairin, başka bir şairin şiirine aynı uyak ve ölçü ve konuda  ben-
zer bir şiir yazması yani “Nazire” benzek yapması geleneği yaygındır:  

Örneğin Şarkışlalı Serdari ünlü destanında:

Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara halini kimse sormuyor
Padişah sikkesi selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim

diyor. Divriği Höbek doğumlu olan ve  1931 yılında Ahmet Kutsi Tecer tarafından 
düzenlenen  ilk cumhuriyet bayramı halk şenliklerine katılan Suzani (Veyis Efendi), 
nazire yaparak  Mustafa Kemal Atatürk’e şu dörtlüğü gönderiyor: 

“Çok tabibe vardık olmadı lokman 
Ahar derde oldu “GAZİMİZ” derman
Açıldı mektepler yükseldi irfan
Kolayca okunur yazımız bizim”

Bir başka örnek verelim: Emrah’ın şarkı olmuş şiirini hatırlarsınız: 

Yine bahar oldu coştu yüreğim.
Akar boz bulanık selli dereler.
Sıla derdi vatan derdi yâr derdi,
İflah etmez bu dert beni yâreler” 
 

diye  başlar:  Benzer motiflere Kerem’de, Karacaoğlan’da da rastlarsınız. 1950 yılında 
Sivas’ın Divriği ilçesinin HÖBEK köyünde dünyaya gelmiş bulunan Aşık Celal Yıl-
maz, yaptığı benzek te şöyle diyor: 

“Bu nasıl gurbet el ömrümü yemiş
Ben gurbetteyim anam özledim demiş
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Altı aylık yavrum sılada ölmüş
Ana derdi sıla derdi yar derdi” 

Âşık Edebiyatı şiirini biçimleri ve temaları açısından türlere ayırabiliriz. 

Koşma, âşık edebiyatı şiirinde en çok kullanılan türdür. Divan edebiyatının gazelle-
rine karşılıktır. Türk dilinin güzelliğini şiire uygulayan Divriği saz şairleri, duygula-
rını bu doku içinde daha kolay, daha güzel aktarabilmektedirler. 

Deli Derviş (Feryadi), aslen Divriği’nin Ganut köyündendir. Babası göç edip 
Zoğallı’ya yerleşmiştir. Şu koşmasının güzelliğine bakınız: 

Bu kadar cevr etme aziz sultanım
Ya n’olur insafa gel bazı bazı
Halime rahimsin ruh-i revanım
Bana da keremler kıl bazı bazı

Sen arifsin ne dediğim bilirsin
Yâreli gönlüme merhem olursun
Her dem ciğerime neşter vurursun
Şad eyle gönlümü gül bazı bazı

Gamze-i hançeri sineme salma
Hazer kıl efendim âhımı alma
Çok ise noksanım kusura kalma
Şaşar bildiğinden kul bazı bazı

Uğruna koymuşum can ile seri
Hilafım yok candan severim seni
Bunca yıldır esir ettin sen beni
Kadirim kıymetim bil bazı bazı

Dedi ki FERYADI lâübalimsin
Canımın cananı servi dalımsın
Halimden bilmez bir kanlı zalimsin
Perişan gönlümü al bazı bazı

Divriğiye 24 km. uzaklıktaki Akmeşe (Ziniski) köyünden olan ve 1825 yılında ölen 
Er Mustafa’dan da  bir koşma örneği vermek istiyorum: 

Evvel bahar yaz ayları gelince
Kızılırmak kenarını sel alır
Mor menevşe bitip boynun eğince
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Dost dostuna nergiz sunar gül alır

Haşarı ey deli gönlüm haşarı
Her andıkça didelerim yaşarı
Çok çıkarma zülüflerin dışarı
Esen yeller zülüfünden tel alır

Hezeli ey deli gönlüm hezeli
Güz gelince bağlar döker gazeli.
Gözünü sevdiğim Türkmen güzeli
Hiç mi yoktur kapınızda kol alır

Zağlanmış hançerin ağdır bileğin
Hak katında kabul olsun dileğin
Çok sallanma kömür gözlü meleğim
El ariftir gezişinden hil (e) alır

Er Mustafa’m gurbet elde kaldığım
At binip de kapısına geldiğim
El bağlayıp divanına durduğum
Varamazsam nazlı yari el alır 

Bir başka Divriğili halk şairi Budala’nın koşmasını 400 yıl Türkçe’sinin temizliğiyle, 
ahengiyle duygu yüküyle  örnek gösterebiliriz:  

Kömür gözlüm bana dertlerin çoktur
Çık bir yol salın ki andan gideyim
Hayli demdir seni gördüğüm yoktur
Çık bir yol salın ki andan gideyim

Çıkıp çıkıp bu yolları bağlama
Ciğerciğim aşk oduna dağlama
Gidi kömür gözlüm beni eğleme
Çık bir yol salın ki andan gideyim

Gideceğim yollar kıştır borandır
Gidiyorum geleceğim gümandır
Yardan ayrılmışım hayli zamandır
Çık bir yol salın ki andan gideyim

Gideceğim yollar yollu yokuşlu
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Ak gerdana çifte benler nakışlı
Üsküfün eğdirmiş şahin bakışlı
Çık bir yol salın ki andan gideyim

Budala’m da eydür ömrümün varı
Canımın cananı gözümün nûru
Ben gidenden sonra var salın yârı
Çık bir yol salın ki andan gideyim

Onbir heceli şiirler olması nedeniyle koşmayla yapılan âşık besteleri daha görkem-
li, büyüleyici ve çekici olur. İşte halk arasında ve saz şairlerince kullanılan koşma-
lar üzerinde uygulanmış ‘’ezgi’’ türlerine de “koşma” adı verilmiştir. 1944 yılında 
Divriği’nin Mursal köyünde doğan Ali Kızıltuğ’un beste koşma türü eseri şöyle: 

Hangi dağın ardındasın sevdiğim
Oyannıya dönem dönem ağlıyam
Bir mektup yolla ki gurban olduğum
Yüzlerime sürem sürem ağlıyam

Ya bir komşularda ya bir dosttaysan
Bir şeye üzüldün kara yastaysan
Yataklara düştün ağır hastaysan
Karaları giyem giyem ağlıyam

Kızıltuğ’um gurbet elin yolunda 
Nazlı yarinen ayrı düştük sonunda
Sen öldüysen neyim kaldı sılada
Gurbet elde duram duram ağlıyam

Hüseyin Abdal 17. Yüzyılda yaşamış, Divriği   Çamşıhı  Yöresi  şairlerindendir.  
Hacı Bektaş  Dergahının  4.  post  sahibi  ve  32  yıl  Alevilere  önderlik  yapmış  olan  
(Kara  Halil) Karababa’nın  oğludur.  Hüseyin Abdal’ın tasavvufi deyişlerinin yanında 
bir birinden güzel düz koşmaları da vardır: 

Yakındır Ağlama hey nazlı dilber 
Ağlamanın gülmeleri yakındır 
Hidayet olursa Gani Mevlâ’mdan 
Çeşmim yaşı silmeleri yakındır  

Siyah zülfün mâh yüzüne tel gibi 
Acep güler miyim ben de el gibi 
Bir yiğit yâr sevse gonca gül gibi 
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Ayrılınca solmaları yakındır  
Hain olur avlanması doğanın 
Kalkıp havalanıp göğe ağanın 
Göğsü çifte benli dilber sevenin 
Ağlamanın gülmeleri yakındır  

Erisin dağların karı erisin 
Sel sel olsun çöl ovayı bürüsün 
Ordu kalksın ağ obalar yürüsün 
Güzel yârın karaları bağlasın  

Hüseyin Abdal’ım gezer dünyada 
Abdalları semâh döner Konya’da 
Ne cefâ verirsen sen bu dünyada 
Felek beni almaları yakındır   

Her dörtlüğün son dizesi tekrarlanan koşma şekline “koşma-şarkı” denilir. Bir yöre-
nin ağzı ile söylenenler türkü, beste ile söylenirse şarkıdır. 

Babası Yusuf, Divriği’nin Ganut Köyünün yerlilerinden olan 1824 doğumlu Deli 
Derviş olarak anılan Feryadî, Zara’’nın Zoğallı Köyü’nde ölmüştür. Bir türkü koşma-
sından örnekler sunuyorum:  

Bugün gam yükünün tüccarı geldi
Çekemem bu derdi bölek seninle
Seni seven âşık sararıp soldu
Çekemem bu derdi bölek seninle

Yine gam yüküne tüccar ben oldum
Lokman’a yetmeyip çaresiz kaldım
Medet mürvet dedim kapına geldim
Çekemem bu derdi bölek seninle

Seherde okunur Allah-ı Ekber
Duyunca titirer ol Bab-ı Hayber
Selman’ın carına yetişen Hayder
Çekemem bu derdi bölek seninle

Gerçek âşık gafletinden uyanır
Muhammed’in gül rengine boyanır
Ancak bu cefaya Eyüp dayanır
Çekemem bu derdi bölek seninle
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Bağımıza gazel düştü güz oldu
Geçti giden günler ömür az oldu
FERYADÎ’nin yareleri yüz oldu
Çekemem bu derdi bölek seninle

Halk edebiyatımızda hece ile yazılan semailer, dörtlüklerden oluşur, koşma biçi-
minde düzenlenirler. Özel bir ezgi ile söylenirler. Çoğunlukla doğa, güzellik, ayrılık, 
özlem, kavuşma, nasihat  gibi duygusal ve lirik temaları işlerler. 1958 yılında Sivas 
ilinin Divriği ilçesine bağlı Höbek Köyü’nde doğan Ozan Direnç şöyle diyor: 

Dünya malına sarılma
Gönlünü ver insanlara
Haktan başka yol arama
Gönlünü ver insanlara

Ne ararsan bul kendinde
Kurtuluş senin elinde
Kaçma ilimin dilinde
Gönlünü ver insanlara

Gel bilim yoluna eğil 
Cehalete verme meyil
İnsanlık hayvanlık değil
Gönlünü ver insanlara

Direnç söyle sen sözünü 
Hakikat ta bul özünü
Dosta doğru dön yüzünü
Gönlünü ver insanlara

 Destanlar, halkın umut ve isteklerini, toplumu yakından etkileyen olayları ve top-
lumun olumlu veya olumsuz değer verdiği kişileri anlatan Âşık Edebiyatı ürünleridir. 

Âşık Edebiyatı geleneği içinde Divriği aşıklarının Yaş Destanları, Aile Ortamına İliş-
kin Destanlar,  Meslek Destanları, Öğreti veya Öğüt Destanları, Savaş Destanları, 
Hayvan Destanları, Doğal Felaket Üzerine Söylenmiş Destanlar, Güldürü veya Yergi 
Destanları, Kader Destanları, Elifnameler gibi pek çok destanına rastlayabilirsiniz. 

Aile içi ilişkilerin acı ve tatlı yönleri, karı-koca, kaynana-gelin, diğer akraba ve hı-
sım ilişkileri, bir birlerinden yakınmaları, ilginç ve gülünç halleri destanları konuları 
arasına girmiştir. 

Elif Edna, Gürpınar (Çamoağa) köyünde doğdu. Sultan Yalıncak Ocağına bağlı idi. 
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Çakırağa köyüne gelin gitti 1940’da vefat etti. Oğlu Ali İstanbul’a çalışmaya gitti. 
Senelerce evlat hasretiyle yaşadı. Oğlu için söylediği destandan birkaç dörtlük şöyle:  

Yıllar önce sahibimi yitirdim 
N’olur hayırsızım eve gelsene 
Gözyaşımla viranemde oturdum 
N’olur hayırsızım eve gelsene 

Bekler oldum bir virane taşını 
Gözümden akıttım kanlı yaşımı 
Aralarda koydum yetim başımı 
N’olur hayırsızım eve gelsene 

Felek bana vermiş derdi mihneti 
Namusl’olan evlat bilir kıymeti 
Nice bir beklersin sen bu gurbeti 
N’olur hayırsızım eve gelsene 

Alkış, dua etmek, kargış beddua vermektir. Âşıklar da karşılaştıkları olaylar, gör-
dükleri muameleler karşısında övgüleri ve yergileriyle birlikte muhataplarına kimi 
zaman dua ve iyi dileklerini dillendirirken, kimi zaman da beddua ve kötü dilekle-
rini destanlaştırmışlardır.

1937- 1983 yıllarında yaşayan Feyzullah Çınar  Divriği’nin Gürpınar köyünde doğ-
muştu. Bir kargış örneğini ondun vermek istiyorum: 

Bozuk düzen devam etsin 
Diyen bensem bana lanet 
Gay-ı meşru milyonları 
Yiyen bensem bana lanet 
Yiyen sensen sana lanet 

Vatanda kalmadı dirlik 
Olmaz olsun böyle birlik 
İpek kumaş rugan terlik 
Giyen bensem bana lanet 
Giyen sensen sana lanet 

Vatan çiftliğim diyerek 
Fakir halkı çiğneyerek 
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Viski içip et yiyerek 
Doyam bensem bana lanet 
Doyan sensen sana lanet 

Ne söylesem azdır sana 
Çün değilsin halktan yana 
Burjuvalar kervanına 
Uyan bensem bana lanet 
Uyan sensen sana lanet 

FEYZULLAH’ın dolmaz kabı 
Çıktı hazinenin dibi 
Memleketi soğan gibi 
Soyan bensem bana lanet 
Soyan sensen sana lanet 

Hayvan destanlarının bir kısmında da hayvanlarla insanlar arasında geçen türlü 
olaylar anlatılır. Ali Ertekin 1929 yılında Başören köyünde doğdu. Bakınız pirelerle 
macerasını nasıl destanlaştırmış. 

Sanki heyet kurulmuştu bu gece 
Bu gün beni uyutmadı pireler 
Herhal çarktan yeni çıkmış iğneler 
Bu gün beni uyutmadı pireler 

Üç-beş tane ayağımda geziyor 
Biri der ki düztabana benziyor 
Bir tanesi hayır diye yazmıyor 
Bu gün beni uyutmadı pireler 

Bir grup da bacaklarda dolaşır 
Bir tanesi iğne dürter uğraşır 
Romatizma var mı diye çalışır 
Bugün beni uyutmadı pireler 

Biri geldi göbeğimde duruyor 
Ellerini her tarafa sürüyor 
Apandisit fıtık var mı arıyor 
Bu gün beni uyutmadı pireler 

Bir tanesi elin koydu nabıza 
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Birkaç tane hemen çıktı omuza 
Sanki dersin modul dürter camıza 
Bu gün beni uyutmadı pireler 

Bir tanesi gelip baktı kalbime 
Beş-on tane oturdular sineme 
Biri gelir iğne dürttü çeneme 
Bu gün beni uyutmadı pireler 

Biri çıktı ince belde duruyor 
Tık tık vurup kulağını veriyor 
İçerimde hastalık mı arıyor 
Bu gün beni uyutmadı pireler 

Biri kodu koltuğuma derece 
Biri sıktı yanağımı kibarca 
Biri girdi kulağıma gizlice 
Bu gün beni uyutmadı pireler 

Biri tuttu bileğimden sıkıca 
Canım yandı enjektörü sokunca 
Başım döndü damardan kan çekince 
Bu gün beni uyutmadı pireler 

ERTEKİN der çaresini bilirdim 
Param olsa Diazonel alırdım 
Yatağıma birkaç pompa vururdum 
Daha bana dokunmazdı pireler 

Hiciv  ve güldürü destanları, Âşık tarafından destana konu olarak seçilen bir olayın, 
bir kişinin veya bir topluluğun veya bir nesne veya kavramın dinleyiciyi güldüre 
güldüre hicvettiği destanlardır. 

1908-5.3.1953 yılları arasında yaşayan Aşık Hüseyin’ih Asıl adı Hüseyin 
Karababa’ydı. . Dişbudak köyünde doğdu. İşte Çarık Destanı: 

Yeni diktim hevesliyim 
Ayağımı sıkma çarık 
Hele güle güle giyim 
Ayağımı sıkma çarık 
Yüzdük seni biz bir tenden 
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Çok sıkarsın aslın gönden 
Başka yok ayrılmam senden 
Ayağımı sıkma çarık 

Islamıştım uzamıştın 
Daha sıkmam söz demiştin 
Ne çabuk gözden düştün 
Ayağımı sıkma çarık 

Sırımınla dikilirsin 
Eskir eskir sökülürsün 
Kuru günde bükülürsün 
Ayağımı sıkma çarık 

Yırtılınca çitenirsin 
Fakirleri iy’tanırsın 
Sen kendini ne sanırsın 
Ayağımı sıkma çarık 

Bıktır HÜSEYİN’i bıktır 
Atsam seni başka yoktur 
Sıktır babam hele sıktır 
Ayağımı sıkma çarık 

MAHMUT ERDAL  1938’de Şahin köyünde doğmuştur. Toplam olarak 52 adet 
45’lik plak, on beşten fazla kaset çıkarmıştır. İşte bir hiciv de ondan: 

Kulağında davul çaldım
Yine uyanmadın eşşek
Feryat ettim yüzüm yoldum
Yine uyanmadın eşşek

Çölde Arap kuma ıhtı
Bak İsrail tabu yıktı
Afrikalı Ay’a çıktı
Yine uyanmadın eşşek

Medyum Memiş çağ atladı
Serveti bine katladı
Yurtta atomlar patladı
Yine uyanmadın eşşek



69

Gelen çaldı giden çaldı
Sana bomboş torba kaldı
Keto bile köşe oldu
Yine uyanmadın eşşek

Altın gümüş dolar marklar
Kimi kara para aklar
Ayaklar altında haklar
Yine uyanmadın eşşek

Üç trilyon yem atıldı
Kimler nereye satıldı
Sahte dedeler satıldı
Yine uyanmadın eşşek

Mahmut Erdal kendin yordu
Zengin paşalar dede oldu
Zühre Ana vakıf kurdu
Yine uyanmadın eşşek 

İlk çağlardan beri insanlar, başarıların ve iyiliklerin kaynağını kendinde bulurken,  
kötülüklerin, başarısızlıkların, istemediği durumların nedenini feleğe ve kadere yük-
lemişlerdir. Kadercilik yalnızca kişisel değil toplumlar için de böyle olmuştur.   Gü-
nümüzde de insanlar, kendinden kaynaklanan kaybedişleri bile  kadere, nasibe ve 
kısmete bağlamaktadır.  Mahmut Erdal’ın bir destanı da felek üzerine. 

Bir civan gibiydim dert yoktu serde
Büktün kemendimi dal ettin felek
En sonunda duçar ettin bir derde
Hastahaneleri yol ettin felek

Acı sözler hançer oldu canıma
Günde bin dert sıralandı önüme
Gelenim yok gidenim yok yanıma
Hısım akrabayı el ettin felek

Hep günlerim geçti figanda zarda
Yıllar oldu haber gelmez o yarda
Çağlayan ırmakta ağzın sularda
Çaldın taştan taşa sal ettin felek
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Kuruttun elimde fidan dalları
Yemezdim sofrada kaymak balları
Beğenip giymezdin libas şalları
Eğnime urbayı çul ettin felek

Mahmut Erdal tükenmezken bitmezken
Olura olmaza minnet etmezken
Ezel kıymetine paha yetmezken
Şimdi kıymetimi pul ettin felek

Bir de tekerlemeli destan örneği vermek istiyorum: Aşık Giryanî, Divriği’nin İma-
moğlu mahallesinde 1861 yılında doğdu. Babası Bozokluoğlu İbrahim Ağa isminde 
bir zattır. Karısının aile şöhretine izafeten kendisine Kârsılıoğlu denir. 1915 Yılında 
vefat etti.  Destanı şöyle: 

Kurulmuş meclis düzülmüş sazlar
Çıkmış ortaya perende kızlar
Seyrine dalmış bir alay kazlar
Kazcıyla sazcı ne güzel uymuş

Ayarı bozuk değirmen döner
Arpa çavdarı beraber döver
Buğdaydır diye revaca sürer
Uncuyla fırıncı ne güzel uymuş

Çavuşlar sözde teftiş ederler
Reisin emri böyledir derler
Noksan pideyi görmez giderler
Âmirle amel ne güzel uymuş

Koyunla keçi birlikte maslup
Halkı aldatmak ne büyük matlup
Olmuş müfettiş kasaba mağlup
Vazife emel ne güzel uymuş

Reis vekili her yana dalar
Halkın rızkını açıkça çalar
Meclisli aza hep kavuk sallar
Reisle aza ne güzel uymuş
Ey ÂŞIK AĞA bugünlük yeter
Tatlı canına üzgünlük yeter
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Eğri büğrüye küskünlük yeter
Ağayla uşak ne güzel uymuş

XVIII. asrın ilk yanlarında yaşadığı tahmin edilen Fakir Edna Divriği’nin Ziniski 
köyünde doğdu. 1882 yılında öldüğü söylenmekte.  Şiirlerinde Hatayi’den saygıyla 
bahseden aşığın destanları içinde atasözleri vardır:  

“Herdem vahdetimiz bahar bağ olur 
Solmaz güllerimiz daim sağ olur 
Muhabbetin yayığında yağ olur 
Yiyen bilir yemeyenler ne bilir” 

Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, halk şiirinde  toplumsal konuları en çok des-
tanlarda işlenmiştir.  

Divriğili Aşiklerin koşma ve semailerinde işlenen temalar da zengindir. Sıklıkla iş-
lenen temalardan da örnek vermek isterim: 

Güzellemeler:

Âşıkların maddi ve manevi, canlı cansız varlıkların güzelliklerini övdükleri şiirleri-
ne güzelleme denilir. Güzellemeler duygulu şiirlerdir. Temel konusu aşk ve sevgidir. 
Doğanın güzelliği de olmak üzere başta sevgili olmak üzere bütün insanlara karşı 
duyulan sevgi ve aşka ilişkin anlatımlar  güzelleme konuları içindedir. 

Âşık Budala’nın, hakkında bilinenler çok azdır. Asıl adı İsmail’dir. 17. yüzyılda ya-
şamıştır. Divriği’nin Şahin köyünde doğduğu tahmin ediliyor. Şahin köyü, folkloru, 
âşıkları ve kendine has ezgileriyle şöhret bulmuş olan Çamşıhı yöresi köylerinden 
birisidir İşta Aşık Budala’dan bir güzelleme: 

Seherde uğradım ben bir güzele
Güzel dedim zülüflerin ne kara
Korkarım ki elâ gözler göz ala
Gözler sürmeli kaşların ne kara

İsmi çıkıp âlemlerde öğüle
Dudu kumru haber vermiştir güle
Seher davlumbazı her dem döğüle
Zülüf çevgan yanakların ne kara

Ne ziba yaratmış Yaradan Gani
Sel oldu aktı gözlerimin kanı
Gel bana rahmeyle mürüveet kâni
Ben söylerim ne ak söyler ne kara
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Budala’m der neylerim ben malı
Sohbet ile bulmuşum bu kemali
Mahbup derler gösterem gül cemali
Ne yağmura ne güneşe ne kara

Gurbet:

Divriği halk şiirinden önemli bir yeri olan tema türü de gurbet şiirleridir. Ozan Reh-
beri 15 Mart 1953. Divriği’nin Karakuzulu köyünde doğdu. Asıl adı Ali Metin’dir. 
Aşıklık geleneğini küçük yaşlardan itibaren büyüklerinden öğrendi. 2 Aralık 
1991Gerede’de bir trafik kazası sonucu öldü. Ankara’da toprağa verildi. Bir gurbet 
sabah rüzgarıyla eşine haber gönderiyordu: 

Seher yeli nazlı yare haber ver 
Bakmasın yollara gelemem bu yıl 
Şu zalim gurbetin esiri oldum 
Bakmasın yollara gelemem bu yıl 
 
Yavrulara kanat gersin otursun 
Kıraçlara bostan eksin yetirsin 
Boş durmasın devliğini bitirsin 
Bakmasın yollara gelemem bu yıl 
  
Bu telef halimi gören olmazsa 
Sinem delik deşik saran olmazsa 
Borcumu verecek param olmazsa 
Bakmasın yollara gelemem bu yıl 
  
Ozan Rehberi’yim özden eridim 
Genç yaşımda gurbet elde çürüdüm 
Daha taze fidan iken kurudum 
Bakmasın yollara gelemem bu yıl 
 

Koçaklama:

Bazı yörelerde “Yiğitleme” adıyla bilinen, kahramanlık konularını işleyen epik şiir 
ve türkülere koçaklama denilir.  Destanlara göre daha kısadır. Destanda  anlatım, ko-
çaklamada şiir ön plandadır.  Divriğili Ozan Metin’den bir örnek vermek istiyorum: 

Ordu milletin canıdır 
Damarındaki kanıdır 
Tüm dünyadaki şanıdır 
Ordumu çok seviyorum 
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Büyük Ata’m ordu kurdu 
Ordu millet birdir dedi 
Şanımızı dünya gördü 
Ordumu çok seviyorum 

Türk ordusu taviz vermez 
Din mezhep ırk ayırmaz 
Türkiye’me düşman koymaz 
Ordumu çok seviyorum 

Ozan METİN ordum derim 
Vatan için canım verim 
Her yerden şanlıdır ordum 
Ordumu çok seviyorum 

Ağıtlama:

 Ağıt, felâket üstüne söylenmiş şiirlerdir. Eskiden Türklerde “yuğ” denirdi. Ölenin 
iyiliklerini, ölümünden duyulan acıları sayıp dökmek üzere, ölü çıkan evlerde yas 
toplantılarında okunur ağlanırdı. Yalnız kişi ölümleri değil; yangınlarda, sellerde, 
depremlerde, savaşlarda, benzeri âfetlerde söylenen acı dolu şiirler de ağıt türündedir

Tamey Ana, Divriği’nin Şahin köyünde yaşamıştır. XIX. Yüzyıl ile XX. Yüzyılın baş-
larında yaşamıştır. Yemen Savaşının Anadolu’daki sarsıntıları Tamey Ana’yı da etkile-
miş, dört yavrusuyla bu yoksulluğa direnmeye çalışmıştır. Ondört- onbeş yaşlarında 
olan Mustafa ve Mahmut Yemen Savaş’ına daha küçük olduklarından dolayı katıl-
mak istememiş, zaptiyeler Mustafa’ya işkence etmiş, Mahmud’u da alıp götürmüşler-
dir. Akıbetinden bir haber alınamayan Mahmud’a Tamey Ana ağıtlar yakmıştır. 

Bu nasıl iş idi geldi başıma 
Haber verin yarenime eşime 
Gösterin yolları düşem peşine 
Kanlı Yemen Mahmud’umu geri ver 
Çağırsam duyar mı uzaktır aram 
Bedel öde derler var mı ki param 
Acep kime gidem kimlere soram 
Kanlı Yemen Mahmud’umu geri ver 

Ağıtları, “Anonim ağıtlar”, “Yakıcılarının ağıtları” ve “Âşıkların yaktığı Ağıtlar” ol-
mak üzere üç sınıfa ayırmamız mümkündür. 
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Nasihatnameler: 

Divriği Aşıklarının (Nasihatnâmeler) öğütlemeleri ayırıcı, yargılayıcı değil birleştiri-
cidir. Bu tür şiirlerden ders alması istenenler, dönemin sosyal, ekonomik çarpıklıkla-
rı, yozlaşan değerler karşısında farklı davranış biçimleri sergileyen kişilerdir.

Bir başka açıdan, nasihatnâmeler, ata sözleriyle ve deyimlerle düzenlenmiş, öğretici 
halk şiirleridir. Kul Himmet Ustadım dan br nasihatname şöyle:  

Gafil kalma şaşkın bir gün ölürsün.
Dünya dolu malın olsa ne fayda.
Ettiğin işlere pişman olursun. 
Pişmancalık ele geçmez ne fayda.

Bir gün seni götürürler evinden. 
Hak-kın kelamını kesme dilinden.
Kurtulmazsın Azrail’in elinden.
Türlü türlü yolun olsa ne fayda.

Söylersin de sen sözünden şaşmazsın. 
Helalini haramından seçmezsin. 
Kesilir kısmetin suda içmezsin.
Akan çaylar senin olsa ne fayda.

Sen söylersin söz içinde sözüm var. 
Çalarsın çırparsın oğlun kızın var.
Hiç demezsin üç beş arşın bezim var. 
Bedestanlar senin olsa ne fayda.

Kul Himmet Üstadım çöksem otursam. 
Türlü varlığımı ele götürsem. 
Dünya benim diye zapta geçirsem. 
Bütün dünya senin olsa ne fayda.

TASAVVUF KOLU

 Divriği aşık edebiyatının asıl zenginliği Tasavvufi alandaki ürünleri içinde görülür. 
Divriği tasavvufi halk edebiyatında 12 imamı anlatan düvazde denilen şiirler, Alevî-
Bektaşî ulularını öven, onların menkıbevî yaşamlarını, kerametlerini anlatan yaşama  
biçimlerini yansıtan, farklı giyim kuşam özelliklen hakkında ipuçları veren nefesleri 
vardır. Alevîler genellikle ll’li hece ölçüsüyle, bir bölümü 7’li, 8’li heceyle yazılmış 
olan ve dörtlüklerden oluşan bu şiirlere “deyiş”, bazen “nutuk”, genel olarak “nefes” 
adını verirler. Ayrıca yaradılışın başlangıç ve sonu, varlığın nereden gelip nereye git-
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tiğini konu edinen şiirlere de “devriye” denilir.  

Nefes,  Bektaşî şairlerinin yazdıkları tasavvufî şiirlerdir. Bir başka anlatımla, nefes, 
Bektaşî şairlerinin “ilâhî” karşılığı olarak yazdıkları şiirlerin genel adıdır. 

1873 yılında Sincan bucağında doğan Kurbani 1914’te Sincan’da öldü. Bir nefes 
örneğini ondan veriyoruz: 

Tez elden beri büryan olmuşum 
Türapta çiğnenir bizim tenimiz
Dünyanın terkini ezel vermişiz
Abdalın hırkasın giymiş tenimiz

Kılı kıldan yaran Ali’nin yolu
Eriş bir kâmile sen bildir hali
Kalbi kara sevmez ol hakk’ın kulu
Şahin baz olmuş ta gezer pirimiz

Her zaman yaylarız hem engin yayla
Kemlik edenleresen eylik eyle
Herdem gerçek ile sohbetin söyle
Yalan hilâf bilmez bizim yolumuz

Ârnamus şişesin çalmışız taşa
Meylimiz türaptır bakmayız başa
İtmeyiz sarhoşu kendisi düşe
Kimseye kötülük etmez soyumuz

Kurbanî sohbetin yüceye çıkmaz 
Suyumuz engindir hem dike çıkmaz
Gerçekler hannası evine sokmaz
Errahman ilinden gelir payımız

Tasavvuf edebiyatında, tarikata yeni girenlere,  tekke önderlerinin,  yol göstermek, 
tarikatın ilkelerini öğretmek amacıyla söyledikleri didaktik şiirlere “nutuk” denil-
mektedir. Nazım şekli koşma gibidir.   Divriği’li ozan Er Mustafa’nın bir nutuğunu 
örnek vermek istiyorum: 

Söylerim sözümden hisse alırsan
Taştan duvar olmaz çamur harceyle
Kul olmadan sultanlığı gözetme
Kul ol bir sultana ömür harceyle
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Dünya geniş diye dolanıp gezme
Sarraf isen eksik altını bozma
İnsan isen sudan yazıyı yazma
Sudan yazı olmaz güher harceyle

Okuduğun âyet değil farz olmaz
Dolabını sağa çevir ters olmaz
Boşa emek çekme ağaç örs olmaz
Eğer usta isen demir harceyle

Gerçek erler benlik ile övünmez
Dane ister kuru saman üğünmez
Soğuk demir hallolup da dövülmez
Eğer usta isen kömür harceyle

Besmeleyle başlar elham sûresi
Metin olur gerçeklerin kalesi
Gerçeğe hizmet et iman mevlâ’sı
Bir gerçeğe kul ol umur harceyle

Er mustafa’m eyder geldi de geçti
Üstadım hatayî kondu da göçtü
Âşıklar doluyu ali’den içti
Aklını başına devşir  derc eyle

Duazdeh’in kısaltılmış şekline “duvaz” denilmektedir. Farsça,  on iki  anlamındadır. 
Cem ayinlerinde söylenen ve “Oniki İmam”ın adlarının geçtiği deyişlerdir. Bu deyiş-
lerde, “Oniki İmam”ın adlarıyla birlikte, Hz. Peygamber, Hz. Ali,  Hacı Bektaş Veli ve 
diğer tarikat büyüklerinin adlarından ve niteliklerinden söz edilmektedir. 

Kul Himmet Ustadım Divriği’nin Örenik köyünde doğdu. Asıl adı İbrahim’dir. Aynı 
köyde öldü. Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak belli olmayan aşığın 150 yıl evvel 
öldüğü söylenmektedir. Dolu’yu Kul Himmet’ten içtiği için onu üstad tanımıştır. On-
dan bir Duvaz örneği veriyorum: 

Âdemoğlu benim aslım sorarsan
Niye gelmiş niye gitmişim ben de
Gel sana bir doğru haber vereyim
Arif isen dinle kulak ver bende
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On iki imamdan edep öğrendim
Muhammed Ali’nin haklığın bildim
Tâ ezel ezelden bir ikrar verdim
Okuduğum ilim ilm-i Umran’da

Dört nesneden tertip oldum yuğruldum
Geldim şu cihanda tamam bulundum
Cercis’inen bile öldüm dirildim
Vefa ile yatar idim alkanda

Muhabbetim Hasan Hüseyn Dehman’a
Can gözüyle bakar idim mihmana
İmam Zeynel ile girdim zindana
Yetmiş yıldır yatar idim bir handa

Eyüb’a vefayla bir kazan kurdum
İmam Bakır ile zuhura geldim
Eba Müslim ile bir teber çaldım
Bir zaman da cenk eyledim zamanda

Mürşidin nefesi haktır hakladım
İmam Cafer ilmin aldım sakladım
Üçyüz yıl da geyik ile otladım
Bir zaman da gezer idim seyranda

Musa Kâzım ile kurşunu yuttum
Kâmil ıssı oldum kemale yettim
Kırk yıl da Yunusla ibadet ettim
Bahri ile yüzer idim ummanda

Rıza’nın nefesi haktır hakladım
Mecnun ile bile yollar bekledim
Muhammed terinden bir gül sakladım
Bülbül ile gezer idim gülşanda

Muhammed Taki’ye özüm yetirdim
Halil ile bile nâra oturdum
On’ki imamlara iman getürdüm
Vücudum kefenim biçtim ol demde
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Ali Nakî’ye özüm yetürdüm
Öküz ile şu dünyayı götürdüm
Üçler beşler yedilere katıldım
Kırklar ile bile idim irfanda

Hasan Askerî’ye ruhumu kattım
Cesedim yuğurup tabutum çattım
Nuh ile gemiyi ummana kattım
Yelken oldum bile estim tufanda

Yusuf ile gidip kuyuya düştüm
Hak emretti Cebrail’e ulaştım
Yakup ile oda yandım tutuştum
Ağlar idim âh ü zar ile gamda

Kul Himmet Üstadım günahkâr idim
Rabb’in cemalinde münevver idim
Anadan doğunca kâmil pîr idim
Şimdi bana derler makânın kande.

Alevî – Bektaşî edebiyatında Mersiye, Kerbelâ olayını işleyen, Ehlibeyte ve “Oniki 
İmam”lara bağlılığı, sevgiyi dile getiren şiir türüdür. Özelikle Muharrem Ay’ı boyun-
ca söylenir. Bir başka anlatımla mersiye,  Ehlibeyt’e bağlı olanların yaşadığı her coğ-
rafyada ve her dilde söylenen ağıtlar bütünüdür. Bu ağıtlarda, mazlumlara dökülen 
gözyaşı,  zalim ve haksızlara  öfke vardır. Zulme uğramış olanlara sevgi ve sempati 
duyguları yansıtılır. 

Aşık Fedayi Divriği’nin Höbek Köyü’nde doğdu. Lakaplarına Dervişoğlu derler. Ço-
banlıkla uğraşırdı. yılında Erzurum dolaylarında öldürüldü. Bir mersiye örneği: 

Matem aylarında artar firakım
Ah-u nalan etmek benim merakım
Nar-ı iştiyaktan yanar yüreğim
Ah Hüseyin deyü ağlar gezerim.

Zarım işletenler kaldılar ta’na
Dediler teselli gerekir sana 
Yüz bin öğüt versen kar etmez bana
Ah Hüseyin deyü ağlar gezerim.
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Cihan benim olsa şad olup gülmem
Dest uzanıp çeşm-i giryanım silmem
Çilekeş dervişim sefayı bilmem
Ah Hüseyin deyü ağlar gezerim.

Firdevs bahçesinin kırmızı gülü
Ben aşığım, oldum, O’nun bülbülü
Görünür gözüme Kerbela Çölü 
Ah Hüseyin deyü ağlar gezerim.

Arş-ı semavatta gördüm nurunu
Aşkına düşenler verir varını
Ali oğlu, Muhammed’in torunu
Ah Hüseyin deyü ağlar gezerim.

Fedayi dervişim derdi veremdir
Cihanda kam ehli olanlar kimdir?
Geceyle, gündüzüm derd ile gamdır 
Ah Hüseyin deyü ağlar gezerim.

Alevî tarikatından olan tasavvuf şiirlerinin tarikatlarını ve hareketleriyle ilgili tema-
ları işleyen, sorunlarını konu edinen şiirlerine “deme” adı verilir. Genellikle 8’li hece 
ölçüsüyle yazılan demeler saz eşliğinde kendine özgü bir makamla söylenir.  Kul 
Himmet Üstadım’dan bir deme örneği veriyorum. 

Yolun eğrisine gitme
İn türaba sür yüzünü
Helâlına haram deme
İn türaba sür yüzünü

Ali güzel Veli güzel
Elindeki dolu güzel
İmamların yolu güzel
İn türaba sür yüzünü

Fatm’Ana’nın gül yüzüne
Sürmeler çekmiş gözüne
Şahın ayağı tozuna
İn türaba sür yüzünü
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İmam Hasan ağu içti
Uçmak kapıların açtı
Şah Hüseyin şehit düştü
in türaba sür yüzünü

Kâzım Musa Rıza kaçür
Taki Naki Asker eştir
Hızır Nebi’ye yoldaştır
İn türaba sür yüzünü

Kul Himmet Üstadım erler
Hizmet edin erler pîrler
Mehdi’ye Muhammed derler
İn türaba sür yüzünü

Divriği yöresindeki Âşıkların temel niteliği, yaşadıkları toplumun sözcülüğüne so-
yunmalarıdır. Yaşadıkları zaman ve mekanın güncel konularını, halkın ilgisini canlı 
tutacak şekilde işlerler. Gelenek, görenek gibi toplumun ortak değerlerini şiirlerin-
de günlük olaylarla bağ kurarak anlatırlar. Şiirlerinde sevgi, kardeşlik insanlık gibi 
evrensel değerleri bıkmadan usanmadan konu ederek halkı insanlığın ortak pay-
dalarında birleştirmeyi kendilerine görev sayarlar. İnsanları iyide, doğruda, güzelde 
birleştirmeye çaba harcarken, bir anlamda insanlık sanatı dersleri verirler.
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DİVRİĞİ EVLERİ

                                                                          Seda ŞENOL41

Sivas’a bağlı bir ilçe olan  Divriği’nin tarihi çok eskilere dayanır. Hititlere kadar 
uzanan bu tarih  Mengücekli, Memluklu ve Osmanlı Dönemlerine ait eserlerle 
Divriği’nin zengin mirası olarak günümüze ulaşmıştır. Bu eserlerin arasında 12. yüz-
yıldaki Selçuklu ev geleneğini plan ve malzeme bakımından bugüne taşıyan,mahalle 
dokusunu özgün bir biçimde koruyan, bugüne ulaşabilmiş  bir çok Divriği Evi bu-
lunmaktadır.  Anadolu’nun doğusunda yer alan, etrafı sarp ve yüksek dağlarla çev-
rili  bölge coğrafi konumu nedeniyle dış çevreye kapalı biçimdedir. Bunun sonucu 
olarak da konut dokusu çevreden fazla   etkilenmeden yerel yapı geleneklerine bağlı 
kalarak oluşmuş ve gelişmiştir. Bu dışa kapalı hayat nedeniyle aileler evlerini sosyal 
ve ekonomik statülerine uygun olarak  en güzel biçimde yaptırmak istemişlerdir. Bu 
nedenle Divriği’de ciddi bir yapı geleneği oluşmuştur. Ustalar, baba-oğul veya usta-
çırak ilişkisi içinde öğrendikleri bu yapı geleneklerine sahip çıkarak sanatlarına çok 
sıkı bağlanmışlardır. Divrği’de 150 senedir yapı ustası yetiştiren Halifere Ailesinden  
Seyit ve Cemil Ustalar baba-oğul olarak bu geleneği günümüze  kadar ulaştırmışlar-
dır.75 yaşındaki Cemil Demirkale yaşayan yapı ustalarından biridir. Divriği evlerinin 
bozulmadan bugüne ulaşmasında büyük emekleri olan Cemil Usta Divriği Evlerinin 
korunması ve yaşatılması için yapılacak restorasyon çalışmalarında bilgisi ile bizleri 
aydınlatacak önemli bir kişidir.

Divriği’de yapı geleneklerinin oluşumunda ve gelişiminde kentin sahip olduğu kök-
lü tarihsel geçmişin önemide oldukça fazladır. Kim tarafından ne zaman kurulduğu 
bilinmeyen kent esas kimliğini Mengücekli Beyliği’nin Divriği koluna başkentlik 
yaptığı zamanda kazanmıştır. Divriği’de şehirleşme Batı- Doğu yönünde gelişmiştir. 
Şehrin çekirdeğini kale oluşturmaktadır. 12. yüzyılda Mengücekli Döneminde kale 
içinde başlayan yerleşim zaman içinde kalenin içinde kalenin eteklerine doğru ya-
yılarak genel olarak Şehir Mahallesi adını almıştır.  Bu bölgeden daha uzakta ise bağ 
evlerinin yer aldığı Bağlar mevkii bulunmaktadır. Böylece klasik bir şehir kavramı 
oluşmuştur. Osmanlı hakimiyetinin başladığı 16. yüzyıla kadar uzanan 18. yüzyılda 
yeni bir hareketle Şehir Mahallesindeki yerleşim yerleri terk edilerek, kentin batı ve 
güney bölgelerinde geniş bahçeler içinde yaz-kış oturmaya elverişli şekilde tasarla-
nan yeni konutların bulunduğu mahalleler kurulmuştur. Divriği konut mimarisinin 
plan şekillerindeki farklılaşmalar bu yazıda her tipten birer örnek verilerek anlatı-
lacaktır. Divriği Evlerinin önemli bir dönemini yansıtan şehir evlerinden günümüze 
gelebilen örnek kalmamıştır. Fakat 19. yüzyıla ait olmasına rağmen geleneklerine 
bağlı aileler tarafından Şehir Mahallesi yer alan birkaç tane şehir evi bulunmaktadır. 
Bu evlerden biri olan “ Özyıldırımlar Evi” yaklaşık 200 senelik bir yapıdır.Harem ve 
selamlık olarak iki bölümden oluşur, oldukça iyi korunmuş olan yapı şehir evine en 
güzel örneklerinden biriydi..  Maalesef bu özgün yapı korunamamış ve 2005 yılında 
ev sahipleri tarafından yıkılmıştır.18. yüzyılda kurulan  yeni mahallelerden biri olan 

(41) Sanat Tarihi Uzmanı
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Karayusuf Mahallesinden yer alan” Mahmut Çavuşoğlu Evi” 180 senelik bir yapıdır. 
Selamlık ve harem olarak 2 bölümden oluşur. Oldukça geniş bir plan kuruluşuna 
sahip olan yapı özellikle selamlık bölümünde yer alan tavanları ocak ve çiçekliği ile 
geleneksel Divriği evlerinde bulunan iç tezyinatın güzel örneklerini barındırmakta-
dır. Divriği evlerinde dış sofalı ve iç sofalı plan kuruluşuna sahip selamlık ve harem 
bölümlerinden oluşan toyhaneli ev geleneği 20. yüzyılın başından itibaren yerini 2 
ve 3 katlı orta sofalı şekilde tasarlanan yeni evlere bırakmıştır. Bu evlerden biri olan 
Küçük Hüseyin Mahallesinde yer alan “Aydınlı Evi”85 senelik iki katlı bir yapıdır.

Divriği evlerinin oluşumunda ve gelişiminde karasal iklim, İslam dini, gelenek ve 
görenekler büyük öneme sahiptir. Bu faktörler göz önüne alınarak evlerde malzeme 
olarak kerpiç, ahşap, taş, toprak, alçı ve maden kullanılmıştır. Bu malzemelerin hepsi 
Divriği ve çevresinden elde edilmiştir. Divriği ülkemizin en zengin demir rezervleri-
nin bulunduğu  bölgedir. Evlerde kullanılan tüm madeni aksam demir madeninden 
yerli ustalar tarafından yapılmıştır. Ahşap malzemede geçmişte Divriği çevresinde 
yer alan ormanlık alanlardan temin edilmiştir. Özellikle iskelette nem ve  rutube-
te dayanıklı ardıç ve meşe ağaçları kullanılmıştır.35-40 cm genişliğe sahip bu ağaç 
tomruklarının Divriği’ye ulaşımı sırasında kime ait olduğunu anlamak için omca 
adı verilen  keser işaretleri verildikten sonra Çaltı Çayının ilkbaharda akıntısının 
en güçlü olduğu dönemde suya bırakılarak  akıntı yolu ile sağlanmıştır. Tomruklar 
birkaç sene kuruduktan sonra kullanılmıştır. Divriği evlerinin temeli en fazla 1,5 
m yüksekliğe sahip moloz taş örgüdür, hımış tekniğinde yapılmıştır, toprak damla 
örtülmüştür. Yapı elemanlarıda iklime bağlı olarak şekillenmiştir.  Örnek olarak, Ana 
kuzu ve meteris adı verilen Kalın ve ince duvarlar  boy ve hava pencereleri  gibi.. Ca-
mın yaygın olmadığı dönemlerde hava pencerelerinin kapatılmasında zeytinyağı ile 
saydamlaştırılmış bez veya kağıt parçalarının çiriş otundan elde edilen bir yapıştırıcı 
veya sadece su ve undan oluşan hamur kullanılmıştır.  Divriği evleri plan elemanları 
bakımından bir Türk evinde olması gereken tüm mekanları barındırır. Evlerde plan 
şemasının asıl çekirdeğini toyhane oluşturur. Toyhane Selçuklu Çağında bir evin kı-
şın oturulmaya mahsus oda veya salonuna tabhane adı verilmesi ve Divriği’de toy adı 
verilen düğün, ziyafet gibi kalabalık davetlerin bu bölümde yapılmasında dolayı bu 
ismi almış olabilir. Toyhane ortalama 4,5 oda büyüklüğündedir. Üç bölümden oluşur 
asıl oturma bölümünü kürsü başı oluşturur.Bu bölüm ortasında yer alan kürsü adı 
verilen ısınma aracından dolayı bu ismi almıştır. Kürsü zeminden 35 cm derinliğe sa-
hip toprak bir ateşliktir.Üzerine  4 ayaklı ahşap bir masa yerleştirilir. Etrafı halı yastık 
ve minderlerle yuvalama adı verilen biçimde döşenir. Kürsübaşında hatun ana gözü, 
ağa gözü, gelin gözü adı verilen belirli bir oturma düzeni vardır. Kürsü masasının 
üzeri büyük bir yorgan ile örtülüdür. Bu yorganın üzerine  en zengin işlemelisi en 
altta kalacak şekilde kat kat örtüler serilir. Bu örtülerin kat kat serilmesinin nedeni 
habersiz bir misafir geldiğinde üstteki günlük örtü toplanır alttaki  misafir örtüleri 
açıkta bırakılır. Süslemeye ve estetiğe çok önem veren Divriği’li hanımların  kul-
landığı pratik bir yöntemdir. Toyhane özellikle sert  ve uzun geçen kış mevsiminde 
ailenin tüm yaşamının geçtiği mekandır. Kış akşamları erkekler  baş odada kadınlar 
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toyhanede toplanırlar,sohbetler edip masallar, efsaneler anlatıp el işi yapıp eğlenceler 
düzenledikleri bir mekan olmasından dolayı  Divriği’nin zengin  folkloruna kazan-
dırdıklarından ötürü önemlidir.  Divriği  evleri çok ince bir sanat zevkinin ürünü ola-
rak  şekillenmiştir. İç mekanda tavanlar ocak ve çiçekliklerdeki süslemelerde ahşap 
ve alçı kullanılmıştır. Ahşap süslemenin en yoğun olduğu bölüm tavanlardır. Özel-
likle mertek veya  kallenguçlu tavanlar Divriği evlerinin özgün tavan biçimidir. Çö-
kürtme ve nakışlı tavanlar çoğunlukla başoda,  kürsübaşı ve kış odalarında kullanılır. 
Tavanlardan sonra ahşap süslemenin en yoğun olduğu bölüm kapılardır. Geometrik 
süslemenin hakim olduğu kapılar ince bir işçilik gösterir. Yüklüklerde iç mekanda 
ahşap süslemenin olduğu bölümlerdendir. İkinci malzeme olan alçının dayanıksız 
bir malzeme olmasına rağmen  Divriği evlerinde iyi şekilde korunması geleneksel 
mimarimiz için önemlidir. Alçı ocak ve çiçeklik ve lambalıklarda kullanılmıştır.  Süs-
lemelerde barok etkilerim hissedildiği bitkisel motifler  hakimdir. Tavan, ocak gibi 
Türk evinde bulunan klasik unsurlar dışında bütün yaşamlarını evin içinde geçiren 
kadınlar imkanlarını kullanarak evlerini en güzel biçimde süslemeye çalışmışlardır. 
Sürme adı verdikleri duvar nakışları bunun en güzel örneğidir.

Bütün bunların sonucunda Divriği evleri Türk evinin sahip olduğu birçok özelliğin 
yanı sıra yöresel yapı geleneklerinin oluşturduğu farklılıkları barındırır. Toyhane gibi 
Mengücekli Döneminden itibaren günümüze gelebilen özgün mekanlar yapı gele-
neklerine duyulan bağlılığın sonucudur. Bu bağlılığın sonucunda malzeme plan ve 
teknik açıdan 13. yüzyıl Selçuklu ev mimarisini kasaba ölçeğinde çağımıza taşıyan 
en iyi örnektir. Bu nedenle Divriği’nin tarihini ve kültürünü daha iyi tanıtabilmek 
amacıyla son yıllarda onarımı tamamlanmış Ayan Ağa Konağı, Şeyhoğlu Konağı, 
Sancaktar Evi, Fotoğrafçı Şükrü Evi gibi  Geleneksel Divriği evlerine en kısa zaman-
da müze ev, butik otel, restaurant, kafeterya gibi işlevler kazandırılıp yerli ve yabancı  
misafirlerimizin ziyaretine açılması geleneksel mimarimizde değerli bir yere sahip 
olan Divriği Evlerinin tanıtılarak yaşatılması için büyük bir öneme sahiptir.
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DİVRİĞİ, FOTOĞRAF ve BEN

Yusuf GÜLDALI42

1959 Divriği doğumluyum. 13 yaşımdan bu yana esnaflık ve ticaretle uğraşmak-
tayım. Hala ticarete şu anda Divriği’de Belediye pasajında Güldalı müzik market ile 
devam etmekteyim. Divriği’ye baktığımızda tarih, kültür, sanat doğa, coğrafya ve 
müzik olarak Divriği kelimesi görsel ve yazılı medyada gün geçmiyor ki duyulma-
sın…  Tabi bu anlamda Divriği’yi kimler iyi tanır, orada yaşayan ve orayı sevenler iyi 
bilir. Bundan dolayı fotoğrafın önemi ortaya çıkıyor, benim kendi bakış açımdan…

1985 yılları kameranın hiç kimsede olmadığı yıllar. Almanya’dan gelen bir dos-
tumuzdan kamera satın aldım. Fakat kameraya çok fazla ilgi duymadım. Fotoğraf 
makinesi  daha çok önemliydi benim için  fakat çok pahalı şeylerdi o yıllarda. Sivas’a 
gitmiştim bir mağazada Nikon F serisi bir fotoğraf makinesini vitrinde sahibinden 
satılık yazısını gördüm, fiyatını sordum ve cebimde o makineyi alacak paramda var-
dı. Uzun pazarlıklar sonucu ikinci el fotoğraf makinesini satın aldım. Amatör olarak 
yavaş yavaş makineyi tanımaya ve uğraşmaya başladım. Benim kendi fotoğraflarım 
benim için önemli değildi. Mükemmel insan yüzleri, kaybolan kültürel değerler, 
Divriği’nin o muhteşem siyah Karasar taşından yapılmış kaldırım taşlı yolları…Es-
naf dükkanlarının cam ve kepenkleri Büyük sanat ve meslek icra eden bakırcıları, 
demircileri, terzileri, tarihi dokusu, doğal taş dantel işçilikleri, insanların yaşam tarz-
ları, insanların giyim kuşam biçimleri….. Beni çok çok duygulandırıyor ve ilgilen-
diriyordu. Bunların fotoğrafla belgeye dönüşmesinde ve ileriki yıllara çocuklarımıza 
torunlarımıza gelecek kuşaklara aktarılması ve taşınması gerekiyordu. Buda ancak 
fotoğrafla olabilirdi. Daha objektif bakmak gerekirdi. Deklanşöre basmak fotoğraf 
çekmek değil tabi. Bunun yanında sevmek şarttı oda zaten sürükleyiciydi. Tabi o 
yıllarda negatif ve pozitif film vardı. Film ayrı bir güzellikti özendiği bütün emeği-
ni verdiğin film bizleri hep heyecanlandırmıştır. Çektiğin fotoğrafın nasıl çıkacağını 
beklemek ve onun gördükten sonra Hatalarını ve güzelliğini anlamak yaşamaktı. 
Şimdi teknolojiye uyduk ne kadar karşı çıksak da mecburen dijitale geçmek gere-
kiyordu geçtik. Fotoğraf çekmek bir nevi avcılık gibi bir şeydi Beklemek ışık konu 
duygu ve deklanşörün  kareyle buluşmasıydı. Tabii bu arada kullandığımız makine 
teknolojide önemli. Unutmadan şunu da belirtmemde yarar görüyorum. Ben veya 
benim gibi fotoğrafçılar konuşamadıklarını yazamadıklarını fotoğraf karesiyle Anla-
tıyorduk olamazmı ha bunuda hobi olarak keyif alarak yapıyordum İyimi pes etme-
mişim Çok pahalıda bir işti fotoğraf çekmek için çok gecelemişimdir. Dağlarda çok 
güneşin doğuşunu, batışını, havanın temizliğini bulutların beyazlığını gökyüzünün 
pürüzsüz net maviliğini köyde bir ırgatımızın atıyla çift sürüşünü, gani arabasıyla 
sap taşıyışını orakla ekin biçişini kalenin güneşin ışıklarıyla gölgelerin buluşmasını 
köydeki ninenin koyunlarını karda kışta. Suya götürüşünü yağmurla birlikte dağ-
daki çiçeklerin bitkilerin güzelliklerini gök yüzüyle buluşmasını.. Ne kadar güzel 
şeyler değimlidir. Buna benzer yüzlerce binlerce hayatın yaşamın içinden yok olan 

(42) Fotoğraf Sanatçısı
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yaşamsal değerler ne kadar sade saf temiz duygu yüklü anlardı. Bunun yanında işçi 
ve madenci diyarı Divriği’mizde işçilerin sabahın ışıklarıyla işe gidişini mesai bitimi 
işçilerin çarşıya gidişini görmek ve işçilerin köylülerin gözlerinin içindeki o sevecen 
parlayan ışık saçan gözlerin tebessümlü gülen yüzleri ne kadar güzel şeylerdi. Şimdi 
ise bunları görememek düşündürücü değil mi? Divriği ile ilgili konular. Ne deklan-
şöre sığıyor. Ne de kaleme o kadar yazılacak yazı var ki Hala o kadar çok çekilecek 
fotoğraf var ki. En güzel fotoğraf hala çekilemedi biliyor musunuz. Çünkü en güzel 
fotoğrafı çekecek. Çok güzel fotoğrafçılar var. Hani yazımda belirttiğim gibi denklan-
şöre basmak fotoğraf çekmek değildir diye irdelemek gerek. Bakıyorum Divriği’ye ta-
rih, kültür, sanat, doğa, coğrafya…Tarih olarak çok medeniyetlere beşiklik yapmışız 
mesela Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Divriği kalesi, Kesdoğan Kalesi, Çaltı suyu, 
ve kanyonu, Cürek kanyonu, Lığ çayı ve kanyonu, Karsı çayı ve kanyonu, Hamı çayı 
ve kanyonu görülmeye değer oluşumlar. Doğa, hayatın ve yaşamın insanlığın ger-
çek yüzü.. O yüzden geçen yıl  bu yazdığım doğa harikaları can çekiştiler yok olma 
noktasına ulaştılar. Yaban hayattaki dağ keçileri kaynak sularının yokluğundan Çaltı 
çayına kadar indiler.. Bunlar bizi düşündürmeli fotoğrafta öyle olmalı. Avcı öldürür 
fotoğrafçı yaşatır. Yaşamı savunmak gerekli değimlidir. Tarihe saygılı olmak ve yaşat-
mak önemli.. Divriği denince saygıdeğer akademisyen insanları unutmamak gerekir. 
Sayın Necdet Sakaoğlu, Doğan Kuban, Oktay Ekinci Hocaları nasıl unutabilirdik 
onlarsız bir Divriği nasıl tanıyabilirdik ve tanıtabilirdik..

Gelelim Divriği tanıtım günlerine sergi salonunda binlerce insanla Divriği’yi ko-
nuştuk sergiyle ilgili olarak Divriği çok insanın tanımadığını gördük ve sergiden çok 
etkilenen insanlarla karşılaştık. Fotoğraf sergisiyle ilgili düşünce ve görüş yazan dört 
yüze yakın kalemin dizeleri çok önemliydi. Türkiye insanı Divriği’yi tanımadığını 
yüzde doksan ifade etti onların görüş ve düşünceleri bakış perspektifleri daha önem-
liydi. Çünkü çok güzel şeyler yazmışlardı

Divriği sevdası ve sevgisiyle kalın….
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EN ÇILGIN TÜRK                                                

        O. Alper AKGÜN43

1886 yılında Mayıs ayının 7.günü Divriği ilçemizde dünyaya gelir. 1889 yılında 
babası Ömer Bey’i bir kazada kaybeder. Beş yaşında okula başlayan Nuri Demirağ, 
okurken çalışma hayatına  atılır. Okuduğu okulda yardımcı öğretmenlik yapar. 1903 
yılında henüz 17 yaşında iken Ziraat Bankasının sınavını kazanarak Kangal Şubesin-
de işe başlar. 1909 yılında büyük kıtlık baş gösterince  depolarda çürümeye terk edi-
len tahılı halka uygun ellerle satar. Bu olay Nuri  Demirağ’ın soruşturmaya uğrama-
sına neden olur. Soruşturma neticesinde aklanan Nuri Demirağ Maliye Bakanlığı’nın 
açtığı sınavı kazanarak 191 yılında İstanbul’a atanır. Maliye Mektebi’nde gece dersle-
rine katılarak yüksek öğrenimini tamamlar. Maliye Bakanlığı’ndaki en zor görevleri 
yüksek karakteri ve derin bilgisi ile başarmıştır. Muamelat Memurluğu ile başladığı 
görevinde Maliye Şube Müfettişliğine kadar yükselir.  Maliye Müfettişliği sırasında 
o dönem işgal altında olan İstanbul’da Tatavla Maliye şubesinde işgalcilerin  haka-
retine maruz kalırç “Milli haysiyet ve şerefimi beş para etmez işgalcilerin ayakları 
altında çiğneten bir hükümete memurluk yapmayacağını” söyleyerek istifa  eder. Bu 
dönem Nuri Demirağ için dönüm noktası olur. Elinden bulunan tüm birikimi olan 
56altın lira ile yabancıların eliden bulunan sigara üretimine başlar. Anadolu’da milli 
mücadelenin tohumlarının atıldığı bir dönemdir. Nuri Demirağ, bundan etkilenerek 
sigara kağıdının ismini Türk Zaferi koyar. İş hayatına muhteşem bir ticaret ünvanı 
ile başlayan Nuri Demirağ, kısa sürede azımsanmayacak bir servet elde eder. Bundan 
sonra dış alım satım işlerine atılır. 1920 yılında bir taraftan ticari işlerle meşgul olan 
Nuri Demirağ, diğer taraftan Milli Mücaledeye fiieln iştirak eder. İstanbul’da Müda-
faa-i Hukuk Cemiyeti’nin Maçka teşkilatını idare eder. 1926 yılında Samsun- Sivas 
tren yolu inşaatını Reji Jeneral isminde bir Fransız şirkete ihale edilmiştir. O dönem 
hükümetçe bazı sebeplerden dolayı iptal edilen ihaleyi tapu dairesinde mühendis 
olarak çalışan kardeşi Naci Demirağ’ı görevinden istifa ettirerek 7 km’lik kısmının 
yapımının üstlenir. Nuri Demirağ, işlerini uzaktan idare eden biri değildir. Özel-
likle işçilerin zorlandıkları tünel ve engebeli arazi işlerinde, işçilerle omuz omuza 
çalışır.Samsun- Erzurum demiryolunun sonra Fevzi Paşa- Diyarbakır Afyon- Dinar 
vb. demir yollarının yapımını üstlenir. Toplam 1012 km’lik demiryolu inşa eder. Bu 
hizmetlerinden dolayı Atatürk, Mühürdarzade olarak tanınan iki kardeşe Demirağ 
soyadını verir. 1931 yılında Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan içerisinden demir-
yolu da geçen Boğaz Köprüsü projesi yaptırır. Hazırlanan proje Salih Bozok tarafın-
dan Atatürk’e sunulur. Atatürk projeyi çok beğenir ve hükümete sunar. Hükümet 
tarafından  proje reddedilir. 1933 yılında Divriği’ye enerji sağlama planları yaparken  
Keban Barajı projesini dile getirir.  Aynı yıl Bursa’da Sümerbank Merinos Fabrikası-
nın yapımına başlar. Sanat ve edebiyata büyük değer vermektedir. Evsiz kalan Nazım 
Hikmet’e evini kiralar. Cihangir’deki Mühürdaroğlu Apartmanı Nuri Demirağ’ındır. 
Yedinci kattaki küçük daire genellikle dışardan gelen  yabancı mühendislere veril-
mek için boş tutulur. Nazım Hikmet kiralarken de “Öyle bir durum olursa, birkaç ay 

(43) Bankacı
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önceden haber veririz, çıkarsınız demiştir. Nuri Demirağ, Nazım’a çok yakınlık gös-
termiş, istendiğinde dairenin boşaltılacağı konusunda kağıt imzalatmaya bile gerek 
görmemiştir. ‘Bu memlekette sizin  kadar dürüst kaç insan var !” gibi sözler etmiştir. 
Ayrıca kirada kendiliğinden indirim yapmıştır.

Yabancıların tekel oluşturarak 33 liraya sattıkları çimentoyu 13 liraya satmayı öner-
diği halde fabrika kurmasına izin verilmez. Seka fabrikasının temellerini atar. İstan-
bul hal binasının inşaatını üstlenir ve kısa zamanda bitirir.1933 yılının ortalarına 
doğru ülkede hava kuvvetlerini arttırmak için illerden paralar toplanır. Dışardan 
alınıp orduya armağan edilen uçaklara o ilin adı verilir. Zengin kişilerden de para 
toplanmaktadır. Nuri Demirağ’dan uçak alımı için para istendiğinde “benden ulus 
için bir şey istiyorsanız en mükemmelini isteyin” der ve Türk tipi uçakların yapımını 
üstlenir. Yurtdışında incelemelere başlar. O dönem düşüncelerini söyle anlatır.

“Avrupa’dan Amerika’dan lisanslar alıp uçak yapmak kopyacılıktan ibarettir. Demo-
de tipler için lisans verilmktedir. Yeni icat edilenler ise büyük bir sır ve kıskançlıkla 
saklanmaktadır. Bununla birlikte kopyacılık sürdürülürse modasu geçmiş şeylerle 
boşa zaman geçiririleceketir. Şu halde Avrupa ve Amerika’nın son sistem uçaklarına 
karşılık gelecek yepyeni bir Türk Tipi yaratılmalıdır.

10 yıllık program hazırlayan Nuri Demirağ, Beşiktaş’ta Etüt Atölyesi’ni memle-
keti Divriği’de Fabrika ve Gök Okulu’nu kurar. 150 yataklı öğrenci yurdu yapar. 
Yeşilköy’de bulunan Elmas Paşa Çiftliği’ni satın alarak 1559 dönümlük geniş bir ara-
zi üzerinde 1.300 dönümlük bir uçak sahası yapar. 1937-1938 yılları  arasında Türk 
Hava Kurumu’nun siparişleri olan 10 adet tayyare ve 65 planörün imlatına devam 
ederke diğer taraftan bütün gübü ile yepyeni uçak geliştiriyordur. Bu uçak Nu.D38 
ismini taşıyan altı kişilik çift motorlu bir yolcu uçağıdır. Türk tipi olan bu uçak yolcu 
uçakları kategorisinde A sınıfına girmiştir. Saatte 325 km. hız yapabilmekte ve 1000 
km.’den fazla uçabilmektedir.

O günlerde Amerikalı uçak uzmanı Prof. Dr Brown Türkiye’ye gelmiştir. Bu kişi 
Amerika’daki en büyük üniversitelerden birinde profesörlük yapmaktadır. Dünya 
uçak sanayinin vaziyeti hakkında tetkik için seyehate çıkmıştır. Türkiye’de de Nuri 
Demirağ’ın müesseselerini ve uçaklarını inceler. Kendisi ile yapılan bir röportajda 
profesör aynen şunları söyler:” Türkiye’de gördüklerimde çok memnun oldum.
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DİVRİĞİ KÜLTÜR SOHBETLERİ                                                 

 Fatma PEKŞEN44

Evvela bu güzel tatil gününde buraya icabet sevgili hemşehrilerimi, değerli misafir-
lerimizi selamlayarak konuşmama başlayayım. Hoş geldiniz efendim.

Bendeniz Fatma Pekşen. Besnioğlu Veysel Usta ile Cinemalik Mehmet Ali Efendinin 
torunuyum. Yola hikaye ile çıktım ve yayınlanmış sekiz kitabım bulunmakta. Bun-
ların dördü hikâye, üçü gençlik romanı ve birisi de değerli folklorcu, Sayın Müjgân 
Üçer ile ortak yazdığımız “Divriği’de Mutfak Kültürü” isimli kitap. Çalışmalarıma 
devam etmekteyim.

Divriği hakkında şimdiye kadar pek çok şey yazıldı çizildi. Çok değerli eserler çık-
tı ortaya. Sayın Necdet Sakaoğlu, İbrahim Arslanoğlu, Doğan Kuban, Kutlu Özen, 
Halil Sami Özen, Fatih Dervişoğlu, Seda Şenol, Saliha Çulcuoğlu, Ruhan Özaygün... 
ilk aklıma gelenler. 

Ben de okumaya yazmaya sevdalı birisi olarak memleketim Divriği’nin zengin kül-
tür birikimini, karınca kararınca araştırıp yazmaya çalışıyordum. Çeşitli dergi ve ga-
zetelerde de peyderpey yayınlanıyordu. 

Hiç aklımda olmayan bir dönemde, dalının uzmanı, değerli araştırmacı yazar, ec-
zacı Müjgân Üçer’in kitap teklifiyle, işe ciddi olarak giriştim ve mutfağımızı daha 
yakından incelemeye başladım. Oysaki ben yemeklerimizi daha farklı bir biçimde, 
diğer geleneklerle birlikte harmanlayarak yazmayı düşünüyordum. Çok çok sonralar 
içindi bu planım. Ama tek başına ele aldığımız bu araştırma neticesinde, oldukça 
güzel bir eser çıktı ortaya. Çok olumlu tepkiler aldık. 

Divriği mutfağı ile ilgili 1982 yılında Sayın Kutlu Özen’in, Türk Folkloru Dergisi’nde 
çıkan “Erişte, Umaç ve Tutmaçla Yapılan Yemekler” adlı makalesi, Sayın Üçer’in Si-
vas Halk Mutfağı kitabında yer alan Alatlı Pilav tarifi, Divriğililer Rehberi adlı kitapta 
yer alan yemek isimleri ve Sayın Mustafa Tuğutlu’nun “İçimiz” adlı şiirinin dışında 
konuyla alâkalı basılmış bir eser yoktu. 

Bendenizin, Motif Dergisi’nde yayınlanan “Bugün Bize İç Yemeğe Gelesiz”, Türkiye 
Gazetesinde yayınlanan “Divriği Pilavı Yediniz mi Hiç?”, “Eşkiaşı” gibi yazılar, kimi 
radyolarda yayınlanan çeşitli yemek tariflerim dışında, sanıyorum mutfağımızla ilgili 
başka yazı da çıkmadı.  

Hazırlama süreci içerisinde, başta rahmetli kayınvalidem olmak üzere yaşlılarımızın 
dizinin dibine oturduk, hafızalarının derinliklerine başvurduk. Zihnimizde olanları, 
atadan dededen öğrendiklerimizi ortaya döktük. Günümüz mutfak kitaplarına ben-
zemeyen, ölçü tartı vermeyen, yemek kitabından öte, şehir kitabı sayılabilecek bir 
eser çıkardık.

Kitaba başlarken, akrabalarımdan birisi, “ Ne bulup da ne yazacaksın? Çorba her 
(44) Araştırmacı - Yazar
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yerde çorba, pilav her yerde pilav, turşu her yerde turşu” demişti. Dolduramayacağı-
mızı düşündü sanırım. Ama yemek tariflerinin ötesinde, geri plânda köklü bir kültür 
birikiminin olduğunu gözden kaçırdı sanıyorum.

Araştırmalarım esnasında, bildiklerimizin yanı sıra yeni öğrendiklerimizle, mutfağı-
mız beni çok şaşırttı. Şaşırtmaya da devam ediyor.

Orta Asya ve Akdeniz mutfak kültürü çerçevesinde sayılabilecek Divriği mutfağı, 
umaç, tutmaç, kömbe, kuymak gibi Divan-ı Lügat-üt Türk’te yer alan yiyeceklerle 
hâlâ Selçuki izler taşıyan, Mengücekoğulları Beyliğinden hatıra kalan Alatlı pilav ile 
taçlanan zengin bir altyapıya sahip.

Otuz küsur sıcak çorba, onu aşkın soğuk çorba, yedi sekiz çeşit tirit başta olmak 
üzere et yemekleri, sakatatlar, yahniler, köfteler, sarmalar, başta Alatlı Pilav olmak 
üzere on beşi aşkın pilav, elliyi geçkin sebze yemeği, ot yemekleri, kırk küsur hamur 
işi ve börek, kırk küsur tatlı derledik ilk etapta. 

Muazzam bir kiler kültürünün var olduğu Divriği’den, sebze, meyve ve aromalı 
otların kurutulması, pestil, sirke, pekmez, saruç, reçel, ezme, hoşaf gibi meyve/sebze 
saklama ve değerlendirme yöntemlerini ele aldık. 

Etlik etme denilen kavurma/kıyma, kemikli kıyma, pastırma, sucuk, kelle-paça ku-
rutma, kalıp ciğer, donyağı elde etme, mum yapma... süt ve süt ürünleri adı altında 
incelemeye çalıştığımız yoğurt, keş, çökelek, peynir, yağ gibi çeşitli kışlıklarla, hay-
van ürünlerini ele aldık.

Gene, buğdaydan elde edilen unluk, düğürcek, bulgur, yarma, sütlü yarma gibi 
ürünleri, tandır/fırın ekmeklerini, mayalı mayasız sac ekmeklerini, yufkaları, kömbe, 
pağaç, yağlı ekmek vs. türleri tespit ettik.   

Doğumdan ölüme uzanan çizgide, loğusaya götürülen nişe hellesi ile başlayan özel 
gün yemekleri kısmında, loğusa hamamını, diş hediğini, sünnet düğününü, nişanlı 
kız gorunu, şeker gorunu, kına hamamını, elmalı semahı, düğün, supa ve konukluk 
yemeğini, gelin gorunu, gelin hamamını, ölü yemeğini, can helvasını sıraladık.

İnanca bağlı geleneklerde, ramazan ve kurban bayramı yemeklerini, iftar ve sahur 
yemeklerini ele aldık; Cuma gününe, aşure gününe ve mutlaka pişirilen aşureye yer 
verdik. Kandilleri, mevlitleri, tevhitleri, hacı yolculama ve karşılama yemeklerini, 
hacı düğününü, Hıdırellezi, Hızır orucunu, Hızır lokması ve keşkeğini, sahraları, 
yemeklerini, çandır baba pilavını anlattık.

Ekin törenlerini, ekin salavatlamayı, kabayele karşı gitmeyi, kış yarısını dile getir-
dik. Misafirlik, komşuluk gibi unsurların önemini vurguladık. Yemeklerin saklanma 
biçimini, kürsübaşı yiyeceklerini, öğünleri, yemek dualarını genç nesle aktarmaya 
çalıştık. Meselâ ben şimdi gençlerimize “cançıktı veya yatgeber ekmeği nedir?” diye 
sorsam muhtemelen cevap veremeyeceklerdir. Ya da buzdolabı olmadığı dönemlerde 
eti nasıl saklayacaklarını...     
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Bağları, bahçeleri, suları, hayvancılığı, tarla geleneklerini sıralamaya çalıştığımız ki-
tapta, “Ot Kökünden İmdat Ummak” konu başlığı altında, son yıllarda tekrar günde-
me gelen ev ilaçlarını sıraladık. Sözlü geleneğimizin mutfak ile ilgili olanlarını, mani, 
türkü, bilmece, fıkra gibi değerlerini de göz ardı etmedik. Derlemelerde bize yardım 
eden herkese çok teşekkür ediyor, minnet duyuyorum. 

Birinci basımın ardından gerek Müjgân Hanım, gerekse ben araştırmalarımızı sür-
dürmeye devam ettik. İkinci baskı için yüz elli sayfa kadar ekleme yaptık. Dilerim en 
kısa zamanda kitabımız yeni haliyle okuyucuya ulaşır. 

Konuşmama başlarken de belirttiğim gibi Divriği hakkında ortaya güzel eserler çık-
tı, çıkmaya da devam edecek. Köklü bir geçmiş var ve herkese yetecek kadar mal-
zeme bulunmakta. Herkes bir tarafından tutarsa, geçmiş ile gelecek arasında köprü 
kurulmaya devam edilecek. Bizim de yaptığımız bu zaten. 

Ben şahsen yıllardır, başka insanlarla paylaşmak, geçmişi geleceğe taşımak namına, 
erişebildiğim çeşitli konuları ele almaya gayret ettim. Birebir derlemelerle, -şimdiler-
de kimi rahmetli olmuş- hemşehrilerimden çok bilgiler edindim. 

Çok yazarlı kitaplarda, Motif, Erciyes, Yemek Zevki, Tarih Cenneti Divriği... gibi 
dergilerde, iki üç yıldır da Yeşil Divriği Gazetesi’nde makaleler halinde yer alan yazı-
larımın bazılarını şöyle sıralayabilirim:

Divriği Yöresinde Çocuk Mamaları, Çadır Almış Nerelerden Gelirsin? (Çadır Mo-
delleri), Elinin Kınasın Al Eylemişler (Kına Modelleri), Ağaçlar Hakkında İnanışlar, 
Hayvanlarla İlgili İnanışlar, Ulucamii ile İlgili İnanışlar, Halk Hekimliğinde Kadının 
Yeri, Terziler Çarşısı, Harraç! (Tellallık Geleneği), Dualar, Beddualar, Hayır Dilekle-
ri... 

Necdet Sakaoğlu Hocam çok önce yazmıştı ama Sahra Geleneğini bir de ben ele 
aldım. İlk Oruç, Bayram Kokusu, Mevlüt Geleneği, Komşu Kapısı derken kotarabil-
diğim ölçüde harsımızı, göreneğimizi yeni nesle aktarmaya çalıştım.

İstanbul Türkçesiyle yazdığım bu yazılardan ayrı olarak, “Hacca Hatun Düvür Ge-
diyi” ile “Yağmur Duasına Çıkmak” adlı iki yazıda yerel lehçeyi kullandım. Öğrenci-
lerden yerel dille yazılmış yazı olup olmadığı konusunda zaman zaman talep geliyor. 
“Kâinatın Başşehri: Divriği” adlı, oldukça mahalli ama bir o kadar da samimi olan 
kitabımız, okuyanlarca sevildi hatta Erciyes Üniversitesinde ders konusu olarak ele 
alındı. 

Büyüteç altına aldığım konulardan birisi olan “Komşu Kapısı” adlı yazıda dünle 
bugünün farkını işledim bir bakıma. Az buz şey değil vefa, güven. 

Bir zamanlar birbirine bitişik nizamda olan bahçe duvarlarına yerleştirilen derme 
çatma kapı ile komşuluk bağları daha da kuvvetlenirmiş. Bol altın takmalarıyla ün-
lenen Divriğili hanımların rahat hareket etmelerini, bitişikteki komşuya rahat girip 
çıkmalarını, erkeklerin bahçe sulamak için kolay geçiş yapmalarını sağlayan bu kom-
şu kapıları, insanların yalnızlığa itildiği şu dönemde çok mühim bir ayrıntı. 
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Kimi evlerde bu kapılar, bahçeler birbirine bitişik değilse, ahır, samanlık, aralık 
hatta kilerden açılır imiş. Elbette ki daha muntazam olan bu kapılar rahat geçişi 
sağlar ilişkileri daha da pekiştirirmiş. Bugün bu kapıların çoğu kırık dökük de olsa,  
güvenin had safhada olduğu dönemlerin bir nişanesi olarak hâlâ durmakta, evleri 
bahçeleri süslemekte.

Bir de şu unsura dikkât çekmek istiyorum: Eski Divriği evlerinden çöp çıkmazdı. 
Meyve, sebze kabukları ineğe, ekmek kırıntıları tavuğa, yemek artanları kediye kö-
peğe verilir, kömür kullanılmayan eski dönemlerde sobada yanan kül bile hamurları 
kabartmak için, çamaşıra temizlik vermek için geri dönerdi. En ufak israfın yapıl-
madığı, eşyaların tekrar tekrar kullanılabildiği, “kullan at!” sloganının yerleşmediği 
günlerdi o günler.

Bugün çevrecilerin bas bas bağırdığı, plâstik kirliliğinin adının bile edilemeyece-
ği, toprağın hazmedemeyeceği tek bir hususun olmadığı dönemlerden ders alınmalı 
diye düşünüyorum. Bundan sekiz yüz küsur yıl önce “Üretmeyenin tüketmeye hakkı 
yoktur” altın sözünü söyleyen, o yıllarda Ahmet Şah ile omuz omuza vererek insan-
lara Şifaiye hediye ederek dertlere derman olan Melike Turan Hatun’un bu sözünü 
yabana atmamak lazım.   

Divriği’de, durgun gibi görünse de, kendi kapalılığı içinde, yüksek duvarların ar-
dında mükemmel bir hayat felsefesi kurulmuş idi. Bahçesi, tarlası, eve yetecek kadar 
hayvanı, aylarca yetecek kışlık levazımatı ile süregelen bir hayat tarzı mevcuttu. 

Her ne kadar saltanatları sona erse de buharlaşıp havaya uçmayan, bu günün to-
runlarını oluşturan Mengücekoğullarının halim selim, asil kişiliklerini ve sanata ver-
dikleri önemi miras alan Divriğililer, asırlardan günümüze ulaşan geleneklerin bir 
kısmını unutmuş olsalar da bir kısmını aynen yaşatmaktalar. Bir çok büyük şehirde 
pişirilen, sosyal birlikteliği pekiştiren Alatlı Pilav/Divriği Pilavı günü, yakın zaman-
lara kadar sürdürülegelen sahra geleneği gibi. Kadın sahrası ayrı erkek sahrası ayrı 
olup, türlü gelenekleri ihtiva eden bu kır eğlenceleri, piknikler ile bugün daha küçük 
boyutlara taşınmış durumda.

Efendim, Divriği için söylenecek söz çok. Yazılacak da. Buraya kadar zah-
met edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, bu tanıtım faaliyetini 
vücuda getirenlerin hepsine minnettarlığımı bildiriyor, saygılar sunuyorum.   
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 DAĞLARLA GÜREŞENLER

Ahmet Mahir PEKŞEN45 

Dağlarla güreşirlerdi onlar,
Ellerinde emeklerinin izi nasır vardı,
Evleri Taşbaşında, kibrit kutusu kadar,
Altlarında ya çul ya hasır vardı.

Maden somunları vardı; esmer.
İşçilerin alınları güneş yanığı,
Yüzlerini yıkasalar maden tozu,
Ve kırmızı çilelerin tanığı,
Emekleri ellerinin son kozu.

“Bussing” marka tek otobüs
Tahtadan oturakları,
Bazan C kafadır, bazen A kafa,
Bazan da Cürek’tir son durakları.

Alın teri döken emekçilerin hakkıdır
Yürümek göğüslerini gere gere,
Onlar getirmişlerdir
Maden dolu dağların sırtını yere.

Vardiyadan dönerlerdi
Kaba kumaştan kara pantolon
Ve deri gocuk.
Gözlerinde sıcak ev hasreti,
Ekmek bekleyen çocuk.

Tükürsen yere düşmezdi 
Geceleri soğuktan,
Buzlar hançer gibi inerdi;
Çatılardan, oluktan.
Maden işçileri dönerdi
Ellerinde boş sefertası,
Akıllarında geçim tasası,
Mendillerinde esmer tayın,
Yapılacak tek şey var,
Bu dağlarla güreş tutan kahramanları;
Ayakta alkışlayın.

(45) Şair - Araştırmacı Yazar
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DİVRİĞİ ULUCAMİİ

Ahmet Mahir PEKŞEN46 

Kaç göz hayret içinde inceledi de seni,
Kalbinin derininde hissetti her deseni,
Çözemedi bir türlü, sırrını, hendeseni.

Çift başlı bir kartaldan ne yüce kahramanlık,
Bize düşen şaşkınlık, hayret ve de hayranlık.

Sabır, inanç ve emek gelmiş sende yan yana,
Her taşında bir mesaj, her motifte bin manâ,
Mührünü, böyle güçlü nasıl vurdun zamana?

Yetersin ışık diye, şehir kalsa da aysız,
Seni yapan sultan kim?.. Niçin hansız, saraysız?.

Taç mahal ayağına gelmiş, sermiş ününü,
Her motif bin çiçeğin özetlemiş tümünü,
Sende görür bakanlar, taşın tebessümünü.

Taşı sabır eritmiş, sonra hüner dondurmuş,
Sütunlar arasına sevdasını kondurmuş.

Yakut dış kapılarla, çevrelenmiş elmas iç,
“Neyse” denmemiş asla, ihmal yüz bulmamış hiç,
Nasıl ipe dönmüş taş, nasıl tığ olmuş çekiç.

Senden ibret almaya yarınlar muhtaç gibi,
Konmuşsun bu dünyanın başına bir taç gibi.

Sanki ruhu işlenmiş, bir hatunla bir beyin,
Ancak bu kadar güzel kanadı kelebeğin,
Ulucamim özeti tarihin ve çok şeyin.

Sütunların taş değil, bir tarihi taşıyor,
Sende sanattan öte sonsuz bir aşk yaşıyor.
 

(46) Şair - Araştırmacı Yazar
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DİVRİĞİ’NİN YER ALTI ZENGİNLİKLERİ

                                                                           Hasan GÜLAÇTI47

Madencilik yerkabuğunda bulunan kömür, çinko, bakır, demir, aluminyum, bor, 
altın gibi madenlerin ve yeryüzünde doğal halde bulunan yapı sektörüne kullanılan 
granit, mermer, bazalt gibi ayrıca kireç, tuğla kili, seramik hammaddelerinin yer-
kabuğunda bulundukları yerden kazılıp çıkarılma işlenme ile madencilik yapılan 
yerlerin doğaya yeniden kazandırma faaliyetlerini kapsayan bir iş alanıdır.

Binlerce yıldan beri insanoğlu kayaların içinde saklı duran madenleri ve mineralleri 
keşfedip kullanmaya başlamasıyla birlikte tarihin akışı değişmiş, insanlık bugünkü 
yaşam düzeyine erişmiştir. Bugün insanların günlük hayatta kullandıkları dikiş iğ-
nesinden çatal, kaşık, bıçağa, buzdolabından çamaşır makinesine, uçaktan, otobüse, 
telefon ve bilgisayardan uzay mekiğine kadar her türlü araç ve gereç madenlerden 
elde edilmektedir.

Türkiye’nin enerji ve maden tüketimi açısından her geçen yıl dışa bağımlılığı art-
maktadır. İhtiyacımız olan maden ve mineralleri sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
doğrultusunda yerli kaynaklardan temini mümkün olmasına rağmen, Türkiye kendi 
potansiyelini yeterince değerlendirememektedir.

(47) İş Adamı
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Yukarıdaki tabloda 1999 yılına göre ülkemizin demir revervi belirtilmiştir.

Son yapılan çalışmalara dayanan mevcut verilere göre Divriği demir yatakları ve 
işletme tesislerinin ve Türkiye’nin demir rezervinin yüzde 70’ini teşkil etmektedir. 
Ülkemizin yıllık demir cevheri ihtiyacı yaklaşık 10 milyon tondur. Bunun yaklaşık 
yüzde 40-45’i yerli üretimle karşılanmaktadır. 4-4.5 milyon tonluk yerli üretimin 
yaklaşık yarısı olan 2 milyon tonluk bölümü Divriği’de üretilmektedir. Bu durum 
Türkiye demir madenciliğini ve demir-çelik sektörünü denetlemede önemli bir de-
ğerdir.

Ayrıca ilçemizde Dumluca, Yellice, Tüllüce, Dişbudak, Kalkım ve Kızıldağ köylerin-
de bulunan  demir rezervlerinin miktarı yaklaşık olarak 130 milyon ton civarındadır. 
Sadece civar köylerde bulunan rezerv miktarının takribi değeri 3,5 milyar dolar ci-
varındadır. Divriği’nin yeraltı zenginlikleri geçmiş medeniyetleri cezbetmiştir. Divriği 
demir madenleri Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinden beri bilinmekle birlikte, 
Cumhuriyet döneminde Sivas-Erzurum Demiryolu’nun açılma çalışmaları sırasında 
bulunmuştur. 1938 yılında Etibank tarafından kurulan Divriği Madenleri İşletme-
since işletmeye açılmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda rezervin 120 milyon ton 
olduğu ortaya konulmuştur. 
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Çıkarılan cevher demiryolu ile Karabük ve Ereğli’deki işletmelere gönderilir. Divriği 
Demir-Çelik haricinde yörede başka demir işletmeleride mevcuttur. Divriği yöresi 
Türkiye’nin demir cevheri üretimi ve potansiyeli açısından en önemli havzasıdır.

Divriğimizin pek çok maden yatağına sahip olduğunun kanıtı, MTA’nın (Maden 
Tetkik ve Arama) yaptığı çalışmalarda saptadığı Florit ve Bizmut cevherinin varlığı 
ile de görülmüştür. Divriği-Hamam Bucağı, Durunşur Köyü civarında  36 000  ton 
florit, 500 ton bakır, 118 ton bizmut rezervi belirlenmiştir.

Ayrıca Divriği çevresindeki köylerde krom madeni çıkarılmaktadır ve krom açı-
sından da çevre oldukça zengindir. Sivas-Erzincan-Kopdağ Yöresinde  Sivas- Kan-
gal-Karanlıkdere  civarında üretilen yaklaşık 2-3 milyon tonluk krom  ülkemiz için 
oldukça önemli  olsada ilçemizde yapılacak arama-etüt projeleri ile daha zengin 
uhurlar bulunması içten bile değildir. 

İlçemiz hudutları içerisinde zengin linyit (kömür) yatakları mevcuttur. Ülkemiz 
üretiminde önemli bir paya sahip olmasada daha çok etüt-arama çalışmaları yapıl-
dıkça, doğanın özenle şekillendirdiği ve yeraltı zenginliklerini sunduğu ilçemizde 
zengin linyit yataklarının mevcudiyeti süphesiz yüksek ihtimale sahiptir.

Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu madenler, üretilerek insanlığın hizmetine 
sunulmakta ve rehabilite edilerek yeniden doğaya kazandırılmaktadır.
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EVİMİZ, BAĞIMIZ, ANALARIMIZ

                                                                    Ahmet Mahir PEKŞEN48 

Bizleri dinlemeye gelen, etkinliğimize şeref veren herkesi saygıyla sevgiyle selamlı-
yorum. Seda Şenol hanımefendinin programının aksaması nedeniyle birkaç dakika 
konuşmam istendi. İnşallah bu arayı değerlendirir, sizlerle sohbet etmenin hazzına 
varırım.

 Şimdi sizleri Divriği’ye götürecek bulgur, kazanlarını hatırlatacak damda yattığımız 
günleri, mehtabı seyrettiğimiz anları anımsatacak şiirimi okuyacağım. Bunu okuma-
dan önce, Divriği’yi hepimiz biliyoruz. Divriği’nin damları meşhurdur; damlarımızda 
evlerimizi kardan yağmurdan koruyucu vazifesi gören loğlarımız bulunmaktadır. 

 
KALEDEN BAKIŞ

Kaleden baktım Divriği’ye,
Serildi gözümün önüne güzelliğin saltanatı.
Fırat’a koşuyor sonsuza varmak için,
Kıvrıla kıvrıla Çaltı...

Araphasan bayırı, çarşı,
Hemen yanında Kayıoğlu Hamamı.
İşte bütün Divriği,
Anıların tamamı...

Şurada babamın semerci dükkanı,
Şurada kahvesi Növzat’ın,
Dünkü gibi görüyorum her şeyi,
İşte Hacı Nuri’nin hanı,
Bir çocuk geçiyor sarı sarı saçları,
Üstünde lacivert kuşlu mintanı.

Solumda Iğımbat,
Beni görür gibi Hüseyin Gazi,
Arapbaba şurada yatıyor,
Şaha kalkmış kalbimde koskoca mazi

Şuradan görünen yıldız köşkü,
Bu ele asılan nadide küpe,
Ötelerde maden; toprakları kırmızı,
Az beride meşhur Salavattepe...

(48) Şair - Araştırmacı Yazar
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Şu  dağın eteğinde yakalamıştı
Nisan ayı sağnağı,
Şu akan suda , şu yükselen dağda,
Şu yemyeşil vadide mutluluğun kaynağı...
Bu tabiat harikası beldede,
Bir taç Abdullah Paşa Konağı...

Uzun süre düşündüm ve şu kanaate vardım ki Divriği insanları varlıklı sayılan in-
sanlardır; en azından yoksulu yoktur. Hepsi iktisada dayanan bir ekonomi ile evinin 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan babalar ve annelerle doludur. Buna rağmen 
düşünmüşümdür, Divriği evleri çatısı olması lazımken dam olarak niye kalmıştır? 
Geniş avlularımız niye vardır? 

Onun sebebini de şöyle çözdüm, Divriği’nin kışlık her ihtiyacı, öncelikle güneşin 
lezzetini alırdı. Bulgur kaynatma, yıkadığınız buğdayı serme, efendim çir dediğimiz 
kayısı kurutması, erik kurutması, erişte, umaç, tutmaç, ezmeler, salçalar için bizim 
damlara şiddetle ihtiyacımız vardı ve bunun için çoğu evlere çatı yapabilecek güce 
sahip olduğu halde bunu yapmamışlardı. 

Divriği evleri, Divriği insanını çok iyi anlatan yapılardır. Dışarıdan bakıldığında 
uzun ve penceresiz duvarlar olarak görülürler; sanki içerde soluk, silik hayatın oldu-
ğunu düşündürür insana.

Lakin, içeriye girdiğiniz zaman ummadığınız bir ortamla karşılaşırsınız. Hanımların 
çiçek zevkini görürsünüz. Hanımelinden begonyaya, laleden ortancaya, gülden süm-
büle zambağa... Ta yola kadar taşan kokular olur Divriği evlerinde. 

Bir de Divriği evlerinin en büyük özelliği, birinci katlarda yola bakan pencerelerin 
olmaması. Bu da insanların birbirini çekiştirmesini, gıybetini önleyen faktördür. Yine 
yapıların büyük kısmı, güneşi iyi bir şekilde alabilecek biçimde düzenlenmiştir. 

Divriği evlerinin, salının, kirecinin bile ayrı özelliği vardır. Yani bunları büyük bir 
şehre taşınıp, büyük şehrin o plastik boyalarını soluduktan sonra daha iyi anlıyoruz.

Takdir edersiniz ki bir eski Divriği evinde uyumanın zevki uyumanın zevki bir baş-
kadır. Kendinizi dinç hissedersiniz. Bir sessizlik vardır o kalın duvarların arkasında. 
Kışın kürsülerden, sobalardan taşan sıcaklığı muhafaza eden, yazın da serin olmasını 
sağlayan bir özellik taşır. Bu özelliğin, saman ve toprak bileşiminin buluşmasıyla 
yapılan kerpiç duvar ve sıvalardan geldiğini düşünüyor, duvarların yalıtım acısından 
dünyaya örnek olacak bir durum olduğunu sanıyorum. 

Zaten biraz sonra Seda hanımefendi evlerden bahsedecek, inceliklerine değinecek-
tir.

Şimdi, Divriği’nin, Cuma günü yapılan konuşmalarda Sayın Başkan Mehmet Güre-
sinli beyin dikkat çektiği bir hususa getirmek istiyorum. Başkanımız o konuşmada 
şöyle söylendiğini vurguladılar: Girişi olup, çıkışı olmayan bir yer! Kimilerince bile-
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rek ya da bilmeyerek böyle anıldığını söylüyor.  

Aslında böyle bir şey yoktur. Çünkü rahmetli Naci ve Nuri Demirağ kardeşler, 
Divriği’den demiryolu geçmesine bizzat emekleri ile paraları ile katkıda bulunmuşlar-
dır. Onun için en azından Divriği demiryolu Erzincan’a,  Sivas’a,  Kars’a, Ardahan’a, 
İstanbul’a, dolayısıyla bütün ülkeye bağlayan yol olarak dikkatimizi çekmektedir.

Senelerce ben İstanbul’a Sivas’a trenle gidip geldim. Gerçekten de ulaşım acısından 
son derece tehlikesiz, biraz uzun ama güzel bir ulaşım aygıtı idi.

Bu şiirimizin ardından biraz da Divriği annelerinden bahsedeceğim. Divriği anne-
leri, oldukça yoğun insanlardır; hatırıma geldi Sayın Müjgân Üçer hocam, kadınları-
mızın her birinin ayrı bir fabrika gibi çalıştığını söylüyor; ki zaten biz de buna şahit 
oluyoruz.

Bu kadınlar durmadan çalışırlar. Mesela kendi annem, yün tarar, eğirirdi ve ben 
onu çorap olarak ayağıma geçirirdim. Annemin sıcaklığı olurdu o çorapta.Yine ka-
zak, hırka  örerdi ve bu üretkenliğine bugün hayret ediyorum. 

Uzun Osman amcanın dükkânından yün boyası temin ederdik Divriği’mizin, 
Sivas’ımızın yetiştirdiği büyük bir şahsiyetlerden Sayın Mahir TEVRÜZ hocamın ya-
nında konuşurken heyecanlanıyorum. Hakikaten sağlığın profesörü nasıl ki hocam-
sa, ev düzeninin çocuk yetiştirmenin, mutfakta planlama yapmanın, dolayısıyla da 
ev ekonomisini idare etmenin profesörleri de annelerimizdir. 

Ben dünyanın herhangi bir yerinde bizim annelerimiz kadar iktisatlı, bizim annele-
rimiz kadar az şeyden çok yemek yapabilen başka kadın tanımıyorum. Onları onun 
için ayakta alkışlamak istiyorum. 

Öğleden önce bu türden konuşmaların yaptık. Fatma Pekşen hanım da bahsetti, bir 
kısmınız dinlemişinizdir. Divriği kültürü belki dünyada tekten olan bir kültürdür. 
Nitekim onun da üstüne basa basa söylediği gibi çöpsüz evler vardı bir zamanlar. 
Evet, bizim evlerden çöp çıkmazdı. Çünkü belediyenin çöp kamyonunun oluşması 
1970’ lerden hatta 80’lerden sonradır. 

Nasıl becerirdik bunu, nasıl yapardık, her şeyden nasıl istifade ederdik ben o günle-
ri gayet iyi biliyorum. Af edersiniz, ineğimizin ahbunu tezek olur sobalarda yakılırdı. 
Onun artanı tuvalette kokuları giderici olarak, kül olarak kullanılırdı. Maalesef o 
şartlarda kanalizasyon yoktu. Şartlar onu gerektiriyordu. Bugün şartlarımız çok iyi. 

O gübreler kıştan önce tarlaya ekilir karın soğuğuyla beyazıyla temizlenir, gür yon-
calara dönüşürdü. Bizim annelerimiz domates çekirdeğini kendileri üretir, sadır di-
ker ve ondan yarım kiloluk domatesler çıkarırlardı ve kütür kütür yerdik. 

Kızılcıklarımız olurdu benizlerimize akseden... Meyvenin envai türlüsü bulunurdu 
bahçelerde. Olan olmayana pay verirdi. Şimdi her şeyi poşetlerde, ambalajlarda ara-
yan bir çocuk nesli ile baş başayız. O çocukların maalesef benizleri de yedikleri gibi 
sapsarı. Bir canlılık yok. 
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Dillere destan Divriği bahçeleri vardı. Divriği bahçeleri bence bir ziraat mühendisi-
nin ihtiyaçlara göre planlayabileceği en güzel şekilde dizayn edilmiştir. Bir erik mey-
vesinin dahi  on çeşidi bulunmaktaydı: kül, ötürgen, ibrik, karakemas, alkemas...  

Erik demişken, her mevsimde yiyorduk diyebilirim. Türkiye’nin başka yerinde gör-
mediğim kış erikleri, eylül ekim aylarına doğru olurdu, diğerlerini bahardan güze 
ayrı ayrı yiyebilirdik.  

Elmalar yine öyle. Bizim cıngıllı elma, Muradoğlu elması, öyleydi değil mi, Divriği’ye 
has güzel elmalardı. Biz bunları yiye yiye büyüdük. Ben inanıyorum ki hocam da bu-
rada, yediğimiz dutun, cevizin, pekmezin bu bizim kültürümüzün ileriki nesillere 
de aktarılmasını basit bir hadise olarak görmeyelim. Cevat Cücioglu hocamın Divriği 
Sanat Okulu’nda öğretmenlik yaptığı günleri hatırlıyorum. Yani kayısımızda çirimizi 
de ve Divriği kültürünü beğendi ve Divriği’de kaldı diye düşünüyorum.

Şimdi annelerimiz dedik, onlar çekirdekten kilolarca domates elde ederler ve yap-
tığı salçaların lezzetini hiç bir fabrikanın yaptığı salça ile değişmeyiz. Ekmek fabrika-
sıdırlar aynı zamanda. Bugün zamana dayanıklı ekmekler üretmeye çalışıyoruz  Bu 
tekniklerle poşetlere koyuyoruz, donduruyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, 
koruyucu maddeler ekliyoruz zararımıza, kanserojen maddelerin olduğunu bile bile 
ve yine başa çıkamıyoruz. 

Bizim bir tandır ekmeğimiz vardır hala yapılagelen... Onu kerevetlere korsunuz, 
çünkü  saklama metodu da özeldir. Nemi, ısısı ayarlanmıştır; odanın içinde değil 
aralık denen bölmede olur kerevetler. O yerli deyimle tığ gibi yığılan ekmek en az 
altı ay dayanır. Yani  6 ay sonra bile hafif hafif su verdiğiniz zaman, ilk günkü tadıyla 
kokusuyla yemeniz mümkün olurdu. Yani bu ne büyük icattır. Bu ne büyük bir gü-
zelliktir. Kömbelerimiz vardı ve hiç bir şey boşa gitmezdi. Ateş ile ekmek yaparsınız. 
Artan sıcağında/külünde de ısısından kömbe yaparsınız.

Yine annemi burada rahmet ve sevgi ile anmak istiyorum. Bazlama pişirirdi, ardın-
dan iki sacın arasında alttan üstten kül ile ısıtmak kaydıyla, pasta yapardı. Ben, o te-
reyağıyla yoğrulan pastaların lezzetini, tekrar tekrar söylüyorum, hiç bir zaman, hiç 
bir pastada, o ünlü markaların pastalarında görmedim. Keşke şimdi burada olabilse 
de yiyebilsek. Size de ikram edebilsek. Ama tabii ki mümkün değil.  

Şimdi annelerimizi bu kadar çok andık onlarla ilgili şiir okuyup devam edeceğiz.

ANNEM

İnsanlar göçücü, insanlar fâni,
Göçtü, canımda can, ihtiyar annem,
Kayarmış yıldızlar göklerde ani,
Kaydı ötelere, canım, bir tanem...
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Çok şeyler söyledik, ölüme dair;
Zamanı meçhûldür, acı, vesair,
Annesini kaybedince bir şair,
Artık günler boyu ağlarmış kalem.

Yarım kaldım, göçmüştü diğer yarım,
Varsam da alemde, bir garip varım,
Kıta kıta , mısra mısra ağlarım.
Artık bir dost olur gözlerime nem.

Yüce dostunlaydın son ana kadar,
Kim emin ki dünyada kaç günü var?...
Anladım ki; ömür kısa, dünya dar,
Bilemem şurada kaldı kaç senem...

ANNEM

Kadife okşayıp, şefkatli bir el,
Beni üzgün görse a€layan annem,
Bir daha, bir daha tut elimi gel,
Beni benden iyi, anlayan annem...

Kolunda dinlenmek amacım hâlâ,
Kır saçıma bakma, muhtacım hâlâ,
Doymadım sevgine, ben açım hâlâ,
Duasıyla huzur sa€layan annem,

Yine ört üstümü, bir yol bul, e€le,
Ilık nefesine muhtacım öyle,
Ya bir masal anlat, ya ninni söyle,
Ömrünü ömrüme ba€layan annem...

Evet ne dedik, salça fabrikaları annem, annelerimiz, gerçekten bugün kocaman 
kocaman fabrikaların yapamayacağı lezzette salcalar yaparlardı Atletlerimizi köynek 
dediğimiz işliklerimizi, Tevrüzlüoğlu’ndan aldığı tuhafiyelerden, elbiseler yapardık, 
yani uzun lafın kısası hayat inceliklerle doluydu.

 Hepinize saygılar sunarım.
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DİVRİĞİ COĞRAFYASI MADENLERİ VE YEREL İSTİHDAM

                                                  Mustafa GÜRSOY49 

Divriği İlçesinin kuruluş tarihi çok eskidir. Anadolu’nun Türkleşmeye başlamasın-
dan sonra Anadolu Türklüğünün temellerinden olan Mengüceoğulları bu bölgede 
daha çok toplum ve sanat hizmetlerine eğilmişler. Darüşşifa, hastane, kale, cami, 
yol, köprü gibi birçok hayır işleri yaptıkları gibi Türk Sanatının eşsiz bir eseri olan 
ve UNESCO kayıtlarına giren Ulu Camii 1228 yılında Divriği’ye kazandırmışlardır. 
Divriği halkının bilim ve sanata önem verip, sanatçı, şair, yazar, ozan yetiştirdiği gibi 
devlette görev yapan çok sayıda devlet adamı bürokrat ve siyasetçide yetiştirmiştir.

Divriği Madenleri

Bir çok yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. Divriği demir madenleri M.Ö.2000-2300 
yıllarında zaman zaman işletildiği bilinmektedir. M.Ö 7-8. yüzyıllardan sonra ise 
demir cevheri endüstride kullanılmaya başlandığı bununda demir çağının başlangıcı 
olduğu söylenmektedir. Divriği bölgesindeki demir cevheri Selçuklular, Osmanlılar 
döneminde de işletilmiştir. Eskiden köylerde de bu demir parçaları bir araya topla-
nıp odun ateşi yakılarak eritilir ve eritilen demirden ev aletleri silah, kılıç, zincir, ke-
sici aletler yapılırdı. Evliya Çelebi 1611-1682 seyahatnamesinde Divriği’ye geldiğin-
de bu demir yataklarından bahsetmiş ve Timur ordularındaki atlar ve katırların nal, 
mıh, kılıç yapımında kullanılan demir cevherinin bu bölgedeki demir yataklarından 
temin edildiğini söylemektedir.

Cumhuriyet Dönemi

Cumhuriyetten sonra 1935’de kurulan Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından 
yapılan sondajlar sonucu 1937 yılında A.Kafa, B Kafa cplaseri bölgesinde demir 
cevherinin zenginliği göülmüş ve 19 Mayıs 1938’de  Eti Bank tarafından işletmeye 
açılmış ve Divriği demir sahaları 15 Aralık 1940 yılında sınırlı sorumlu Divriği de-
mir madenleri işletmesi adını almıştır. Daha önce kısa bir süre murmana( kayacık) 
köyünde işletme merkezi olarak çalışılmış ise de sonradan Cürek’te faaliyetine de-
vam etmiştir. 21 Mayıs 1955 yılında yayınlanan 6554 sayılı Kanuna göre Türkiye 
Demir madenleri müessesesi adını almıştır. Kuruluşunun ilk yıllarında 100 bin ton 
olan cevher üretimi yıllar itibariyle artarak devam etmiş A-B kafada cevher üretimi 
1988 yılında 2.318.642 ton 1991 yılında 2.221.399 ton 1993 yılında ise 2.524.177 
ton olarak gerçekleşmiştir. Divriği demir madenlerinin ilk açıldığı yıllarda Divriği’ye 
7 km. mesafedeki cpldseri ocağından çıkarılan cevherler ilk defa hayvanlar sırtın-
da sandıklarla Divriği tren istasyonuna taşınırdı. Daha sonraları kamyonların temin 
edilmesiyle bu nakliye işi kamyonlarla yapılmaya devam etti. 1940 yıllarından sonra 
cpldserinden Demirağ tren istasyonuna havdi hat yapılarak cpldseri cevheri Demirağ 
istasyonuna nakledildi ve üretimde artış oldu. A- Kafa maden ocaklarından çıkarılan 
cevher en az üç aşamalı bir nakliye sistemi ile Cürek istasyonuna taşınıyordu. Ocak 

(49) Emekli (Divriği Maden İşletmesi)
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içinden dik ve mayıl kuyular açılıp cevher en altta karo tüneli denilen nakliye galeri-
sine ve bu galeriden dekaville dışarı taşınır ve üçüncü boy varangel sistemiyle Cürek 
–Divriği karayolu üzerine depolanan yine oradan dekaville Cürek istasyonuna taşını-
yordu. 1953 yılından sonra A-Kafa karo tüneli önünden Cürek İstasyonuna yapılan 
havai hatta nakli devam  ederek istihsalda büyük ölçüde artış sağlandı. Maden ocak-
larının ilk açıldığı yıllarda üretim ilkel metodlarla yapılıyor kazma, kürek, manavila 
ve baryoz gibi aletler kullanılıyordu. 1945-50 yıllarından sonra delici kırıcı maki-
neler çoğalınca çalışma kolaylığın yanında üretim artışıda sağlandı. Cpldseri maden 
ocağı divpelet tesislerinin demiri hamatit demir olup%56-57 tenörlüdür. Dünyadaki 
en zengin demir cevherleri arasında yer alır. A-Kafadan çıkan demir manyetik demi-
ridir.%50-55 tenörlüdür. Tenör, cevher içindeki mevcut metalin miktarıdır.

Demir günümüzde kırmızı boyada kullanıldığı gibi büyük kuruluşlarda da kulla-
nılmaktadır. Örneğin montaj, inşaat, tesis, fabrika gibi alanlarda kullanılır. Demir 
1500 derecede eriyen bir metaldir. Daha evvel odun ateşiyle eriyen demir 1700 yılla-
rından sonra bulunup çıkarılan taş kömürüyle sanayileşme başladı ve demir cevhe-
rinin eritilmesi kolaylaştırıldı.

Rezervler

1940 yıllarında yapılan bir tespitle Dvriği madenlerinin ilk rezervlerinin 35 milyon 
ton olduğu bilinmekte iken 1970 yıllarına kadar yapılan sondajlar sonucu yapılan 
tespitlerde rezervin 120 milyon ton olduğu görülmülmüştür. Divriği madenleri ku-
ruluşundan 1993 yılı sonuna kadar üretimi 50-5 milyon tondur. 331 milyon tonu A-
Kafadan 7.2 milyon tonu  B-Kafadan 10.2 milyon tonu ise cpldserinden üretilmiştir. 
Bu cevher kitlesinin açığa çıkarılması amacıyla 44.1 milyon ton m3’de dekopaj ya-
pılmıştır. Divriği işletmelerinde 1938 yılından 2000 yılının sonuna kadar A-Kafadan 
44.4 milyon ton B-Kafadan 9,6 milyon ton ve cpldeserinden 10 milyon ton olmak 
üzere toplam 64 milyon ton cevher üretimi yapılmıştır. Bu cevher üetimine karşılık 
1941 yılından yine 2000 yılı itibariyle işletme imkanlarıyla 26.7 milyon m3 ve müta-
ahhit marifetiyle 35.9 milyon m3 olmak üzere 62.6 milyon m3’lük dekopaj yapılmış-
tır. Yüksek Planlama Kurulunun 10.09.1993 tarih ve 93/T.65 sayılı Türkiye Demir 
Çeliklerinin yeniden yapılanması adı altında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına 
02.08.1993 tarih 1632/8898 sayılı ve 02.09.1993 tarih ve 1118/10548 sayılı yazıları 
dikkate alınarak  Türkiye Demr Çelik İşletmelerine bağlı Karabük İskenderun Demir 
Çelik A.Ş Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri bünyesindeki Divriği madenleri mües-
sesesi ile Hekimhan madenleri müessesesinin merkezi Divriği Hekimhan müessesesi  
adı altında birleşmesine bu müessesenin 233 sayılı Kanunu Hükmünde Kararname-
nin 15/7 ve 22-2 maddeleri uyarınca Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret 
A.Ş adı altında bağlı ortaklığa dönüştürülmesine karar verilmiştir.

Divpelet Tesisleri 1970 yıllarından sonra demir çelik fabrikaları üretimini artırarak 
gelişmiş teknoloji kullanınca maden sahalarından çıkarılan demir cevherinin fırın-
larda daha kolay ve hızlı eritilmesi için yıkanmış (lavvar) öğütülmüş ve belli ebatlarla 
kırılıp paletlenmiş olarak isteyince 1971 yılında pasincik mevkiine divpelet tesislerini 
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temeli atılıp 1975 yıllarında cevher kırma, eleme yapılabilir duruma getirildi. 1985 
yılından sonra divpelet tesisleri faaliyete geçince A-Kafadan gerek Divriği istasyonu-
na gerek Cürek istasyonuna   kamyonlarla cevher naklinden vazgeçildi. A-Kafadan 
gerek  Divriği İstasyonuna gerek Cürek istasyonuna kamyonlarla cevher naklinden 
vazgeçildi. A-Kafadan maden ocaklarının tabanına 200-250 metrelik kuyular açılıp 
bu kuyuya dökülen cevher 2-3 km uzunluğundaki nakliye galerisinden bant nakli 
iki aşamada cpldseri divpelet tesislerine taşınmaya devam edildi. Bu tesislere geti-
rilen  cevher burada kırılıp harmanlanır yıkanır öğütülüp belli ebatlarda paletlenip 
elenerek elek üstünde kalan parçalar demir çelik fabrikalarına nakledilir. Elek altında 
kalan kısım toz cevher stokunda stoklanıp değerlendirilir. Bu paletleme tesisleri ya-
pılıp A-Kafa cevheri bu tesislerine taşınınca Cürek’te işletme merkezi Divriği selevat 
tepesinde yapılan yeni yerine taşınmıştır.  Cürek ve buraya yakın köylerde ekonomik 
yönden olumsuz olarak etkilenmişlerdir. Daha evvel  Karabük ve Ereğli demir çelik 
fabrikalarına taşınan demir cevheri elektrikli trenle İskenderun demir çelik fabrika-
sına taşıttırılmaktadır. 1986 yıllarından itibaren divpelet tesislerinde yıkanıp zengin-
leştirilip temizlendi. Böylece bölgede  de bir istihdam alanı yaratıyordu. Bu arıtma 
tesislerinde temizleyici olmadığından bu tesislerden çıkan demir tozu çevreyi doğayı 
kirlettiği gibi Çaltı Çayının suyunu kirletip zehirledi ve çevredeki evler bahçelerde 
demir tozundan olumsuz etkilendi.

Özelleştirme

Divriği demir madenleri ilk işletmeye açıldığın günden bugüne kadar ülke eko-
nomisine büyük katkılar sağladı gibi Divriği ve çevre köylerinin işsizliğini önleyen 
istihdam alanıydı. Maden ocaklarında1500-2000 işçi çalışıyordu. Daha sonra 1993 
yılındaki özelleştirmeye kadar yörenin tek geçim kaynağı olan Divriği madenleri 
1993 yılındaki özelleştirmeye başlandı. Zoraki emeklilik başlatıldı kalan işçilerden 
bir çoğu başka kuruluşlara nakledilmek suretiyle 1500 civarında çalışan işçi sayısı 
250-300 civarında işçi kaldı. İşçilerinde ücretleri yarıya indirildi. 1938’den demir 
yolunun geçişi ve demir cevherinin bulunuşu canlılık kazandırmış ama yapılan özel-
leştirmeler ekonomik çöküntüler getirmiştir ve hızlı bir göç başlamıştır. Bu göç böl-
genin tarımını ve hayvancılığını yok etmiş Divriği nüfusu 17 binden 14 binlere kadar 
düşmüştür. Divriği’ni ulaşım sorunuda hala  çözülememiş Divriği Erzincan- Divri-
ği- Arapkir karayolu 50 yıldır halen yapılamamış kendi toprağından çıkan demir 
cevheri ile Divriği’ye hiçbir yatırım yapamamıştır. Gittikçe Divriği göç vermektedir.
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DİVRİĞİ SÜLALELER VERİTABANI PROJESİ

                                                          Dr. Ragıp BAŞBUĞ50 

Giriş

Divriği üzerine yazılıp çizilen özgün yazılar, kitaplar, makaleler dergiler çokça ya-
yınlanmıştır. Bunlardaki ana tema Divriği’nin tarihi ve kültür mirası olan Camiler, 
Kaleler, Hamamlar gibi nadide eserler ile Divriği evleri, toplumsal yaşam biçimi, 
kültürü ve folkloruna yönelik olmuştur. Bu alanda meslek erbapları gereken özeni 
göstererek Divriği’nin tanıtımına katkıda bulunmuşlardır.

Bu makalede daha önce yapılmamış olan ve fakat beklide herkesin kafasında ve 
gönlünde böyle bir imkanın olması gerektiği canlanmış ve arzu edilmiştir.

Bu sebeple Divriği’deki Sülaleler, Soylar, Boylar, Oymaklar gibi kökenlerimize ait 
halka açık bir veritabanı projesi hemşehrilerimizce özellikle Divriği dışında yaşayan 
hemşehrilerimizce büyük bir ihtiyaçtır ve bunun karşılanması önemlidir. Projeye bu 
ihtiyacı karşılanmak üzere başlanmış olup, gerekli yazılımlar hazırlanarak kullanıma 
sunulmuştur.

1. www.divrigililer.com

Divriğililer.com sitesi Divriği için hizmet veren Divriği için dertlenen dernekler-
den biri için yapılmış olan sitedir. Sitede Divriği hakkında tarihi, kültürel, sosyal, 
folklorik bilgilerin sunulduğu ve ayrıca üye veritabanı ve ziyaretçi defteri ile Divri-
ğililerin birbirleriile mesajlaştıkları bir portaldır. Bundan başka Divriği’li İş Adamları 
ve firmaları ile İş Arayanların CV lerini sunabildikleri bir İnsan Kaynakları modülü 
ve İşverenlerin Eleman Arıyorum ilanlarını girebildikleri bir modülde ayrıca bulun-
maktadır. Böylece sadece bir tanıtım sitesi olmak yerine Divriğililere hertürlü hizmeti 
sunan bir internet sitesi hedeflenmiştir.

2. Divriği Boylar, Soylar, Oymaklar, Sülaleler Veritabanı

Divriği’deki mevcut bilinen Sülale Adları toplanarak alfabetik olarak bir dosyaya 
işlenmiştir. www.divrigililer.com internet sitesine Divriği’li olanlar kendilerini siteye 
üye olarak kaydederken; Adı, Soyadı, Adres, Tel, Faks, Web, Mail, Mesleği, İşye-
ri, Baba Adı, Babasının(kendisinin) Sülale Adı, Anne Adı, Annesinin Sülale Adı... 
gibi seçenekleri kayıt etmektedir. Böylece kendisini sitede veritabanına kaydeden bir 
Divriği’linin;

(50) Mekatronik Yazılım
Dr. Ragıp Başbuğ, 1961 yılında Divriği de doğdu.  İstanbul Teknik Üniversitesi – İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesinden 
mezun olan Dr. Ragıp Başbuğ, İTÜ EEF de Asistan olarak göreve başladı ve Master yaptı. Doktrasını Tübitak da 
tamamladıktan sonra  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-GYTE Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Yrd. Doç Dr. ola-
rak görev aldı. Master ve Doktora dersleri verdi.  Akademik hayatına 2000 yılında ara vererek kendi kurmuş olduğu 
Mekatronik Yazılım firmasında halen; ERP, MRP ve CRM yazılım projeleri üretmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan 
Dr. Ragıp Başbuğ İngilizce biliyor.
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Divriğililer veritabanına kayıtlanan veriler üzerinde Arama ve Sorgulama yapabil-
mek ve AKRABALARINI BUL veya ARKADAŞLARINI BUL  gibi bir seçenek sunula-
rak  listelerin elde edilme imkanı sunulmaktadır.

Buna göre Arama Sorgulama formundaki seçenekler;

3. Divriğililer Veritabanına Kayıt İşlemi

www.divriğililer.com internet sitesinde Üye Kayıt Bölümüne kayıt olmak için ge-
rekli bölümden girildiğinde ekrana aşağıdaki form gelecektir. Bu formadaki gerekli 
olan yerler işlenerek saklanır. Bilgi güncellemek için gerektiğinde şifre ile girilerek 
bilgilerin güncellenmesi sağlanabilmektedir. Listede olmayan Soy, Boy, Sülale adları 
için talepte bulunulabilmektedir. Site yöneticisi bu talep doğru ise olmayan sülale 
adını veritabanına eklemektedir. 

4. Divriğililere Veritabanından Mesaj Gönderim Sistemi

Divrigililer.com sitesine kayıtlanan Divriğililer veritabanındaki hemşehrilere onla-
rın kayıtlar sırasında verdikleri Doğum Günü, Evlilik Tarihi gibi özel günlerde ve 
Sosyal Faaliyetler ile ölüm gibi taziye ilanlarının mail ile veya SMS ile ulaşmasını 
sağlayacak seçenekler bulunmaktadır ve sistem bunları otomatik iletmeye destek 
vermektedir.

5. Sonuç

www.divrigililer .com sitesinde yapılan Divriğililer Veritabanı, Divriğide ve Divri-
ği dışında yaşayan hemşehrilerin bilgilerine ulaşmayı ve Akrabalık ilişkisi olanların 
hem Baba tarafından hem de Anne tarafından gelen Akrabaların listelenmesine im-
kan verebilmektedir. Ayrıca okul sonrasında iş hayatına geçildikten sonra kopan ar-
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kadaşlık bağlarının yeniden kurulmasına imkan vermesi bakımından oldukça önem-
li bir görev üstlenecektir.

Bu sebeple iletişim ve soyağacı bilgilerinin mutlaka sisteme girilmesinde yarar var-
dır. Bunu bütün Divriğililerin önemseyeceğine inancımız tamdır.

Sonuç olarak, bilgilerin paylaşılmasında ile, sizin aradıklarınızı bulabilmenize ve 
sizi arayanların sizi bulabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Divriğililer Veritabanına Kayıt İşlemi
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DİVRİĞİ’DE YÖRESEL KIYAFETLER                                                                         

Saliha ÇULCUOĞLU51 

Yöresel giysi dediğimiz kıyafetler günümüz modası dışında kalan geçmişten bugüne 
toplumların kültürünü yansıtan geleneksel giysilerimizdir. 17.yy’ dan sonra ekono-
mik ve toplumsal değişikliklerle bu kıyafetler kentsel bölgelerden başlayarak kırsal 
bölgelere doğru yavaş yavaş günlük kullanımlarını yitirmişlerdir. Günümüzde artık 
yöresel giysiler; müzelerin vitrinlerini süslemekte, sandıkları beklemektedir. Sadece 
kültürünü seven ve yaşatmaya çalışan bazı yörelerde kına gecesi vb. özel günlerde 
az da olsa bu kıyafetler giyilmektedir. Bu yerlerden bir tanesi de sadece kıyafetleriyle 
değil, takı ve aksesuarları, mimari dokusu, kültürü, gelenek ve göreneğiyle tam bir 
kültür mozaiğini yansıtan Divriği’ dir. Bunca güzelliği burada ele almak mümkün 
olmayacağından Divriği’de kullanılmış kıyafetleri, bu kıyafetlerin özelliklerini, kulla-
nım yerlerini kısaca anlatmaya çalışalım:

Divriği’de yöresel giysiler sadece bayanların giydikleri ile sınırlı değildir. Çocukluk-
tan, yetişkinliğe, erkek kıyafetlerini de içeren bir çeşitlilik gösterir. Helaliye gömlek, 
üçpeş, şalvar, fermana, kalkmalı, bindallı, caket, ceket (hırka), dövmeli fistan, parça 
entari, şovkıya, yıldızlı (sinekli) kadife, karaçadır, maroken çadır, alaca çadır, döv-
meli çadır, bağdat çadırı; bayanların kullandıkları giysilerdir. Altınlı hindi, fes, lahuri 
şal, yün şal, trablus kuşak ise bayan giysilerinin tamamlayıcı parçalarıdır. Yakasız 
göynek (gömlek), helaliye göynek (gömlek), işlik, çuha şalvar, çuha yelek, cepken, 
atlas entari(şetari); erkeklerin kullandığı kıyafetler, abaniye, dalfes(puşulu fes), lahu-
ri şal, yün şal, trablus kuşakta erkeklerin giysilerini tamamlayıcı parçalardır. Şimdi 
Divriğililerin iyi bileceği bu giysi parçalarını tek tek ele alarak, giysilerin özelliklerini, 
nerelerde kullanıldıklarını açıklayalım:

Helaliye Gömlek (Göynek ): İpek veya ketenden yapılmış bazı yörelerde iç donu 
diz bezi de denilen şimdinin iç çamaşırı yerine kullanılan bir çeşit giysi türüdür. Ba-
yanlar çoğunlukla bu giysi parçasını üçpeş’in içine giyerek kullanmışlardır.

Üçpeş: Peş etek için kullanılan parça anlamına gelen yöresel bir deyim.

Divriği’de üçpeş 1940’lı yıllara kadar gelinlik olarak giyilmiş, günlük yaşamda da 
kullanılmıştır. Eskiyince yerine yenisi dikilir, bahçede çalışırken evde iş yaparken 
vb. faaliyetlerinde üzerlerinden çıkarmazlarmış. Üçpeş; desen ve kumaş özellikleri-
ne göre çeşitli adlarla isimlendirilmiştir. Halep parçası, deveboynu, üstüfiye, kutnü, 
simli parça, karalı parça, selimiye parça, ahlı parça üçpeş isimleriyle adlandırılmış-
lardır. Bunlardan ipekli, atlas, saten, pamuklu, simli kumaşlardan yapılmış, kaytan 
denilen şerit ve sırma, altın, gümüş tellerle işli olanları değerli olanlarındandır.

Üçpeş takısız düşünülemezdi. Giysi başa konulan yöreye has tepelik ile onun üs-
tüne örtülen altınlı hindi ve bazen örtüyü tutması için başa bağlanan kırmızı kur-
dele ile kullanılmıştır. Hırtlatma, kelep inci, kordon, elmas gerdanlık, beşibirlik, 

(51)  Araştırmacı Yazar



109

şerit boynu süsleyen takılar iken, hamaylı, altın saat; elbise üzerine takılan, bozov-
diş küpe; kulağa takılan aksesuarlardan olup giysi bu parçalarla tamamlanmıştır. 
Eskiden gaplak (gelin başlığı) ile birlikte istifan, yüz inci ve sıra denilen takılarda 
kullanılmıştır. Üçpeş’i erkeklerde kullanmışlardır. Bu durum Osmanlı dönemi giyim 
tarzını sürdürmeleri şeklinde yorumlanmıştır.

Üçpeş’in üzerine cübbe denilen üçpeş’in model ve özelliğinde bir giysi daha gi-
yilmiştir. Bu giysiyi ise yaşlı hanımlar kullanmışlardır. Gelinlere ise üçpeş üzerine 
kaftan denilen her tarafı sırma işli topuklara kadar uzanan bir kıyafet giydirilmiştir. 
Üçpeş’in kumaşı Halep tarafından getirilerek, Divriği’de bu işin ustası olan terziler 
tarafından dikilmiştir.

Üçpeş dikimi denince belli ustalar akla gelirmiş: Çilegilin Şaben ağa ve Hacı Na-
sıflının Hamire Hanım. Özellikle Şaben Ağa bu işin piri olarak bilinir, başka terziler 
de üçpeş biçtirmeye Şaben ağaya gelirmiş.

Şalvar: Şalvar, kumaş cinsine ve desen özelliğine göre isimlendirilmiştir. İpek, ka-
dife, atlas, saten, çitari meydanî, kutnü, keşmir, şip özelliklerindeki kumaşı tüccarlar 
tarafından Halep ve Şam’dan getirilmiştir.

Sırma şerit ve kordon süslemeli olan şalvarlar gelin şalvarı olup en zengin özellikte 
olanlarıdır. Günlük yaşamda basma, pazen, divitin, yabanlık özelliğinde herhangi 
değer ve özellik taşımayan şalvarlar kullanılmıştır.

Fermana (Salta): Kısa cepken adıdır. Üzeri sim, sırma, şeritlerle işli yün, kadife, 
keten, çuha kumaşlardan yapılmıştır.

Kalkmalı: İpek kadifeden altın sırma ve iplerle ağır Osmanlı motifleriyle bitkisel 
bezeme ve geometrik şekiller de çok ince işçilikle yapılmış çok değerli bir giysi çe-
şididir. Beden 10 kollar 2 parça toplam 12 parçadan oluşmuştur. Yaka bele kadar 
açıktır. Gelin kıyafeti olarak kullanılmıştır. Kumaşın Halep ve Şam taraflarından gel-
diği Türkiye de işlenmiş olduğu, Osmanlı döneminden kalan saray kıyafeti olduğu 
söylenmektedir.

Bindallı: Kalkmalıya çok benzer olduğu söylenen kıyafet orijinalini göremedim; 
ama anlatılanlara göre altın veya gümüş iplerle, ipek kadife üzerine ağır motiflerle 
işlenmiş bir kıyafettir. Yanlarının dize kadar yırtmaçlı olduğu söylenmektedir. Gelin 
kıyafetidir.

Caket (Ceket): Pek ayrıntılı gözükmüyor olmasına karşın beden 9,kol 2, olmak 
üzere11 parçadan oluşmuştur. İpek kadifeden yapılan giysi; cep kenarlarından ön 
orta ve etek ucuna kadar simli sutaşı, simli ince şerit ve kordonla süslenmiştir. Giysi 
süslemede geometrik motifler kullanılmıştır.

Genç kız ve gelinler tarafından dövmeli entari üzerine giyilmiştir. Daha çok köyler-
de kullanıldığı söylenmektedir.

Libade (Ceket Hırka): 12 parçadan oluşan omuz dikişsiz ön arka bütün olarak 
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hazırlanmıştır. Bugünün tayyörlerine benzemektedir. İpek kadifeden altın ve gümüş 
karışımı sırma ipler ile Osmanlı motifleri ile işlidir. Zincir işi tekniği kullanılmıştır.

Eski yıllarda olgun ve yaşlı hanımların giyindiği bir kıyafet olduğu söylenen libade-
nin, yöresel takılardan; başa takılan sıra, gablak, boyna takılan hırtlatma ve altıntop 
ile kullanıldığı yöre halkı tarafından aktarılmıştır.

Dövmeli Fistan: Giysi adını kumaşından alır. İpek ve taftadan kumaşın Ermeni 
terzileri tarafından dikildiği söylenmektedir. Üzerindeki serpme bezemeler elde ya-
pılmıştır.

Parça Entari: İsmini model özelliğinden almıştır. İpekli, simli, bitkisel bezeme kul-
lanılmış bir kumaştan dikilmiştir.

Şovkıya: Halep’ten gelen ipek satenden, boyuna çizgili bitkisel bezeme bir elbise 
çeşitidir. Kumaşı yöresel gündelik yaşamda da kullanılırmış.

Yıldızlı Kadife: Kumaş özelliği bakımından yöreseldir. Kadife üzerine çamaşır 
suyu ile özel uygulamalarla ağartmalar yapıldığı söylenmektedir. Yaşlı kadınların ya-
kın zamana kadar kullandığı bir kıyafet olduğu anlatılmaktadır.

Alaca Çadır: Gündelik hayatta yakın mesafelerde kullanılmıştır. El tezgâhlarında 
pamuklu iplerle dokunmuş siyah beyaz kareli bir kumaş türüdür.

Dövmeli Çadır: Gelinlere ve genç kızlara giydirilir. Dışarı kıyafeti olarak kulla-
nılmıştır. Halep’ten gelen kumaşın üzerindeki serpme motiflerin Eğin de işlendiği 
söylenmektedir.

Bağdat Çadırı: Gelinler ve genç kızlar kullanmışlardır. Çadırlar içerisinde en kıy-
metli olanıdır. Gelinler evlerinden bu çadır ile çıkmışlardır.

Maroken: Dışarıdan kaçak gelen en çok tercih edilen maroken denilen bir çeşit 
kumaştan yapılmış çadır türüdür. Eskiden kız çeyizlerine mutlaka koyulduğu söy-
lenmektedir. Çok değerli olduğu söylenen bu maroken cinsi çadır, fiyat itibari ile 
eskiden bir kırmızı liraya alınmıştır.

Kara Çadır: Orta yaş ve üstü hanımlar giymişlerdir. Büyük hanımlar, fay bürük 
adıyla söylenen halk diliyle fitilli de denilen kara çadırı dışarı giysisi olarak kullan-
mışlardır. Bu dışarı kıyafetini yaşlı ya da genç herkes giyinmiştir.

Erkek Kıyafetleri:

Helaliye Gömlek ve Don: Bayanların kullandığının dantelsiz olanıdır.

İşlik: Yörede adına şetari de denilen bir çeşit gömlektir. Pamuklu parlak saten olan 
boyuna çizgili kumaştan yapılmıştır. Entari gibidir. Omuzları dikişsiz olan bu kıyafet 
helaliye gömlek ve donun üzerine giyilerek kullanılmıştır. Gelişen toplum ve moda-
nın etkisi ile İşlik yerini batı tarzı kıyafetlere bırakmıştır.
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Çuha Şalvar: Yedi yaprak şalvar da denir. Ağ kısmı geniş aşağı doğru sarkar vazi-
yettedir. Paça kısımları ise dardır. Beli uçkur ile bağlıdır. Giyilme şekli ise helaliye 
gömlek üzerine işlik, bunun üzerine yelek, sakavo (ceket) ve cübbe (pardösü) şek-
lindedir.

Zığva: Yan dikişlerinden kaytan şerit geçirilmiş, paçası dar olan bir şalvar çeşididir.

Erkekler başlarında; puşulu fes, bellerinde; trablus kuşak, lahuri şal veya abaniye 
kullanmışlardır. 

Cepken: Siyah, bordo, lacivert çuha üzerine bükülmüş sırma ile işlemeli bir yelek-
tir. 

Atlas entari: Şetari de denilen saten kumaştan yapılmıştır. Sarı, siyah, bordo karı-
şımlı birbirinin üstüne binmiş, kopuk çizgili desen özelliğindeki kumaştan dikilmiş 
erkek kıyafetidir. Atlas ve şetari yazın, zığva ise kışın giyilmiştir. Giysi; yan dikişler-
den dizlere kadar yırtmaçlı, giysinin kolları ise manşetlidir.

1930’ lu yıllarda Giyilenler: Süvari pantolon, Külot pantolon.

 Dalfes (Puşulu fes): Dalfes, bu işle uğraşanların çıkarttıkları özel kalıplarla hazır-
ladıkları kalın çuhadan, kırmızı bordo renklerde yapılmış bir fes türüdür. Dalfesin 
üst kısmında mavi büyük bir püskül takılıdır. Dış kısmına puşu denilen bir örtü bağ-
lanarak kullanılmıştır. Dalfes mavi, mor renklerdedir. Altın sırma iplerle geometrik 
veya bitkisel bezemelerle işlenerek süslenmiştir.

Bele bağlananlar: Lahuri şal, Abaniye, Peştamal, Trablus kuşak, Yün kuşaktır. Peş-
tamal kırsallarda kullanılmışken, abaniye erkekler tarafından gündelik yaşamda kul-
lanılmıştır. Bu kuşaklar el tezgâhlarında yün veya ipek iplerle bitkisel ve geometrik 
şekillerde dokunmuştur. İpleri kök boya ile boyanmıştır. Lahuri şal daha ince do-
kunmuş çok kıymetli bir dokumadır. Keşmir’den dokunup geldiği söylenmektedir. 
Bayanlar hırkasını da kullanmışlardır. 

Kıyafetler hususundaki bu anlattıklarımız Divriği’nin kültür mozaiğinden sadece 
küçük bir parça, küçük bir yansımadır. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Div-
riği, mutfak kültürü, giyim kültürü, takı kültürü, mimari yapısı, insanların yaşayışı, 
örf ve adetleriyle eşsiz bir memlekettir. Ama her an değişen ve gelişen toplum yapı-
sıyla bu değerlerimizin artık yok olmaya başladığı da kaçınılmaz bir gerçektir. Bizi 
biz yapan kimliğimizin bir parçası olan bu kültür değerlerimizin yok olmasına engel 
olmak, gelecek kuşaklara da aktarımını yapmak adına hepimiz el ele vermeliyiz. 
Kültürel kimliğimizi yansıtan bu değerlerimize sahip çıkmalı, hiçbir şey yapamıyor-
sak da, kültürümüzün kalıcılığı adına çalışan, kitaplar yazan, eserler ortaya koyan, 
insanlarımıza bu çalışmalarının devamı adına destek olmalıyız. 
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DİVRİĞİ IĞIMBAT DAĞINDAKİ HÜSEYİN GAZİ YATIRI

Kutlu ÖZEN52 

Haftalık Yeşil Divriği gazetesinin  18 Eylül 2007 tarihli nüshasında sevindirici bir 
haber yer almıştı. “Hüseyin Gazi Türbesi’nin proje süreci tamamlandı. Vakıflar tara-
fından Divriği inanç kültürüne uygun ve 12. yüzyıl külliyesi olarak onarımı istenen 
türbenin  Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yeğin tarafından restorasyon projesi uygun bulundu. 
Hüseyin Gazi Türbesi’nin yanı sıra Ahi Yusuf türbesi de ihaleye çıkacak. Bekir Çavuş 
Hamamı, Saray Cemi, Zeliha Hatun Camii, Karamahmut Camii de ihaleye çıkacak.”

Yeşil Divriği gazetesi olmasaydı bu sevindirici projelerden haberim olmayacaktı.  
Yıllardır Divriği kültürüne katkıda bulunan gazete mensuplarını kutlarım.

Ben bu yazımda Hüseyin Gazi hakkında bilgi vereceğim. 

Hüseyin Gazi, bilindiği gibi Seyyit Battal Gazi’nin babasıdır. 8.  Yüzyılda yaşamış-
tır. Emeviler dönemindeki savaşlara katılmıştır. Hüseyin Gazi’nin Divriği  Iğımbat 
dağında, Ankara’da, Çorum’da, Niksar’da, Sivas’ta mezar,makam ve türbeleri bulun-
maktadır.

Divriği’deki  Hüseyin  Gazi  Türbesi                      

Hüseyin Gazi’nin mezarı, Divriği ilçesine hakim  Iğımbat dağının zirvesindedir. 
Divriği ilçesi bu dağın eteklerinde yer alır.

1959 yılına kadar Hüseyin Gazi’nin mezarı toplama taşlardan ibaretti. Yaklaşık yedi 
metre uzunluğundaki mezarın etrafı açık olup koruma altında değildi. Yine bu civar-
da toplama taşlardan meydana getirilmiş sembolik mezarlar vardı. Halk, bu mezarla-
rın Hüseyin Gazi’nin şehit düşen askerlerine ait olduğuna inanıyordu.  Adak yerine 
gelenler bu  mezarları da ziyaret ediyorlardı. 1996 yılında  bu sembolik mezarlar 
çevre düzenlenmesi gerekçesiyle sökülüp atılmıştır.

Hüseyin Gazi’nin toplama taşlardan ibaret mezarı, 1959 yılında “Divriği’yi Güzel-
leştirme Derneği” tarafından onarılmıştır.  Hüseyin Gazi’nin mezar taşı kitabesine  
Latin alfabesiyle “Aslen Medineli olan Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi burada 
yatar. Doğum yeri Malatya olup, harp ederken Divriği’de şehit olmuştur.” sözleri 
yazılmıştır.

Hüseyin Gazi yatırının etrafına oldukça yüksek bir taş duvar çekilmiştir. Daha son-
raki yıllarda ise kurbanların kesilip pişirilmesi, namaz kılınması ve mutfak malze-
melerinin saklanması için  ilave binalar yapılmıştır. Son yıllarda  ağaçlandırmaya 
yönelik çalışmalar da  hızlandırılmıştır. Tepenin ağaçlandırılması ile  adak yeri asırlar 
önceki kimliğine kavuşmuş olacaktır.

Divriği köylerinde Hüseyin Gaziye atfedilen birkaç adak yeri daha bulunmakta-
dır. Mahalli rivayetlere göre Hüseyin Gazi, savaşarak Divriği’ye kadar gelir. Körküsü 
mezrası civarındaki korulukta kolundan ok yarası alır; bakımsızlıktan kolu göğerir/

(52) Araştırmacı Yazar
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kangren olur. Hüseyin Gazi’nin ok yarası aldığı yer bugün Gazili adını almıştır. Ga-
zili ziyareti, Körküsü  mezarası koruluğu içindedir. Hüseyin Gazi’nin bakımsızlıktan 
çürüyen kolu da İkizbaşak(Kömek) köyü civarına gömülür.Bu ziyaretin adı da Gök 
Kol’dur. Bu iki adak yeri her yıl köylülerce ziyaret edilir.53 

Hüseyin  Gazi’nin  Tarihi  ve  Menkıbevi  Hayatı 

Hüseyin Gazi’nin  tarihi kişiliğini, Battal Gazi’nin tarihi kişiliği etrafında ele almak 
lazımdır.

Hüseyin Gazi( ? - ?): Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi de Emeviler döneminde 
yaşamış bir şahsiyettir. Tarihi gerçekler böyle olduğu halde menkıbevi eserler Hüse-
yin Gazi ile Battal Gazi’yi Abbasiler döneminde yaşamış şahsiyetler olarak gösterirler.

Yine menkıbevi bir eser olan Ravzatü’l Ahbab adlı eserde Hüseyin Gazi, Abbasiler 
döneminde yaşamış bir komutan olarak gösterilir. 

Battal Gazi(?-l22/740): Emeviler devrinde Anadolu’da Bizans’a karşı yapılan sa-
vaşlarda ün kazanmış, Müslümanlar ve bilhassa Türkler arasında büyük bir alp-
eren(gazi-veli) kimliğiyle yüceltilip destan kahramanı yapılmış Müslüman  Emiri’dir.

Battal Gazi’nin  bilhassa 7l7-740 yılları dolaylarında, Emeviler’in Bizans’a karşı 
yürüttükleri mücadelelerde rol aldığını görüyoruz. Battal Gazi ilk defa 7l7 yılında 
Mesleme bin Abdülmelik’in yönettiği İstanbul kuşatmasında kendini göstermiştir. 
Abdülvehhab Gazi’nin de rol aldığı birçok muharebelere katılmıştır.

Battal Gazi, bugün Eskişehir’in güneybatısında yer alan Seyit Gazi kasabasının bu-
lunduğu  antik Akroinon mevkiindeki bir muharabe sırasında şehit olmuş ve oraya 
defnedilmiştir. Kaynaklar onun ölüm tarihini 74l olarak zikreder. 54 

Hüseyin Gazi’nin babası Seyyit Ali Efendi’dir. Seyyid Ali Efendi, ilim ve fazilet sa-
hibi bir zat olduğundan Malatya Kadılığı’na tayin edilmiş; ailesiyle birlikte oraya 
gitmiş, görevine başlamıştır.Seyyit Ali Efendi’nin  Malatya’da bir erkek çocuğu dün-
yaya gelmiş ve adını “Hüseyin” koymuştur.  Onu tam birbahadır olarak yetiştirmiş, 
delikanlılık çağına gelince Rumlarla yapılan muharebelerde yiğitlik ve kahramanlık 
gösterdiği için ona “Hüseyin  Gazi”  ünvanı verilmiştir O zaman Malatya Valisi ve 
Komutanı bulunan  Emir Ömer(destanda Emir Numan)’in vefatı üzerine Malatya ve 
civarı halkının istekleri  doğrultusunda  Hüseyin Gazi, vali ve komutan tayin edil-
miştir. Hüseyin Gazi’nin bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş ve adını “Cafer”  koymuş-
tur. Kendisi de evladını bahadır olarak yetiştirmiştir.”55 

Battal-name’ye Göre Hüseyin Gazi:  Manzum Battal-name’de Hüseyin Gazi’nin soyu  
Hz.Peygamber’e bağlanmaktadır.

(53) Kutlu Özen, Divriği Iğımbat Dağı’ndaki Hüseyin Battal Gazi Yatırı ile İlgili Rivayetler ve İnanışlar, Türk Folklorun-
dan Derlemeler, l987, s.l46

(54) Hasan Köksal, Battalnamelerde Tip ve Motif Yapısı, Ankara l984, s.38.

(55) Muhiddin Aslanbay, Seyyid Battal Gazi’nin hayatı ve Bazı Menkıbeleri, Eskişehir  l953,s.42
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Hem Resul zürriyetinden bir veli
Var idi hem anın ismiydi Ali
Bakdı gördi böyle oldı ruzigar 
Geldi ol Malatya’da kıldı karar.56 

Bununla Hüseyin Gazi’nin ve oğlu Cafer/Battal Gazi’nin nesepçe/soyca seyyit 
olduğunu öğreniyoruz. Bugün Seyit Gazi ilçesinde bulunan  “Seyyit Battal Gazi 
Türbesi”nin giriş kapısında matbu bir nesep-name/soy kütüğü mevcuttur. Bu ne-
sep-name, Seyyit Hüseyin Gazi’nin babası Seyyit  Ali’den başlayarak, Seyyit Battal 
Gazi’yi dokuzuncu göbekte Hz.Ali’ye kadar ulaştırır.57 
Muhittin Aslanbay’ın faydalandığı mensur Battal-name’ye göre Malatya Kadısı Seyit 

Ali’nin iki oğlu vardır: Bunlardan birisi Hasan, diğeri de Battal Gazi’nin babası olan 
Hüseyin’dir.

Mensur Battal-name’de Hüseyin Gazi şöyle anlatılır: 

“Bu Hasan, gayet hub avazlı kopdı ve hem dahi alim idi. Hitabeti ana verdiler. 
Amma Hüseyin gayet pehlivan kopdı. Yidi kerre Kayser’den harç aldı. Altı pare şeh-
rin ve on iki pare kal’asın aldı. Andan şehrin beyi Ziyat vefat eyledi. Yerine oğlu 
Nu’man kaldı, azim görklü kopdı.

Mü’min ve müvahhit ile şehrin Seraskerliğin Hüseyin’e verdiler. Kayser, Hüseyin’in 
korkusundan yedi mil yaptırdı. Hüseyin ile şöyle kavil eyledi kim ol millerden ileru 
geçmeye. Her yıl armağanlar ve harçlar verdi. Hüseyin dahi ol tarafa varmazdı; amma 
daima şikar ederdi. Hergiz avdan geri kalmazdı.”58 
Görüldüğü gibi  Battal-name’de Hüseyin Gazi, Malatya Seraskeri olarak geçmekte-

dir. Hüseyin Gazi’nin bundan sonraki hayatı mensur Battal-name’de  şöyle anlatıl-
maktadır:

“...Bir gün Hüseyin Gazi, Şam dağlarında av avlar idi. Bir geyik gördü. Atlastan çul 
üzerinde. Atını sürdi, geyik kaçdı. Hüseyin eyitdi:

- Komazam seni ele getürmeyince. Ta kim Numan(Malatya Beyi)’ın oğluna armağan 
eyleyem, deyüp kovdu.

Geyik kaçdı, geldi bir mağaraya girdi, belürsüz oldu. Hüseyin atından aşağı indi. 
Bir iki adım ileri yürüdi. Bir saru at gördi.  Eğeri ve dizgini üzerinde. Hüseyin, anı 
gördi, hayran oldu. Çok ta’accub eyledi/hayret etti. Bu at bu mağarada neyler, diye 
içinden geçürdi. İlerü yürüdi ki atı tuta. Atın yanına geldi. At bir çifte salladı, Hüse-
yin gerüsine sıçradı... Nitekim ahd eyledi tutmağa, aciz kaldı, (atı) tutamadı. Mağara 
köşesinden bir avaz geldi ki:

(56) Burhan Paçacıoğlu, Battal-name, s.99

(57) Muhittin Aslanbay, Seyyit Battal Gazi’nin...,s.42.

(58) Muhittin  Aslanbay, Seyyit Battal Gazi’nin...s.54.
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- Ya Aşkar sakin ol. Seni Hak Ta’ala Cafer’e gönderdi kim gele,  yeryüzünde gazalar 
kıla. Alemi, küfür karanlığından kurtara. Ol yiğide (insanlar) muti ve münkad olalar.

Çünki at bu avazı işitdi, bir yirde karar idüp durdu.

Hüseyin Gazi bu avazı işitdi. Dört bir yana bakdı, kimseyi göremedi. Aşkar’ın yanına 
yürüdi. Atın yuların eline aldı. (Toprağa saplanmış olan) süngiyi yerinden çekdi, gör-
di. Yazılmış ki ‘bu süngü senindür’ ve bir tarafında gördü kim,  Adem Peygamber’in 
çukalı... Bunların hepsi (ve) Emir el-müminin Hazreti Hamza’nın silahı da hazır.

Hüseyin Gazi şad olup sevindi. Cafer’e  verilecek emanetleri bir bohça içine  koy-
du. Kendi atına bindi, Aşkar’ıı yideğine aldı, Malatya’ya doğru yola çıkdı. Yolda fi-
kir  iderdi: ‘Ya Rab, Cafer kimdir? Bunun gibi at ve bunun gibi alat(aletler/silahlar), 
ana(ona) verile’ diyü fikirde iken uyku galebe iyledi. Attan aşağı indi, atı bağladı, 
kendi yatdı uyudı. Düş gördi. Bir pir gelür eydür:

- Ya Hüseyin!.. Beşaret olsun sana kim, ol Cafer, senün oğlundur. Az kaldı kim zu-
hura gele. Tamamet Rum’u Müsülman ide. Öyle işler ide kim hiç pehlivanlar itmemiş 
ola, didi.

Hüseyin Gazi uyandı. Secde şükür kıldı. Durdı, gelüb ata bindi. Şehire(Malatya’ya) 
geldi.” 59 
Görüldüğü gibi bu destanda mağara motifi ön plana çıkmaktadır. Türk destanlarını 

ören motifler arasında Mağara motifi  önemli bir yer işgal etmektedir. Kutlu mağara-
lar, geyikli mağaralar, ejderli mağaralar...Türk mitolojisini doldurmaktadır.

Geyikli mağaraları daha çok İslami hikaye, efsane ve destanlarda görmektzzeyiz. Bu 
destanda da görüldüğü gibi Hüseyin Gazi’nin kovaladığı güzel ve nakışlı geyik gide-
rek bir mağaraya girer ve sonra kaybolur. Bu mağarada destan kahramanının (Battal 
Gazi) bineceği at ve kuşanacağı kılıç ilahi bir kudret tarafından Hüseyin Gazi’ye tes-
lim edilir. Burada geyik, Allah’ın bir yol göstericisidir. 60 
Battal Gazi’nin Doğumu: Destan , daha sonra şöyle devam eder:

“.... Bir zaman bunun üzerinden geçti. Nu’man dahi öldi.  Oğlu Ömer tahta geçdi. 
Padişah oldu. Beyler’e hil’atler giydürdi. Bu  şadlık ile oturdılar.

Hüseyin Gazi’nin bir kulu var idi. Gayet pehlivan idi. Adına Tavabil-i Rumi dirler-
di. Kapudan içeri girdi. Hüseyin Gazi’nin kulağına müjdi eyledi. Hüseyin Gazi Şad 
oldı. Tavabil kapudan çıktı, gitdi. Emir Ömer sordı ki:
- Ey pehlivan, haber nedür? Bize dahi bildür.
Hüseyin Gazi, masalahatı hikaye eyledi. Emir Ömer:
- Bu oğlan, katı pehlivan  kopa ve dindar ola. Öyle işler ede ki hiç bir kimsenin 
elinden gelmemiş ola. Bunun adı Cafer olsun, didi. Birkaç dua etdi. Yazdı, virdi...ve 
eyitdi:

(59) Muhittin Aslanbay, a.g.e., s.55.

(60) Hasan Köksal, a.g.e.,s.l38.



116

- Bunu Cafer’in başına bağla...
Andan sonra Hüseyin Gazi ziyafet eyledi. Şehrin Beylerin ve Ayanların cem ey-
ledi. Üç gün yemek dökdi. Andan sonra Cafer büyüdi. Üç yaşına girdi. Her kim  
görse altı yaşında sanurdu. Güzellikte benzeri yokdı. Her kim eline ala, yere 
bırakmazdı...” 61 Hüseyin Gazi’nin Şehit Düşmesi / Divriği Rivayeti:
Bekayi’nin  yazmış olduğu manzum Battal-name’de  Hüseyin  Gazi’nin Mamuriyye 

tarafına avlanmaya çıkması şöyle anlatılır:

Hüseyin Gazi yine bir gün pes turur
Tavabil’e söyler, atı getürür.
Didi bunda ne turayım avare
Varayım gideyim gine şikare
Silahın aldı temamen eline
Togrı gitdi Mamuriyye yolına... 62 

Olayın gelişmesi, mensur Battal-name’de şöyle anlatılmaktadır:

“...Bir gün Hüseyin Gazi, Mamuriyye(Divriği) tarafına şikara/avlanmaya çıktı. Ge-
yik kaçdı. Bu geyiği kovalıyarak bir dağ öte  aşurdı. Hüseyin ardınca dağın(Iğımbat 
dağı) üstine çıkdı. Aşağıya bakdı, gördü kim bir kal’a(Divriği kalesi veya Kesdoğan 
Kalesi), kal’anın eteğinde bir şehr-i muazzam(Divriği şehri). Şehrin öninde  kırk bin 
asker konmış yatur. 

Yeşil atlas çadırlar kurulmuş(Divriği Palanga  Yazısı/Düzlüğü). Atlar avazından ve 
ademler üninden zehreler çak olur. Bu şehir hud Mamuriyye(Divriği) imiş.Şehrin 
Beyi’ne Yabil derlermiş. Kayser Rum avradının karındaşıdur. Bunlar üç karındaşlar 
idi. Uluları Mihriyabil idi; ortancası Mihran, küçükleri Şameseb idi. 

Ol geyik Mihriyabil’in imiş. Her kanda görse yürür idi. Kimsenin zehresi yok idi 
kim ana bir na-Çar kıla. Pes, geyik seyirde(koşa) geldi. Mihriyabil’in çadırına düştü. 

Mihriyabil gördi ki  geyik terlemiş.Gazaba geldi, eyitdi:
-Görün kim benim geyigümi kovan kimdir? Aman ermen, başını kesün,dedi.
Kullar tez seyirtdiler. Gördiler ki bir şahıs tepe üstinde durur. Eyittiler:
-Hey sen delü misin? Bu, Padişahın sevgülü geyiği. Niçün kovdun?
Hüseyin Gazi eydür:
 -Ben, Hüseyin Gaziyem. Varun eydün kim, ol geyik benüm gönlüme hoş geldi. 
Bana virsün. Yok dirse sonra kendü bilür, dedi ve alemi başına tar iderem, dedi.
Kullar seyirdip Mihriyabil’e haber virdiler. Korkudan kanı kurud, buyurdı:
-Tamam....
Asker bindiler. Hüseyin Gazi’nin silahı tam değildi, kendi kendüne eyitdi:
-Gördün mi, silahsuz bulundum ve hem dahi korkulu düş gördüm idi, deyüp:

(61) Muhiddin Aslanbay, a.g.e., s.55-56

(62) Burhan Paçacıoğlu, Battal-name, s.l02
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-Tevekkeltü ta’al-Allah, yazılmış da bozulmuş yokdur, dedi.
Bir kere nara urup “Allahu ekber!...” dedi. Hamle kıldı. Kalp kalbe urdı. Gah kılıç 
ile ve gah gürz ile dürtdi. Kafir kanın sel gibi akıtdı. Akşam namazına değin cenk 
eyledi. İki defa Mihirabil’e uğradı; birer darbe urdı. Birer darbla yıkdı ve gecdi. 
Kendü dahı yaralu idi. Yarasından  kan,  katı çok akdı. Takatı kalmadı ki askerden 
çıka gide. Kaza-i asumani yetişdi.  Gulüv kıldılar; o arada kementler atup Hüseyin 
Gazi’yi şehid ettiler....”
Manzum  Battal-name’de ise Hüseyin Gazi’nin şahadeti şöyle anlatılır:

Na’re urdı hamle kıldı ol gazi
Kırdı kafir kan ile toldı yazı
Şöyle kırdı kafiri ol pehlevan
Bozdı saflar dökdi ten hem akdı kan
Akdı kanlar su gibi cereyan idüb
Kafirin ciğerini biryan idüb
Gendine urdılar oldı zahm-dar
Akdı kanlar yareden oldı naçar
Ol arada şöyle ceng itdi katı
Ol Hüseyn’in kalmadı hiç takatı
Diledi çıka çeriden dinlene
Yine cenge gele biraz eglene
Ol dem üstüne kemend atdılar
Çün giriftar oldı şehit itdiler
Canını bağışladı Mevla’ya ol
Dahil oldı Cennetü’l  mev’a’ya ol
Yine döndiler oradan ol çeri
Kal’aya geldiler kafir leşkeri

Hüseyin Gazi hakkındaki en geniş bilgi Hz.Peygamberin Sancaktarı Abdülvehhab 
Gazi Hazretleri ve Gaza Arkadaşları adlı kitapta mevcuttur.  
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SİVAS VE DİVRİĞİ YÖRESİNDE AHİLİK VE BİLİNEN AHİ BABALARI

Kutlu ÖZEN63

Ahilik, 13.yy ilk yarısından, 19.yy ikinci yarısına kadar Anadolu’da, Balkanlarda ve 
Kırımda yaşamış olan Türk halkının sanat ve meslek alanında yetişmelerini, ahlaki 
yönden gelişmelerini sağlayan bir kuruluşun, bir birliğin adıdır64 

Ahi kelimesi terim olarak Türkçedeki eli açık, konuksever ve yiğit anlamına gelen 
“akı” kelimesi ile eş anlamlıdır. Bu nedenle Türkler İslamiyet’e girdikten sonra akı 
anlamında olmak üzere “Ahi” kelimesini kullanmaya başlamışlardır.65

13.yy ilk yarısında Anadolu’ya gelen çok sayıdaki doğulu tüccar, esnaf ve sanatkar 
Türkler, bölgenin sanat ve ticaret hayatında her yönden büyük gelişmelere yol açtı-
lar. Bu suretle Ahilik, Horosan illerinden Anadolu’ya girmiş oldu. Yine bu sıralarda 
Kırşehir’e yerleşmiş bulunan büyük Türk düşünürü ve iktisatçısı Ahi Evran Şeyh 
Nasırüddin Ebu’l-Hakayık Muhammed bin Ahmed (1172-1262) toplumun sosyo-
ekonomik ve sosyo-kültürel düzeni ile uğraştı. Horasan, Harezm ve Türkistan böl-
gelerinden gelen Türk esnaf ve sanatçıların ahlak, yardımseverlik ve sanat birleşimi 
olan Ahiliği bir sisteme bağladı.66

Ahi Babaları Kırşehir, Ankara, Sivas, Kayseri, Konya, Amasya ve Erzincan ille-
rinde Ahi Zaviyeleri açtılar. Buraları Ahiliğin kuvvetli merkezleri haline getirdiler. 
Sanat erbabı ve genç işçiler Ahiliğe girdiler. Anadolu’da hızla yayılan bu teşkilatın 
mensupları, şehirlerde olduğu gibi köylerde ve uç bölgelerde de büyük nüfuza sa-
hip olmuşlardır. Ahiliğe çok hizmet edan l.Alaeddin Keykubat, oğlu II.Gıyaseddin 
Keyhüsrev tarafından öldürülünce,Ahilerin 11. Gıyasettin’e  karşı direndikleri  ve 
onun Kösedağ’da Moğollara yenik düşmesinden sonra, Tokat ve Sivas’ı ele geçiren 
Moğollar’a karşı Kayseri’yi başarıyla savunduklarını biliyoruz.67

Anadoludaki Ahilik hakkındaki en geniş bilgiyi Tancalı gezgin İbn-i Batuta(1304-
1369)’nın seyahatnamesinden öğreniyoruz. Orhan Gazi(1324-1362) devrinde 
Anadolu’yu dolaşmış olan bu Arap seyyahı/gezgini Sivas’a da uğramıştır. Sivas Ahile-
ri Batuta’yı karşılayıp Ahi Bıçakcı Ahmet Zaviyesi’nde misafir etmişlerdir.68

(63) Kutlu Özen, Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili Bölümü Okutmanı, SİVAS[1] Prof. Dr. Neşat  Çağatay, Ahilik Ne-
dir?, Kültür Bak. Yay. Ankara-1990, s.1

(64) Çağatay, a.g.e. , s.22

(65) Çağatay, a.g.e. , s.33
Not:Diyanet Vakfı’nın çıkarmış olduğu İslam Asiklopedisi’nde(c.1 s.529), Ahi Evran’nın künyesi Şeyh Nasirüddin 
Mahmut Ahi Evran b. Abbas(Ölm.1262 sonları) olarak geçmektedir.

(66) Ziya Kazıcı, Ahilik, Diyanet İslam Ansk. C:I, s.540-541

(67) İbn Batuta Seyahatnamesi’nden Seçmeler, Hz. İsmail Parmaksızoğlu, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul-1971, s.25-
26-27

(68) Merih Baran, Bir Ulu Türk Emiri Ahi Emir Ahmed Kimdir, REVAK/98, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sivas 1998, 
s. 76-78 ve ayrıca Merih Baran, Ahi Emir Ahmed, Kültür Bak.Yay., Ankara 1991
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Görüldüğü gibi Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük rol oynayan Ahilik teşkilatı-
nın daha o dönemde köklü bir kuruluşu vardı.

 Sivas Ahileri 

Sivas il merkezinde  üç Ahi Babası’nın türbesi ve  mezarı bulunmaktadır. Bunlardan 
ilki İbn-i Batuta  Seyahat-namesi’nde  sözü edilen  Ahi Emir Ahmet(l3.yy ikinci yarı-
sı-l4.yy ikinci yarısı), diğeri  Kadı Burhaneddin döneminde yaşamış olan Ahi İsa(ölm.
l393)’ ve üçüncüsü  Ali Baba( 16. Yüzyıl)’dır.

Ahi Emir Ahmet(13.asrın ikinci yarısı-14. asrın ilk yarısı)

Ahi  Emir Ahmet, Selçuklu döneminin sonu ile Beylikler döneminin ilk yıllarında 
yaşamıştır. Ebu Said Bahadır Han, İlhanlı ve Alaaddin Eretna  dönemleri bu  sürecin 
içindedir. Doğum tarihine ait elimizde kesin bir kayıt yoktur. Ahi Emir Ahmet’in ço-
cukluk ve gençlik yıllarında Bayburt’ta olduğunu ve onun yanı sıra Yakutiye medrese-
lerinde yetiştiğine ve feyzini buralarda aldığına dair kayıtlar vardır. Bizzat kendisinin 
, Ulu Arif Çelebiyi Bayburt’ta kendi konağında misafir ettiği; yine başka bir kayıtta da 
çocukluk dönemlerinde büyük hayranlık duyduğu  Mevlana Celalettin Rumi ile kur-
duğu manevi bağ sonucu, Mevleviliği de benimseyip posta oturduğu belirtilmektedir.

Ahi Emir Ahmet’in babası Zeyn-el Hac olarak geçmektedir. Bunun bir isimden çok 
mahlas olma ihtimali de mevcuttur. 

Ahi Emir Ahmet,  Bayburt’tan sonra  yerleştiği Sivas’ta, zaviyesini, mescidini, tekke-
sini ve kervansarayını kurmuş, vakıf haline getirdiği çok büyük mal varlığı ile yaşan-
tısını Sivas’ta sürdürmüş ve ömrünü burada tamamlamıştır.

Ahi Emir Ahmet’i  Ahi teşkilatı içinde  çok ünlü bir ahi babası olarak görmekteyiz.69

Ünlü Arap gezgini  İbn Batuta(Doğ.  1304),  1325 yılında  doğum yeri olan Tanca’dan 
ayrılmış Mısır, Suriye, , Irak, İran.....gibi ülkelerin yanı sıra Anadolu’ya da gelmiştir. 
Seyahatnamesinde Anadolu ahileri hakkında çok önemli bilgiler vermiştir.

İbni- Batuta, gezisine Alanya’dan başlamış, Anadolu’nun bir çok şehrine uğradıktan 
sonra Sivas’a da gelmiştir. İbni- Batuta, Sivas gezisini, Sivas ahilerini ve Ahi  Emir 
Ahmet’le tanışmasını şöyle anlatır:

“Bundan sonra Sivas’ yolcu olduk. Burası da Irak’ bağlı ve ülkenin en büyük şehirle-
rinden biridir. Umumi vali ile ileri gelen askeri komutanlar orada otururlar. Şehir hem 
güzel, hem de bakımlı olup, geniş caddelere sahiptir. Çarşıları insanlarla dolup taşar. 
Burada medrese tarzında inşa edilmiş Daru’s-Siyade/Beğler Konağı denilen büyük bir 
bina vardır ki, sadece Peygamber soyundan gelen misafirler bu konakta ağırlanırlar.

Nakibü’l-eşraf da bu konakta oturmaktadır. Misafir kalan şerife konakladığı sürece 
yiyeceği, içeceği, aydınlanacağı ve oturacağı eşya verilir; yola çıkarken de yol harçlığı 
görülür.

(69) İsmet Parmaksızoğlu, İbn Batuta Seyahatnamesi’nden Seçmeler, MEB, 1000 Temel Eser, İstanbul 1971, s.25-27
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Şehre yaklaştığımız zaman bizi Bıçakcı Ahmed’in yoldaşları karşıladı. Bunlar kimi 
yaya, kimi atlı kalabalık bir gruptu. Onlardan sonra Ahi Çelebi’nin yoldaşları karşıya 
çıkmışlardı. Bu zat, ahilerin ileri gelenlerinden olup, rütbece Ahi Bıçakcı’dan üs-
tündür. Bunlar kendilerinde konuklamamı istedilerse de, ilk gelenler öncelik almış 
bulunduklarından bu isteğin yerine getirilmesi mümkün olmadı. Böylece hep bir-
likte şehre girdik. Hepsi de bundan öğünç duymakta idiler.(...) En güzel bir şekilde 
ağırlanmak suretiyle aralarında üç gün kaldık.(...) Oradan Amasya’ya gittik.”70

Görüldüğü  gibi İbn Batuta, Sivas ahileri tarafından en güzel şekilde karşılanmıştır.

Ahi Emir Ahmet’in türbesi, şimdiki Sivas Öğretmen Konukevi yakınlarında bu-
lunmaktadır. Türbe, Selçuklu kümbeti tarzında inşa edilmiştir. Türbenin alt kısmı 
cesedin mumya olarak konulmasına ayrılmış mahzendir. Türbenin dış kısmındaki 
saçakta çepçevre Selçuklu sülüs hattıyla bir kitabe varsa da yazının bir bölümü dö-
külmüş ve bir bölümü sıva altında kalmıştır. Kitabenin okunan kısmı şöyledir:

li-ehassı’l muhterem İmadüddin...el İslam...emrü’l-eazz

 Ahi Emir Ahmet’in 733/1333 cemadiyelula tarihli vakfiyesi eski kayıtlarda bu-
lunmaktadır. Vakfiyesinde “yücelerin öncüsü, uluların önderi, büyük ve seçkinlerin 
övgüsü, safa ve mürüvvetin efendisi, tarikat ve hakıkat ashabının seyyidi Ahi Emir b. 
Zeynülhac”  diye nitelendirilmektedir. Bu zat mescit, zaviye ve imaret vakfetmiştir.71

Türbenin, ölümünden evvel yapılmış olduğunu söyleyebiliriz; ancak yine de Hicri 
733’ten ne kadar sonra öldüğünü  kesin olarak tesbit etmek mümkün olmamıştır.  
Türbe 1984 yılında onarıma alınmış, 1990 yılında onarım tamamlanmıştır. Türbenin 
göze çarpan özelliği de kuzeye bakan giriş kapısıdır. Kapının mimari çizimi adeta bir 
insan gövdesi üzerine oturtulmuş bir mevlevi sikkesini  yansıtmaktadır.72

Ahi İsa(? – 1393)

Ahi İsa, Kadı Burhanettin Ahmet(1345-1398) zamanında ahilerin ileri gelenlerin-
dendir. Ömeroğulları adıyla Kayseri ve çevresinde hüküm sürmek isteyen ve de-
falarca Kayseri’yi ele geçiren Cüneyd Bey adındaki bir Türk aşiret reisine Ahi İsa, 
Kadı Burhanettin tarafından elçi olarak gönderilmiştir. Cüneyt Bey, Ahi İsa’yı geri 
göndermeyerek Kadı Burhanettin’e karşı dikbaşlılığına devam etti. Kadı Burhanet-
tin, Cüneyt’e haddini bildirmek için Kayseri’ye hareket etti. Bu durumdan korkan 
Cüneyd Bey, katında alıkoyduğu Ahi İsa’yı ağırlayarak aracılık yapması için Kadı 
Burhanettin’e gönderdi ve bağışlanmasını istedi. Kadı Burhanettin, kendisine itaat 
eden Cüneyd Bey’i affetti.

Ahi Muhammet’in oğlu olan Ahi İsa 795/1393 yılında ölmüştür.
(70) İsmail Hakkı-Rıdvan Nafiz,Sivas Şehri Yayına Haz. Prof.Dr.Recep Toparlı, Sivas 1997, s.184

(71) Merih Baran, Bir Ulu Türk Emiri Ahi Emir Ahmed Kimdir, REVAK/98, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sivas 1998, 
s76-78 ve ayrıca Merih Baran, Ahi Emir Ahmed, Kültür Bak.Yay., Ankara 1991 

(72) İsmail Hakkı-Rıdvan Nafiz, a.g.e, s.195
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Selçuklu tarzında yani mermerden sanduka şeklinde yapılmış olan kabir taşı daha 
önce Sivas’ın Kabak Yazısı mezarlığında toprağa gömülü olarak bulunmuş, 1928 yı-
lında şimdiki Kongre Müzesi bahçesine, daha sonra da  Şifaiye Müzesi bahçesine 
getirilmiştir.

Mezartaşı kitabesinde “Rahmetli, günahları bağışlanmış, mutlu, şehit, Allah’ın rah-
metine muhtaç Ahi İsa b. Ahi Muhammet-Allah makamlarını cennet etsin-795/1393 
Şevvalinin sonunda öldü”  ifadesi bulunmaktadır.73

Ali Baba( ? – 1574)

Sivas merkezindeki bir semte adını veren Ali Baba, muhtemelen 15. asrın  sonla-
rında ya da 16. asrın başlarında doğup, 1574’te vefat etmiştir. Zaviyesini 16. asrın ilk 
yarısı ortalarında Sivas’ta kurduğu anlaşılıyor. Zaviyenin kurulduğu dönemde Sivas, 
İran Safevi propagandasının yoğunlaştığı merkezlerden biri durumunda idi. Ali Baba 
Zaviyesi’nin, 19. asrın başlarından itibaren Kadiri,  Rufai ve Mevlevi tarikatleriyle 
münasebetlerinin olduğu gözlenmektedir. Ancak Ali Baba’nın mensup olduğu ta-
rikatı kesin olarak tespit edemiyoruz. Kendisinin Sivaslı bir Ahi ailesinden olması 
ihtimali mevcut bulunmakla birlikte, onun Horasan Melametiliğinin tesirinde bir 
Kalenderi dervişi iken, devrin sultanları ve özellikle Rüstem Paşa tarafından yapılan 
vakıflarla sağlanan mali destek mukabilinde Sünni bir kimlik edinmiş olması ihtima-
li de göz ardı edilmemelidir.

Orta büyüklükte bir külliyeyi andıran Ali Baba Zaviyesi içinde cami(önceleri mes-
cit), tekke, türbe, mektep ve çeşme yapıları bulunuyordu. Bunların yanında,  gelip 
geçen yolcuların ağırlanıp, dervişlerin ve fakirlerin doyurulması için han, misafirha-
ne ve benzeri tesislerin de mevcut olduğu anlaşılmaktadır.74

Türbede Büyük Ali Baba, oğlu Ahi Ahmet Bey, onun oğlu Küçük Ali Baba ve onun 
kızı Fatma Hatun’a ait olduğu söylenen dört kabir bulunmaktadır.75

 Divriği İlçesindeki Ahi Babaları/Türbe ve Zaviyeler

Divriği ilçesinde ise Ahi Yusuf ile Ahi Baba(Şeyh Beyazid)’nın türbeleri bulunmak-
tadır. Ayrıca Osmanlı vesikalarında  Ahi Polat, Ahi Hızır ve Ahi Abdal...gibi Ahi 
Babaları’nın isimleri de geçmektedir.

Bilindiği gibi zaviye, herhangi bir tarikata mensup dervişlerin bir şeyhin idaresinde 
topluca yaşadıkları ve gelip geçen yolculara bedava yiyecek, içeçek ve yatacak yer 
sağlayan yerleşme merkezlerinde ve yol üzerindeki bina yahut bina topluluklarına 
verilen isimdir.

Ersin Gülsoy’un tesbitlerine göre XVI. Yüzyıl başlarında Divriği ilçesinde l3 zaviye 
(73) Saim Savaş, Bir Tekke’nin Dini ve Sosyal Tarihi/Sivas Ali Baba Zaviyesi, Dergah Yay., İstanbul 1992, s.165

(74) Kutlu Özen, Sivas ve Divriği Yöresinde Eski Türk İnançlarına Bağlı Adak Yerleri, Sivas 1996, s.52

(75) Necdet Sakaoğlu, Türk Anadolu’da Mengücekoğulları, Milliyet Yay., Eylül, l97l ve ayrıca Sakaoğlu’nun Divriği 
Tarihinden Çizgiler adlı makalesi(Divriği Madenleri Müessesesi 50. Yılında, s.l7-l89
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bulunmaktaydı. Bunlardan üçü Ahi Zaviyesi idi. Biz, konumuz gereği üç zaviye üze-
rinde duracağız.

Ahi  Yusuf Türbe ve  Zaviyesi (12. yüzyılın sonu) 

Bugün tamamen bir taş yığını halinde bulunan Ahi Yusuf Türbesi, Divriği Ulucamii 
civarında ve Nurettin Salih(Kemankeş)  Türbesi’nin az ilerisindeki bir evin avlusu 
içerisinde bulunmaktadır. Kubbesi, iki yan duvarı tamamen yıkılmıştır. Batıya ba-
kan duvarı üzerinde bizim “hacet penceresi” olarak nitelendirdiğimiz iki açıklık ile 
dışta 80 x 200 cm.  boyutunda bir kitabe plakası görülür. Buraya Selçuklu sülüsü ile 
Kur’an-ı Kerim’den Kasas Suresi  88.  Ayetin sonu yazılmıştır.

“O’ndan başka her şey yok olacaktır;
Hüküm O’nundur, hepiniz O’na  döneceksiniz.” 

Bu kitabe plakası l993 baharında türbenin bahçesine düşmüş, edindiğim bilgilere 
göre yakın yıllarda Turan Melek Darüşşifası içine alınmıştır.

Necdet Sakaoğlu, “Türk Anadolu’da Mengücekoğulları” adlı eserinde  Ahi Yusuf 
Türbesi’nin Mengücekler (1142-l277) dönemine ait olduğunu ileri sürmektedir.Bu  
konuda şu bilgileri vermektedir:

“Kemerli pencerelerin silmelerindeki girift  geometrik motifler, Ulucami minber 
panolarında, Sitte Melik 590(ll93) türbesi yan nişlerinde, Kale Camii 576(ll80) kapı 
panosunda da tekrarlanmıştır. Yığma duvar dolguları arasındaki  bir kurs parça-
sı üzerinde de benzeri motifler bulunmaktadır. Gerek yazı sitilinin ve gerekse bu 
bezemelerin tanıklığı ile Ahi Yusuf Türbesi’nin  Mengücekler döneminden  kalmış 
olduğunu  kesinlikle söyleyebiliriz. Yaklaşık ölçülerle 5.50  x  8.50 m.   boyutundaki 
türbede mezar izi görülmez.” 76

Sivas Bülteni yazarı Fahrettin başel, l935’li yıllarda, türbede üç mezar yerinden 
bahsetmektedir.77 Necdet Sakaoğlu’nun da belirttiği gibi bugün (l997) türbenin içi 
tamamen toprakla dolmuştur. Türbe taşları yağma edilmiştir.Komşu evlerin duvar-
larında inşaat malzemesi olarak kullanılmıştır.Türbenin içi Kemankeş Mahallesinin 
çöplüğü haline gelmiştir. Bu acıklı durum daha ne kadar sürecektir?78

Türbede yatan Ahi Yusuf hakkında  bilgi sahibi değiliz. Yapının başlıca önemi  adın-
daki “Ahi”  kelimesinden gelmektedir. Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük rol oy-
nayan Ahilik örgütünün daha o dönemde/ Mengücekler döneminde Divriği’de köklü 
bir kuruluşu vardı. Belgeler ve yöredeki “Ahi”li isimler de bunu göstermektedir.79

Ersin Gülsoy, “XVI. Asrın İlk Yarısında Divriği Kazası(l5l9-l548)” adlı eserinde, tür-
(76) M.Fahrettin Başel, Sivas Bülteni, Kamil Kitabevi, Sivas, l935, s. 47.

(77) Kutlu Özen, Divriği İlçesindeki Ahi zaviyeleri, Revak/94, s.61.

(78) Necdet Sakaoğlu, Türk Anadolu’da...., s.146

(79) Ersin Gülsoy, xvı. Asrın İlk Yarısında Divriği Kazası(l5l9-l548), Yüksek Lisans Tezi(Marmara Üniv., l99l),s.26
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benin bulunduğu yerde Ahi Yusuf adına tesis edilmiş bir zaviyeden bahsetmektedir. 
Zaviyenin vakıf geliri l5l9’da l29l Halebi akça iken,l530’da l456 akça olmuştur. Bu-
gün ören yer olan Cafra köyü de Ahi Yusuf Zaviyesi’nin vakıfları arasındaydı.80

Galip Eken, “Fiziki, Sosyal ve İktisadi Açıdan Divriği(l775-l845)” adlı eserinde, 
Ahi Yusuf Zaviyesi ile ilgili iki vesika tesbit etmiştir. Bu vesikalardan ilki l230(l8l5)  
tarihli Sivas Ahkam’da tesbit edilen hüküm kaydıdır. Diğeri ise l244(l829) tarihli bir 
berattır.

Sivas Ahkam’daki  hükme göre zaviyenin tevliyeti ve dörtte üç  zaviyedarlığını elin-
de bulunduran İsmail Halife, bir rub zaviyedar bulunan Mehmet Şakir’i merkeze/
Sivas’a şikayet eder. Çünkü, Mehmet Şakir bir rubluk zaviyedarlık hakkıyla yetin-
memekte, İsmail Halife’nin  elinde bulunan üç rubluk zaviyedarlığın da kendisine 
ait olduğunu ileri sürmektedir. Sivas’tan gönderilen hükümle Anadolu Muhasebesi 
Defteri’ne göre İsmail Halife’nin  şikayetinde haklı olduğu belirtilir. Ancak  anlaşmaz-
lık l4 yıl sürer. 1244(1829) tarihli beratla tevliyet ve zaviyedarlık İsmail  Halife’den 
alınarak Mehmet Şakir’e verilir.81

Görüldüğü gibi l9. Yüzyıl başlarında Ahi Yusuf  Zaviyesi Divriği ilçesindeki diğer 
zaviyeler gibi fonksiyonunu sürdürmekteydi. Bugün, bu zaviyeden hiç bir iz kalma-
mıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi türbe tamamen yıkılmış, bir taş yığını haline 
gelmiştir. 1982 tarihli bir yazımızda “Ahi  Yusuf Türbesi’nin bugünkü durumu içler 
acısıdır. Türbe taşları duvar yapımında ve hatta türbeye yakın olan bir evin tuva-
let ayağında insafsıza  kullanılmıştır. Türbe kendiliğinden yetişen ağaçlar arasında 
kalmıştır” diyerek içler acısı durumu l982’li yıllarda ilgililere duyurmuştuk.Bugüne 
kadar ilgilenen olmadı.82

Ahi Polat Zaviyesi

Ahi Polat Zaviyesi hakkındaki ilk tesbitler Ersin Gülsoy’a aittir. Gülsoy’a göre “bu 
zaviyenin  kim tarafından, ne zaman yapıldığı” bilinmemektedir.  Zaviye’nin vakıf 
geliri l5l9’da 747 Halebi akça iken, l530’da  663  akça olmuştur. Evkafın tevliyeti 
l530’da padişah beratı ile Sunullah bin Kadı Nurullah elinde idi. Höbek mezrası 
zaviyenin vakıfları arasında bulunuyordu.83

Galip Eken’in tesbitlerine göre Divriği ilçesinde  XVI. Yüzyılın ilk yarısında  Ahi 
Yusuf ve Ahi Polat Zaviyelerinden başka on zaviye daha bulunmaktaydı.84 

(80) Galip Eken,  Fiziki, Sosyal ve İktisadi Açıdan Divriği(l775-l845), Doktora Tezi(Ankara Üniv., l993),  s.46-48

(81) Kutlu Özen, Sivas’ın Divriği İlçesindeki Ahi Yusuf Türbesi, Töre,Sayı:34, Temmuz l982, s.5l

(82) Ersin Gülsoy, a.g.t., s.25

(83) Galip Eken, Fiziki, Sosyal..., a.g.t., s.47-49

(84) Hüseyin Hür, Ahi Köyü (l898-l984); Ahi köyündeki 8 Ağustos l98l tarihli derlememiz.
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AhiBaba/Şeyh Bayezit Yatırı

Ahi Baba’nın türbesi, Divriği ilçesine 8 km.   uzaklıktaki Ahi köyünde bulunmakta-
dır. Türbe, köyün hemen yakınındaki oldukça meyilli bir tepenin üzerindedir. Top-
rak damlı bir köy odası şeklindedir. Türbenin yapımında kerpiç kullanılmıştır. Dik-
dörtgen planlı türbede biri Ahi Baba’ya, diğeri Hanımı’na ait olmak üzere iki kabir 
bulunmaktadır. Mezar taşı kitabeleri okunmaz haldedir.

Kaynak şahıs Hüseyin Hür(l898-l984), kabirlerin I.Cihan Harbi yıllarında açık bir 
köy mezarı şeklinde olduğunu, toprak damlı binanın l920’li yıllarda yapıldığını söy-
ledi.[22] Türbenin bulunduğu arazide  bugün de köy mezarlığı bulunmaktadır.

Türbe içerisinde  Fatma Ana’ya(Hz.Fatma) ait olduğuna inanılan bir tek pabuç altı 
bulunmaktadır. Hüseyin Hür, bu pabucun Ahi Baba’nın Hanımı’na ait olduğunu söy-
lemiştir.Hastalar, kabirlere niyaz ettikten sonra bu pabucu ağrıyan yerlerine sürerler.

Türbenin giriş kapısında oldukça büyük, bir çift  dağ keçisi boynuzu bulunmakta-
dır. Türbenin dış batı duvarının alt köşesinde “cöherlik” bulunmaktadır. Hastalar, bu 
deliğe ellerini sokarak, şifa maksadıyla bir miktar toprak alıp yerler.

Ahi  Baba’nın  Menkıbevi  Hayatı:

Ahi  Baba’nın hayatı hakkında tarihi bilgilere sahip değiliz. Ersin Gülsoy’un tesbitle-
rine  göre “Ekrek köyünde yer alan bu zaviyenin vakıf geliri l5l9’da 1019 Halebi akça 
iken l530’da l039 akça olmuştur. Zaviye vakfının 882(l477)  tarihli Kadı Abdullah 
bin Halil  imzalı hücceti bulunumaktaydı. Hikme(Mursal) nahiyesine bağlı  Eksük 
köyü Şeyh Bayezid Zaviyesi’nin vakıfları arasında  bulunmaktaydı.” 85

Ahi köylü Hüseyin Hür, daha l98l’li yılarda, Ersin Gülsoy’un  l99l yılındaki tesbit-
lerini doğrulayan şu  bilgileri vermişti: “Ahi Baba’nın  asıl adı Şeyh Beyazı-ı Veli’dir. 
O tarihlerde bu köyün adı  Eksirik  imiş. Ahi Baba köye geldikten sonra köyün adı  
Ahi Köy olmuş.”86

Ersin Gülsoy’un  tesbitleri ile Hüseyin Hür’ün vermiş olduğu bilgiler birbirini ta-
mamlamaktadır.  1519 yılında bir yerleşim yeri olan  Ekrek köyü bugün ören yer 
durumundadır. Osmanlı  arşivlerinde yer alan Eksük isimli köy ile Eksirik arasında 
büyük bir benzerlik bulunmaktadır. Yine Şeyh Bayezid ile Şeyh Beyaz-ı Veli  arasında 
da büyük bir benzerlik  vardır. Görüldüğü gibi zamanla  Eksük köyü, Eksirik’e; Şeyh 
Bayezid, Şeyh Beyaz-ı Veli’ye dönüşmüştür. Bizim  tahminlerimize göre  Şeyh Baye-
zid, Ekrek köyünde bir zaviye açmış; fakat zaviyenin vakıf  köyü olan  Eksirik(Ahi 
köyü)’te vefat etmiştir.

Şeyh Bayezid hakkında da zamanla bir takım efsaneler meydana gelmiştir.

Köylülerin ifadelerine göre Ahi baba, Eksirik köyüne Erdebil’den gelmiştir. Ahi 
Baba’nın asıl mesleği demircilikmiş. Yine efsaneye göre Ebu Müslim el-Horasani(Ölm.

(85) Ersin Gülsoy, a.g.t., s.26

(86) Hüseyin Hür,  Ahi köyündeki  8 Ağustos l981 tarihindeki derlememiz.
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l37/756)’nin  teberini Ahi Baba döğmüştür.

Bilindiği gibi  X. Yüzyılda  büyük kitleler halinde Müslümanlığı kabul  eden  Oğuz 
Türkleri’nin yapıcı ve satıcı esnafı  Ahilik namı altında tarih sahnesine çıkmıştır.  
Horasanlı Ebu Müslim zamanında  büyük bir güç kazanmıştır. Köylülerin  bu bil-
gilerden habersiz olarak Ahi Baba ile Ebu Müslim Horasani  arasında ilgi kurması 
önemlidir.

Erdebilli  bir derviş olan Ahi baba, uzun yıllar Eksirik köyünün sığırlarını yayar. Keramet 
sahibi bir şahsiyet olduğu için sürünün başında bulunmaz. Sabahleyin sığırları Dumbuca 
dağına yaylıma gönderir; akşam olunca da  hayvanlar  yaylımdan dönerler...Kurt, kuş...
Ahi Baba’nın sığırlarına zarar vermezler... Ahi Baba da köydeki günlük işlerine devam 
eder. Su yolları   açarak  Dumbuca dağından köyüne su getirir. Türbesinin bulunduğu yere 
büyük bir havuz yapar; türbesinin etrafını ağaçlandırır. Bugün de türbe civarında havuz 
kalıntıları mevcuttur.

 Kaynak şahıslar,  bu tepenin l920’li yıllara kadar,asırlık ağaçlarla kaplı olduğunu  
ifade etmişlerdir. Türbeye kurban kesmeye gelenler bu ağaçlardan faydalanırmış....
Bugün türbenin bulunduğu tepede  kuşburnu, karamuk ve iğde çalısından başka  
bitki örtüsü kalmamıştır.87

.Ahi Baba’nın etrafında meydana gelen  efsaneler bunlardan ibaret değildir. Bun-
lardan bir tanesi Ahi Baba’nın keramet gösterip Dumbuca dağındaki canavarı öldür-
mesidir.

Ahi Baba’nın Canavarı Öldürmesi:

Efsaneye göre, Dumbuca dağı eteklerinden geçen Sultan Murad/Kervan Yolu üze-
rinde bir ejderha türer. Kervanlara yol vermez...Yaylımdaki hayvanları parçalar..Köy-
lüler korkularında yaylaya çıkamaz; tarlalarına gidemez olurlar...Şikayetler, feryatlar 
artar...Fakat, ejderhayı öldürmeye de kimsenin gücü yetmez.

Divriği Bey’i çaresiz kalır...

Bey’in etrafında bulunanlar:

- Beyim, bu ejderhanın hakkından gelse gelse, Eksirik’te oturan derviş gelir, derler.

Bey, Eksirik köyündeki dervişe haberci gönderip, sarayına davet eder. Ahi Baba, o sırada 
çamur karmakta imiş. Haberciler köye gelirler, dervişe selam verirler, Bey’in  davetini  ile-
tirler. Ahi Baba da:

- Bey’e selam söyleyin, merak etmesin, elimin çamurunu yıkar yıkamaz  yola çıkarım, 
diye  cevap verir.

Haberciler köyden ayrılırlar...Divriği’ye gelip Beyin  huzuruna çıkarlar. Bir de  görürler ki  
Eksirik köyündeki derviş, kendilerinden önce Divriği’ye gelmiş ve Bey’in huzuruna çıkmış...
Hayretlerinden bir şey  söyleyemezler, ayakta dikilip kalırlar.

(87) Ahi köyündeki 8.7.1997 tarihli alan çalışmamız.
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Bey, Ahi Baba’ya derdini anlatır...Büyük bir sıkıntı içinde olduğu her halinden bellidir. 
“Derviş Baba, bizi bu   ejderha’dan kurtar...” der. Ahi Baba:

- Beyim, siz merak etmeyiniz, Allah’ın gücüyle ve erenlerin himmetiyle ben onu kısa za-
manda helak eder, kervan yolunu açarım, der.

Ahi Baba, Divriği Ulucamii’nin  damına çıkar; okunu alıp yayını çeker..Ok, Dumbuca 
dağına doğru süzülüp gider...Sonra, aşağı iner...Bey’e:

- Canavarın işi tamam, der.

Kimse Ahi Baba’nın sözüne inanmaz. Ulu Cami’den atılan bir okla canavar vurulur mu, 
derler.

Bey, olayı doğrulamak için askerlerini Dumbuca  dağının eteklerine gönderir. Askerler, 
Dumbuca dağı eteklerine vardıklarında canavarın bir ok darbesiyle öldürülmüş olduğunu 
hayretle görürler...Canavarın kulağını kesip Divriği Beyi’ne getirirler. Ahi Baba’ya  saygı-
sızlık edenler, dervişin ayağına kapanıp özür dilerler.

Ahi  Köyünden Verginin Kaldırılması:

Divriği Bey’i  Ahi Baba’yı ödüllendirmek ister. Ondan dileğini sorar. Ahi Baba da:

- Beyim, benim köyümden asker alınmasın, der. Bey de:

- Asker alırım...Bu, vatani bir görevdir; buna kimsenin gücü yetmez, diye cevap  verir. 
Bunun üzerine Ahi Baba:

- Benim köyümden vergi kaldırılsın, der. Bey de:

- Bunun değeri yok..Siz, dört beş haneli bir köysünüz, verginizden ne çıkar, diye cevap 
verir.

Eksürük/Ahi köyünden vergi kaldırıldığı gibi  Üçpınar, Hapa ve Paynik köylerinin 
gelirleri de Ahi Baba Tekkesi’ne  bağışlanır.

Hüseyin Hür, I. Cihan Harbi’ne kadar bu gelirlerin Tekke’ye muntazaman aktarıl-
dığını söylemiştir. Cihan Harbi çıkınca ordunun erzak ihtiyacı artar, Tekke’ye bağla-
nan gelir de orduya aktarılır. Ancak gelirin yüzde onu  l920’li yıllara kadar tekkeye 
bırakılır.

Ahi  Baba’nın  Canı  Geleneği:

Kaynak şahısların ifadelerinden Ekrek köyündeki Şeyh Bayezid Zaviyesi dışında 
Ahi Baba adına  tesis edilmiş ikinci bir tekkenin varlığı ortaya çıkmaktadır. Bu da 
Ahi köyündeki Ahi Baba Tekkesi’dir. Kaynak şahısların ifadesine göre türbeye ve 
bugün yıkılmış olan tekkeye uzun zaman Ahi köyündeki Öksüzoğulları’ndan Aziz ve 
annesi Yetov(Yeter) Ana ile o aileden ayrılma Temo(Temam/Tamam) hizmet etmiştir. 
Türbeye ve tekkeye ait kayıtlar  l950’li yıllara kadar  Cimogillerden Mustafa ve Kam-
ber  Gemalmazlar’ın evinde korunmaktaydı. Bu tarihte çıkan bir yangın, evle birlikte 
belgelerin de yanmasına sebep olmuştur. Ahi köyünde, Ahi Baba adına tesis edilen 
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tekke, Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar varlığını korumuştur.

1900’lü yıllarda köylüler her yıl sonbaharda toplanır, tekkenin gelirlerinden bir 
kısmı ile Ahi Baba’nın  can helvası’nı  pişirip dağıtırlardı. Ayrıca iki de kurban keser-
lerdi. Kesilen kurban etleriyle bulgur pilavı pişirilir ve civar köylerden gelen ziyaret-
cilerle birlikte yenirdi. Bu merasıme kasabadan da katılanlar olurdu. Tekkeye ayrılan 
paranın bir bölümü de hanelere eşit olarak dağıtılırdı. Hüseyin Hür, l900’lü yıllarda 
yapılan  bir merasimde, kurban paraları ve diğer masraflar çıktıktan sonra kendi 
evlerine 7 lira düştüğünü söylemiştir.88 Köylüler, tekkenin geliri kesildikten sonra 
da bu merasimi l950’li yıllara kadar sürdürmüşlerdir. Hüseyin Hür’ün ifadesine göre 
1924 yılı sonbaharında değirmen işi bittikten sonra 2 kurban kesilip Hazerkek ve 
Erşün köyleri de davet edilmiştir. Daha sonraki yıllarda masraftan kaçındıkları için 
bu geleneği bırakmışlardır.

İnanışa göre  Ahi Baba, masraftan kaçan köylüleri ikaz etmek için l960 yılında 
köye iki  dağ keçisi göndermiştir.  Köylüler de  köy içinde sahipsiz dolaşan dağ 
keçilerini yakalayıp Ahi Baba’nın canı için kesmişlerdir. Yemek pişirip köy halkı-
na dağıtmışlardır. Derlemenin yapıldığı  l98l yılında köy halkı, köye zaman zaman 
inen dağ keçilerinin yakalanarak Ahi Baba’nın  canı için kesildiğini söylemişlerdir. 
Bugün(l997) artık o yörede  dağ keçisi  kalmadığı için  Ahi Baba’ya kurban geleneği 
de unutulmuştur. Türbe civarında kesilen kurbanlar, adak kurbanı olarak kesilmek-
tedir. Ahi Baba adına kesilen kurbanlardan birine ait boynuz, türbenin giriş kapısına 
asılmıştır.Buna benzer bir geyik boynuzu da Aşudu Tekke köyündeki Hüseyin Abdal 
türbesinde bulunmaktadır.

(88) Hüseyin Hür, Ahi köyündeki  8 Ağustos l98l tarihli derlememiz.



128

MENGÜCEK MÜHRÜ

Ahmet Mahir PEKŞEN

Kalenin eteğinde kale gibi bir yapı,
Birbirinden muhteşem, tam üç şahane kapı.

Her motifte bir anlam, her oymada ayrı sır,
Bakanlara bir mesaj haykırdı sekiz asır,
Yapanın unvanı; Şah, altındaysa sırf hasır.

Ziyaretçileri var, İngiltere’den, Çin’den,
Bakarlar da hayretle, çıkamazlar içinden.

Çabalar eser olur, eğer güzelse niyet,
ödenirse kutsaldır alın terinden diyet,
El ele bu zaferde, aşk, sabır, samimiyet.

Taş çiçek olmuş açmış, okşuyor bakışları,
Melekler mi indirmiş, göklerden nakışları?

Tecrübesi yansımış, batının ve doğunun,
Hediyesi dünyaya bir Selçuklu boyunun,
Arza vurduğu mühür, bir Mengücekoğlunun.

Söz geçirmek çok zordur, güçtür taşa biliriz.
Mesaj; gayret edersek zoru aşabiliriz.

Alın teri karışmış su yerine çamura,
Bu sanatın önünde taş dönüşmüş hamura,
Minberinde asalet, tahta benzer samura.

Kulak versek anlatır, yüzyılları özetler.
Her oymada bin göz var, geçmiş bizi gözetler.

Biliriz zamanla nem hançerledi bağrını,
Kalbimizde hissettik, temeldeki ağrını,
Yalnız Divriği değil, dünya duydu çağrını.

Dağların eteğinde dağ gibi duracaksın.
Dünde vurduğun mührü yarında vuracaksın
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DİVRİGİ’LİYE NAME...

Ahmet Mahir PEKŞEN

Ey böyük bir medeniyetin mirasçısı Divrigilim...
Bu çatın başında sümeye bekledin... Sen kaliginin baligini düglemeyi bülmeyen bir 
çağa degülsün... 
Essahtan hanen şen mi?..
Hatire, hayele gelmez mi Gayoğlu hamamı, Ulucamii, Gandepe, Mercandepe...
Sen bu baba elini,
Ardunus`un yelini,
Ulusu`yun selini heç öksemedin mi?...
Gurdeşen`in öllügünde debelenen yigit... 
Irbıh erüklerinin kökü kesük, tincigi dişede....
Tandırbaşları içsüz,
Alatlı pilovnan, besni üzümlü hoşov yapduğumuz gazanlar ya mezatta, ya eski-
cide...
Ve KAİNATIN BAŞŞEHRİ burahıp gidenlerin arhasından ağlaya ağlaya guruyan 
göze döndü...

KAİNATIN BAŞŞEHRİ -Divriği-
Ahmet Mahir PEKŞEN
Cumbalı odaların bir tarih anlatıyor.
Her motifte sanki bir aşık yürek atıyor,
Ahşabın musıkîsi  beni rahatlatıyor.

Ulucami’n, Kale’nle,  büyüklüğün sihrisin
Bence sen kâinatın kalbisin, başşehrisin.

Dağların avucunda saklanmışsın bugüne,
Senin o hayat tarzın kâinata numune,
Zaman sende şenlenmiş, benzemiş hep düğüne.

Güzellik deryasının gür akan tek nehrisin.
Sevin  ki; kâinatın kalbisin, başşehrisin...

Yaraların sarılmış, ıstırabın, acın yok,
O ne güzel hayat ki; muhtacın yok, açın yok.
Kâinata sultansın, tevazuundan tacın yok.

Sen efsunlu ellerin yazdığı bir şiirsin...
Sen ancak hayallerde olabilen şehirsin...
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MENGÜCEĞE  SELAM

Ahmet Mahir PEKŞEN

Sabah erken gahtuh, sormayın niçin,
Horavenk’de çayır suvarmak için
Anam dedi; “ Getmeden ayran için...”

Rahmetlinin dölbent vardı başında,
Bizi uğurladı guyu daşında.

Horavenk yohuşu bizleri yordu,
Kesdoğan’dan güneş arnıma vurdu...
Altımızda eşşek bir anda durdu.

Modulladuh, kamçıladuh getmedi,
Guccik çağa  gücü ona yetmedi...

Mahmud Ami dedi; “ Uşah bu ne hal?”
Dedik; “ Ami aha eşşek aha nal”
Bu boz eşşek zopa isteyi herhal...

Başına salladı sağ ve soluna,
“Ço ço” dedi getti, Çallıh yoluna...

Yaz güneşi kötü deger insana,
Abim dedi; “Eyi haber var sana,
Haydi gidek, ya Bend ya Bağırsan’a”

Dizimizde uzun, gara bir tuman
Eski dövür, mayo nerde,  o zaman?

Gül gohladuk, pembesinden alından.
Gızulcuh da goparmışduh dalından
Babam garpuz aldı, Deli Balı’ndan,

Garpuz yedük suyu gıdıhdan düştü...
Deli Balı halımıza gülmüştü...

Ya o gışlar, şimdi gelmez mi geri?...
Hatçana’nın tutuynan cövüzleri
Ne güzeldi allı morlu minderi

Hatçana’nın matalları  çoğidi... 
O zamanlar dizi felan yoğidi.

Nalbantgilin bir sürüydü eşşegi,
Poşa Mamov dama serer döşşegi,
Aşuhların bir begi  var bir şegi...

Kimimizin aşuğu gınalıydı...
Laddemizse hep bir  heyva dalıydı...

Doyum olmaz oynanmasına milin,
Alçah damdı sahamız Gafagil’in...
Remzağa gızardı, “Dehaydin, gidin...”

Del’ederdük adamı biz heç yohtan,,,
Gettim bahtım o dam yıhılmış çohtan... 

Kış boyu içerde sıhılduh zahar,
Üç daşa navruza  gettük bu bahar,
Has bahçede çigdemin güzeli var...

Çağalığım  geçti gırda bayırda,
İnek yaydım Ardunus’ta çayırda...

Degirmene gettük barhaçlar elde,
Eşşekçi Şaben’i gördük tonelde,
Şu Divrigi ne möhteşem bir belde...

Çekengil’in Reşit de o gür seda...
Ahar Çaltı Çayı, bir naz bir eda...

Bir gün bağa indim, daha guccüktüm,
Anam orahladı, ben burma büktüm.
Ağaçlara astım, nice ter döktüm...

Anahdarın yeri küdügün altı.
Ne güzeldi çocuhluk saltanatı...

Zarif Yenge  eriştemizi kesti,
Yoruldu su içti, hem de bir desti..
Dumbucadan bir deli rüzgar esti...

Erişte sallandı ipte bir zaman,
Anam dua etti, “Azmasın aman...”

Anam dedi “Bögün  hava çoh eyi”
Geldi Hatç’ana  yaptı herleyi...
Kışın kim sevmez ki bastıh yemeyi?...

Eli titrek ama, bedeni diri...
Vahid’ana  gerdi dama kendiri.

Çember sürdüm, ahtı arnımdan terim,
Kaç kez harha düştüm, soyuldu derim,
El toz torpah, küp başına giderim.

Su içerim anarım Naci begi
Ulucamim haykırır Mengücegi.
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HASRET

Ahmet Mahir PEKŞEN
Kışı başka güzel, yaz başka güzel,
Divriği`nin her demini özledim,
Kesme, çemiç, bastıh tüttü gözümde,
Üçpuvar`ın çigdemini özledim...
 
O GECENİN EŞİ...

Ahmet Mahir PEKŞEN

Bulgur kaynatıldığı gün
Damda yatardık,
Üstümüze ince bir yorgan örter,
Altımıza pamuk döşek atardık...

Yıldızlar olurdu gökte,
Küme küme, öbek öbek,
Bir kedi geçerdi yanımızdan,
Havlardı  ötelerden bir köpek..

Bazen çocukluğumuz tutar,
Başlardık yıldızları saymaya,
Göğün tam ortasından dağlara doğru,
Bir yıldız başlardı kaymaya...

Rüzgar, hanımelinin okşayıp gelmişse,
Burnumuzda bir hoş koku tüterdi,
Yapraklar hışırdardı  gece yorgunluğuyla,
Cevizlerden ibibikler öterdi...

Sivrisinek vızıldar,
Hasretiyle kan dolu bir derinin,
Bir an acı duyar,
Sonra şiştiğini hissederdik elimizin en tombul yerinin.

Madene giden işçiler geçerdi yoldan,
İçlerinde geçim tasası,
Ellerinde sefer tası.
Uykumuz kaçınca su içerdik testiden,
Testi suyu; suların en hası.
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İçerdik yudum yudum ,
Kana kana,
Sabaha karşı serin olurdu,
İyice sarılırdık yorgana.

İlk ışık okları açardı kirpiğimizi
Sabah güneşinin,
Olabileceğini sanmıyorum
O güzel gecelerin bir eşinin...

DİVRİĞİ BAYRAMLARI.... 

Ahmet Mahir PEKŞEN

Kaleden top atılmıştır şimdi,
Kesilmeyi bekler koçlar kınalı,
Pencereler perde perde süslenmiştir,
İşlemeli, beyaz işli, oyalı...
Boşalmaktadır akın akın,
Ulucamii, Kültür, Boyalı...

Yok öyle,
Bayram namazından sonra hemen savuşmak,
Sağlarla bayramlaşmadan önce,
Kabristanda sevdiklere kavuşmak,
Kaleden top atılmıştır şimdi,
Kırmızı ibikli, beyaz horozlar ötmektedir,
Ve evlerde “buhamber” tütmektedir.
Ak sakallı dedelerin,
Yaşlı ninelerin buruşuk ama yumuşacık elleri öpülür,
Kırışık yanaklardan aşağı,
Sevinç gözyaşları dökülür...
Dualar edilir,”Ovuçladığın torpah altun ola”
“Hemeşe bugünlere çıhasın...” diye,
Mutluluklar insanlarla kolkola,
Bir sevgi perdesi örtülür Divriği,
Baştan başa Türkiye...

Çocuklar giyinmiştir tazelerini,
Olmuşlardır uçacak gibi kanatlı,
Sonuna kadar açılmıştır kapılar,
Açılmıştır kanatlı,
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“Yarpah”lar  sarılmıştır,
Pilavlar pişmiştir alatlı...

Kaleden top atılmıştır şimdi,
Mutluluklar yıkıverir bendini,
Çocuklar kuşlardan hür hisseder,
Kelebeklerden hafif kendini,
Ve anam , ak saçlı anam,
Örtünmüştür sütten beyaz tülbendini...

Kaleden top atılmıştır şimdi,
Kırmızı ibikli çil horozlar öter,
Alatlı pilavın nerde anne,
Şu gurbet ellerde gözümde tüter...

Yarpah derim, torpah derim,
El bayram der, ben ahh derim,
Bal şerbeti elin olsun a dostlar,
Sivri tasın ayranını özlerim,
O torpağın her anını  özlerim,
Gurbetin neşesini boş ver,
Ben o yerin gamını özlerim,
Şu şatafatlı şehrin göbeğinde,
Divriğinin Bayramını özlerim...

KALEDEN BAKIŞ

Ahmet Mahir PEKŞEN

Kaleden baktım Divriği’ye,
Serildi gözümün önüne güzelliğin saltanatı.
Fırat’a koşuyor sonsuza varmak için,
Kıvrıla kıvrıla Çaltı...

Araphasan bayırı, çarşı,
Hemen yanında Kayıoğlu Hamamı.
İşte bütün Divriği,
Anıların tamamı...

Şurada babamın semerci dükkanı,
Şurada kahvesi Növzat’ın,
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Dünkü gibi görüyorum her şeyi,
İşte Hacı Nuri’nin hanı,
Bir çocuk geçiyor sarı sarı saçları,
Üstünde lacivert kuşlu mintanı.

Solumda Iğımbat,
Beni görür gibi Hüseyin Gazi,
Arapbaba şurada yatıyor,
Şaha kalkmış kalbimde koskoca mazi

Şuradan görünen yıldız köşkü,
Bu ele asılan nadide küpe,
Ötelerde maden; toprakları kırmızı,
Az beride meşhur Salavattepe...

Şu  dağın eteğinde yakalamıştı
Nisan ayı sağnağı,
Şu akan suda , şu yükselen dağda,
Şu yemyeşil vadide mutluluğun kaynağı...
Bu tabiat harikası beldede,
Bir taç Abdullah Paşa Konağı...

DİVRİĞİ’Lİ GÜNLER...

Ahmet Mahir PEKŞEN

Divriği’de günler güzeldi, dünler de,
Umut doluydu yarında ,
Kışları lapa lapa kar yağardı,
Kızak kayardık buz tutmuş bayırda...

O zaman kışlar kıştı,
O zamanlar yazlar yazdı,
Meyvelere hormon bulaşmamıştı,
Yumurtanın sarısı sarı, beyazı beyazdı...

Su plastik şişeye mahkûm değildi,
Pınarlardan akardı kütür kütür,
Ben o maziyi özledim,
Dumlucadan esen rüzgar,
Beni o günlere götür.
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 KIZ BU EVLERİN SUCUSU MUSUN?
“DİVRİĞİ’DE SU KÜLTÜRÜ”

        Fatma PEKŞEN89

Dünyada varolan her canlının ihtiyacı olan suyun, Divriğili için ne anlam ifade 
ettiğini anlatmak istiyorum bu yazımda. Doğumdan ölüme, hastalıktan düğüne, bak-
raçtan güğüme su ile giden periyodu dilimin döndüğünce anayım istiyorum. 

Cümle insanlar gibidir bizim insanımızın günlük yaşantısı da; suyla içiçe ge-
çer. Körpe çağasını  “harmutlayarak” yıkadığı ilk andan “kebe hamamı”na, “kına 
hamamı”ndan “yas hamamı”na uzanan hayat serüveninde türlü inceliklerle bir arada 
bulunur. Ritüel haline getirdiği gelenekleriyle geçmişi yarına taşımanın bilincini taşır. 

Ezanı okunup, adı konulmadan önce, bebeğinin ilk sıvısı olarak, müslümanlarca 
kutsal sayılan “zemzem suyu”nu tattırır besmele eşliğinde. Ağzına kötü şeyler koy-
mayacağına, âlim olacağına inanır bu hareketiyle. Sonra anasının sütünü sunar mi-
nik ağza. Yıkanırken, suyuna tuz atar kokmasın diye, -hele de oğlansa- ayak aralarını 
daha fazla ovar.

Sünnet olacağının şayiası yayıldığında, gümp gümp atan yüreciğine, köşe bucak 
saklanmalarına rağmen, yük dolaplarının içinde, kilerde adam boyu yığılmış olan un 
çuvallarının ardına sinmişken yakalanıp “çümdürülür” azıcık kabaca olanlar.

Bakırcı ustaları tarafından sapına mavi boncuk geçirilerek yapılmış “çağa bakra-
cı” ile kendileri gibi mini mini “tol”larla kürunlardan su taşıyıp, analarının yanında 
yıkanmaya çalışan, ayakları hamama alıştırılan kızlı oğlanlı çocuklar için eğlence 
olduğu kadar bunaltıcı da olan hamamların loş aydınlıklarındaki sıcak sular apayrı 
anlam taşır.    

“Hamam, mihenk taşıdır” düsturundan hareketle davranışlara dikkât edilmesi öğüt-
lenir kızlara. Girmesi çıkması, soyunup giyinmesi hanımca, kızca, uysalca olmalıdır. 
Sabunu sürülüp saçının dolaşığı açılırken dahi yüzünü buruşturmayacak, “anasının 
sabununun altından” kaçmayacaktır. Az daha geliştiğinde “baş sürmeyi” öğrenecek, 
“yiv”in yolunu şaşırmadan taramayı, uzun saçları örmeyi vazife bilecektir. Zati “yedi 
başı sabunlamamışsa hamama gitmemişsin” sözüne muhatap olur ileriki dönemler-
de, eğer önüne gelen yaşlının başına gereken önemi vermemişse...

Aile efradından birisi su istediğinde, suluklara dizili, ağzı küp kapağıyla kapalı ka-
laylı bakraçlardan, toprak kokulu küplerden doldurulup getirilen suyun bile sunu-
luş edebi vardır. Maşrapa ise sap kısmı “buyrun” nidası eşliğinde uzatılacaktır suyu 
isteyene. Bardaksa, altından tutularak, billur gibi ışıldayarak verilecektir. Eğer bu 
mayii isteyici misafirse, bardağın altındaki tabakta dantel,  beyaziş, ya da başka bir 
tür işleme ile süslenmiş, bardak altı adı verilen ufarak örtü eşlik edecektir su verme 
inceliğine. Kimi evlerde zaten bardak ağzı diye bilinen bardağın üstünün, sürahinin 
bile örtüsü bulunur. 

(89) Araştırmacı - Yazar
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Şimdilerde tatbik edilmiyorsa da eski dönemlerde su verme edeplerinden birisi de 
veren kişinin, karşısındaki kimse suyunu içene kadar ayakta, el pençe divan durma-
sıdır. (Bu duruşu, kadınların namaza durmaları gibi ellerini birbirinin üstüne, göğüs 
hizasında kavuşturma şekli diye de açıklayabiliriz.)

Kendilerine verilen suyu besmeleyle, üç yudumda içip, hamd ile bitiren yaşlılar 
elbette ki bu tertipli duruşun hakkını verecek, duasını edecektir: “Su gibi aziz ol, 
ömürlü ol!” 

(Zaten çocuk eğitimine riayet eden aile büyükleri önceleri, çocuklar yeni yürümeye 
başladıkları dönemlerde, boş maşrapayı isteyerek çocuğu işe alıştırma yoluna gitmiş-
lerdir. Sonraki dönemlerde yarısına kadar dolusunu, daha sonraki dönemlerde de 
tam dolusunu istemişler, eğer azıcık cırpımışsa görmezden gelmişler, her defasında 
da övgü sözleri söylerek çocuğun gönlünü sürura erdirmişlerdir. Cırpımak: Sıvı şey-
lerin, hareket halindeyken biraz etrafa dökülmesi)        

“Su küçüğün, sofra büyüğün” atasözü, yurt genelinde bilinen ve de uygulanan bir 
düstur olarak Divriği’de de geçerliliğini sürdürmektedir. Yoksa “cennette gül ağacı 
kurur” diye inanılır. 

Özellikle kadınlar su içmenin adabına riayet ederler. Eğer karşısında birisi varsa 
suyu önce ona sunarlar, sonra da eğer o kişi suyu istemiyorsa direkt olarak kafasına 
dikmez, hafifçe yan dönerek, dura dinlene içerler. 

Gene kahve ikramı sırasında içeni öksürteceği için tepsiye konulan bir bardak su, 
yas kahvesi sunulduğu zaman o tepside yer almaz. 

Sular  

Su getirmenin, yani dağlardaki gözelerden pöhrenklerle şehre, köye su indirmenin, 
çeşme yaptırmanın çok sevap olduğu kanaati yaygın olup, ilçe merkezinde ve köy-
lerde bu türden çok sayıda çeşme yer almaktadır. Bunlardan en bilinenlerini şöyle 
sıralayabiliriz:  

Ahmed Şah Suyu: XIII.yy. Mengücekler döneminde Ahmed Şah tarafından 
Divriği’ye  döşenen pöhrenklerle getirilmiş olan  bu lezzetli su, Hazerkek ve Dum-
luca eteklerinden çıkmaktadır. Yıllarca, -şimdi ikisi de yıkılmış olan- Bekir Çavuş 
Hamamı ve Yukarı Hamam bu su ile çalışmıştır. Eski dönemlerde Uluzar, Turapali,  
İmamoğlu mahallelerinde bazı yol çeşmelerinde Ahmed Şah suyu akmaktaydı. Gü-
nümüzde azalmış olan Ahmed Şah Suyu, bugün, Yatılı Bölge Okulu’nun önündeki 
Çatalçeşme’de ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün önündeki çeşmede  akmakta ve  iki 
çeşmenin başı da her daim kalabalık olmaktadır. Otobüs garajında büyük bidonlarla 
Ahmed Şah suyunun İstanbul’a götürülmesi herhalde, dışardaki yaşlı Divriğili’lerin; 
“Bir Ehmedi Şah suyu olsa da içsek”  gibi özlemleri nedeniyle olmalıdır!  

Pireyip Suyu: Pireyip mevkiinden çıkan ve yol üstünde bulunan Süleymanağa, 
Burnaz, Dillioğlu gibi mahallelerdeki evlere, sokak çeşmelerine dağıla dağıla, Ga-
yıoğlu (Kayıoğlu) Hamamına kadar ulaşan bu su acıdır. (Bu yüzden hamamın adla-
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rından birisi de Acı Hamamdır.) Sonraki yıllarda mevcut suya tatlı bir su takviyesi 
yapıldaysa da günümüzde artık mahallelerde Pireyip Suyu akmamaktadır. Pireyip 
suyu günümüzde Arhusu Çayı’na bağlanmıştır. 

Nacibey Suyu: Divriği’nin yüz akları Demirağ kardeşlerden Naci Demirağ tarafın-
dan getirilen su, ilk önceleri Hükümet’in önü, Çarşı, İstasyon, Yukarı Hamam olmak 
üzere bir kaç yerde akıtılmış, sonra diğer mahallelerdeki çeşmelere ve evlere dağıtıl-
mıştı. Halkın bu hayrın banisini her daim dualarla, minnetle andığı Nacibeg suyu, 
onbeş yirmi yıl kadar önce sokaklardan kaldırılmış, herkeste farklı hatırası olan o 
çok özel çeşmeleri yerlerinden sökülmüştür. 

Bu süre zarfında başka su katıldığı söylenen bu leziz su ilçenin bir kaç yerinde 
akmış, insanlar arabalarla bidonlarla evlerine taşımaya, özellikle çaylarını bu suyla 
demlemeye gayret etmişlerdir. Son derece sevindirici bir durumdur ki, hayır sahip-
lerinin de gayretiyle şu anda Divriği merkezinde bir çok merkezde Nacibey suları 
yeniden akıtılmaya başlanmıştır. Tabii ki gönül isterdi ki Naci Beğ’den yadigâr olan 
o eski düzenekli çeşmelerden hiç değilse bir kaçı da yeniden icraı sanat edebilsin...

Eçir Suyu: Yıl içinde bazen akan, bazen de kesilen ve Arhusu’dan hayvanlarla ev-
lere dağıtılan bir kaynak suyudur. Arhusu eskiden köy, şimdi ise bir mahalledir. 
Nacibey suyu ilçeye gelince, Eçir suyu, artık rağbet edilmediğinden, Arhusu Çayı’na 
bağlanmıştır.  

Koçik Suyu: Bugün unutulmuş olan bir sudur. İstasyonun karşı tarafında Gezey  
denilen köye yakın bir yerden akan kaynarca olup, tatlı ve lezzetli bir su idi. Hayvan 
sırtında kapalı kaplarla getirilen ve satılan bu su  da Eçir suyu gibi, Nacibey Suyu 
geldikten sonra unutulmuştur. 

Ağar: Şu anda, Cürek-Kayacık Mh. sınırları içinde olan bu şifalı  su eskiden hayvan 
sırtında, arabalarla, sonra da kamyonlarla Divriği’ye taşınırdı. Kendiliğinden oluş-
muş ve eskiye göre daha bakımlı olan havuzlarında yıkanmak, şifalı kabul edilen bu 
suyun ziyaretinde okumak ve gelirken de su almak,  yaz  günlerinde, sahra geleneği-
nin uygulandığı yer olarak hatıralarda kalmıştır. 

Yenipınar (Yenipuvar): Hargele Başı’ndan kaynayan Yenipınar, tatlı bir su olup, 
sahraların vazgeçilmez yerlerinden biriydi. 

Pınargözü (Puvargözü): Dumluca eteklerinden kaynayan bu su da  tatlı su olarak 
bilinir. Artık hatıralar arasında kalan sahra günlerinde kalan bu sıvı da arıya, ava, 
anık, kuşburnu vs. toplamaya gidenlerce içilen bir su olarak akıllarda yer etmiştir. 

Hangi dağdan kimin getirttiğini, lülesini kimin oturttuğunu bilemediğimiz bir çok 
da çoban çeşmesi yer alır ün vermez dağların yamaçlarında. Kitabesiz, korunaksız, 
ıssız akar dururlar.
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Kuyular 

Birçok evin avlusunda, bahçesinde, mahalle aralarında ve kimi camilerde bulunan 
kuyular, baharda suyun çok olduğu zamanlarda Uluark’tan gelen su ile doldurulur-
du.  Uluark’tan itibaren taş ile örülü olan bütün arklar temizlenir,  taşından toprağın-
dan arındırılır, bu suya kimse tarafından el değdirilmez ve gelen su kuyularda depo 
edilir, suyun azaldığı zamanlarda kullanılırdı. Cam gibi berrak olan bu ark suyu 
Mursal’dan itibaren yer yer kapalı pöhrenklerle epeyce yol katettikten sonra, daha 
çok geceleri, kuyu ağzına yerleştirilmiş bir kâmus yardımı ile kuyuya doldurulur ve 
gerektiğinde kullanılırdı. (Kâmus: Kevgir)

(Ark boyunca kimse bu arklara pislik yapmaz, tükürmez, abdesti bile bir ibriğe 
doldurup kenarda alırlarmış bir zamanlar. Arkların temizliğinden emin olan halk, bu 
sudan gönül rahatlığıyla içer, “İmambeg’in suyu” diye de rahmetle anarlarmış. Ku-
yuya su doldurulduğu gün mahalle gençleri köşe başlarını tutarak arklara göz kulak 
olurlar, pislik olmamasına dikkat ederlermiş. Zaten bir gün öncesinden içi taşla örülü 
olan arklar, süpürge ile süpürülüp temizlenirmiş. )

Kuyu tolu denilen uzun zincirli bakraçlarla, su kuyudan çekilir ve süzülerek testi-
lere konulurdu. Evinde kuyusu olmayanlar, komşularının kuyularından yararlanır-
lardı. Daha sonraları bu kuyular Nacibey Suyu ile doldurulmaya başlanmıştı. Şimdi 
ise artık bu kuyular içme amaçlı kullanılmamaktadır. 

Kuyulara, yazın, kavun karpuz  sepetler içinde sarkıtılır ve soğutulur, yine aynı şe-
kilde etler ve  yoğurt bakraçları da buzdolaplarının olmadığı dönemlerde, kuyulara 
indirilerek muhafaza edilirdi. Kuyu çatlakları olursa,  bin bir emekle doldurulan 
sular boşa gitmesin diye, çatlağı  kireç, yumurta akı ve kum karıştırılarak yapılan ve 
horasan diye adlandırılan karışımla sıvanırdı. Horasan denilen  bu yapı malzemesi, 
eski anıtlarda ve özellikle Ulu Cami’de de kullanılmıştır. Horasan; “Beş sene beni 
sakla, beş asır seni saklayayım!”  dermiş.

Kuyular yılda bir kez temizlenirdi; temizleme işi, kuyuda eski su bitip, yeni su 
doldurulacağı zaman yapılırdı.  İçine merdiven dayayarak inen bir kimse, kuyudaki 
suyu küçük bir kapla bakraçlara doldurur, sarkıtılan iple bu bakraç yukarı çekilirdi. 
Kuyuda hiç su kalmayana kadar bu işleme devam edilir, sonra kuyunun içi temiz su 
ile iyice silinirdi ve bu işleri evin kadınları yapardı. 

Gerek kuyulardan gerekse çeşmelerden/pınarlardan su taşımak, boyunduruk de-
nilen ve omuzda taşınan bir aletle yapılırdı.  125 cm. kadar boyunda, iki omuzun 
üzerine alınan, kalınca bir dal iki ucundan sarkıtılan zincirin ucu kancalı bir şekilde 
olur, omuza alınan ve bazı yörelerde de omuzluk denen, boyunduruğun çengelli 
uçlarına kova, bakraç takılarak su bu şekilde taşınırdı. Taşınan su mutfakta, yere 
değmesin diye altına kasnak konmuş kazanlara doldurulur, ağızları sini ile kapatılır-
dı. Sırça küp diye anılan su küplerine de su biriktirilir, ağızlarına tahtadan oyulmuş 
rakete benzeyen küp kapakları kapatılırdı. Divriğili ustalarca özel olarak oyulmuş, 
taş suluklar da bu küplerin altına konur, bu taş muhafazalar küpün devrilmesini 



139

engellediği gibi, içine doldurulan su ile bir çeşit temos vazifesi görerek suyun soğuk 
durmasını sağlardı. Üzerlerine kırmalı, fırfırlı örtüler dikilir, örtünün kırması, küpün 
kulpları yana gelecek şekilde tutturulur,  kapağın üzerinde bulunan kalaylı maşra-
panın sapının da aynı yönde olmasına özen gösterilirdi. Yoksa yaşlılar; “Bu nasıl 
teptüpsüzlük, küpün gulpu bir yana, gapağının gulpu öte yana, maşafanın gulpu bir 
yana getmiş”  derlerdi. Genellikle mutfak  ve aralıkta bulunan küpler, sık sık yıkanır, 
havalandırılırdı. Küpün çatlağı olursa löğlenirdi. Löğ (Lök), ezilmiş  kireç, dövülmüş 
pamuk ve yumurta karışımından hazırlanırdı.

Su taşıma/Dönüm  

Özellikle evin delikanlıları, gelin ve genç kızları -yarım çadır tabir edilen alaca ça-
dırlara bürünmüş olarak- suyu evlere taşırlardı.  Bir seferde getirilen iki bakraçlık 
suya dönüm denirdi ki evlere dönüm dönüm su taşımak, eski günlerin zahmetli iş-
lerinden biri idi. Gençlik günlerinin su taşıma dönümlerini hatırlayan yaşlılar bugün 
bile “Şu omuzlarımızın dili olsa da kaç dönüm su taşıdığımızı söylese” demekten 
kendilerini alamazlar.

Küçük çocuklar bile çat başlarındaki çeşmelerden eve, çarşıda çıraksa dükkâna su 
taşımaktan canlarını kurtaramazlar. Beş kiloluk zeytinyağı tenekelerine geçirilen bir 
kulp ile elde edilmiş su kabına, bazen güğüm, bazen de bakır bir ibrik eşlik eder. (Ki 
ibriklerin boş olması hatırı sayılır bir suçtur. Tuvalet ibriği de abdest ibriği de her 
daim dolu olmalıdır. (Evin giriş kısmında, uygun bir kenara dizili olan ibrikler bakır 
ustalığının eserleri olarak hizmet görmekte, zaman zaman kalaylanmaktadır.) Gideri/
lavabosu olmayan evlerin, daha doğrusu eski zaman evlerinin olmazsa olmaz eşya-
larından olan ibrik-leğen ikilisi için bu sular elzemdir. Evin çocukları ya da gençleri 
tarafından büyüklere ibrikten dökülen sularla abdest suyu dökülür, ellerinin yüzle-
rinin yıkanması sağlanarak hürmet edilir)   

Günümüzde, Divriği ilçe merkezinde suyu olmayan ev yoktur; bu sebeple küpler 
ve boyunduruklardan eser kalmamıştır. Elbetteki bir zamanlar sakalık yaparak, çarşı 
esnafına, özellikle kahvehanelere, fırınlara, zengin konaklara, su taşıyacak kimse-
si olmayan yaşlılara kapaklı tenekelerle, kalaylı bakraçlarla su getirerek geçimlerini 
sağlayanlardan da... Çarşıdaki ya da mahalle aralarındaki kuyulardan içme suyu, 
çeşitli acıcalardan kullanma suyu taşıyan Aşık Baba, Kör Mıstov, Norşunlu Musta-
fa ağa gibi sakalar zaman değirmeninin dişlileri arasında öğünüp gitmişler, hayvan 
sırtında, gençlerin omuzlarında taşınan dönüm dönüm sular hatıraların dehlizlerine 
akmışlardır. 

“Kız bu evlerin sucusu musun?
Çifte kardaşların bacısı mısın?
Kız sana da gerek bir kardaş
Ağlayasın yavaş yavaş
İki gözüm canım kardaş
Bugün ayrılık günüdür...”
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Bilindiği üzere yurdumuzun her yanında bilinen kına havalarının Divriği versiyo-
nudur üstteki satırlar. Def sesine, mum kokusunu iştirak eden, gönül tellerini titre-
ten türkülerimizden birisidir. Ve su’lu günlerin hatırasını taşımaktadır. 

Su Suvarma   

Divriği’de bağ bahçe sulamaya su suvarma denir. Bu sözler Sivas ve köylerinde de 
aynı şekilde kullanılan bir sözümüzdür ki, ülkemizin diğer yörelerinde bilinmekte-
dir. Suvarma kolay olmayan ve emek isteyen bir iştir. Herkes istediği zaman bahçe-
sini sulayamaz. Bu işin belli bir düzeni vardır ve herkesin de buna uyması gerekir. 
Bahçe sulamakta kullanılan harh (Ark) suyu, mis gibi havanın  bulunduğu dağlardan  
süzülerek, çeşitli derecikler halinde Mursal Barajı’nda buluşup, Nıh Çayı kanalıyla 
Palanga mevkine kadar gelir ve orada Iğımbat eteklerine ve Uluark denilen Hargele-
başı tarafına olmak üzere ikiye ayrılır. Uluark’ın yapımı, işleyişi ile Devlet Su İşleri, 
Uluark’tan sonra mahallelere dağıtımı da Divriği Belediyesi’nce yürütülür. 

Eskiden, belediyenin tayin ettiği su ağaları vardı.  İlk aklımıza gelen su ağaları, 
Basmacılı’nın  Şövket (Şevket) Ağa ile  Boybadagil’in Tahir Ağa’dır. İşlerinde gereken 
dikkati gösteren bu insanlar uzun süre görevlerini yapmışlardır.  Su ağalarından ayrı, 
cılbant (cuy-i bend) denilen  işçiler bulunur, su ağalarından ayrı çalışan bu cılbantla-
rın ayağında çizme, omuzlarında kürek eksik olmaz. Sırayla sulanan mahallelerden 
Uluzar tarafı daha serin, daha yeşil olmakla beraber, Horavenk, Süleymanağa, Kara-
mahmut gibi yerler ise suya hasret olup, bahçelerinin boynu büküktür. 

Bahardan güze devr-i daimle sulanan bahçelerde, bahçe sahibi ile birlikte cılbant  
da çalışır, zaman zaman su ağasının kontrole geldiği bahçelerde, cılbanta  ikramda 
kusur edilmez, sigara, kahve ve ayran gibi ayak üstü ikramlar yapılır.   Bahçede yer 
sofrası hazırlanarak, altına minder verilerek sofraya buyur edilir.

Sulama sırasına dikkat edilse de, kimi zamanlar itirazlar da olabilir, çeşitli tartış-
malardan sonra tatlıya bağlanırdı. Uluark’tan gevar denilen taşla örülmüş,  daha 
sonraları çimento ve kum karışımı ile yapılmış, büyük ağızlıkla sular pöhrenklerle 
dağıtılırdı. Aslı gevvâre olan bu su başlarının; Aşuh gevarı, Çalı gevarı, Celdek gevarı, 
Zinde gevarı, Karamahmut gevarı, Gırgı gevarı, Çalğam gevarı, Mecnun gevarı gibi 
adları vardır. 

Bulunduğu bahçenin, tarlanın adını taşıyan gevarlardan arklar yolu ile sular haku-
galara gelir. Her evin kendine has arkının başladığı yere hakuga denir. Ya açıktan ya 
da künklerle bahçeye inen su, ağaçlara, maşaralara gider. Bir kaç bahçenin suyunun 
birleştiği güçlü akan suyun bulunduğu yere de zinde  denir.  Ya avluda, ya bahçede 
bazen de her iki yerde birden taşlarla örülmüş çukurca yerler olur ki buralara göl 
adını alır. Arazinin engebeli olduğu bahçe, aşağı bahçe gibi ya da yukarı komşu gibi 
birbirinden yükseklik farkı bulunan yerdeki su dağıtan oluğa ise -belki de çıkardığı 
sesten dolayı- çotçot denir. Arklar,  Uluark’tan itibaren süpürülür ve çok temiz tu-
tulur. 

Evdekilerin yardımıyla suvarılan bahçelerde, suyu kesen olmasın diye sık sık kon-
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trole gidilir. Uluark’a kadar gidilip, gelinen, kendi hakkı olduğu yerden geri çevir-
meye suya yelme denir. Suvarma geceye denk geldi ise ay ışığı da yoksa fener yakılır. 
Pireyip suyu acı olduğu için bulunduğu taraflarda bahçe sulanmaz. Uluzar tarafında 
hem yakın olan ark suyu, hem de Ahmed Şah suyundan bahçeler nasibini alır. Cel-
dek, Karamahmut, Sağır (Süleyman Ağa) ve Güllübağ (Horavenk) gibi mahallelerin 
suyu her zaman kıttır. 

Suya iyice doyan maşaralar, otlar, ağaçlar iyice coşar. Otlar, yoncalar, fiğler  döşenir, 
yani orakla toplanır, loda loda yığılır. (Loda: Öbek) Burmalar bükülüp,  ağaç çatalla-
rına dizilerek kurutulur, yerlerine istiflenir. Burma,  biçilmiş otun biraz bekledikten 
sonra,  biri bükücü, biri verici olmak üzere iki kişinin yardımı ile bükülerek burul-
masına denir. Kurumuş bu otlar, kışın hayvanlara dövülerek verilir. Burma başka 
yerlerde bilinmez.  Köylerde ise biçilmiş ot yuvarlanarak  horum yapılır.

Divriğili şair Ahmet Mahir Pekşen, Suvarmak adlı şiirinde, o yılları yaşayan birisi 
olarak çocukluk duygularını şöyle dile getirmiştir:  

Suvarmak 

Uluharh’tan su inerdi Celdeğ’e
Cılbantlar koşardı elinde kürek
Ayın ışığında  suya yelerdik
Babamla ben elele yürüyerek

İboboblar öterdi garşı bağdan
Çağa-çocuk suyumuzu keserdi
Yorulurduk otururduk bir daşa
Serin rüzgâr Dumluca’dan eserdi
 
Hakuga dutulur, babam açardı
Goley değül eyle hedefe varmak
Ağustos gecesi ay ışığında
Çoh zevkli olurdu bağı suvarmak
 

Bahçe Sefası

Güllü, sümbüllü, menekşeli, laleli, binbir kır çiçeği ve otun düğün ettiği bahçelerde 
oturmak gerçekten de sefadır. Su suvarma bölümünde bahsedilen göl etrafında ya-
hut da bahçenin uygun bir köşesinde, ulu bir ağacın altında çaylar, kahveler yudum-
lanır artık.  Bahçe minderleri serilir, arkalıksız iskemleler çıkarılır, misafir varsa halı 
seccade yayılır, namazlar da bahçelerde kılınır. Çocuklar için  ağaç dallarına ılıncah  
(salıncak) yapılır. Sabah, öğle akşam yemeklerinden biri ya da hepsi bahçede yahut 
da bahçe görünen örtmede, ayazda yenir. Komşu hanımların oturması, el işlerini 
yapmaları da buralarda olur. 
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Özellikle akşam yemeğinde, soğuması için  göle atılan kavun, karpuz, sepetle kuyu-
ya sarkıtılan üzüm gibi meyvelerin tadı bir başka güzel olur.  Yaz aylarında evler çok 
sıcak olduğu için bahçelerde, ayazlarda oturmak, iç yemek de yaygındır.

Bahçelerin güzelliğine çay, kahve, sütlü çay, sütlü kahve, ayran ve Divriği’de şurup 
adı verilen şerbetlerin nefaseti de ayrı bir güzellik katar. Divriği türkülerinin name-
lerine, su şırıltısı, Yusufçuk kuşlarının, bülbüllerin, ibobob (ibibik) kuşlarının ötüşü 
de karıştığında, âdeta bir cennet  olur Divriği bahçeleri!

Bahçeler de sık ağaçlı ve yabancı gözlerden uzak olduğu için evin hanımları, gelin-
leri ve genç kızları rahat hareket ederler. Güldür güldür akan ark sularında kış için 
unluklarını, bulgurluklarını yıkayan, kazanlar dolusu bulgurlarını kaynatan kadınlar 
için su hayat demektir. Bostanlardan, ağaçlardan elde edilen meyveler, sebzeler bu 
sularla yıkanıp paklanarak kilerler için azık haline getirilir. 

Gölgeli ağaçların çevrelediği bahçelerde, göllerin kenarlarında, mutlaka gül ağacı 
olur. İğde, şişirat, dargun, söğüt gibi diğer ağaçların çevrelenen, bahçede çalışan ot 
toplayan, maşaralarda uğraşan hanımlar, yorgunluklarını gidermek için bu göllerde 
yıkanabilirlerdi de.

Suya Hürmet

Bağda bahçede, tarlada çalışrken bağırları yanan kadınlar, arklardan geçerek aşa-
ğılara akan durucak sudan eğilip içer, içmeden önce de şu sözleri söylerler: “Pis ise 
temiz niyetine, temiz ise zemzem niyetine”

“Su içene yılan dokunmaz” düsturuyla hareket edilir her yerde olduğu gibi. Ba-
harda, Ulusu coştuğunda “suya, yeşile bakmak sevaptır” düşüncesiyle Çaltı Çayı’nı 
boylar hanımlar. Dillerine ise şu sözleri dolarlar:  

“Aya güne bakan sular
Deryalara akan sular 
Ay gibi aydınsın
Gün gibi zâhirsin
Ölümüzü dirimizi pâk edensin
Muhammed Mustafa’nın nurusun”

Suya arzuhâl bırakma: Bahar gelip su coşunca halk Ulusu’ya (Çaltı Çayı) gider 
bakarmış bir zamanlar. Kenarında iki rekat namaz kılıp dua ederler, suya hürmet 
ederlermiş. Çok darda kalındığında ise ağzı dualı, sözü geçgel birisine “iki cızım” 
arzuhâl yazdırır, candan senalarla bu kağıdı suya atar, muradlarının yerine gelmesini 
beklerlermiş. Suya bırakılan arzuhâlin kat’i surette yerini bulduğuna inanılır. 

Nisan yağmuru: Nisan yağmuru şifalı olarak bilinir. Saç açılıp, yedi damla yağmu-
run yağması sağlanırsa saçın gürleşeceğine, baş hastalıklarına iyi geleceğine inanılır. 
Nisan yağmuru zemzemden sayılır, şifa niyetine içilir. Gahlık denilen –ki aslı gak-
lıkdır. Kuşların buradan gaklayarak neşe içinde su içmeleri sonucu bu adı almıştır- 
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oyma taş oluklara, nisan ayında yağan yağmurla biriken su bir testi ile eve getirilir. 
Bununla çay, kahve yapılıp içilir. Iğımbat ve Kale eteklerinde bir kaç tane bulunan 
gahlıklar, yağmurlardan önce temizce yıkanır, nisan ayı süresince yağan yağmur su-
ları alınır. Hangi gün olduğu bilinmezse de nisan ayının bir gününün yağmurunun 
zemzem olarak yağdığına inanılır. Yedi sene bir kaba biriktirilen nisan yağmuru iç-
menin, yetmiş derde deva olduğu söylenir.

“Acı acıya, soğuk su sancıya.
Parmağını suya batırsa yenir: Yaptığı her yemek lezzetli olan hanımlar için 
kullanılır.
Pişmiş aşa su katılmaz.
Su baştan durucak : Aslından, kökünden iyi, asil anlamında bir söz.
Suya götürüp susuz getirmek. 
Suyu üfürüp içer, yolu süpürüp geçer: Çok temiz ve fazla evhamlı, kimseler için 
kullanılır. 
Tatlı ye, iç suyu ağzın olsun yal, et ye iç suyu ağzın olsun bal” türü su ile alakalı 
sözler bugün de Divriğili’nin dilinde yaşamakta olup geçerliliğini sürdürmektedir.  

Sularla ilgili inanışlar 

Sulardan, içmek dışında şifa maksadıyla yararlananlar da olur. Değerli halkiyatçı 
hemşehrimiz Kutlu Özen, Sivas Efsaneleri adlı kitabında, Divriği yöresindeki efsane-
lerden, sularla ilgili olarak şu halk inanışlarına yer veriyor:  

“Ayırt Suyu: Çalılık denilen yerde, Ayırt Bağı denilen mevkide kutsal sayılan bir su 
gözesidir. Kendiliğinden kaynamakta olan bu su içilmez. Eskiden hastalıklı çocuk-
ları bu suda yıkarlarmış. Çocuğun gömleklerini de bu suda yıkar oraya sererlermiş. 
Gömlek düz kurumuşsa çocuğun iyi olacağı, buruşuksa öleceği  yorumu yapılırmış.  
Çocuğun bu dünyada mı kalacağı,  yoksa ayırt  mı olacağı inancıyla suya Ayırt adı 
verilmiş olmalıdır. Günümüzde bu uygulamalar terkedilmiştir.

1950’li yıllarda gözenin başında cuma akşamları ve kutsal günlerde mumlar yakı-
lırdı. Bu günlerde gözeden çıkan suyun mis gibi koktuğuna inanılırdı. Ayrıca peri 
kızları tarafından yakılan ışıkların mahalle sakinlerince görüldüğü söylenirdi. Şimdi-
lerde göze mahallenin çöplüğü haline gelmiştir. 

Çamaşır Pınarı: Adak yeri olarak bilinir ve Karaman ile Kırkgöz arasındadır. Ay 
Deresi mevkiindeki bu gözenin “12 Gayıp Ereni” tarafından korunduğuna inanılır. 
Kutsal günlerde bu erenler, altısı bir tarafta, altısı bir tarafta olmak üzere cem ya-
parlarmış. Çamaşır Pınarı’nı rüyasında gören emzikli kadınlar çocuklarını buraya 
getirerek gözenin suyu ile yıkarlar. Çamaşır Pınarı, suyunun yumuşaklığından dolayı 
çamaşır yıkamakta da kullanılır. Koç katımı bu gözenin başında yapılır. Sebep hay-
vanların döllü olması içindir. 

Erikli İçmesi: İçme, Erikli köyünde şifalı olarak bilinen bir sudur. Suyun ekşimsi 
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bir tadı vardır. Müshil etkisinden dolayı sindirim sistemini temizler. 

Şifa özelliği ise aynı köydeki Koca Saçlı yatırından gelmektedir. Efsaneye göre 
Horasan’dan yola çıkan Koca Saçlı, ziyaret için Kerbelâ’ya uğrar. Ziyaret esnasında 
gördüğü rüyada Hz. Hüseyin “sana bir hediye vereyim... Divriği muhitinde bir su 
var. Benim verdiğim suyu şerbet niyetine bu suya kat. İçen şifa bulsun. Sonra da 
gelip seni ziyaret etsin. Eşiğine yüz süren beni ziyaret etmiş olsun” der. Koca Saçlı 
uyanınca bir kaba Kerbelâ’dan aldığı suyu koyup yola çıkar. Geyik donunda Erikli’ye 
gelir. Derviş donuna girip ahaliyi müslüman eder. Sonra içmeye, Kerbelâ’dan getirdi-
ği suyu döker. O günden sonra içmenin gözesinin etrafı kırmızı bir renk alır. İçenler 
de şifa bulur. Yöre halkına burasının Hz. Hüseyin’den bir hediye olduğu kabul edilir.

İkinci bir efsanede ise Hz. Hüseyin’in şehid edilmesinden dolayı suyun renginin 
kırmızı olduğu rivayet edilir. Sudaki minerallerden dolayı tadı ekşi, kenarındaki taş-
ları kırmızı olan bu suyu, halk dini efsanelerle bütünleştirmiştir. 

Hızır Pınarı: Kuluncak köyündedir. Hızır Pınarı Tepesi’nin altındadır. Efsaneye 
göre Hızır Peygamber bu mevkiye gelmiş ve susamış. Su bulmak için asasını kayalara 
vurmuş. Su çıkmayınca üç kere tekrarlamış. Üçüncüsünde berrak bir su fışkırmış. 
Buna rağmen Hızır’ın öfkesi geçmemiş. “Bu zamana kadar neredeydin?” diye sormuş. 
O da “üç dağı dolaştım da geldim” demiş. Büyük Baydığın ve Küçük Baydığın adlı iki 
dağ daha vardır o civarda. Öfkesini alamayan Hızır kayalara asasını vurmaya devam 
etmiş. Dik vurduğu yerlerden dikine, yatık vurduğu yerlerden oluk gibi yatığına su-
lar akmaya başlamış. Suyun çıktığı kayalarda, Hz. Hızır’ın atının ayak izleri olduğuna 
inanılan izler vardır. Bu kayalardan çıkan sular temizlikte kullanılmaz ve zemzem 
gibi kutsal su sayılır.”           

Hoşirük Suyu: Özellikle küçük çocukların bedenlerinde kabuklanarak ortaya çı-
kan cilt hastalığında (kerme) başvurulan bir başka su ise Kesme Köyü ile Divriği ara-
sında, Maden mevkiinde bulunan Hoşirük Suyu’dur. Buraya kır gezmesi gibi gidilip, 
birkaç kez yıkama ve suyunu içirme şeklinde yapılan işlemden sonra kabuklu yaralar 
şifaya kavuşur.

Hörtek suyu: Derimli sınırları içinde, Karahan Yaylası eteklerinden çıkan, soğuk 
bir kaynak suyudur.  

Sabun pınarı: Susuz Dağ’da, Susuzlar köyü civarından çıkan, sıcak ve kükürtlü bir 
sudur. Bu su ile yıkanmak vücuda dinçlik verir. Bu su ile yıkanmanın romatizmaya 
iyi geldiği de söylenmektedir.

Sülük Pınarı: Yalnızsöğüt Köyü sınırları içinde bulunan Sülük Pınarı’na ise ayakları 
şişip iltihaplananlar, benzeri şikâyetleri olanlar gider ve sülük vurdurarak rahatlarlar.

Doğumdan ölüme giden hayat serüveninde onsuz olamayacağımız bu hayati sıvının 
Divriğili için ne ifade ettiğini anlatmaya çalıştık. Su gibi aziz olun efendim. Esenlik-
ler...  
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Lügatçe:

Harmutlamak: Soğuk ve sıcak suyu birbirine katarak ılıştırmak.  

Kebe hamamı: Küçük çocukların emerken, yemek yerken tıkandıkları hastalığa 
halk arasında kebe denir. Kebe olan çocuklar yaşamaz diye bilinir. (Boynunda mus-
kasıyla) yaşasa da yedi yaşına kadar hamama sokulmaz. Daha sonra, siftah ettirilir ve 
merasimle yıkanır. 

Cılbant: Su işçisi.

Tol: Sukabağı. Ortası oyularak su kabı olarak kullanılır. 

Çağa bakracı: Çağa, çocuk anlamındadır. Çocukları işe/hamama alıştırmak için 
küçük bakır bakraçlar yapılır. Kurnadan bununla su taşıyarak eğlenir.

DİVRİ⁄İ HATIRASI...

Ahmet Mahir PEKŞEN

Canlandı gözümde bir bir anılar,
Toyhanedeki sal ve kürsübaŞı,
Hangi da€ın taŞından oyulmuŞtu,
Dutun altındaki kuyunun taŞı...
     
Avludaki güller yediverendi,
Bahçede biterdi zamba€ın ço€u,
Unutmuþtum, foto€raf hatırlattı,
Ne güzeldi damın bembeyaz lo€u...

TUT SALLADIM

Ahmet Mahir PEKŞEN

Tut salladım yeşil çimen üstüne
Ay boynuzlu ine€e burma büktüm,
Gittim pinden tavukları çıkardım
Yem küpünden avuçlayarak döktüm...
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BİR DÜNYA ŞAHESERİ: SİVAS DİVRİĞİ ULU CAMİİ

                                                                    Yrd.Doç.Dr. İbrahim SUBAŞI90 

18-20 Temmuz günlerinde İstanbul’dan bir grup arkadaş ile birlikte bir otobüs ile 
Sivas merkez, Kangal Alacahan, Kangal Balıklı Çermik ( Kaplıca ), Divriği Ulu Camii, 
Aşık Veysel’in Köyü ( Şarkışla Sivrialan ) ve müzesini ziyaret ve Şarkışla üzerinden 
geriye İstanbul’a dönüş programlı bir kültür gezisi yaptık.  Programı Sivas Platformu 
ile İstanbul Sancaktepe Belediyesi Başkanlığı düzenledi. Bu vesile ile Sivas Platformu 
Başkanı / İstanbul Sancaktepe Belediyesi Başkanı İsmail Erdem ile İstanbul Sancakte-
pe Belediyesi Başkan Yardımcısı / Sivas Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet 
Ali Cankatar’a ve Özel Kalem Müdürü / Sivas Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Meh-
met Genç’e teşekkür ediyoruz.

Böyle bir organizasyonu Mehmet Yalçın Yılmaz, Bekir Çelik, Salih Şahin ve Adnan 
Tan ile birlikte düzenlemekten dolayı son derece mutluyuz. Esas mutluluğumuz ise 
sultan şehir Sivas’ın tarihi ve tabii güzelliğini Sivas’lı olmayan veya Sivas’lı olması-
na rağmen bu güzellikleri bilmeyen dostlarımıza tanıtmaktır. Sivas’taki Gök Medre-
se, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Şifaiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese,  
Buruciye Medresesi, Sivas Kalesi, Ulu Camii, Kale Camii, Abdülvahabi Gazi Türbesi 
v.s.’yi  başka bir yazıya bırakarak, burada bir Dünya Şaheseri olan Sivas Divriği Ulu 
Camii’ni tanıtmaya çalışacağız. 

Sivas ilinin büyük ilçelerinden biri olan Divriği; Hitit İmparatorluğundan itibaren 
iskan görmüş önemli bir yerleşim merkezidir. İlçede bulunan zengin demir madenle-
rinin ihraç edilmesi ilçenin zenginliğini artırmıştır. Bu nedenle ilçe tarihin her döne-
minde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerin-
de de önemini yitirmeyen ilçe; Bizans devrinde Tepbrike olarak yaygın bir hal almış 
ve Türklerce Divrik adıyla anılmıştır.

Mengüçlü beyliği ya da Mengücekliler (1080-1228), Malazgirt Savaşı’ndan sonra 
Anadolu’da Erzincan, Kemah, Divriği, Şebinkarahisar yöresinde kurulmuş bir beylik-
tir. Kurucusu Malazgirt Savaşı’na komutan olarak katılmış Mengücek Gazi’dir. 1080 
yılında kurulduğu kabul edilmektedir. Rumlara karşı başarıları vardır.

Mengücek Gazi, Anadolu’nun fethi sırasında Erzincan, Kemah, Divriği ve Karahisar’ı 
zaptetmiştir. Kendisi bu çarpışmalarda şehit düşmüştür. 1142 yılında Mengücek 
Gazi’nin oğlunun iktidara gelmesiyle Erzincan kolu ve Divriği kolu olmak üzere ikiye 
bölünmüştürler. Erzincan kolunu 1228 yılında Erzincan’ı alan I. Alaeddin Keykubat 
bitirmiştir. Divriği kolu da 1252 yılında Selçukluların yönetimi altına girmiştir.

Mengücekliler sanatta da ilerlemiştirler. Divriği’de bulunan bazı eserleri zamanımıza 
kadar gelmiştir. Divriği’deki Kale Câmii bunlardandır ve 1180’de Şâhin-şâh Süleymân 
tarafından yaptırılmıştır. 

Divriği Ulu Camii ve Darü’ş-şifası adıyla dünya sanat tarihinde yer alan bu eşsiz 
eser, Anadolu Selçuklu Devleti Mengücek Oğulları Beyliği döneminde (1228); Ca-
mii, Mengücek Beyi Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah tarafından, Şifahane ise Ahmet 

(90) Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
   Sigortacılık Bölümü 
   Sigorta Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi
   Sivas Platformu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi
   isubasi@hotmail.com - subasiibrahim@yahoo.com                                                                                                                     
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Şah’ın eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmıştır. Ulu Camii; 1228-1229 yılın-
da inşâ ettirilmiştir. Bu câmiin kapıları sanat tarihi bakımından oldukça değerli kabul 
edilir. Ulu Câmii’n minberini ve hisarın kapılarından birini de Ahmet Şâh yaptırmıştır. 
Caminin yapımında mimar ve sanatkar olarak Ahlatlı Hürremşah ve Tiflisli Ahmet 
çalışmıştır. 

İslam Mimarisinin Baş yapıtlarından olan Divriği Ulu Camii; Fatma Hatun Camii, 
Ahmet Şah Camii diye de adlandırılır.

Behrâm Şâh’ın kızı ve Ahmet Şah’ın eşi Melike Turan Melek tarafından Ulu Camii’ye 
bitişik olarak yaptırılan Dârü’ş-şifâ (hastane) da önemli Mengücekli eserlerindendir. 
Ahmet Şah, annesiyle camiyi yaptırırken eşi Turan Melek de camiye bitişik hastane-
yi yaptırmıştır. Ulucami’nin vakfiyesi 5 Temmuz 1243 tarihini taşımaktadır. Evliya 
Çelebi şöyle demektedir: “Üstad.., mermer, bu camiye öyle emek sarf edip, kapı ve 
duvarları öyle nakş bukalemun eylemiş ki, methinde diller kısır, kalem kırıktır...” 

Camiye bitişik olarak inşa edilen darü’ş-şifanın meydana getirdiği dikdörtgen planlı 
yapı bloğu, Divriği Kalesi’nin bulunduğu kayalık tepenin güney batı yamacında dol-
durularak tesviye edilmiş eğimli bir arazide bulunmaktadır.

Divriği Ulu Camii ile Darü’ş-şifası birbirine bitişik iki ayrı işlevli yapıdan meydana 
gelmiştir. Bu eşsiz anıt Anadolu Türk tarihinin en önemli yapısıdır. Görkemli anıtın 
yeri siluet olarak çevresine uyumu da düşünülerek seçilmiştir. Mimari etkileri oluştu-
ran komposizyon, cephe güzelliği, malzeme seçimi, plastik anıtsal etki, ışık ve gölge 
yönünden de üstünlük taşır. 

Albert Gabriel “Anadolu Türk Anıtlarının en dikkate değer olanı Divriği Ulu Cami-
idir” demektedir. Voin Berchem “İslam sanatının en hayret ve hayranlık uyandırıcı 
eserlerinden biri Divriği Ulu Camii’dir” demektedir.

Hastanede ruh hastalıkları müzik ve su sesiyle tedavi edilirdi. 

16 sütunlu cami, 23 tonoz ve iki kubbe ile örtülüdür. Mihrabın biçim ve bezemeleri-
nin Anadolu’da başka örneği yoktur. Türkiye’nin restorasyon duayeni Doğan Kuban, 
Ulu Cami için “Eşi yok. Heykel gözüyle bakmak lazım. Müzeye kaldırılması gerekiyor 
ama sığmaz. Topkapı Sarayı’ndaki Mukaddes Emanetler gibi saklanmalı.” demiştir.

Divriği Ulu Camii ve Darü’ş-şifası Divriği Kalesi’nin güneyinde, Iğımbat tepesinin 
batı eteğinde yükselmektedir. Divriği Ulu Camii, Kale Camiini yaptıran Mengücek 
beyi Şahinşah’ın torunu ve Süleyman Şah’ın oğlu Ahmed Şah tarafından 1223 yılında 
yaptırılmaya başlandı. Anıtın baş mimarı Ahlatlı Hürremşah’tır. Caminin mükemmel 
bir işçilikle yapılmış olan ahşap minberi, Tiflisli İbrahim oğlu Ahmet adlı bir sanat-
kara aittir ve 1240 tarihini taşımaktadır. Ulu Camii’nin orijinal vakfiyesinin tarihi ise 
1243 olup, anıtın yapımı oldukça uzun sürmüştür.

Divriği Ulu Camii’nin ve Darü’ş-şifanın dünyadaki diğer tarihi eserlerden bir takım 
farkları vardır: Böyle mükemmel üç boyutlu detaylı geometrik sitiller ve bitkisel beze-
meler hiç bir yerde olmadığı sanat tarihçiler ve mimarlar tarafından söylenmektedir. 
Kapı ve duvarlara işlenen tüm motifler asimetriktir ve her karede binlerce taş işlemeli 
motif bulunur. Usta devamlı tekrardan kaçınmış ve kendisini yenilemiştir. Hiç bir 
motife bağımlı kalmamıştır. Her motifte Allah’ın birliğinin vurgulandığı gözlemlen-
mektedir.      
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Divriği Ulu Camii ve Darü’ş-şifasının dört kapısı vardır. Şifahane Taç Tapısı, Cami 
Kuzey Taç Kapı, Cami Batı Taç Kapı ve Şah Mahfili Taç Kapısı. Her biri birbirinden 
farklı eşsiz bezemelerle göz kamaştıran bir mimarlık ve mühendislik harikası niteli-
ğindedir.

Ulu Camii ve Darü’ş-şifa UNESCO’nun Türkiye’den Dünya Mirasına kabul ettiği ilk 
mimari yapıdır.

UNESCO tarafından 1985 yılında, 358 sıra numarası ile Dünya Kültür Mirası olarak 
kabul edilen ve Avrupalı Bilim Adamlarınca Anadolu’nun El Hamrası  olarak kabul 
edilen Divriği Ulu Camii ve Darü’ş-şifası’nın onarımına yönelik çalışmalar Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Sivas Valiliği 
tarafından yapılan protokol gereği yürütülmektedir.

UNESCO’nun koruma çalışmaları kapsamında yürütülen “Dünya Kültür Mirası” 
listesinde Türkiye’den dokuz doğal ve kültürel varlık bulunmaktadır. 1985 yılında, 
bu listede yer alan ilk üç varlık içinde olan Divriği Ulu Camii ve Darü’ş-şifası, özgün 
mimarisi, estetik, kültürel ve evrensel değeri ile ayrıca, 13.yy.da kadın-erkek eşitliğini 
de simgeleyen bir anıt olarak bu listeye alınmaya layık görülmüştür. Dünya Kültür 
Mirası listesinde yer alan diğer doğal ve kültürel varlıklar içinde Divriği Ulu Camii ve 
Darü’ş-şifası eser olarak (diğerleri SİT alanıdır) tektir. 91

Maalesef, ülke olarak böyle bir eseri korumaktan aciz bir durumdayız. Eser ile ilgili 
alınması gereken tedbirler bir an önce, eser yok olmadan alınmalıdır. Yok olduktan 
sonra alınacak önlemlerin bir anlamı yoktur. Yetkililerin işbirliği içinde bununla ilgili 
plan ve projeleri yapması, koordine olması, zamana karşı yarıştığının ve eserin değe-
rinin bilincinde olmaları gerekmektedir. Yine, eserin etrafındaki lüzumsuz, yapılma-
ması gereken, ama yapılan yapıların bir an önce yıkılması gerekmektedir. Olumsuz 
koşullardan etkilenmemesi için bu eser cam fanus içinde saklamak mümkün olsa ne 
kadar güzel olurdu. 

Ayrıca; Divriği’nin yolları bozuk ve bazı keskin virajları vardır. Yabancı ve yerli ki-
şilerin dünya şaheseri olan bu eseri görmeleri için yetkililerin bu sorunu çözmeleri 
gerekir. Eserin korunması ile ilgili sorunları bir nebze anlayabiliriz, ama çözülmesi 
ülkemiz için basit olan yol sorununun bu güne kadar neden çözülemediğini anlamak 
ise mümkün değildir.92  Böyle bir eseri görmemek ise büyük bir eksikliktir. Yetkililer 
ve herkes, böyle bir eseri koruma hususunda duyarlı olmalıdır. Herkesin bu yeri gör-
mesini ise özellikle öneririm. 

(Ekonomi İzmit - İş ve Ekonomi Dergisi, Sayı: 15, Ağustos 2009, s.58-59; Kurulu-
şundan Günümüze Fotoğraflarla Sivas Platformu, Sivas Platformu Yayını, İstanbul 
2010, s.182-185)

(91) (http://tr.wikipedia.org/wiki/Meng%C3%BC%C3%A7l%C3%BC_Beyli%C4%9Fi), (http://tr.wikipedia.org/wiki/
Divri%C4%9Fi_Ulu_Camii_ve_Dar%C3%BC%C5%9F%C5%9Fifas%C4%B1), (http://www.sivasinternet.net/tarihi_
yerler.asp),  (http://www.divrigim.com/divrigiulucamii.asp), (http://www.netfotograf.com/eser.asp?id=35)  
(Erişim tarihi: 04.08.2009).                                                                                                               

(92) Ankara’daki Sivas Günleri’nde ( 1 Nisan 2010 ) Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM, konuşmasında Baş-
bakanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’ın Divriği’nin yolunun yapılması için özel talimat verdiğini ve Divriği’nin 
yolunun yapılacağı müjdesini verdi.                                                                                                                
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DİVRİĞİ KEDİLERİ

Fatma PEŞKEN - Kutlu ÖZEN 

Evliya Çelebi’den bu yana ‘Divriği Kedisi/Kedileri’ üzerinde duran olmadı. Daha 
çok Ankara Kedisi, Van Kedisi üzerinde duruldu. Halbuki Evliya Çelebi 1640-
1650’li yıllarda  Erdebil vilayetinde satılan Divriği kedilerinden bahsediyordu. Yine 
aynı yıllarda Trabzon ve Sinop kedilerinden de bahsetmekteydi. Henüz o tarihlerde 
Ankara ve  Van kedileri Evliya Çelebi’nin dikkatini çekmemişti.

Benim çocukluğumda her evin fare tutan cins kedileri  vardı. Hiç unutmam ortao-
kul yıllarımda  (1951-1955)  Divriği Halk Kitaplığı Müdürü  olan Süruri  dayı  kedi 
meraklısıydı.  Bizden çok sevimli kedi yavruları getirmemizi isterdi. Biz de kitap 
okuma karşılığında kedi yavruları getirirdik. Sevimli kediler kitap dolapları arasında 
miyavlayarak gezerlerdi  Dayı ölünce kedilere sahip çıkan olmadı. Onlar da birer 
ikişer dükkanların arasına dağıldılar.

Evliya Çelebinin bahsettiği kediler daha çok sarı, kahverengi, siyah, portakal rengi  
tüylere sahipti. Divriği kedilerinde bazen bu renklerin üçü bir arada bulunur. Bazen 
de süt beyazı veya siyah olmak üzere tek renk hakimdir. 

Biz bu yazımızı nesilleri gittikçe tükenen Divriği kedilerini tanıtmak için yazdık

Bugün dünyaca ünlü Kangal köpekleri de  yirmi yıl öncesine kadar  yöresel ola-
rak tanınıyordu. Eğer bir veteriner hekim Kangal köpeklerini tanıtmasaydı kimsenin 
dikkatin çekmeyecekti. Divriği kedileri de aynı durumdadır. Divriği’nin zengin kül-
türü içinde Divriği kedilerinin de ayrı bir yeri vardır. 

Evliya Çelebi’nin anlattıkları

“ Rum- Arap ve Acem ülkelerinde bu Divriği’deki kediler kadar nazlı sevimli, avcı, 
edepli kedi bulunmaz.  Gerçi Mısır elvahının, Trabzon’un ve Sinop şehirlerinin ke-
dileri de meşhurdur amma bu Divriği’de yağlı, iri, samur gibi parlak postlu renkli 
kediler yetişir. Hatta Acem(İran) ülkesinde93 Erdebil vilayetine hediye götürülerek 
orda tellallar kafes içinde  başlarında gezdirip büyük pazar yerlerinde ve bedestanda 
“bir tomuş, iki tomuş diye satarlar. Dellalların ne şekilde bağırıp bir takım kendileri-
ne has sözler söylediklerini “Erdebil” seyahatimizde yazmıştık. 

Amma Divriği kadılarının müflis olanları gayet hasistir. Senede kırk-elli adet kediyi 
insafsızca öldürerek dabaklatıp kış için kürk yaptırıp giyerler. Rusya’nın sincap kür-
künden asla fark edilemeyin kırmızı renkli bir kürk olur.94

Bu Erdebil’de kedi yaşamadığından faresi çoktur. Erdebil halkının elbiseleri fare 
derdinden parça parça olmuştur. Onun için bu şehirde kedi para ile satılır. Ayrıca 
kedi tellalı vardır. Kafes içine koyup, alıp satarlar. Bilhassa Divriği kedisi burada çok 
değerli olup yüz kuruşa satıldığını gördüm. Amma yine yaşamaz. Dellalları(tellalları)  
kedi sattıkları vakit  şu tasarlama beyitleri yüksek sesle söylerler:

(93) Günümüzde Irak toprakları içerisindedir.                                                                                                                  

(94) Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Üç Dal  Neşriyat, Cilt: 3-4, S.168                                                                                                                 
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Ey talibler merabe
Senuretün sayyade
Müeddebe ve herrabe
Munise  ve tarabe
Suraka değil gamhare  
Fareye vermez çare
Daha bir çok  görülecek şeyleri vardır ama yazmaktan vazgeçildi…95

 

Günümüzdeki Divriği Kedileri

a. Kedilere takılan adlar: Mestan, Meliki,Maviş, Minnoş,Boncuk, Hanım, Yu-
mak…Bunların dışında herhangi bir ünlünün, sporcunun adı da verilir. Ayrıca “Ay-
sun, Yıldız…gibi bayan adları da verilir.

Sarı renkli ve iri olanlarına  ‘sarman’, Siyah benekli ve çizgileri gri olanlarına ‘tekir’ 
denilir.  

b. Cins Kedi: Eğer eve kedi alınacaksa soyu sopu (Meliki, Tekir, Sarman) araştırılıp 
ağzının içinde mührü olup olmadığı kontrolden geçip , anasında babasında hırsızlık 
olup olmadığına dikkat edilir.Hatta yıllarca önce bir akraba evine cins kedi olarak 
verilenlerden bir tanesi “Bizim evin torunu o; aslı belli, nesli belli” diye rica minnet 
ama gönül rahatlığı ile istenebilir. (Pekşen)

Kilerlerin sadık bekçiliği görevini gönül rahatlığıyla yapan bu sevimli hayvanların  
cins yavrularını isteyen aileye verme işine ’kedinin gelin edilmesi’ denilmektedir.
(Divriği’de Mutfak Kültürü)

Bu arada eve öyle sırmalı tahtırevanla  getirildikten sonra , köşe minderlerinin üs-
tünde istirahata çekilen , farelerin tavan aralarında , yük dolaplarında köşe kapmaca 
oynamalarına izin verilen kedilere  hiç de hoş bakılmaz.  Kedi dediğin cevval olmalı, 
kulağı kirişte olup  en ufak çıtırtıda  avının üstüne atılabilmelidir.(Pekşen )

Hadis: Divriği yöresinde kedilerle ilgili şöyle bir hadis anlatılır. “ Meliki” denilen 
siyahlı grili  bir kedi cinsini beslemenin sevap olduğuna inanılır. Bu kedi cinsinin  
Hz.Peygamber’in dizinin dibinde uyuduğu ve onun tarafından sevildiği hatta uyan-
dırmaya kıyamadığı için eteğini keserek namaza kalktığı söylenir. 

Avcı kedinin bulunduğu evde karafatma, hamam böceği, örümcek, …türü haşere, 
hele hele yaz aylarının korkulu rüyası akrep bulunmaz. Komşu evlerin tavuklarını, 
cücüklerini bahçeye sokmaz; Siniye sofraya yanaşmaz. (Hacı Veli Karşıt, Pekşen der-
lemesi).

Kedilerin dışarı ihtiyacı olunca  kapı dibinde miyavlamasına bakılarak kapı açılır;  
geri geldiğinde de kapıya sürtünmesi, tırnaklayarak  miyavlaması hissedilince içeri 
alınır. 

(95) Evliya Çelebi, Üçdal Neşriyat,   C:.1-2, s. 594                                                                                                                 
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c. Kedilerin davranışları: Kışın soba dibinde güzellik uykusuna yatan; uyandıktan 
sonra ön patisini  üç kere aşırarak yalanan kedinin bu hareketi misafir geleceğine yo-
rumlanır. Kedinin pıskırması  da  misafire yorulur.  Yine küçük çocukların bacağının 
arasından bakması, yürüyen çocukların sürünmesi; ocaktaki odunların hırıltılı bir 
ses çıkararak yanması, çaydan çıkan iri çöpün bardakta yüzmesi…misafir geleceğine 
işaret eder. 

“ Bizim kedimiz dişi idi. Meliki denilen kırçıl renkli, ince yollu, tüyü az olup dökül-
mediği için makbul sayılan cinstendi. Doğuracağı zaman millet sıraya girerdi. ‘Aman 
n’olursuz,  bize bi tane yovru veresiz. Sizinkisi çok cins hayvan’…

Bizimkisinin adı yoktu. Babam ‘Gel gızı…Gel gızı’ derdi. O da yanına gelirdi. Gızı, 
kızım, anlamındaydı.  Avcıydı. Eğer kilerden bir çıtırtı duyarsa oraya siner, şurada 
yemeğe soğusa bile  oradaki çıtırtının sebebini anlamadan, o sıçanı yakalamadan 
içeri gelmezdi.

Güz gelip de kızılcıklar oldu muydu, ayazdaki kızılcık ağacımızın yanıbaşında bu-
lunan ayva ağacının dalına siner, gelen kuşları takip ederdi. Eğer olmuş kızılcıkları 
yemeye yeltenen bir serçe olursa onu kapardı. Hem karının doyurmuş, hem de kı-
zılcıkları kurtarmış… Birinde serçe ile birlikte gölün içine(su birikintisi) düşmüştü.

Eğer yağmur yağdıysa, ayazdaki taşlara basarak narin adımlarla yürürdü. Elin 
pisikleri(kedileri)  gibi soba kurumuna bulanmaz, pöhrenklerin içinden geçip kara 
çamura bulanmazdı.  

d. Kedi toprağı: Kediler kış aylarında dışarı çıkmazlardı. Bunlar için evin bir ta-
rafında kedi toprağı hazırlanırdı. Evin köşesindeki çukura ölük( killi toprak) ko-
nulurdu. Kedi de ihtiyacını burada görür: evin içini ıslatmazdı, kirletmezdi. Evin 
hanımları kedi yavrularını buraya alıştırırlardı. Cins kediler asla bu yeri şaşırmaz.

Evin içinde kedi toprağı denilen yere  burnu sürtülerek tuvalet alışkanlığı sağlanan 
hayvan, kapı arkasında mırıldanarak tuvalet ihtiyacını belirtir. Kedi toprağı zaman 
zaman değiştirilerek yenisi konur. Yavru ve yetişkin  kediler bu toprağın dışında bir 
yere pislik etmezler.  Kedi toprağı çocuk ve loğusa için lazım olan, killi bir topraktır.  
Bu topraklar Divriği’de ölüklük denilen yerlerden temin olunur. Bu işi meslek edinen 
öllükçüler vardı. Dıngıl Bekir bu işin uzmanıydı. Eşeği ile öllüklüğa gider, çuvalına 
doldurduğu ince ölükleri teneke hesabı satardı. Benim Divriği’deki öğrencilik yılla-
rımda (1946-1956)Bekir Ağa orta yaşlı bir adamdı.

 Benim en küçük çocuğum Divriği’den Sivas’a gelince(1965) ölük bulmakta bayağı 
zorlandık. Sivas’ta da bu işi meslek edinen höllükçüler/öllükçüler vardı. Zaman za-
man “Öllüga…” diye bağırarak dolaşırlardı.Kadınlar bunlardan ölük alırlardı.

e. Pisik deliği: Evin dış kapısının yanında küçük,yuvarlak, bir kedinin geçebileceği 
büyüklükte hazırlanan bir delik bulunurdu. Kediler bu delikten çıkarak gezinirlerdi. 
Pisik deliği hayvana verilen değerin bir göstergesidir.

Evi müsait olmayanlar, ahır, samanlık gibi yerlere bu deliklerden koyarlar. Akşam 
olup kedi içeri girdikten sonra bu delik eski minder, çul çaput gibi şeylerle kapatılır.
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Tilki, sansar gibi kümes hayvanları zarar görmesin diye. Hatta akşam otururken ev 
ahalisi  birbirine bu durumu sorar: “Pisiğin deliği kapandı mı, ahır samanlık kapısı 
kilitlendi mi?..” diye.

f. Kedi çanağı: Kedilere ait özel tabağa/çanağa kedi çanağı denir. Bu bakırcılar 
tarafından yapılmış olan özel bir eşya olduğu gibi peynir tabağı/mahledür(küçük 
tabak) gibi bir tabak da olabilir.  Bu tabağa bir daha yemek konulup yenmez. Bu ta-
bak kedilere aittir. Kedinin su içtiği tas da  insanlar tarafından kullanılmaz. Kedinin 
suya, yemeğe ağzının değmemesine  dikkat edilir. Özellikle çocukların oynaşmasına, 
ağzını burnunu öpmesine izin verilmez. 

Kedilerin yemeği:  Evin artan  yemekleri; ciğerin/etin artık kısımları verilir. 

g. Hırsız kedi: Önüne  konulanı yemeyen, yalana yalana karnı şişmiş vaziyette eve 
gelince bir suç işlediği anlaşılan  kediye hırsız kedi denir.

Buz dolabı olmadığı dönemlerde “süt selesi” altına gizlenen yemeklere hırsızlama 
dalan kedinin vay haline. … Evin hatununca/hanımınca “Seleyi devirmiş,  tırhıdı ya-
lamış. Kulaklı sahanın dolusu tırhıdı kaldırdım yunduya döktüm: demesi o akşamın 
hararetli konusu olmaya namzettir artık.(Pekşen)

Çocukluğumdan hatırlarım. Yan komşumuzun oldukça büyük, hırsız bir kedisi 
vardı. Azıtsan azıtılmaz. Dövmeye kalksan dövülmez. Her gün bir evden “…gilin 
kedi/pisik cücükleri kaçırdı” yahut “peynire battı” gibi sesler gelirdi. Rahmetli an-
nem “…gilin kedi gene bir yar yıktı…” derdi. Çok yaşlı olan bu kedi ölüp gitti de 
mahalleli kurtuldu.

h. Kedilerin gırnova gelmesi: Kediler normal yaşantılarında ‘miyav’, Mart ayı ge-
lince gırnov’ diye seslenirler.Kedilerin  evden kaçıp damlarda duvar üstlerinde, saçak 
uçlarında gezmesine ‘gırnova gitti’ denilir. İşte o zamanda Divriği tabiriyle  ‘elleri 
yüzleri belürsüz’ gelirler. Tüyleri sim siyah, çamura belenmiş, yüzleri çizilmiş bir 
halde eve dönerler.

ı. Kedi/pisik yavrusu(yovrusu) :  Bu evcil hayvanlar beş altı tane yavru meydana 
getirirler. Bazı sokak kedileri de doğurma zamanı gelince müsait buldukları  ahır, 
samanlık, çatı gibi yerlere  birkaç gün öncesinden gizlice yerleşip  orada doğurur-
lar.  Yanına yaklaşanı  pofurtulu sesler çıkartıp kovarak yanlarından  uzaklaştıran bu 
sahipsiz  kedilere loğusa zamanlarında  mahelle halkı bakar, karınlarını doyururlar 
buna rağmen  bu yavrulardan bir ikisi hayatta kalır. Kimisini karga kapar, kimisini 
yabanıi Bazen da bu yavrular  erkek kediler tarafından yenilir.

i. Kedilerin çağrılması:  Divriği’de kediye pisik denir, Kediler “pis, pis ,pis…”ya da 
“Gel pisi pisi…”, “Güpüs, güpüs, güpüs..diye çağırılır. Bir suç işlediği zaman “Pişt…” 
diye kovulur. 

k. Kedinin azıtılması: Mahallenin küçük çocukları kedinin/kedilerin azıtılması 
işleminde kullanılırdı.  Kediler evin büyükleri tarafından bir torbaya konulur ve ço-
cuklardan mahallenin uzağına bırakılması  istenirdi. Kediler  çok  kasap dükkanla-
rının önüne bırakılırdı. Yine kasabanın dışındaki hayvan kesim yerleri de/salakhane 
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kedilerin azıtılma mahalleriydi. Çoğu zaman da yakın köylere bırakılırdı.  Kedilerin 
yük vagonlarına bırakıldığı da olurdu. Bunlar Çetinkaya ya da Erzincan istikametine 
yolcu edilirdi. Çetinkaya istasyonuna azıttığımız kedi bir ay sonra evimize gelmişti.

Azıtılan kedilerin yıldızlara bakarak yolunu bulacağına inanılır.

Eğer kedi çoksa, azıtmak icap ediyorsa , gözü açılmadan bir torbaya konulup kır bir 
yere götürülüp bırakılır. Karga kuş halletsin diye.

Kedi yaşlanınca azıtılmaz.  Yaşlı kedinin azıtılmasına hoş bakılmaz. Uygun bir kö-
şede  öldüğü güne kadar bakılıp beslenir. Komşumuzun sarı, koyu kahverengi ve 
beyaz renkli kedisi yıllarca o şekilde yaşamıştır. Yaşlı kedilerin  azıtıldığı takdirde 
evdekilere beddue edeciği inancı mevcuttur. 

k. Kedilerin çümdürülmesi: Kediler de senede bir iki kere çümdürülür. Teşine ılık 
su konulup sabunla yıkanır. Kedi yıkayanların elini kolunu cırmalar.

 l. Kedilerin Süslenmesi: Kadınlar  kedi yavrularına ve kedilere bir takım süsleme-
ler yaparlar. Kedinin boynunun arka kısmına ; yani dille yalayamayacağı yere kına 
vurup ; kulaklarına püskülden küpe takarlar. Püskül daha çok yavru kedilere  takılır. 
Püskülün ucunda mavi boncuk bulunmaktadır. 

 “Hatta  kimi çok titiz kadınlarca da bal mumu eritilmiş ceviz kabuğunun içine ke-
dinin patilerinin sokulup dondurulduğu tık tıkır gezen bu kedilerin  ayağının/ceviz 
kabuğu ayakkabısının sık sık silinerek temizlik  sağlandığı söylenmektedir. (Pekşen)

i.Kedi menekşesi: Divriği bahçelerindeki minik mavi çiçekli bir bitkinin adı ‘kedi 
menekşesi’ dir.Kediler ot yerlerse, başlarının ağrıdığına yorulur. 

Kedinin ölümü: Evin kedisi öldüğünde ‘Evin emektarıydı’ denilerek kefenlenip 
gömülür. Kimilerinden de ‘Pisik ölünce başı kefenlenip öyle gömülür’ denildiğini 
işittim(Fatma Peşken).

Kedilere dair hatıralar:  Kedilerin –daha çok yavru kedilerin- topla oynaması sa-
dece kediyi değil; evdekileri de eğlendirmektedir. ‘Eskiden kalaycı dükkanı yıkıl-
dıktan sonra  bakkaliye dükkanı ve marangozluk gibi işler deneyen Büyükbabam  
Besnili Veysel Usta’nın tahtadan yaptığı bir top vardı. Ucundaki çiviye  ip bağlar, 
onu da anneannemin   yattığı karyolanın demirine bağlardı. Anneannemin kedisi  
Movuş(Maviş) o tahta topla oynar, sürekli hasta olan sahibini canlandırırdı.’

Kedilerle ilgili  masallar/söylenceler:

Zurnacı Başı: “Divriği’de hamamcılık yapan bir kişi varmış, Bu adamın da sim 
siyah bir kedisi varmış. Hamamcı bir gün hamamın kubbesinden bakarken siyah 
kedinin zurna çalarak hamamın içinde dolaştığını görmüş. Zaten siyah kedi akşam 
gider, sabahleyin  dönermiş.

 Siyah kedi sabah olunca evine dönmüş. Ev sahibi, sabahleyin kedinin eve geldiğini 
görünce “ Hoş geldin zurnacı başı “ demiş: ama bu lafı söyledikten sonra siyah kedi 
bir daha eve gelmemiş. “(Fatma Tugut/Divriği) 
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Kedinin yemek yemesi: Kedi inanışa göre gözünü yumarak yemek yermiş. Yani 
verilene şükretmezmiş. Güya köpek dermiş ki ”Sen sıcak evin içinde oturuyorsun, 
inkar ediyorsun, ben dışarıdayım ve inkarcı değilim. Yemek, kedinin çanağına ko-
nulurken besmele çekilir “Yer gök şahidim olsun!...” denilir. Köpeğe söylenmeyen bu 
söz ile ev sahibi yeri göğü kendisine şahit tutar.

Kedi ile Köpek Efsanesi:  Kedi ile köpek bir araya geldiklerinde aralarında şöyle 
bir konuşma geçmiş; kedi:-Ev halkının hepsinin gözü kör olsa da evde ne var ne yok 
hepsini yesem,demiş.

Bu konuşmaya içerleyen köpek:
-Ev halkı çok kalabalık olsa, her biri bana bir ekmek verse de yesem, demiş.
Bu olaydan anlaşıldığı gibi kedi daima nankör, köpek ise sadık olmuş.96

Kedi –Köpek Geçimsizliği: Kedi ile köpek arasındaki geçimsizliğin sebebini hal-
kımız bir efsaneyle açıklamaya çalışmıştır.

Ahirette, hesaplaşma günü geldiğinde kimin kimde hakkı varsa alacaktır. Bu durum 
sadece insanlar için değil, hayvanlar için de geçerlidir. Hayvanlar, dünyada sahipleri 
veya başkaları tarafından zulme uğramışlarsa, haklarını aldıktan sonra tekrar toprak 
olacaklardır.

Aşağıdaki efsanede kedilere, “kör pisik” veya “nankör hayvan”,köpeklere “sadık 
dost” denilmesinin izahı da olabilmektedir.

Sorguya çekilen bir adamdan bütün hak sahipleri gelip haklarını aldıkları zaman, 
bir kedi ortaya çıkarak:

-Bu adam dünyadayken benim sahibimdi. Bana hiçbir zaman iyi davranmadı; ye-
mek vermedi. O zaman ağzım dilim yoktu, derdimi anlatamadım; şimdi hakkımı 
almak istiyorum; gereken cezayı verin, diyecektir.

Bu sırada bir köpek çıkarak:

-Hadi oradan sen de kör pisik(kedi)! Bu adam dünyada iken benim sahibimdi. Yedi 
kapı dışında olduğum halde beni aç bırakmadı. Sevgisini ve  merhametini benden 
esirgemedi de evin içinde olduğun halde seni mi aç bıraktı?... diyerek kovalayacaktır.

Yukarıdaki efsaneye dayanarak halkımız, dünyadaki kedi-köpek geçimsizliğini bir 
nevi erken hesaplaşma olarak görmektedir.97

 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Üç Dal  Neşriyat, c.3-4, S.168
Erdebil’deki kutsal taş….Evliya Çelebi, .1-2, s.593 Şeyh Safiyüddin… Kafesi içine

(96) Kadir Pürlü, Sivas İlbeyli Yöresinden Derlenen Efsaneler, Revak,/98, s .51                                                                                                          

(97) ekeriya Metin, Şarkışla Efsaneleri
Divriği Yağbasan Köyü
Yağbasan köyü, 01.04.1930 
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YAĞBASAN KÖYÜ

01.04.1930 Yağbasan Köyü

Halil Sami (ÖZEN)

 a. Muhit/Yer:

Burası çok eski bir köy olup  eski adi “Hargin”dir. Sekiz yüz tarihlerinde “Yaği-Ba-
san” manasında(anlamında) bir Türk kabilesi yerleşiyor. Kabile reisinin adına izafe-
ten Yağbasan deniliyor. 50-60 sene evvel Kars’tan  gelme 5-6 evden başkası yerlidir. 

Oldukça büyük olan bu köyde evvelce bir cami olduğu kesin olarak biliniyorsa da 
şimdi binadan eser kalmamıştır.  Ayni zamanda Kars’tan gelen  dedeler de köhne 
saltanattan(padişahlıktan) faydalanarak ahaliyi tamamen Bektaşi yapmışlardır.

Yağbasan, Divriği’nin garbinde(batısında), Sincan nahiyesine merbuttur(bağlıdır).  

 1. Yağbasan hududu:

Şarkta Sarpan köyü, çay; garpte İgdir, İmirhan köyleri, şimalde Tepehan, Ateş-Ali 
köyleri, , cenupta çay olup 50 haneli bir köydür.

Bu köyde su meselesi(sorunu) da çok mühimdir(önemlidir). Susuzluk yüzün-
den mahsul az geliyor.  Derelerden kaynayan tatlı sular da içme sularını teşkil 
ediyor(meydana getiriyor). Köy içinde bulunan pınar da acemi ustalar elinde kaldı-
ğından evvelki akıntısını tamamen yitirmiştir.

2. Köylülerin arazilerine verdikleri adlar

Dokuz Dönek, Eyüp Ağanın Düzü, Ali Ürük, Kepirli, Kamışlı, Nevruzlu, Kel Bekir, 
Çayın Tarlaları, Bitli Yurt, Tut, Kumlu Yurt, , Söğütlü, Heycek, Hasan Dedenin Ağılı, 
Kanlı Güney, Gök Tepe, Küsme, Arduç Tepe, Sancak, Ali Abbas, Tötük, Yörük Musa, 
Tömbül Tepe, Tozlu Yurt, Kilise Puvarı, Dokuzlama, Pöhrekli,  Kara Ağaç, Kürünlü, 
Onbaşı,  Acı Göz, Gün Tepe, Cır Cır, Baharözü, Elmalı, Delikli Kaya,  Acı Sulak, Köle 
Süleyman, Sığır Eğleği, Tavşan Yatağı, Kebap Puvarı, Ocaklı, Erik, Pir Ahmet, At 
Vurulan, Muru, Haydar Koca, Boz Tepe, Yan Ağılı, Haymantar, Kesdoğlu, Tatlı Pınar, 
Kıllı Alinin Koçu, Acı, Bağ Armudu, Ahmet Şeyh, Kürdün Yurdu, Hacov, Fındıklı...

Dokuz Dönek: Görünüşte yakın, hakikatte uzak ve bir takım dönekleri olduğun-
dan bu ad verilmiştir.

Ali Ürük: Bu namda bir adamın o  mevkide  tarlası olduğundan.

Kamışlı: O havalide fazla kamış olduğundan 

Çayın Tarlaları: Çaya yakın olduklarından

Göğ Tepe: Toprağının göğ olmasından

Küsme: Küsme adındaki ziyaret yeri

Cadde: Şose üzerinde olan tarlalar



156

Bağ Armudu: Arazi içinde tatlı bir armut olduğundan

Kürdün Yurdu: Bu arazilerin aşiretlere yakın olmasından

Köylünün diğer arazileri hakkındaki rivayetleri de hep bu tarzda uydurma bir şey-
ler olduğundan hepsini yazmaktan vazgeçtim.

3. Yollar:

 Şimdiye kadar bu köyün yolları da ihmal edilmiştir.  Civarlarındaki köylere, kasa-
baya kağnıların geçecekleri nispette dar ve intizamsız yollar yapılmışsa da  Cumhu-
riyet hükümetimizin vazifeşinas(görevine düşkün) memurları bu yolların  ıslahı için 
son gayretlerini sarf ediyorlar.

4. Dereler:

Yağbasan’ın dereleri:  Köyün 10-15 dakika şimalinden başlayarak cenuba doğru bir 
saat uzayarak çaya dökülürler. Çamaşır, Sancak, Kırkgöz dereleri köyün şarkında, 
Kaçak, Dut, Körpınar dereleri garbindedir.

5.Ağıllar:

Bu muhitte davar az olduğu için yaylalara çıkmazlar. Kış aylarında keçilerini köyün 
şimal-i garbisinde bulunan baltalıklarda yapmış oldukları  küçük ağıllara götürerek  
kış çıkıncaya kadar oralarda yayarlar.  Bu ağıllar adi taş parçalarından ve çamurdan 
yapılmıştır. En çok 50-60 davar alacak büyüklükte olan bu ağıllarda bir ocak ve 
ağaçlarla çevrilmiş yatak yeri vardır. Ekserisinde pencere yoktur; olanlar da küçük-
tür. 

6. Ağıl bulunan baltalıklar şunlardır:

Söğütlü, Yanık Ağılı, Heycek, Hasan Dede... Bu arazi dahilinde(içinde) dağdan ziya-
de tepelere tesadüf ediliyor(rastlanıyor).Şarkında(   ) Kuş Tepesi, şimalinde(  ) Küsme 
ve Göğ tepeler, garbinde(  ) Ardıç tepeleri vardır. 

b. Ziyaret ve Eğlence Yerleri:

Başlıca ziyaret yerleri: Küsme, Kaçak, Garip Ardıç’tır.  Bunlar hakkında edindiğim 
malumat(bilgi) şudur:

Hakiki(gerçek) adları köylülerce meçhul olan (bilinmeyen)erenlerden (derviş-
lerden) üç kardeş Yağbasan’a doğru  gelirlerken bir ardıcın altında oturuyor-
lar.Sonra aralarında kavga zuhur ediyor(başlıyor). İçlerinden bir tanesi  köyün 
şimaline doğru kaçıyor ve kaçtığı için o arazi “Kaçak” adını alıyor. Ortancıl 
kardeş küçük kardeşinin gaip olmasından(yitmesinden) dolayı  büyük karde-
şine küsüp köyün şimalindeki tepede oturuyor.  İşte bu sebepten bu civardaki 
arazi de “Küsme” adını alıyor. Üçüncü yapa yalnız bir ardıcın altında kaldığı 
için  “Garip” namını alıyor.  Ardıca izafeten de o mıntıkaya “Garip Ardıç” de-
niliyor ve herkes bulunduğu yerlerde birer ağaç yetiştirerek kabirlerini gaip 
ediyorlar(mezarlarını gözle görünmez hale getiriyorlar).  Köylüler işte bu uy-
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durma sizlere itikat ediyorlar(inanıyorlar). 

1.Kaçak: 

Epeyce uzayan bir tepenin altında berrak ve leziz bir su gözesi. Yanı başında asır 
dide(asırlık) bir söğüt ağacı. Bu ağacın bazı daları kuru. Bazı dalları yeşil... Kar-
ma karışık bir halde. Çok tuhaf ve tarifi müşkil(tanımlanması zor) bir manzara var. 
Köylüler bu ağaca mukaddes gözüyle baktıkları için kuruyan kısımlarını da timar 
etmezler(kesip ayıklamazlar). Hatta bir araba kadar kuruyup da dibine yuvarlanan 
kuru ağaçları bile yakmaktan havf ediyorlar(korkuyorlar) ve dibinde çürümeye bıra-
kıyorlar. Fakat yeni yetişenler, hususile(özellikle) talebelerim(öğrencilerim) bu ihti-
yar ağaca ehemmiyet(önem) vermiyorlar.

Köylüler dileklerinin kabulü için bu ağaca çiviler çakarlar, paçavralar bağlarlar. 
Niyaz(secde) ederler ve bu koca söğüdün sahibi addettikleri Kaçak’tan imdat(yardım) 
beklerler. 

2. Küsme:

 Köye nazır(bakan)yüksek bir tepenin üzerinde “Küsme” tarafından dikilen 5-6 
tane ardıç ağacı vardır. Birkaç mezar varsa da köylü kabirleridir.  Yağmur yağmadığı 
zamanlarda, ay ve güneş tutulmalarında, ekseriya(genellikle)  bayramlarda bütün 
köylü, herkes  kudreti nispetinde  bir şey pişirerek dedenin arkasından bu yokuşa 
tırmanırlar. Orada dede saz çalar, düvaz –imamlar(Bektaşi duaları/manzum) söyler. 
Köylüler de “Allah...Allah...” diye bağırırlar. Lokmacı(yemek dağıtan) getirdiklerini 
pay eder. Eğer yemek orada piştiyse herkes baş parmağıyla, ekmeklerle yuvarlamaya 
başlarlar(Baş parmakları ve saç ekmeği yardımıyla yemeklerini yerler). Herkes dağı-
lır. Dedeler ve köyün ileri gelenleri, gelen lokmaların(yenilecek şeylerin) en nefisini 
yerler. 

3. Garip Ardıç: 

Bu ziyaret köyün alt başında yarım asırlık mesafededir.  Kar fazla yağıp da vaktin-
de kalkmazsa, ayakları yalın olmak üzere(yalınayak) bazı adamlar cenupta bulunan 
ziyarete doğru koşarak “Ya Garip Ardıç, bir kaba yel(güney rüzgarı) yolla!..” diye 
yalvarırlar.Aynı Küsme’ye gittikleri gibi  bu kerre(defa) de Garip Ardıç’a giderler.  
Yeyip(yiyip) içme, saz-söz, Küsmedeki’nin eşidir.

Her tarafı kuru olan bu ağaç, rüzgarın tesiriyle birkaç sene evvel(1926) devrilmişse 
de, güya rüyalarına girerek  “Beni dikiniz!..” demiş. Köylüler de kazma-kürek bu 
koca alameti dikmişler.

( Bu yazı Halil Sami Özen’in Divriği Yağbasan Köyü Folkloru adlı kitabından 
alınmıştır. Kitabın mevcudu yoktur. Kutlu Özen )



158

SİVAS ERZURUM DEMİRYOLU HATTI

İhsan ÇALAPVERDİ

Sivas-Erzurum hattı yapıldığı seneler; hat güzergâhının çevresindeki yerleşim alan-
larında yaşayan halk için çok heyecanlı ve coşkulu günler yaşatmıştır. Ulaşım zor-
luklarını yıllarca yaşayanlar için trende ayakta gitmekbile onlar için bulunmaz bir 
nimet ve lüks idi.

Divriği den trene kapılardan binmenin eşya ve yolcu yoğunluğu nedeniyle müm-
kün olmadığı hallerde yolcularımızı vagon pencerelerinden rica eder bindirirdik. 
İstanbul’a giden Babamı böyle çok yolcu etmişizdir. Anadolu insanı için her şeydi 
tren. Ulaşımdaki kolaylığın eğitime ve ticarete çok olumlu yansımalarının sonucu 
okuyan öğrenci sayılarında hızlı bir artış sağlanmış, bölgedeki ticarette çeşitlilik ve 
miktarda artış sağlanmıştır. 

Sivas-Erzurum hattı ile ilgili hazırladığım bu çalışmamda hattın yapıldığı yıllardaki 
güncel bilgileri, gazete haberlerini, resimleri ve belgeleri mümkün olduğunca oriji-
nalleri ile o günkü coşkulu ifadelerle yansıtmaya çalıştım. Hattın inşası esnasında 
Divriği çevresinde bulunan demir madeninin ülke ekonomisine katkısı o günkü eko-
nomi bakanı Celal Bayar tarafından çok önemle ifade edilmesine karşılık ilerleyen 
seneler Divriği’yi Karabük, Batman gibi maden şehirlerinin çok gerisinde bırakmıştır. 
Bu şehirler birer il olmasına rağmen Divriği demir, bakır, krom, kömür gibi çok çe-
şitli maden zenginliğinin yanı sıra UNESCO’nun Dünya Mirası ilan ettiği Divriği Ulu 
Camii ve Darüşşifası, cami, kümbet, han, köprü, kale, bedesten, sivil mimari eserleri 
gibi pek çok tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olmasına rağmen gerileyen üçüncü 
sınıf bir ilçe konumundadır. Hattın inşası esnasındaki yöresel hatıralara yeterince 
ulaşamadım. Divriği’den ve Ilıç ilçesine bağlı Dostal köyü veb sitesinden o günleri 
yaşayanların hatıralarını internetten temin edebildim. Belki ilerleyen yıllarda Sivas - 
Erzurum Demiryolu İnşaası ( 1933-1939 )o günlerdeki hatıralara ulaşarak coşkuyu 
yaşayanların ifadeleriyle çok daha geniş kapsamlı anlatmak mümkün olabilir.

Kültürel mirasımızın korunmasındaki yılmadan çalışmalarıyla bizlere her an öğreti-
de bulunan Çekül Vakfı Başkanı sayın Prof.Dr. Metin Sözen hocamıza, çalışmalarıyla 
bizlere önderlik eden değerli hemşerimiz Divriği’li tarihçi yazarımız Sayın Necdet 
Sakaoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür ederim.

SİVAS-ERZURUM HATTI İLE İLGİLİ ÇIKARILAN KANUNLAR

Sivas-Erzurum hattını inşa için dahili istikraz akdine dair 28–5–1934 tarih ve 2463 
numaralı kanunun birinci maddesine bir fıkra ilavesi hakkında kanun;
Kanun No:2614 Kabul tarihi:15–12–1934
Madde 1- 2463 numaralı kanunun birinci maddesine şu fıkra ilave edilmiştir.İşbu 
istikraz tahvillerini icabı hale göre yalnız faizli olarak ve azami senelikfaiz nikbeti % 
7 olmak üzere ihraç hususunda Maliye Vekili salâhiyettardır.
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Madde 2- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3- Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur.
17–12–1934 NO:165-SİVAS-ERZURUM HATTI İLE MALATYA’DAN
BAŞLAYARAK DİVRİK CİVARINDA BU HATLA BİRLEŞECEK
İLTİSAK HATTININ İNŞALARINA DAİR KANUN
20 MAYIS 1933
Resmi gazete ile neşir ve ilanı: 27 Mayıs 1933-Sayı: 2411 
Kanun No:2200
Madde 1-Sivas’tan başlayarak Divrik-Kemah, Erzincan tarikile Erzurum’avarmak ve 
Malatya’dan başlıyarak Divrik civarında münasip bir noktadamezkûr hatla iltisak 
eylamak ve 1933 mali senesi iptidasından itibaren en çok 8 sene zarfında ikmal ed-
ilmek üzere normal genişlikte iki demiryolunun inşası
için 80 milyon liranın sarfına ve bunlar için gelecek senelere sari taahhütlerdebu-
lunmaya vevadeleri inşaat müddetlerine bağlı olmamak ve resülmali10 Sivas - Er-
zurum Demiryolu İnşaası 1933-1939 bu miktarları geçmemek üzere bono ihracına 
mezuniyet verilmiştir.
Bu Bonolara Maliye Vekâleti Ziraat Bankasının kefaletini alabilir.
Madde 2-İşbu demiryollarının inşası ve ihraç edilecek bonoların ödenmesi için her 
sene icap ed en tahsisat Nafıa Vekâleti bütçesine konulur.
Madde 3- Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4- Bu Kanunun icrasına Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur.

SİVAS-ERZURUM HATTINI İNŞA İÇİN DAHİLİ İSTİKRAZ 
AKTİNE DAİR KANUN

Kanun no: 2463 Kabul tarihi: 28–5–1934

Madde 1- Hasılı Sivas-Erzurum hattını inşaya tahsis edilmek ve senelikfaiz ve ikrami-
ye yekûnu yüzde yedi olmak ve itibari kıymeti her sene onmilyon lirayı geçmemek 
ve yirmişer senede itfa edilmek şart ile azami otuzmilyon liralık hamiline muharrer 
tahvil ihracı suretile dahili istikraz aktine Maliye Vekili mezundur.
Madde 2- Bu istikraz tahvillerinin itibari kıymetleriyle ihraç fiyatları arasındaki 
fark ve ihraç muamelesi için yapılacak her türlü masraflar yekûnu istikrazın itibari 
miktarı baliğinin yüzde sekizini geçemez.
Madde 3- Bu istikrazın ihraç şartları, tediye servisleri, ikramiye ve itfa planları Maliye 
Vekaletile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında aktolunacak bir mukavele 
ile tayin ve tespit olunur.
Madde 4-İtfa planı mucibince bu istikraz tahvilleri kur’a ile başa baş itfa ve ikrami-
yeleri de kur’a ile tayin ve tevzi edilir. Kur’a neticeleri Maliye Vekâleti ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilir.
Madde 5- Bu kanuna müsteniden çıkarılacak tahviller ihraç tarihinden itibaren an-
cak on sene geçtikten sonra itibari kıymetleri başa baş tediye edilmek art ile tedavül-
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den kaldırılabilir.
Madde 6- Bu istikrazın ihracına müteallik her nevi ilanlar, muvakkat ve kat’ı tahviller 
ve bunların kuponları ile tediyelerine müteallik evrak ve senetler, faiz ve ikramiyeler 
ve diğer muameleler bu istikrazın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resim-
den muaftır. İhsan Çalapverdi 11
Madde 7- Bu istikraz tahvilleri umumi ve mülhak bütçelerle idare olunandaire ve 
müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak müzayede münakaşa 
ve mukavelelerde teminat olarak kıymetleri üzerinden başa baş kabul edilir.
Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden evvel bu tahvillere 
isabet eden ikramiyeler ve vadesi hulul eden faiz kupon bedelleri tahvil sahipler-
ine ve ancak ikramiye meyanında tahvilin imha bedeli varsa yalnız o miktar, tahvili 
teminat olarak alan idare ve müesseselere ait olur. Bu tahviller hazinece satılmış ve 
satacak olan milli emlak bedellerinin tediyesinde dahi başa baş kabul olunur.
Madde 8-Bu istikrazın senelik faiz, ikramiye ve itfa akçesi karşılıkları her sene 
duyunu umumiye bütçesinde açılacak bir faslı mahsusa tahsisat olarak konur.
Madde 9- Bu istikraz hâsılı her sene varidat bütçesinde açılacak bir faslı mahsusa 
irat ve yapılan masrafları karşılayan miktarı Duyunu Umumiye ve mütebakisi Nafıa 
bütçesine tahsisat olarak kaydedilir. Tahsisatın arta kalan kısmı ertesi seneye devro-
lunur.İstikrazın ilk masraflarını temin için yukarı ki fıkrada mevzubahis tahsisatla 
mahsubu icra edilmek üzere her tertipte yirmi bin liraya kadar muvakkatsarfiyat 
icrasına Maliue Vekili mezundur.
Madde 10- Faiz kupon bedelleri ve ikramiyeler, tediyesi iktiza eden tarihten
itibaren beş senelik ve tahvil bedelleri, tediyesi lazım olan tarihten itibaren
on senelik müddet geçtikten sonra hazine lehine müruru zamana uğrar.
Madde 11- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 12- Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur.
29–5–1934

SİVAS-ERZURUM HAT GÜZERGÂHININ TESPİTİ

Sivas-Erzurum hattının güzergâh tespiti yapılırken iki ayrı güzergâh yetkili mühen-
dislerce teklif edilmiştir. Sivas – Zara-Erzincan –Erzurum ve Sivas-Divriği-Erzincan-
Erzurum güzergâhlarıydı. Divriği hattında arazinin sarp vekayalık olması nedeniyle 
Zara hattı bakanlık tarafından tercih nedeniydi. Bu konu ile ilgili Divriği den du-
yumlarımızda hat müteahhidi Nuri Demirağ’ ın Divriğili olması nedeniyle demiryol 
hattının Divriği den geçmesini sağladı denilmektedir. Hâlbuki Hilmi Uran Bey’in 
1930 yılındaki hatıralarında bahsettiği gibi ve hat güzergâhının ihaleden çok önce 
tespit edilmesi nedeniyle böyle bir tercihin yapılması söz konusu değildir, tamamen 
askeri tercih sonucu hat Divriği güzergâhından geçirilmiştir.
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Hilmi Uran Bey’in Hatıraları:

Cumhuriyet hükümetlerinde 26 Aralık 1930 ile 26 Ekim 1933 tarihleriarasında üç 
seneye yakın bir süre Bayındırlık Bakanlığı yapmış olan Hilmi Uran demiryolu inşa 
programı ile ilgili bölümünde şöyle anlatıyor:

Sivas-Erzurum Hattı:

Benim Nafia Vekâletindeki memuriyetim esnasında inşası taahhüde bağlanan Sivas-
Erzurum demiryolu hattının büyük bir hususiyeti vardı ki, o dabu hattın inşasını, 
tamamıyla bir kısım yerli müteahhit mühendislerimizin birleşerek üzerine almış ve 
hattı yerli sermaye ile başarmayı taahhüt etmişolmaları idi.

O vakte kadar ecnebi sermayedarlar ve mütehassıslar yanında çalışmış ve küçük 
küçük parçalar müteahhitliğini yaparak hem işi kavramış, hem de sermaye edinmiş 
olan müteahhit mühendislerimiz, büyük bir cesaretle bu mühim taahhüde girmişler 
ve ehliyetle de işin içinden çıkmışlardı. Bu itibarla, Sivas-Erzurum arası demiryolu 
hattı tam bir yerli emeği ve sermayesiyle bitti.14

Hattın güzergâhı da uzun bir münakaşa konusu olmuştu. Mühendisler, Zara is-
tikametinden geçmeyi normal buluyorlardı.Fakat Genel Kurmay Başkanlığı ve bu 
makamı temsilen bilhassa merhum Mareşal Fevzi Çakmak, hattın daha cenuptan ve 
Divriği istikametinden geçmesini iltizam ediyordu. Zaten öteden beri hatlarımızın 
güzergâhını tayinde ekonomik düşüncelerle askeri mülahazalar çarpışır dururdu ve 
son sözü daima askerler söylerdi.

Ancak bu defa hattın cenuba alınarak Divriği istikametinden geçirilmesinin, aynı 
zamanda, çok da pahalı olacağı söyleniyordu. Çünkü o taraflarda arazi çok arızalı 
idi. Bununla beraber, her mülahazaya rağmen hattın cenuptan geçirilmesi ve asker-
lerin iltizam ettikleri istikametin takip edilmesi tekerrüretmiş ve hat o şekilde ihale 
edilmişti.Hiç unutmam, son kararı vermesi için bir gün güzergâh haritalarını vebana 
verilen rakamlarla lüzumlu malumatı alarak merhum Fevzi Çakmak’a gitmiş ve iki 
ayrı güzergâhın muhtemel maliyetlerini inşa kolaylık ve zorluklarını kendilerine ha-
rita üzerinde anlatmıştım.

Merhum beni sükûnetle ve sabırla sonuna kadar dinlemekle beraber, hattın cenup 
istikametinden geçmesini iltizam ettiğini ifade etmişti.

Anlaşılıyordu ki, bu hususta kararlı idi ve fikrini değiştirmek kabil değildi.Ben de 
kendisini dinledikten sonra, hattın cenuptan geçirileceğini söyledim ve ayrılmak 
üzere haritaları derleyip toplamaya başladım. Bu sırada Mareşalyanıma sokuldu ve 
kendisine has olan neşeli ve keyifli haliyle bana:”Hiç tereddüt etme, bu hat cenuptan 
geçmekle göreceksin çok daha ekonomik olacaktır; ben Cihannüma’da okudum, o 
taraflarda demir madeni varmış” dedi.

Hakikaten hat, bugün muttasıl Karabük’e taşınan Divriği demir madeninin yanın-
dan geçmiş bulunuyordu.
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SİMERYOL ŞİRKETİ

Simeryol; Sivas,Malatya,Erzurum kelimelerinin başlarıyla yoldan mürekkeptir. 
Sivas,Malatya,Erzurum yolu şirketi demektir.

Şimdiye kadar kısım, kısım inşaat deruhte eden muhtelif inşaat müteahhitlerinin-
birleşerek teşkil ettikleri bu inşaat gurubu ecnebi inşaat guruplarının inşasını deruh-
te edemedikleri işleri

çok ucuz ve müsait şartlarla taahhüt etmişlerdir.Sivas-Erzurum hattının tamam-
lanmasından yaklaşık bir sene sonra; 1939yılında Erzincan merkezli çok şiddetli 
bir deprem olmuş, insan kaybımızınyaklaşık 40.000 kişi civarında olduğu, yerleşme 
merkezlerindeki binalarının hemen tamamı yıkılmasına karşın demiryol hattında 
önemli bir hasar olmamıştır.Bu hat sayesinde Erzincan ve çevresine yardım ulaştırıl-
ması süratle yapılabilmiştir. Bu şiddetli deprem bir ölçüde yerli müteahhitlerimizin 
yaptıkları demiryol inşasının test edilmesidir.

İNŞAAT MUKAVELESİ

Sivas-Erzurum hattı dört inşaat gurubundan müteşekkil Simeryol firmasıtarafından 
taahhüd edilmiştir.

İnşaat mukavelesi 29-6-1933 tarihinde imza edilmiştir.4-9-1933 tarihindeSivas-
Çetinkaya kısmına başlanılmıştır.

DEMİRYOLLARI MECMUASI
TEMMUZ- 1933

İNŞAAT MUKAVELE ŞARTNAMESİ
Mukavelesi imza ve teatisi bahtiyarlığı muhterem Nafıa Vekilimiz Hilmi beyefendi-

ye nasip olan Sivas-Erzurum hattına umumi bir bakış yaparsak mezkur milli inşaat 
gurubunun imza ettiği mukavele ahkâmına göre taahhüt ve kabul eylediği işler:

1-Takriben 520 km. uzunluğunda olan Sivas-Erzincan-Erzurum demiryolunun 
etütleriyle aplikasyonlarının icrası ve tekmil hattın fenni şartnamelere göre inşa ve 
ikmali.

16 Sivas - Erzurum Demiryolu İnşaası 1933-1939

2-Bu hat hükümetçe gösterilecek bir noktadan başlamak ve Malatya istasyonunda 
Fevzi paşa –Diyarbakır hattına birleştirilmek üzere takriben 140km. uzunluğunda 
bir iltisak hattının etüt ve aplikasyonlarıyla tamamen inşa ve ikmali.

3-İcap eden demir köprülerle döner köprülerin tedariki ve bunların kurulma ve 
yerlerine takılmaları ve makas takımları,bilumum yol ve alimantasyon malzemesi ve 
her iki hatta ait ahşap traverslerle sair her nevi inşaat ve tesisat malzemesinin tedariki 
gibi 3 maddede hulasa edilen hususattan ibaret bulunduğunugörürüz. Pek tabidir ki 
bu hatların umumi istikametleri, geçitlere ait mecburi noktalar,nakliye kabiliyeti ile 
azami iniş ve yokuşlar ve münhanilerin asgari nısıf kuturları hükümetimizce tespit 
edilerek inşaat gurubuna verilecektir.
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Hattın bütün taahhüt işlerinin eylül 933 te fiilen işe başlamak üzere nihayet1940 
senesine kadar bitmiş olması meşruttur.

Malatya şube hattına gelince:

Bu hat hükümetimizle gurubun beraberce kararlaştıracakları bir tarihtebaşlanacak 
ve 31 birinci kanun 938 tarihine kadar kâmilen bitirilmiş olacaktır.Bununla beraber; 
iş programlarına ve mevcut ahkâma göre Sivas-Erzurum hattının 31 ikinci kanun 
940 tarihinden evvel bitirileceği anlaşılırsa inşaat müteahhit gurubu hattı bu tarihten 
evvel tamamlamağa mecbur olacaktır.

Tediyat programı:

Mukavele hükümlerine göre hükümetimiz birinci taksiti temmuz başında müteah-
hit gurubuna vermiştir.

A-Tediyat her sene 4 taksitte yapılacaktır ve son taksit te 944 senesinin 4üncü ayın-
da ödenecektir.

Bu taksitlerin 933 ve 934 senelerine tesadüf eden miktarlarını nakden vekalanı da 
Maliye Vekâletince müteahhit gurup emrine olarak tanzim ve ZiraatBankası üzerine 
çekilmiş poliçelerle ödenecektir.Hatların umum inşaat bedeli 60.000.000 lira olarak 
hesap ve tahmin edilmektedir.

İnşaat gurubunu:

1- Yol ve yapı limitet şirketinden mühendis Ahmet Asım Bey ve mühendis
Şevket Bey ve şerikleri.
2- Hathas gurubundan mühendis Haydar Salih Bey, Halit Tahir Bey ve
mühendis arkadaşları
3- Mühendis Ömer Raif ve mühendis Hulusi Beyler inşaat müteahhitliği
4- Mühürdar oğlu Nuri Bey ve Mühendis Naki Beyler teşkil etmektedir.
Bu inşaat gurubu keşif fiyatı üzerinden takriben 8 milyon lira kadar bir tenzilatyap-
mak suretiyle münakaşayı kazanmış ve hattın inşasını taahhüt etmiştir.Abdurrah-
man Naci Bey gurubunun tenzilatı ise 3,5 milyon lira kadardır.

NURİ DEMİRAĞ

1886’da Divriği’de doğan Demirağ Maliye Mektebi’nde öğrenimini yarım bırakarak 
bir süre memleketindeöğretmenlik yaptı, ardından Ziraat Bankası’na girdi. Maliye 
Nezareti’nin açtığı

sınavı kazanınca, maliye memuru olarak İstanbul’a atandı,1918’de maliye müfettişi 
oldu. Mütareke yıllarında bu görevinden istifa ederek ticaret hayatına atıldı; ürettiği 
“Türk Zaferi” adlı sigara kâğıdıyla kısa sürede oldukça büyük servet edindi. Sigara 
kâğıdı üretimi İnhisarlar

İdaresi’ne verilince (1925), bir ithalat ve ihracat bürosu kurdu. Bir süre sonrabu 
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büroyu kapatıp yüksek mühendis olan kardeşi Abdurrahman Naci Demirağile bir-
likte müteahhitliğe başladı.

Karabük Demir Çelik Tesisleri (1930), İzmit Kağıt Fabrikası,
Bursa Merinos Fabrikası,
Sivas-Erzurum demiryolu hattı (1938-1939) projelerini gerçekleştirdi.

Kişisel çabalarıyla İstanbul Yeşilköy’de ilk büyük havaalanını yaptı; aynı yerde bir 
uçak fabrikası ve pilot okulu kurdu. Fabrikada Türk Tayyare Cemiyeti’nin sipariş-
lerini üretmeye başladıysa da devletten destek görmediği için bir süre sonra üretimi 
durdurmak zorunda kaldı.1945’te Milli Kalkınma Partisi’ni kurdu. Parti seçimlerde 
başarılı olamadı ve giderek etkinliğini yitirdi.

1954’te Demokrat Parti listesinden bağımsız Sivas milletvekili seçilen Demirağ bu 
görevi ölümüne değin sürdürdü.Cumhuriyet döneminin ilk Türk demiryolu müte-
ahhitlerinden Nuri Demirağ,13Kasım 1957’de İstanbul’da vefat etmiştir.

ALİ NAKİ ERENYOL

“1885 yılında Bulgaristan’ın Servi kasabasında doğmuştur. 1903 yılındaHendesei 
Mülkiye’ye girmiş, 1910 yılında mezun olmuştur.
1910-1914 Samsun – Sivas demiryolu inşaatı kısım mühendisi, 1914 
–1915 İstanbul Şehiremaneti Mühendisi, 1915 – 1917 Uzunköprü – Keşan 
demiryoluinşaatında kısım mühendisi olarak çalışmıştır.
1917 – 1919 da serbest olarak çalışmış,
1919 – 1921 yılları arasında Edirne Müdafaayı Hukuk Teşkilatında,
1921 – 1924 İstanbul Fatih Dairesi Baş Mühendisliğinde,
1924 – 1928 Samsun – Çarşamba arasında dar sömendöfer hattı inşaat
şirketi mühendisliğinde bulunmuş,
1928 – 1932 Filyos – Irmak hattı 3, 4 ve 7. Kısım müteahhitliğinde ayrıca
Fevzipaşa – Diyarbakır hattı 9 ve 12. Kısım hattı inşaatında,
1934 – 1939 Sivas – Erzurum ve Malatya iltisakı hattının müteahhit gurubu
şefi olarak çalışmıştır.
1939 dan itibaren şirket hissedarı olarak Işıklı yolu seddeleri, Nazilli ovası sağ, sol 
sulamakanalları, Manisa Kumçayı ıslahatı işleriyle, Bandırmahava meydanı inşaatını 
yapmıştır. 1936 yılından itibaren ayrıca Sanayi ve İthalat işleriyle de meşgul 
bulunmaktadır.1981 Ağustos’unda vefat etmişti

İNŞAAT VE MALİYET BİLGİLERİ

Sivas-Erzurum hattı Kızılırmak, Çaltı,Karasu,Fırat nehirlerini geçerek, Cürek,Divrik, 
Pingan, Atma, Kemah boğazlarını dolaşarak, Erzincan ovasını,Karasu vadisini aşarak 
asırlarca kervanlar uğrağı olan Erzurum’a ulaşır.Sivas-Erzurum hat uzunluğu 548 
km. Erzincan-Erzurum arası 213 km.Malatya-Çetinkaya arası 140 km. dir.
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Ali Çetinkaya’nın 17 şubat 1934 de Nafıa Vekili olmasından sonra bakanlığı es-
nasında demiryolu politikasında sıçrama dönemi başlamış, demiryolu inşasına hız 
verilmiştir.

Sivas’ta inşaat başmüdürlüğü kurulmuş, fen ve idare heyeti görev yapmıştır.Bo-
ğazlarmıntıkası Çetinkaya ile Güllübağ istasyonları arasındadır. Cürek boğazı 4 km. 
Pingan boğazı 12 km. Atma boğazı 11 km.dir. Atma ve pingan boğazlarında arazinin 
çok sarp ve dik uçurumlar olması nedeniyle otomobil ve kamyon seferlerine müsait 
yollar yapılamadığından buralarda nakliyat ufak dar geçit ve yollarda ancak hay-
vanlarla ve Fırat üzerinde de keleklerle yapılmıştır. Sallar boğazların suları üzerinde 
başlıca ve yegâne taşıma aracıdır. Atlar, merkepler, develer ve otomobiller de sürücü-
leri ile beraber bu sallar üzerinde nakil etmişlerdir. Sivas-Erzurum arasında toplam 
uzunlukları 22422 m. olan 138 adet tünel

yapılmıştır. Tünel uzunlukları 720-909-1333 m. olanlar çoktur. Boğazlar bölge-
sinde tünellerin sayısı 31 adet toplam uzunlukları ise 9286 metredir.1333 metrelik 
tünelin beher metre uzunluğu 900 liraya yapılmıştır.1500 metre mikâplık bir tünele 
10.300 lira harcanmıştır.Yirmi iki adet demir köprü kurulmuş ve 5350 ton demir 
kullanılmıştır.Ayrıca 4 adet beton arma köprü, 6 adet de büyük köprü olmak üzere 
toplam 971 köprü yapılmıştır. Fırat içinde yapılan 50–60 m. açıklığında bir demir 
köprünün orta ayağı vasati 40.000 liraya, bir kenar ayakta 60.000 liraya mal ol-
muştur.388 inci kilometredeki 120 metre açıklığında demir köprünün ağırlığı 750 
tondur. Bu köprünün yalnız demir malzemesi 189.000 liradır. Fırat içindeki köprü 
temelleri alçak su seviyesinden 10 m. aşağıya indirilmiştir. Erzincan ovasının batak-
lık mıntıkasında siman föndü ve traslı çimento harcı kullanılmıştır.

20 Sivas - Erzurum Demiryolu İnşaası 1933-1939

13-9-1933 tarihinden 9-8-1937 tarihine kadar bu demir yolunda: 6 076026 amele 
ve işçi yevmiyesi çalışmıştır. Bu büyük inşaat ordusunun 1 519938 yevmiyesini taşçı, 
duvarcı, demirci, marangoz, lağımcı, makinist gibi işçiler ve 4 559 088 yevmiyesini 
de yalnız amele gurupları yapmıştır. Bunlar için verilen yevmiyeler takriben 750.000 
liradır. Sivas-Erzurum demiryolu inşaatında en yoğun işçi ve amele istihdamı 1938 
yılındadır. Bu tarihte hattın yalnızca 6ıncı şube mıntıkasında çalıştırılmış insan sayısı 
1.328.756 dır.1939 yılında aynı mıntıkada yedi ay içinde istihdam edilen iş gücü 
ise 224.114 dür. Yaz günlerinde bir günde 27.000 kişi çalıştırılıyordu.Altı yıl içinde 
toplam işçi yekûnu 14.996.300 dür.Sivas-Erzurum demiryolu güzergâhı üzerinde ki 
inşaattan başka bu inşaat tamirat işlerinde çalışan ayrı amele gurupları, amele pos-
taları vardır. Bir kilometrelik hatta 80 ton ray, 10 ton küçük malzeme 160 ton ahşap 
travers lazımdır.

Ray döşeme teşkilatı 1 mühendis, 2 yol fen memuru, 26 yol çavuşu, 26 yol çavuş 
muavini, 1 baş makinist, 3 makinist, 6 makinist muavini, 1 makas montörü, 4 tir-
fonaz makinesi, 1 çavuş, 1 kâtip, 1 fen memuru, 4 marangoz,2 demirci, 1 telefon 
santral memuru, 5 kişilik tahmil ve tahliye potası olmak üzere toplam 87 kişiden 
kurulmuştur.
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Ray kontrol teşkilatı 1 şube müdürü, 1 ray döşeme işleri fen memuru,1 baş sürve-
yan, 3 sürveyan, 1 puantör, 2 tesellüm sürveyan olmak üzere 9 kişiden teşekküldür.

Ray döşeme işlerinin beher kilometresi vasati 1300 liraya mal olmuştur.Normal bir 
ray ağırlığı 500 kilodur.10 amele ancak taşır. Poz işlerinde (raydöşeme) çalışan amele 
ve işçi sayısı 650.000 kişidir.Ray döşeme işleri icabında gecelerlide çalışılmıştır.300 
mum kuvvetinde lüks lambalarıyla ışık temin edilmiştir. Ray döşeme işlerinde amele 
ve işçilere günde takriben 2 kilogram ekmek verilmiştir. Yüksek mıntıkalarda kış 
aylarında fazla kalori için ameleye müteahhitlikçe parasız etli sıcak çorba verilmiştir. 
1936 yılına kadar 1.215.000 adet ağaç travers döşenmiş olup ağırlığı 99.000 tondur. 
Bu traversler ormanlarımızdan temin edilmiş olup Derince’de enjekte edilerek her 
biri 350 ton ağırlığında 617 adet trenle yerlerine sevk edilmiştir. Sivas-Erzurum-Ma-
latya hattı için 160.000 ton ağaç travers,

630.000 ton ray ve küçük yol malzemesi kullanılmıştır.Sivas-Erzurum hattı servis 
yollarında 292.000 metre mikâp toprak hafriyatı,307.000 metre mikâp kaya hafri-
yatı yapılmıştır. Servis yolları inşasına1937 yılına kadar 906.200 lira harcanmıştır. 
Ovalık mıntıkalarında ortalama her metre tülde 18 metre mikâp, arızalı mıntıkalarda 
35 metre mikâp toprak tesviyesi yapılmıştır. İhsan Çalapverdi 21

Divrik istasyonu üçüncü sınıf istasyon olup deniz seviyesinden 978.64 metre yük-
sekliktedir.

1937-1938-1939 yılları içinde inşaat masrafı malzeme, muhtelif giderler olarak 
40.550.000 tl harcanmıştır. Sivas-Erzurum-Malatya hat maliyeti masraflar, malze-
meler, alınan vagon ve lokomotif dahil toplamı 80 milyon liradır.

Sivas-Erzurum hattının beher kilometresine 10.000 lira mebani (binalar)masrafı 
isabet etmiştir.

Bin kilometre uzaklıktaki iki şehir arasındaki nakliye ücretleri deve, katır ve araba-
larla yapılınca kilosuna asgari 15 kuruş ödenmesine rağmen demiryolu ile nakliyatta 
4 kuruş ödeniyor. Hattın inşası esnasında ihtiyaç duyulan temiz suyun temini için 
çevre halkından istifade edilmiş, günde üç eşek yükü suyun inşaat alanına taşınması 
karşılığı aylık 15 lira ücret ödenmiştir. Günlük temiz içme suyu ihtiyacı 500–600 
metre mikâptır.

HAT İNŞAATININ ŞUBE VE KISIMLARI

Sivas-Erzurum demiryolu hattı inşası yedi şubeye ve 26 kısıma ayrılmıştır.
Keşif bedelleri:
Sivas-Çetinkaya – 113 km. 4.050.000 tl.
Çetinkaya – Divrik – 64 km. 6.400.000 tl
Divrik – Erzincan – 161 km. 16.200.000 tl
Erzincan – Aşkale - 158 km. 8.500.000 tl
Aşkale – Erzurum - 52 km . 2.300.000 tl.
İnşaat kısımlarının maliyetleri :
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Arızasız bölgeler 6 kısım 1 kısımın maliyeti 500.000 ila 1.000.000 tl arasında Arızalı 
bölgeler 8 kısım 1 kısımın maliyeti 1-2 milyon tl. Arasında Çok arızalı bölgeler 12 
kısım 1 kısımın maliyeti 2-3 , 3-4,5 milyon tl.arasında maliyet kıymetlendirilmesi 
yapılmıştır.
Üçüncü şube 8-9-10-11 nolu inşaat kısımlarına bölünmüştür.Cürek–Divrik–Dazlak-
Çaltı istasyonlarını kapsar.Divrik istasyonu 9 uncu kısımdadır.Divrik istasyonu 
Sivas’tan 176 km. uzaklıktadır. Üçüncü şube 146 ila 212inci km. ler arasındadır. 
Üçüncü şubede 48 adet tünel yapılmış toplam uzunlukları8387 m. dir.
Üçüncü şubede 632.726 metre mikâp toprak hafriyatı,1.242.362 metre mikâp kaya 
hafriyatı, 134.841 metre mikâp tahkimat işleri, 72.803 metre mikâp istinat duvarı, 
servis yollarında 104.346 metre mikâp toprak hafriyatı,169.754 metre mikâp kaya 
hafriyatı işleri yapılmıştır. 26.172 ton çimento,254.548 kg. dinamit, 2.794.210 me-
tre lağım fitili, 1.983.450 adet dinamit kapsülü kullanılmıştır.
Sekizinci kısımda 632.500 amele ve işçi, dokuzuncu kısımda 732.000amele ve işçi, 
onuncu kısımda 1.111.454 amele ve işçi, onbirinci kısımda 760.369 amele ve işçi 
inşaat esnasında çalıştırılmıştır. Sekizinci kısım keşif bedeli 2.226.000 tl, dokuzun-
cu kısım ( Divrik istasyonu ) keşif bedeli 1.987.000 tl , onuncu kısım keşif bedeli 
3.390.000 tl, onbirinci kısım keşif bedeli 2.171.000 tl, toplam 9.774.000 tl.dir.Çe-
tinkaya-Divrik istasyonları arasında 261.200 torba çimento, 166.920 kg. dinamit, 
8860 kg. barut, 1.411.000 m. Fitil, 1.479.800 adet dinamit kapsülü kullanılmıştır. 
Uzunluğu 4723 m. olan 34 tünel, 182 m. uzunluğunda 3demir köprü, 23 köprü, 
150 menfez ve 38 istasyon binası ve diğer binalar yapılmıştır. İnşaata 15-3-1935 
tarihinde başlanmış, 19-3-1937 de bitirilmiştir.
7.394.557 lira harcanmıştır.3.601.233 amele ve işçi çalıştırılmıştır.  
Dördüncü şube: 12 -13 – 14 üncü kısımlara ayrılmıştır.Yüksek kaya yarmalarıve 
tünel serisini ihtiva eder. 212 ve 269uncu km.ler arasındadır. Pingan boğazı 212-
220 km.ler arasındadır. Atma boğazı 239-251 km.ler arasındadır.12.Kısımda 680 m. 
uzunluğunda 9 tünel , 13 kısımda 3321 m. uzunluğunda
16 tünel, 14. kısımda 3499 m. uzunluğunda 16 tünel inşa edilmiştir. Dördüncü şubede 
toplam 2.655.490 amele , 231.100 usta , 75.200 demirci, 10.250 makinist olmak 
üzere toplam 2.972.040 kişi çalışmıştır.Beşinci şube Kemah, Alp, Dumanlı,Erzincan 
istasyonlarını kapsar. Beşinci şubede toplam 2.182.727 kişi çalışmıştır.
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DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASINDA BULUNAN SEMBOLLERİN
TÜRK MİTOLOJİSİNDE, İNSAN VE İSLÂM (KURAN VE TASAVVUF )     

KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ
T. Ruhan ÖZAYGÜN

İnsanoğlu; var oluşundan günümüze gelene kadar, hepimizin bildiği gibi birçok 
medeniyetler kurmuştur. Bu medeniyetlerin bazıları çeşitli nedenlerle veya felaket-
lerle tarihe karışmış. Bizler, tarihin akışında her medeniyetin gelişmesinde ya öncü-
lük yapmış yâda yayılmasına sebep olmuş bir milletin torunlarıyız. Kurduğumuz 
birçok imparatorlukların, devletlerin ve beyliklerin bizlere bıraktıkları; çeşitli tarihi 
rivayetler, şecereler,  destanlar, birçok eser ve yapıtlar bunların birer kanıtlarıdır. 
Nevi şahsına münhasır olan ve 781 yıldır bizlere hizmet veren Divriği Ulu Camii ve 
Darüşşifa’sı bu fikrin en güzel delilidir. Çünkü: Bünyesinde bulunan binlerce sem-
bolü (motifi) ikonoloji açısından incelediğimizde tasviri imkânsız bir bilgi birikimi 
görürüz. Bu birikim; Kuran ayetleri, hadisi şerifler ve matematiksel sayılarla destek-
lenip, yön verilmiştir.  

Ünlü filozof Hermes bu birikimlerin anlatmış olduğu bilimin akıbeti için:  “Ey taş-
lar sendeki bu ilim sadece gelecek kuşaklara bir hikâye bir yol gösterici değil, 
resim olarak kalacaktır.”  Cümlesini kullanmıştır. Bu vecizeye göre: Bir resim ola-
rak mı buraya bakmalıyız? Yoksa bir ilim hazinesi olarak mı? Bize yakışan ikincisidir. 
O zaman sembollerin, ayetlerin ve çeşitli yazıların içerdiği zahiri ve batini manaları 
düşünmeliyiz.  Sonuçta: Bizlerde şu kanaat hâsıl oluşur. Bizler çok şanslıyız. Çünkü: 
Öyle bir külliyeye sahibiz ki; her türlü ilmi anlatan büyük bir kitaplık veya hazine-
miz var. Bu hazine insan yaşamından günümüze kadar olan ilmi içerdiği gibi erdem-
liğe giden ebedi mutluluğu, hayatı anlatan bilgiler içermektedir. 

Zamanla Nizamiye medreseleri ismi ile anılan İslam medreselerinin değerli ilim ku-
tupları olan İbni Farabi, İbni Sina, Ömer Hayyam, El Cabir ve El Birûni gibi niceleri-
nin bilime yapmış oldukları katkıları bu sembollerde rahatlıkla görürüz. İmam Gaza-
li, İmam Zemahşeri, İmam Maturi ve Muhittin Arabî gibi İslam âlimlerinin hizmetleri 
burada bizler için sergilenmiştir. Aklıma hep acaba Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. 
Marifet namesini burayı gördükten sonramı yazmış, gelmektedir. Bu düşünceme se-
bep: Anadolu’yu bizlere yurt olarak bırakılmasında en büyük katkıları olan 12. ve 
13. asır Anadolu ve Rumeli Alperenlerinin bıraktığı kültürdür. Yani: Hacı Bektaş Veli, 
Hacı Bayram Veli, Bahaeddin Veled, Mevlana, Yunus Emre gibi tekke eğitimi veya 
tasavvuf eğitimi alan erenlerin şiirleri, mesnevileri veya yapıtları burada taşlara öyle 
bir işlenmiş ki;  Evliya Çelebi’nin tabiri ile diller yetersiz kalemler kırık kalır.

Ahmet Şah ve Turan Melek külliyesi iki yılı hazırlık olmak üzere toplam 15 yılda 
tamamlanmıştır. Külliyeden geriye sadece birbirine bitişik cami, medrese ve türbe ile 
Ahmet’i Şah suyu kalmıştır. Banileri ve ustaları tarihten, mitolojiden ve çeşitli kültür-
lerden alınan sembolleri, geometrik şekilleri Selçukluya yanı Mengüceklere yakışır 
bir tarzda tanzim etmişler. Gezmeye gelen bütün misafirler kendi kültürlerinden 
bir motifi burada buluşun hayranlıklarını belirtmekte ve bazıları da burasını bizim 
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atalarımız yapmış olsa gerek demektedirler. Misafirlerin bu düşünceleri bizlerin ulus 
olarak bütün kıtalarda yanı çok büyük bir coğrafyada ilmin öncüleri olduğumuzu 
dolaylı olarak ispatladığı gibi hepimizin kökünün bir oluğuna işarettir. 

 Mengüçekler Selçukluya bağlı bir beylik iken Selçukluların ayrılmaları üzerine 
Anadolu Selçuklu içerisinde beyliklerini devam ettirmişlerdir. Selçuklunun eserle-
rinde görülen değişmez özelliklerin yanı sıra Mengüçekliye has olan özellikler bu 
külliyede göze çarpar.    

Selçuklu külliyelerinde genellikle şu özellikler değişmez.

1-Bütün yapıtlarda banisinin ve ustaların isimleri vardır.
2-Bir yerine kesinlikle besmele yazılmıştır.
3-İlk bakışta göze gözükecek bir zemine yapıtın planı nakşedilmiştir.
4-Camilerde maksure kubbenin yüksekliği minarenin yüksekliğinden fazladır.  
5-Genellikle kıble tarafında kapı bulunmaz.
6-Denge sütunları yapıtın terazisine göre yer alırlar. 

 Mengüçek külliyesinde:  

1-Banisinin şeceresi ve inancı da ön plana çıkartılmıştır.
2-Bütün taç kapılar, minber, mihrap, medrese ve medrese içi motifler dönüşümlü 
olarak ifade ettiği anlamlar yönünden birbirini tamamlar. 
3-Güney cephesi ile caminin içi sadedir. Güneyde ki dış cephede bulunan orta 
pencerenin üzerinde sadece Allah lafsı, içerde ise doğudaki duvarın yukarı kesim-
lerinde üç adet dairelere işlenmiş motifler bulunmaktadır.
4-Bilgeliğe dayanan tevazu,  eşitlik ve hoşgörü; sevgi ile yoğrulmuş, güven ve 
imanla zirveye çıkartılmıştır.

Binlerce kitaba konu olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası; derleme yönü ile 750. 
yılı anısına vakıflar genel müdürlüğünün Yılmaz Önge ve ekibine hazırlattığı eser, 
sanatsal yönü ile dünyadaki yerini vurgulayan Doğan Kuban’ın Divriği Mucizesi adlı 
kitabı ve Necdet Sakaoğlu’nun Türk Anadolu’da Mengüçekoğulları bizlere ışık tut-
maktadır. Emel Esin’in Türk sanatında ikonografik motifler, Bahaeddin Ögel’in Türk 
Mitolojisi, Ahmet Çayçı’nın Anadolu Selçuklu Sanatında Gezegen ve Burç Tasvirleri, 
James Churchward, Mine Erbek, Semra Ögel, Cavit Sunar, Mustafa Cezar,  Afsalur 
Rahman, Kazım Mirşan gibi birçok değerli şahsiyetlerin eserleri bizleri aydınlatmak-
tadır. Eserlerinden faydalandığım değerli şahsiyetlere yaptıkları hizmetlerden dolayı 
saygı ile anar ve teşekkür ederim. Ayrıca bana ilk olarak Divriği hakkında doküman-
larını okumama izin veren ve rehberlik yapan Kazım Erçoklu’nun manevi huzurun-
da saygı ile eğilir, Allah’tan rahmetler dilerim. 

Bu eşsiz yapıtı anlayabilmek için bütün kutsal kitapları ve sonrasında yazılan hadis 
kitaplarını çeşitli enbiyalar tarihini defalarca okumak ve anlamak gerektiğini burada 
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vurgulamak isterim. Biz Divriğililer bu yönden de şanslıyız. Çünkü: Uzun kış gece-
lerinde bu kitapları dinleyerek büyüdük. Öğretmenlik hayatım köylerde bu kitapla-
rı cemaatlere okuyarak geçti. Ayrıca öğretmenlik mesleğinin getirdiği avantajlardan 
biri olan: Toplumu oluşturan insan; insan sağlığı ve anatomisini tanıma, eğitimde 
kullanma yetenekleri burada bana en büyük kaynaklardan biri oldu.   

Bana göre. 

Külliye de anlatılmak istenen ilim: İnsan, mitoloji ve Kuran’ı kerim olmak üzere üç 
ana bölümden ibarettir. 

Amaç: 

1-Kamil, mükemmel insan yetiştirmek. 

2-Toplumun çekirdeğini oluşturan aileden başlayarak dünya geneline bu amacı ya-
yarak iki cihanı bir etmek. Aziz kılmaktır. Vs.

Neden, niçin, nasıl, ne zaman, ne kadar,  başka bir bölmede var mı,  ne şekilde ve 
nasıl nakşedilmiş gibi sorular devamlı rehberim oldu. İsterdim ki bu sorular rehbe-
rinde her sembolü, sizlere burada belirli başlıklar altında açıklayayım. Fakat sıkıcı 
olacağını düşündüğümden, Düşüncelerimi burada birkaç örneklerle harmanlayarak 
anlatmayı yeğ buldum. 

Kuzey kapısı, giriş kapısı, cümle kapısı, kale kapısı, dua kapısı, kıble kapısı, inanç 
kapısı, büyük kapı gibi isimleri olan kuzeydeki kapının diğer bir adı da cennet ka-
pısıdır. Kuzeyde olduğu için bilim adamları kuzey kapısı demişler. Camiye önceleri 
buradan girildiğinden halk giriş kapısı, cümle kapısı demiştir. Kale tarafında oldu-
ğundan kale kapısı olarak ta anılmış.  Bir rivayet, Evliya Çelebi dua kapısı demiş. 
Aslı, duaların kabul olduğu yer. Cümlesi zamanla dua kapısına dönüşmüştür. Kıb-
leye açıldığından kıble kapısı denir. Halk İnancının verdiği nedenlerle inanç kapısı 
da demiştir. Çok büyük ve görkemli olması büyük kapı olarak anılmasına sebep 
olmuştur. Kapıların isimlerinin konmasında veya o isimle anılmasında ki nedenleri 
bu şekilde sıraladığımızda cennet kapısı ismi kim tarafından konmuş niçin bu isimle 
anılmaktadır. Bu düşünce sonucunda, sorumuzu şöyle soralım. Neden cennet kapısı 
denmektedir? 

 Kapının üzerindeki motiflere bakalım. 
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Kitabe ile demir kapı arasında bulunan altıgen rozetin üst sivri ucunun sağ tara-
fında bir ördek motifi var. Aynı hizada ve kırık taşın (kitabenin başındaki iki elifin) 
altında bir sanki kovalanan bir kuş motifi var. Aynı kuşun motifine medrese kapısın-
da rastlamaktayız. Soldaki erkek motifin yaklaşık bir buçuk metre aşağısında gizli, 
yüzü kuzeye dönük olup başarmış ve sevinçli bir hali var. Bu sembollerin, resimlerin 
mitolojide yeri nedir? İnsanlara uygularsak nasıl bir yorum getiririz? Kuran’da hangi 
ayetler yorumumuzu destekler? Kültürümüzdeki yeri, günümüz ilminde bu düşün-
ceyi destekleyen fikirler ve buluşlar nelerdir?

 Mitolojideki yerini araştırdığımızda,  cevabını Bahaeddin Ögel’in Türk mitolojisi 
adlı eserin birinci cilt 449. sayfasında buluruz. Yukarıda orijinal örneğinin fotoğra-
fını görüyorsunuz. Fotoğraftaki yazıyı, efsaneyi incelersek şu hususlar dikkatimizi 
çeker.  

a)- Yaratıcı bir dünya yaratmaya karar vermiş.
b)- Önce suyu yaratmış.
c)- Ördek ve kuşa aynı görevi vermiş.
ç)- Getirilen çamurdan da karaları yaratmış.
d)-Yalan söyleyen balıkçıl kuşuna, ördek ile onu karşılaştırmış ve ceza vermiş.
e)- Çamurun hacimce genişlemesi 
f)- Görevini yapan ördeğin akıbeti nedir?
Bu efsane zamanla İslami boyut kazanarak Yaradan’ın balıkçıl kuşu ile ördek ara-
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sında ki konuşma şu şekilde bizlere intikal etmiştir. Suya dalan bu görevliler, suyun 
içinde şöyle düşünürler: 

Balıkçıl kuşu:

-Yaradan bizi deniyor, hiçbir yerde çamur yok. 

-Nefesimde daraldı. Ölmektense suyun yüzüne çıkayım. Demiş ve yukarıya 
çıkmış

Ördek ise:

-Yaradan bu önemli görevi bize verdi. Her ne kadar nefesim yetmiyorsa da ölü-
müm pahasına bu görevi yerine getirmeliyim. Eğer ölürsem Rabbimin yolunda 
ölürüm. Başarırsam ki başarmalıyım  

Diyerek suyun derinliklerine dalmış ve çamuru alıp Yaradan’a getirirken nefesi da-
raldığından tam verecekken, ağzını açar açmaz çamur suyun yüzüne yayılmış.

Yaradan: 

Ördeğe şunları söylemiş. 

-Sen görevini tam yaptın. Korkma!  Ömrün boyu ister karada, ister denizde 
istersen de havada yaşa ahrette cennetime girecek ilklerdensin. Bunun için git 
cennetin kapısında bekle.

Balıkçıl kuşuna ise:

-Sen beni rab olarak tanımadın ve bana güvenmedin. Kendi nefsine uydun. 
Emirlerime itaat etmedin. Hâlbuki sana ördek kadar kuvvetli gaga ve nimetler 
verdim. Ahrette cennetimi kazana bilmen için sana mühlet veriyorum. Medre-
seye git ve beni bil, kâmil ol. Kıyamette amellerine bakıp senin hakkında yeni-
den karar vereceğim.   O zamana kadar serbestsin.   

Ahmet Şah bu efsaneyi birkaç hayvan motifi ile bizlere anlatmaya çalışmış ve örde-
ği belki bunun için tam kapının ve caminin planı olan rozetin üzerine yerleştirmiş. 
Kapının o günden bu güne kadar cennet kapısı denmesindeki nedenlerden biri bu 
olsa gerek, diyorum. Kuşu ise önce kapıdan sanki kovalanmış bir şekilde tasvir etmiş 
ve altına hiçbir motif yerleştirmemiş. Darüşşifa yani medrese kapısında ise insanın 
yaratılış motiflerinin içine yerleştirilmiş. Nedenini sizlere bırakıyorum.
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Bu efsaneyi destekleyen başka motiflerimiz var mı?

Medresedeki büyük eyvanın sağ ve sol duvarlarında iki adet daire şeklinde motif 
var ki ilk bakışta simetri gibidirler. Fakat anti simetridirler.

Soldaki daire düz ve merkezi gayetten küçük sağdaki motif sac bazlaması gibi bom-
beli ve merkezi gayetten büyüktür. 

Muhyiddin Arabî: ”Arifler duygularını başkalarına anlatamazlar. Onlar ancak 
sembollerle açıklarlar.” Demektedir. Hz. Bilgilerini daireler çizerek anlatırmış. 
Burada da bir örneğini görmekteyiz. Mitolojide karalar nasıl yaratılmıştı? Yaradan 
ördekten aldığı veya ördeğin suyun üzerine bıraktığı bir damla çamuru devamlı ge-
nişleterek, karaları yaratmıştı. Çamurun suya çökmemesi için nasıl olması gerekir? 
Suyun kaldırma kuvvetini düşünelim.  Bunun için bir levha halinde olması ve suya 
paralel bırakılması gereklidir. O zaman yüzer. Soldaki şeklin düz ve levha halinde 
olmasının nedeni bu olsa gerekir. Suya atılan veya bırakılan bir cismin oluşturdu-
ğu dalgaları belirtmek istemiyorum. Çünkü: Motifin bulunduğu zeminin çevresinde 
başka bir motif yok. Sanki suyun yüzü anlatılmak istenmiş. Diğer motif genişleyen 
kabaran bir maddenin özelliklerin yansıtmaktadır. Yani yuvarlak bir şekle dönüştü-
rüldüğünden orta kısımda ki açıklık büyümüş ve motifler daha belirgin olmuş. 

Zemini su olarak düşünürsek kıyısındaki motiflerin, şekillerin konumuzla bir ilgisi 
var mıdır? Bu motiflerin yuvarlak motiflerle ve ördekle ilişkisi ne olabilir? 

Yaradan yarattığı her varlığın birbiri ile ilişkisi olduğunu, Ayetullah ve sünnetullah 
ilişkisi içerisinde düşünelim. 

Bu konuyu daha iyi anlamak için iki büyük düşünürümüzün sözlerine ve sembol-
lerine bakalım. 

Yunus Emre bir şiirinde: 

Biz uludan işitdük evvel er yaratıldı               
Pâdişâhun birligin evvel kadim er bildi           
Bunca yıl bunca zamân biz işitdük bi-gümân       
Çalap kendü sun’ından ere Tanrılık kıldı.           
Eydürler bir kuşıdı hikmeti öküş idi
İki cihân ‘ârifi ol kuşdan ‘ibret aldı
Ol kuşun her bir yöni yüz bin yigirmi dört bin
Evvel ol kuş uçuban rahmet göline taldı
Çün gölden girü döndi budak üzere kondı
Silkindi her bir yönden bir tamla su döküldi
Ol suyun her birisin bir cân yaratdı güzin
Ol cânun her birisi bunda peygamber oldı (Divan s. 369)

Şiirde Allah’ın ilk önce bir er (kişi) yaratması, bu erin kuş olması ve suya dalıp 
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çıkışta suyun damlalarından peygamberlerin ruhlarının yaratılması Altay ve Yakut 
Türklerinin yaratılış destanlarına benzemektedir. Birinde karalar diğerinde ise pey-
gamberlerin ruhları yaratılıyor. Yaradan görünmez makamda gizli bir hazine iken 
görünmeyi murat ediyor. O zaman özündeki sevgiyi, cevheri açığa çıkartıyor. Bu aşk, 
Işk ile Işın oluyor. Işık saçarak Kâinatı, âlemleri yaratıyor. Yarattıklarını ayna ola-
rak kullanıp, Özünü seyrediyor. Cisimlerin görüne bilmesi için canlı olması gerekir. 
Canlı cisimlerin o zaman gölgesi olur ve görünür. Bunun için Yaratan, yarattığı her 
varlığa kendisinden bir ruh veriyor.  Allah’ın bir parçası ve görünmeyen ruh; beden-
le, tenle birleşişin can olup ve görünüyor. Bilinç oluşuyor.  Su ve gönüller bundan 
dolayı ayna olarak tasavvur edilmiştir.   

Yunus Emre:

Ben gelmedim davi için
Benim işim sevi için
Dost evi gönüllerdedir
Gönüller yapmaya geldim.
Yaradan dağa taşa sığmadığını, bir müminin gönlüne sığdığının hikâyesini hepimi-

zin bildiğine inanıyorum. Yunus da dostunun nerede olduğunu biliyor. Oraya gir-
meyi ve daha çok dostuna ev yapmaya çalışıyor.  Bu çalışmanın metodu ve başarıya 
ulaşmanın sırrı Yunus’a göre:

Biz talibi bilmeyüz
Işk kitabı okuruz
Çalap Müderrüs bize
Işk ol medresesinde.  
Aşk ateşinde yanan Yunus; eğitimin getirdiği olgunlukla kâinat kitabını, gönül ki-

tabını ve Allah’ın diğer kitaplarını bir zati Yaratan’dan yaratanın okulunda okuyor. 
Yaradan’ın yolunda ışın olup ışık saçıyor.  
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 Yukarıdaki resimler Muhyiddin Arabî’nin bir başka sembolü olsa gerek; Ahmet 
Şah bu sembol ile yukarıdaki bilgileri daha kuvvetli bir düşünce ile tamamlanmak 
istediğine inanıyorum.  

Bu iki motiften; aynalı disk (gül bezek) batı kapısının (Dünya kapısının) solunda,  
üçgen motifi ise sağında bulunmaktadır.  Disk, Daire ve üçgen olmak üzere iki par-
çadan oluşur.  Üçgenin sivri ucu yukarı doğrudur. Daireyi göstermektedir. Arifler 
üçgenin bu duruş şeklinin Yaradan’ı tasvir ettiği düşüncesinde hem fikirdirler.  Daire 
Yaratılan kâinat veya âlemleri tasvir etmektedir. Merkezde ise Yaradan belirsiz bir 
nokta şeklinde ifade edilmiştir. Her sembolün (Hilalların) yönü onadır.  Kâinatı veya 
yaratılanları ayna olarak düşünürsek, Yaratan (üçgen sembolü ile) sanki yarattığı kâi-
natı seyrediyor. Buradaki üçgenin sudaki görüntüsü ters olacağından sağdaki üçgen 
terstir. Bu üçgende insanı simgeler. Her canlı özüne dönecektir. Dönerken Yaratan’ın 
yarattığı gibi, bir ayna gibi temiz olarak dönmesi gerekir. Yani ölmeden ölürsek Ya-
ratanla bir olur, kâinatı birlikte seyrederiz, birlikte gezeriz. Birlikte uçarız. Her iki 
üçgenin ortasında insana veya kanatlarını açmış uçan bir kuşa benzeyen semboller 
var. Birçok mitolojimizde uçan kuş hikâyeleri bunu ifade ettiği gibi Yunus’un “İki 
cihân ‘arifi ol kuşdan ‘ibret aldı.” Mısrası bu anlama gelse gerek.

Muhyiddin Arabî eserlerinde İnsan İlahi özüyle evrenin hem çekirdeği hem mey-
vesidir. İnsan maddesiyle topraktan, ruhuyla yaratıcı Ruh’tan gelmektedir. İnsan bu 
dünyada bir çekirdek olan özünü İlahi sevgiyle filizlendirmesini ileri sürmektedir.   
Yunusun, dediği gibi özde bir olmalıdır. Yaradan gözü ile görmeli ve sevmelidir. Bu 
aşk ile yanarsa ışın olur, ışık olur ve kâinatı aydınlatır. Kemâliyete erer. 

En büyük kâmil insan bizlere göre Hz. Muhammed’dir. Ruh-ı Muhammed’dir. 
Âlimlerin ittifakı ile ilk olarak Hz. Muhammed’in ruhu yaratılıyor. Ondan Âlem-i 
melekût ve âlem-i mülk yaratılıyor. 

Yukarıda; suyun kenarındaki motiflerin konumuzla ne ilişkisi var? Sorusunu sor-
muştuk. Motiflere dikkatli bakarsak bunların (X)iks ışın, alfa, gama ve beta gibi ışık 
sembolleri olduğunu görürüz. Bu ışıklar eyvanın doğu cephesindeki duvarındaki 
merkezden çıkmaktadır. Bu merkezdeki motif iki özel taştan yapılmış ve üzerine 
Levlake levlak vema halaktül eflak (Sen olmasa idin, Sen olmasa idin bu felekleri 
yaratmazdım.) yazısı öyle bir şekilde nakşedilmiş ki açımı yapılmadan okunamıyor. 
Bu merkezden yirmi bir adet dal ayrılmakta ve her birinin uçunda ufak bir daire var. 
Hemen aklıma kâmil insanın veya peygamberlerin vasıfları gelmektedir. Bu vasıfları; 
Afzalur Rahman ve İmam Gazeli şöyle sıralamıştır:

1-Mükemmel insan: Olgundur, Allah’ın emirlerine harfiyen uyar.
2-Nezaket kurallarına uyan, yumuşak mizaçlı, nazik, terbiyeli, iyi ahlaklı ve güzel 
huylu vs. insan
3-Şefkatli insan: Çocuklara, hizmetçilere, kadınlara, akrabaya, yetimlere,   hayvan-
lara karşı vs. şefkatlidir.
4-Sevgi ve Merhamet: Yaratılan her mahlûkatı, varlığı ve insanları dengeli sever.
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5-Affedicilik: Kendisine yapılan kötülükleri tekerrüründe dahi affeder.
6-Cömertlik: Paylaşmasını bilir ve komşusu aç iken tok yatmaz. Alan değil veren-
dir.
7-Misafirperverlik. Kapısını Allah rızası için düşmanına dahi açar. Tedbiri elden 
bırakmaz.
8-Fedakârlık: Nefsin tamahkârlığından korunmuş kimsedir.
9-Sadelik: Gösterişten uzak olup, kibir, benliği terk edip yüceliği takvada, ilimde 
arar.
10-Tevazu: Olduğunda fazla görünmez, hepimizin atası Âdem A.S dır.
11-Hayâ: Sıradan bir insan gibi çalışır, edebini ve terbiyesini korur. Yumuşak 
huyludur. 
12-Samimiyet: Allah rızası için bir işe candan sarılır,  dünyalık beklentisi olmaz.
13-Doğruluk ve Dürüstlük: Yalan söylemez, emanete riayet eder, merhametli ve 
güzel ahlaklı olur.
14-Alışverişte Doğruluk: Alış verişinde haksızlığa, hileye yer vermez.
15-Adalet: Allah’a en yakın ve sevgilisi âdil olanlardır.
16-Sözünü Yerine Getirmek: Sözümüzü yerine getirelim. En tehlikeli anlarda dahi.
17-Takva ve Doğruluk: Allah’tan korkun. Şüphesiz O yaptıklarınızı haber 
almaktadır.
18-İtidal: Dengeli harcama
19-Azim: Umudunu asla yitirmez. İşine şevkle devam eder.
20-Cesaret: Allah’tan başka hiç kimseden korkmaz. Çünkü veren O alan O 
21-Latife: Şakayı yerinde ve ölçülü yaparlar. 

Burada: 21 Haziran günü güneş batarken girişte bulunan dönen taşın gölgesi tam 
yazının altına gelmektedir ki bir insan süeti oluşmaktadır. El Birûni’ye göre dünyanın 
eğimini ve oluşumunu sizler düşünün.

İşte bu merkezden alınan ışık ışınları suyun kenarında ki ışık sembollerini oluştur-
maktadır. Yaratıcının görünmeyi arz etmesi üzerine; gölgenin ve ışığı yaratmasını ve 
ilklerden suyun yaratılmasının bağlantısını birlikte düşünelim.

Çağımızda; bu düşüncelerin bilimde yeri var mıdır, varsa nasıl ifade edilmektedir?  
Sorusuna yanıt bakın nereden geliyor.

Edwin Hubble; Amerikalı Astronom yaptığı gözlemlerde 1929 tarihinde galaksile-
rin ve yıldızların git gide genişlediğini fark etmiş ve şu teoriyi ileri sürmüş. Kısaca 
genişlemenin tersine gidersek bir zaman gelir, giderek küçülen kâinat bir nokta olur. 
Buda yaratılış fıtratıdır. Bu tek nokta sıfır hacme sahip olur ki çekimde olmadığından 
ağırlığı olmaz. Hacimsiz olan bu nokta büyük bir patlama ile enerjiye dönüşür. Bu 
enerji sonucunda hidrojen, helyum, karbon derken kâinat yaratılmış olur. Bu patla-
ma Big Bang (Büyük patlama )  olarak anılmaktadır.
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Atatürk’ün “Din, akla mantığa ve bilime ters düşmez.”  Vecizesini irdelersek 
Kuran’da bu fikirleri teyit eden ayetler veya süreler var mıdır? Sorusu bizi Kuran’ın 
incelenmesine veya rehberliğine götürür. Kuran’a bakalım.

Enbiya – 21 süresi 30. ayetinde: “İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim 
onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmedi-
ler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? 

Zari yat - 51 sürenin 47. ayetinde:”Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz 
onu elbette genişleticiyiz.”

Allah bu ayetlerde bizlere kâinatın yaratılış safhalarını anlatmıştır. Ta ha–20 süresi-
nin 53. ayetinde, El Enam–6 süresinin 97. ve 99. ayetlerinde, En Nahl–16 süresinin 
65. ayeti ile El Hac–22 süresinin 5. ayeti; gökten indirilen suyun faydaları ve bütün 
canlıların erkekli dişili sudan yaratıldığı açıklanmaktadır. 

Ayrıca: Kalem süresinin birçok ayetinde kâmil insanın nasıl olacağını vurgulamak-
tadır. Ahzâb süresinin 21. ayetinde ise: Gerçekten Allah’ı, ahret gününü arzula-
yanlar ve Allah’ı çok zikredenler için, size Allah’ın Resulünde (takip edeceği-
niz) pek güzel bir örnek vardır. Denmektedir.

Hz. Muhammed:

Ebû Hüreyre (r.a.) dan rivayetle, dedi ki: Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: 

“Allah-u Azze ve Celle buyurdu ki: “Kim Benim veli kuluma düşmanlık besler-
se ona savaş açarım. Kulum Bana kendine farz kılmış olduğum amellerden daha 
sevimli bir amel ile yaklaşamaz. Kulum Bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya 
devam ederse; Ben de onu severim. Onu sevdiğim zaman işiten kulağı olurum, 
gören gözü olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey 
isterse istediğini veririm. Bana sığınacak olursa Ben de onu korurum. Mü’min 
kulumun canını almakta tereddüt ettiğim kadar hiçbir şeyde tereddüt etmiş 
değilim. O ölümü istemez iken, Ben de onun uzun yaşaması ile fena duruma 
düşmesini istemem.”

 Kulumun, farz kıl¬dığım şeylerle bana yaklaşmasından iyisi yoktur. Kulum 
bana nafilelerle de yaklaşmaya devam eder. Öyle olur ki artık onu severim. Onu 
sevdim mi işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli ve yürüdüğü ayağı olurum. 
Benden isterse kesinkes veririm. Bana bir sığınsın, onu muhakkak korurum.( 
Buhari, Rikâk, 38)

“Onun gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, söyleyen dili olurum, tutan 
eli olurum, yürüyen ayağı olurum... O kulum benimle görür, o kulum benimle 
işitir, o kulum benimle söyler, o kulum benimle elini uzatıp işini yapar... O ku-
lum benimle varacağı yere varır.” 

Sahih-i Buhari’de geçen bir kutsi hadiste Allahütealâ şöyle buyuruyor: “Kim 
benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulumu 
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bana yaklaştıracak olan amellerden en çok hoşuma gideni  (kulumun) ona farz 
kıldığım şeyleri eda etmesidir. Kulum nafilelerle bana yaklaşmaya  devam eder 
ve sonunda sevgime erişir. Onu bir sevdim mi onun işiten kulağı, gören gözü, 
tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey istedi mi onu muhakkak veri-
rim. Benden sığınma talep ederse onu mutlaka korurum. Ben yaptığım hiçbir 
şeyde mümin kulumun ruhunu kabzedecekken ettiğim kadar tereddüt etme-
dim. (Zira) o ölümü sevmez ben de onun sevmediğini sevmem.”        

Ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, akleden kalbi ve 
konuşan dili olurum.   

Hadisi şerifler mümin veya kâmil kulun akıbetini bildirmektedir.        

Hz. Âdem’in ve Hz. Havanın yaratılması, cennete konması, oradan yeryüzüne gön-
derilmesi hikâyesini hatırlayalım. Sonuçta tekrar cennete dönebilmesi için Allah ta-
rafından konan kuralları düşünelim. Camii cennet olarak, huzur bulunan yer olarak 
kabullenirsek yazdıklarımız yerli yerine oturur. Medresedeki balıkçıl kuşunun neden 
sevinçli olarak kuzeye yöneldiğini anlarız. Çünkü: Kuzey tarafta cennet kapılarından 
biri var. Medresede aldığı eğitimle Allah’ı tanımış onu rab olarak bilmiş. Nefsinin 
esiri değil onun yöneticisi olmuş, Bedeni ile ruhu ile Allah’a teslim olmuş. Böyle bir 
hale bürünen yaratılanın mükâfatı Allah tarafından neler olduğu bildirilmiş. Hepi-
mizin malumudur.

Bilgilerimizi şöyle toparlarsak:

Hermes’in bu vecizesini hatırlayalım. Bizlere gelene kadar atalarımız çeşitli metot-
larla bize bu ilmi anlatmaya çalışmışlar ve korumuşlar. Bizde burada, bu bilgilerin 
birkaçını örnekle açıklamaya çalıştık.

Neden cennet kapısı denmiş? Sorusundan yola çıktık. Gördük ki burada mitoloji-
den aldıkları sembolleri öyle güzel dizayn etmişler. Dizayn ederken sanki Manizm 
öğretisinden de faydalanmışlar. Her şeyi Kuran’a sünnete uygun olarak tasarlamışlar.   
Kâmil insan yetiştirmek için: Eğitimi öğretimi ön planda tutmuşlar. Bunu yaparken 
de Nizamü-l mülk’ün: ” Biz nizamiye medreselerini bir mezhebi korumak için değil, 
ilmi koruyup yükseltmek için kurduk.”  Şiarı en büyük düsturlarından biri olmuş. 

Bir eğitici gözü ile şunu da gördüm ki: Eğitim hiç bir zaman ezbere dayanmaz. 
Araştırmaya, bilinmeyeni ortaya çıkarıp öğrenmeye, öğrendikleri ile yaşamaya ve 
başkasına öğretmeye dayanır. 

Sonuç olarak da şunu derim ki: Biz kendimizde bulunan değerleri tam olarak tanı-
mıyor ve bilmiyoruz eğer bilsek günden güne yıkılmasına seyirci kalır mıyız? 

Bunun için önce kendimiz tanımalıyız ve bu değerlerden biri olan eşsiz yapıtı yıl-
madan diğer kardeşlerimize tanıtmalıyız, öğretmeliyiz. Öğrenilen bilgi sevgiyi, sevgi 
aşkı ve imanı kuvvetlendirir. O da Rabbimize kulluğu getirir. Bunun için atalarımızın 
bizlere bıraktığı bu eşsiz yapıtları gelin hep birlikte kurtarmaya çalışalım.  
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2008 Yılı
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