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ÖNSÖZ

İsmail ERDEM 

Sivas Platformu Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı

“Değerli Sivas dostları,

Anadolu’nun  zengin bir  kültür hazinesi  olan fedakâr  Sivas’ın gözlerden ve gönül-
lerden daha fazla uzak kalmasına razı olamazdık.

“Sultan Şehir Sivas” ve Sivaslı fark edilsin diye sevgi ile yola çıktık...

Tarihe olan borcunu bin türlü kahramanlıkla ödeyen Sivas’ın ve Sivaslının bugün 
ki zamanda alacağı rol daha önemli olmalıydı.

Anadolu’nun bu sevda coğrafyası fakir ve öksüz kalmamalıydı….Yaşanan beyin ve 
sermaye göçü durmalı ve mutlaka tersine çevrilmeliydi.

Zengin yer altı ve yerüstü kaynaklarımız bölge insanı için zenginlik ve mutluluğa 
dönüştürülmeliydi.

Her şeyi devletten bekleyen anlayış yerine Sivil Toplum kuruluşlarının hazırladığı 
projeleri Hükümetle  ve Dünya ile paylaştığı evrensel ve yerelin dayanışmasıyla bölge 
halkı için zenginlik ve refahın üretildiği yeni bir döneme geçilmeliydi..

Her türlü farkın ve farklılığın vazgeçilmez bir zenginlik ve dayanışma sebebi haline 
geldiği bir dönemi özleyip durduk…

Tam bu noktada ortaya çıkarak hep birlikte neler yapabileceğimizi konuşmaya, 
araştırmaya ve istişare etmeye başladık. Beyin fırtınalarında, fikir tartışmalarında, 
tüm sorunlara analitik yaklaşımlarla çözüm arıyoruz.. Sorunları yerinde bir daha 
yeniden değerlendirmek, bölgemizin dertlerini ve sevinçlerini imkânlar ölçüsünde 
paylaşmak, çağın getirdiği sorunlarla baş etmek üzere imkân ve fırsatları yeniden 
yorumlamak üzere yola çıktık.

Amacımız Sivas’ı imar, Sivaslıyı ihya edecek çözümlere kafa yormak, sorunlara ve 
çözümlerine fikir ortağı olmak ve destek vermektir. 

Platform zemininde her türlü çözümü projelendirmeyi ve çözüm için işin gerçek 
sahiplerini buluşturmayı, yapılanları takip ederek koordinasyonlar yapmayı görev 
edindik…

Kardeşliğimiz ve her türlü zenginliğimiz daim olsun… 

Bir sivil toplum örgütü olarak yaptıklarımızın, yapmayı düşündüğümüz icraata re-
ferans kabul edilmesini diliyoruz. Önümüzde daha yapılacak çok işimiz var. 

Sivas Platformu’nun her tür faaliyetlerine bizzat katılan ve desteğini veren Sivas 
Milletvekili Merhum Muhsin Yazıcıoğlu,’nu da rahmet ve minnetle anıyoruz.
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Sivas Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Asef Çoban ile Şefik Öztürk ve Levent 
Gökpınar’ı elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunuyoruz. Kendilerine Allah’tan 
rahmet dileriz.

Sivas Milletvekilleri Mustafa Açıkalın, Selami Uzun, Hamza Yerlikaya, Osman 
Kılıç ve Malik Ejder Özdemir’e, İstanbul Milletvekilleri Ekrem Erdem, Prof. Dr. 
Edibe Sözen, İlhan Kesici, Nursuna Memecan, Ufuk Uras, Necla Arat, Ankara 
Milletvekili Mücahit Pehlivan’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sivas’ın önceki Valisi Veysel Dalmaz’a, yeni Valisi Ali Kolat’a Sivas Belediyesi Baş-
kanı Doğan Ürgüp’e, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Dökmetaş’a, 
İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyelerine, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Osman Yıldırım’a, bütün Siyasi Partilerin İl ve İlçe Başkanlarına, İlçe Kaymakam-
larına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarına, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarına ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.

SİVAS PLATFORMU’nun faaliyet kitabı “Kuruluşundan Günümüze Fotoğraflarla 
SİVAS PLATFORMU”nu hazırlayan Ahmet Özdemir, Yrd. Doç.Dr. İbrahim Subaşı, 
Salih Güzel, Ahmet Arslantürk, İbrahim Aksoy ve Mehmet Genç ile fotoğrafları çe-
ken Mustafa Akgün, Salih Güzel, Hilmi Kılıç, Öğr. Gör. Mehmet Yalçın Yılmaz, Meh-
met Genç, Besim Cebecioğlu, Hasan Sarıkaya, Yaşar Aslan ve Hamit Hasbay’a çok 
teşekkür ediyorum.

Bu kitab’ın 2. baskısından önce Sivas Platformu kurucularından Sivas Platformu 
Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Arslantürk’ü elim bir trafik kaza-
sında kaybetmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve 
Sivas Platformu camiasına başsağlığı dileriz. 

Ahmet Arslantürk, Sivas Platformu’nun kuruluşundan beri çok önemli katkılarda 
bulunmuş, Sivas Platformu’nun yaşaması ve büyümesi için elinden gelen tüm gayreti 
göstermiştir. Kendisi, yeri doldurulması mümkün olmayan bir kişi olarak gönüllerde 
yaşamaya devam etmektedir.

 Sizleri icraatımızın ayrıntıları ile baş başa bırakırken, bu kitabın oluşmasında eme-
ği geçen Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve diğer kişilere teşekkür ediyorum.
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Hasan GENÇ

Sivas Platformu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı

“Sivas Platformunun kuruluş sürecinde ilk daveti aldığımda çok heyecanlanmıştım. 
Çünkü yıllardan beri Sivas ile ilgili çok sayıda sivil toplum örgütü kurulmuş ve faali-
yetlerine devam ediyorlardı. Ancak bu kuruluşların hepsi de birbirinden farklıydılar. 
İlimize bakışları değerlendirmeleri birbirini tutmuyordu. Birinin ak dediğine diğeri 
kara diyebiliyordu.

Kimi sol pencereden, kimi sağ pencereden, kimi milli görüş penceresinden bakı-
yordu. Buna paralel olarak ta meseleler dini inançlara göre değerlendiriliyor hat-
ta farklı milliyetlere kadar uzanıyordu. Çok kısa tarihlerde Sivas’ta meydana gelen 
olaylar ve buna bağlı olarak bilinmeyen bazı güçler tarafından yeni yeni oyunların da 
sahneye konacağı söyleniyordu.

İşte Sivas Platformu tam bu zamanda ve bu ortamda ilk temelini attı. Sivas’ımızın 
birliği ve beraberliği hem ilimiz hem de ülkemiz için çok ama çok önemliydi. 
Sivas’ımız çok bedeller ödedi. Bunun bilincinde olan sağduyulu, ülkesini ve ilini 
seven insanlar bir araya geldik. İlimizin sorunlarını birbirimizle paylaştık ve hep 
birlikte şu kanaate vardık;

BİZLER DOSTUZ, KARDEŞİZ, ET VE TIRNAK GİBİYİZ.  Birbirimizden ayrı-
lamayız. Tek eksiğimiz oturup birbirimizi dinlemememiz. İşte bizler bu eksiğimizi 
de gördük, eşimize, dostumuza, çevremize bu gerçekleri anlattık. İlçe ilçe gezi dü-
zenledik, kapı kapı dolaştık. Yılmadan, usanmadan kendimizi anlattık. Birdik beş 
olduk, beş idik on olduk. Şimdi ise binlere ulaştık. Her birimiz kardeşlik ve barış 
elçisi olduk.

Bu dostluk ve kardeşlik yürüyüşünü başlatan bütün hemşehrilerimize minnetta-
rım. Tek dileğim bundan böylede bu birlik ve barış bayrağını yere düşürmeyelim, 
devam ettirelim.

Çok değerli Başkanımız İsmail Erdem beyefendiye hassas davranışlarından ve 
sunduğu katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca Yönetim ve Danışma 
Kurulu’nda görev alan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür eder saygılarımı su-
narım.

Sivas’ımızın Değerli Valisine, Belediye Başkanına, Rektörümüze, İl Özel İdaresine, 
Ticaret Odası Başkanına, bütün Siyasi Partilerimizin İl İlçe Başkanlarına, İlçe Kayma-
kamlarımıza, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşu Başkan-
larına ayrı ayrı teşekkür eder birlik ve beraberliğimize verdikleri katkılardan dolayı 
şükranlarımı sunarım.”
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SUNUŞ

Sivas Platformu’nun kuruluşunun dördüncü yılını tamamlamış olmasının mutlulu-
ğu ve kıvancı içindeyiz. Dört yıl içinde almış olduğumuz yolun, başardıklarımızın, 
başaramadıklarımızın bir durum tespiti yapmak amacıyla bu kitabı hazırlamış bu-
lunmaktayız.

Sivas Platformu oluşturma düşüncesinin doğduğu ve oluşturma çalışmalarının baş-
ladığı zamandan bu güne kadar geçen altı yıl içinde, bizlere güvenen, destek olan, 
çalışmalarımıza maddi ve manevi katkı sağlayan Sivaslı olsun olmasın tüm Sivas 
sevdalılarının gönül makamlarında aklanmaktır muradımız. 

Yıllardan beri, iş ve aş arayışıyla İstanbul’a gelip yerleşen Sivaslıların, çoğunlukla; 
sorunlar yumağı içinde sessiz yığınlar görünümünde, boynu bükük bekleyişte bu-
lundukları bilinen bir gerçekti.  Onların sözcüleri durumunda olan hemşerilerimizin 
kurdukları,  yüzlerce dernekten, bir çok vakıftan oluşan sivil toplum örgütleri;  so-
runları ancak birlikten doğacak güçle çözebilecekleri gerçeğine ve arayışına yönel-
mişlerdi. Bu yöneliş, İstanbul’da yaşayan Sivaslıların, sosyal ve ekonomik problemle-
rine çözüm getirmek, projeler üretmek amacıyla, “Sivas Platformu”nu oluşturmak 
düşüncesini getirmişti.

Altı yıl önce iki elin parmakları kadar gönüllü hemşeri,  İstanbul’da yaşayan (1,5) 
milyon Sivas kökenli kişinin tanıdığı, sempati duyduğu, onları temsil edebilecek, 
kucaklayabilecek (250) kişilik “toplum önderi” arayışına girmiş ve saptamalara baş-
lamıştı. El ele verilince, iki elin parmakları kadar hemşerimiz, dört elin parmakları, 
sekiz elin parmakları, on elin parmakları olarak giderek çoğaldı. Çoğaldıkça güç-
lendi, yeni ufuklar açıldı. İlk karamsarlıklar, kuşkular giderek umuda ve coşkuya 
dönüştü. Saptanan hemşerilerimizle iletişim sağlandı. İdeoloji, etnik köken ve inanış 
ayrımı yapmadan, İstanbul’da bulunan altı yüzün üzerinde sivil toplum örgütü ve 
belediye başkanlarımızla ile ilişki kuruldu. İki yılı aşkın süre içinde bir çok istişare 
toplantıları gerçekleştirildi. Olanlar ve olabilecekler bütün açık yüreklilikle tartışıldı. 
Sağlam ve seviyeli altyapı oluşturuldu. Sonuçta,  Vakıf ve Derneklerimizin katılımıy-
la birlikte yenilen bir kır yemeğinin ardından 18 Haziran 2006 pazar günü İstanbul 
Maltepe’de görkemli bir törenle kuruluş protokolü imzalandı. Böylece Sivas Platfor-
mu resmen kuruldu. 

AMAÇLARIMIZ

Sivas Platformu, öncelikli olarak çalışma ve amaçlarını belirlemişti. Onlarca mad-
delik amaçlar manzumemizi şöyle özetlemek mümkündü: 

Toplumsal bilincin geliştirilmesiyle birlikte, kentli olmak ve kentlilik bilincini 
yükseltmek. Yaşamakta oldukları kentin hayat koşullarını göz önünde bulun-
durarak, özlerindeki Sivaslılığı korumakla birlikte, iyi bir İstanbullu olabilmek 
ve Sivaslıların yaşam koşullarını yükseltebilmek için çalışma grupları oluştur-
mak, doğrudan veya dolaylı olarak eğitim ağırlıklı çalışmalarda bulunmak. 
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Sivas’ın tarihini, kültürünü, sanatını ve sanatçısını tanımak ve tanıtmak. Bu 
alanda teşvik edici çalışmalar yapmak ve imkanlar yaratmak. Sivas’ın sosyo-
ekonomik kalkınmasına yönelik araştırmalar yapmak, proje ve çalışma grupları 
oluşturmak.

Sivas’ın doğal zenginliklerini ve tarihi mirasını ülke turizmine kazandırıcı 
çabalar göstermek; tanıtımına, bir o kadar da bunların korunmasına katkıda 
bulunmak. AB fonlarından yararlanılabilecek sosyal projeler hazırlamak, Bu 
projeleri Sivas’ta yetkili kurumlarla ve girişimcilerle paylaşmak.

YÖNETİM ŞEKLİ

Sivas Platformunun kırk kişilik Yönetim Kurulu, Yetmiş kişilik, konularında uz-
man, araştırmacı, bilimsel çalışmaları olan öğretim üyesi, fikir ve düşünce adamı ve 
yöneticilerden oluşan Danışma Kurulu bulunmaktaydı.  Sivas Valisi, Sivas Belediye 
Başkanı, Sivaslı Milletvekilleri ve İstanbul’daki Sivaslı Belediye Başkanları Platfor-
mun Onur Kurulu’nu oluşturmaktaydı. 

Yönetim Kurulumuzda, başkanın dışında üç başkan yardımcısı, bir genel sekreter 
görev yapacaklardı. Kurul üyelerimizden üç kişi sivil toplum kuruluşlarından, iki 
kişi bürokratlardan, iki kişi halk ve basınla ilişkilerden, iki kişi yerel yönetimlerden, 
iki kişi araştırma ve geliştirme projelerinden, beş kişi sosyal ve kültürel işlerden, bir 
kişi Sivasspor’dan, iki kişi programlardan bir kişi de mali işlerden sorumlu olmuştu.  
Diğer on bir Yönetim Kurulu üyesi, imkânları ölçüsünde komitelere destek verecek-
lerdi. 

18 Haziran 2006 tarihinde törenle imzalanan ve Sivas Platformu’nun Protokolü ile 
ilk Yönetim ve Denetim Kurulu şu şekildeydi: 

SİVAS PLATFORMU KURULUŞ PROTOKOLU

I. BÖLÜM

1.KURULUŞUN ADI - AMACI

“SİVAS PLATFORMU” Sivas ili merkezi, ilçeleri, beldeleri ile köylerinden İstanbul’a 
gelerek burada yaşayan insanların ekonomik, sosyal ve kültürel birlikteliğini hedefleyen; il, 
ilçe ve köyleri temsilen burada kurulmuş dernek ve vakıflar ile diğer sivil toplum kuruluşla-
rı, çalışmaları ile bölgeye katkısı bulunmuş şahıs veya tüzel kişilerden oluşan bir platform-
dur. Bu platform; kamuoyuna kendisini Sivas Platformu olarak tanıtmaktadır.

2.SİVAS PLATFORMU KURULUŞ MERKEZİ

Platformun kuruluş merkezi İstanbul’dur. Platform yönetim kurulu kararı ile yurt 
içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir.



16

3.SİVAS PLATFORMUNUN ÇALIŞMA AMACI VE SÜRESİ

Sivas platformunun faaliyetleri platforma ortak belediyeler ile tüzük, yönetmelik veya 
vakıf senetlerindeki hükümler çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarının yetki alanları ile 
sınırlı olup çalışma süresi sınırsızdır.

4.AMACI

Tarihin en eski dönemlerinden beri, Sivas; bir kültür beşiği olmuş ve bir çok medeniye-
te katkıda bulunmuştur. Bazı medeniyetlerin ve devletlerin de tarihte başkenti olmuştur. 
Nihayet Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelleri burada atılmıştır. Böyle önemli bir kültür 
havzasından gelen Sivaslıların, dünyanın en önemli kentlerinden biri olan yoğun olarak 
İstanbul’da yaşaması bu kente büyük zenginlik katmaktadır. 

Medeniyetlerin buluşma noktası olan, yaklaşık 15 milyonluk bir nüfusa sahip, dünya-
nın en büyük metropollerinden İstanbul’da nüfusun %10’unu Sivaslılar oluşturmaktadır. 
Bu potansiyeli iktisadi ve sosyal statü bakımından toplumun en üst seviyesine ulaştırmak, 
hemşerilerimizin refah düzeyini arttırmak, mahalli müşterek ihtiyaçlarını tespit ederek 
bunların karşılanmasını sağlamak, kentin ve ülkemizin kaynaklarından hak ettiği ölçüde 
faydalanmasını sağlamak, başlıca görevlerimizin arasında olmalıdır.

Sivaslıların kente ve kentin sosyal, kültürel ve yaşam biçimine entegre olması yolunda 
çaba sarf etmek atacağımız adımlardan bir tanesidir. Öz kimliğimizi, geleneklerimizi yaşa-
tarak, İstanbullu olmak, İstanbul’da yaşamaya karar vermiş insanlarımızın ortak kent kül-
türü içerisinde aktif olarak yerlerini almalarını sağlamak, insanımızın “ÖTEKİLER” olarak 
algılanmasını, kültürel dokusu ile ruh halinin tahrip edilmesini önlemek, dünyadaki yaşa-
nan tüm gelişmeleri ve Türkiye’nin AB sürecinde, dünya ile bütünleşmesinin gerekliliğini 
görmek, farklı kültürlerin bir arada bulunmasını hoşgörü ile karşılayarak, tarihe malolmuş 
geleneklerimizi ve göreneklerimizi yaşatmalıyız. Toplumsal ve sosyal gelişmeleri yakından 
takip etmeliyiz. Bu hayallerimizin gerçekleşmesini sağlamak ve insanımızın kimliğini koru-
mak için İstanbul’a göç vermeye başladığımız yıllardan beri yaklaşık olarak 840 civarında 
dernek ve vakıf kurulmuştur. Bunlar irili ufaklı köy, ilçe ve il dernek ve vakıfları şeklinde 
örgütlenmektedir. Bu konuda emeği geçen tüm sivil toplum örgütü temsilcilerine ve yönetici-
lerine teşekkürü bir borç biliriz. Ama gelinen noktada, bu dernek ve vakıflarımızın yapmış 
olduğu çalışmaların fevkinde çalışmalara ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Tüm bu çalışmaları 
organize edebilecek, lojistik destek sağlayacak,  bu konularda stratejiler üretecek daha üst 
düzeyde bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Şu anda atmaya çalıştığımız bu adımları 
daha profesyonel bir yapılanma ile kurumsal bir şekle dönüştürme ihtiyacı ortadadır. 

• Bu anlamda, bu şehirde bulunan yoğun nüfusun bilgilendirilmesi de ayrı bir amaç-
tır. Kültür varlıkları ve doğanın kendisine sunduğu eşsiz zenginlikleri ve Kızılırmak ve 
Yeşilırmak’ın oluşturduğu Sivas havzasının; kültürel ve doğal varlıklarının korunmasına 
ilişkin yasal çerçevelerde bütünlük içinde korunması.

• Bölgenin ve bölge insanının ekonomik girdi sağlayacak açılımlarla tanıtılması. Bölge-
nin ve bölge insanının geleceğine yönelik bir vizyon geliştirilmesi.
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• Temel değerlerin ortaya konması; bu sürece yönelik kararların alınması ve kararların 
toplumun tüm kesimlerine açık olması.

• Katılımı teşvik edici politikaların ve mekanizmaların geliştirilmesi. Bölgenin ve bölge 
insanının gelişmesine yönelik ortak bir vizyon üzerinde mutabık kalınması.

• Sivas ve Sivaslı’nın bölge, İstanbul, ülke ve dünya ölçeğinde daha iyi yetişmesi, düşün-
mesi, bilinçlenmesi için çalışma yapmak ve öz güvenini pekiştirmek, güçlü bir imaj sağla-
mak.

Hedef kitlemiz ve ortak paydamız İstanbul’daki Sivaslılardır. Ne olmak istediğini ve ne-
reye gitmek istediğini bilen fertler yetiştirmek. Büyük düşünmek, insanımızın mutluluğunu 
hedeflemek, kültürümüzü korumak, dünya çapında insan yetiştirmek, potansiyelimizden 
büyük bir sinerji oluşturarak, maddi, manevi, kültürel, sosyal yönlerden gelişim sağlamak. 
Ön yargılarla hareket etmek yerine çözüm eksenli bir potansiyel oluşturmak. “Üreten Si-
vaslı” bilincini hâkim kılmak. Diğer sivil toplum kuruluşları ile sosyal sorumluluk anlayışı 
içerisinde aktif bir iş birliği yapmak. 

Hemşerilerimizde sivil inisiyatifin gelişmesini sağlamak ve insanımızın tüm çağdaş do-
natılara ve uluslar arası yaşam standartlarına ulaşmasını sağlamak için projeler yapmak, 
yeterli bilgi, beceri, kültür seviyesini yakalamış, nitelikli insan kaynağı oluşturmak.

5.KAPSAM

Bölgedeki ve bölgeden İstanbul’a gelmiş bulunan insanların kültürel değerlerinin korun-
ması, çeşitlendirilmesi, çok kültürlülüğe saygı, kültürler arası alış verişin önemi, yaşanılan 
kentin her türlü değerinin korunması ve geliştirilmesinin desteklenmesi, buradaki hemşeri-
lerin dar bölgeciliğe saplanmadan kültürel, sosyal ve ekonomik alanda birlik ve dayanışma 
göstermesi bu çerçevede; Dernekler, vakıflar, diğer tüzel kişiler, önde gelen yetişmiş insan-
larımız, Sivas Valiliği, tüm ilçelerin Kaymakamlıkları, İl Özel İdareleri, Belediyeleri, Sivas 
Üniversiteleri, Sanayi ve Ticaret Odası, Sivas Esnaf Odası ve buna benzer diğer kuruluşları 
kapsam içindedir.

6.DAYANAK

Sivas Platformu 04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve yönetmelik ile 
tanınan ilkeler doğrultusunda kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerin alacağı karar-
lar.

7.PLATFORMUN FAALİYETLERİ

• Bölge insanının problemlerini demokratik platformda tartışmak. Bölgenin (İstanbul ve 
Sivas ) öncelikli problemlerini belirlemek ve değişik düşünceleri ve önerileri alarak stratejik 
projeler üretmek.

• Yerel yönetimlerde karar alma sürecine bölge halkının her kesiminin temsilcilerinin en 
geniş katılımını sağlamak. Bölge kavramını, ülkenin bütünlüğüne katkı sağlayacak tarzda 
yerleştirmek ve platform bünyesindeki bölge siyasetini değişik toplum temsilcilerinin getire-
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ceği farklı yaklaşımlarla oluşturmak.

• Hemşericilik bilincini bölge boyutunda ele almak ve arttırmak, dar hemşericilik yeri-
ne kültür hemşericiliğini öne çıkarmak, bölücü ayrımcı değil, birleştirici ve   dayanışmacı 
olmak.

• Bölgenin (İstanbul ve Sivas) ekonomik, sanatsal, kültürel, eğitim, sağlık ve   tarımsal 
gelişme hedefini belirlemek, Sivas ve Sivaslının şehir ve ülke genelinde imajını güçlendir-
mek.

• Halkı bölgedeki (İstanbul ve Sivas) yerel yönetimler karşısında sadece sorunlarından 
yakınan konumdan çıkarıp sorunların tespiti ve çözüm üretimi sürecinde etkin vatandaş-
lara dönüştürmek.

• Demokrasinin tabanda gelişeceği düşüncesi ile toplumsal baskı grupları ve sivil toplum 
kuruluşlarının kuruluş ve gelişmelerine katkıda bulunmak.

• Bölge halkının siyasi görüşlerini istismar ettirmeden, siyasi gelişmeleri yakından takip 
etmek ve bu konularda bölge halkını bilinçlendirmek.  Bölge insanının ülke ve bölge için 
faydalı olacak şekilde siyasi çalışmalar yapmasına önayak olmak, bilgi bankası kurmak, 
araştırmalar yapmak ve sonuçları bölge insanı ile paylaşmak.

• Sivas ve çevresindeki tarım, sanayi, kültür faaliyetlerinde AB fonlarının kullanılması-
na yardımcı olmak.

II. BÖLÜM

1. PROJE ORTAKLARI

İstanbul’da yerleşmiş; Sivas ve çevresinden gelen insanların kurduğu dernek ve vakıflar 
ile diğer tüzel kişiler, hizmeti geçmiş gerçek kişiler, Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Esnaf Odası, Sivas Ticaret Odası, Sivas Merkez ve İlçelerin 
vakıfları, dernekleri, federasyonları; platformun amaçlarına uygun olmak kaydıyla faali-
yetleri ile süreli veya sürekli görev alabilirler. Dernek veya vakıfların şubeleri merkezleri 
yoluyla katılabilirler.

2. PLATFORMUN KURULUŞUNDA YER ALAN KURUM VE KURULUŞLAR

Platformda kurucu olarak; Sivas İl ve İlçeleri adına İstanbul’da kurulmuş olan vakıf, 
dernek ve federasyonların tamamına yakını, İstanbul’da bulunan Sivaslı toplum önderleri, 
Türkiye’de bulunan siyasi partilerden İstanbul’da yaşayan Sivaslı seçilmişler ve İstanbul’da 
yaşayan Sivaslı bürokratlar bulunmaktadır.

3. SİVAS PLATFORMU KURULUŞ GEREKÇESİ

Sivas Platformu dünya gündemindeki sivilleşme, yaşanabilir bir ülke sevdası ışığında 
insan haklarının korunması toplumun müdahale ve sahiplenme fikrinin güçlenmesi kentsel 
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hakların geliştirilmesi bağlamında İstanbul ve Sivas’taki sivil grupların hoşgörü, saygı, ve 
anlayış içinde Sivas Platformunun amacında ve kapsamında odaklaşmayı; bu yönde ya-
pılan resmi ya da sivil çalışmaların denetimini güçlendirecek mekanizmaları geliştirmeyi 
amaçlayan, İstanbul’da yerleşik nüfusun hakkaniyetli ve adaletli bir biçimde idarede temsi-
lini de amaçlayan; Kısacası bölge insanının kendisine, ülkesine ve kültürüne sahip çıkmasını 
özendiren demokratik, bağımsız ve gönüllü bir kuruluştur.

4. SİVAS PLATFORMU PLANLAMA SÜRECİ

Mevcut plan ve programın sürdürülebilir gelişme hedefleri ve Sivas Platformu ilkelerinin 
ışığında gözden geçirilmesi.

Uzun dönemli hedeflere dayalı olarak, kısa dönemli hareket planları hazırlanması ve 
sorumlulukların yerel ortaklar arasında bölüşümü.

Tüm Sivas Platformu faaliyetleri ile yatay olarak kesişecek şekilde katılımcı bir sürecin 
başlatılması, sürdürülmesi, bu amaçla çeşitli çalışma grupları, formlar, ortak çalışma top-
lantıları ve diğer katılımcı mekanizmalar içeren; yerel ortaklıklara dayalı bir “yönetim” 
anlayışının geliştirilmesi bu bağlamda bir planlama dâhilinde çalışmaların sürdürülmesi 
Sivas Platformunun planlama sürecini oluşturacaktır.

5. ÜYELİK BAŞVURULARI

Sivas Platformu bünyesinde yer almak için;

Valilikler için, İl Daimi Encümeni kararı,

Milletvekilleri için, yazılı başvuru,

Belediyeler için, Belediye İl Daimi Encümeni kararı,

Dernekler ve vakıflar ile tüzel kuruluşlar için Yönetim Kurulu kararı,

Gerçek kişiler için yazılı dilekçe ile başvurular yapılabilir.

6. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE ÇIKMA

a)İstifa edebilir

b)Çıkarılma; Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybedeler. Platformun amaçlarına 
aykırı hareket ettiği tespit edilenler, yönetim kurulu kararıyla ihraç edilirler.
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III. BÖLÜM

A. ORGANLAR

Sivas Platformu kuruluş protokolü içinde tanımlanmış olan

• Genel Kurul 

• Yönetim Kurulu

• Danışma Kurulu

• Onur Kurulu

1. SİVAS PLATFORMU GENEL KURULU

Sivas platformunun en yetkili organıdır. 

Görevi: Sivas platformunun Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek 
değerlendirmek, tüzük değişikliği yapabilmek ve her türlü gerekli kararı almaktır. Genel 
Kurul Nisan ayında yılda bir faaliyetleri görüşmek üzere iki yılda bir seçimli genel kurul 
olağan olarak toplanır. Platform başkanı ve yönetim Genel Kurul tarafından seçilir. Plat-
form başkanı 2 (iki) defa seçilebilir. Gerektiğinde olağan üstü toplantı için Sivas Platformu 
Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır Genel Kurul kararlarını toplantıya katılan ve oy 
kullanan üyelerin salt çoğunluğuyla alır.

Genel Kurul aşağıdaki kişi ya da Kurum ve Kuruluşlardan oluşur;

Platform kurucuları olan dernek ve vakıflar, diğer tüzel kişiler ve gerçek kişiler, sonradan 
platforma üye olan dernek ve vakıflar, diğer tüzel kişiler ve gerçek kişilerden oluşur.

2. SİVAS PLATFORMU YÖNETİM KURULU

Platformun yönetim ve temsil organıdır. Kurul bu yetkilerini kısmen kendi içinde 
oluşturduğu bir organa devredebilir. Yönetim Kurulu; Kanunlar, Tüzük ve yönetme-
likler ile platform hükümleri gereğince kendisine verilmiş yetki ve görevle birlikte 
aşağıdaki görevleri yürütür.

• Platformun amacına uygun her türlü organizasyonu gerçekleştirmek.

• Platform içinde yer alan Sivas sınırları içerisinde bu bölgelere ait kültürel, doğal, 
siyasi ve ekonomik projelerin hayata geçirilmesi ve bu yolda yapılacak tüm çalışma-
ları takip etmek ve sonuçlandırmak.

• Genel Kurulda benimsenen fikirleri karşıt görüşleri ile birlikte kurulda tartışmak 
ve hayata geçirmek.

• Platformda adı geçen tüm bölgelerin üzerinde yaşayan insanların dünya standart-
larında yaşam sürmesine yönelik bütün çalışmaları ulusal ve uluslar arası platform-
larda dile getirmek ve takip etmek.
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• Genel Kurulda yapılan öneriler doğrultusunda gündemi belirlemek.

• Gündem ile ilgili bildiri sunacak kuruluşları belirlemek.

• Her yıl Nisan ayı içinde Genel Kurulu yapmak; iki yılda bir seçimli Genel Kurul 
yapmak, platformu oluşturan üyeleri ismen belirleyerek güncelleştirmek.

• Gerektiğinde Genel Kurulca tartışılmak üzere ilçeler adına çalışmaları başlatmak.

• Sivas Platformuna yeni üye katılımlarını güncellemek genel kurul onayına sun-
mak.

• Sivas Platformu Yönetimi kendi içinde çalışma birimleri oluşturacak. Yönetimin 
içinde birim başkanları ve yardımcıları seçilecektir.

SİVAS PLATFORMU YÖNETİM KURULU İŞLEYİŞİ

Sivas Platform Başkanı:

• Sivas Platformu Genel Kurulu ve Sivas Platformu Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.

• Genel Kurulu yönetir.

• Sivas Platformu Yönetim Kurulunca belirlenen gündem ve / veya olağanüstü toplantı 
kararını Platform üyelerine duyurulmasını sağlar.

• Sivas Platformunu yerel ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eder.

Sivas Platformu Başkan Yardımcısı:

• Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya başkanlık eder.

Sivas Platformu Genel Sekreteri:

• Sivas platformu organları tarafından alınan kararların kamuya mal edilmesini yetkili 
organlara ulaştırılmasını ve uygulanmaya konulmasını takip eder ve Sivas Yönetim Kuru-
lunu bilgilendirir.

• Sivas Platformu organlarına ait toplantı tutanaklarının hazırlanmasından ve arşiv-
lenmesinden sorumludur.

• Sivas Platformu Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan gündemi on beş gün (15) 
önceden Platform üyelerine gönderir.

• Genel Sekreterin yukarıda belirtilen görevleri kurulacak bir sekretarya merkezindeki 
personeller tarafından yürütülür.

• Genel Sekreterin her hangi bir nedenle görevini yapamaması halinde yardımcısı bu 
görevleri yerine getirir.

Ek: 1 Yönetim Kurulu Listesi 
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3. DANIŞMA KURULU

Danışma kurulu, konusunda uzman araştırmacı, bilimsel çalışmalarda yer almış, öğ-
retim üyeleri, fikir ve düşüncelerinden istifade edilecek, proje üretecek kişilerden teşekkül 
ettirilecek.

Danışma Kurulu Görev ve Yetkileri:

• Platform amaçlarının gerçekleşmesi için öneriler geliştirmek ve bu önerileri Yönetim 
Kuruluna sunmak.

• Platform çalışmalarını değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmak.

• Yönetim Kurulunca belirlenen hedefler ışığında projeler üretmek  var olan projeler 
içinde çalışmak ve kendi içinde süreli ve süresiz komiteler oluşturmak.

Ek: 1 Danışma Kurulu Listesi 

4. ONUR KURULU

Sivas Platformu: Platform yönetim kurulunca çağrı yapılarak yapılacak olan seçim-
lerde Sivas Platformu Yönetim Kurulunca belirlenmiş en az on (10) kişiden oluşan 
Onur Kurulu üyeliği listesini açık oylama ile genel kurulun bilgisine sunar onur ku-
rulu üyeleri konumları gereği Sivas Platformu seçimlerine aday olamazlar.

ONUR KURULU ÜYELERİ

Sivas Valisi, Sivas Belediye Başkanı, Sivas Milletvekilleri ve eski Milletvekilleri, 
İstanbul’da seçilen Sivaslı Milletvekilleri ve Belediye Başkanları ve Sanatçılar, önce-
den platform başkanlığı yapmış kişiler, Düşünür ve Fikir adamları.

B. SİVAS PLATFORMUNUN BÜTÇESİ

Sivas Platformu, gönüllü bir kuruluştur. Platform içindeki organlardan herhangi bir 
tarafından hazırlanacak projeler, Yönetim Kurulunun onayından geçmek kaydıyla, 
çeşitli bağış alımı üyelerin yapacağı katkılar ve 3. şahısların yapacağı katkılar veya 
kamu kuruluşlarının yapacağı katkılar ile yapılacaktır. Genel Kurul üyelerin ödeye-
ceği katkıyı belirler. Sivas Platformu, platformu oluşturan ortaklara ücretsiz çalışma 
desteği verecek ve sponsor kuruluşlar ile merkezi idarenin çalışmalarla ilgili birimle-
rini harekete geçirecektir.

Bilindiği üzere uluslararası sivil toplum kuruluşları ile ülkeler yapacakları yardım-
larda muhatap olarak sivil kuruluşları görmek istemektedirler. Buradan hareketle 
ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının bölgeye ilgisini artırarak organi-
zasyonlarını gerçekleştirmeleri için girişimlerde bulunacaktır. Platform sekretaryası 
ve platform sekretaryasının masrafları platform kuruluş merkezi olarak düşünülen 
İstanbul ilinde kurulacak ofiste yürütülecek ve masrafları İstanbul ve Sivas’taki il ve 
ilçe boyutundaki üyeler tarafından karşılanacaktır.
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C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

1. Sivas Platformu Genel Kurul oturumlarını Başkan açar; Genel Kurulu yönetir, 
yönetmesi esastır. Ancak; Başkanın bulunmadığı hallerde oturum Başkan Yardımcısı 
tarafından yönetilir. Seçimli toplantılarda Genel Kurulu yönetmek üzere Divan Baş-
kanı yardımcıları ile seçilerek Genel Kurulun idaresi sağlanır.

2. Genel Kurulda Başkanlık Divanca belirlenen gündem uygulanır. Ancak gündem 
maddelerine geçmeden önce Genel Kurula katılan üyelerin 1 / 5’nin önerileri ile ve 
Genel Kurulun Kabulü halinde gündeme madde eklenebilir.

3. Sivas Platformu Genel Kurul toplantıları yapıldığı yerdeki basına ve halka açık 
olarak gerçekleştirilir.  Sivas Platformu Yönetim Kurulu Kararları Genel Sekreterlik 
aracılığı ile tüm üyelere duyurulur ve toplumun geniş bir bölümüne hitap edebilmek 
amacıyla üye kuruluşlardan duyuru desteği istenebilir ve yine basın ve medyadan 
yararlanır.

IV. BÖLÜM

YÜRÜRLÜK

Sivas platformu kurucu heyetinin sivil toplum kuruluşları ve bölgenin önde gelen 
yönetici, siyasetçi ve iş adamları ile yaptığı çeşitli zamanlarda yapılan toplantılarda 
ortaya çıkan görüşler ile hazırlanan bu protokol Sivas Platformu Genel Kurulu’nun 
il toplantısında görüşülmek üzere yürürlüğe konmuştur. Onaydan sonra kesinleşir.

V. BÖLÜM

YÜRÜTME

Bu tüzük Hükümlerini Sivas Platformu Genel Kurulu adına Yönetim Kurulu Yü-
rütür.

VI. BÖLÜM

SEÇİMLER

Sivas Platformu Yönetim Kurulu olağan genel kurulu ve seçimlerin zamanında ya-
pılması ve organların belirlenmesi ilke ve esaslarının belirlenmesi ilke ve esasların 
düzenlenmek üzere belirlenecek kriterleri yazılı olarak yönerge halinde düzenler. Bu 
hüküm gereği seçim yönergesi çıkarılır. Seçim Yönergesi ilk Genel Kurulda Genel 
Kurul oylarına sunulur. 18.06.2006 İstanbul

İlk Yönetim ve Danışma Kurulumuz şu şekilde teşkil edilmiş ve görev taksimi ya-
pılmıştı. Aşağıdaki arkadaşlarımız yirmi iki aylık çalışma dönemi içinde büyük bir 
özveri ile görev yapmışlar, maddi ve manevi hiç bir fedakârlıktan kaçınmamışlar 
Platformumuzun temel taşları olmuşlardı:
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Birinci Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri şu arkadaşlardan oluşmuştu: 

NO AD - SOYAD  İLÇESİ PLATFORM GÖREVİ MESLEĞİ

  1 İSMAİL ERDEM KOYULHİSAR     PLATFORM BAŞKANI İ.B.B MECLİS VE ENCÜMEN ÜYESİ

  2 HASAN GENÇ DİVRİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI İL GENEL MECLİS ÜYESİ

  3 İBRAHİM AKSOY KOYULHİSAR     BAŞKAN YARDIMCISI MALİ MÜŞ.- KOYULHİSAR E. DER. BŞK.

  4  FARUK UĞUR GÖLOVA  BAŞKAN YARDIMCISI SUŞEHRİ DER. 2. BŞK

  5 ALİ YÜKSEL SUŞEHRİ GENEL SEKRETERİ AV. - VADİ FED. BŞK.

  6 İSMAİL KARABİBER  SUŞEHRİ S.T.K. SORUMLUSU İL GENEL MECLİS ÜYESİ

  7 BESİM CEBECİĞLU GÜRÜN S.T.K. SORUMLUSU       İL GENEL MECLİS ÜYESİ

  8 İRFAN GÖZ SUŞEHRİ S.T.K. SORUMLUSU VADİ FEDERASYONU YÖN. KUR. ÜYESİ

  9 SADİ ÖZATA GÖLOVA SİYASİ PARTİLER SORUM. ESKİ İL YÖN. KUR. ÜYESİ

 10  KEMAL BOZAN SUŞEHRİ SİYASİ PARTİLER SORUM. İ.B.B MECLİS ÜYESİ

 11 SALİH AYDIN AKINCILAR      SİYASİ PARTİLER SORUM. AKINCILAR DERNEK BŞK.

 12 BEKİR ÇELİK HAFİK BÜROKRATLAR SORUM. EĞİTİMCİ - İŞADAMI

 13 A.RIZA DUMAN DİVRİĞİ BÜROKRATLAR SORUM. İL GENEL MECLİS ÜYESİ

 14  ERDEM DEMİRCİ GÜRÜN BÜROKRATLAR SORUM. İL MİLLİ EĞT. MÜD. YRD.

 15  EMİN YILMAZ KANGAL   KANGAL         HALKA İLİŞKİLER. - BASIN SOR.     İŞADAMI - SİV. HİZ. VAKFI YK.ÜYESİ

 16  AHMET ARSLANTÜRK     ŞARKIŞLA        HALKA İLİŞKİLER - BASIN SOR.     İŞ ADAMI - ŞARKIŞLA DER.  E. BŞK.

 17 ALİ TURAN AKINCILAR      YEREL YÖNETİM SİVAS VE SOR.     İ.B.B MECLİS ÜYESİ

 18  HAYRETTİN YÜCEL  AKINCILAR      YEREL YÖNETİM SİVAS VE SOR.    AKINCILAR DER. YÖN. KUR. ÜYESİ

 19  AHMET ALBAYRAK AKINCILAR      AR-GE SORUMLUSU İŞADAMI- TURZİMCİ

 20  İBRAHİM SUBAŞI ALTINYAYLA    AR-GE SORUMLUSU YRD. DOÇ. DR.- ÖĞRETİM ÜYESİ – AV.

 21 SALİH GÜZEL ZARA SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİCİ.

 22 ADEM TOPAL KOYULHİSAR     SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER KOYULHİSAR DERNEK BŞK.

 23 NERİMAN KARSAVURAN KOYULHİSAR   SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER İ.B.B MECLİS ÜYESİ

 24 FİGEN ŞAŞTIM MERKEZ SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER AVUKAT

 25 MERAL AYDOĞAN GÜRÜN SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER İ.B.B MECLİS ÜYESİ

 26   MUSTAFA SÜS DOĞANŞAR       SİVASSPOR SORUMLUSU İŞADAMI - SİVASSPOR YÖN. KUR.ÜYESİ

 27  NECATİ US AKINCILAR       PROGRAM SORUMLUSU KADIKÖY MECLİS ÜYESİ

 28 ABDURRAHMAN YEŞİLYURT  GÖLOVA   PROGRAM SORUMLUSU SİVASLILAR DERNEĞİ BŞK.

 29 NAZMİ ZENGİN AKINCILAR       MALİ İŞLER SORUMLUSU AKINCILAR DERN.YÖN.KUR. ÜYESİ 

 30   MEHMET GENÇ          MERKEZ YÖN. KUR. ÜYESİ İGDAŞ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

 31   NURETTİN AYDIN        İMRANLI YÖN. KUR. ÜYESİ CUMHURİYET SAVCISI

 32 HASAN TOKSÖZ MERKEZ YÖN. KUR. ÜYESİ İL GENEL MECLİS ÜYESİ

 33 CELAL DENİZ SUŞEHRİ YÖN. KUR. ÜYESİ  SUŞEHRİ DER.BŞK

 34 NAMIK KEMAL KURT ZARA YÖN. KUR. ÜYESİ  DOKTOR – E. BAŞHEKİM

 35 ÜMİT ÜNAL İMRANLI YÖN. KUR. ÜYESİ İL ÖZEL İDARE GEN. SEK. YRD.

 36 TEMUR AKÇİÇEK  GEMEREK         YÖN. KUR. ÜYESİ ESENYURT BLD.BŞK.DANIŞ.

 37 ADNAN AKÇA GÖLOVA YÖN. KUR. ÜYESİ GÖLOVA VAKFI 2. BŞK.

 38 İSMAİL ERDEM KANGAL YÖN. KUR. ÜYESİ KANGAL FEDERASYONU BŞK

 39 MEHMET YALÇIN  YILMAZ  ŞARKIŞLA    YÖN. KUR. ÜYESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 40  HÜSEYİN GÜLKANAT ULAŞ YÖN. KUR. ÜYESİ ULAŞ DERNEK BŞK. - E. BELDİYE BŞK. 
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Birinci Dönem Danışma Kurulu Üyelerimiz aşağıdaki hemşerilerimizden oluşmuştu: 

NO AD-SOYAD İLÇESİ MESLEĞİ - GÖREVİ

  1 Fikri KÖSE HAFİK MALTEPE BELEDİYE BŞK.

  2 Yusuf BÜYÜK ZARA SAMANDIRA BELEDİYE BŞK.

  3 Prof. Dr. Baki SÜBÜTAY MERKEZ SİVAS HİZMET VAKFI İST. ŞUBE BŞK.

  4 Prof. Dr. Emin ARAT DİVRİĞİ ÖĞRETİM ÜYESİ 

  5 Prof. Dr. Hamza KANDUR  MERKEZ ÖĞRETİM ÜYESİ

  6 Prof. Dr. İbrahim YEKELER MERKEZ SİYAMİ ERSEK HST. BAŞHEKİMİ 

  7  Prof. Dr. Türkan UĞUR KÖKSAL  MERKEZ ÖĞRETİM ÜYESİ

  8  Prof. Dr. Fatih S. MAHMUTOĞLU  ZARA ÖĞRETİM ÜYESİ

  9 Yrd. Doç. Dr. Mustafa BÜLBÜL KOYULHİSAR ÖĞRETİM ÜYESİ- SİDEF GENEL BŞK.

 10 H.Mustafa  AYDOĞDU KOYULHİSAR SİVAS İŞ ADAMLARI GRB BŞK.

 11 Ahmet ÖZDEMİR SARKIŞLA GAZETECİ- YAZAR

 12 Erhan EKİCİ ZARA ZARA  VAKFI BŞK.

 13 Erkan YİĞİTTÜRK GÜRÜN GÜRÜN VAKFI BŞK.

 14 Fazlı KAYA KOYULHİSAR KOYULHİSAR VAKFI BŞK.

 15 Halil GÖBEL DOĞANŞAR DOĞANŞAR DERNEK BŞK.

 16 Kemal ÇELİK KANGAL SULTANBEYLİ SİVASLILAR DERNEĞİ BŞK.

 17 Muvaffak ABAY MERKEZ BÜYÜKÇEKMECE SİVASLILAR DERNEĞİ BŞK.

 18 Nurettin BAŞAR SUŞEHRİ KAĞITHANE SİVASLILAR DERNEĞİ BŞK.

 19 Nurettin BÜYÜKBAŞ  ZARA YENİDOĞAN SİVASLILAR DERNEĞİ BŞK. 

 20 Osman POYRAZ GÜRÜN MALTEPE SİVASLILAR DERNEĞİ BŞK.

 21 Ahmet YİĞİT İMRANLI İMRANLI DERNEĞİ BŞK.

 22 Fatih KORKMAZ GÜRÜN GÜRÜN DERNEĞİ BŞK.

 23 Necati GÜVEN HAFİK HAFİK DERNEĞİ BŞK.

 24 Yusuf  GÜRSOY DİVRİĞİ RADYO - TV DERNEĞİ BŞK.

 25 Muharrem  ÇATALKAYA MERKEZ AMATÖR SPOR KLUPLERİ YÖN. KUR. ÜYESİ 

 26  Turan DENİZ YILDIZELİ YILDIZELİ DERNEĞİ E. BŞK.

 27 Mahmut EMİNMOLLAOĞLU      MERKEZ ÜMRANİYE BELEDİYE BŞK. YRD. - AVUKAT

 28 Latif  COŞAR  SUŞEHRİ EMİNÖNÜ BELEDİYE BŞK. YRD.

 29 Aydın ÇIKRIKÇI DOĞANŞAR ZEYTİNBURNU BELEDİYE BŞK. YRD.

 30 Celal ALTUNDAL SUŞEHRİ EMİNÖNÜ BELEDİYE BŞK. YRD.

 31 İsmail Hakkı TURUNÇ DOĞANŞAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BŞK. KOORDİNATÖRÜ

 32  Dr. Nejat HORASANLI MERKEZ DOKTOR

 33 Dr. Cemil BAĞLAMA ALTINYAYLA YURTKUR  BÖLGE MÜDÜR YRD.

 34 Ahmet Lütfü AKKUŞ ŞARKIŞLA AVUKAT

 35 Ahmet KOÇAK HAFİK AB PROJE YÖNETİMİ UZMANI

 36 Bayram ÖZATA SUŞEHRİ ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BŞK.

 37 Ertuğrul OKÇUOĞLU ZARA İŞADAMI

 38 Fehmi KARTAL HAFİK  İŞADAMI

 39 Sinan TUNÇ GÜRÜN TURİZMCİ

 40 Kerim AYTEKİN GÖLOVA AVUKAT - EĞİTİMCİ

 41 M.Kemal İŞLER SUŞEHRİ İ.B.B STRATEJİK  PLANLAMA MÜDÜRÜ

 42 Mustafa AKGÜN DİVRİĞİ YURTKUR  BÖLGE MÜDÜR YRD
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 43 Mustafa KARSAVURAN KOYULHİSAR MALİ MÜŞAVİR

 44 Nihat MACİT GÖLOVA MİMAR

 45  Yusuf  KAVAKLI YILDIZELİ İL MÜFTÜ YRD.

 46 Yusuf KARADİŞ HAFİK İŞADAMI

 47 Sırrı GÜLMEZ YILDIZELİ MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ

 48 Yüksel KILIÇ MERKEZ YÖN FM SAHİBİ

 49 Ziya KAYAPINAR GÜRÜN NOTER

 50  Abdülkadir CEBECİOĞLU  GÜRÜN İ.B.B MECLİS ÜYESİ- MAKİNE MÜHENDİSİ

 51 Ahmet AYYILDIZ DİVRİĞİ FATİH BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRÜ

 52 Ali İhsan YILDIRIM İMRANLI ESENLER MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ

 53 Asaf ÇOBAN GÜRÜN İŞADAMI

 54 Enis ERDEM KOYULHİSAR İ.B.B GENÇLİK SPOR MÜDÜRÜ

 55 Cengiz BUCAK SUŞEHRİ ÖZELLEŞTİRME İDARESİ DAİRE BŞK

 56 Sefer AĞRIDAĞ YILDIZELİ BAĞ – KUR  İST. İL MÜD. YRD.

 57 Faik KÜÇÜKYAZICI MERKEZ YÖNETİCİ - ESKİ MÜSTEŞAR YRD.

 58 Erdoğan BOZAT GÖLOVA İŞADAMI

 59 Erdoğan TOZAN SUŞEHRİ İGDAŞ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRÜ

 60 Gazi GÖKÇEK ULAŞ MALİ MÜŞAVİR – E. DERNEK BŞK.

 61 İlker ÖZCAN DİVRİĞİ NTV HABER KOORDİNATÖRÜ

 62 Mustafa ATAŞ MERKEZ AVUKAT

 63 M. Ali CANKATAR KOYULHİSAR MALİ MÜŞAVİR

 64 Karabey YÜKSEL  SUŞEHRİ PSİKOLOG

 65 Hakkı ASLAN GÖLOVA İŞADAMI

 66 Erdal DOĞAN KOYULHİSAR KOYULHİSAR HABER İMTİYAZ SAHİBİ

 67 Mustafa YILMAZ AKINCILAR BİZİM VADİ GAZETESİ İMTİYAZ SAHİBİ

 68 Hasan Ali SARIKAYA  ULAŞ SİVAS SARİSSA DERGİSİ İMTİYAZ SAHİBİ

 69 Enver MERALLİ MERKEZ SES SANATÇISI
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ALDIĞIMIZ YOL

Sivas; tarihi, coğrafyası, doğası, kültürü ve insani mozaiği açısından zenginliklerle 
donatılmıştı. Sözü edilen mozaiğin her unsuru, hemşerilerimizin morali, huzuru, 
güveni, sosyal ve ekonomik durumu, hayat düzeyi açılarından önemli olması ne-
deniyle platformumuzun varlığına vücut vermekteydi. Farklılıkları zenginlik olarak 
kabul edip, bu zenginliğin platform içinde yer almasını sağlamaya gayreti içindeydik. 
Bu gayretimiz gelecek zamanlarda da ısrarla sürdürüleceğinden Yönetim Kurulu ar-
kadaşlarının kuşkusu yoktu. 

Her düşüncede, etnik kökende ve inançta olan bizim insanımızın, bir arada barış 
ve huzur içinde, kardeşçe yaşaması, geçmişteki acıların, yaraların sarılması, topluma 
ve geleceğimize artı değerler üretmesi özlemimizin gerçek olacağından şüphemiz 
yoktu. Resmi kuruluşumuzdan bu yana geçen üç yıl içinde Sivas Platformu olarak 
küçümsenmeyecek yol yol aldığımızı içtenliğimizle söyleyebiliriz. 

Kitap içeriği içinde ayrıntılarının yer aldığı etkinliklerimizden bir kaç satır başını 
aktarmak istiyorum:

1. ULUSAL SİVAS SEMPOZYUMU

Sivas Platformu’nun düzenlediği ve Sivas’ın dünü, bugünü ve yarınının tartışıldığı 
1. Ulusal Sivas Sempozyumu, İstanbul’da yapıldı. Sempozyuma birçok akademis-
yen, yazar ve gazeteci katıldı.  Kadıköy Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde 22 Ni-
san 2007 tarihinde üç ayrı oturumda gerçekleşen bilimsel toplantıda Sivas’ın sosyo-
ekonomik durumu, sanatı, tarihi ve edebiyatına ilişkin bilgiler, görüşler ele alındı.  
Sunulan bildiriler “Tebliğler Kitabı” olarak Sivas Platformu tarafından yayımlandı. 

BİR BİRİMİZİ DAHA İYİ TANIMAK TANITMAK GEREKLİLİĞİ

Yönetim Kurulu olarak göç veren Sivas’ımızın artık İstanbul’dan (öncelikle emek-
li olmuş hemşerilerimiz olmak üzere) göç alma zamanının geldiğine inanıyorduk. 
Hemşerilerimizin bir çok imkânlardan haberdar olmadığı veya yeterli bilgilere sahip 
olmadıkları görülmekteydi.  

Sivas’ı gerçekten tanıdığımız söylenemezdi. Tarihinden kültürüne; doğal güzellik-
lerinden ticari potansiyeline, ilçelerinden en ücra mezrasına kadar, tanımak ve ta-
nıtmak zorundaydık. Bu nedenle Sivas Platformu olarak bir kampanya açılmasının 
zamanı gelmişti. 

BİRİNCİ SİVAS GEZİSİ VE AÇILIŞ

İlk adımı olarak, Yönetim ve Danışma Kurulumuzdan oluşan Sivas Platformu 
Heyeti olarak, Sivas’taki mülki idare ve yerel yönetim mensuplarıyla tanışmak, bir 
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araya gelmek, bilgi alış verişinde bulunmak; çeşitli istişareler, gözlemler ve durum 
tespitleri yapmak amacıyla; 2007 yılının Kasım ayında Sivas gezisi düzenledik. Üç 
gün içinde Sivas merkezinin dışında dokuz ilçemize çok başarılı bir gezi yaptık.

Bu gezimizi 9 Aralık 2007 günü Mecidiyeköy’de ki Genel Merkezimizin açılışı iz-
ledi. 

KÜLTÜR GÜNLERİ VE KONFERANSLAR

Sivas’ı daha iyi tanımak ve tanıtmak düşüncesi ile 2007 Aralık ayından 2008 Ma-
yıs ayına kadar Sivas Platformu Merkezimizde “Sivas Kültürü’ne Katkı Verenler” 
başlığı altında bir dizi etkinlik yaptık. Aralık 2007 ayında Aşık Sefil Selimi, Ocak 
2008’de Eflatun Cem Güney, Vehbi Cem Aşkın ve Muzaffer Sarısözen, Şubat 
2008 ayında Pir Sultan Abdal, Mart 2008’de Aşık Veysel, Nisan 2008 ayında Aşık 
Ruhsati ve Kangal Aşıkları anıldı. 

Sivas Platformu olarak hazırlattığımız Pir Sultan Abdal ve Aşık Ruhsati kitapları-
nı yalnız Sivaslıların değil bütünüyle Türk Edebiyatı ve Kültür hayatının hizmetine 
soktuk. 

Sivas’ın potansiyelini, İstanbul’daki hemşerilerimize tanıtmak amacıyla düzenledi-
ğimiz konferanslar, başarılı geçti. Sivas Tarım İl Müdürü Sayın Mehmet Kaya, Sivas 
Platformu’nun davetini kabul etmiş ve İstanbul’a gelmişti. Şişli Belediyesi Konferans 
Salonunda hemşerilerimizin ve Sivas’ta tarım alanında yatırım yapmak isteyenlerin 
ufkunu açtı.

Sivas Kültür ve Turizm Müdürümüz Kadir Pürlü Bey de “Sivas’ın Kültür ve Turizm 
Zenginlikleri” konulu bir konferans verdi. Bilgisayar destekli slayt gösterileri eşliğin-
de yaptığı sunuş büyük ilgi gördü. 

Sivas sevdalısı olan her iki bürokratımıza teşekkür ediyoruz. 

ANKARA GEZİSİ

Sivas Platformu Yönetim ve Danışma Kurulu üyelerinden oluşan bir heyetle 
Ankara’ya gittik. Ankara Sivaslı Dernekleri Federasyonu’nun konuğu olduk. Burada 
yaptığımız kahvaltıya, Siyasi Partilerin temsilcileri de katıldı. Daha sonra TBMM’ne 
ve Ankara’da üst bürokrat olarak görev yapan Sivaslıları makamlarında ziyaret et-
tik. Görüş alış verişinde bulunduk. Aynı gün akşam, Ankara’da Sivaslı sivil toplum 
Kuruluşlarını, Bürokratlarımızı ve Siyasi parti temsilcilerimizi bir araya getirerek bir 
yemek verdik. Bu gezimizin çok başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. 
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GENEL KURULUMUZ

Dört yıl önce yola çıkarken çerçeveli iyi niyetle hazırladığımız için, son derece den-
geli ve olumlu bir çizgi çizmiştik. 20 Nisan 2008’de yaptığımız Genel kurul toplan-
tısında yönetim ve danışma kurulumuzu daha geniş tutmak imkânı elde ettik.  Ge-
nel Kurulumuza Sivas Valisi Veysel Dalmaz, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, 
Selami Uzun, İstanbul Milletvekilleri Prof. Dr. Edibe Sözen, Nursuna Memecen 
ve çok sayıda sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi parti temsilcisi katıldı. Yaptıkları uya-
rılar, eleştiriler, öneriler bize yol gösterdi. Hepsinden yararlanma imkânı elde ettik. 

Yönetim Kurulumuz kırk kişiden elli dört kişiye yükseldi yeni arkadaşlar kazana-
rak gücümüzü artırdık. Eski yönetimden bir kaç arkadaşımız mazeretleri nedeniyle 
görevlerini yeni arkadaşlara bıraktılar. Onlara Yönetim Kurulu üyesi olarak yaptık-
ları hizmetlerden ve Platform üyesi olarak yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkür 
ediyoruz. 

Genel kurulumuzdan sonra yeni Yönetim Kurulu’muz şu şekilde teşekkül etmiştir:

İsmail Erdem ( Başkan ), Emin Yılmaz Kangal ( Başkan Yrd.), Hasan Genç (Baş-
kan Yrd.),  Abdurrahman Yeşilyurt ( Başkan Yrd.),  Adnan Akça,  Ahmet Albay-
rak,  Ahmet Arslantürk ( Basın Sor.), Av. Ahmet Lütfü Akkuş,  Ali Rıza Duman 
( Kül. Tur. Sor),  Ali Turan,  Av. Ali Yüksel ( Sos. Faal. Sor.) Asef Çoban, Bekir 
Çelik,  Besim Cebecioğlu ( Mali İşler Sor.) Celal Deniz, Erdem Demirci, Erdoğan 
Bozatlı, Ferhat Aydın,  Gazi Gökçek, Gönül Yıldız Bozkurt, Hakkı Altınkaynak, 
Hasan Toksöz, Hasan Yeşilyurt,  Hayrettin Yücel, İbrahim Aksoy, Yrd. Doç. Dr. 
İbrahim Subaşı ( Eğitim Sor.),, İsmail Erdem,  İsmail Karabiber ( S.T.K. Sor.), 
Kemal Sel,  M. Ali Cankatar,  Mehmet Genç ( Gençlik Sor.), M. Yalçın Yılmaz,  
Meral Aydoğan,  Mustafa Süs,  Nazire Hançer, Nazmi Zengin, Necati Us,  Neri-
man Karsavuran ( Prog. Prot. Sor.) Nurettin Aydın,  Prof. Dr. Orhan İnce, Reyhan 
Reisoğlu, Sadi Özata ( Siy. Par. Sor.),  Salih Aydın,  Salih Güzel ( Arge Sor.), Salih 
Pınarlı, Seyit Ahmet Çandır,  Şahin Yalın, Temur Akçiçek,  Turhan Doymuş,  
Ümit Ünal, Yadigar Dokgöz, Yusuf Gürsoy. 

 Yönetim Kurulu’muz Genel Kurul’dan sonra ilk toplantısında görev dağılımı yap-
mış ve İcra Kurulunu belirlemişti. İcra Kurulu’muzda şu arkadaşlarımız görev al-
mışlardır:

 İsmail Erdem, Hasan Genç, Emin Yılmaz Kangal, Abdurrahman Yeşilyurt,  
Ahmet Arslantürk,  Ali Rıza Duman, Av. Ali Yüksel, Bekir Çelik, Besim Cebeci-
oğlu, İbrahim Aksoy, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Subaşı, İsmail Karabiber,  Mehmet 
Genç, Neriman Karsavuran, Sadi Özata, Salih Güzel.

Danışma Kurulu’muzu şu hemşerilerimiz oluşturmuştur: 

Abdülkadir Cebecioğlu, Adem Aydın, Adem Topal, Ahmet Ayyıldız, Ahmet 
Eren, Ahmet Karabal, Ahmet Koçak, Ahmet Özdemir, Ahmet Turan Şan, Ahmet 
Yiğit, Ali İhsan Yıldırım, Ali Koç,  Aydın Çıkrıkçı, Azimet Şahlanoğlu, Bay-
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ram Özata, Celal Altundal, Cemal Yaman, Cemal Yeğin, Cemil Akça, Cengiz 
Bucak, Dr. Cemil Bağlama, Dr. Nejat Horasanlı, Enis Erdem, Enver Merallı, 
Erdal Demiral, Erdal Doğan, Erdoğan Tozan, Erhan Bozan, Erhan Ekici, Erkan 
Kaya, Erkan Yiğittürk, Ertuğrul Okçuoğlu, Eşraf Koç, Eyüp Boğazkesen, Faik 
Küçükyazıcı, Fatih Korkmaz, Fazlı Kaya, Fehmi Kartal, Av. Figen Şaştım, Fik-
ret Daş, Fikri Köse, Göksel Ovacık, Günal Yalçın, H. Mustafa, Aydoğdu, Habil 
Yılmaz, Hakkı Aslan, Halil Gobel, Hamza Gökçek, Hasan Ali Sarıkaya, Hüseyin 
Gülkanat, Hüseyin Toprak, İbrahim Kala, İlker Özcan, İrfan Göz, İsmail Hakkı 
Turunç, Karabey Yüksel, Kasım Uçar, Kazım Çimen, Kemal Bozan, Kemal Çe-
lik, Kemal Dinçer, Kerim Aytekin, Latif Çoşar, Av. Lutfullah Kervankıran, Av. 
Mahmut Eminmollaoğlu, M. Kemal İşler, Mahmut Bilgili, Maksut Kekeç, Meh-
met Aslan, Mehmet Canpolat, Mehmet Şevki Erol, Muammer Varlı, Muharrem 
Çatalkaya, Mustafa Akgün, Mustafa Ataş, Mustafa Karsavuran, Mustafa Yılmaz, 
Muvaffak Abay, Muzaffer Kaya, Necati Akın, Necati Güven, Necdet Ertürk, Ne-
şet Yıldız, Nihat Macit, Nurettin Başar, Nurettin Büyükbaş, Osman Karakuş, 
Osman Poyraz, Av. Ömer Osman Sur, Ömer Veske, Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, 
Prof. Dr. İbrahim Yekeler, Prof. Dr. Baki Sübütay, Prof. Dr. Fatih Selami Mahmu-
toğlu, Prof. Dr. Hamza Kandur, Prof. Dr. Türkan Uğur, Salih Koçak, Sedat Sel, 
Sefer Ağrıdağ, Sırrı Gülmez, Sinan Tunç, Süleyman Sönmez, Turan Deniz, Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Bülbül, Yusuf Büyük, Yusuf Karadiş, Yusuf Kavaklı, Yüksel 
Kılıç, Zeynel Keskin, Zeynel Koç, Ziya Kayapınar, Yusuf Yıldırım, Serdar Tuğ-
rul, Dr. Hasan Hüseyin Ceylan. 

İKİNCİ SİVAS GEZİSİ

Kasım 2007 ayında gerçekleştirdiğimiz birinci Sivas gezisinde ancak dokuz ilçemi-
ze gidebilmiştik. Mayıs 2008 ayında yaptığımız ikinci Sivas gezisinde ise yine Sivas 
merkeziyle birlikte yedi ilçemize ulaşarak, iki program dâhilinde Sivas Platformu’nun 
gitmediği ilçe kalmadı. 

Gezilerimiz ve etkinliklerimizle ilgili ayrıntılı bilgiler kitabımızın ilgili bölümlerin-
de yer alacak. 

SİVAS KONGRESİ’NİN 89. YILI ŞÖLENİ

2009 yılı Sivas Kongresi’nin 90. yıllı olacaktı. Bu önemli yıl dönümünü layık oldu-
ğu bir şekilde kutlamanın hazırlıklarına 2008 yılında başladığımızı söyleyebiliriz. Bu 
yıl 89. yıl dönümü bir prova niteliğinde olacaktı. 4 Eylül’ün ramazan ayına rastla-
ması nedeniyle 31 Ağustos 2008 günü Maltepe Stadyumu’nda Sivas Kongresi kut-
lama şöleni düzenlendi. Günün anlamını belirten konuşmalardan sonra, ülkemizin 
önde gelen sanatçıları özellikle gençlerimize unutamayacakları bir gece yaşattılar. 
Eğlenirken 4 Eylül Sivas Kongresi’ni ve Cumhuriyetimizin kuruluşundaki önemini 
öğrenmiş oldular.
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2. ULUSAL SİVAS SEMPOZYUMU

Sivas Platformu’nun düzenlediği ve “Birlikte Yaşama Kültürü” konulu 2. Ulusal 
Sivas Sempozyumu, İstanbul’da yapıldı. Sempozyuma birçok akademisyen, yazar 
ve gazeteci katıldı.  İstanbul Dedeman Oteli’nde 12 Aralık 2009 tarihinde üç ayrı 
oturumda gerçekleşen bilimsel toplantıda Birlikte Yaşama Kültürü Modeli, Modern 
Dünyada Birlikte Yaşama, Geçmişten Günümüze Anadolu’da Birlikte Yaşama Kültü-
rü: Sivas Örneği’ne ilişkin bilgiler, görüşler ele alındı.  Sunulan bildiriler “Tebliğler 
Kitabı” olarak Sivas Platformu tarafından yayımlanacaktır. 

İSTİŞARE TOPLANTILARI

Sivas Platformu iki yıllık süreç içinde birçok istişare toplantılarından sonra resmi 
kuruluş aşamasına gelmişti. Resmi kuruluşunu yaptıktan sonra da birçok istişare 
toplantıları yaptı. Yönetim Kurulu bazı önemli kararları almadan önce Yönetim ve 
Danışma Kurulu ve karar konusuna ilişkin olan kişileri bir araya getirerek konuyu 
görüştü, Fikirleri olgunlaştırdı. 

Bu toplantılardan bir kaçını hatırlatmak istiyoruz: 

VAKIF DERNEK VE BELEDİYE BAŞKANLARI 

Sivas Platformu İstişare toplantıların birinde vakıf-dernek ve ilçe belediye başkan-
ları bir araya getirilmişti. 21 Ocak 2007 Pazar günü Mecidiyeköy Kat Otoparkı’nda 
düzenlenen yemekli toplantıda, fikir alış verişlerinde bulunulmuştu. 

Bu toplantı “Koyulhisar Haber Gazetesi”de şöyle yer bulmuştu:

“..  Platform Başkanı İsmail Erdem, açılışta yaptığı konuşmada, Sivas Platformu’nu te-
mellerinin 3 yıl önce atıldığını kaydederek, hedeflerinin İstanbul’da bulunan Sivas’ın beyin 
takımlarını bir araya getirmek olduğunu, bunu da sağladıklarını söyledi. Platformun bir 
şubesini de Sivas’ta kurmayı amaçladıklarını anlatan Erdem, göç sorununa da değinerek, 
Sivas’tan göçün durdurulması, hatta İstanbul’dan Sivas’a insanların döndürülmesi gerekti-
ğini belirtti. Erdem, “Özellikle emekli olmuş insanlarımızın artık memlekete yönlendirmek 
lazım” diye konuştu.

Sivas’ın tanımasının öncelikli olduğunu ifade eden Erdem, “Sivas’ı gerçekten tanımıyo-
ruz. Sivas’ın tarihini geçmişini yaylasına kadar tanıyacak ve tanıtacağız” şeklinde konuştu.

Erdem, Sivas’ın gelenek ve göreneklerini yaşamak ve yaşatmanın önemli olduğunu an-
cak “İstanbul’da yaşarken de İstanbullu gibi olmak gerektiğini” söyledi. İsmail Erdem, Av-
rupa Birliği fonlarıyla ilgili bilinçlenilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu konuda uzman 
arkadaşların bulunduğunu, Platform çatısı altında bu kişilerle projenin nasıl kullanılacağı 
hakkında tartışılacağını ve vakıf, dernek, muhtarlıklara yararlı olanları sunacaklarını an-
lattı. Platform Başkanı Erdem, İstanbul’da yetişmiş Sivaslı sayısının artırılması gerektiğini 
vurguladı. 
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“BİRLİK OLMADIĞIMIZ İÇİN ETKİLİ OLAMIYORUZ” 

Sivaslı Sanayici ve iş adamları Grubu Derneği Başkanı Mustafa Aydoğdu da, Sivaslı 
olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Ama bizler olması gereken 
yerde bir olamıyoruz bizim sorunumuz bu. 1,5 milyon Sivaslıyız ama birlik olamadığımız 
için etkisiz oluyoruz. İşbirliği ile güçlenmemiz lazım. Çok konuşarak değil, teknolojinin ve 
bilişimin hat safhada olduğu bu dönemde daha bilinçli hareket etmeliyiz. Sanayici ve iş 
adamları Grubu adına Sivas için yapılacak her şeyde maddi ve manevi desteğimiz sizinle 
olacaktır” Sivaslı olmanın önemine değinen Aydoğdu, “Bizler artık 21. asra girerken bazı 
şeyleri aşmanın huzurunu yaşayıp, Sivas’ımıza hizmeti götürmenin yollarını aramamız 
lazım” diye konuştu. Doğanşar Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman ise Doğanşar’da 
nüfusun azlığından şikayet ederek, “Belediyelere ödenekler nüfus sayısına göre yapılıyor 
yaz aylarında bu nüfus katlanıyor ama ödenek değişmiyor, sıkıntı yaşıyoruz, bunun çözü-
mü için masaya yatırılmasını istiyorum” dedi 

“2 BİN YILLIK ŞEHİR SORUNLARINI BİTİREMEDİ” 

İmranlı Belediye Başkanı Vedat Yüksel, Sivas’ın 2000 yıllık tarihi olan bir vilayet oldu-
ğunu ama sorunlarını bitiremediğini ifade ederek, artık dışa dönük çalışmaların yapılması 
gerektiğini söyledi.

“SİVAS’IN VERMEDİĞİ HİZMETİ KOMŞUDAN ALDIK” 

Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren de Sivas’tan bazı şikâyetleri bulunduğu ifade 
ederek, Cumhuriyet Üniversitesi’nin Koyulhisar’a yüksek okul açılmamasına izin vermedi-
ğini, bu hizmeti komşu il Tokat’taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden aldıklarını söyledi. 
Eren, Sivas’ın ilçelerine daha çok sahip çıkmasını istedi. 

“ULUSAL SİVAS KANALI KURULMALI” 

Gürün Vakıf Başkanı Erkan Yiğittürk, üç yıldır platformun çalışmalarının sürdüğünü 
belirterek, artık bu çalışmaların meyvesini yemek gerektiğini söyledi. Yiğittürk, “Bir ulusal 
kanal kurulmalı ve Sivaslıların sesi duyurulmalı. Bu çalışmaları planlı ve programlı bir 
şekilde hayata geçirirsek organizeli bir şekilde yürütülebileceğine inanıyorum” dedi.

 

“BİRLİK BERABERİK İÇİNDE OLMALIYIZ” 

Sivaslılar Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Yeşilyurt, Si-
vas Platformu’nun özlemi duyulan bir tablo olduğunu belirterek, “Eğer birlik ve beraberlik 
içinde olmazsak ne milletvekili bizden olur ne de belediye başkanı bizden olur. Ben Sivas 
için her türlü fedakârlığa hazırım, gelin oturalım masaya. Bu ülkenin çıkışı da Sivaslıların 
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elinde batışı da Sivaslıların elindedir” şeklinde konuştu. Suşehri Derneği Başkanı Celal 
Deniz, İstanbul’da Sivaslı olarak kalabalık bur nüfus bulunduğunu ama birçok Sivaslı be-
lediye başkan adayının seçilemediğini söyledi. “Demek ki biz kalabalık değiliz” diyen Deniz, 
derneklerin bu konuda elinden geleni yapması gerektiğini ifade etti.. Deniz, Sivas TV ya da 
Sivas radyosunun artık kurulması gerektiğini söyledi. 

“KOORDİNELİ ÇALIŞALIM” 

SİDEF Başkanı Mustafa Bülbül, Sivas Platformunun düşünce ve amaçlarına yürekten 
katıldığını belirterek, şunları söyledi: “Eğitim ve gençlik alanında ve bilim teknoloji konu-
sunda birlikte çalışmalıyız. Ekonomi ve yatırım alanında, turizm alanlarında, Sivas’ın çok 
verimli olduğunu söyleyebiliriz. İşadamlarını yatırıma bekliyoruz. Derneklerimiz sosyal ve 
kültürel alanlarda çalışıyorlar ama koordineli çalışmakta yarar var. Ortak eylemler ortaya 
koymalıyız. Bir televizyonumuz ya da bir televizyon programına ihtiyacımız var Sivas’ı en 
doğru anlatma şansımız bu. Biz kendi değerlerimizi ancak kendimiz tanıtabilir doğruları-
mızı da ancak kendimiz anlatabiliriz.” 

BASIN MENSUPLARIYLA TANIŞMA KAHVALTISI 

Sivas Platformu Yönetim Kurulu’nun istişare toplantıları çeşitli vesilelerle devam 
etti. 18 Mart 2007 Pazar günü, Maltepe Pinhan Resteurant’ta verilen bir kahvaltı 
ile Sivas Platformu Yönetim kurulu basın mensuplarıyla tanıştı. Onlara Platform’un 
kuruluşu ve amaçlarına ilişkin bilgiler verdi.

Başkan İsmail Erdem tarafında okunan ve basın mensuplarına dağıtılan “Bilgi 
Notu”nda şu bilgiler bulunmaktaydı:

SİVAS PLATFORMU KURULUŞ AMAÇLARI 

İki yılı aşkın araştırma, hazırlık ve alt yapı çalışmalarının ardından yasal olarak “Si-
vas Platformu”nun kuruluşu “18 Haziran.2006” tarihinde gerçekleşmişti. 

Hazırlık çalışmaları sırasında, İstanbul’da yaşayan (1,5) milyon Sivas kökenli ki-
şilerin tanıdığı, sempati duyduğu, onları temsil edebilecek, kucaklayabilecek (250) 
kişilik “toplum önderi” saptandı. Bu kişilerle iletişim sağlamaya diyalog kurmaya 
çaba gösterildi. Kuşkusuz, çalışmalarımızı yadırgayanlar, başka amaçlar taşıyabile-
ceğimiz vehmine kapılanlar oldu. Birçok danışma toplantıları, kahvaltıları düzen-
ledik. Doğmuş veya doğabilecek kuşkuları gidermek için kararlılıkla açmalarımızı 
ve beklentilerimizi anlattık. Sonuç olarak bugün arzu ettiğimiz noktaya ulaşmanın 
kıvancını yaşamaktayız.. 

“Sivas Platformu”nun öncelikli amacı, insana hizmettir. Kesinlikle fanatik bölgeci-
lik anlayışımız yoktur. Evrensel değerlerle İnsanımıza yaklaşıyor ve sahipleniyoruz. 



34

Sivas tarihi, coğrafyası, doğası, kültürü ve insani mozaiği açısından zenginliklerle 
donatılmıştır. Sözü edilen mozaiğin her unsuru, platformumuzun varlığına vücut 
vermiştir. Farklılıkları zenginlik olarak kabul edip, bu zenginliğin platform içinde 
yer almasını sağlamaya gayret gösterdik. Bu gayretimiz gelecek zamanlarda da ısrarla 
sürdürülecektir. 

Her düşünce, etnik kökende ve inançta olan bizim insanımızın, bir arada barış 
ve huzur içinde, kardeşçe yaşaması, topluma ve geleceğimize artı değerler üretmesi 
özlemimizin gerçek olacağından kuşkumuz yoktur. Sivas Platformu bu yolda kü-
çümsenmeyecek yol almıştır. Bunun sevincini platformun kuruluşunda emeği geçen 
arkadaşlarımızla paylaşıyoruz ve yaşıyoruz. 

SİVAS PLATFORMU’NUN ÖNCELİKLİ ÇALIŞMA VE AMAÇLARINI ŞÖYLE 
ÖZETLEYEBİLİRİZ:

Toplumsal bilincin geliştirilmesiyle birlikte, kentli olma ve kentlilik bilincini yük-
seltilmek.

Yaşamakta olduğumuz kentin hayat koşullarını göz önünde bulundurarak, özü-
müzde Sivaslılığı korumakla birlikte, iyi bir İstanbullu olabilmek ve insanımızın 
yaşam koşullarını yükseltebilmek için çalışma grupları oluşturmak, doğrudan veya 
dolaylı olarak eğitim ağırlıklı çalışmalarda bulunmak.

İlimiz olan Sivas’ın tarihini, kültürünü, sanatını ve sanatçısını tanımak ve tanıtmak. 
Bu alanda teşvik ve olanakları yaratmak. 

Sivas’ın sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik araştırmalar yapmak, proje çalışma 
grupları oluşturmak.

Sivas’ın doğal zenginliklerini, tarihi mirasını, ülke turizmine kazandırıcı çabalar 
göstermek tanıtımına, bir o kadar da bunların korunmasına katkıda bulunmak.

AB fonlarından yararlanılabilecek sosyal projeler hazırlamak, Bu projeleri Sivas’ta 
yetkili kurumlarla ve girişimcilerle paylaşmak.

Yukarıda özeti verilen çalışma konularına ilişkin alt yapı çalışmalarımızı tamamlan-
mış ve çalışma grupları oluşturulmuştur. 

SİVAS PLATFORMU YÖNETİM KURULU
                                  (18.Mart.2007 Maltepe-Pinhan Restaurant )

Basın mensuplarıyla tanışma kahvaltısı ve bu toplantıda verilen bilgiler bazı televiz-
yonlarda ve gazetelerde haber olmuştu. Ahmet Özdemir’in İstanbul ve Bizim Gaze-
te gazeteleriyle “sanatalemi.net” sitesinde yayınlanan yazılarının başlığı “Sivaslının 
Kentli Olmak Bilinci”ydi. Yazının metni şöyleydi: 
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SİVASLININ KENTLİ OLMAK BİLİNCİ

İstanbul’daki Sivaslıların sayısı tartışılır. Kimileri bu sayının iki milyonu aştığını, kimi-
leri bir milyonun üzerinde olduğunu ileri sürer. Bir milyondan aşağı olmadıklarında kuşku 
yoktur. Ancak bu sayının temsili genel ve yerel yönetimlere yansımıyor. İstanbul’un otuz 
iki ilçe belediyesinden Maltepe Belediye Başkanı Fikri Köse ile Kırk bir beldesinden yal-
nız Samandıra Beldesi Belediye başkanı Yusuf Büyük Sivaslı. İstanbul Milletvekillerinden 
yalnız biri Sivas kökenli çıkmış. DİE’ne göre İstanbul’da 131 bin Rizeli, 214 bin Trabzonlu 
bulunuyor. Nüfus kaydı Sivas’ta olup, İstanbul’da yaşayanların sayısı 375 bin. İstanbul 
Milletvekillerinden 6’sı Rizeli, 5’i Trabzonlu. Oysa sokakta rastlanılan her on kişiden biri 
size Sivaslı olduğunu söyler. 

İş ve aş arayışıyla bu kente gelip yerleşen Sivaslılar, sorunlar yumağı içinde sessiz yığın 
görünümünde, boynu bükük bekleyiş içinde olageldiler.  

İlk uyanış ve silkiniş çalışmaları iki yılı önce başlamıştır. Sivas’ı seven bir avuç gönüllü, 
etnik köken, ideoloji ve inanç ayrımı yapmadan, İstanbul’da bulunan altı yüzün üzerinde 
sivil toplum örgütü ile ilişki kurmuşlar. Sayıları onken, yüze, yüzken yüzlere ulaşan, ta-
nışma, danışma toplantıları yapmaya başlamışlar. Ucun ucun alt yapı çalışmaları şekillen-
meye başlamış. Bu süreç, “18 Haziran.2006” tarihinde Sivas Platformu’nun kuruluşu ile 
birinci aşamasını tamamlamış. 

Platform Yönetim Kurulu, 18 Mart Pazar Günü Maltepe Pinhan Restaurant’ta verdi-
ği kahvaltıda, platformun basın ve halkla ilişkiler sorumluları Emin Kangal ve Ahmet 
Arslantürk’ün ulaşabildiği basın mensuplarıyla tanıştı. Kahvaltı sırasında Yönetim Ku-
rulu Başkanı İsmail Erdem’den, kuruluş çalışmaları ve amaçları ile ilgili bilgiler edindik: 

Hazırlık çalışmaları sırasında, İstanbul’da yaşayan (1,5) milyon Sivas kökenli kişinin 
tanıdığı, sempati duyduğu, onları temsil edebilecek, kucaklayabilecek (250) kişilik “toplum 
önderi” saptanmış. Bu kişilerle iletişim sağlamaya diyalog kurmaya çaba gösterilmiş. Önce 
bu çalışmaları yadırgayanlar, başka amaçlar taşıyabileceği vehmine kapılanlar olmuş. 
Engellemeler, kıskançlıklarla karşılaşmışlar. Aynı adı ve amacı taşıyan başka oluşumlara 
teşebbüs edenler olmuş. Yılmamış ve bildikleri yoldan dönmemişler. Birçok danışma toplan-
tıları, kahvaltıları düzenlemiş, doğmuş veya doğabilecek kuşkuları gidermek için kararlı-
lıkla amaçlarını ve beklentilerini anlatmışlar.  Sonuç olarak bugün arzu ettikleri noktaya 
ulaşmanın kıvancını yaşamaktalar. 

Sivas Platformunun, İsmail Erdem başkanlığında birbiriyle kenetlenmiş kırk kişilik Yö-
netim Kurulu, Yetmiş kişilik de, konularında uzman, araştırmacı, bilimsel çalışmaları olan 
öğretim üyesi, fikir ve düşünce adamı ve yöneticilerden olan yetmiş kişilik danışma kurulu 
var. Sivas Valisi, Sivas Belediye Başkanı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü, Sivaslı Milletve-
killeri ve Sivaslı Belediye Başkanları Platformun onur kurulunu oluşturuyor. 

Maltepe Belediye Başkanı Fikri Köse’nin ev sahipliği yaptığı kahvaltıda, Platform Baş-
kanı İsmail Erdem, kısaca şu bilgileri verdi: 

“Sivas Platformu”nun öncelikli amacı, insana hizmettir. Kesinlikle fanatik bölgecilik an-
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layışımız yoktur. Evrensel değerlerle İnsanımıza yaklaşıyor ve onları sahipleniyoruz. Sivas; 
tarihi, coğrafyası, doğası, kültürü ve insani mozaiği açısından zenginliklerle donatılmıştır. 
Sözü edilen mozaiğin her unsuru, platformumuzun varlığına vücut vermiştir. Farklılıkları 
zenginlik olarak kabul edip, bu zenginliğin platform içinde yer almasını sağlamaya gayret 
gösterdik. Bu gayretimiz gelecek zamanlarda da ısrarla sürdürülecektir.  Her düşünce, et-
nik kökende ve inançta olan bizim insanımızın, bir arada barış ve huzur içinde, kardeşçe 
yaşaması, topluma ve geleceğimize artı değerler üretmesi özlemimizin gerçek olacağından 
kuşkumuz yoktur. Sivas Platformu bu yolda küçümsenmeyecek yol almıştır. Bunun sevincini 
platformun kuruluşunda emeği geçen arkadaşlarımızla paylaşıyoruz ve yaşıyoruz.”

Sivas Platformu, öncelikle olarak çalışma ve amaçlarını belirlemiş. Bunları şöyle özet-
memek mümkün: 

Toplumsal bilincin geliştirilmesiyle birlikte, kentli olmak ve kentlilik bilincini yükselt-
mek. Yaşamakta oldukları kentin hayat koşullarını göz önünde bulundurarak, özlerindeki 
Sivaslılığı korumakla birlikte,  iyi bir İstanbullu olabilmek ve Sivaslıların yaşam koşullarını 
yükseltebilmek için çalışma grupları oluşturmak, doğrudan veya dolaylı olarak eğitim ağır-
lıklı çalışmalarda bulunmak. 

Sivas’ın tarihini, kültürünü, sanatını ve sanatçısını tanımak ve tanıtmak. Bu alanda teş-
vik edici çalışmalar yapmak ve olanaklar yaratmak. Sivas’ın sosyo-ekonomik kalkınmasına 
yönelik araştırmalar yapmak, proje ve çalışma grupları oluşturmak.

Sivas’ın doğal zenginliklerini ve tarihi mirasını ülke turizmine kazandırıcı çabalar gös-
termek; tanıtımına, bir o kadar da bunların korunmasına katkıda bulunmak. AB fonların-
dan yararlanılabilecek sosyal projeler hazırlamak, Bu projeleri Sivas’ta yetkili kurumlarla 
ve girişimcilerle paylaşmak.

Sivas Platformu, yukarıda özeti verilen konulara ilişkin alt yapı çalışmaları tamamlan-
mış ve çalışma grupları oluşturulmuş. 

Yönetim Kurulu’nda üç başkan yardımcısı, bir genel sekreter var. Üç kişi sivil toplum 
kuruluşlarından, iki kişi bürokratlardan, iki kişi halk ve basınla ilişkilerden, iki kişi yerel 
yönetimlerden, iki kişi araştırma ve geliştirme projelerinden, beş kişi sosyal ve kültürel 
işlerden, bir kişi Sivasspor’dan, iki kişi programlardan bir kişi de mali işlerden sorumlu 
olarak görev yapıyorlar. Diğer on bir yönetim kurulu üyesi, imkânları ölçüsünde komitelere 
destek veriyorlar. 

Edindiğim izlenime göre, önümüzdeki seçimlerde, İstanbul’da yaşayan Sivaslılar, bütün 
partilere ağırlıklarını hissettirecekler.  Bunun çalışmaları sessiz ve derinden yürümekte. 
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1. ULUSAL SİVAS SEMPOZYUMU

Sivas Platformu’nun düzenlediği 1.Ulusal Sivas Sempozyumu 22 Nisan 2007 Pa-
zar günü başladı. Sivas’ın dünü, bugünü ve yarınının tartışıldığı oturumlarda on beş 
akademisyen, yazar ve gazeteci bildiri sundu. 

Selçuklu’dan günümüze Anadolu’da önemli bir yere sahip olan Sivas, Cumhuriyet’in 
kuruluşunda da temellerin atıldığı bir il olarak tarihteki yerini almıştı. Bu Sempoz-
yumla, farklı mezhep ve etnik gruplarla Türkiye mozaiği olan Sivas’ın iş adamlarına 
ve günümüz gençliğine anlatılması amaçlanmıştı. Sempozyum Kadıköy Zübeyde 
Hanım Kültür Merkezi’nde 22 Nisan tarihinde 09.30 - 18.00 saatleri arasında ger-
çekleştirildi. Üç ayrı oturumun yapıldığı Sempozyumda konuşmacılar, Sivas’ın Sos-
yo - Ekonomik Durumu, Sanatı, Tarihi ve Edebiyatı hakkında bilgi verdi. 

Sempozyum’un açılışı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karabiber’in sunumuyla başla-
dı. Kürsüye Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem’i davet etti. 

İsmail Erdem, Sivas’ı, Sivas Platformu’nun kuruluşu aşamalarına ilişkin genel de-
ğerlendirmesini yaptıktan sonra şöyle dedi:

İSMAİL ERDEM’İN KONUŞMASI

“Bugüne kadar Sivas adına kurulu vakıflarımız, derneklerimiz, federasyonlarımız 
Sivas’ı tanıtmak, Sivas’ın gelenek göreneklerini yaşatmak adına İstanbul’da bir dizi 
faaliyetler yaptılar. Biz bunları Platform olarak takdirle karşılıyoruz. Ancak eksik ka-
lan bir tarafı vardı. Onu da Platform olarak bizler tamamlamak üzere bu yola baş-
vurduk. Üç yıllık bir çalışmanın akabinde Sivas Platformunun 18 Haziran 2006’da 
kuruluşunu tamamlamış olduk. Başlangıçtan bu güne kadar Sivas Platformunun 
kuruluş amacı ve gayesi olarak farklı bir çıkışı yakalamak arzusu içerisindeydik. 
Türkiye’de bu güne kadar var olan istisnalar hariç kurulmuş olan birçok sendikalar, 
odalar da dâhil genelde aynı düşünceye sahip olan insanların bir araya gelerek daya-
nışma içerisinde kurmuş oldukları teşekküller vardı. Ancak Sivas Platformu olarak 
Sivas’ın tümünü kucaklayacak, Sivas’ın tümüne hitap edecek, farklı düşünen, farklı 
konuşan, farklı yaşayan hatta siyasi görüşleri farklı farklı olan değerli hemşerileri-
mizle böyle bir oluşumu gerçekleştirmiş olduk. Bu oluşumun hem Sivas adına hem 
ülkemiz adına hem de geleceğimiz adına atılmış önemli bir adım olduğunun inancı 
içerisindeyiz. 

Ülkemizde yaşayan yetmiş beş milyona yakın insanımızın ortak arzusu, huzur ve 
barış içerisinde yaşamaktır. Bizler de farklı farklı düşünsek bile ortak amaçlar doğ-
rultusunda niçin bir araya gelemediğimizi uzun bir zaman tartıştık. Sonunda bütün 
bir insanlığın menfaati uğruna böyle bir teşekkülün var olması inancıyla bu tür bir 
çalışmanın mutlaka yapılması, bir yerlerden başlanılması, birilerinin bu fedakârlığı 
üslenmesi lazım geldiğine inandığımızdan Sivas Platformunu oluşturduk ve kurduk. 
Biraz önce de değindiğim gibi bu güne kadar var olan kuruluşlar genelde aynı para-
lelde düşünen insanların oluşturduğu teşekküller diye ifade etmiştim. Bize de zaman 
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zaman sorular soruldu. “Sizin ideolojiniz ne?” “Felsefeniz ne?” verdiğimiz ortak bir 
cevap var. Sivas platformunun ideolojisi “insan sevgisi”dir. Hedefi “insana hizmet”tir. 
Bunu esas aldık bu çerçevede yola çıktık. Bugüne kadar Sivas’ın önde gelen başta 
sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplumun önünde yürüyen toplumun kanaat 
önderi olan, Sivas adına bir şeyler yapmak arzusu içinde olan saygıdeğer hemşe-
rilerimizden de çok büyük destek gördük. Takdirle karşılandık. Biz inanıyoruz ki 
bugünkü gerçekleşecek programımızla beraber Sivas Platformu Sivas adına büyük 
bir çığır açmış olacaktır. Böyle bir oluşumun Türkiye adına seksen bir vilayetimize 
örnek olsun arzusu içerisindeyiz. 

Değerli misafirlerimiz; bizler Sivaslıyız diyoruz. Ama hiçbir zaman unutmuyoruz 
hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Yaklaşık bir buçuk milyon civarında Si-
vaslı hemşerimizin İstanbul’da yaşadığını istatistik veriler ortaya koymaktadır. Her 
ne kadar yeni doğan gençlerimiz İstanbul doğumlu olsalar da tahmini rakamlar 
İstanbul’un yaklaşık bir buçuk milyonuna yakını Sivaslı. Böyle büyük bir potansi-
yel var. Anadolu’dan, topraklarımızdan kopup geldik. Gurbet olarak adlandırıyoruz 
İstanbul’u. Ancak burada da İstanbul’da yaşayan Sivaslılar olarak öncelikli hedefle-
rimizden bir tanesi de kentlilik bilincinin İstanbul’da öncelikle Sivaslılar arasında 
yerleştirilmesidir. İstanbul’da yaşayan Anadolu insanları içerisinde Sivaslılar insanlar 
arasında parmakla gösterilebilecek insanlar olmalıdır. Toplumun bütün kesimleri ta-
rafından takdir edilen sevilen saygı duyulan birer nefer olabilmeliyiz. Her ne kadar 
birileri biz Sivaslıları taşralılar olarak görseler bile, ötekiler diye adlandırsalar bile biz 
bu kompleksi yıkmış ve aşmış bulunmaktayız. Şu andaki tablo da şu andaki oluşum 
da bunu gösteriyor. Onun için yaşadığımız şehrin tarihi değerlerine geçmiş medeni-
yetlerine sahip çıkmak da bizim en büyük vazifelerimiz arasında geliyor. Buradaki 
şehircilik anlamında “şehirlilik kültürünü” yakalayarak insanlarla iletişimi sağlıklı 
medeni ölçüler çerçevesinde oluşturarak saygın birer Sivaslı olmak mecburiyetimiz 
vardır. Siyaset yapıyorsak en iyi şekilde yapacağız, ticaret yapıyorsak en dürüst şekil-
de yapacağız, sivil toplum kuruluşlarında görev alıyorsak en faydalı şekilde yapmaya 
çalışacağız, işçiysek işverene karşı en iyi eleman olacağız, bürokratsak devletine karşı 
en iyi şekilde sorumluluğunu taşıyan memur olacağız. Bunların tümünü gerçekleş-
tirdiğimiz zaman toplum içerisinde Sivaslılar layık olduğu yerini almış olacaktır. 

Tarihte kalan büyük devletlerimiz vardır. Biraz önce resimlerle de ifade edildi. Sel-
çuklu devletine başkentlik yapmış bir ilimiz var, Sivas. Türkiye Cumhuriyetinin te-
meli Sivas’ta atılmıştır ve bu gelecek için de bir şeyler ifade ediyor. Sivas halkı saftır, 
iyi niyetlidir, merttir, açık sözlüdür, ekmeğini komşusuyla paylaşır. Vatanını, mille-
tini sever ve düşünür. Sivaslılar asırlardır bir arada hoşgörüyü en iyi şekilde sergile-
yerek yaşamışlardır. Tarlasında, bağında, kasabasında, vilayetinde birbirleriyle olan 
ilişkilerini en medeni şekilde tanzim etmişlerdir. Asırlar boyunca akrabalıklar kura-
rak, hoşgörü çerçevesinde birbirleriyle kavgasız, gürültüsüz yaşamışlardır. Geçmişte 
birkaç acı hadise olsa bile, onları Sivas’a mâl etseler bile, Sivaslıların bu yaşananlarla 
hiçbir alakası olmadığını bizler görmekteyiz. Bizler, yıllardır huzur ve barış içerisin-
de bir arada yaşamışız. Bugün burada özellikle yönetimde ve danışma kurulunda 
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görev alan saygıdeğer hemşerilerimi ben kısaca sizlere zikretmek istiyorum. Sivas 
platformunda görev alan arkadaşlarımız, samimiyetle söylüyorum, medeni cesaret-
lerini kullanarak dış tesirlere kapalı olarak Sivas adına Sivaslılar adına hizmeti şiar 
edinerek büyük bir cesaret örneği gösterip hem platformun yönetiminde hem de 
danışma kurulunda görev almışlardır. 

Kuruluşumuzda, İstanbul’da toplumun önünde yürüyen yaklaşık 250 kişilik bir 
hedef kitleyi tespit etmiştik. Bu hedef isimler İstanbul’da tüm siyasi partilerde il dü-
zeyinde ve ilçe başkanlıkları düzeyinde siyaset yapan, Büyükşehir Belediyesi ve İl Ge-
nel Meclisine seçilmiş olan, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun doğduğu kente 
ve hemşerilerine hizmet eden kıymetli isimlerdi. Yine İstanbul’da Kurulu dernek, 
vakıf ve federasyonlarımız, il adına kurulu, ilçe adına kurulu başkanlarımızla gö-
rüştük. Yine İstanbul’da yıllardır devlet hizmetinde kendini kanıtlamış, tırnaklarıyla 
kaza kaza belli bir makama ulaşmış saygıdeğer bürokratlarımızla, yine İstanbul’da 
Sivaslılar adına hizmet eden, Sivaslı iş adamları grubu. Hedef kitlemiz bu idi, bu 
üç toplantı akabinde bu 250 kişilik katılımı sağlayarak en son Maltepe’de yaptığı-
mız toplantıda bunun tescilini yaptık, planlarını oluşturduk. Bizim çağrımıza uyarak 
Sivas Vadi Federasyonu, Akıncılar Derneği, Koyulhisar Derneği, SİDEF, Sivasspor 
adına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Süs, Sivas Eğitim ve Kültür Derneği Baş-
kanı Sayın Abdurrahman Yeşilyurt, Şuşehrililer Derneği, Gölova ikinci Başkanı Sayın 
Adnan Akça, Kangal Federasyonu Başkanı Sayın İsmail Erdem, Ulaş Dernek Başkanı 
Sayın Hüseyin Gülkanat, Zara Vakfı Başkanı Sayın Erhan Ekinci, Gürün Vakfı Baş-
kanı Sayın Erkan Yiğittürk, Koyulhisar Vakfı Başkanı Sayın Fazlı Kaya, Doğanşar 
Dernek Başkanımız Sayın Halil Göbel, Sultanbeyli Sivaslılar Derneği Başkanı Sayın 
Kemal Çelik, Büyükçekmece Sivaslılar Dernek Başkanımız Sayın Muvaffak Abay, 
Kağıthane Sivaslılar Dernek Başkanımız Sayın Nurettin Başar, Yenidoğan Sivaslılar 
Dernek Başkanımız Nurettin Büyükbaş, Maltepe Sivaslılar Dernek Başkanımız Sayın 
Osman Poyraz, İmranlı Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit, Gürün Dernek Başka-
nımız Sayın Fatih Korkmaz, Hafik Dernek Başkanımız Sayın Necati Güven, Yıldızeli 
eski Dernek Başkanı Sayın Turan Deniz ve bir iki dernek ve vakıf istisna Sivas adına 
kurulu il ve ilçe tüm dernek ve vakıf başkanlarımız kuruluşumuzun başlangıcından 
bu tarafa bize tam destek vermişlerdir. Ben kendilerini tebrik eder, huzurlarınızda 
teşekkürler ederim.

Yönetim Kurulu üyelerimiz de ismini zikredeceğim şu değerli arkadaşlardan oluş-
maktadır. İbrahim Aksoy, Hasan Genç, Faruk Uğur, Ali Yüksel, İsmail Karabiber, 
Besim Cebecioğlu, İrfan Göz, Sadi Özata, Kemal Bozan, Salih Aydın, Bekir Çelik, 
Ali Rıza Duman, Erdem Demirci, Emin Yılmaz Kangal, Ahmet Aslantürk, Ali Turan, 
Hayrettin Yücel, Ahmet Albayrak, İbrahim Subaşı, Salih Güzel, Adem Topal, Neri-
man Karsavuran, Figen Şaştım, Meral Aydoğan, Mustafa Süs, Necati Us, Abdurrah-
man Yeşilyurt, Nazmi Zengin, Mehmet Genç, Nurettin Aydın, Hasan Toksöz, Celal 
Deniz, Namık Kemal Kurt, Ümit Ünal, Temur Akçiçek, Adnan Akça, İsmail Erdem, 
Mehmet Yalçın Yılmaz ve Hüseyin Gürkanat. ...”
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İsmail Erdem, 1. Ulusal Sivas Sempozyumu’nun gerçekleşmesinde emeği geçenlere 
teşekkür ettikten sonra Sempozyum’a başarılar diledi.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNİN KONUŞMALARI

Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem’den sonra Milliyetçi Hareket Partisi Eski 
İl Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Ceylan kürsüye geldi. Örgütlenmenin önemine ve 
gerekliliğine değinen Ceylan, “Sivas’ta adam yetişiyor, insan yetişiyor, müthiş bir kül-
tür var, müthiş bir tarih var. Bir sürü insan ihraç etmişiz. Burada da övünüyoruz, 
şu kadar Sivaslı var. İzmir’e gittim, orada güzel bir Sivaslı kardeşimiz var. Binlerce, 
milyonlarca Sivaslı gitmiş. 

Mühim olan şu: Burada bu Platformu oluşturan arkadaşlara da söylüyorum, bu 
tür topluluklardan Sivas’a bir hizmet, bir iyilik, bir güzellik götürebiliyor muyuz? 
Mühim olan bu. Ben kim hizmet ederse, benim büyüklerimin ellerini öpmekten asla 
imtina etmem. Ama Sivas’a hizmet edenin bırakın elini değil ayağının altını öpmeye 
hazırım. Acizane, bir kardeşiniz olarak, burada gençlik arkadaşlarımı da gördüm, 
vesile olmuşlar, gelmişler, teşrif etmişler, şeref vermişler. Bu güzellikleri bir araya 
getiren bütün arkadaşlarımı, hassaten böyle bilimsel bir toplantı tertip ettikleri için, 
tekrar kutluyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Daha sonra Sivas Platformu Başkan Yardımcısı Hasan Genç, Cumhuriyet Halk Par-
tisi İstanbul İl Yöneticisi kimliğiyle söz aldı: “Benden önce konuşan sevgili başkanı-
mın benden bir fazlası vardı. Hüseyin’i de vardı,” diye espri ile konuşmasını süsledi. 
Şöyle konuştu: 

“Değerli hemşerilerim. Biz İstanbul’da bir buçuk milyonu aşkın Sivaslıyız. Hepimiz 
bir araya gelmemiz gerektiğine inandık. Bu doğrultuda ciddi mücadele vermemiz 
gerektiğine inandığımız için bir grup arkadaş bir araya geldik. Sivas’ın birliğine, be-
raberliğine hizmet edelim dedik. Allaha şükür bunu da başardık. Bu başarımızın de-
vamı için bütün hemşerilerimizden ricamız bizlere destek olsunlar. Sivas’ın birliğine 
beraberliğine omuz versinler, bu taşın altına ellerini koysunlar. Bu dilek ve düşünce-
lerle hepinize saygılar sunuyorum.”

1. Ulusal Sivas Sempozyumu’nun gerçekleşmesinde üstün çabaları olan hemşeri-
lerimizden Samandıra Belediye Başkanı Yusuf Büyük salonun yeterince dolu olma-
masının üzüntüsünü dile getirdi. Bu tür organizelerin zor olduğunu söyleyen Büyük, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Bindirilmiş kıtalara gerek yok, biraz evvel Fikri Beyle görüştük, ben istersem 
Samandıra’dan on otobüsle burayı doldururdum. Fikri Bey üç otobüsle, beş otobüsle 
doldururdu. Ama burada seçilmiş insanlar var. Danışma kurulu üyesi olmam hase-
biyle söylüyorum arkadaşlar geriye baktıklarında “vay be biz bu kadar mı idik?” de 
diyebilirler ama buradakiler çok özel davetliler. Bu açıdan ümitsizliğe kapılmaya ge-
rek yok. Bir de toplantı süresince başından sonuna kadar görülen eksiklikleri değil de 
fazlalıkları konuşmakta fayda görüyorum. Buradan çıktıktan sonra herkes niye şöyle 
oldu, böyle oldu demesin bu bir başlangıç. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Arkadaşla-
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rımızı kutluyorum. Onları cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Sivas’tan gelen öğre-
tim üyelerimizi kutluyorum, çünkü zaman ayırdılar. Mutlaka biz de İstanbul’dakiler 
olarak üzerimize düşeni yapacağız ama şunun altını yeniden çiziyorum. Ne olur bir 
olalım, birlik olalım, diri olalım. Temsilde yetkiyi elde bulunduralım. Yoksa her ko-
nuşmacının söylediği gibi her katıldığımız toplantıda bir buçuk milyon olmamızla 
övünmeyi bir kenara bırakalım. Neredeyiz, nasılız, nerede ne kadar temsil ediliyo-
ruz, bunu bilmekte fayda görüyorum. Sivaslı olmakla da gurur duyuyorum.”

 Sivas Platformu’nun kuruluşunda emek verenlerden olan Maltepe Belediye Başka-
nı Fikri Köse, Sivas Platformu’yla büyük bir eksikliğin tamamlandığını dile getirdi. 
Sözlerini şöyle bitirdi: 

“Biraz önce Platformumuzun Başkanı Sayın İsmail Erdem, İstanbul’da kurulmuş 
derneklerimizi vakıflarımızı sayarken toplam 840 dernek ve vakfımızın olduğunu 
söyledi. Ancak bir eksikliğimiz vardı, “ortak ses”. İnşallah bu eksiklik de kurulmuş 
olan bu platformla tamamlanmış oldu. Tabii ki Sivas’ı çok iyi tanıtmak lazım, iyi an-
latmak lazım. Ben 1968 yılında Sivas’tan ayrılmıştım, ama burada o günlere gittim. 
Güzel fotoğraflar, güzel alıntılar vardı. Bizler şu anda İstanbul’da, seçilmişler olarak 
Sivas’ımızı azda olsak temsil ediyoruz. Onun için inanıyorum ki bu platformla bir-
likte, derneklerin ve vakıfların bir arada hareket etmesi Sivas’ımıza çok şey katacak-
tır…”

Sivas Milletvekili Selami Uzun da, bütün Anadolu insanının kaderinin İstanbul’da 
kesiştiğini dile getirdi:

“İnsanlarımızın İstanbul’a gelip Türkiye ekonomisi içerisinde önemli yerler edin-
mesi elli yıl süreyi kapsayan devrim niteliğindedir. İstanbul’a doğru bu tarihi Ana-
dolu hareketi karşısında hazırlıksız bir şehir bulduğu bir gerçektir. Çarpık şehirleş-
me ve uyum sorunları ile karşılaştı. Böyle durumlarda bile çözüm yollarını deneme 
yanılma yoluyla bile kendileri buldu, kendileri aştı. Elli yıldır, yani 1920 den beri 
devletin yani medeniyetin kendilerine, köylerine gelmesini bekleyen insanlar bak-
tılar ki medeniyet, şehir yaşamı kendilerine gelmiyor, kendileri medeniyete doğru 
koştular. İşte göç budur. Şimdi kendi çocuğunun okuyacağı okulu yapabilecek hatta 
kendi köyünün kendi şehrinin okulunu yapabilecek, çalışacağı işyerini kurabilecek, 
bineceği aracı üretebilecek güce gelmenin neresi kötüdür. 

Tarih boyunca İstanbul’u İstanbul yapan ticaret merkezi eşsiz bir kültür merkezi 
yapan özelliği nüfus bakımından sürekli beslenmesidir. Çünkü İstanbul her dönem-
de cazibe merkezi olmuştur. Bu gün on milyonluk, on iki milyonluk bir nüfus yerine 
beş yüz binlik bir nüfusa sahip olsaydı İstanbul kimin umurunda olurdu. İstanbul 
büyürken tedbir almayanların bugün zaten şikâyet hakkı olamaz. Kupon karşılığı 
gazetesini bu insanlara satıp paralarını Akdeniz’in Ege’nin kıyılarında yiyenler insan-
lara üç metrelik parklarda bu pikniği çok görmesinler. Ormanlar, denizler, şehirler, 
vergiler, askerlikler, şehitler hep bu insanların. İstanbul şehrinin şehir planları altüst 
olduğu gibi artık Ankara’nın planları da altüst oldu. Artık Anadolu önden Ankara 
arkadan gelmeye başladı. Öyleyse kısaca Sivaslı’nın sorumluluğu sınırlarını aşacak 
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kadar büyüktür.”

Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanı Faik İçmeli’den sonra Büyük Birlik Partisi 
İstanbul İl Başkanı Bayram Karacan kürsüye geldi. Sivas’ın İstanbul’da büyük bir il 
olduğunu söyledi: “Sivaslılar da son yıllarda Sivas’ın İstanbul’daki ağırlığını hisset-
tirecek derecede çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Burada da bu çalışmalardan bir 
tanesine şahit oluyoruz. Birer Sivaslı olarak Sivas şehriyle ne kadar gurur duysanız 
o kadar yeridir. Tarihte önemli şehirler vardır, tarihi şehirler vardır, kader şehirler 
vardır. Horosan bunlardan biridir, Taşkent bunlardan biridir, Erzurum bunlardan 
biridir, Maraş bunlardan birisidir; Kurtuluş Savaşının başlamasına sebep olmuştur. 
Ve geleceğin büyük ve önder Türkiye’sinin temeli Sivas’ta atılmıştır. Bunun için ne 
kadar gurur duysanız yeridir.”

 Siyasi Partiler adına son konuşmacı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Edibe Sözen’di. Sözen İstanbul’da bulunan bir bucuk milyon Sivaslının siyasal ve 
ekonomik gücü hakkında düşüncelerini söyledi. Çeşitli mukayeseler yaptı ve ciddi 
adımlarla yürümenin yetmeyeceğini ve maraton şeklinde koşulması gerektiğini sa-
vundu. Sözen konuşmasını şöyle tamamladı: 

“İster Sivas’tan bakalım, ister İstanbul’dan, ister Ankara’dan, nereden bakarsak ba-
kalım. Şehirlerin mutlaka birbirlerine üstün tarafları vardır ama bizi birbirine bağla-
yan ortak noktada toplayan şey Türkiye’nin bir dünya medeniyeti merkezi olmasıdır. 
Bu merkez içerisinde bize düşen hoşgörülü olmak, barış sahibi olmak ve dünyaya 
yeni fikirler üreterek ulaşmaktır. Ben Sivas’ın da bu çerçevede iki ayrı kültüre, üç 
ayrı medeniyete eşlik etmiş bir kent olduğunu ve hepimizin de bu medeniyeti temsil 
eden bir misyoner olduğunu düşünüyorum yoksa Sivas’taki İstanbul mu, İstanbul’da 
ki Sivas mı? Çok önemli değil ama önemli olan bu standardı ekonomik, siyasi, kül-
türel standardı eşit şekilde paylaşmanın en azından politik olarak, bir şehir politikası 
olarak gerekli olduğunu düşünüyorum. Ve biliyorum ki bu Sempozyumda ortaya 
çıkacak olan sonuçlar, fikirler hepimizi bir başka şekilde Sivas’a, İstanbul’daki Sivas’a 
ya da İstanbul’daki Sivaslıların Türkiye’ye bakmasına yeni ufuklar açacaktır diyo-
rum.”

      SİVAS’IN BÜTÜN YÖNLERİNİ ELE ALAN BİLDİRİLER

Açılış ve Protokol konuşmalarından sonra Sempozyum oturumlarına geçildi. 
“Sivas’ın Sosyo - Ekonomik Durumu”nun tartışıldığı ilk oturumun başkanlığını 
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet BAKIR yaptı.. Bu oturumda 
Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Demirci ve aynı üni-
versitenin bazı fakültelerinden öğretim üyelerinin bildirileri yer aldı. İkinci oturum-
da ise “Sivas’ın Tarihi” anlatıldı.. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Birsen Ersel’in Başkanlığında Cumhuriyet Üniversitesi’nin öğ-
retim üyeleri söz aldı.. Akademisyenler, Sivas’ın tarihteki önemini bilgi ve belgelerle 
katılımcılara aktardı.. “Sivas’ın Kültür ve Edebiyatı” konulu son oturumda da Prof. 
Dr. Ercüment KÖKSAL Başkanlık yaptı… 
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Sempozyumda konuşanlar ve bildirilerinin konuları, kitabımızın “Yayınlarımız” 
bölümünde yer alan Sempozyum Tebliğler Kitabı ile ilgiyi yazıda yer almaktadır. 

23 Nisan 2007 Tarihli Sabah Gazetesi’nde Sempozyumla ilgili şu haber yer almıştı:

“İSTANBUL’DAKİ SİVASLILAR BULUŞTU 

Sivas Platformu’nca Kadıköy Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde düzenlenen “1. Ulusal 
Sivas Sempozyumu’’ başladı. Açılış konuşmasını yapan Sivas Platformu Başkanı İsmail Er-
dem “Bizler Sivaslıyız, İstanbu’’da yaşıyoruz ve Sivas’ın tarihi değerlerine sahip çıkıyoruz. 
Sivas’ın tümünü kucaklayacak bir oluşumu gerçekleştirdik. Farklı farklı düşünsek bile ortak 
amaçla bir araya geldik. Sivas Platformu’nun ideolojisi insan sevgisidir”’ dedi. 

KENT NÜFUSUNUN YÜZDE 10’U

“İstanbul’da 1,5 milyon Sivaslı yaşıyor. Bu da İstanbul’un yüzde 10’una tekabül edi-
yor’’ diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen ise Sempozyumda 
İstanbu’’daki Sivaslıların ve Sivas’ın her yönüyle ele alınacağına inandığını ifade etti. 

Erhan DOĞAN / SABAH Gazetesi - 23 Nisan 2007”
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BİRİNCİ SİVAS GEZİSİ

Sivas Platformu’nun ilk Sivas gezisi bir kaç kişilik bir temsilci ile 2007 yılının Nisan 
ayında yapılmıştı. Bu dar bir çerçeve içinde gerçekleşen bir gezi ve bir kaç görüşmeyi 
kapsamıştı. Ancak geniş katılımlı “Birinci Sivas Gezisi” 23-25 Kasım tarihleri ara-
sında yapıldı. Sivas yerel basının deyimiyle Sivas Platformu Sivas’a çıkarma yapmıştı. 

Platforma Başkanı İsmail Erdem’in Bizim vadi gazetesinden Mustafa Yılmaz’la 
yaptığı söyleşide belirttiği gibi, öncelikle Platform üyelerinin Sivas’taki mülki, yerel, 
siyasi ve ticari örgüt yöneticileriyle, Cumhuriyet Üniversitesi mensuplarıyla tanışma-
larıydı. İkinci amaç, Sivas Platformu’nun düşüncesini, çalışma alanlarını, Sivas’taki 
hemşerilerimize anlatmaktı. 

Üçüncü amaç, Sivas’ı tanımaktı. Üç günlük programda Sivas’ı, yerel yöneticileri, 
Sivil toplum kuruluşlarıyla Üniversite ziyaret edildi. Tam anlamıyla bir Sivas fotoğ-
rafını görebilmek imkânı ortaya çıktı. 

  Birinci Sivas Gezisine; İsmail Erdem, Emin Yılmaz Kangal, Ahmet Arslantürk, Ali 
Rıza Duman, Bekir Çelik, Besim Cebecioğlu, Salih Aydın, Hasan Genç, Hayrettin 
Yücel, İsmail Karabiber, Ahmet Özdemir, Salih Pınarlı, M. Ali Cankatar, M. Yalçın 
Yılmaz, Sırrı Gülmez, Ayhan Yıldırım,  Kemal Sel, İsmail Erdem (Kangal’lı), Faruk 
Uğur, Ümit Ünal, Salih Güzel, Mehmet Genç, Mustafa Akgün, Osman Boyraz, Ab-
dullah Kuruçay, Mustafa Arslan, Sinan Aydoğan, Faruk Tütenk geziye katıldı.

BASININ İLGİSİ

Sivas Platformu’nun gezisine Sivas’ın görsel ve yazılı basını büyük ilgi gösterdi. Ba-
sın Toplantısı’nı onlarca gazeteci takip etti. Akşam, TV kanalları Platform üyeleriyle 
canlı yayın programları yaptı. 

Sivas Merkezinde yapılan birinci günün temasları 23 Kasım 2007 günü öğle saat-
lerinde Cihan Haber Ajansı tarafından yerel ve ulusal meydanın haber merkezlerine 
şöyle geçiliyordu: 

“İstanbul’da yaşayan Sivaslıların sosyal ve ekonomik problemlerine çözüm getirmek 
amacıyla kurulan Sivas Platformu, aynı zamanda ilin tanıtım elçisi olacak.

 Sivas’ın en büyük probleminin göç, istihdam ve tanıtım olduğunu ifade eden Platform 
Başkanı İsmail Erdem, Sivas’ı, tarihinden kültürüne, doğal güzelliklerinden en ücra mezra-
alarına kadar tanımak ve tanıtmak istediklerini söyledi. 

Üyeleri, İstanbul’da faaliyet gösteren iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerin-
den oluşan Sivas Platformu, kuruluşunun üçüncü yılında Sivas’a bir gezi düzenledi. 3 gün 
sürecek gezi programının ilk gününde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Platform üyele-
rinin de hazır bulunduğu toplantıda, platformun kuruluş amacı ve şu ana kadar yaptığı 
faaliyetler hakkında bilgi verildi. 

Platform Başkanı İsmail Erdem, İstanbul’da yaşayan Sivaslıların problemlerine çözüm 
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üretmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Bu kapsamda, 250 kişilik toplum önde-
ri ve İstanbul’da bulunan 600’ün üzerinde sivil toplum kuruluşu ile iletişime geçtiklerini 
vurgulayan Erdem, bu faaliyetlerde Sivas’ın tanıtım elçiliğini yaptıklarını belirtti. Erdem, 
“Sivas’ın tarihini, doğal zenginliklerini, sanatını ve sanatçısını tanıtmak birinci görevimiz. 
Bu yönde büyük gayret sarf ediyoruz” dedi. 

“İLİN İSTİHDAMINI ARTIRMAYA YÖNELİK YATIRIMLARIN TAKİPÇİSİ 
OLACAĞIZ” 

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Erdem, ilin istihdamını artırmaya yönelik yatı-
rımların takipçisi olacaklarını ifade etti. Bu amaçla atılan bütün adımları desteklediklerini 
belirten Erdem, iş adamlarını Sivas’a yatırım yapmaya davet etti. Sivas’ın göç alma zama-
nının geldiğini vurgulayan Erdem, şunları söyledi: 

“Hemşerilerimizin birçok imkânlardan haberdar olmadıklarını görüyoruz. Avrupa Bir-
liği fonlarından bilgi noksanlığı nedeniyle yararlanılmadığı da bir gerçek. Platform çatısı 
altında yararlanılacak projelerin nasıl hazırlanacağı ve kullanılacağı hakkında vakıf, der-
nek ve sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirme amacıyla Sivas’a bir şube açmamızın yararlı 
olacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar göç veren Sivas’ın artık göç alma zamanı gelmiştir.” 

Toplantının son bölümünde Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da grubu, basın açıkla-
masının yapıldığı otelde ziyaret etti. Benzer diyalogların Sivas’a yatırımı hızlandıracağını 
ifade eden Aydın, “Sivas’ta neler oluyor’u merak etmenizi istiyoruz” dedi. 

Toplantıda söz alan Sivas Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gülkanat ise kent-
teki istihdamın arttırılması amacıyla Ulaş ilçesinde devlet kontrolünde faaliyet gösteren 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmesinin Cumhuriyet Üniversitesi’ne dev-
redilmesi gerektiğini söyledi. Basın toplantısı sonrası 31 kişilik platform üyesi, Vali Yardım-
cısı Mete Buhara’yı makamında ziyaret etti. Grup, daha sonra Sanayi ve Ticaret Odası, 
Cumhuriyet Üniversitesi ve siyasi parti temsilciliklerini dolaşacak. Gezi programın yarın ve 
pazar günkü programında ise Hafik, Zara, Divriği, Kangal, Ulaş, Altınyayla, Şarkışla ve 
Gemerek ilçeleri ziyaret edilecek. (23.11.2007 14:22 Cihan Haber Ajansı)”

Gezi Anadolu Ajansı tarafından da izlenmiş, ilçelerden geçilen haberler, özel-
likle Sivas yerel basınında yer almıştı. 

Birinci Sivas Gezisi’ni Danışma Kurulu üyelerinden Mustafa Akgün fotoğraflamış, 
Genç gazeteci hemşerimiz İslam Arslan gezi boyunca notlar almış ve “haber5.com” 
sitesinde ve bu site ile paralel yayın yapan iletişim organlarında yayınlamıştı. Da-
nışma Kurulu üyesi Ahmet Özdemir ise “Birinci Sivas Gezisi” izlenimlerini Bizim 
Gazete’de, İstanbul Gazetesinde ve “sanatalemi.net” sitesinde 28 Kasım 2007-5 Ara-
lık 2007 tarihlerinde yazı dizisi olarak yayınlamıştı. Bu yazılar yurt içinde yurt dışın-
da pek çok yerde iktibas edilmişti. 

Birinci Sivas gezisinin ayrıntılarını İslam Arslan ve Ahmet Özdemir’in notların-
dan aktarıyoruz: 



46

Sivas Platformu’ndan Sivas Çıkarması

İslam Arslan

www.haber5.com   /  www.ensonhaber.com   29.11.2007

Uzun yıllar önce iş ve aş bulmak için İstanbul’a yerleşen ve yıllarca sessiz bir yığın 
olarak hayatlarına devam eden Sivaslılar artık Sivas Platformu çatısı altında seslerini 
daha gür çıkarıyor. Platform, İstanbul’da yaşayan 1.5 milyona yakın Sivaslının sesini 
duyurmak amacıyla çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. 

Bir fikir kulübü olarak faaliyet göstermeye başlayan ve daha sonra Sivas’ın ilçe 
ve köyleri de dahil olmak üzere yaklaşık 700 derneği bünyesine toplayan Sivas 
Platformu’nun 23-25 Kasım tarihleri arasındaki Sivas gezisi şehrimizde büyük bir 
heyecan oluşturdu. Platformun yaptığı görüşme ve temaslara geniş yer ayıran görsel 
ve yazılı medya, bu heyecan dalgasına büyük katkı sağladı. 

Sivas’ın 9 ilçesini gezen ( Ziyaret edilme sıralarıyla: Yıldızeli, Sivas Merkez, Hafik, 
Zara, Divriği, Kangal, Ulaş, Altınyayla, Şarkışla, Gemerek ) Sivas Platformu, 3 günlük 
gezisindeki en önemli sunumunu; 23 Kasım Cuma günü Sivas Büyük Otel’de yaptığı 
basın toplantısıyla gerçekleştirdi. Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem, “Sivas’a 
tersine göçü sağlamak ve siyasetteki Sivas ağırlığını daha da artırmak” gibi konulara 
vurgu yaptı. 

18 Haziran 2006’da resmileşen, Sivas’ın her kesiminden insanları bir araya getiren 
ve tüm siyasi görüşleri bünyesinde ve yönetiminde barındıran Sivas Platformu’nun 
Başkanı İsmail Erdem, tüm gezide, platformun amacının Sivas özelinde tüm insan-
larımızı olduğu gibi kabullenerek herkesi kucaklamak ve sosyal projeler üreterek 
Sivas’ın lehine sonuçlar verecek lobi faaliyetleri yapmak olduğunun altını çizdi. 

İLK DURAK YILDIZELİ 

İstanbul-Mecidiyeköy’deki merkezinden 22 Kasım Perşembe akşamı, 32 kişilik bir 
heyetle Sivas’a hareket eden Sivas Platformu’nun “Sultan Şehir” Sivas’taki ilk dura-
ğı Yıldızeli ilçesi oldu. Yozgat-Akdağmadeni üzerinden Yıldızeli’ne giriş yapan Plat-
form, 23 Kasım’ın ilk ziyaretini Yıldızeli Belediyesi’ne yaptı. Yıldızeli Belediye Baş-
kanı Mustafa Arda tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Sivas Platformu Başkanı 
İsmail Erdem, kahvaltının ardından yaptığı konuşmada Platformun amacının Sivas 
ve Yıldızeli için tersine göçü sağlamak olduğunu, bu yönde yapılacak çalışmalara hız 
vereceklerini söyledi. Başkan Arda ise platformu ilçelerinde ağırlamanın kendilerine 
büyük bir mutluluk verdiğini belirterek “Sivas’ın batıya açılan kapısı konumundaki 
Yıldızeli’ne ve Sivas’ın faydasına olan her tür çabaya destek vereceğiz. Bu çalışmala-
rınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi. 

SİVAS, PLATFORMUNU KUCAKLADI 

Daha sonra Sivas’a hareket ederek Sivas Büyük Otel’de bir basın toplantısı düzen-
leyen Sivas Platformu, Sivas’ta heyecanla karşılandı ve basından da yoğun ilgi gördü. 
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Sabah saatlerindeki basın toplantısına Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın da ka-
tılması oldukça anlamlıydı. Basına platformla ilgili bilgilendirme yapan Sivas Platfor-
mu Başkanı İsmail Erdem, hedeflerinin Sivas’a hizmet etme amacıyla kurulan tüm 
birlikteliklere destek vererek kentimiz için yeni ufuklar açmak olduğunu belirtti. Ti-
caret, Sanayi Odaları ve Yerel Yönetimleri çok önemsediklerinin altını çizen Erdem, 
görevlerinin her tür çalışmada kurumlar arası ilişkileri geliştirme ve koordinasyonu 
sağlama gibi bir “lobicilik işlevi” olacağına işaret etti.  

“SİVAS’IMIZ ODAK NOKTASI OLSUN” 

Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem, platformun amaçları hakkında ise şunla-
rı söyledi: “Amaçlarımız, toplumsal bilincin geliştirilmesiyle birlikte, kentli olmak 
ve kentlilik bilincini yükseltmek. Yaşamakta oldukları kentin hayat koşullarını göz 
önünde bulundurarak, özlerindeki Sivaslılığı korumakla birlikte, iyi bir İstanbul-
lu olabilmek ve Sivaslıların yaşam koşullarını yükseltebilmek için çalışma grupları 
oluşturmak, doğrudan veya dolaylı olarak eğitim ağırlıklı çalışmalarda bulunmak. 
Sivas’ın tarihini, kültürünü, sanatını ve sanatçısını tanımak ve tanıtmak. Bu alanda 
teşvik edici çalışmalar yapmak ve imkânlar yaratmak. Sivas’ın sosyo - ekonomik 
kalkınmasına yönelik araştırmalar yapmak, proje ve çalışma grupları oluşturmak. 
Sivas’ın doğal zenginliklerini ve tarihi mirasını ülke turizmine kazandırıcı çabalar 
göstermek, tanıtımına bir o kadar da bunların korunmasına katkıda bulunmak. AB 
fonlarından yararlanılabilecek sosyal projeler hazırlamak, bu projeleri Sivas’ta yetkili 
kurumlarla ve girişimcilerle paylaşmaktır” 

“SİVASSPOR’LA GURUR DUYUYORUZ” 

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan İsmail Erdem Sivas Spor’un başarısından 
büyük gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Tüm Türkiye’de Süper Lig’in 
zirvesindeki Sivas Spor konuşuluyor. Bununla gurur duyuyoruz. Bizler bütün bunlar 
olurken ‘Sivas’ımız da konuşulsun ve odak noktası olsun’ istiyoruz” 

SİVAS BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TEŞEKKÜR 

Basın toplantısında söz alan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise platformdan 
övgüyle söz ederek “Sizler Sivas’ın İstanbul’daki sahiplerisiniz. Sizlere teşekkür edi-
yorum. Sizlerin yaptığı çalışmalar umuyorum ki Sivas’ımıza ekonomik girdi olarak, 
istihdam olarak yansıyacaktır. Bizler Sivas’ımızı daha da güzelleştirmek istiyoruz. 
İnsanların Sivas’ımızı merak etmelerini istiyoruz. Şehrimizden çeşitli sebeplerden 
dolayı gitmiş olan ya da şehrini tanımayan Sivaslı çocuklarımızın Sivas’a tekrar gel-
melerini istiyorum. Bunu başaracağız, başarmamamız için hiçbir neden yoktur” dedi.  

VALİLİKTE SICAK KARŞILAMA 

Sabah yapılan basın toplantısı sonrası Sivas Valiliği’ne geçen Sivas Platformu, Vali 
Vekili ve Yardımcısı H. Mete Buhara tarafından ilgiyle karşılandı ve ağırlandı. Plat-
formun çalışmaları hakkında Vali Yardımcısına bilgiler veren Başkan İsmail Erdem, 
amaçlarının Sivas’ın tarihini, kültürünü, sanatını, sanatçısını tanımak ve tanıtmak 
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ve bu alanda da teşvik edici çalışmak yapmak olduğunu belirtti. Erdem, “İlimiz için 
artık emekli olmuş ve İstanbul’da yaşamaya devam edenler için artık göç etme vakti 
gelmiştir. Biz İstanbul’daki Sivaslılar olarak Sivas’ın dışa açılan yüzüyüz. Kültürümüz, 
sanatımız, yeraltı ve yer üstü zenginliklerimizi, insanımızın özverisini tüm Türkiye’ye 
tanıtmalıyız. Bizler Sivas’ın lobicilik faaliyetlerini üstleniyoruz. İstanbul’daki sosyal 
faaliyetleri organize ediyoruz” dedi. 

Vali Yardımcısı Buhara da Sivas Platformu’na yaptıkları çalışmalarda başarılar dile-
yerek “İlimiz için kim çalışma yapıyorsa mutlaka destek verdiklerini ve destek ver-
meye devam edeceklerini” ifade etti. Buhara, “Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu-
muz bu günlerde platformun Sivas’ı gezmesi ve bizleri ziyaret etmesi bizleri mutlu 
ediyor. Sivas Platformu’nu Sivas’ımız için şans olarak görüyoruz. Bu Platform bizlere 
güç verecektir. Böyle bir Platformu oluşturduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. 
Modern dünyada lobicilik, birlik ve beraberlik son derece önemlidir. Hakkın savu-
nulması ve yatırımların kente getirilmesi amacıyla yapacağınız faaliyetlerde önem 
kazanmaktadır. Sivas özel önemi olan bir şehrimizdir. Göstereceğimiz birlik ve bera-
berlik ruhu Türkiye’ye örnek teşkil edecektir” diye konuştu. Konuşmaların ardından 
Vali Yardımcısı H. Mete Buhara, Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem’e hatıra olarak 
üzerinde Hayat Ağacı’nın olduğu bir arma hediye etti. 

GIDA BANKASI ZİYARETİ 

Sivas Platformu üyeleri valilikten sonra Sivas Belediyesi’nin Gıda Bankası’nı ziyaret 
ederek Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Tunç’tan bilgi aldı. Hayat Ağacı 
Derneği’nin (HAYATDER) yoksullar için tanzim ettiği ve oldukça önemli bir boşluğu 
dolduran Gıda Bankası’nın çalışmaları platform üyelerini derinden etkiledi. 

SİVAS BELEDİYESİ, SİVAS PLATFORMU’NA KUCAK AÇTI

Kısa bir Sivas turundan sonra Sivas Belediyesi’ni de ziyaret eden Sivas Platformu’nu 
Belediye Başkanı Sami Aydın’ın programı dolayısıyla İstanbul’a gitmesinden dolayı 
Başkan Vekili ve Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Çoban kabul etti. Belediye 
Meclis Salonu’nda Belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Bünyamin Çoban, 
“Sizler bizim İstanbul’daki temsilcilerimizsiniz. Bizlerin birer parçasısınız. Biz de siz-
lerin bir parçasıyız. Önemli olan memleketimize faydalı olmaktır” dedi. Sivas Platfor-
mu Başkanı İsmail Erdem de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.  

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ 

Cumhuriyet Üniversitesi’ne geçen Sivas Platformu’nu Rektör Prof. Dr. Mehmet Ba-
kır adına karşılayan ve Senato Toplantı Salonu’nda kabul eden Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ahmet Demirci ve Prof. Dr. Hüseyin Sarı ise Platform üyelerine ziyaretle-
ri için teşekkür etti. Prof. Dr. Ahmet Demirci, “Bu platformun kurulmasından büyük 
bir mutluluk duyuyoruz. Bu oluşumun üniversitemize de katkısı olacağını düşünü-
yoruz. Cumhuriyet Üniversitesi olarak önümüzdeki 7-8 sene içinde öğrenci sayımızı 
50 bin düzeyine çıkaracağız. Öğrenci sayımız arttıkça kentimize daha fazla katkımız 
olacaktır. Sizlerin burada olmanız bize cesaret veriyor” derken Prof. Dr. Hüseyin Sarı 
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ise “Girişim ve işbirliği açısından bu çalışmanızın önemli olduğunu düşünüyoruz” 
şeklinde konuştu. Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem ise kendilerine gösterilen 
ilgiye teşekkür ederek “Bizler de Cumhuriyet Üniversitesi’nin her tür çalışmasında 
lobi çalışmalarıyla lojistik olarak destek vereceğiz” diye konuştu. 

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA ZİYARET 

Sivas Platformu üyeleri temasları kapsamında bir diğer durak olarak STSO’yu (Sivas 
Ticaret ve Sanayi Odası) ziyaret etti. Üyeler, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Yıldırım tarafından karşılandı. Karşılıklı fikir alış verişinin bulunulduğu ziyarette 
Osman Yıldırım Başkan Erdem’e çalışmalarında başarılar diledi. Platform Başkanı 
Erdem, amaçlarının Sivas’ın sesini daha gür hale getirmek olduğunu belirtirken Yıl-
dırım, Sivas sevdasından dolayı Sivas’a gelen Platform üyelerini tebrik ettiğini ifade 
ederek şöyle devam etti: “İstanbul’da 2 milyon Sivaslı var ama bunu siyasi olarak 
temsil ettirip yansıtamıyoruz. Sivaslıların siyasi sahnedeki sayıları azalıyor.”  

AK PARTİ ZİYARETİ 

Sivas Platformu daha sonra siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret etti. Meclisteki 
milletvekili dağılımını esas alarak önce AK Parti’ye giden platform üyelerini Sivas 
İl Başkan Yardımcısı Seyit Yerlikaya karşıladı. Yerlikaya, “Yaptığınız çalışmalardan 
gurur duyuyoruz” diyerek platforma destek verdiklerini söyledi. 

CHP ZİYARETİNDE MİLLETVEKİLİ ÖZDEMİR DE BULUNDU 

CHP ziyaretinde bulunan platformu hoş bir sürpriz bekliyordu. Sivas Platformu’nu 
CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir hoş bir şekilde karşıladı. Özdemir, 
duygularını “Sizlerle birlikte olmaktan onur ve şeref duyuyorum. Hem kendim hem 
partim adına girişiminizden dolayı sizleri kutluyorum” diyerek dile getirdi. Özdemir 
ayrıca, Dikimevi’nin İstanbul’a gitmesine tepki göstererek “1950’den sonra Sivas’a 
ciddi bir yatırım yapılmamıştır” diye konuştu. CHP Sivas Parti İl Başkanı Mahmut 
Turna ise Platform üyelerine seslenirken “Güzel bir başlangıç yapmışsınız. Sizlere 
her tür desteği vermeye hazırız” diye konuştu. 

MHP’DEN DE TAM DESTEK GELDİ 

Platformu MHP İl Başkanlığında İl Başkanı Ahmet Gülmez karşıladı. Sivas Plat-
formu Başkanı İsmail Erdem’in bilgilendirmelerinden sonra parti olarak Sivas için 
yapılacak her şeye destek vereceklerini belirten MHP İl Başkanı Gülmez, “Sivas’ın 
tanıtımıyla ilgili her tür çalışmaya parti olarak destek vermeye hazırız. ‘Sivas’lılar bir 
araya gelemez’ diye bir söylem var, bunun ne kadar haksız olduğunu siz kanıtladınız. 
Sizlere ve platformun tüm üyelerine teşekkür ediyorum” dedi. 

BÜYÜK BİRLİK’TEN GÜZEL MESAJLAR 

BBP İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Mustafa Korkmaz tarafından karşılanan Sivas Plat-
formu burada da büyük ilgi gördü. BBP Sivas İl Başkanı Mustafa Korkmaz, Sivas 
Platformu Başkanı İsmail Erdem’in sözlerinden ve platformun çalışmalarından et-
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kilendiğini belirterek “Birbirimizden kopuk yaşıyoruz. Sizlerin Sivas’ımıza katkılar 
sunacağınıza inanıyoruz. Sizlere BBP olarak destek vereceğiz. Sivas’ın iyi bir konuma 
geleceğine inanıyoruz. Sivas olarak kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Allah yar 
ve yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.    

SAADET PARTİSİ’NDE SICAK KARŞILAMA 

Sivas Platformu’nun siyasi partiler ziyaretlerindeki son durağı Saadet Partisi’ydi. 
Sivas Belediyesi Eski Başkanı ve Saadet Partisi Sivas İl Başkanı Osman Seçilmiş 
tarafından karşılanan Platform üyeleri partililerden yoğun ilgi gördü. Ziyarette Si-
vas Platformu Başkanı İsmail Erdem’den Madımak Olayı’ndan dolayı Sivas üzerin-
de oluşturulan haksız imaj ile ilgili çalışmalar yapmasını talep eden Seçilmiş, “Eğer 
Sivas’ı seviyorsak bir şeylerin fiilen yapılması lazım. Sadece Sivas için bir araya geldi-
ğiniz için sizleri kutluyorum. Bu oluşuma çok ihtiyacımız var” dedi. 

SİVAS PLATFORMU’NDAN A PROTOKOLÜNE YEMEK 

Bu arada Sivas Platformu, Sivas A Protokolüne Sivas Büyük Otel’de bir akşam ye-
meği vererek Sivas için yapılacaklar konusunda Sivas yöneticileriyle beyin fırtınası 
yaptı. Bu toplantıda, Sivas’ın tüm yöneticilerine seslenen Başkan İsmail Erdem, 9 
Aralık’ta platform merkezinin Mecidiyeköy’deki merkezinin açılışına davet etti. Ay-
rıca Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem, TV 58’in canlı yayınına katılarak Sivas 
Platformu’nun çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 

HAFİK, SİVAS PLATFORMU’NU KUCAKLADI

İlk gün temaslarından sonra 24 Kasım sabahı Hafik ilçesine geçen Sivas Platformu, 
burada Hafik Kaymakamı İlyas Memiş ve Hafik Belediye Başkanı Osman Budak 
ile kahvaltı yaptı. Belediye Başkanı Budak, platforma seslenirken ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Budak, 
“İstanbul gibi büyük kentlere verdikleri göçleri geri döndürme çabası içinde olduk-
larını” belirtti. İlçe Kaymakamı İlyas Memiş ise 1973’te kurularak Sivas’ın en eski 
ilçelerinden olan Hafik ile ilgili teknik bilgiler verdi. 

ZARA ZİYARETİNDE HOŞ ANLAR YAŞANDI

Sivas Platformu yönetim kurulu üyeleri, Zara ilçesinde de incelemelerde bulundu. 
Zara Belediye Başkanı Galip Ergüt, İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üye-
lerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda hoş sohbetler yapıldı. Toplantıda konuşan 
Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem platformlarının kuruluş amacı ve çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Ergüt ise rahatsız olmasına rağmen toplan-
tıya katıldığını hatırlatarak “Platformun dernekleri harekete geçirici çabalara önem 
vermesini” istedi. “Ergüt, “Siz ne kadar güçlü olursanız, ben burada o kadar güçlü 
olurum” diye konuştu.

DİVRİĞİ ULU CAMİİ PLATFORMU BÜYÜLEDİ

 Platform üyelerinin diğer durağı Divriği ilçesiydi. Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi’ni 
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ziyaret eden Sivas Platformu üyeleri caminin mimari özellikleri karşısında şaşkınlık-
larını gizleyemedi. Daha sonra ilçe merkezinde Divriği Pilavı ve hoşafı ikram edilen 
Sivas Platformu üyeleri, Belediye Başkanı Mehmet Güresinli’nin gayretleriyle res-
tore edilen Ayanoğlu Mehmet Efendi Konağı’nı gezdi. Konakta içilen çaylar sonra-
sı Platform çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan İsmail Erdem, Divriği’ndeki 
tarihi ve kültürel zenginliklerimizin tüm Türkiye’ye tanıtmanın yollarının aranması 
gerektiğini belirtti. Divriği Belediye Başkanı Güresinli, çalışmaları hakkında bilgi-
ler vererek amaçlarının Divriği’nin tarihi dokusunu korumak olduğuna vurgu yaptı. 
Divriği Kaymakamı Önder Bakan ise Sivas ve Divriği’nin tanıtımının eksik olduğu-
nu belirterek platformdan destek istedi. 

KANGAL ZİYARETİ

24 Kasım günü akşam saatlerinde Kangal’a geçen Sivas Platformu, Kangal Belediye 
Başkanı Tahsin Arslan’ı makamında ziyaret etti. Arslan, belediye çalışmalarıyla ilgili 
bilgiler vererek ziyaretten mutlu olduğunu belirtti. Ziyarette hazır bulunan Kangal 
Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ise ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade etti 
ve Sivas’ın potansiyelini ortaya koyma çalışmalarını yürüten Sivas Platformu’na ba-
şarılar diledi. Sivas Platformu üyeleri geç saatlerde Kangal Balıklı Göl Kaplıca tesisle-
rindeki havuzlarda stres attı ve geceyi Kangal’da geçirdi.

ULAŞ İLÇESİ ZİYARETİ 

25 Kasım sabahı Ulaş ilçesine ulaşan Sivas Platformu burada da büyük ilgi gördü. 
Belediye Başkanı İsmail Koçak tarafından karşılanan Platform, kahvaltı sonrası ilçe 
turu attı. Daha sonra Kangal Köpekleri yetiştirme tesislerini ziyaret eden Sivas Plat-
formu üyelerine destek veren Belediye Başkanı Koçak, “Bir Sivaslı olarak bu ziyaret-
ten gurur duydum. Biz de elimizden elen her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu.. 
Ulaş Kaymakamı Alp Arslan ise Sivas’ın çok geniş bir il olduğunu ve sorunlarının da 
o nispette büyük olduğunu belirterek “Bu çalışmanız için sizlere başarılar diliyorum” 
dedi. 

PLATFORM ALTINYAYLA’DA

Sivas Platformu’nun Altınyayla ziyareti Hükümet Konağı’nda ilçeyle ilgili sine viz-
yon gösterisinin izlenmesiyle başladı. Kürsüye çıkan Sivas Platformu Başkanı İsmail 
Erdem, burada yaptığı konuşmada, “Bizlerin tarihi ve kültürel değerlerimizi gelecek 
kuşaklara aktarmak gibi bir görevimiz var. Çalışmalarımızın asıl önemli noktası bu-
dur” dedi. Altınyayla Belediye Başkanı Zeki Tunç ise “Yiğit, cefakâr Sivaslıların ilçe-
mize gelmesi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Hemşerilerimize ve şehrimize Sivas 
Platformu’nun sunacağı katkılar konusunda inancımız tamdır” dedi. Tunç, belediye 
olarak pek çok eksikleri ve sorunları olduğuna dikkat çekerek İstanbul’daki Sivaslı-
lardan Altınyayla’ya yatırım konusunda destek istedi. Altınyayla Kaymakamı Yunus 
Sezer ise platformun Altınyayla’yı ziyaretinin kendileri için çok özel bir anlamı ol-
duğunu belirterek teşekkür etti. 
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ŞARKIŞLA ZİYARETİ PLATFORMU ETKİLEDİ 

Altınyayla’dan Şarkışla’ya geçen Sivas Platformu’nu Cemel civarında Şarkışla Be-
lediye Başkanı H. Ömer Coşar tarafından karşılandı. Sivas Platformu üyeleri, kısa 
bir kent turunun ardından ilimizin siyasete ara veren politikacısı Abdüllatif Şener’in 
büyük desteğiyle inşa edilen ve kısa bir zaman sonra açılışı yapılacak olan Şarkışla 
Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastaneyi gezisinde Başhekim Ergül Demiral teknik 
bilgiler verdi. Platform üyeleri ayrıca Aşık Veysel Kültür Merkezi’ni gezerek yetki-
lilerden bilgi aldı. Burada yapılan törende konuşan Sivas Platformu Başkanı İsmail 
Erdem gösterilen ilgiye teşekkür etti. 

GEMEREK ZİYARETİ 

Sivas Platformu’nun son durağı Gemerek İlçesi’ydi. Platform üyeleri Gemerek Be-
lediyesi Başkanı Mehmet Turan Toker tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Zi-
yarette Toker, platform üyelerini Gemerek’te görmenin kendisini çok mutlu ettiğini 
belirterek “En kısa zamanda yine bekliyorum” dedi.  

PLATFORMUN GEZİLERİ SÜRECEK

 Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem Sivas ve ilçelerine yönelik gezi sonrası yap-
tığı açıklamada platform olarak bu gezide sadece 9 ilçeyi ((Ziyaret sırasıyla: Yıldızeli, 
Hafik, Zara, Divriği, Kangal, Ulaş, Altınyayla, Şarkışla ve Gemerek ) ziyaret ettikleri-
ni, ama muhtemelen Mayıs ayında bir gezi daha yaparak Sivas’ın diğer ilçelerini de 
gezeceklerini söyledi. 

Sivas’ta Yaşamak Şiirdir

Ahmet Özdemir

www.tgc.org.tr   28.11.2007

İstanbul’da uzun soluklu alt yapı çalışlarının arkasından, Sivas’a ilişkin yüzlerce 
derneğin, bir çok vâkıfın, bürokratların, parti ayrımı yapılmaksızın Sivaslı politikacı-
ların oluşturduğu ve 18 Haziran 2006 tarihinde resmen kurulan Sivas Platformu’nun 
düzenlediği Sivas Gezisine katıldım.

....  Efendim, Sivas Platformunun amaçlarının özetini şöyle özetleyebilirim:

“Sivaslılığı korumakla birlikte, iyi bir İstanbullu olabilmek ve Sivaslıların yaşam 
koşullarını yükseltebilmek için çalışma grupları oluşturmak, doğrudan veya dolaylı 
olarak eğitim ağırlıklı çalışmalarda bulunmak. Sivas’ın tarihini, kültürünü, sanatını 
ve sanatçısını tanımak ve tanıtmak. Sivas’ın sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik 
araştırmalar yapmak, proje ve çalışma grupları oluşturmak. Sivas’ın doğal zenginlik-
lerini ve tarihi mirasını ülke turizmine kazandırıcı çabalar göstermek; tanıtımına, bir 
o kadar da bunların korunmasına katkıda bulunmak.”

Özetin özetini verdiğim amaçlar doğrultusunda, Sivas Platformunun Yönetim ve 
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Danışma Kurulu’nu temsilen otuz kişilik bir heyet arasındaydım. İsmail Erdem baş-
kanlığındaki heyetimiz, Sivas’taki mülki idare ve yerel yönetim mensuplarıyla tanış-
mak, bir araya gelmek, bilgi alış verişinde bulunmak; çeşitli istişareler, gözlemler ve 
durum tespitleri yapmak istiyordu.

PİR SULTAN’IN NEFES ALDIĞI YILDIZELİ

23 Kasım Cuma günü ilk durağımız Pir Sultan’ların nefes alıp verdiği Yıldızeli’ydi. 
Yıldızeli’nin sevilen Belediye Başkanı Mustafa Arda sabahın çok erken zamanında 
bizleri karşıladı. Belediye Meclis Salonunda yapılan karşılıklı bilgilendirme toplantı-
sından sonra, Osmanlı Lokantası’ndaki kahvaltıyla Yıldızeli’nin geleneksel konukse-
verliği ile tanışıyorduk. Bir yandan kahvaltımızı yaparken, diğer yandan Yıldızeli’nde 
yapılan asfalt çalışmaları, parke yollar, sel suyu önlemi, kaldırım ve Han Deresi çevre 
düzenlemeleri, elektrik hattının yer altına alınması, çeşme, cami, laboratuar yapım-
ları, Doç. Dr. Abdüllatif Şener Parkı, Çamlıbel ve Çal Dağının ağaçlandırılması gibi 
hizmetleri görüyor, hakkında bilgi alıyorduk. Başkan Mustafa Arda, gelecek için Top-
lu Konut, Gece Kondu Dönüşüm, Şehirler Arası Otobüs Terminali ve daha bir çok 
projeleri anlatıyordu. 

Kerem’in “Yıldız Dağı niçin kalkmaz dumanın” diye sorduğu Yıldız Dağını geride 
bırakıp Sivas doğru ilerlerken, Yıldızeli’nde yetişmiş Molla Hüsrev, Hulusi Pek, Kul 
Yakup, Pir Ali, Pir Gaip Abdal gibi bir çok kimseyi anımsıyordum.

BASIN TOPLANTISI 

Sivas Büyük Otel’de saat 10’da başlaması gereken Basın Toplantısı’na, nefes nefese 
yetişebilmiştik. Sivaslı genç meslektaşlarımla gurur duydum. Kızlı erkekli sırtlarında 
kameraları ellerinde fotoğraf makineleriyle pür dikkat görevlerini yapıyor, gazetecili-
ğin gül dikenli yollarında ilerliyorlardı. 

Basın Toplantısında, Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem’in dışında, hatırlaya-
bildiğim kadarıyla; Başkan Yardımcıları Hasan Genç, Faruk Uğur, Genel Sekreter 
Ali Yüksel, Sivil Toplum Sorumluları İsmail Karabiber, Besim Cebeci, Sadi Özata, 
Yönetim Kurulu üyelerinden, Kemal Bozan, Bekir Çelik, A. Rıza Duman, Erdem 
Demirci, Emin Yılmaz Kangal, Ahmet Arslantürk, Hayrettin Yücel, Nazmi Zengin, 
Celal Deniz, Mehmet Yalçın Yılmaz, Hüseyin Gülkanat ve Danışma Kurulu’ndan Dr. 
Cemil Bağlama, Mustafa Akgün, Sırrı Gülmez, Gazi Gökçek, Hasan Ali Sakarya ve 
birkaç Platform üyesi yer almıştı. 

Başkan İsmail Erdem, Platform’un kuruluşunu, amaçlarını ve Sivas Merkeziyle bir-
likte dokuz ilçede sürecek olan geziye niçin çıktıklarını anlattı. Meslektaşlarımın 
soruların yanıtlarken, Sivas’ın tarihini, doğal zenginliklerini, sanat ve sanatçısını ta-
nıtmak için çaba göstereceklerini, istihdamını artırmaya yönelik çabaların teşvikçisi 
olacaklarını, Sivas’ın göç veren değil göç alan bir il olmasını arzuladıklarını belirtti. 
Toplantıya katılan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Platformu Heyeti’nin ge-
lişinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Bu diyaloglar Sivas’a yatırımı hızlan-
dıracaktır. Bizler burada Sivas’ı güzelleştirmek için çalışıyoruz. Sivas dışında bulunan 
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hemşerilerimizin buraya sadece cenazeye, düğüne değil, Sivas’ta neler oluyor merak 
etmelerini, Sivas’ta ne değişti diyerek gelmelerini istiyoruz” dedi. 

VİLAYET VE BELEDİYE

Sivas Merkezi’nde gezinin ilk durağı Sivas Valiliğiydi. Platform Heyeti’ni kabul eden 
Vali Vekili Mete Buhara, devletin kendi mekanizmaları içerisinde yapacağı çalışma-
ların bir sınırının olduğunu, bu nedenle de sivil toplum kuruluşlarının önemli oldu-
ğunu belirtirken, özetle “Burada göstereceğimiz birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye’ye 
örnek teşkil edecektir Modern dünyada lobicilik, birlik ve beraberlik son derece 
önemlidir. Yapacağınız çalışmalar, hakkın savunulmasına ve yatırımların kente ge-
tirilmesine katkı sağlayacaktır” dedi. Sivas Vali Vekili, Hayat Ağacı işlemeli flama ve 
Valilik tarafından basılan yayınları Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem’e takdim 
etti. 

Platformun ikinci Durağı Sivas Belediyesiydi. Başkan vekili Bünyamin Çoban ile 
Başkan Yardımcıları Erdoğan Tunç ve Abdürrahim Ceylan Sivas Belediyesi’nin ça-
lışmalarına ilişkin bir brifing verdiler. Brifingden: “Bundan böyle, hangi sebepten 
olursa olsun, Sivas’tan ayrılmak zorunda kalan birinin çocukları Sivas’a geldiklerinde 
‘Baba, iyi ki Sivas’tan göçmüşsün’ demeyecek. Sivas, ilk etapta emeklilerimizin döne-
cekleri, hayatlarının kalan bölümünü huzur içinde geçirecekleri bir kenttir.” sonucu 
çıkıyordu.

HAYAT AĞACI VE GIDA BANKASI 

İstanbul’daki Sivas Platformu’nun düzenlediği Sivas Gezisinin üçüncü durağı “Sivas 
Gıda Bankası”ydı. Bu Banka, bizim bildiğimiz bankalardan değildi. Başka yerlerde 
örneğine rastlanılmayan, Veren elin alan eli buluşturduğu bir kuruluştu. Modern 
dünyanın unutturduğu paylaşma ve dayanışma duygularını yeniden insanlığa hatır-
latıyor. Nasıl olduğunu özetlemeye çalışayım:

Sivas’ta Hayat Ağacı adını taşıyan bir dernek var. Sivas Belediyesiyle bağı var. Önce 
ihtiyaç sahipleri bir form alarak dolduruyor ve gerekli formaliteleri tamamlayarak 
Derneğin Hizmet masasına teslim ediyorlar. Formdaki bilgiler bilgisayar ortamına 
aktarılıyor. Gerekli incelemeler yapılıyor. Hazırlanan rapor doğrultusunda muhtaçlık 
durumu derecelendiriliyor. Onlar için orta ve uzun vadeli sosyal yardım planı yapı-
lıyor. Durum ihtiyaç sahibine bildiriliyor. Başvuru sahibi yalnız veya ailesi ile birlikte 
Gıda Bankası’nın dev marketleri aratmayan büyüklükteki mağazasına gelerek, bir 
marketten alış veriş yapmanın rahatlığı ve huzuru içinde kendisine verilen limit ka-
dar ürünü, hiçbir sınırlama yapılmaksızın sepetine dolduruyor. 

Gıda bankasındaki ürünler, ayni ve nakdi bağışlarla elde ediliyor. Nakdi bağışlarla 
alınan ürünler, 251 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca vergi indiriminden ya-
rarlanıyor. İhtiyaç sahiplerine verilecek tüm ürünler, maliyet bedeli üzerinden fatura-
lı olarak bağış yapan firmalardan teslim alınınca titizlikle kontrolden geçiriliyor, ka-
lem kalem bilgisayara kaydediliyor barkot numaraları veriliyor. Hangi malın nereden 
geldiği ve kimlere verildiği kayıt altında tutuluyor. Adak kurbanlar, Gıda Bankası’nın 
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kesim hanesinde kesiliyor, parçalara ayrılıyor hijyenik ortamda korunuyor ve muh-
taçlara ihtiyaçları miktarınca veriliyor. 

Gıda Bankası’na yaptığımız gezide, Sivas ta yoksullukla mücadele yalnızca gıda, gi-
yim alanında değil, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barındırma, evlenme, yuva kurma, 
iş kurma gibi bir çok alanlarda sürdüğünü görme fırsatı yakaladık. 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDEYİZ

Sivas Platformu Heyeti’nin Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Sanayi ve Ticaret 
Odası’na yaptıkları ziyaretler yararlı geçti. Cumhuriyet Üniversitesi’nin yakın za-
manlı elli bin öğrenci hedefi, yeni fakültelere ve bölümlere öğretim üyesi yetiştirme 
gayretleri, karşılaşılan problemler ve bu problemlerin çözümüne Sivas halkının kat-
kılarının beklentileri Rektör yardımcılarının ağızlardan dinlendi. Bilim adamları, Si-
vas Platformu’nun düzenlediği Ulusal Sivas Sempozyumu hakkında övgü dolu sözler 
ettiler. Karşılıklı dilekler dile getirildi. 

Sivas Platformu Heyetini karşılayan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Yıl-
dırım, Oda meclisinde, oda meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda. Heyetimize 
Sivas’taki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Sivas Platformunu desteklediklerini ve her 
türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Sivas Platformu’nun Sivas Protokolüne verdiği yemeğe yüz kişiye yakın Sivas’ın 
mülki yöneticileri, daire müdürleri, Belediye üst düzey yöneticileri, Üniversite Sivil 
Toplum Örgütü temsilcileri katıldı. Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem’in Plat-
form hakkında verdiği bilgilerin arkasından Valilik, Belediye ve Üniversite adına 
yapılan konuşmalarda Sivas Platformunun kuruluşundan ve ziyaretinden duyulan 
memnuniyet dile getirildi. Aynı gece Kanal 58’de Sivas Platformu ve ziyaretine ilişkin 
canlı yayın yapıldı. 

HAFİKLİLERİN İÇTENLİĞİ 

24 Kasım Cuma günü Sabah saat 8,30’da Hafik ziyaretinin arkasından Zara’ya ge-
çilecek saat 10.00’da Zara Belediyesi’nin vereceği kahvaltıya katılacaktık. Hafik ilçe-
sinde Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Osman Budak Hafik Gölü kıyısın-
daki Belediye Tesislerinden hazırlık yapmışlardı. O kadar içten ve sevecenlikle ısrar 
ettiler ki, bu davete icabet etmek gerekli olmuştu. 

Göçler nedeniyle harabeye dönmüş evlerin arasından geçerek geçmişi Milattan 
önce 3000’li yıllara dayanan Hafik gölünün kıyısına ulaştık. Kahvaltı sırasında ilçeye 
ilişkin bilgiler alma imkanı bulduk. 

Hafik, l873 yılında Koçhisar adıyla ilçe olmuş. 1926 yılında Hafik adı kullanılma-
ya başlanmış. İl Merkezine 37 km uzaklıkta. 2000 yılı nüfus sayımına göre toplam 
l9.287 kişi yaşıyor. İlçe nüfusu 1990 yılı nüfus sayımına göre ilçe nüfusu 10.002 
iken bu sayı 2000 yılında % 44 azalarak 5.526 kişiye inmiş..Yine aynı karşılaştırma-
da ilçe köyleri nüfusu % 25 oranında azalmış. Mum gibi yanan Hafik, Sivas’a yakın 
olmanın avantajı kadar dezavantajını da yaşıyor. Seksen civarında memur, Hafik’te 
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çalışmasına rağmen Sivas’ta oturuyor. Halk tarım ve hayvancılıkla geçiniyor. Belediye 
konut sorununu çözmek için çaba gösteriyor, proje üretiyor. Hayırsever Hafiklinin 
yaptırdığı Darülaceze inşaatı sürüyor. Hafik Kültür Merkezi’ni görmek istedim. Gö-
türdüler, öğretmenler günü kutlaması vardı. Sevgili arkadaşım Abdurrahman Şen’in 
bağışladığı kitapların yer aldığı Okuma odasına girdim. Onun kulaklarını çınlatarak 
kitaplarını okşadım. Hafik’in Şair Kaymakamı İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Os-
man Budak’la vedalaşarak Hafik’ten Zara’ya doğru yola çıktık. 

ZARA’NIN KONUKSEVERLİĞİ

Zara 19.yy başlarında Koçgiri adıyla Sivas sancağına bağlı önce nahiye sonra kaza 
olmuştu. Bu yöreye ismini veren Koçgiri aşireti Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
Zara civarına yerleştirilmişti. Koçgiri adı ilçe topraklarının tümüne verildiği zaman-
larda bile, ilçe merkezinin adı Zara olarak kalmıştı. Bu ad, Anadolu Selçuklu Sul-
tanlarından Alaaddin Keykubat’ın Şeyh Merzuban Hazretlerine verdiği vakfiyede de 
zikredilmekteydi.

Zara’ya ulaştığımızda Belediye’nin hazırlattığı kahvaltı Sivas Platformu Heyeti’ni 
bekliyordu. Zara Balı ve Tereyağı ağırlıklı kahvaltı yapılırken, Platform Başkanı İs-
mail Erdem Platform hakkında bilgi verdi, Platform ve gezinin amacını anlattı. Ra-
hatsız olmasına rağmen bizleri ağırlamaktan geri kalmayan Belediye Başkanı Galip 
Ergüt, önemli mesajlar verdi. Başkan Ergüt: “Siz bizi bırakın. İstanbul’da Sivaslıların 
sayıları oranının, yönetimlere yansımasını sağlayın. Makam sahibi olanlar, yoksulluk 
içinde okudukları yılları ve ortamları unutmasınlar. Makam sahipliğinin büyüklüğü, 
çevresine ve ihtiyaç sahibi kimselere sağladıkları işle, imkanlarla ölçülür. Nüfusu-
nun büyük bölümünün Sivaslı olduğu bir bölgede Belediye Başkanının niçin Si-
vaslı olmadığını sorgulamanız gerekir. İstanbul diriliş bekliyor. Mevcutları korumak 
kaydıyla gelecek dönemde kaç Belediye yönetimini alır, etkili oluruz, diye çalışın. 
İşte o zaman bizlere faydanız olur. Sivaslıya aş değil, iş gerekiyor. Bunun için Sivas 
Platformuna önem veriyoruz” dedi. Daha sonra serbest teşebbüsün ve dayanışmanın 
neler başarabileceğini göstermek için, Zara’nın balık çiftliğine ve Eymir köyündeki 
seralara götürerek gösterdi. 

MUM GİBİ ERİYEN DİVRİĞİ

Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından planlanandan iki saat sonra Divriği’ye 
ulaşabilmiştik. Arkadaşlarımız Özel olarak hazırlatılan Divriği Pilavı ve hoşafa kaşık 
sallamak yerine Ulu Camii ve Darüşşifa’sını ziyaret etmeyi tercih etmişlerdi. Hiç şüp-
he yok ki, burası sanatın zirvesiydi. Evliya Çelebi burası için “Onu methetmeye diller 
kısır, kalemler kırıktır” derken abartmamıştı. En yetkili ağızlar, Mısır Piramitlerinden 
Çin seddine kadar dünyanın dört bir yanının gezildiğini, Divriği Ulu Cami’inden 
başka böyle mükemmel üç boyutlu, detaylı bir taş işlemecilik sanatının görülmediği-
ni söylüyorlardı. Ulu Camii ve Darüşşifa’nın görevli rehberi mükemmel bir sunuşla 
Sivas Platformu heyetini hayran bırakmıştı. Boş midelere, soğuğa rağmen, bir moti-
fin bir daha tekrarlanmadığı bu sanat şaheserini seyretmeye kimseler doyamıyordu 
ama zaman sınırlıydı. Arkadaşlarımız burada bir sıkıntıyı yaşamışlardı. Bu sıkıntıyı 
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Sivas’tan 184 kilometre bir yolculuk sonucu Divriği’ye ulaşan binlerce kişi de yaşa-
mış olmalıydı. UNESCO tarafından 1985 yılında “Korunması Gerekli Dünya Mirası” 
listesine alınan ve on binlerce turistin ziyaret etmesi beklenen böyle bir yerde, turist-
lerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir tuvalet yoktu. Konuğu olduğumuz Belediye 
Başkanı Mehmet Güresinli’ye nedenini sorduğumda, bu anıt eserin yakınında bir evi 
istimlak ettiğini, yanındaki evi de gelecek yıl istimlak ettiğinde, otopark ve tuvalet 
yaptıracağını söyledi. Oldukça faal, hizmet coşku ve heyecanı içinde olan Kaymakam 
Önder Bakan ise göreve başlayalı birkaç hafta olmuştu. 

Belediye’nin onararak turizme açtığı bir Divriği Konağında çaylar yudumlanır, Plat-
form ve Divriği yöneticileri ile bilgi alış verişinde bulunulurken tespit ettiğim ilk 
sorun yine göçtü. Mengücek oğullarına başkentlik etmiş bu büyük şehir, her geçen 
yıl erimeye devam ediyordu. Divriği’nin can damarı olan Demir Madeni artık eskisi 
gibi istihdam imkânı yaratmıyordu. Belediye Başkanı Mehmet Göresinli “Göçün 
bir iyiliği oldu. Divriği’nin doğal yapısı bozulmuyor.” diyordu. Aklımdan, Osmanlı 
Paşası’nın “Okullar olmasa Milli Eğitim idare etmek ne kadar kolay” sözü geçiyordu. 
Oysa korunması gereken bölge dışında oturum alanları yaratılarak bu sorun çözü-
lebilirdi. 

Gezi programına göre, saat 17’de Kangal’da olmamız gerekiyordu. Ama biz o saatte 
henüz Divriği’den ayrılmak için hazırlık yapıyorduk. Divriği’nin Kültür zenginlik-
lerinin bir bölümünü görebilmek için birkaç saat değil, birkaç güne ihtiyaç vardı. 
Divriği’den hareket ettiğimizde karanlık çökmüştü. Kul Himmet Ustadım’ın “Seyyah 
oldum şu alemi gezerim / Bir dost bulamadım gün akşam oldu” dizelerini tekrarla-
madan edemiyordum. 

KANGALLI OZANLARIN GEÇİDİ

Otobüsümüz Divriği’den Kangal’a doğru giderken, Sivas Platformu Heyetini oluş-
turan arkadaşlarımızın üzerine bir rehavet çökmüştü. Kendi kendimi, Kangallı kaç 
halk ozanını hatırlayabileceğim diye sınava çekiyordum. Hemen aklıma Ruhsati, 
Mesleki, Minhaci geliveriyordu. Bu üçünü birbirinden ayırmak mümkün değildi. 
Minhaci’nin dramı ve “Ağgelin” türküsü dilimin ucuna gelmiş, yüreğim sızlamıştı. 
Daha sonra bende iz bırakan kadın halk ozanlarımızdan Derdimend’i hatırladım. 
Gerisi çorap söküğü gibi geldi: Efgani, Emsali, Figani, İcazet, İlhami, Muhlis Akarsu, 
Müslüm Sümbül, Revani, Sanati, Suzani, Zakiri.. Hepsinin üzerinde 1500’lu yıllarda 
yaşamış Samut’u anmak gerekiyordu. 

Kangal’da bizleri İstanbul’dan Kangal’a transfer olmuş Belediye Başkanı Tahsin 
Arslan ile Genç Kaymakamı İsmail Atlan Demirayak karşıladı. Dışarıda ısı eksi 
yedi dereceye kadar düşmüştü. Ama Kangal’da gördüğümüz ilgi içtenlikli konuk-
severlik içimizi ısıtmıştı. Hemen Belediye Sarayına geçtik. Sıcak çaylarımızı yudum-
larken, Platform Başkanı İsmail Erdem, ziyaret nedenimizi açıkladı. Ev sahiplerimiz 
Kangal’a ilişkin bilgiler verdiler. Özetleyecek olursak, Kangal, Sivas ilinin en geniş 
araziye sahip olan, Kültürel, Turistik ve Doğal değerleri ile uluslararası çapta marka 
haline gelmiş önemli bir merkezi. Dünyaca ünlü Kangal Köpeği, Koyunu ve Balıklı 
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Kaplıcası hemen akla geliyor. Zengin linyit, krom, demir ve altın rezervleri bulunu-
yor. Termik Santralı ülke enerji ihtiyacının % 3’ünü karşılamakta. Platform Danışma 
Kurulu Üyesi Hasan Ali Sarıkaya, Termik Santral’ın çevreye verdiği zararı sordu. 

İşletme Müdürü Şeref Göksu, santralın ilk ünitesinin 1989 yılında, ikinci ünitenin 
1990 yılında, üçüncü ünitenin de 2000 yılında faaliyete geçtiğini, kadrolu ve geçici 
işçilerle birlikte toplam 865 kişinin çalıştığını, kül depolama sahasında rüzgar nede-
niyle savrulan tozdan bir köyümüzün zarar gördüğünü, bunu önlemek için kül top-
lama alanının üzerinin otuz santimetre kalınlığında toprakla örtüldüğü ve kazanılan 
alana hayvan yemi olan korunga bitkisinin ekileceğini söyledi. 

NAR GİBİ KIZARMIŞ KUZU DOLMASI

Karşılıklı bilgi alış verişi sırasında, Kangal’da doğal, kültürel ve ekonomik değerlere 
daha bilinçli yaklaşılması gerekliliği ve Kangal dışında 250 bin Kangallının olduğu 
ve bunların büyük bölümünün İstanbul’da yaşadığı belirtiydi. Belediye Başkanı’nın 
İstanbul’dan gelerek Kangal’da hizmete talip olmasının, diğer Kangallılara örnek teş-
kil etmesi gerektiği vurgulandı. Belediyede yaptığım gözlem sonucunda bu yıl 16 
köyde içme suyu, 18 köyde de yol probleminin çözüldüğü haberini almış sevinmiş-
tim. 

Toplantının arkasından Kangal Termik Santralı’na geçtik. Burada nar gibi kızarmış 
kekik kokulu kuzu ve iç pilav bizleri bekliyordu. İştahla yerken aklımdan keşke 
yanına kola türü meşrubat yerine halis Kangal yoğurdundan yapılmış ayran olsaydı, 
diye geçirdim. Sonra kendi kendimden utandım. 

Bu arada Kangallı Platform Yönetim Kurulu üyesi Emin Kangal, arkadaşlarımızdan 
Hasan Genç, Ahmet Arslantürk, Mehmet Yalçın Yılmaz, Ali Rıza Duman, ve Ferhat 
kardeşimizi alarak köyünde ağırlayamaya götürüyordu. Bana da teklif etti. Bu vesile 
ile 43 kilometre uzaklığındaki Mühürkulak köyüne gitmek belki Aşık Eyüp Çetin’le 
karşılaşmak fırsatı çıkmıştı ama, yorgunluk, tansiyon, şeker gibi nedenlerle cesaret 
edemedim. 

DERTLERE DEVA KANGAL KAPLICASI  ( BALIKLI ÇERMİK ) 

Yemekten sonra, otobüsümüz Kangal Kaplıcası’na hareket etti. İsteyen arkadaşların 
kaplıcadan yararlanması için her türlü tedbir alınmıştı. Benim gibi Kaplıcaya girme-
si sakıncalı olan arkadaşlar, Platform Başkanı İsmail Erdem ve Kangal Kaymakamı 
İsmail Atlan Demirayak’ın etrafında toplanmış, sohbete dalmıştık. Genç kaymakam, 
Kangaldaki yüksek öğretim gençliğine daha fazla imkân götürmek ve kaymakamlı-
ğın açtığı yurdu genişletmek için çare arıyordu. Kredi ve Yurtlar bünyesine katmak 
en doğru yaklaşımdı. Aramızda bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü Dr. 
Cemil Bağlama ve Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Akgün’den gereken formaliteleri 
ve mevzuat hükümlerini öğrenmeye çalışıyordu. Sivas Platformunun gezisinin bir 
amacı da buydu. 

Zaman ilerledi. Kaplıcanın havuzuna giden arkadaşlarımız, balıkların masajından 
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öyle memnun kalmışlardı ki bir türlü gelemiyorlardı. Bu kaplıca, Topardıç Deresi 
vadisinde yer almakta ve çevrede Balıklı Çermik - Yılanlı Çermik adlarıyla anılmak-
taydı. Deri hastalıklarından; Sedef Hastalığı ve romatizma hastalıklarının tedavisinde 
yarar sağlıyordu. Kaplıcanın önemi, suyun kimyasal özelliklerinden ve içinde yaşa-
yan balıklardan ileri gelmekteydi.

Ancak gece yarısından sonra bizlere imkânlarını açan Termik Santral’a dönüp, sıcak 
odalarımıza ve yatağımıza kavuşabilmiştik. Sabah saat yedide hazır olup Ulaş ilçesine 
doğru hareket etmemiz gerekiyordu. 

ULAŞ’A ULAŞTIK

Ulaş’ta ısı sıfırın altındaydı. Su birikintileri kıtır kıtır buz tutmuştu. Kaymakam Alp 
Arslan ve Belediye Başkanı İsmail Koçak tarafından karşılanmıştık. Birlikte bizler 
için hazırlanmış kahvaltı salonuna geçmiştik. Burası bir fırındı. Bir yandan sıcak 
pideler çıkıyor, tabaklardaki tereyağı ve balla buluşuyor, boğazlar bayram ediyordu. 
İliklerimize kadar hissettiğimiz soğuk, burada tatlı bir sıcaklığa dönüşmüştü. 

Ulaş Tarım İşletmeli Müdürlüğü’nün çiftliğine kadar yürüyerek gittik. Çiftlikte ilk 
durağımız, Kangal Köpeklerinin yetiştirildiği bölümdü. Zaman dar olmasa, arkadaş-
larımız burada daha uzun süre kalıp bu cins köpekleri sevmeye devam edeceklerdi. 
Bu işletmede tarımın yanında büyük baş hayvanlarla birlikte özellikle Kangal Ko-
yunlarının yetiştiriliyor. Kangal Koyunu, Akkaraman ırkının buraya özgü bir tipi. Bu 
koyunların burunları dışarıya doğru bir çıkıntı yaparak, koç burnunu andırmakta. 
Kaburga sayısı, diğer ırklardan farklı olarak 14 tane. 

Çevre ilçe ve köylerinin damızlık ihtiyacının karşılandığı, özelleştirme tehdidi altın-
daki çiftliğin toplantı salonunda Ulaş yöneticileri ile bilgi alış verişi yapmak imkânı 
doğdu. Ulaş İlçesi gelişmişlik yönünden oldukça gerilerde kalmış. Yöneticiler, bu 
farkı kapatmak için geceli gündüzlü çalışıyorlar. Yeni imkânlar arıyor, mevcutları en 
iyi şekilde kullanma çabası içindeler. Her şeyden önce, iş ve çalışma hayatındaki sı-
kıntılara çözüm arıyorlar. İlçesinin 2000 genel sayımına göre 15.283 nüfusu var. İlçe 
merkezinin nüfusu 3.386. Halkın geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve çok azda olsa 
dokumacılık yapılıyor. Şu anda Ulaş İlçesinde herhangi bir sanayi kolu yok. Yatırım-
cılar için Sivas’a yakınlığı da göz önüne alınınca bakir ve cazip alan özelliği taşıyor. 
Çok güzel içme suyu kaynakları ve alabalık çiftliği imkânları var. Danışma Kurulu 
üyelerimizden Gazi Gökçek’in başlattığı içme suyu Şişeleme tesisleri bürokratik en-
geller yüzünden yarım kalmış. Oysa Sivas merkezinde kaldığımız otelde Fatsa’dan 
gelmiş suları içmiştik. Ulaş’ta ilçe merkezinin kıyısında bulunan gölcüğü gördükten 
sonra Altınyayla’ya doğru hareket ettik. 

ADI ALTIN AMA ASLI DERTLİ YAYLA

Eski adı Tonus olan Altınyayla 1972 yılına kadar Şarkışla İlçesine bağlı bucak ola-
rak faaliyetini sürdürmüştü. 1972 yılında Belediye teşkilatı kurularak kasaba olmuş. 
1990’da İlçe statüsüne kavuşmuş. On dört köyü altı mezrası var. İlçenin toplam 
nüfusu 16 bin civarında. 
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Kaymakam Yunus Sezer’le birlikte bizi karşılayan Belediye Başkanı Zeki Tunç, 
Kaymakamlıkta verilen brifingde, belediyenin içinde bulunduğu durumu anlatırken 
çok karanlık bir tablo çizdi. İlçe belediyesinin makine ve donanım parkında şu anda 
bir kamyonu bile yok. Hayırseverlerden ve Sivas Platformu aracılığı ile büyük şehir-
lerin belediyelerinden yardım bekliyor. Sivas Platformu’na sembolik bir halı armağan 
ederken: “Yardımlarınızla edineceğimiz aracın altına daha büyük halılar sereceğimiz-
den kuşkunuz olmasın” dedi.

Burada Altınyayla’yı tanıtıcı sinevizyon gösterisi yapıldı. Altınyayla’da halk geçimini 
tarım ve hayvancılıktan karşılıyor. Nüfusun bir bölümü, yabancı ülkede işçi olarak 
çalışıyor. Nüfusun çoğunluğu diğer illere göç etmiş. Altınyayla’da gelir kaynağı olacak 
tesis, fabrika, imalathane benzeri tesisler bulunmuyor. Belediye Başkanı Zeki Tunç, 
“Hiç olmazsa bir yem fabrikamız olsa, çevrenin ihtiyacını karşılar. Hem pazarlama 
sorunu olmaz. İlçemiz halkı ihtiyacını Kayseri’den karşılıyor,” diyor. Şeker Pancarına 
kota getirilmesi, sulanabilir arazilerden tam yararlanma imkânını ortadan kaldırıyor. 

Türkiye’yi AB’ye alacaklar mı, bunun için yeni fasıllar açılacak mı tartışması yapıla 
dursun, Altınyayla ilçesinde AB Bayrağı yer almış. AB Yardımıyla kullanılmayan ha-
rabe bir bina gençlerimize yönelik Sosyal ve Kültürel Gençlik Eğitim Merkezi haline 
getirilmiş. Gezme imkânı bulduk. 

HASAN GENÇ ALDI SAZI ELİNE

Burada gençlere altı dalda eğitim verilmekte. Müzik bölümünü gezerken, Sivas 
Platformu Başkan Yardımcısı İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Genç sazların 
birini aldı. Israrlara dayanamayarak Çamşıhı ağzı bir türküyü çalıp çığırdı. Diğer 
eğitim dalları arasında bilgisayar, dil, aşçılık, el sanatları ve spor yer alıyor. 

Orman fukarası olan Altınyayla’nın yeşil ağaç örtüsü ile tanışma çalışmaları başla-
mış yakın zamana kadar on binlerce fidan dikilmiş. Başta İlçe Kaymakamı ve Bele-
diye Başkanı olmak üzere Sivil Toplum Örgütleri, Mahalle Muhtarları, Öğrenciler, 
Askerler, Polisler ve halk bu kampanyanın birer neferi olmuşlar. Altınyayla Kayma-
kamı Yunus Sezer, İlçede erozyonla mücadele için ağaçlandırma çalışmalarının sür-
dürüleceğini söylüyor.

Altınyayla Belediyesi güzel ve geniş bir çocuk bahçesi yaptırmış. Ancak bu bahçede 
çocuk oyunları için gerekli olan araç ve gereç temin edememiş. Hasılı Altınyayla acil 
yardım bekliyor.
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UFUKTA ŞARKIŞLA GÖZÜKTÜ

Şarkışla ilçe sınırları içine girdiğimizde, Hava Kuvvetlerine ait Radar Mevki Komu-
tanlığı tesisleri karşımıza çıkmıştı. Otobüste bize refakat eden Sivas İl Genel Meclisi 
Üyesi Nadir Bıyık, bu tesislerin kapatılacağını söyledi. Üzüldüm. Çünkü, Çocuklu-
ğumda toprak damlı evlerin oluşturduğu kasaba görüntüsündeki Şarkışla’nın şimdi 
çağdaş bir kente dönüşmesinde Hava Kuvvetleri Radarı’nın ve personelinin katkısı 
olmuştu. 

Âgahi’den Ali İzzet’e, Derviş Ali’den Devrani’ye, Kemter’den Kul Hüseyine, Kul 
Sabri’den Kusuri’ye, Merdanoğlu’ndan Nedimi’ye, Serdari’den Sefil Selimi’ye, Veli’den 
Veysel’e kadar onlarca halk şairimizin harman olduğu Şarkışla’da Sivas Platformu’nu 
ilçeye birkaç kilometre uzaklıktaki Cemel Beldesi girişinde, Belediye Başkanı H. 
Ömer Coşar Başkanlığında Şarkışlalılar karşıladılar. Belediye Başkanı otobüsümüze 
binerek bizlerle birlikte hareket etti. Karşımızdaki Şarkışla Modern bir şehir görün-
tüsü sergiliyordu. İlk durağımız yapımı hızla süren yeni hastane kompleksiydi. Beş 
yıldızlı otel ayarında 40 dönümlük alana kurulmuş, 15 bin metre kare kapalı alanı, 
dört ameliyathanesi yoğun bakım ve diyaliz üniteleri olan bu hastaneyi Şarkışlalılar 
bir araya gelerek başlatmışlar. Daha sonra yapımını devlet üslenmiş. Eski Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif Şener hayırla anılıyordu. 

Daha sonra Şarkışlalı mihmandarlarımız bizleri Kale mahallesinden geçerek Ak-
çakışla yolu üzerinde bir lokantaya götürdüler. Burada hazırlık yapılmıştı. Şarkış-
la Mantısından içli köftesine kadar yöresel yiyeceklerden oluşmuş bir ziyafet man-
zumesinin karşısındaydık. Yemekte iki Şarkışla kaymakamı da bizlerle birlikteydi. 
Şarkışla’nın asıl kaymakamı İsmail Çataklı komşu ilçelerden Sarıoğlan’da askerlik 
görevini yapıyor, hafta sonlarını Şarkışla’da geçiriyordu. Şarkışla’yı ise Mehmet Şerif 
Olcaş vekaleten yönetiyordu. Şimdi iki kaymakam birlikte konukları olan bizleri 
ağırlıyordu. 

MEHMET ERDOĞMUŞ’TAN MİNİ KONSER

Yemekten sonra Şarkışla sanayisini tanıtmak için örnek olarak bir Trikotaj fabri-
kasını gezdik. Anadolu’nun ortasında böyle modern tesis karşısında hayranlık duy-
muştuk. Belediye Başkanı yolumuz üzerindeki Belediyeye ait Makine İkmal Parkı-
nı, mıcır üretimini, asfalt plentini, büz ve bordur yapım merkezini, mezbahana ve 
Belediye iş merkezini gezdirdi. Daha sonra Şarkışla Organize Sanayi Bölgesinde bir 
tur atarak, Şarkışla Çarşısı’ndan geçip Âşık Veysel Kültür Merkezi’ne ulaştık. Burada 
konferans salonunda bizleri bir sürpriz bekliyordu. İlçe Kültür Müdürü Mehmet Er-
doğmuş, Şarkışla türkülerinden oluşmuş bir konser düzenlemişti. Türkülerin tadına 
doymak mümkün değildi ama zamanla yarışılıyordu. 

Platform Başkanı İsmail Erdem Kürsüye geldi ve gezi ile ilgili bilgiler verdi. Daha 
sonra Belediye Başkanı H. Ömer Coşar ve Kaymakam Vekili M, Şerif Olcaş ilçe-
nin tarihi, kültürü ve sosyo-ekonomik durumu ile ilgili bilgiler verdi. Üyelerimize 
Şarkışla’yı tanıtan bir belgesel dağıtıldı. 
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SANAYİLEŞEN ŞARKIŞLA

Kendine ait binada halen hizmet veren belediye, 1864 yılında yayımlanan Osmanlı 
vilayet nizamnamesi ile belediye teşkilatı kurulan Şarkışla, 1873 yılında ilçe statüsü 
kazanmıştı. İlçe ekonomisinin büyük bölümü tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. 
İlçede üç un fabrikası, bir plastik ve poşet fabrikası, iki kırk bin yumurta/gün kapa-
siteli yumurta üretim çiftliği, bir adet konfeksiyon üretim tesisi, bir yem fabrikası, 
bir bisküvi ve gofret fabrikası, bir triko fabrikası faaliyet göstermekteydi. Küçük sa-
nayi sitesinde 172 işlerinde usta, kalfa, çırak olarak toplam 375 kişi çalışmaktaydı. 
Şarkışla’da her cumartesi hayvan sirkülasyonu bakımından Türkiye çapında ikinci 
sırada yer alan hayvan pazarı kuruluyor, ticari hayata canlılık getiriyordu. Ayrıca 
Kaymakamlığın girişimi ile kurulan Süt Toplama ve Soğutma tesisi hayvancılığı teş-
vik ediyor, ilçeye ekonomik kaynak aktarıyordu. 

Sivas Platformuna, günün anısına bir Şarkışla Kilimi armağan edildi. Platform Baş-
kanı İsmail Erdem de her yerde olduğu gibi Şarkışla Belediye Başkanı ve Kaymaka-
mını 9 Aralık günü İstanbul Mecidiyeköy’de yapılacak olana Platform açılışına davet 
etti. 

Gemerek’e doğru hareket ettiğimizde, Sivas Platformu Heyetinin izlenimi, 
Şarkışla’nın kendini aştığı yolundaydı. 

GEMEREK BİZDEN ALACAKLI KALDI

Gemerek’e ulaştığımızda akşam olmuştu. Karanlıkta Gemerek’i gezmek ve gözle-
mek mümkün değildi. Gemerek Belediye Başkanı Mehmet Turan Toker’in ısrarla 
yemek davetine katılmak mümkün değildi. Programa göre yemek Ankara’da Sivas 
Dernekleri Federasyonunun konuğu olarak yenilecekti. Gemerek Belediye Hizmet 
Binasında çay içerken, Başkan Toker’den ilçenin durumu ve sorunları hakkında bilgi 
almak imkânı bulmuştuk. 

Gemerek tarih olarak ne zaman kurulduğu bilinmemekle beraber, Malazgirt Sava-
şından sonra bazı Türk aşiretleri tarafından kurulduğu söylenmekte.. Osmanlı İm-
paratorluğunun yükselme devrinde kasaba olduğu ve Kanuni Sultan Süleyman’ın 
Nahcivan seferi sırasında burada konakladığı kitabelerden anlaşılıyor. 1953 yılında 
Şarkışla’dan ayrılarak ilçe olmuş. Dört beldesi ve 34 köyü var. Gemerek’in merkez 
nüfusu on bine yaklaşmakta. İlçede ekonomi genelde tarım ve hayvancılığa, az da 
olsa sanayi ve ticarete dayanıyor. Tarımsal ürün olarak şeker pancarı, hububat, kuru 
ve yaş sebze yetiştirilmekte. Kültür türü hayvancılık gelişerek yaygınlaşmakta. Sivas’a 
116 Kilometre uzaklıkta olan Gemerek’te Kayseri’ye bağlanma yolunda kamuoyu 
oluşturma çalışmaları yapıldığını üzülerek öğreniyorduk. 

GEZİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Sivas gezimizin son etabı Gemerek’ten hareket edip Kayseri Sınırları içine girdi-
ğimiz anda, gurbet acısı yüreğimize çökmüş, Sivas’a özlem duymaya başlamıştık. 
Sivas Merkezi ile dokuz ilçesinde yaptığımız gezinin sonucunu Bir cümle ile özetle-
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mek gerekirse, “Sivaslı’nın tek isteği istihdam imkânlarına kavuşmaktır” diyebiliriz. 
Dikimevi’nin Sivas’tan taşınmasına ilişkin karar bu günlerde Sivaslıların en hassas 
konusu. Sivaslılar uğrayacakları ekonomik zarardan çok, konuyu gurur meselesi ya-
pıyorlar. Cumhuriyet’in Sivas’a kazandırdığı belli başlı yatırımların kapatılması veya 
başka yerlere taşınması, “Sivas’tan intikam mı alınıyor?” düşüncesini veya propagan-
dasını yaygınlaştırıyor. Dört-beş haneye ve on-on beş nüfusa kadar düşmüş Sivas 
köyleri var. Sivaslıların iş ve aş gereksinimi nedeniyle zorunlu olarak göç ettiği bir 
gerçek. Hiç olmazsa emekli olanların geri dönmeleri isteniyor. Bu kişilerin geri dön-
meleri hem Sivas’a katkı sağlayacak. Daha rahat geçinebilecek ve ömürlerinin kalan 
kısmını huzur içinde yaşayacakları bir ortama kavuşacaklar. 

“SİVAS KÜLTÜRÜNE KATKI VERENLER” PROGRAMLARI

9 Aralık 2007 tarihinde resmen açılan Sivas Platformu Merkezine güzel bir solon 
kazandırılmıştı. Burada ayın belli günlerinde kültür ve sanat sohbetleri yapılabilir, 
Sivas’ın Türk kültürüne armağan ettiği kişiler anılabilirdi. 

Nitekim Sivas Platformu Başkanlığına Aralık ayının ortalarında bu konuda aşağıda-
ki başvuru yapıldı: 

Sivas Platformu Başkanlığına,

İstanbul

Etkinlik Önerisi hk.

Sivas Platformu adına, Platform toplantı salonunda, ayda bir gün, kültür ve sanat et-
kinliği yapmak istiyorum. Tarafımdan bir ücret talep edilmeyecektir. Ancak, davetiye ve 
gerekirse davetiye iletişim gideri Vakıf tarafından karşılanacaktır. İzleyici veya konuklara 
ikram yapıp yapmak Vakfın takdir ve tensibinde olacaktır. Etkinlik Detay bilgisi ektedir. 
Uygun görülüp görülmediğinin tarafıma bildirilmesini arz eder, saygılarımı sunarım.

Ahmet Özdemir

Esatpaşa Sok. No 6 D. 14

Acıbadem- Kadıköy

EK: ETKİNLİK ÖNERİSİ DETAYI

ETKİNLİĞİN ADI:SİVAS KÜLTÜRÜNE KATKI VERENLER

ETKİNLİĞİN TÜRÜ:SİVAS FOLKLORU

ALT TÜRÜ:Halk Edebiyatı, halk musikisi

ETKİNLİĞİN AMACI: Türk Halk biliminde Sivas’ın  önemli bir yeri vardır. Bu dalın 
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özellikle anonim halk edebiyatı ile âşık edebiyatında Sivas kökenli halk ozanlarımız uluslar 
arası üne kavuşmuşlardır. Her ayın ikinci veya dördüncü Cumartesi günleri Sivas Platfor-
mu Toplantı Salonunda, bir “Kültür İkindisi” iklimi oluşturmak amaçlanmıştır. Tarafım-
dan yapılacak söyleşiler, alacağım konuklarla zenginlik kazanacaktır. Altı aylık bir süreç 
içerisinde deneme mahiyetinde uygulanacak program, başarılı olması ve ilgi görmesi ha-
linde gelecek sezonda büyük salonlara aktarılacaktır. Ayrıca, diğer cumartesi günleri baş-
ka alanlarda başka hemşerilerimizi gerek sanatsal, gerek bilimsel gerekse sosyal söyleşiler 
yapmasına örnek teşkil edebilecek, teşvik unsuru olacaktır. 

PERİYODU:Ayda bir kez.

SAATİ:15.00-17.00 

KONU DÖKÜMÜ:ARALIK  22 Aralık 2007

Sefil Selimi

OCAK  12 Ocak 2008

Türk Folkloru’nda iz bırakan Hemşerilerimiz:

Eflatun Cem Güney

Vehbi Cem Aşkun

ŞUBAT  9 Şubat 2008

450. Ölüm Yılında

Pir Sultan Abdal

MART  8 Mart 2008

Coşkun Bir Halk Ozanımız

Talibi Coşkun

(ÖZEL) 22 Mart 2008

Otuzbeşinci Ölüm Yılında 

Aşık Veysel 

NİSAN 12 Nisan 2008

175. Doğum Yılında 

Âşık Ruhsati ve Kangal Âşıkları

MAYIS 10 Mayıs 2008

180. Ölüm Yılında 

Âşık Kemter ve Veli

Üyelerimizden Ahmet Özdemir’in önerisi, ilk Yönetim Kurulu’nda görüşüldü. Mem-
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nuniyetle kabul edildi. Program hazırlıklarını ve düzenlemesini Ahmet Özdemir’le 
birlikte Platformun Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi yapacak. Etkinlik duyurusunu 
ve etkinlik sırasındaki ikramları Platform üstlenecekti.

SEFİL SELİMİ ANILDI

Aralık 2007 ayının ilk etkinliğinin daveti Aralık ayının son haftasında Platform 
üyelerinin cep telefonlarına intikal ediyordu: 

Etkinliğin haberi, bazı gazetelerde ve kültür sanat sitelerinde şöyle duyurulmuştu: 

“Ahmet Özdemir 29 Aralık 2007 Cumartesi günü Sivas Platformu Salonunda, yapı-
lacak olan “Kültür İkindisi” programında 2003 yılı Aralık ayının sonunda kaybettiğimiz 
Âşık Sefil Selimi’yi anlatacak. Saat 15’de başlayacak olan anlatı sonunda Sefil Selimi’nin 
türkülerinden örnekler de sunulacak.”

Sefil Selmi’ye ilişkin konferansı, Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Tatlıtürk’ün 
okuduğu Sefil Selimi Türküleri süslemişti. Bu etkinliğe yer veren basın organların-
dan Bizim Vadi Gazetesi “Ocak-Şubat/ 2008” tarihli nüshasının 8. sayfasındaki ya-
zısına şu satırlarla başlamıştı:

“Sivas Platformunun Kültür Sohbetleri Başlığı altında “Sivas Kültürüne Katkı Veren-
ler” programının birincisi, 29 Aralık 2007’de Sefil Selimi anılarak yapıldı. Ölümünün dör-
düncü yılında Sefil Selimi’yi rahmetle anarken, Sefil Selimi’yi bize anlatan Yazar Ahmet 
Özdemir’e, türküleri ve şiirleriyle destek veren sanatçı dostumuz Mustafa Tatlıtürk’e teşek-
kürleri borç biliriz.” Haberin yazarı Mustafa Yılmaz, Sefil Selimi’ye geniş yer vermiş 
ve çektiği fotoğraflarla yazısını bütünlemişti. 

Bu toplantı sırasında Ahmet Arslantürk’ün Şarkışla Derneği adına katkısıyla bastırı-
lan “Sefil Selimi İrfan Okulu” kitabı izleyenlere dağıtılmıştı.

MUZAFFER SARISÖZEN, EFLATUN CEM GÜNEY VE VEHBİ CEM AŞKUN

2008 yılının ocak ayında internet ortamında yayın yapan kültür ve sanat sitelerinde şu 
haber yer yer almıştı:

“....her ayın ikinci Cumartesi günleri Mecidiyeköy’deki Sivas Platformu Salonu’da yap-
tığı “Kültür Sohbetleri”ni kapsamında, bu ay Muzaffer Sarısözen, Eflatun Cem Güney ve 
Vehbi Cem Aşkun’u anlatacak. 12 Ocak Cumartesi günü saat 15’de Mecidiyeköy Büyükde-
re Cad. No 6 Hanımkadın Apt. 8. Kat’ta yapılacak toplantı sırasında ayrıca TRT Sanatçısı 
Ahmet Turan Şan, Öğretim üyesi M. Yalçın Yılmaz ve şair yazar ve müzisyen Mualla Tetik 
Muzaffer Sarısözen’in türkülerinden ve güftesi Vehbi Cem Aşkun’a ait olan şarkılardan 
örnekler sunarak Ahmet Özdemir’e katkı verecekler.”

Toplantıda, Eflatun Cem Güney’i Ahmet Özdemir, Muzaffer Sarısözen’i Mehmet 
Yalçın Yılmaz, Vehbi Cem Aşkun’u çok yönlü bir sanatçı olan Mualla Tetik anlatmış-
tı. TRT’nin değerli sanatçılarından Ahmet Turan Şan Muzaffer Sarısözen’in reper-
tuvarımıza kazandırdığı türkülerden örnek verirken, Mualla Tetik da güftesi Vehbi 
Cem Aşkun’a ait olan şarkıları uduyla çalmış ve okumuştu. 



66

PİR SULTAN ABDAL’I ANDIK

2008 yılı şubat ayının ilk haftasında İstanbul’da bazı basın organlarında şu haber 
yer almıştı:

“Mecidiyeköy Meydanı Büyükdere Caddesi No 60 Hanım kadın Apt . Kat: 8 - Mecidi-
yaköy adresinde bulunan Sivas Platformu’nun merkezinde her ay yapılan ‘Kültür günleri’ 
toplantısının bu ayki konusu ‘Pir Sultan’ olacak.

16 Şubat 2008 Cumartesi günü saat 15’de başlayacak toplantıda, Yazarımız Ahmet 
Özdemir Pir Sultan’ın yaşadığı dönemi, tarihi ve menkibevi hayatını anlatılırken, konuk 
sanatçılar türkülerinden örnekler sunacaklar.

Sivas Platformu’nun yayınladığı Ahmet Özdemir’e ait “Pir Sultan Abdal ” adlı kitap, 
aynı gün konuklara dağıtılacak.”

Pir Sultan Abdal adına düzenlenen etkinlik büyük ilgi görmüştü. Sivas Platformu 
Yönetim Kurulu adına İsmail Karabiber’in yönettiği toplantıda, Salon yeterli gelme-
miş, hemşerilerimiz ve Pir Sultan sevenlerinin çoğu ayakta kalmıştı. Toplantıya katı-
lan ve bir konuşma yapanlar arasında Sivas Valisi Veysel Dalmaz da bulunmaktaydı. 
Ayrıca Hüseyin Yıldırım ve Ali Rıza Duman, konuşmacı Ahmet Özdemir’e görüş-
leriyle katkıda bulunmuşlardı. Türk Halk Müziği sanatçılarından Erensoy Akkaya, 
Özgür Doğan ve Halk Şairleri, Kelkit Serdari ve Ali Doğan Pir Sultan türkülerin-
den oluşan bir konser sunmuşlardı. O gün etkinlik yapılacağı haberini alan birçok 
sanatçı ellerine sazını alıp platform merkezine gelmişlerdi. İmkânlar ölçüsünde on-
lara da fırsat verilmişti. 

Sivas Platformu’nun yayınladığı Pir Sultan Abdal adlı kitap konuklara dağıtılmıştı. 

ÂŞIK VEYSEL UNUTULMADI

Mart ayında Sivas Platformu kültür günlerinin gündeminde Aşık Veysel vardı.

Ayın ortalarından itibaren belli başlı gazetelerde şu haber yer almaya başlamıştı:

“Âşık Veysel’i Anma Etkinlikleri

Âşık Veysel, 35. ölüm yılında anılacak. İstanbul’daki törenlerin ilki 21 Mart Cuma günü 
saat 10’da Gülhane Parkındaki heykeli önünde yapılacak. Her yıl olduğu gibi gazeteci ya-
zar Ahmet Özdemir’in yöneteceği toplantıda, Âşık Veysel’le birlikte bütün şehitlerimiz, bü-
yüklerimiz ve Hakk’ın rahmetine kavuşmuş cümle şairlerimiz için saygı duruşunda bulu-
nacak. Daha sonra büyük şairimizin hayatı, sanatı, örnek kişiliği anlatılırken şiirlerinden 
örnekler sunulacak. Büyük ustaları Âşık Veysel’e saygılarını sunmaya gelen günümüzün 
âşıkları da Âşık Veysel’in türkülerini ve kendilerinin Âşık Veysel için söyledikleri ağıtları 
dile tele getirecekler.

......

İstanbul’da Âşık Veysel’i anmak için ikinci etkinlik 22 Mart 2008 Cumartesi günü saat 
15’de Mecidiyeköy’de bulunan Sivas Platformu salonunda yapılacak. Ahmet Özdemir’in 
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“Âşık Veysel’in Dünya Görüşü”ne ilişkin vereceği konferansın ardından Türk Halk Müziği 
sanatçıları Âşık Veysel’in türkülerinden oluşacak konser verecekler.

Öte yandan Âşık Veysel doğduğu yer olan Sivrialan köyünde, Şarkışla, Sivas ve Ankara’da 
birçok etkinlik içinde anılacak.”

21 Mart günü Gülhane Parkı’nda anma törenine onlarca kişi ve öğrenciler ka-
tılmıştı. Halk ozanları Veysel için yazdıkları şiirleri, türküleri, ağıtları okumuşlar, 
konuşmacılar, hayatından, sanatından, eserlerinden ve anılarından söz etmişlerdi. 
İstanbul’da yayınlanan gazetelerin büyük bölümünde, ajanslarda, TRT radyo ve tele-
vizyonlarıyla özel televizyon ve radyolarda şu haber yer almıştı:

“Aşık Veysel anıldı  

Halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 35. yıl dönümünde Gülhane Parkı’ndaki 
heykeli başında törenle anıldı. Aşık Veysel için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunul-
ması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Gazeteci-Yazar Ahmet Özdemir, Âşık Veysel’in kara toprağa karıştığı 
35. yılında, kendisini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Dizelerinde ‘’Dostlar beni hatırlasın’’ diyen Âşık Veysel’in dostları tarafından hiç unutul-
madığını dile getiren Özdemir, Veysel’’in 20. yüzyılın ilerici, çağdaş, cumhuriyetçi ve halk 
aşığı, aydın bir ozanı olduğunu belirterek, kendisinin yurt içinde ve yurt dışında gönülleri 
fethettiğini ifade etti.

Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem de, Âşık Veysel’in ülkenin yükselen bir 
değeri olduğunu belirterek, Veysel’in insan sevgisini en iyi anlatan gönül insanla-
rından biri olduğunu söyledi.

Âşık Veysel’in fikirleriyle, sazıyla ve sözüyle edebiyata önemli katkılar sağladığına işa-
ret eden Erdem, Sivaslılar olarak Âşık Veysel’e sahip olmaktan büyük gurur duyduklarını 
belirtti. Konuşmaların ardından halk ozanları Fikret Ünal ve Ali Doğan, sazlarıyla Aşık 
Veysel’in eserlerini seslendirdiler.

Törene, Âşık Veysel’in kızı Hayriye Özer, damadı Hüseyin Özer, torunları Fatma ve 
Burcu İşler’in yanı sıra halk ozanları, çeşitli dernek temsilcileri, Âşık Veysel’in sevenleri ve 
Kâğıthane Âşık Veysel İlköğretim Okulu öğrencileri katıldı.”

PLATFORM MERKEZİNDEKİ ANMA

22 Mart günü Sivas Platformu merkezinde “Sivas Kültür Günleri” bünyesinde yapı-
lan Aşık Veysel’i anma anma toplantısına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muh-
sin Yazıcıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Fikri Köse ve Samandıra Belediye Başkanı 
Yusuf Büyük de katılmış birer konuşma yapmışlardı. Ahmet Özdemir’in anlatımına 
Başta Âşık Serdari, Ali Doğan ve Âşık Kaptani olmak üzere bir çok usta ve genç 
halk ozanı sazları ve sözleriyle katkı sağlamışlardı. 

İstanbul’daki Sivas’a yönelik gazetelerden Koyulhisar gazetesi töreni şöyle haber-



68

leştirmişti:

“Dostları Veysel’i unutmadı 

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 35. yıl dönümünde Sivas 
Platformu’nda düzenlenen programlı anıldı. 

 Sivas Platformu tarafından 22 Mart Cumartesi günü Mecidiyeköyde’ki mer-
kezinde “Aşık Veysel’i Anma” programı düzenledi. Dizelerinde ‘’Dostlar beni 
hatırlasın’’ diyen Aşık Veysel’i dostları unutmadı. Yoğun katılımın olduğu prog-
ramda Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem, Büyük Birlik Partisi Genel Başka-
nı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı 
Başkanı Mustafa Karsavuran, Suşehri Derneği Başkanı Celal Deniz, platform 
üyeleri ile Sivaslılar hazır bulundu. Programda, Gazeteci Ahmet Özdemir, Aşık 
Veysel’in yaşam biçimi ve eserlerinden bahsederken duygulu anlar yaşandı.”

RUHSATİ VE KANGAL ÂŞIKLARI ANILDI

“Sivas Kültürüne katkı Verenler” program dizisinin Nisan ayı gündeminde Kangallı 
Ruhsati ve Kangal aşıkları vardı. Etkinlik günler öncesinden başta Türkiye İlim ve 
Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği  “İLESAM” olmak üzere onlarca sanat site-
sinde ve gazetelerde şöyle duyurulmuştu:

“Âşık Ruhsati Sivas Platformu’nda anılacak 

 Sivas Platformu Kültür etkinliklerinin bu ay konusu, 19. yüzyıl âşıklarından Ruhsati 
olacak. 19 Nisan cumartesi günü saat 15’de Platformun Mecidiyeköy’deki merkezinde baş-
layacak program sırasında sitemizin yazarlarından Ahmet Özdemir, Aşık Ruhsati’nin haya-
tını, sanatını, etkilerini anlatacak. Konuk Türk halk müziği sanatçıları, Ruhsati’nin ve onu 
takip eden âşıkların türkülerinden örnekler sunacaklar. Dinleyicilere Ahmet Özdemir’in 
yazdığı ve Sivas Platformu’nun yayınladığı “Âşık Ruhsati” adlı kitap armağan edilecek. 
Programa katılım serbest. Sivas Platformu: Mecidiyeköy Meydanı Büyükdere Caddesi No 
60 Hanımkadın Apt. Kat: 8 Mecidiyeköy- İstanbul Telefon:  0212 216 58 58”

Ruhsati ve Kangallı ozanlara ilişkin anma programına konuk sanatçı olarak Özgür 
Doğan katılmış, Ruhsati, Minhaci ve Mesleki’nin türkülerinden örnekler sunarak, 
Ahmet Özdemir’in anlatısına katkı vermişti. Ahmet Özdemir’in Sivas Platformu için 
hazırladığı “Âşık Ruhsati” kitabının baskısı etkinlik gününe yetiştirilmiş ve konukla-
ra bu kitap dağıtılmıştı. Konukların arasında bulunan ve Ruhsati kitabının kapağının 
resmini yapan Mualla Tetik Hanım, kitap kapağı olan tablosunun aslını Sivas Plat-
formu merkezine armağan etmişti. 

“Sivas Kültürüne Katkı Verenler” program dizisinin Mayıs ayı toplantısında 
Sivas’ın “Emlek Yöresi” âşıkları vardı.  Ancak, daha önce planlanan toplantı günün 
“İkinci Sivas Gezisi” ile çatışması nedeniyle 2008 yılı Ekim ayından itibaren başla-
yacak olan “İkinci Dönem” toplantılarına ertelendi. 
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SİVAS PLATFORMU YAYINLARI

Sivas Platformu’nun amaçlar manzumesinin içerisinde şu ilkeler de bulunmak-
tadır: “....Sivas havzasının; kültürel ve doğal varlıklarının korunmasına ilişkin yasal çer-
çevelerde bütünlük içinde korunması. ....  Hedef kitlemiz ve ortak paydamız İstanbul’daki 
Sivaslılardır. Ne olmak istediğini ve nereye gitmek istediğini bilen fertler yetiştirmek. Büyük 
düşünmek, insanımızın mutluluğunu hedeflemek, kültürümüzü korumak, dünya çapında 
insan yetiştirmek, potansiyelimizden büyük bir sinerji oluşturarak, maddi, manevi, kültü-
rel, sosyal yönlerden gelişim sağlamak. Ön yargılarla hareket etmek yerine çözüm eksenli 
bir potansiyel oluşturmak.”

Bu bağlamda Sivas Platformu Yönetim Kurulu, Sivas’ın dününü bugüne, bugününü 
de yarınlara taşımak amacıyla imkânlar öncüsünde yayınlar yapmak kararı almıştır. 
Karar aşamasında bir fon oluşturulması, yayınlardan elde edilecek gelirin döner ser-
maye gibi kullanılması önerilmiştir. Ancak, yayınlarımızın daha çok kişilere ulaşma-
sı için ücretsiz yayınlanması görüşü benimsenmiştir. Kitaplarımız azımsanmayacak 
sayıda basılmış, ücretsiz dağıtılmış, üniversitelerimize ve diğer eğitim kurumlarına 
gönderilmiştir. Bu güne kadar yayınlanan kitaplarımızı hazırlayan Yrd. Doç. Dr. İb-
rahim Subaşı ve Ahmet Özdemir, telif ücreti talep etmemiş, kitapların baskı gider-
lerini de Platform Yönetim Kurulu üyeleri karşılamışlardır.  Elinizdeki “Kuruluşun-
dan Günümüze Sivas Platformu” kitabının dışındaki yayınlarımız şunlardır: 

1. ULUSAL SİVAS SEMPOZYUMU TEBLİĞLER KİTABI

“Söz uçar, yazı kalır” diye bir atasözümüz vardır. 22 Nisan 2007 tarihinde Sivas 
Platformu’nun gerçekleştirdiği “1. Ulusal Sivas Sempozyumu”nda sunulan bildiri-
leri, Sempozyum’un Yürütme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. İbrahim Subaşı bir araya 
getirerek, “1. ULUSAL SİVAS SEMPOZYUMU TEBLİĞLER KİTABI”nı hazırladı.

Aynı zamanda Sivas Platformu Yönetim Kurulu üyeliği ile birlikte “Araştırma- Ge-
liştirme” programlarından sorumlu olan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Subaşı, büyük ilgi 
gören sempozyumun ve sempozyum kitabının gerekçesini şöyle açıklıyordu: 

“Sivas, Türk tarihi için önemli bir kentimizdir. Sivas; Selçukluların ekonomik, kültürel 
ve medeniyet merkezlerinden birisi olmuştur. Selçuklulardan, Osmanlılardan günümüze 
kadar önemli tarihi olaylara tanıklık etmiştir. Cumhuriyetin temeli 4 Eylül 1919’da burada 
atılmış, mandacılığın reddedildiği Sivas’tan dünyaya ilan edilmiştir.

Sivas, tarihi kadar kültürel değerleri ile de büyük bir zenginliği barındırmaktadır. Bu 
topraklarda değerli kişiler yetişmiştir ki, bir kısmı Sempozyumda sunulan tebliğlerde an-
latılmıştır.

Sivas, dilimizden düşürmediğimiz ve gönlümüzden çıkarmadığımız bir Sultan Şehir’dir. 
Sivas’ta yaşasa da yaşamasa da, hatta Sivas’ta doğanların yanında ailesi Sivas kökenli olup 
Sivas’ta doğmayıp Sivas’ta yaşamayanlar da dâhil olmak üzere bu her Sivaslı için geçerli 
bir kuraldır. 
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Sivas’ı bir taraftan bugününü yaşanır kılarak yarınını planlarken, diğer taraftan 
geçmişinde olanları bulmaya çalışmaktayız. Sivas’ın tanıtılması, tarihten günümüze 
oluşan değerlerinin yaşatılması ve günümüze uyarlanmasını önemli bir görev kabul 
etmekteyiz.

Sivas’ı geçmişten geleceğe uzanan tarih kesitinde tanıma ve tanıtma, Sivas’ın tarihi, kül-
türel ve doğa zenginliklerinin ortaya konulması ve kamuoyunun aydınlatılması bir çabayı 
gerektirmektedir.

Sivaslıların; dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde olma, birbirlerine ve bütün Türk 
halkına karşı sevgi, saygı ve hoşgörü sınırları içerisinde, birbirlerinin görüşlerine saygılı 
olarak, farklı görüşlerin bir zenginlik olduğu idraki içinde bulunarak, bölgecilik yapmadan 
bu ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına, birlik ve beraberliğine katkı sağlamak herkesin bir 
görevi olması gerekir. 

Sivas’ın tarihi eserleri, eğitim, kültür ve edebiyatı, sanat tarihi, turizmi, istihdamı, tarım 
ve hayvancılığı, madencilik ve sanayisinin araştırılıp ne yapılabileceğinin değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, Sivas’ın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden tanıtılması, kültürel 
değerlerinin araştırılıp korunması, gelecek nesillere aktarılması, kentlilik bilincinin artırıl-
ması gerekmektedir. 

Sivas’ın önemli olan ve değerlendirilmesi gereken bir potansiyeli de Sivas’ta yaşayan 
veya Sivas’ta yaşamayan Sivaslıların Sivas âşığı olması, Sivas’a olan sevgisi ve bağlılığıdır. 
Bunun olumlu yönde planlanması, Sivas’ın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak-
tır. 

Sivas’ta veya Sivas dışında okuyan Sivaslı öğrencilerin desteklenmesi gerekmektedir. En 
güzel yatırım, insana yapılan yatırımdır. Eğer Sivas bunu başarabilirse hem Sivas ve hem 
de Türkiye kazanacaktır. 

Sivaslı, tarihteki çeşitli uygarlıkların kültür birikimini sindirmiş ve kendine özgü bir ya-
şam biçimi oluşturmuştur. 

Sivas’ın tarihi mirası; bize dünün öğrenilmesi kadar bugününün de yarınlarda hatırlan-
ması için Sivaslı herkese büyük sorumluluk yüklemektedir. Geçmişi ile barışık ve geleceği 
aydınlık bir Sivas ile gurur duymak istemekteyiz.

22 Nisan 2007 Pazar günü İSTANBUL-Kadıköy Küçük Bakkalköy’deki Zübeyde Hanım 
Öğretmen Evi’nde Sivas Platformu tarafından “Sivas’ın Dünü, Bugünü ve Geleceği” ile ilgili 
1. Ulusal Sivas Sempozyumu yapılmıştır.

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Okutmanı - Fotoğraf Sanatçısı Sela-
hattin YASAK tarafından “Tarihi, Kültürel ve Doğa Güzellikleri Açısından Dünden Bugüne 
Sivas” 

( Slayt Gösterisi ) gösterilmiştir. 

Sivas Sempozyumu üç oturumda yapılmıştır. Sivas’ın Sosyo-Ekonomik Durumu, Sivas’ın 
Tarihi ile  Sivas’ın Kültür ve Edebiyatı oturumları yapılmıştır. 
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Sivas’ın Sosyo-Ekonomik Durumu oturumu, Cumhuriyet Üniversitesi ( C.Ü.) Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet BAKIR’ın Oturum Başkanlığı’nda yapılmıştır. C.Ü. Rektör Yardımcısı 
- C.Ü. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ ile C.Ü. Mühen-
dislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih YÜKSEK’in ortaklaşa sunduğu tebliğ 
“Sivas’ta Madencilik ve Sivas’ın Kalkınmasında Madenciliğin Önemi” hakkındadır. C.Ü. 
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan SELÇUK’un tebliği “Sivas’ta Sana-
yinin Gelişimi ve Değerlendirilmesi” hakkındadır. C.Ü. Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI’nın tebliği “Cumhuriyetten Günümüze 
Sivas Ekonomisi” hakkındadır. Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kenan GÖÇER’in tebliği ise “Sosyal ve Ekonomik Açıdan Sivas’ın 
Türkiye İçindeki Yeri” hakkındadır.

Sivas’ın Tarihi oturumu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Birsen ERSEL’in Oturum Başkanlığı’nda yapılmıştır. C.Ü. Güzel Sanatlar Bö-
lümü E. Öğretim Görevlisi N. Burhan BİLGET’in tebliği “Sivas’taki Selçuklu ve Osmanlı 
Eserleri” hakkındadır. C.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sıd-
dık YÜCEL’in tebliği “Yüzyıl Önceki Sivas ve Bugünkü Sivas” hakkındadır. C.Ü. Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Okutmanı A. Necip GÜNAYDIN’ın tebliği “Sivaslıların 
Erzurum ve Sivas Kongrelerine Katkıları” hakkındadır. C.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta-
rihi Bölümü Okutmanı Ergün TARIKAHYA’nın tebliği ise “Anadolu Kadınları Müdafaa-i 
Vatan Cemiyeti” hakkındadır.

Sivas’ın Kültür ve Edebiyatı oturumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ercüment KÖKSAL’ın Oturum Başkanlığı’nda yapılmıştır. C.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim YILDIZ’ın tebliği “Sivaslı Divan Şairleri” hakkındadır. Gaze-
teci-Yazar Ahmet ÖZDEMİR’in tebliği “Türk Âşık Edebiyatı’na Sivas’ın Katkısı” hakkında-
dır. C.Ü. İlahiyat Fakültesi / Fakülte Sekreteri - Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet ÖZAYDIN’ın tebliği “Kültürümüzde Sosyal Yardım-
laşma - Sivas Örneği” hakkındadır. Araştırmacı -Yazar İbrahim YASAK’ın tebliği “Sivas’ta 
Dergi ve Kitap Yayıncılığı” hakkındadır. C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. 
Berat DEMİRCİ’nin tebliği ise “Sivas Ekseninde Şehirlilik ve Kimlik Meselesine Dair Bir 
Değerlendirme” hakkındadır.

Sempozyuma katılan Oturum Başkanları ve tebliğ sahiplerine ayrı ayrı sonsuz şükran-
larımı sunar ve çok teşekkür ederim, ayrıca talebim üzerine kitaba katkı sağlayan Yavuz 
Bülent Bakiler Hocama çok teşekkür ederim. Bütün hocalarıma, Sivas Sempozyumuna ver-
dikleri destek ve katkı için kendilerine müteşekkirim.       

Sempozyumun yapılmasına ve hayata geçirilmesine katkıda bulunan Sivas Platformu 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail ERDEM, Samandıra Belediye Başkanı Yusuf BÜYÜK, Mal-
tepe Belediye Başkanı Fikri KÖSE, Eminönü Belediye Başkanı Av. Nevzat ER, Eminönü 
Belediye Başkan Yardımcıları Latif COŞAR ve Celal ALTUNDAL, Ümraniye Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Av. Mahmut EMİNMOLLAOĞLU, Ahmet MERMER, Sivas Platformu 
Yönetim Kurulu üyeleri Bekir ÇELİK, Ahmet ALBAYRAK ve Mehmet Yalçın YILMAZ’a 
şükranlarımı sunmayı ve teşekkür etmeyi bir görev kabul ediyorum.
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Sempozyumun yapılmasına katkı sağlayan Sivas Platformu Yönetim Kurulu üyeleri 
Emin Yılmaz KANGAL, Ali TURAN, Nurettin AYDIN, Salih GÜZEL, Faruk UĞUR, İs-
mail KARABİBER, Erdem DEMİRCİ, Besim CEBECİOĞLU, Sadi ÖZATA, Hasan GENÇ, 
Ahmet ARSLANTÜRK, Hayrettin YÜCEL, Adem TOPAL, Abdurrahman YEŞİLYURT, 
Ümit ÜNAL, Nazmi ZENGİN, Mehmet GENÇ, Hasan TOKSÖZ, Celal DENİZ, İbrahim 
AKSOY, Salih AYDIN, Necati US ve Ali YÜKSEL’e şükranlarımı sunar ve teşekkür ederim.

Kitabın basılmasına katkı sağlayan Samandıra Belediye Başkanı Yusuf BÜYÜK, verdik-
leri emek ve destek için Mehmet Yalçın YILMAZ, İdris KAYICI ve Wadi İstanbul Reklam 
Ajansı adına Ajans Başkanı Azimet BUCAK’a şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum.

Sempozyumun yapılmasına ve kitabın yayımlanmasına yardım eden, emeği geçen, 
Sempozyuma katılan adını andığım veya anmadığım bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, 
hemşerilerime, öğrencilerime ve katımcılara şükranlarımı sunar, teşekkür etmeyi bir borç 
bilirim.”

1. ULUSAL SİVAS SEMPOZYUMU TEBLİĞLER KİTABI, Sivas Platformu Başkanı 
İsmail Erdem’in, Dr. Hasan Hüseyin Ceylan’ın, Hasan Genç’in, Yusuf Büyük’ün, Fik-
ri Köse’nin, Selami Uzun’un Faik İçmeli’nin, Bayram Karacan’ın ve Prof. Dr. Edibe 
Sözen’in açılış ve protokol konuşmalarıyla başlıyor.  Daha sonra Prof. Dr. Mehmet 
Bakır’ın başkanlığını yaptığı oturumda sunulan tebliğiler sıralanıyor.

İlk tebliği Prof. Dr. Ahmet Demirci ile Yrd. Doc. Dr. Salih Yüksek, “Sivas’ta Ma-
dencilik ve Sivas’ın Kalkınmasında Madenciliğin Önemi” konusunda sunmuşlar. 

Aynı oturumda, 

Doç. Dr. Burhan Selçuk’un “Sivas’ta Sanayinin Gelişimi ve Değerlendirilmesi”; 
Doç. Dr. Adnan Mahiroğulları’nın “Cumhuriyetten Günümüze Sivas Ekonomisi”; 
Yrd. Doç. Dr. Kenan Göçer’in “Sosyal ve Ekonomik Açıdan Sivas’ın Türkiye İçin-
deki Yeri” konulu bildirileri kitapta yer almış. 

Kitabın İkinci Bölümünde, Prof. Dr. Birsel Ersel’in başkanlığını yaptığı oturumda 
okunun bildiriler yer alıyor. Bunlar Şöyle Sıralanmışlar:

N. Burhan Bilget: “Sivas’taki Selçuklu ve Osmanlı Eserleri”

Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sıddık Yücel: “Yüzyıl Önceki Sivas ve Bugünkü Sivas”

A. Necip Günaydın: “Sivaslıların Erzurum ve Sivas kongrelerine Katkıları”

Ergül Tarıkahya: “Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti”

1. ULUSAL SİVAS SEMPOZYUMU TEBLİĞLER KİTABI’nın daha sonraki bölümün-
de “Sivas Kültür ve Edebiyatı” konulu oturumda sunulan tebliğler yer almış. Bu otu-
rumu Prof. Dr. Ercüment Köksal yönetmiş. Bu bölüm Gazeteci Yazar Şair Yavuz 
Bülent Bakiler’in yazısı ile başlıyor. 

Doç. Dr. Alim Yıldız’ın “Sivaslı Divan Şairleri”, 
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Ahmet Özdemir’in “Türk Aşık Edebiyatına Sivas’ın Katkısı”, 

Ahmet Özaydın’ın “Kültürümüzde Sosyal Yardımlaşma - Sivas Örneği”, 

İbrahim Yasak’ın “Sivas’ta Dergi ve Kitap Yayıncılığı” 

Dr. Berat Demirci’nin “Sivas Ekseninde Şehirlilik ve Kimlik Meselesine Dair Bir 
Değerlendirme”

ve Fotoğraf Sanatçısı Selahattin YASAK’ın “Tarihi, Kültürel ve Doğa Güzellikleri 
Açısından Dünden Bugüne Sivas” konulu bildirileri kitap içeriğinde yer buluyor. 

1. ULUSAL SİVAS SEMPOZYUMU TEBLİĞLER KİTABI’nın yalnız 
Sivas’ın dününe, bugününe ve geleceğine değil, bütün Türkiye’nin eko-
nomisine, sanayisine, turizmine kültür ve sanatına ışık tutacağından kuş-
ku yok. “İşte Sivas” sözcüklerinin arkasından masaya konulacak bir ki-
tap. Yeni sempozyumlar ve yeni sempozyum kitaplarıyla Sivas potansiyeli’nin 
nice bilinmeyenlerinin ortaya çıkarılmasının gerekliliğini bize hatırlatıyor.  

PİR SULTAN ABDAL

Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyesi Gazeteci-Yazar Ahmet Özdemir’in hazır-
ladığı ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Subaşı’nın editörlüğünü yaptığı bu kitabı Sivas 
Platformu Başkanı İsmail Erdem kamuoyuna şöyle sunmuştu: 

“Sivas Platformu, bölge insanını, yöresine, ülkesine ve kültürüne sahip çıkmaya özendi-
ren; demokratik, bağımsız ve gönüllü bir kuruluştur.

Platformun Protokolünde altı çizildiği gibi, tarihin en eski dönemlerinden beri, Sivas; 
bir kültür beşiği olmuş ve uygarlıklara katkıda bulunmuştur. Birçok devletlere başkentlik 
yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelleri burada atılmıştır. Böyle önemli bir kültür 
ikliminden gelen Sivaslıların, yoğun olarak İstanbul’da yaşaması, bu kente de zenginlik 
katmaktadır.

İstanbul’da yaşamaya karar vermiş insanlarımızın, ortak kent kültürü içerisinde, aktif 
olarak yerlerini almalarını arzularken; kişiliğini, doğasının var ettiği hasletlerini, kültürel 
dokusunu ve ruh halini bozmadan korunmasını amaçlıyoruz. 

Farklı kültürlerin bir arada bulunmasını hoşgörü ile karşılayarak, tarihe, edebiyata, 
musikiye hâsılı sanatın bütün dallarına mal olmuş değerlerimizi, geleneklerimizi ve göre-
neklerimizi yaşatmak, tanıtmak, yaymak ve bütünüyle Türk toplumunun yararlanmasına 
sunmayı görev biliyoruz. 

Amaçlarımız arasında; dünya çapında insan yetiştirmek, potansiyelimizden büyük bir 
sinerji oluşturarak; maddi, manevi, kültürel, sosyal yönlerden gelişim sağlamak, ön yar-
gılarla hareket etmek yerine çözüm eksenli bir potansiyel oluşturmak ve “Üreten Sivaslı” 
bilincini hakim kılmak gibi unsurlar bulunmaktadır. 

Kültürel değerlerimizin korunması, çeşitlendirilmesinden söz ederken, çok kültürlülüğe 
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saygının, kültürler arası alış verişin önemini vurgulamak istiyoruz. Siyasal, sosyal, ina-
nış benzeri bütün alanlarındaki kamplaşmaların dışındayız. Dar görüşlere, dar bölgeciliğe 
saplanmadan, kamu vicdanındaki yaraların sarılmasına katkı sağlamak;  kültürel, sosyal 
ve ekonomik alanda birlik ve dayanışmanın sözde değil özde odağı olma yolundayız.

1. Ulusal Sivas Sempozyumu Tebliğler Kitabı’mızın arkasından ikinci olarak XVI. yüz-
yıldan günümüze kadar efsaneleşmiş hayatı ile halkımızın belleğinde, eserleriyle halkımı-
zın dilinde, telinde yaşaya gelmekte olan, “Pir Sultan Abdal”a ilişkin, Danışma Kurulu üye-
miz Ahmet Özdemir’in hazırladığı kitabı, yalnız hemşerilerimizin ve  Pir Sultan severlerin 
değil, şiiriyle musikisiyle bütün Türk Halk Bilimi’nin hizmetine sunuyoruz.

Pir Sultan Abdal kitabını, başka değerlerimize ilişkin kitapların izlemesi içten dileğimiz-
dir.”

Kitabın yazarı Ahmet Özdemir ise yazdığı ön sözü şu cümlelerle bitirmişti: “…
Bu kitabı hazırlamam için beni teşvik eden Hasan Genç, Emin Kangal ve Ahmet 
Arslantürk’e, Kitabın editörlüğünü üstlenen, hazırladığım metinler üzerinde gerek-
li düzeltme ve düzenlemeleri yaparak yayıma hazır duruma getiren Yrd. Doç. Dr. 
İbrahim Subaşı’na, Mehmet Yalçın Yılmaz’la  eşi Bahar Yılmaz’a ve Kitabımın 
yayınlanmasını üstlenen Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem’in şahsında bütün 
Yönetim ve Danışma Kurulu üyelerine  teşekkür etmeyi borç biliyorum.” 

Pir Sultan Abdal kitabı 2008 Şubat ayında Platform Merkezinde düzenlenen etkin-
likle tanıtılıp dağıtıldı. Kitaptan televizyonlarda, radyolarda, gazete, dergi ve internet 
sitelerinde genellikle övgüyle söz edildi. 

Yazılı, görsel ve sesli medyada kapak fotoğrafı ile birlikte bu kitap şu cümlelerle 
tanıtıldı:

“Bazı kaynaklarda, Pir Sultan ile ilgili yanıltıcı bilgiler yer alıyor. Kaynakların 
çoğunda, ona ilişkin bilgiler temelde aynı, ancak ayrıntıda farklılıklar bulunu-
yor. Bulunan yeni kaynaklar ve şiirlerinin yer aldığı cönkler, daha önceki bil-
gilerin karanlık alanlarına ışık tutuyor, tutmaya da devam edecek. Bu kitapta, 
XVI. yüzyıldan günümüze kadar efsaneleşmiş hayatı ile halkımızın belleğinde 
ve yüreğinde; eserleriyle halkımızın dilinde, telinde yaşaya gelmekte olan ve 
Anadolu Alevi Bektaşi âşıklık geleneğinin çekirdeği sayılan Pir Sultan’ı bilinen 
hayatıyla, menkıbeleriyle, sanatıyla tanıtmak, bazı bilinmeyenlere yanıt bul-
mak ve şiirlerinden örnekler vermek amaçlanmıştır.”

Sivas’ta yayınlanan “Sultan Şehir” Kültür ve Sanat Dergisi’nde  Ali Osman KURT, 
Pir Sultan Kitabı’yla ilgili şu görüşlere yer vermişti: 

“.... Alevi-Bektaşi edebiyatında çok önemli bir yeri olan, hatta Alevi geleneğinde “Yedi 
Kutuplar”dan birisi kabul edilen Pir Sultan Abdal, hakkında en çok kalem oynatılan, kitap 
ve makale yazılanlardandır. Bu çalışmalardan birisi de Yrd. Doç. Dr. İbrahim Subaşı’nın 
editörlüğünde, Ahmet Özdemir tarafından hazırlanan ve Sivas Platformu tarafından ya-
yımlanan Pir Sultan Abdal isimli kitaptır. Söz konusu bu kitap, bu alanda bugüne kadar ya-
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zılmış diğer çalışmalardan da faydalanılarak kaleme alınmış güzel bir eserdir. Kitapta Pir 
Sultan Abdal hakkında seksen sayfalık bir giriş yer almaktadır. Burada, Pir Sultan Abdal’ın 
yaşadığı çevreden, dönemin dini ve siyasi durumuna; hayat hikâyesinden, diğer Pir Sultan-
lar ve şiirlerine; Bektaşiliğinden menkıbelerdeki Pir Sultan’a; idam gerekçelerinden asılma-
sına ve mezarının yerine kadar birçok konuda bilgi bulmak mümkündür. Sonrasında ise Pir 
Sultan Abdal’a ait olan şiir, deyiş ve nefeslere yer verilmektedir.”

ÂŞIK RUHSATI

Sivas Platformu’nun yayınladığı üçüncü kitap “Aşık Ruhsati” adını taşıyordu. Bu ki-
tabı da Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyemiz Gazeteci-Yazar Ahmet Özdemir’in 
hazırladığı ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Subaşı’nın editörlüğünü yaptığı bu Kitabın 
yayımında Yönetim Kurulu Üyemiz Emin Kangal maddi, Yrd. Doç. Dr. İbrahim 
Subaşı, Bekir Çelik ve Ahmet Arslantürk manevi katkılarda bulunmuşlardı. “Aşık 
Ruhsati” kitabının sunumunu yapan Platform Başkanı İsmail Erdem şu satırlara yer 
vermişti: 

“Halk şairlerimiz, toplumun sözcüleri olmuştur. Halkın duygularını yansıtmışlar, hoş-
larına giden, gitmeyen her duruma karşı tepkilerini şiirleriyle dile getirmişlerdir. Bu şiirler 
öyle beğenilmiş ki, yazıya dökülmeden, dilden dile dolaşarak yüzyıllarca yaşaya gelmiştir. 

Tarihi süreç içinde âşıkların, sözlü gelenekte yaşayan, giderek yazılı kaynaklarda da 
yer alan ürünlerine ‘âşık şiiri’, bu şiirin vücut bulduğu edebi türe de ‘âşık edebiyatı’ adı 
verilmiştir. Âşıklarımız, geçmişle günümüz arasındaki kültür aktarımı sağlayan, insanın ve 
onun oluşturduğu kültürün anlaşılmasına katkı sağlayan sanatçılardır. 

Kültürün insanlara kazandırdıklarından bir bölümü;  okumak, anlamak, görebilmek, 
görebildiğinden bir anlam çıkarmak, uyanık olmak, pay çıkarabilmek, gerçeği bilmek, yan-
lıştan, fenadan dönebilmek ve zekâyı terbiye etmektir.

Halk edebiyatı ve halk kültürü alanında zenginliğiyle yurdumuzun önde gelen şehir-
lerinden birisi Sivas’tır. Türk halk edebiyatında adından söz edilen yüzlerce halk şairi 
Sivas’ta yetişmiştir. 

Bölge insanını, yöresine, ülkesine ve kültürüne sahip çıkmaya özendiren; demokratik, 
bağımsız ve gönüllü bir kuruluş olan Sivas Platformu’nun amaçlar manzumesinin biri, bir 
“kültür beşiği” olan Sivas’ın kültürel değerlerinin korunması, çeşitlendirilmesidir. 

Her vesileyle sözünü ettiğimiz gibi, Sivas Platformu, siyasal, sosyal, inanış benzeri bü-
tün alanlarındaki kamplaşmaların dışındadır. Dar görüşlere, dar bölgeciliğe saplanmadan, 
kültürel, sosyal ve ekonomik alanda birlik ve dayanışmanın sözde değil özde  odağı olma 
yolundadır.

Andığımız amaçlar doğrultusunda, kültürlerin bir arada bulunmasını hoşgörü ile kar-
şılayarak, tarihe, edebiyata, musikiye, hasılı sanatın bütün dallarına mal olmuş değerleri-
mizi, geleneklerimizi ve göreneklerimizi yaşatmayı, tanıtmayı, yaymayı ve bütünüyle Türk 
toplumunun yararlanmasına sunmayı görev biliyoruz. 
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 “1. Ulusal Sivas Sempozyumu Tebliğler Kitabı”mızın arkasından ikinci olarak XVI. 
yüzyıldan günümüze kadar efsaneleşmiş ve sembol olmuş hayatı ve halkımızın belleğinden 
silinmeyen eserleriyle yaşaya gelmekte olan, “Pir Sultan Abdal”a ilişkin, kitabımızı yayın-
lamıştık. Bu defa Sivas’ın yetiştirdiği XIX. Yüzyılın önemli halk şairlerinden Ruhsati’ye 
ilişkin Danışma Kurulu üyemiz Ahmet Özdemir’in hazırladığı kitabı hemşerilerimizin ve 
Türk Halk Bilimi’nin hizmetine sunuyoruz. “Ruhsati” kitabını, başka değerlerimize ilişkin 
kitapların izlemesi içten dileğimizdir.”

  Pir Sultan Kitabında olduğu gibi “Aşık Ruhsati” kitabımıza da Sivas’ta yayınlanan 
ülkemizin önde gelen kültür ve sanat dergilerinden biri olan “Sultan Şehir” dergisi yer ver-
mişti. Ali Osman Kurt kitabımızdan şöyle söz etmişti: 

 “Dadaloğlu, Seyrani, Sümmani, Mesleki, Muhibbi, Âgâhi, Feryadi, Kusuri, 
Serdari, Ruhsati… Liste uzayıp gider. Bu isimler, XIX. yüzyılın önde gelen 
âşıklarından sadece birkaç tanesidir. Daha çok mahlaslarıyla tanınan bu halk 
âşıkları, gerçek isimlerini neredeyse hiç kullanmazlar. Çünkü artık onlar halka 
mal olmuş, “aşk” ile yola koyulmuş, kalpten hissedip yürekten söylemişlerdir. 
Fuzuli’nin “aşk imiş her ne var âlemde” dediği gibi, bir aşığımız da mahlasını 
kendisine verdirenin “Bir (ayın), bir de (şın), birisi de (kaf)” dizesiyle yine 
aşkın kendi şahsındaki önemine vurgu yapmıştır. Bu dizenin sahibi, Kangal’ın 
Deliktaş köyünde dünyaya gelen Mustafa isimli bu çocuk, bugün Sivaslı hemşe-
rilerinin gururla isminden söz ettikleri Ruhsati’den başkası değildir. 

Âşık Ruhsati, âşık edebiyatında önemli bir yeri olan halk şairlerinden birisi-
dir. Diğer halk âşıkları gibi o da şiirlerinde ağdalı bir dil kullanmamış, tabii, 
yalın ve içinden geldiği gibi söylemiştir. Ruhsati’nin, koşma, semai, varsağı, 
destan, ramazannâme, elifnâme, ilahi, devriye, mersiye, şathiye… gibi âşık 
edebiyatı türleri içerisinde yer alan neredeyse her türden şiirlerine rastlamak 
mümkündür.

 Bugüne kadar Ruhsati’nin hayatı ve şiirleriyle ilgili irili ufaklı pek çok çalışma 
yapılmıştır. Bunlar arasında en kapsamlı çalışmayı aynı zamanda Ruhsati’nin 
hemşerisi olan Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya hazırlamıştır. Ruhsati’yle ilgili, tanı-
tım yazma amacıyla da olsa okuma fırsatı bulduğum, bir diğer önemli çalışma 
ise Yrd. Doç. Dr. İbrahim Subaşı’nın editörlüğünü yaptığı, Ahmet Özdemir ta-
rafından kaleme alınan Âşık Ruhsati isimli kitaptır. Bu kitap, Ruhsati’yle ilgili 
bilgileri ve şiirlerini çeşitli açılardan tasnif edip okuyucusuyla buluşturmuştur. 
Ayrıca bu çalışmanın bu konuda yapılan diğer çalışmalardan bir farkı da, yaza-
rın da ifade ettiği gibi, herkese hitap edebilmesi amacıyla açıklamalar yapılmış, 
bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için de dipnotlarla zengin-
leştirilmiştir.”

Ulusal Basında ve İstanbul’da yayınlanan Kültür ve Sanat dergilerinde Ruhsati Ki-
tabı ile ilgili övücü yazılar çıktı. Başta TRT olmak üzere bir çok televizyonun kitap 
tanıtım programlarında “Aşık Ruhsati” kitabından şu cümlelerle söz ediliyordu: 
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“Ruhsati, XIX . Yüzyılın âşıklarına ilişkin karakteristik özelliklerin bütününü taşı-
yan, iz bırakan, köklü bir kol oluşturan şairdir. Ruhsati koluna bağlı âşıklar, âşıklık 
geleneğini günümüze ulaştıran ve sürdüren zincirin sağlam halkalarını oluşturmuş-
lardır.

Ahmet Özdemir’in hazırladığı ve Sivas Platformu’nun yayınladığı “Âşık Ruhsati” ki-
tabı, bu güne kadar yapılmış çalışmalardan farklıdır. Herkese hitap edebilmesi ama-
cıyla açıklamalar getirilmiştir. Ele alınan konularla ilgili daha geniş bilgi sahibi olmak 
isteyenlere, araştırma yapacaklara kaynak gösterilmiştir. Günümüze kadar yapılmış 
çalışmalardaki ve yayınlanmış kitaplardaki farklılıklar ortaya konulmuş, belgelere 
dayalı olabildiğince tutarlı yorum getirilmeye çaba gösterilmiştir. Kitabın son bölü-
münde Ruhsati’nin izini süren Kangallı âşıklardan söz edilmiş. Kısa biyografileri ve 
şiirlerinden örnekler konulmuştur.”

Gazeteci Yazar Mehmet Nuri Yardım, “Bu Yaz Okunması Gereken Kitaplar” konu-
lu yazısında Ruhsati’ye de yer vermiş ve şöyle yazmıştı:

“ÂŞIK RUHSATI: Ahmet Özdemir’in hazırladığı bu hacimli ve değerli eseri 
Sivas Platformu halk edebiyatımıza armağan etti. Büyük bir ozanı, iyi bir ede-
biyat uzmanından tanımak ve okumak isteyenler için. Tavsiye edilir elbet...”

SİVAS’IN POTANSİYELİNE İLİŞKİN KONFERANSLAR

Sivas Platformu Yönetim Kurulu, 2007 yılı kasım ayı sonlarında yapılan Birinci 
Sivas Gezisi izlenimleri doğrultusunda, İstanbul’da bulunan Sivaslıların ve özellikle 
yatırım alanı arayanların ufkunu açmak amacıyla,  Sivas Potansiyelini yansıtan et-
kinlikler yapılmasını kararlaştırdı.

İlk aşama olarak Sivas Sempozyumu’nda sunulan bildiriler bir kitap haline getiril-
miş çok sayıda bastırılarak Paltfom’un merkezinin açılışında dağıtılmış, yüzlercesi 
ilgili kamu ve özel kuruluşlarla üniversitelere gönderilmişti. 

Sivas Potansiyelini tanıtıcı etkinliklerin ikinci aşaması Sivas’ta görev ve araştırma 
yapan konularının uzmanlarını İstanbul’a davet ederek İstanbul’da bulunan hemşe-
rilerimizin bilgilendirilmelerini sağlamaktı.

Bu toplantılardan ilki 23 Şubat 2008 Cumartesi günü Şişli Belediye Başkanlığı Kon-
ferans salonunda gerçekleştirildi. 

TARIM ALANINDA SİVAS’IN YATIRIM POTANSİYELİ

Sivas Tarım İl Müdürü Sayın Mehmet Kaya, Sivas Platformu’nun davetini kabul 
etmiş ve İstanbul’a gelmişti. Kaya,  Sivas’ın çok ciddi bir tarımsal potansiyeli oldu-
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ğuna inanan bir bürokrat ve Sivas sevdalısıydı. “Fosil enerji kaynaklarının tükeneceği-
ni öngören ülkeler tarımı yalnız beslenme kaynağı olarak kullanmamakla beraber, enerji 
kaynağı olarak da kullanmaya başladı. Sivas olarak neden bu çalışmalarda yer almayalım” 
sorusunu soruyordu. 

Sivas Tarım İl Müdürü Mehmet Kaya, Sivaslılar Platformu üyelerine “Sivas’ta Tarım-
sal Sanayi” konulu bir konferans verdi. 

Sivas Platformu’nun bu etkinliği için Şişli Belediyesi’nde katkıda bulunmak ama-
cıyla kapılarını açmıştı. 

Platform Başkanı İsmail Erdem, bu toplantının amacını anlatmıştı. Daha sonra  Si-
vas Platformu Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail 
Karabiber,

Konuk konuşmacıyı kürsüye davet etmişti. 

Sivas Tarım İl Müdürü Mehmet Kaya, Sivas’ın çok ciddi bir tarımsal potansiyeli ol-
duğunu söyledi. Bu potansiyelin ciddi yatırımlara dönüştürülmesinin gerektiğini be-
lirten Kaya, “Tarım deyip geçmemek lazım. İnsanoğlunun hayatını devam ettirmesi 
için beslenmeye ihtiyacı vardır. Beslenmenin temel kaynağı tabii ki tarımdır. Son 23 
çeyrekte ülke ekonomisi büyüme trendi içinde, fakat son çeyreğe baktığımız zaman 
bir miktar büyüme gerçekleşti. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi küresel ısınma 
ve kuraklıktan dolayı tarımdan meydana gelen yüzde 5,6 oranındaki küçülmedir. 
Buradan anlıyoruz ki dinamik bir sektördür” dedi. 

Yapılan araştırmalara göre son 50 yıl içinde doğal gaz kaynaklarının tükeneceğini, 
30 yıl içinde de fosil enerji kaynaklarının tükeneceğini dile getiren Kaya, “Bunu ön-
gören ülkeler artık tarımı sadece beslenme kaynağı olarak kullanmamakla beraber, 
enerji kaynağı olarak da kullanmaya başladılar. Bugün Brezilya’da, ABD’de, mısır ve 
buğday nişastasından elde edilenlerin bir bölümü yakıt olarak kullanmaktadırlar. Biz 
de Sivas olarak neden bu çalışmalarda yer almayalım” diye konuştu. 

Konuşmasının ardından Kaya, “İstikbale Yönelik Tarım Faaliyetleri”, “Sivas’ın Top-
rak Yapısı”, “Tarıma Dayalı Sanayiler”, “Ülkelerin Ekonomik Kalkınma ve Gelişmele-
rini Sağlayabilmeleri İçin Gerekli Şartlar”, “Tarım Sanayi Bütünleşmesinin Faydaları”, 
“Sivas İlinin Coğrafi Yapısı”, “Sivas’ın Tarım Arazisinin Dağılımı”, “Sivas’ta Yatırım 
Yapılabilecek Tarımsal Sektörler”, “Yatırım Maliyeti Avantajı”, “Gıda Sanayi”, “Süt 
Üretim ve Tüketim Değerleri” başlıkları altında grafiklerle bir sunum yaptı. 

Sunumunu tamamlayan Kaya’ya, İstanbul Çiçekçiler Odası Başkanı Muammer Er-
dem çiçek takdim etti. Kaya, verilen aranın ardından katılımcıların sorularını yanıt-
ladı. 

SİVAS’IN TURİZM POTANSİYELİ

Sivas Platformu’nun Sivas’ın Potansiyelini tanıtma konferanslarından birisi de “Si-
vas Kültürü ve Turizmi” alanındaydı. Bu etkinlik için yine Şişli Belediyesi Konferans 



79

Salonu’nu Sivas Platformuna tahsis etmişti. Sivas’tan gelen İl Turizm ve Kültür Mü-
dürü Kadir Pürlü Bey, doyurucu bilgiler verdi, bilmediğimiz pek çok noktayı aydın-
lattı. Bu toplantı ile ilgili olarak hemşerimiz Ergül Şimşek’in tespitlerini aktarmakla 
yetiniyoruz:

Sivas Platformundan bize bizi kazandıran güzel bir organize.

Cıbıllar Parkı, Hükümet Konağı ve Kongre Binasının iz düşümü olan ve İstanbul’daki 
en güzide Sivil Toplum Kuruluşumuz olan Sivas Platformu sürdüre geldiği bir dizi 
toplantılarından bir yenisini 24 Mayıs 2008 günü şişli Belediyesi Toplantı Salonunda 
gerçekleştirdi. Sivas’ın Kültür ve Turizm Zenginlikleri konulu semineri, kendini 
bu hususlarda dolu dolu yetiştirmiş Kültür ve Turizm Müdürümüz Kadir Pürlü ver-
di. Bilgisayar destekli slayt gösterileri eşliğinde tatlı tatlı anlatılan ve üç-dört saat sü-
ren seminer dinleyenleri mest etti. Nasıl mest etmesin ki? Gördükçe, izledikçe Sivas 
hakkında bildiklerimizin ne kadar az şeyler olduğunu öğrendik.

Seminerin açılış konuşmasını Platform Başkanı İsmail Erdem şu sözlerle yaptı.

“Sivas’ımızın tarihini ve turizmini tanıtıcı bu seri konferanslardan birine daha ka-
tılımınızdan dolayı hepinize teşekkürler ederim. Var olan değerlerimizi tanıtmak bu 
işin alfabesini oluşturuyor. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Kadir Pürlü beyi Turizm 
mevsiminin de başlaması nedeniyle buraya davet ettim. Sayın Valimiz talebimizi uy-
gun bularak Müdürümüzü bize bu sunumları yapmak üzere gönderdi. Sağ olsun 
kendileri de geldiler.

Medeniyetlerin başkenti Sivas, Selçuklulara başkentlik yapmış Cumhuriyetimize de 
önemli hizmetlerde bulunmuş katkı sağlamıştır. Her yerde Turizmden gelen paraya 
sıcak para diye bakıyorlar. Turizmcilere turizm öğretmek istemiyorum ama Anadolu 
Turizmi bir defa farklı, yakın komşularımızla rekabete gerek yok. Yetmiş milyonla 
Sivas’ın Turizmini konuşmamız lazım. Sağlık Turizmine yoğun akım var. Kaplıcala-
rımız var. Aralık ayına kadar %100 dolu olması gerekmez mi? Maalesef tanıtım ve 
işletmecilik olarak eksiğimiz var demektir. Sivas on saatlik yol çok uzak sayılmaz. 
Kültür Başkentliği yapmış Divriği’miz tarihi mekanları ile yaşıyor. Geçen hafta bu sa-
atlerde Sivas’ı ziyarete gitmiştik. Vadi ilçelerini bu defa Gürün’den başlayarak ziyaret 
ettik. En son durak olarak Eğriçimen Yaylasına çıktık. Tabii güzellik olarak fevkalade 
güzellikleri olan yerlerimiz var. Eğriçimende 540 civarında kullanılmayan yapı var. 
Yapılar arttırılabilir. Özellikle bölgedeki yapılarımızı güzellikle bütünleştirerek yap-
mamız lazım. 

Her şeye rağmen Sivas bizim ilimizdir. Yetmiş milyonla paylaşmamız, Sivas’a kültür 
turları düzenlememiz lazım. Kaplıcalarımızın daha iyi bir şekilde hizmet verebilme-
si için turizmle iştigal eden hemşerilerimizin süratle yapılanarak işletmeye girmesi 
gerekir. 

Yapılması en kolay işlerden bir tanesi de yaz tatillerimizi kendi toprağımızda, kendi 
beldemizde geçirmemizdir. Nerede tek tük kalmış bir eser ve tabii güzellik varsa ona 
erişmemiz lazım. Bu güne kadar Divriği’mize gitmemekle ne kadar büyük bir kayıp 
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içindeyiz, dedim. Eğriçimen’i ilk defa görenler de ora için böyle diyorlar. Çocukla-
rımızı bu sıralar oralara götürebilirsek Sivaslılık kültürü yaşar, yoksa yirmi yıl sonra 
bu kuşaklar da aradan çekilince Sivaslılık meselesi de biter. 

Yaz dönemi tatillerinizi mutlaka oralarda geçirelim diyoruz. Hem bizler değişik bir 
tatil yapmış oluruz hem de oradaki insanlarımız sebeplenmiş olurlar. İstanbul’dan 
hiç gitmemiş olanların bazılarının köy dernekleri vasıtasıyla gitmiş olduklarını gör-
düm, duydum çok sevindim. Bu vesile ile de sivil toplum kuruluşlarımızı kutluyo-
rum. Çok kişiye mesaj ve davetiye gönderdik. Gönül bu salonun dolu dolu olmasını 
arzu ederdi. Buraya katılmış olanları sözde değil özde Sivaslı olarak değerlendirmek 
lazım. İnsanın olduğu yerde hayat vardır. Oraya yapacağımız geziler veya ziyaretler 
oradaki insanımızın cesaretini arttıracaktır. Göç duracaktır. Son söz olarak toprakla-
rımıza sahip çıkalım diyorum, hepinizi hocamızı zevkle dinlemeye davet ediyorum.”                  

Kadir Pürlü, “Sivas Platformunun saygıdeğer Başkanı ve üyeleri değerli hemşe-
rilerim. Platformun beni davet etmesinden dolayı aşırı memnuniyetimi belirtmek 
istiyorum. Kültür garip kaldı. Diğer kurumlara zarar vermeye kalksan tepki veren 
çok olur amma kültür böyle değil! 

1959’da İlbeyli’nin Karalar köyünde doğdum. Hayatımızın gerçeği Kültür olmakla 
beraber ekmek kazanmak için teknik eğitim aldım. Sivas Şairleri konusunda altı 
ciltlik kitap hazırladım. Sivas’ımızın kültür’üne yönelik ona yakın eserim, yüze yakın 
makalem var. Çalışmalarım daha çok halk kültürüne yöneliktir. Milli Eğitimde uzun 
yıllar idarecilik yaptıktan sonra 2004’ten bu yana Kültür ve Turizm Müdürü olarak 
görev yapmaktayım.  Sivas’ı terk etmeden Sivas’a yaşayan bir kardeşinizim. 

Sivaslılık ve Sivas Bileşeni nedir? Fil örneği gibi herkes bir tarafından tanıtıyor. Ken-
di fikirlerimize göre Sivaslılık denilince aklınıza ne geliyor? Sorusuyla başlayalım.

Sivas tarih boyunca, İpek Yolu ve Kral yolunun geçtiği önemli bir şehir. Danişment-
lere ve Selçuklulara Başkentlik yapmıştır. Selçuklular döneminde Türkleşti ve İslam-
laştı. Osmanlı Devleti döneminde Eyalet Merkeziydi. Cumhuriyetimizin de temelini 
atıldığı İl’dir. Anadolu’muzun en emin beldesi ve mert insanları olan Sivas’tan zarar 
gelmeyeceğini bildiği için Atatürk, 17 Aralık oluşumundan bu yana 108 gün Sivas’ta 
kalmıştır. 

Üzerinde yaşadığımız şehir zaman dilimlerinde de en önemli bir şehirdir. Selçuk-
lular döneminde adı “Daru’l-Ala” Yücelikler Beldesi, “Daru’l-Ulema” Bilginler Diyarı, 
13 Medreseli ( Üniversiteli - Fakülteli ) Bilge Şehir, -Buruciye’de Fen Bilimleri, Şifahi-
yede Tıp Bilimleri, Gök Medresede Tabiat İlimleri okutulan- Sivas bilimin kökleştiği 
ildir. 

Milletleri millet yapan değerlerden biri de sanattır. Buruciye, Gök Medrese, Ulu 
Cami, Kesik Köprü, Güdük Minare ve Kervansaraylar, Sivas’a sanatın da kökleştiği 
şehirdir, dedirtir. Dünyanın hiçbir ilinde aracınızı park ettikten sonra dört medreseyi 
aynı zaman diliminde gezemezsiniz. Birbirine bu kadar yakın mesafede bulamazsı-
nız. O yüzden Sivas’a Mimar Şehir de diyoruz.
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Gönül Şehir: Abdülvahap Gazi tepesi, Yukarı Tekke, inanç turizminde Sivas’ı ala-
bildiğine seyredebileceğiniz bir mekân. Dolup dolup taşar. Eyüp Sultan İstanbul 
için ne ise peygamberimizin sancaktarı Abdülvahap Gazi, Yukarı Tekke’de Sivas için 
odur. Şeyh Mebruzan, Arap Şeyh, Ahmed-i Turan, Şemsettin Sivasi ve Pir Sultan 
Sivas’ın gönül erlerindendir.

Düşünen Şehir: Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez! Mustafa Tahsin, 
Cem Aşkun, İbrahim Aslanoğlu, Sedat Veyis Örnek, Ergun Göze, Yavuz Bülent Baki-
ler, Beşir Ayvazoğlu, Ahmet Turan Alkan isimleri bunu anlatmaya yeter. Eflatun Cem 
Güney, Sivas Masalları kitabıyla Sivas’ın bir yönünü dünyaya tanıtmıştı. 1931’de Bi-
rinci Âşıklar Bayramı yapılmıştır. 1962’de İkincisi, 1967’de de Üçüncüsü. Konya 
belki bu dönemde 17 kez Âşıklar Bayramı yaptı. 

Tabip Şehir: Sivas Darüşşifası adlı kitapta belirtiliyor. Sivas tarihte klinik usulü 
tedavinin yapıldığı ender şehirdir, deniliyor. Rahmetli Sedat Çetintaş “Eğer bir kez 
daha Sivas’a gitmiş olsaydım kitaptaki herkesin evini bulacaktım!” der. İbni Sina’nın 
talebeleri burada görev yapmışlardır.

Aşık Şehir: Sazın ve sözün kaynağı Sivas’tan, Dr. Doğan Kaya’nın ifadesine göre, 
1000’in üzerinde aşık yaşamıştır. Pir Sultan Abdal, Aşık Ruhsati, Aşık Veysel, Aşık 
Talibi Coşkun, Aşık Sefil Selimi, daha niceleri. Bu coğrafyalarda bin tane aşık yetiş-
tirmiş başka ilimiz yoktur. “Bu ayrılık bize ölüm getirir, Geçti dost kervanı eyleme 
beni” ne zengin bir ifade! Bir başka dizede “Güzelliğin beş para etmez, Bu bendeki 
aşk olmasa.” Derin bir kültürün ölçülü sözlerle ifadesidir, bunlar.

Türkülerden de bahsetmek lazım. TRT Repertuvarında 4800 notalı türkü var bun-
ların 600’ü Sivas yöresinin notalı türküleri. Bu önemli bir şey % 10’dan fazla, ya 
notaya alınmamış olanlar! Meyveler gibi her bir yöresinin türküsü bambaşka lezzetli. 
Bozlaklar, Elbeyli tarafında okunanlar, Kangalınkiler daha başka hele Zaralı Halil’in 
türküleri bambaşkadır.

Usta Şehir: Sivas halısı, Sivas kilimi, Sivas bıçağı, Sivas tarağı, Sivas ağızlığı, Si-
vas kalemi birer incelik ve ustalık numunesidir. Bir Amerikalı araştırmacı Sivas’ı 
“Anadolu’nun kalbi, Türküler Diyarı, Halaylar Diyarı ve Yaşayan Gelenekler Diyarı” 
diye tasvir etmiş. Doğumdan ölüme kadar üretilen her şey kültürdür. Müjgan Üçer’in 
kitabında bine yakın yemek tarifi var. Sivas Sebzeli kebabı, Sivas Köftesi, Peskütan 
Çorbası, Madımak Aşı, Sivas Hurması, Sivas Fırın Katmeri… Duran Pençeci, Mehmet 
Ayaz ustadan Sivas kebabını öğrenir. Tokat’a gider. Tokat’ta kebaba ağırlıklı olarak 
kemik ve patates ilave eder. 60’lı yıllarda işi bozulur Sivas’a geri döner. O kebabını 
Sivas’ta yapmaya devam eder. Adı Tokat Kebabı olur. Bunu bana anlatan üç ustanın 
ses kayıtları bende var. Patlıcan Tokat’ta yetişir ama kebaba en iyi biz yakıştırırız. Pes-
kütan Sivas coğrafyasına mahsustur. Ayranın kaynatılması ile elde edilir. Çok güzel 
çorbası olur. Kalbur Bastı, bize has hafif bir tatlıdır. Katmer ve çörek de bize aittir.

Pak Şehir: Sivas’ta bin yıllık hamam kültürü vardır. Hamamlarda Hamam Kültürü 
hala yaşamaktadır. Hatta Alman Büyükelçisi “Türkiye’yi unutmam mümkün değil, 
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hele de Sivas’taki hamamı!” Büyükelçiye % 50 eziyet uygulanmak suretiyle yapılan 
güzel bir yıkama operasyonuna “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir masaj görme-
dim!” demiş.

Kaplıca Şehir: Sıcak Çermik’te dakikada 400 litre su boşa gidiyor. Soğuk Çermik’te 
kapasiteli tesis yok. Balıklı Çermik’te kapasiteli tesis yok. Suşehri’ndeki 37 derecelik 
Akçağıl Çermiği zaten yok!

Doğa Şehir: Tödürge Gölü, Gürün Gökpınar Gölü, Sızır Şelalesi, Yıldız Dağı, Gür-
levük Dağı, Kızıldağ.

En Çok Özlenen Şehir: Analar çocuklarını doğuruyor, çocuklar doymak için gur-
bete gidiyor. 

Güzelin adı çok olur dedik. Biz böyle özetledik. Sivas, ne kadar tanımlansa da ta-
nımlanamayacak şehir.

Ne noktadayız? 

Atatürk Kongre Merkezi ve Etnoğrafya Müzesi, İmparatorluk döneminde Anadolu’ya 
yapılan altı eserden biri.

Kültür Kenti Sivas: Yeni Etnoğrafya Müzesi, Aşık Veysel Müzesi, Sivas arkeoloji 
Müzesi, Kültür Merkezi öğrencilerin faaliyetleri nedeniyle ful dolu geçiyor. Üniver-
sitemizde de bir Kültür Merkezimiz var. Sivas Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Bölge Müdürlüğü var. Devlet Tiyatrosu var. Korosu var. Her on beş günde bir müzik 
ziyafeti veriyorlar. Haftanın yedi günü felsefe sohbetleri, saz ve nota kursları veriliyor. 
Hanımlara da nakış kursları verilmektedir. Buruciye el sanatları merkezi, Abdi Ağa 
Konağı ( Sivas’taki en eski konak ), demir yolu yapılırken bir Alman “Bu yapının 
yıkılmasına gönlüm razı değil,” demiş güzergahta değişiklik yapmışlar bu yapı kal-
mış. İnönü Konağı, İnönü’nün çocukluğunun geçtiği konak. Sivas Hizmet Vakfının 
mekanı, üniversite öğrencileri tarafından türkü sesleri geliyor. Amatör topluluklar 
cenneti Sivas. Âşıklar Derneği var. Âşıklar Kahvesi var. Âşıklık Sivas’ta canlı, yaşıyor. 
30 tane kütüphanemiz var. Çocuk kütüphanemiz 2001’den 2004’e kadar Türkiye 
birincisi seçildi. Altı tane seyahat acentesi var. A gurubu 2, B gurubu 4 tane. Hac 
ve umre dışında kültür turlarında da organize olmalarını istiyoruz. Belediye Belgeli 
1341 yatak kapasiteli tesis mevcuttur. Bu sayılar asla yeterli değil. Kangal Ağası Ko-
nağı Kervansaraylar 200 yatak kapasiteli. Konaklayan kişi sayısı 2006’da 19468 kişi, 
Aileleri ile birlikte 2006’da 106.200, 2007’de 131.845’e çıkmışız. Kaplıca durumu-
muz Sıcak Çermik’te 200 litre / saniye. Afyon Oruçoğlu 20 lt / sn. Sıcak Çermiğimiz 
on tane Afyon Oruçoğlu demektir ama nerde? Sıcak Çermikte tesis yapılıyor. Sıcak 
Çermiğe 5 yıldızlı bir oteli iş adamlarımız yapacakmış. Bu yıl temeli atılıyor çok se-
vinçli bir haber.

Balıklı kaplıca, sudaki selenyum dünyada bir başka yerde yok. Orayı merak edenle-
re buyurun diyebileceğimiz en az 400 kapasiteli sokabileceğimiz havuzlar lazım. Ha-
nımını seven sıcak çermiğe, beyini seven soğuk çermiğe, diye bir inanış var Sivas’ta. 
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Orta Bucak Çermiği, tesisi yok. Alaman Çermiği, hoş bir kır manzarası içinde, sadece 
havuzu yenilenecek, kabinler konacak. O havalinin insanlarına yıllarca hizmet ver-
miş Akçağıl Çermiği, Suşehri’nde sorunlar yaşadı, unutuldu, Vadi gelecekte kalkı-
nınca bu kaplıca orada nefes alma yeri olacak. Kaklım Çermiği, Çetinkaya’nın yol 
ağzında, 9 km, tren hattı yakınından geçiyor, Balıklı kaplıcadan farklı bir tür balık 
daha var bu kaplıcada. Balıklar Balıklı Kaplıcadaki gibi insanın eline, ayağına geliyor. 
Isısı 28 derece. Debisi düşük. Bu debi her an küçük bir yatırımla arttırılabilir, 3-4 
katına çıkarılabilir, dediler. Hamal Uyuz Çermiği, işletilmeyi bekliyor. 

Doğa Turizmi - Eko Turizm: Kızılırmak, Kelkit Çayı, Yıldız Irmağı, Sızır Şelale-
si, doğa turizminde turistleri gezdirebileceğimiz yerler. Değirmenaltı Şelalesi, Aşağı 
Akören Şelalesi, Hafik Gölü, Kova Gölü, Tödürge Gölü, Çimenyenice Gölü, Ak-
göl, Kare Göl, Kız Gölü, Bezirci Gölü ( yemyeşil görünümlü Cencin’de ), Yahşisu 
Gölü, Kaz Gölü ( burada Turnalar gördük ), Hazar bataklığı, Sülük Gölü ( Eski 
Meclis Başkanlarından biri, Sivas’a geldi, “Ben sülük tedavisi görmek istiyorum, dedi. 
Şerefiye’dekini önerdik uzak, dedi. Sülük hayvanı kana kanı inceltici ve yan tesiri ol-
mayan öyle bir malzeme bırakıyor ki, bunun için gelmiş eski Meclis Başkanı ), Yıldız 
Dağı, İğdir dağı, -İğdir Dağına dikkatinizi çekmek istiyorum. Sugözü’ndeki heyelan 
zamanı gittik yürümeyi engelleyecek kar vardı. 3-4 yıldır izliyorum hiç karı-kışı ek-
sik olmuyor. Eğriçimen sanki köy olmuş. Turist hiç mi köy görmedi? Bence bu dağ-
larda kayak olur, Kızıldağ’da kayak olur, biraz ilgilenilmesi halinde Anadolu İsviçre 
olur, Mayıs ayında kara saplanıp yol bulmak için çabalayan biri olarak söylüyorum, 
halen şu anda Kızıldağ’da İğdir Dağı’nda kar var, yol bulup çıkamazsınız.- Yıldız dağı 
Sivas Merkezine hitap eder, Kızıldağ Türkiye’ye hatta dünyaya hitap eder. Kızıldağ’da 
kış olimpiyatları yapılabilir. Buna inanıyorum.

Sivas bir yayla kenti: Eğriçimen Yaylası, Kergencik yaylası, Söbüce Yaylası, Arıcak-
la Kengerciğin arasında kalıyor. Çok geniş bir alan, 50-60 kütük ev yapılabilir. Bura 
canlanmalı, Eğriçimen’i mahvetmişiz. Şerefiye Yaylası, eski evler var. Kimse yok. Su 
getirilebilir. Şerefiye’nin İstöşün Köyü, burada turist tutulabilir. Hıdır Nebi’de yay-
laya gittim. Bir hafta kaldım. Tam dinlenilecek yer. Sızır yaylasında su yok turizme 
açılamaz. Sizlere gezdirebilirim. 

Koyulhisar Ormanı: Vadide insanların konaklayabileceği oteller lazım. İnternet 
kanalıyla artık her tarafa ulaşılabiliyor. Sızır ormanı gezmek için güzel. Şerefiye Or-
manında çok güzel mekanlar var. 

İlçelerimizden Akıncılar: Kızıldağ’daki kayak merkezi, kavunu üretelim. Sebzeyi 
üretelim, yiyelim. Kadirağa Konağını koruyalım. Orijinal bahçesi, samanlığı ahırıyla 
tam bir  külliye gibi koruyalım.

Altınyayla: Sarissa, Etilerle Mısırlıların yaptıkları dünyadaki ilk yazılı anlaşma met-
ninin yazıldığı belde. Kazılar devam etmeli. Tonus ( Altınyayla ) Camii, Büyük Tonus 
evleri, köy konakları o kadar güzel ki, pansiyon turizmine kazandırılmalı. 

Divriği:  Arslan, Kurt ve Tilki bir aradalar bir de at var aralarında. Atı yemek isti-
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yorlar, aralarında Kurd’u konuşmacı seçiyorlar. At, bana bir şey diyeceksizin gibime 
geliyor, cevabım nalımın altında, diyor. Tilki ben okuma bilmem diyor. Kurt nala 
bakayım derken çifteyi yemesiyle yere seriliyor. Tilki Aslana, bak okumuş yazmış 
olmak da bazen işe yaramıyormuş! Divriği konaklar korunmalı. Bu konaklar Vezir 
konakları. Maiyetinde 100 -150 kişi çalıştırdığı için barındıran dev konak külliyesi. 
Konak pansiyonculuğuna ne kadar güzel mekânlar. Sarıçiçek Yaylası, florası en zen-
gin olan yayla. Allah dünyaya her şeyi vermiş. Doğusunda Dipsizgöl Şelalesi, karşı-
sına kütük evler yapılabilir. Hubiyar Tekkesi, yolu güzelleştirilirse halkta kolaylıkla 
erişebilir. 

Gemerek: Sızır Şelalesi görülmeye değer.

Gürün: Eğer Sivas’ta turizme bir yerden başlanacaksa Divriği, Kangal Gürün üç-
geninden başlanmalı. Alacahan Kervansarayı konaklama mekanı yapılmalı gençlik 
turizmine açılmalı. Davet edelim, bu tarihi mekana dünyanın her tarafından insanlar 
gelir. 

Hafik: Göller, tarihi mekanlar ve kaya mağaralar. Çok beğenilecek yerler. İnsanlar 
oraları dahi gezseler yeter. 

İmranlı: Kızıldağ, Kızılırmak’ın doğduğu yer İmranlı’da. Zirvedeki bir tepenin 
batısından kaynayarak doğan su Kızılırmak’ı oluşturuyor, Atlas Okyanusuna, doğu 
tarafından kaynayarak doğan su Fırat’ın önemli bir kolunu oluşturuyor, Hint Okya-
nusuna gidiyor. Kuzey tarafından kaynayan suyun ise Yeşilırmak’a karıştığını biliyor 
muydunuz? Bunları kaynağında görmek ne büyük mutluluk olur değil mi? O yüz-
den flora zenginliği ile balı meşhur ilçemiz İmranlı’yı çok önemsiyorum. Bir dağ üç 
tane nehir doğuruyorsa o dağ önemli bir dağdır. 

Kangal: Her an dünyaya açılan önemli potansiyeli var. Alacahan tesis olsa işi bitirir. 

Koyulhisar:  Kayak, yayla, gelincik kayası, akan sular saç teli gibi tel tel su oluyor. 

Suşehri: Kızılırmak’ın akıp Sivaslının baktığı gibi Suşehri de Kılıçkaya Baraj deni-
zine bakıyor, Baraj’da Suşehri’ne! Her türlü su sporları yapılabilir. Yayla turizmine 
müsaittir. Şerif Tezel evi korunmalı. Hayri Bey konağı çok otantik. Tespit için gitti-
ğimizde az kalsın kavga çıkıyordu. Para vermeye geldik, dedim de ortalık sakinledi. 
Oradan ayrıldıktan kısa bir süre sonra güzelim bir konağın yıkılarak inşaat yapıldı-
ğını duydum, kahroldum. 

Şarkışla: Marka bir kent. Veysel ismi üzerinde durulursa gelecek yapar. Fazıl Polat 
evi çok güzel. Halkımız bilgisiz. Elini süremezsin diye biliyorlar. Hâlbuki proje getiri-
lirse gayet güzel işletme olarak kazanç dahi sağlayabilirler ve sağlamalılar. Tecer dağ-
larının gölgesi, silueti hangi an baksan bir başka anı tutturmazsın. Öyle bir görüntü 
zenginliği var. Boğaza doğru göl var. Bu dağın her anı bir başka şekildedir. Mihrali 
Bey Konağı. Mihrali Beyin bu konağının canlandırılması lazım. Hazır bir mekân ola-
rak ilçeye kazandırıldı. Kır konağı, dinlenme mekânı olarak işletilmeli. Mihrali bey 
Yemen’de şehit düşmüştür. Orta Asyada, Türk Cumhuriyetlerinde bilinir. 
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Zara: Yollar üzerinde. Çok meşhur. Tödürge gölü ve mağaraları güzel. Şerefiye ve 
diğer yaylalarına tesisler yapılırsa insanlar buralara gelir.

Yıldızeli: İrili ufaklı çeşitli kaplıcalara sahip ilçemiz. Banaz kültür turizmi açısın-
dan inanç veya köy turizmine kazandırılabilir.

Kültür ve turizmden başka ne yapılabilir?

El sanatlarını pazarlayan firma yok. Tarihi konak işletmeciliği yapılabilir. Kızılırmak 
sahilinde lokanta, kır kahvesi ve sosyal tesisler oluşturulabilir. Kızılırmak üzerinde 
akarsu kanosu yapılabilir. 25 bin öğrenci kapasiteli bir iliz. Kültür Merkezi işlet-
meciliği yapılabilir. Mevcutlar okullara yetmiyor. Seyahat acenteciliği işletmeciliğine 
ihtiyaç var. Sıla turizmleri yapılması lazım. Sivas Kongresinin konumu ve Cumhuri-
yetin durumu var, diyor bir hayli zamanınızı aldığım için affınızla burada sözlerimi 
bitirmek istiyorum” dedi.

Oturum Sekreteri İsmail Karabiber de; Kadir Pürlü bey’e sundukları bu yoğun 
sunumdan dolayı teşekkür etti.  Dinleyicilerden Ali Demir, Cer atölyesinden, sabah-
ları çalan boru sesinden de bahsetseydiniz, dedi. “Kale’den bahsetmediniz. Kale ne 
alemde? Kale konusunda maalesef hiçbir düzenlenme yapılmadı.” Salonda bulunan 
Bros Turizm İşletmeciliği sahibi hemşehrimiz Sinan Tunç’ta söz alarak; “Sivaslıyım 
ama Sivas’ı hiç böyle tanımamıştım. Babaannemi 2 kez ziyarete gitmenin dışında 
Sivas’ı bilmiyordum. Şimdi rahmetli oldu o da yok ya. Söyleyeceğim şu: Sivas’ı Dün-
ya Turizmine açmak için var gücümle çalışacağım.” dedi.

ANKARA GEZİSİ

Sivas Platformu’nu temsil eden bir heyet 20 Şubat 2008 tarihinde Ankara’da Sivaslı 
Sivil toplum örgütleriyle dirsek temasını sürdürmek, Sivaslı siyaset adamları ve bü-
rokratlarla tanışmak, fikir alış verişinde bulunmak için bir gezi düzenledi. 

Ankara Gezisine; İsmail Erdem, Emin Yılmaz Kangal, Fikri Köse, Yusuf Büyük, Ali 
Rıza Duman, Ahmet Arslantürk, İbrahim Aksoy, Besim Cebecioğlu, Hasan Genç, 
İsmail Karabiber, Sadi Özata, Bekir Çelik, Neriman Karsavuran, Abdurrahman Yeşil-
yurt, İbrahim Subaşı, Ali Yüksel, Adem Topal, Salih Güzel, İsmail Erdem ( Kangal’lı) 
katıldı.

Platform heyetinin ilk durağı Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu’ydu. ASİDEF 
temsilcileri ile birlikte son derece yararlı  görüşmeler  yaptı.  İstanbul Sivas Platfor-
mu üyeleri sabah kahvaltısında Sivaslı milletvekilleri ve ASİDEF yönetim kurulu 
üyeleriyle bir araya geldiler. ASİDEF merkezinde gerçekleşen kahvaltıya BBP Genel 
Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ile Ak Parti Sivas Milletvekili Sela-
mi Uzun da katıldı. 

Sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmada Sivaslılar olarak büyük şehirlerde faaliyet 
gösteren iki büyük organizasyonun yöneticileri fikir alış verişinde bulundular. 
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Burada kısa bir konuşma yapan Muhsin Yazıcıoğlu, Sivaslıları böyle birlik içerisin-
de görmekten son derece mutlu olduğunu belirtti. Konuşmasında böyle  organizas-
yonların  Sivas’a, Sivaslıya  çok  şeyler kazandırdığını, Sivil  toplum  kuruluşlarının 
çatı kurumlarıyla  birlik içerisinde bulunulması  gerektiğini  vurguladı.  ASİDEF’in 
Ankara’daki Sivas derneklerini bir araya getirerek toparlayıcı bir rol oynadığını söy-
leyen Yazıcıoğlu, “Artık bürokraside, Sivas söz konusu olduğunda kimin muhatap 
alınacağı belli oldu” şeklinde konuştu.

ASİDEF ve Sivas Platformu yöneticilerine hitaben, “Doğduğu topraklara karşı so-
rumluluk duyan insanlarız”, diyen Yazıcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü, “Bu yurt yıl-
lar önce ağabeylerimiz tarafından yapılmış. Biz bugün burada hep birlikte kahvaltı 
yapma imkânı bulduk. İmkânı olmayan öğrencilerimize burada eğitimlerini sürdür-
me fırsatı veriyoruz. Burası Ankara’da itibarlı bir yurttur. Buradan asla olumsuz bir 
şey çıkmamıştır. Burası bütün siyasi partilerle ilişki halindedir. Bu ilişkilerde de me-
safe her zaman aynı seviyede tutulmuştur.”

Sivas Milletvekilimiz Selami Uzun; “Sivas’tan ne aldığımızın değil, Sivas’a ne ver-
diğimizin muhasebesini yapmalıyız” dedi. Selami Uzun ASİDEF ve İstanbul Sivas 
Platformu yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi. Selami Uzun, “Sivaslılar ola-
rak ülkemiz, şehrimiz ve hemşerilerimiz için ne yapmak istiyorsanız ben de sizinle 
çalışmaya hazırım. Bu uğurda çalışan ve çalışmayı düşünenlerin de her zaman hiz-
metindeyim” diyerek başarı dileklerini tekrarladı.

Kahvaltı sonrasında kısa bir teşekkür konuşması yapan İstanbul Sivas Platformu 
Başkanı İsmail Erdem ise, “Doğan Ürgüp beyin şahsında bizleri Sivas misafir-
perverliği ile ağırlayan ASİDEF yöneticilerine ve Ankara’da yaşayan hemşeri-
lerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca her zaman Sivaslılarla birlikte olan Sayın 
Genel Başkanımız ve Milletvekilimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve Milletvekilimiz Sa-
yın Selami Uzun’a da şükranlarımızı sunuyoruz. Sivas Kültürel ve Sosyal Yar-
dımlaşma Derneği tarafından yaptırılan kız öğrenci yurdunu da yakından takip 
ediyoruz. İnşallah biz de benzer bir çalışmayı İstanbul’da yaparak orada oku-
yan hemşerilerimize bu imkânı sunmak istiyoruz” dedi. 

Kahvaltıdan sonra ASİDEF ve İstanbul Sivas Platformu yöneticileri çeşitli temaslar-
da bulunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hareket ettiler.TBMM’de Sivas 
Milletvekilleri Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Açıkalın, Selami Uzun, Osman Kılıç, 
Hamza Yerlikaya, Malik Ecder Özdemir ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edibe 
Sözen ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Bakanlığı Müste-
şarı Habip Soluk,  Tarım Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Selahattin Çimen, Hazine Müsteşar Yardımcısı 
Burhanettin Aktaş, Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Abdullah Köten, DPT Müste-
şar Yardımcısı Halil İbrahim Akça, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Nihat Gül, Sayıştay Daire Başkanı Kemal Turan, Teşvik ve Uygulama Genel Müdü-
rü Feridun Bilgin, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü Bekir Ulubaş, Emniyet Ge-
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nel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Osman Karakuş ve Maliye Bakanlığı Muhasebat 
Genel Müdürü Ömer Duman ziyaret edildi.

Aynı günün akşamında Sivas Platformu’nun Dedeman Otelinde organize ettiği ta-
nışma yemeğine ise BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edibe Sözen, AK 
Parti Sivas Milletvekilleri, Selami Uzun, Osman Kılıç ve Hamza Yerlikaya, CHP 
Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, DSP Ankara Milletvekili Mücahit Pehli-
van, Maltepe Belediye Başkanı Fikri Köse, Samandıra Belediye Başkanı Yusuf Bü-
yük, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfi Saltoğlu ve Müsteşarlar İsmet 
Yılmaz, Habip Soluk, Vedat Mirmahmutoğulları, Selahattin Çimen, Bürokratlar, 
ünlü simalar ve  hemşerilerimiz katıldılar. 

SİVAS TÜRKİYE’NİN MOZAYİĞİ

Tanışma yemeğinde bir açılış konuşması yapan Sivas Platformu Başkanı İsmail Er-
dem: “İstanbul’da ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Sağlıklı bir oluşum, sağlıklı bir alt 
yapıdan geçer. Bizler bu alt yapıyı oluşturduk. İstanbul’a hizmet eden Sivaslılarımız 
var. Sivas Platformunda yar alan Sivaslılarımız var. Toplam 250 kişilik bir taban oluş-
turduk. Kırk kişilik yönetim kurulumuz, 70 kişilik de Danışma Kurulumuz mevcut. 
İnsanları olduğu gibi kabullenen, Türkiye’nin mozaiği olan bir iliz. Alevisiyle sunni-
siyle Türkiye’yi kucaklıyoruz. İnsana hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören Sivaslıları-
mız, İstanbul’da bir yola çıkmıştır. 81 ile örnek olacak bir oluşumumuz var. Mezhep 
ve siyasi görüş farkı olan insanlarımız var. Sivas’ımıza, ülkemize hizmet etmek için 
yola devam ediyoruz” dedi. İsmail Erdem konuşmasını “Nefsimizi bir tarafa bırakıp, 
ülkemizin geleceğine sahip çıkmalıyız. Sivas’ın geçmişinde acı olaylar yaşanmıştır. 
Biz İstanbul’da yaşayan Sivaslılar olarak ayrılıkçı, kin tohumu ekici diyaloglardan 
uzak duruyoruz” diye sürdürdü. 

İsmail Erdem, bu yıl 4 Eylül törenlerinde Ali Sami Yen Stadyumunda yapmak iste-
diklerini, teknik anlamda bunun mümkün olmaması halinde büyük stadyumlardan 
birinde yapacaklarını ve bu mutluluğu bütün kamuoyuyla paylaşacaklarını ekledi. 

TEK ÇÖZÜM BİRLİK

Ankara Sivaslı Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Doğan Ürgüp, “Bizim Si-
vaslı hemşerilerimize borcumuz var. Bozkırda Başkent olan Ankara, Anadolu’dan 
göç eden insanların şehridir. Bir memur şehridir. Burada ciddi bir Sivas potansiyeli 
oluşmuş durumdu. Geçmişte dış mihraklar tarafından Sivas üzerinde oynanan oyun-
lar olmuştur. 1978 yılında başarıya ulaşmışlardır. 1993’deki hadiseyi maalesef ucuz 
atlatamadık. Birliğimizi beraberliğimizi korumaktan başka çaremiz yoktur.” dedi.

TEMSİL SAYIMIZ

CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, “Geçmişten günümüzdeki parlamen-
todaki temsil sayımız 18’lerden 6’ya düşmüş durumda. Sivas’ımızı güçlendirmeliyiz. 
Siyasette ve ekonomide güçlü bir şekilde yerimizi almalıyız” dedi.
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TÜRKİYE’NİN ÖZETİ

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu konuşmasında: “Biz Türkiye’nin özetiyiz. 
Selçuklu’ya başkentlik etmiş, Osmanlı’ya asker temin etmiş bir şehrin insanlarıyız” 
dedi.  Cumhuriyet’in oluşumundaki önemine değinden Yazıcıoğlu “Sivas’ın güveni-
lirliği ve  önemini Atatürk anlamış ve Sivas’tan yola çıkmıştır, bizler doyduğumuz 
yerlerden doğduğumuz yerlere dönerek bir şeyler yapmalıyız.” diye konuşmasını 
sürdürdü.

GÜÇLÜ EKİP

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen konuşmasında; ilk önce 
Sivas’ı sonra Türkiye’yi temsil ettiğini söyledi. Bu tip etkinliklerde kadın sayısının 
artırılmasını istedi. Öte yandan Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya da, ortak amaç-
larının Sivas’a ve ülkeye hizmet etmek olduğunu söyledi.

Konuşmacılar arasında bulunan İstanbul Maltepe Belediye başkanı Fikri Köse, 
dünyada 7 milyon 200 Sivaslı olduğunu söyledi. Fikri Köse, bu sayının siyasi yapı-
lanmalara yansımasını dilerken: “Sivaslılar topluma yön vermeli. Çok kuvvetli de-
ğerlerimiz var. Komplekslerimizi üzerimizden atmalıyız. Alevi’si, sunnisi, MHP’lisi, 
CHP’lisi hepimiz bir araya gelmeliyiz. 81 vilayet bizi örnek almalı,” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Seyfi Saltoğlu: “Her nüfus sayımında 
Sivas’ın temsil sayısı düşüyor. Benim siyasete atıldığım yıllarda temsil sayımız yük-
sekti. Şimdi ise öyle değil. Biz siyasetçiler gayret göstermeliyiz.” dedi. 

Bu gezi sırasında, çok önemli yerlerde bulunan bürokratlarımızla da tanışmak fırsa-
tı elde edildi. Sivaslı bürokratlar, önlerine proje getirilmesini istediler. 

Sivas Platformu heyetinin Ankara gezisine Ankara İl gazetesi 21 Şubat 2008 
Perşembe günkü nüshasında birinci sayfada manşet haberle birlikte gazete için-
de iki sayfa yer vermiş, fotoğraflar yayınlamıştı. Bu gezi ile ilgili Zaman gazete-
sinin haberi de şöyleydi: 

“İstanbul Sivas Platformu üyeleri Ankara’ya çıkarma yaptı  

 İstanbul Sivas Platformu yönetim kurulu üyeleri, Ankara’ya çıkarma yaptı. Ankara’da 
çeşitli temaslarda bulunan Sivas Platformu yönetim kurulu üyeleri, başkentteki Sivaslıları 
da bir araya getirdi. 

Platformun Ankara ziyaretinin ilk gününde Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu’nda 
gerçekleşen kahvaltıya BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, AK Par-
ti Sivas Milletvekili Selami Uzun ve çok sayıda Sivaslı katıldı. Ankara Sivaslılar Derneği 
Federasyonu ( ASİDEF ) Başkanı Doğan Ürgüp’ün misafir ettiği Sivas Platformu Yönetim 
Kurulu üyeleri, kahvaltının ardından Ankara’da bakanlıklarda görev yapan müsteşar, ge-
nel müdür düzeyindeki hemşerilerini ziyaret etti. Mecliste vekillerle bir araya gelen plat-
form üyeleri, daha sonra Dedeman Otel’de geniş katılımlı bir tanışma yemeği düzenledi. 
İstanbul Sivas Platformu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdem burada davetlilere yaptığı 
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konuşmada, büyük şehirlerde yaşayan hemşerilerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini 
söyledi. Çerkezi, Alevisi, Sünnisi ile bir arada yaşamanın güzelliğini ortaya koyduklarına 
vurgu yapan Erdem, “Her kesimiyle birlikte yaşayan Türkiye mozaiği olan Sivaslılar, bü-
yük şehirlerde bu organizasyonlarla bir araya geliyor. 2006 yılında kurulan platformumuz 
daha önce Sivas’a gitti. Şimdi Ankara’dayız. CHP’li, AK Partili, MHP’li ve BBP’lisi ile yö-
netim kurulunda hep birlikte yer aldık. Sivas için gerçekleşen bu bütünleşmenin Türkiye’ye 
model olacağını tahmin ediyoruz” dedi. Erdem’in ardından ASİDEF Başkanı Doğan Ürgüp, 
milletvekilleri Hamza Yerlikaya, Malik Ejder Özdemir, Osman Kılıç, Selami Uzun, Muhsin 
Yazıcıoğlu, Edibe Sözen, Mücahit Pehlivan, Samandıra Belediye Başkanı Yusuf Büyük ve 
Maltepe Belediye Başkanı Fikri Köse davetlilere hitap ettiler. BBP Genel Başkanı Muhsin 
Yazıcıoğlu, Sivaslıların Ankara’dan isteklerini vekillere iletirken kişisel isteklerden ziyade 
toplum için projelerle gelmeleri tavsiye ederek, böyle isteklerle gelindiğinde iktidarı, muha-
lefeti herkesin taşın altına elini koyacağını kaydetti.” (24 Şubat 2008, Pazar)

İKİNCİ SİVAS GEZİSİ

İkinci Sivas Gezisi 15 Mayıs 2008 perşembe günü akşamı saatlerinde başlamıştı. 
Geziye katılan Sivas Platformu üyelerinin bir bölümü Mecidiyeköy’de bir bölümü 
de Ümraniye’de özel otobüse binmişlerdi. Yolculuk neşe ve “daüssıla” memleket 
özlemini giderecek olmanın tatlı heyecanı başlamıştı. Kasım ayında gerçekleştirilen 
Birinci Sivas gezisinde ulaşılamayan Sivas’ın yedi ilçesine gidilecek, mülki ve yerel 
yöneticilerle görüşülecek,  halkla oturulacak, karşılıklı konuşulacak, sorunlar ve çö-
züm yolları hakkında fikir alış verişinde bulunulacaktı. 

İkinci Sivas Gezisine; İsmail Erdem, Ahmet Arslantürk, İbrahim Aksoy, Ali Rıza 
Duman,  Kemal Dinçer, Besim Cebecioğlu, Erdem Demirci, Celal Deniz, Salih Aydın, 
Hasan Genç, Hayrettin Yücel, Nazmi Zengin, İsmail Karabiber, Sadi Özata, İbrahim 
Subaşı, Leyla Subaşı, Reyhan Reisoğlu, Gönül Yıldız Bozkurt, Ahmet Özdemir, Os-
man Boyraz, Ayhan Yıldırım,  Nursal Çelik, Hayati Canik, Yaşar Aslan, Hamit Has-
bay, Kemal Sel, Gazi Gökçek, Kerami Erdem, Habip Polat katıldı. Sivas, Doğanşar ve 
Suşehri’nde de Mustafa Süs, Ali Yüksel ve Faruk Uğur da geziye katıldı.

Bir süre sonra Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem, otobüsün mikrofonunu ala-
rak gezi hakkında bilgi verdi: 

“Birinci Sivas ziyaretimiz çok verimli geçmişti. Giderken şu ifadede bulunmuştuk: 
Güzel bir program olacak, dönüşte Sivaslılar olarak memnun kalırken dönüşte Si-
vas Platformu yöneticilerinin sorumluluğunun artmış olduğunun farkına varacağız. 
Gerçekten dönüşte aynı kanaati hepimiz paylaştık. Şubat ayı içinde Ankara programı 
yaptık. Buradaki hemşerilerimizle görüştük. Burada da gördük ki Ankara’daki hem-
şerilerimiz, siyasilerimiz, üst düzey bürokratlarımız bu güne kadar bir araya gele-
memişlerdi. Buluşmalarına vesile olduk. Gezimiz sırasında üst düzeyde görev yapan 
pek çok hemşerimiz olduğunu gördük...  
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Bugün üçüncü program olarak yola çıktık. İlk ziyaretimiz Gürün ilçesine olacak. 
Belediye başkanımızın ağabeysi iki gün önce rahmetli oldu. Makamında ona bir baş-
sallığı dileyeceğiz. Akabinde İlçe kaymakamımızın verdiği kahvaltıya katılacağız ve 
Gürünlü hemşerilerimizle görüşeceğiz. Öğle saatinde Sivas’ta programımız var. Sivas 
Ticaret Odası, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Sivas’ta bulunan beş siyasi parti il 
merkezlerine gideceğiz. Akşam, Sivas’taki yerel televizyonların programlarına katıla-
cağız. Cumartesi günü Doğanşar istikametinde yolumuza devam edeceğiz. 

Gönül arzu eder ki Yönetim Kurulundaki arkadaşların hepsi bu gezilere iştirak 
etsin. Her yapılan çalışma bir eğitimdir. Birbirimizi tanıma noktasında birbirimizi 
sevme, anlama noktasında bu tür özel programlar son derece anlamlı ve yararlıdır. 
Katılamayan arkadaşların mazeretlerini saygı ile karşılamamız lazım. Mehmet Genç 
Bey’in kardeşinin düğünü var. Ümit Ünal Bey’in kardeşi yoğun bakımda. Selamları 
var. Bekir Çelik ve Turan Doymuş beylerin umre hazırlıkları var. Hasan Yeşilyurt 
gelecekti bel fıtığından dolayı ağrıları var. Doktoru müsaade etmemiş. Mustafa Süs 
Bey bizi Doğanşar’da karşılayacak. Ali Yüksel ve Faruk Uğur beyler önceden gittiler, 
programa dahil olacaklar. 

Yarın başlayacak program üç gün sürecek. En son, Koyulhisar ve Eğriçimen Yay-
lasından sonra dönüş yolculuğumuz başlayacak. Yine bugün burada ifade edelim, 
dönerken sorumluluğumuz artmış olarak döneceğiz. Almış olduğumuz vazifeyi, so-
rumluluğu en iyi şekilde idrak etmiş olmamız lazım. Sivas Platformu, hem Sivaslıya, 
hem ülkeye mal olan bir yapıya ulaştı. Şu an İstanbul’da çok farklı kesimler tarafın-
dan Sivas Platformu’nun çalışmaları takip ediliyor. 

Dün çok enteresan, Büyükşehir’de Meclis lokalinde otururken, Küçükçekmece’de 
Batı Trakyalı bir meclis üyesi, geçen akşam televizyonda sizlerin programını izle-
dim, dedi. Ne vardı o programda Genel kurulumuz vardı. Diyor ki orada Vali Bey’i 
konuşurken dinledim. Vali Bey Sivaslı mı? Yok, dedim.  Tam Sivaslı gibi duruyor, 
Sivaslı gibi konuşuyor, her halde Sivas’ı çok seviyor. Doğrudur, dedim. Biz de ken-
dilerini her zaman takdirle karşılıyoruz diye ifadede bulundum. Bu arkadaş bizim 
2007’deki çalışmalarımızın tümünü basından, televizyonlardan izlemişler. Sivas 
Platformu’nun yapısını, çatısını, amaçlarını yakinen takip ediyor. Kim bu Batı Trak-
yalı, Küçükçekmece’den Büyükşehir Meclis üyesi olan bir arkadaş. Sivaslı olsa bil-
mesi normal, yadırgamayız. Ama dışarıdan birisinin Sivas Platformu’ndan övgüyle 
bahsetmesi bizlere de güç veriyor. Diyoruz ki istikametimiz doğrudur. 

Dört yıl önce yola çıkarken çerçeveyi iyi niyetle hazırladığımız için, son derece  
dengeli ve olumlu bir çizgi çizmiştik. Malumunuz 23 Nisan’da Genel kurulumuzu 
yaparak yönetim ve danışma kurulumuzu daha geniş tutarak daha çok farklı kesime 
ve insana ulaşma noktasında gayretimiz sergilenmiş oldu. 

Genel Kurul’da başta Sayın Valimizin ve diğer katılımcıların değerlendirmeleri Sivas 
Platformu’nun istikametinde her hangi bir yanlışlık ve sıkıntı yok. Önümüz aydın-
lık. Bu alanda ne kadar gururlansak azdır. Geniş ufuklarla çizilen yolda, inanıyorum 
ki daha çok insanla buluşuruz. Hem de fikirlerimizin düşüncelerimizin topluma 
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ulaşması, onlar bizden, biz onlardan yararlanması mümkün olacak. Şu anda Sivas 
Platformu’nun yapısı ve yürüyüş şekli birçok Sivaslının fikren ve zihnen olgunlaş-
masına yardımcı oldu. Buna her Sivaslıyla, Sivas’ın toplum önderleriyle konuşurken 
görüyor, duyuyor, biliyoruz. Bir sevgi ikliminin muhabbet ortamının bu ülkede var 
edilmesi lazım. Bildiğiniz gibi Sivas Platformu olarak insanı önceleyerek yola çıkmış-
tık.  İnsana hizmet etmek, yaratılmış kullar için en önemli görev. Doğduk, yaşadık, 
öleceğiz. Ama geriye bir şeyler bırakmak lazım. Bizden sonra gelen nesillerin bizi 
rahmetle anması lazım ki, şurada şöyle insanlar vardı. Bunlar toplumun barışı hu-
zuru ve kardeşliği noktasında şöyle güzel hizmetler yapmışlardı desinler, inşallah 
diyecekler. 

Büyük insanlar büyük düşünmek zorundadırlar. Hizmet etmek isteyen insan da 
büyük düşünmek zorunda. Onun için küçük ayrıntılara, eksikliklere, hatalara hiç 
bir zaman  ( kendi yanlışlarımıza, elbette öz eleştiriye her zaman açık olacağız.) 
takılmadan ileriye bakmaya her şeyden önce kuruluşta da söylemiştim. Kendimize 
güvenmemiz lazım. Bir insan kendine güvenirse yapamayacağı hiç bir şey yoktur. 
Önce kendine öz güvenin gelmesi lazım. Evet bugün çok farklı kesimler bizi dik-
katle izlerken, sizler hangi cesaretle yola çıktınız, böyle bir birlikteliği ne kadar süre 
devam ettirebileceksiniz, bu birliktelikten istikbalde beklemiş olduğunuz hedefle-
re nasıl ulaşacaksınız diye endişeleri var. Bunu farklı zamanlarda ve şekillerde dile 
getiriyorlar. Ama biz inanıyoruz ki, bir birine güvenen ve inanın insanlar, eğer tek 
yumruk olurlarsa, bir birine kenetlenirlerse başaramayacakları hiç bir şey yok.  Öyle 
bir ekip ruhu içinde takımlaştık. 

Bizim modelimiz Türkiye’ye hakim olmalı. Toplumsal barışın, huzurun yayılması 
için bu gerekli. Böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Her zamankinden daha çok var. Dünya 
küçülüyor. Dünya devletleri birleşiyor. Avrupa devletleri, Asya ülkeleri, Afrika ülke-
leri girişimler içinde. Biz Sivaslılar olarak yaşanmış olduğumuz bir kaç olumsuz veya 
olumlu  hadiseler var. Bunların güzelliklerini alıp, diğerlerini dersler çıkararak  tari-
hin arka sayfalarına  iteleyip önümüze bakmamız lazım. Bu açıdan diyoruz ki bizim 
birlikteliğimiz, son derece önemli, Çünkü Türkiye’nin üzerinde dünyada değişik ül-
kelerin farklı hesapları var. Son elli altmış yıldan beri geçirilen aşamalar, dönemler ve 
yaşanan olaylara baktığımızda görüyoruz ki birileri istifade etmişler, almış götürmüş-
ler, biz bize kalmışız. Ama bu millet bunlardan ders almıştır. Burada da biz Sivaslılar 
olarak diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temeli atılırken, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Sivas’ı kurtuluşun merkezi seçmesinin çok farklı nedenleri var. Bunu çok 
iyi anlamak lazım. 4 Eylül Kongresi’nin analizini 360 derecelik boyutu ile yapmak 
lazım. Sadece orası Anadolu’nun coğrafi açıdan bir merkez  olarak mı, yoksa Sivas 
insanının ortak karakteri, vatanseverlik ve millet severlik duruşu mu etkin olmuş? 
Yoksa oradan doğacak güneşin bütün Anadolu’yu ayağa kaldıracağı mı göz önüne 
alınmıştır? Bunu tarihiciler bizden daha iyi biliyorlar. Sosyal, ekonomik, siyası çok 
farklı sebepleri var. Biz Sivaslılar olarak, Mustafa Kemal’in Sivas’ı işaret etmesinden 
de esinlenmemiz lazım. 



92

Bir Sivaslı toplum içinde farklı olabilmeli. Fark edilebilmeli. Onun için de Sivas 
Platformu yönetimi başta olmak üzere Danışma Kurulu ve Genel Kurulu üyeleri ola-
rak toplumun içinde en sevilen, en güvenilen saygı duyulan insanlarız, o noktada 
daha çok gayret göstermemiz lazım. Bir eksiğimiz varsa onu da telafi etmemiz gere-
kiyor.....

Temenni ediyoruz, bundan sonraki programlara diğer arkadaşlarımız da katılır. 
Çünkü bu tür programlar yararlıdır. O arkadaşlarımızın da yararlanması lazım. Ben 
programda zaman mefhumuna arkadaşların uymasını rica ediyorum. Zamanla yarı-
şacağız. Yarınki programımız saatli. Ben çok fazla konuşmayacağım. İnşallah dönüş-
te hepinizin farklı farklı değerlendirmelerini birlikte alacağız.”

İsmail Erdem’in bu konuşmasının ardından isteyen arkadaşlar uykuya çekildi.  Sa-
bahın ilk ışıklarıyla birlikte Gürün’e gidildi. O gün Gürün’ün pazarıydı. Tezgahlar 
kurulmuştu. Pazar yerinden geçerek Belediye binasına ulaşıldı. Gürün Belediye Baş-
kanı Mehmet Aktaş  ve arkadaşları heyetimizi merdivenlerde karşılamıştı. Doğru 
toplantı salonuna geçildi.  Besim Cebecioğlu Başkan’a yolculuk ile ilgili bilgi veriyor, 
Platform Başkanını ve heyetteki arkadaşları tanıtıyordu. 

Daha sonra Belediye Başkanı Gürün’ü sembolize eden bir tabağı  Platform Başkanı 
İsmail Erdem’e sundu. Platformun yayınlarından oluşan hediye paketi de Başkan 
Aktaş’a sunuldu. 

ORTAK DEĞER SİVASLILIK

Birlikte kahvaltı yapılacak yere hareket edildi. Çünkü Gürün Kaymakamı Sayın 
Davut Gül orada konukları bekliyordu. Kaymakam bey, sosyal tesislerin dışında 
Sivas Platformu üyelerini karşıladı. Her biri ile birer birer tokalaştı. Birlikte kahvaltı 
yapılacak salona geçildi. Gürün balı ve tereyağı ağırlıkla mükellef bir sofra daha ön-
ceden hazırlanmıştı.

Gürün Kaymakamı Davut Gül, kahvaltıdan önce yaptığı konuşmada:

“Sivas Platformu’nda daha önce birbirinden haberdar olmayan bürokratlar, siya-
setçiler, iş adamları bir birlerini tanıdılar. Ortak değer olarak Sivaslılık üzerinde ça-
lışmalarınız devam ediyor. Diğer farklılıkları bir tarafa bırakarak çok güzel çalışma-
lar yapıyorsunuz. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Gürün olarak da biz de 
belediye başkanımız ve siyasi partilerin ilce başkanları olarak bu anlamda sizlerin 
çalışmalarınıza katkı koyacak ne varsa seve seve yapacağımızı şimdiden söylemek 
istiyorum.” dedi. 

Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem, Sivas Platformu hakkında bilgiler verdi. 
Platformun temel felsefesini anlattı. Arkasında Güründe bulunan siyasi partilerin 
ilçe başkanları birer birer söz alarak Sivas Platformu üyelerine hoş geldiniz derken, 
duygu ve düşüncelerini anlattı, Platform’un arkasında olacaklarını söylediler. 

Bir köşede Yedi Tepe Tv yapımcısı olan Yaşar Aslan, Gürünlü olan ve İstanbul İl 
Genel Meclis Üyesi, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Besim Cebecioğlu ile söyleşi 
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yapıyordu. Besim Cebecioğlu kamera karşısında şu bilgileri veriyordu:

CEBECİOĞLU’NUN VERDİĞİ BİLGİLER

“Gürün Sivas’ın ayrıcalıklı bir ilçesidir. Neden? Türkiye’nin doğusuyla ile batısı ara-
sında bulunmakta ve bir duraklama noktası. İstanbul’da yaşayanlar, Ankara’da ya-
şayanlar doğuya geçmek için muhakkak burada duraklarlar. Yemeklerini yerler. Gü-
rün halkı bunların kültür kaynaşmasını almış kendine özgü sentez yapmıştır. Gürün 
milattan önce kurulmuş bir kasaba. Hititler döneminden kalan eserler var. Bunları 
gezme fırsatı bulamadık. Çünkü zaman darlığı var. Turizm alanında Gökpınar’ımız 
var. İşte Malatya ile Tohma suyu vadisinin başlangıç noktası Gürün’dür. Çekül Vakfı 
ile birlikte devletin desteğiyle iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Kültür olarak halk ozanlarımız var, yazarlarımız var. Gürün’de okuyan insan sayı-
sı fazla. Burası kırsal bölgedir. Kırsal bölgede geçim sıkıntısı içinde bulunan halk, 
yüzde yetmiş okumuştur. Hakim, avukat, öğretmen, subay Gürün’ün okumuşu bol-
dur. Örneğin Hasan Hüseyin Korkmazgil, bu bölgede yetişmiş ve bu ülkede en çok 
çile çekmiş bir ozandır. Benim çocukluk dönemimde hapislerde yatmış, öğretmen-
liği elinden alınmış bir aydınımızdı. Bir çok eseri var. Şimdi Kültür Bakanlığımız ve 
Müsteşarımız Sayın İsmet YILMAZ, Hasan Hüseyin Korkmazgil’in evini bir kültür 
merkezi haline getirmeye çalışıyorlar. O da bize gurur verecek.”

Gürün’den hareket ettikten sonra Ulaş’a doğru ilerlerken yolda Sivas milletvekili 
Selami Uzun’la karşılaşılmıştı.  Onun aracı ve otobüs durmuş, kısa bir sohbet yapıl-
mıştı. Uzun, gezi hakkında bilgi almış, kendi programına göre kesişme noktalarında 
Sivas Platformu’na katılacaktı. 

Cuma Namazı saatinde Ulaş’a girilmişti. Platform heyetinden isteyenler Cami’ye 
giderken bazıları da Ulaş içinde gezinti yapmış, veya kahvehanelere giderek halkın 
içinde olmuşlardı. 

SİVAS MERKEZİ

Sivas Merkeze girdiğimizde arkadaşlarımızdan İsmail Erdem, Ahmet Arslantürk, 
İbrahim  Aksoy, Ali Rıza Duman,  Kemal Dinçer, Besim Cebecioğlu, Erdem Demirci, 
Celal Deniz, Salih Aydın, Hasan Genç, Hayrettin Yücel, Nazmi Zengin, İsmail Ka-
rabiber,  Sadi Özata, Mustafa Süs, Reyhan Reisoğlu, Gönül Yıldız Bozkurt, Ahmet 
Özdemir, Ayhan Yıldırım,  Nursan Selçuk, Hayati Canik, Yaşar Aslan, Hamit Hasbay,  
Kerami Erdem yalnız on dakikalığına oteldeki odalarına çıkmışlardı. Hemen yoğun 
bir programa hazır olmaları gerekmekteydi. 

İlk ziyaret Ticaret ve Sanayi Odasına yapılmıştı. Karşılama ve ikramların sonunda 
karşılıklı konuşmalar yapılmıştı. Başkan İsmail Erdem, Kasım ayından günümüze 
Platform’un gösterdiği aşamaları anlatmıştı. 

Valilik randevusuna geç kalmamak için acele ile buradan çıkılmıştı. Sivas Valisi 
Sivas dışında olduğu için Vali vekili ile Başkan İsmail Erdem ve Bakan Yardımcısı 
Hasan Genç birlikte kürsüyü çıkmışlardı. Çay servisleri yapılırken, önce Erdem Plat-
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form hakkında genel hatlarıyla bilgi verdi. Daha sonra karşılıklı plaketler ve arma-
ğanlar takdim edildi. Platform heyetindeki arkadaşlar, yöreleri ile ilgili sorunları Vali 
Vekili’ne anlatmak imkânı bulmuşlardı. 

Üçüncü durak Sivas Belediyesiydi: Platform Başkanı, gezinin amacını ve progra-
mını anlattı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, konuklarına hoş geldiniz, dedikten 
sonra, görüşme talebini yurt dışından henüz dönmüş olmasına rağmen memnuni-
yetle kabul ettiğini söyledi ve “Sivas’ın potansiyeli sizlersiniz. Sivas’ta yaşayan Sivas-
lılar, Türkiye genelinde hatta dünya genelinde yaşayan Sivaslılar...  Bunu başaran 
iller, Türkiye’de adeta yıldız gibi parlamış biz geri kalmışız.” dedi. Dana sonra Sivas 
belediyesinin sorunlarını anlattı. 

AK Parti ile Başlayan Siyasi Parti ziyaretleri, CHP, MHP, BBP ve SP olarak devam etti

İBRAHİM AKSOY GEZİYİ PLANLIYOR. 

Gezinin ikinci günü sabah yola çıkmadan önce Sivas Platformu Genel Sekreteri 
İbrahim Aksoy, şu bilgiye vermişti:

“Herkese günaydın. Sivas gezimizin ikinci gününde sabah yedi itibarıyla otelden 
çıkıyoruz. Programımızda saat 08-11 arasında Doğanşar ilçesinde kahvaltı, Saat 12-
14 arasında İmranlı ilçesine geçeceğiz. Orada öğlen yemeğini yedikten sonra Gölova 
ilçemize gideceğiz. Kaymakamlığı ve Belediyeyi ziyaret ettikten sonra konaklamak 
üzere Suşehri ilçesine gideceğiz. Akşam yemeğini Suşehri ilçesinde yiyeceğiz. Bu 
günümüz böyle geçecek. Şu ana kadar programda bir aksaklığımız olmadı. Rande-
vularımız saati saatine oluştu.”

Doğanşar ilçesine ulaşıldığında Ahmet Ayık Parkı’nın önünde heyetimizi Sivasspor 
Kulübü İkinci Başkanı ve Sivas Platformu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Süs karşı-
lıyordu. Hemen parkın içinde hazırlanan kahvaltı masalarına geçilmişti. Ev sahibi 
olarak Mustafa Süs kendi eliyle servis yapıyordu.

MUSTAFA SÜS EV SAHİBİ

Kahvaltı yapılırken, Doğanşar Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman, Yaşar 
Aslan’ın uzattığı mikrofona kendisini şöyle tanıtıyordu:

“Ben, Necdet Oktay Karaman. 1968 Doğanşar doğumluyum. İlk ve ortaokul öğ-
renimini Doğanşar’da Lise öğrenimini İstanbul Şişli Kaptanzade Lisesinde, Yüksek 
öğrenimini 9 Eylül Üniversitesinde bitirdim. Bölgenin insanı bildiğiniz gibi hep 
İstanbul’a göç etmişti. Biz de onlar arasındaydık. 22 Yıl İstanbul’da kaldım ben. Dev-
let memurluğu yaparken hemşerilerimizin talebi üzerine geldik. Bu göreve başladık 
Yürütmeye çalışıyorum. Burada olmaktan mutluyum. Burası bizim ata toprağımız, 
doğup büyüdüğümüz yer. Burada olmaktan mutluyum, geldiğime pişman değilim. 
Bütün hemşerilerimi davet ediyorum, Her platformda, her toplantıda küresel ısın-
mayı ve önümüzdeki yıllarda sahil bölgelerinde denizde yükselmeler olacağını hatır-
latıyorum. İnsanlar yüksek yerlere akın edecekler. Ben istiyorum ki, hemşerilerimiz 
buraları kaybetmesinler, gelsin buralara sahip olsunlar. 



95

Doğanşar kapalı bir bölgede, Sivas’tan 96 kilometre kuzeydoğuya geldiğinizde 
Doğanşar’da kalıyorsunuz. Çıkmaz bir sokak gibi. Dolayısıyla çok fazla gelişememiş 
kendi kabuğunu yırtamamış bir bölge. Tabiat güzellikleri Sivas’tan farklı. Sivas’ımız 
güzel değil mi, tabi oranın da güzellikleri kültür değerleri var. Ama Doğanşehir biraz 
daha Karadeniz iklimine yakın. Ormanlarıyla, soğuk sularıyla, yaylalarıyla, daha ön 
plana çıkıyor. Özel yemekleri var. Biraz evvel yediğiniz gibi pezik turşusu, doğal balı 
var.  Balımızın tanıtımı yapılamamış pek bilinmiyor. Son derece özel ve güzel bir bal. 
İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu tanıtacağız.”

Gezi ile ilgili belgesel hazırlayan Yaşar Aslan mikrofonu ev sahipliği yapan Musta-
fa Süs’e çeviriyor ve bilgi istiyordu:

“Ben de 1951 Doğanşar doğumluyum. 1964 yılında İstanbul’a gittim. Çeşitli işlerde 
çalıştıktan sonra, benzin istasyonu, lokanta, düğün salonu işletmeciliği yapıyorum. 
Sivasspor İkinci başkanıyım. Sivas Sanayi ve İş adamları grubunun Yönetim Kurulu 
üyesiyim. Bütün dernek ve örgütlerle beraberim. Sizleri ağırlamak, sizlerle birlik-
te olmak bizi onurlandırdı. Gerçi aynı platformdayız ama, tabi biz burada doğduk 
büyüdük. Buradaki insanların halini, hareketini, yaşamını çok iyi biliyorum. Onun 
için buraya her gelişimde yoluyla, suyuyla ilgileniyorum. Derneklerimizle birlikte 
yardımcı oluyoruz. İstanbul’dan buraya, buradan İstanbul’a dolaşıp duruyoruz.”

Doğanşar’dan hareket ettikten sonra yol üzerindeki Dipsiz Göl’ü ve krater oluşum-
larını görmek imkânı ortaya çıkmıştı.

DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAK

Sivas Platformu heyetini bir süre sonra İmranlı ilçesinde sıcak karşılama bekli-
yordu. Doğruca belediye salonuna geçildi. Belediye Başkanı Vedat Yüksel, Sivas 
Platformu’nun ziyaretinden memnunluk duyduğunu dile getirdi ve şöyle dedi:

“Baharın başladığı bu güzel günlerde ilçemize gelmenizden dolayı seviniyoruz. Her 
birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemize birçok sivil toplum örgütü geliyor. 
Ama sizler gibi Sivas’ın bütününü kapsayan, kucaklayan bu konuda donanımlı ve 
hassas bir heyetin gelmiş olması memnunluk veriyor.”

Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem:

“Bugün İmranlı ilçemizi gezmiş, tanımış olacağız. Daha önce Sivas’ımızın dokuz 
ilçesini gezmiştik. Bu programda da kalan yedi ilçeyi gezeceğiz.” dedikten sonra İm-
ranlı Kaymakamı ve Belediye başkanı ile İmranlılara, Platform ve geziye ilişkin bil-
giler verdi. 

İmranlı Kaymakamı Yusuf Karaloğlu göç konusuna dikkati çekti: “Ne kadar göç 
etmiş olsak da, hepimizin gönlünde çocukluğumuzdan ve bu yörelerden bir şeyler 
var” dedi.  Sivas Platformu yöneticilerine: “Değerlere sahip çıkılmasında ve gençlere 
aktarılmasında sizlere büyük görevler düşüyor,” diye seslendi.
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BİR GİZLİ CENNET: GÖLOVA

İmranlı’dan sonra yağmur altında Gölova’ya ulaşıldı.  Gölova Belediye Başkanı göç 
sorunu üzerinde durdu. Ne yazık ki bu güzel ilçemizin nüfusu iki binin altına düş-
müştü. İlçede bir banka şubesi bile yoktu. 

Sivas Platformu Siyasi Partilerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinden Sadi Öza-
ta şu bilgiyi veriyordu:

“Sivas Platformu olarak gezimize çıktığımız andan itibaren Sivas’ın güzelliklerini 
sizler de gördünüz. Sivas’ın şirin ilçesi Gölova’dayız. Gölova gerçekten güzel ve şi-
rin. Hem suyu itibariyle, hem yeşili itibariyle küçük de olsa şirin bir belde. Sivas’ın 
kuzeydoğusunu teşkil eden etrafı Refahiye Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk’la 
çevrili olan bir bölge. Nüfusumuz bu sayımdan önce beş binler altı binler civarında 
gözükürken, göçü çok aldığından dolayı şu anda iki bin beş yüz nüfusa sahip du-
rumda. İlçemiz küçük olmasına rağmen devlet imkânlarından yararlanıyor. Devlet 
hastanemiz var. Sağ olsun Pelit Pastanelerinin sahibi Kazım Ayan Bey burayı a’dan 
z’ye komple anahtar teslimi yaptırarak devlete teslim etti. Hastane güzel bir hizmet 
vermekte. Gölovalılar olarak ona müteşekkiriz, Allah ömrünü uzun etsin. Gelir kay-
nakları olarak Sivas’ın diğer ilçelerinde olduğu gibi daha çok tarım ve hayvancılı-
ğa dayalı gelir kaynakları var. Tarım olarak daha çok buğday, arpa, nohut, fasulye 
pancar ekimi yapılmakta. Göçten önce hayvancılık vardı.  Hele cuma günleri karşı 
derenin içinde çok büyük bir hayvan pazarı kurulurdu. Şu anda burası daha çok 
yazın sayfiye yeri konumunda. Elbette buna bağlı olarak esnafın yaz aylarında yüzü 
gülmekte. 

Gölova tarihi çok eski bir ilçe. Hititler dönemine kadar gitmekte. Gölova’nın ci-
var köylerinde çok eski dönemlerden kalma eserler var. Mübadele dönemine kadar 
bu bölgede Rum ve Ermeniler de bulunuyordu. Zamanla kendi istekleriyle kimileri 
Türkiye içinde büyük kentlere kimileri de yurt dışına göç yaptılar. Gölova’da mü-
badeleler nedeniyle Trakya muhaciri de vardır. Bu açıdan Batı Trakya ile Gölova’nın 
kültürü kaynaşmıştır. O kardeşlerimiz de Gölova’da biraz kalıp zengin olduktan son-
ra kentlere göçmüşlerdir. Dediğim gibi Hititler, Selçuklar döneminden kalıntılar var. 
Yavuz Sultan Selim İran seferi sırasında burada konaklamış”

SUŞEHRİ GERÇEKTEN SU ŞEHRİ

Gölova’nın çok güzel bir Kültür Merkezi bulunuyordu. Buradan sonraki durağımız 
Suşehri’ydi. İsmail Karabiber’in otobüste verdiği bilgileri dinleyerek Suşehri’ne gir-
miştik:

Suşehri ile ilgili gezimiz, aynı gün İhlas Haber Ajansı aracılığı ile bütün basın organ-
larına şu şekilde duyurulmuştu:

“Sivas’ın Suşehri ilçesine gelen Sivas Platformu başkan ve üyeleri, ilçede incelemeler ve 
ziyaretlerde bulundu. 

Belediye Toplantı Salonu’nda Milletvekili Selamı Uzun, ilçe idarecileri, dernek başkanla-
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rı, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve vatandaşlar ile bir ara-
ya gelen Sivas Platformu üyelerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Suşehri 
Belediye Başkanı Şaban Coşkun, slayt eşliğinde ekonomik ve sosyal faaliyetlerini anlattı. 

Başkan Coşkun, Suşehri’nin çevre illere uzaklığını anlatarak, Suşehri’nin il olması ge-
rektiğini belirtti. Coşkun’un konuşmasının ardından Sivas Platformu Başkanı İsmail Er-
dem ise platform hakkında bilgiler verdi. Eğitim ve kültürel alanlara ağırlık veren Sivas 
Platformu’nun geçen 4 yıl içerisinde birçok faaliyete imza attığını ifade eden Erdem, “Özel-
likle İstanbul’daki derneklerimiz ile iyi diyaloglar kuruldu. Platformumuzda her kesimden, 
her toplumdan insanlarımız bulunmaktadır. Sivas’a ve ilçelerine hizmet verecek ve insan-
larımızı kucaklayacak bir platform kurduk. Kurduğumuz platform, Türkiye de bir örnek 
teşkil edecek. 35 kişilik ekibimizle Sivas ve ilçelerinin tanıtımı için yollara çıktık. Sivas ve 
ilçelerimizi cazibe merkezleri haline getirmek için hep beraber fazla koşmamız gerekecek. 
Sivas’a artı katan ve ismini yücelten birçok büyük şahsiyetler olmuştur. Bu insanları say-
gıyla anıyoruz.” dedi. 

Milletvekili Selami Uzun ise Sivas’a hizmet için çalıştıklarını belirterek, “İktidar partisi 
olarak geçen süreç içerisinde Türkiye’nin istikrarı yakalaması için uğraşıyoruz. Ülkemiz-
de hizmet etmek kolay iş değil her şey devlet yönetimiyle olmuyor. Bu alanda sivil top-
lum örgütlerine de danışılmakta. Sivas platformu örgütlenmiş ilçeleri bir araya getirmiştir. 
Sivas’ımızın sorunları kısa sürede çözülmez. Sivas’ın kötüye giden bu durumu yeniden ka-
zandırmak için, göçü geri çekmek için bizler elimizden geleni yapmaktayız. Devletimizin 
sağladığı imkânlar doğrultusunda Sivas’ımıza düşen payları da bizler en iyi şekilde Sivas 
ve ilçelerine ulaştırmak için uğraşmaktayız.” diye konuştu. 

Toplantı sonunda ise merkezi İstanbul’da bulunan Suşehri Kültür ve Dayanışma Der-
neği Başkanı Celal Deniz tarafından yaptırılan ve futbolculara verilecek olan formaları, 
Suşehri Belediyespor adına Belediye Başkanı Şaban Coşkun’a temsil edildi. 

Sivas Platformunun Suşehri gezisi Anadolu Ajansı tarafından da bütün medya or-
ganlarına şu şekilde duyrulmuştu:

“Sivas Platformu Üyeleri, Suşehri’nde İncelemelerde Bulundu. 

Merkezi İstanbul’da bulunan Sivas Platformu’nun başkanı İsmail Erdem ve 
platform üyeleri, Sivas gezisi kapsamında Suşehri ilçesine geldi. 

İlçeyi gezen Platform üyeleri, daha sonra Suşehri Belediyesi Konferans 
Salonu’nda Suşehri’nin tanıtıldığı programa katıldı. Programda, Suşehri Bele-
diye Başkanı Şaban Coşkun, slayt eşliğinde ilçenin tarihi, kültürel ve coğrafi 
özellikleri ile sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki durumu hakkın-
da bilgiler verdi. 

Suşehri’nin il olması gerektiği görüşünü savunan Coşkun, katılımcılardan al-
kış aldı. Programda konuşan Ak Parti Sivas Milletvekili Selami Uzun, iktidar 
partisi olarak her geçen gün, Türkiye’nin istikrarı yakalaması için çaba göster-
diklerini söyledi. 
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Sivas’a ve ilçelerine en iyi şekilde hizmet etmek için gayret gösterdiklerini be-
lirten Uzun, “Bizim açımızdan Sivas bir bütündür. Her ne kadar Koyulhisar’da 
doğmuş olsam dahi, milletvekili olduktan sonra ilimizin her tarafına eşit hiz-
met götürmek için uğraşıyorum” dedi. 

Ülke yönetiminin zor bir iş olduğunu ifade eden Uzun, “Ülkemizde hizmet 
etmek kolay iş değil, her şey devlet yönetimiyle olmuyor. Bu alanda sivil top-
lum örgütlerine de artık görevler düşmektedir. Sivas Platformu örgütlenmiş, 
ilçeleri bir araya getirmiştir. Bu anlamada Sivas Platform Başkanı İsmail Erdem 
ve yönetimini kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum.” diye konuştu. 
Suşehri Kaymakamı Abdullah Demir ise “Sivas’ın tümünü kucaklamak için yola 
çıkan Sivas Platformu’nu kutluyorum” dedi. 

Göreve geldiği günden bugüne dek Suşehri’nin gelişmesi, kalkınması ve tanı-
tımı için bir çok faaliyette bulunduklarını belirten Demir, “Suşehri’nin cazibe 
merkezi haline gelmesi için belediyemiz, ilçe esnafı sivil toplum kuruluşları-
mız, derneklerimiz ve Sivas Platformu olarak hep beraber elimizi taşın altına 
koyacağız” diye konuştu. 

Platform başkanı İsmail Erdem de Platform olarak Sivas’a ve Sivaslılara en iyi 
şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti. Programın ardından Uzun, Demir, 
Coşkun, Erdem ve beraberindekiler, Su-Vadi Yurdu’nda birlikte yemek yedi. 
Platformun Suşehri incelemeleri sırasında, Doğanşar Belediye Başkanı Necdet 
Oktay Karaman da yer aldı.”

Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Celal Deniz ayrıca Suşehri’ne unu-
tulmaz hizmetler yapan aynı zamanda Suşehri Derneği ile Vadi Federasyonu ku-
rucularından olan İrfan Göz, Ali Yüksel, İsmail Karabiber ve Neşet Yıldız beye 
plaket sundu. Plaketleri Platform Platform Başkanı İsmail Erdem, İkinci Başkanı Ha-
san Genç, Sivas milletvekili Selami Uzun ve Suşehri Kaymakamı Abdullah Demir 
verdiler. 

SUŞEHRİ NİÇİN İL OLMAK İSTİYOR?

Suşehri gezisine ilişkin olarak Suşehri Derneği Başkanı ve Sivas Platformu Yönetim 
Kurulu üyesi Celal Deniz, Yaşar Aslan’a şunları söylemişti:

“Öncelikle herkese Vadi’den sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Gördüğünüz gibi 
burası bir ova, bu ovada yetişmeyen hiç bir mahsul yok. Buna rağmen insanların 
işsizlik nedeniyle metropollere göçmesi ayrı bir düşünce. Bu kadar verimli toprak-
larda neden tarım canlanmıyor? Daha verimli bir hale gelse, belki de vatandaşlarımız 
İstanbul’a göçmeyecek. Şimdi bu bölgenin en çok yetiştirdiği ürünlerden biri şeker 
pancarı, şeker pancarını üreten vatandaşımız harcadığı mazotun parasını bile çıkara-
mıyor. Şimdi bu vatandaşımız pancar eker mi? Ama buna rağmen yine inatla pancar 
ekmeye devam eden vatandaşlarımız var. Bu bölgede tahıl olarak arpa, buğday, şeker 
pancarı gibi belirlenmiş bitkiler dışında da ne yetiştirilebilir? Sebzecilik profesyonel 
olarak nasıl yapılır, soğuk hava depoları nasıl çoğaltılır? Hatta vatandaşın ürettiği 
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ürünleri pazarlayacak kuruluşlar olabilir mi? Olur. Burada bu işler amatör yapılıyor. 
Meyveleri kimse bahçesinden toplayıp değerlendiremiyor. Neden? Çünkü bu bölge-
de bir tane meyve suyu fabrikası yoktur. Bunlar buraya gelmeli, insanlar daha çok 
bilinçlendirilmeli, Devletin politikasına bak. Sivas’ta bir tane dikimevi varken, ve 
İstanbul’da en çok Sivaslı bulunuyorken, Sivas’taki dikimevini de İstanbul’a götürü-
yorlar. Kardeşim İstanbul’daki sıkıntı ve nüfus fazla. Orada her türlü iş bulunabiliyor 
ama, burada o imkân yok. O halde yatırımlar bu tarafa kaydırılmalı. Simdi bakıyor-
sunuz on yıl önceki nüfus sayımı ile şimdiki sayım arasında yüzde elli, yüzde altmış 
kayıp var. Bir gün bu bölgede yaşayacak kimse bulamayacağız. Kim buralara sahip 
çıkacak. İnsanları buralarda tutmanın yolunu ben sanayileşme ve tarımın profesyo-
nel yapılmasında görüyorum.”

Celal Deniz, Suşehri’nin il olma talebine ilişkin gerekçeleri şöyle sıraladı:

“1954 yılından beri Suşehri’nin il olması konusu gündeme getirilmiş. Bu bölgeye 
siyaset yapmaya gelen siyasetçilerimiz de devamlı bölgede İmranlı, Akıncılar, Gölo-
va, Koyulhisar, Suşehri’ni sınırlayan bu bölgeye geldiklerinde biz burayı il yapaca-
ğız, demiş oyları almış gitmişler. Ama bu güne kadar kimse 82. plakayı verememiş. 
Ama halk artık doydu. Siyasetçiler de gelip ‘il yapacağız’ demiyorlar. Neden il olmak 
istiyoruz? Biz Sivaslı olmaktan son derece gururluyuz. Cumhuriyetin temellerinin 
atıldığı bir vilayetin kimliğini taşımaktan da son derece gururluyuz. Ama bu gezide 
de gördüğünüz gibi bu coğrafyanın içinde olan Gölova, Suşehri, Koyulhisar, İmranlı, 
hatta Mesudiye, Giresun’un Şebinkarahisar’ı tamamen kültürü bile farklı. Bir bakı-
yorsunuz horon oynayanlar Sivas Halayı oynayamıyorlar. Bilemiyor, çünkü bu bölge 
Sivas kültürünü alamamış ki. 

Bu bölgede o kadar değişik yerlerden insanlar var ki, Selanik’ten gelen muhacir 
göçmen arkadaşlarımız var. Trabzon’un Akçaabat’tan gelen arkadaşlarımız var. Bu 
bölgede karalahana çorbası yapılıyor. Sivas’ta mısır ekmeği var mı yok. Bu bölgede 
var. Neden? Çünkü Karadeniz’in kültürünü almış. Burası tarım memleketi. Bir vatan-
daşın Bağkur’la işi olursa vilayetle halletmesi gerektiği bir işi düşünebiliyor musunuz 
harman ayının olduğu bir zamanda. Adam işini gücünü bırakacak buradan iki yüz 
kilometre gidecek, işini halledecek. Halledebilirse dönecek, ertesi gün halledecekse 
Sivas’ta konaklayacak. Bir gün daha geriye gidecek. Sivas’ın bir ucundan bir ucuna 
450 kilometre. İstanbul’dan Ankara kadar uzaklığı olan bir il. Tabi ki Valimiz çok 
çalışkan, Sivas’a bir şeyler katmaya çalışıyor. Ama bu coğrafi konumda, geniş alanda 
bir Vali’nin günü birlik ulaşması mümkün değil. Valimize teşekkür ediyoruz. Bu 
bölgenin tarımsal alanda gelişmesi için gayret gösteriyor. Bu gerekli, vatandaşımızın 
bilinçlendirilmesi lazım. Biz Sivaslı olmaktan gururluyuz. Ama bu bölgeye, ulaşım 
bakımından coğrafi ve yerleşim yerleri bakımından bir il gerekmektedir. Karaman 
Konya’dan ayrıldı. Konya’ya bir şey olmadı, Belki daha da güzelleşti. Karaman da 
bir vilayet olarak oradaki vatandaşlarına hizmet götürmeyi sağladı. Devletimizin uy-
guladığı politikalara bakarsan Güneydoğu’da nüfusu çok az olan, yerleşimi ulaşımı 
olmayan yerlere siyaset uğuruna vilayet yaptılar. Ben buradan diyorum ki, insanlara 
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hizmet amacıyla bu bölgeyi vilayet yapalım.”

SÜPRİZLER İLÇESİ AKINCILAR

 Gezinin üçüncü günü, Akıncılar ziyareti ile başladı. Akıncılar, Sivas Platformu tem-
silcilerini olağanüstü sıcak bir alaka ve öğrencilerin halk oyunlarıyla karşılamıştı. 
Akıncılar Dernek Başkanı Salih Aydın yol arkadaşlarına çok güzel ev sahipliği yap-
mıştı. Akıncılar ilçe merkezindeki karşılama, festival alanında verilen kahvaltı, tek 
kelime ile mükemmeldi. Belediye Başkanı Mevlüt Albayrak:

“Hepinize hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedikten sonra 
mikrofonu Platform Başkanı İsmail Erdem’e vermişti. Erdem, bu sıcak karşılamaya 
arkadaşları adına teşekkür ettikten sonra, platformun ve bu gezinin amacını anlattı. 
Akıncıların ziyaret edilen on beşinci ilçe olduğunu ve son ziyaretin Koyulhisar ola-
cağını ekledi. 

Platform temsilcileri Akıncılardan gözleri, gönülleri ve mideleri tok olarak ayrılır-
ken Akıncılar Dernek Başkanı Salih Aydın şunları söylüyordu:

“Özellikle ben sizlere teşekkür ediyorum. Sivas’ımızın güzide insanları olarak hoş 
geldiniz, şeref verdiniz, bizler sizleri burada misafir etmekten son derece mutluyuz. 
Akıncılar 1990 yılına kadar belde olarak yaşamış, Suşehri ilçemize bağlıydı. Rahmetli 
Özal’ın Sivas’ın beş beldesinin ilçe olması kararıyla Altınyayla, Akıncılar, Doğanşar, 
Gölova ve Ulaş projesiyle 1990 yılında ilçe oldu. İlçe olmasıyla birlikte çehresi de-
ğişti. Buranın bir derneğe ihtiyacı vardı. Büyüklerimiz 1990 yılında Akıncılar Kültür 
ve Dayanışma Derneği’ni kurdular. Burada ne gibi bir etkinlik yaparız derken, çifti-
mizin ürettiği, kavunu karpuzu göz önüne aldık. Kavun Festivali adı altında bu yıl 
on üçüncüsünü yapacağız. Akıncılar İlçesi Kültür Sanat ve Kavun Festivali her yıl 
Ağustos’un ilk haftasında burası dolup taşıyor. Üç gece her gün bir etkinlik bu alanda 
yapılıyor. Bu festival ilçemizin çehresini değiştirdi. Artı kavunumuzun adı duyuldu, 
Karadeniz’e ve diğer vilayetlere kavunumuzu pazarlıyoruz. Çevre iller gelip kavunu-
muzu tarladan alıyor. Çiftçimizin yüzü gülmüştür.”

Zaman su gibi akmış ve Koyulhisar’a ulaşılması gerekiyordu. 

GENİŞ BİR ALANA KURULMUŞ İLÇE: KOYULHİSAR

Sivas Platformu’nun Koyulhisar gezisini Anadolu Ajansı şu haberle yerel ve ulusal 
medyaya duyurmuştu:

“Sivas Platformu Üyeleri Koyulhisar’da  

Sivas Platformu üyeleri, Koyulhisar ilçesinde incelemelerde bulundu. 

Merkezi İstanbul’da bulunan Sivas Platformu’nun Başkanı İsmail Erdem ve Platform 
üyeleri, ilçeyi gezdikten sonra Koyulhisar Belediyesi Düğün Salonu’nda ilçenin tanıtıldığı 
programa katıldı. 

 Programda, Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren, slayt eşliğinde ilçenin tarihi, kül-
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türel ve coğrafi özellikleri ile sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve belediyenin çalışmaları hak-
kında bilgiler verdi. 

Başkan Eren ilçeyi ziyaretlerinden dolayı Platform üyelerine teşekkür etti. 

Koyulhisar Kaymakamı Mehmet Kurt ise platformun Sivas adına yapacağı her türlü 
çalışmada Koyulhisar ilçesinin desteğini yanında göreceğini ifade etti. 

Platform Başkanı İsmail Erdem de platform üyelerinin kentin 16 ilçesinden saygın ki-
şilerden oluştuğunu belirterek, “Platform üyelerimiz ile Sivas’ın 16 ilçesini tanımak için 
yola çıktık. İlçelerimizin güzelliklerini görmek için gezi düzenledik. Gürün ile başlayan 
gezimizin son durağı Koyulhisar oldu. Geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkmalıyız” diye 
konuştu. 

Konuşmaların ardından Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren, Sivas Platformu Baş-
kanı İsmail Erdem’e ilçedeki anıt çeşmeyi simgeleyen plaket verdi.”

Koyulhisar Gezisi yerel basında şöyle duyurulmuştu:

“Merkezi İstanbul’da bulunan Sivas Platformu’nun üyeleri ilçemize gezi düzenledi. Eğri-
çimen Yaylası’nı da gezen platform üyeleri ilçemize hayran kaldılar. 

  Sivas Platformu üyeleri, ilçemizde incelemelerde bulundu. 

Merkezi İstanbul’da bulunan Sivas Platformu’nun Başkanı İsmail Erdem ve Platform 
üyelerinin, Sivas gezisi programı Koyulhisar ilçesi ile noktalandı. 

İlçeyi gezen platform üyeleri, daha sonra Belediyemiz Düğün Salonu’nda Koyulhisar’ın 
tanıtıldığı programa katıldı. 

Programda, Belediye Başkanımız İlhan Eren, slayt eşliğinde ilçemizin tarihi, kültürel ve 
coğrafi özellikleri ile sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve Belediyenin çalışmaları hakkında bil-
giler verdi. Başkanımız Eren ilçeyi ziyaretlerinden dolayı Platform üyelerine teşekkür etti. 

Programda konuşan Kaymakamımız Mehmet Kurt ise platformun Sivas adına yapacağı 
her türlü çalışmada Koyulhisar ilçesinin desteğini yanında göreceğini ifade etti. 

Platform Başkanı İsmail Erdem’de Sivas’a düzenledikleri gezinin Gürün ilçesi ile baş-
layıp Koyulhisar ilçesi ile sona erdiğini söyledi. Sivas Platformu üyelerinin kentin 16 il-
çesinden saygın kişilerden oluştuğunu ifade eden Erdem, “Platform üyelerimiz ile Sivas’ın 
16 ilçesini tanımak için yola çıktık. İlçelerimizin güzelliklerini görmek için gezi düzenledik. 
Gürün ile başlayan gezimizin son durağı Koyulhisar oldu. Geçmişimize ve kültürümüze 
sahip çıkmalıyız. Biz bu amaçla gezi düzenledik” şeklinde konuştu. 

Platform üyeleri ve beraberindekiler Belediye Başkanımız İlhan Eren tarafından Eğri-
çimen Yaylası’nda düzenlenen yemeğe katıldılar. Yayladaki gezinin ardından tekrar ilçeye 
dönen platformun üyeleri Kütük Ev’de yorgunluk atarak Koyulhisar’dan ayrıldılar. 

Sivas Platformunun ilçemize düzenlediği gezide, Suşehri Belediye Başkanı Şaban Coş-
kun, Doğanşar Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman, Akıncılar Belediye Başkanı Mev-
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lüt Albayrak ve Platform üyelerinden Sivasspor İkinci Başkanı Mustafa Süs’de yer aldı.” 

Sivas Platformu temsilcileri, Koyulhisar Eğriçimen yaylasında bir sürprizle daha 
karşılaşacaklardı. Belediye Başkanı bir gün önceden Madımak toplatmış ve konuk-
ları için pişirtmişti. 

İSMAİL ERDEM’İN DEĞERLENDİRMESİ

Koyulhisar’la birlikte gezi sona ermişti. Platform Başkanı İsmail Erdem, geziyi söy-
le değerlendirmişti:

“Malumunuz beraber dolaştık. Çok büyük zevk aldık. Sivas Platformu olarak Sivas’ı 
tanımak ve tanıtmak amacıyla yola çıktık. Birinci programı Kasım ayında gerçekleş-
tirmiş ve dokuz ilçeyi gezmiştik. Yedi ilçemiz kalmıştı. Cuma sabah Gürün ilçemize 
ulaştık. Sayın Kaymakam ve Belediye Başkanı bizi ağırladılar. İki saatlik bir dinleti-
den sonra Ulaş ilçemizde bir ara verdikten sonra Sivas merkezine gemdik. Merkez-
deki ziyaretlerimizde ildeki son durumlar hakkında bilgiler aldık. Cumartesi sabah 
ekip olarak Doğanşar ilçemize hareket ettik. Burada da Sayın Belediye Başkanımız 
bize ev sahipliği yaparak uğurladılar. Öğle saatlerinde İmranlı ilçemize geldik. Sayın 
Kaymakam ve Belediye Başkanları bizi karşıladı. İlçemiz hakkında görüşlerini ve ya-
pılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. İmranlı ilçemizden kızıl dağı gerek Gölova 
ilçesine geldik. Burada da Sayın Belediye Başkanı ilçeye ilişkin bilgiler verdi. 

Akşam saatlerinde Suşehri ilçemize geldik. Belediye Başkanımız, Kaymakamı-
mız, Sivas Milletvekili Selami Uzun Bey bizlerle oldu. Bize bilgiler verdiler. Akşam 
Suşehri’nde konakladıktan sonra, pazar sabahı Akıncılar İlçesi’ne ulaştık. Akıncılarda 
bizi bir sürpriz bekliyordu. Sağ olsunlar Halk Eğitim Müdürlüğümüzün halk oyun-
ları ekibi bizleri karşıladılar. Bu bizler için son derece anlamlı oldu. Bilahare davul-
zurna ekibi de gelerek orada halay, horon oynandı. Oradan festival alanına geçildi. 
Sayın Kaymakamımız, Belediye başkanımız kahvaltı hazır etmişlerdi. Bizi ağırladılar. 
Bilahare Kılıççaya Barajına gittik. Bu baraj büyük bir arazi işgal etmiş olmasına rağ-
men, netice itibariyle elektrik ihtiyacımıza katkıda bulunuyor. Buradan Koyulhisar 
ilçesine gittik. Burada da ilçe merkezinde Belediye Başkanı ve Kaymakam tarafından 
karşılanmış olduk. Görüşmelerimizi yaptıktan sonra eğri çimen yaylasına geçtik. 
Saat 17 civarında bu yayladan ayrılarak İstanbul’a devam edeceğiz. Doğanşar’dan iti-
baren gittiğimiz yerlerin Belediye Başkanlarının da bizim kafilemize katılması bizler 
için gurur verici. Sivas halkı sözde değil de özde misafirperver, sıcakkanlı, özellikle 
hemşerilerine, komşularına çok düşkün insanlar. Bu da bizim insani değerlerimizle 
örtüşen ve olması gereken bir durum. Şu anda vadi bölgesinin dört Belediye Başkanı 
bizimle beraber. Bizim Sivas Platformunun aslında nüfuzuna da işaret ediyor. Bizim 
ekibimiz Sivas’ı kucaklayan bir yapıya sahip. Tam takımdaşlık ruhu içinde yürüyen 
bir ekibiz. Daha önce ziyaret ettiğimiz dokuz ilçede de olağanüstü karşılanmıştık. 
Sivas merkezimizde de olağanüstü itibar görmüştük. Burada da sizler şahit oldunuz. 
Bu programların oluşmasında İstanbul’dan çok fazla bir müdahalemiz yok. Sadece 
geleceğimizi, tarihini, saatini ilettik. Program da saat saat uygulandı. Hangi ilçeye 
gittiysek ikramlar hasır, konaklayacağımız yerler, istirahat edeceğimiz yerler hazırdı. 
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Burada hem Sivaslının güzelliği var, hem de Sivas Platformu’nun gücünü yansıtıyor. 
Daha önceki dönemlerde Sivas’a gelip giden bizim şu anda Yönetim Kurulu içinde İş 
Adamları Derneğinde ve Sivas’ın değişik kuruluşlarında görev alan çok tecrübeli alt-
mış yaşlarında bir Emin Kangal ağabeyimiz var. Onun çok güzel bir tespiti var. Dedi 
ki ‘Ben, yıllardır çok farklı amaçlarla derneklerle vakıflarla, Sivas’a yapılacak çalışma-
larla ilgili Sivas’a defalarca geldik gittik ama, böylesi karşılama, böylesi itibar, böylesi 
güler yüz muhabbet hiç görmedik.’ Lütfediyor bu saygınlığı bize atfediyor ama, ben 
diyorum ki bu saygınlık ekip ruhundan kaynaklanıyor. Bizler yola çıkarken elli arka-
daş şu an Yönetim Kurulu’nda her ilçeden seçkin insanlar var. Bu seçkin insanların 
hepsinin çevresinde halka halka nüfuzları oluştu. Siz bunları üst üste koyunca der-
yalar, denizler, okyanuslar oluşur. Biz de bu anlamda Sivaslılar adına gururlanıyoruz. 
Diyoruz ki bu birliktelik, gelecek için Sivas’la alakalı çok iyi bir alt yapı adımıdır. 
Bizden sonraki kuşaklar için bu sevgi iklimini devam ettirmenin azmi içindeyiz…

İstanbul’dan Sivas’a geliş sebeplerimizden bir tanesi Sivas’ı ve ilçeleri yerinde gör-
mekti. Buradaki sosyal hayatı, ekonomik hayatı, insanların hayata bakışını, fiziki 
yapılanmalarından ruh hallerine varana kadar hepsini fotoğraflama şansına sahip 
oluyoruz. Buradaki otuz beş arkadaşımızın gözlemleri farklı farklı. Dönüşümüzde 
bunun bir raporunu hazırlayacağız. Bu da Sivas’la ilgili yapılacaklar da  alt yapı oluş-
turacak.”

Sivas Platformu Danışma kurulu Üyesi Ahmet Özdemir, üç günlük “İkinci Sivas 
Gezisi” sonundu İstanbul’a dönünce mensubu olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiye-
tinin günlük gazetesi Bizim Gazete’de ve yazarı olduğu “sanatalemi.net” sitesinde 
beş bölümlük bir dizi yazı yayınlamıştı. “Şiiri Sivas’ta Yaşamak” ana başlığı altın-
da yayınlanan bu yazıları aşağıda yayınlıyoruz: 

ŞİİRİ SİVAS’TA YAŞAMAK

Sivas’ın yedi ilçesini kapsayacak olan yolculuğumuzun başında Sivas Platformu 
Başkanı İsmail Erdem uyarmıştı: “Sivas’tan dönerken üzerimizdeki yükün arttığını 
hissedeceksiniz.”

Aydınlık bir ufka açılan kapıdan başlıyordu yolculuğumuz. “Önce insan” diyerek, 
insanı sevmek ve hizmet etmek amacı ile hiçbir etnik ayrımcılık yapmadan, herkesin 
inancına, dünya görüşüne saygılı olarak bütün Sivaslıları kucaklayacaktık. 

Küçük ayrıntılar içinde boğulmadan, eksikliklerimizi, hatalarımızı görecek, öz eleş-
tirimizi yapacak,  kendimize güvenerek sevgi ve hoşgörü ikliminde hizmete yöne-
lecektik. Modelimiz Türkiye’ye örnek olacaktı. Her şeyden önce geçmişte yaşanan 
üzücü olayları geride bırakacak, bunlardan dersler alarak yepyeni bir sayfa açacaktık. 

Mustafa Kemal’in Sivas’ı Kurtuluş’un merkezi yapmasının altında yatan gerçeği 
kavramamız ve kavratmamız gerekirdi. Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem’in 
özetlediği bu düşünceler içinde, kasım ayının son haftasında çıktığımız Sivas yolcu-
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luğunda; Sivas İl merkezinin dışında Yıldızeli, Hafik, Zara, Divriği, Kangal, Ulaş, Al-
tınyayla, Şarkışla ve Gemerek ilçelerini ziyaret etmiştik. Bu gezimizde ilk durağımız 
Gürün olacaktı. 

Tan vakti, Kayseri - Pınarbaşı yolundan Gürün topraklarını girmiştik. İstanbul İl 
Genel Meclisi ve Sivas Platformu Yönetim Kurulu üyesi Besim Cebecioğlu, geçti-
ğimiz yerleri tanıtıyor, İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdem Demirci’de 
hatırlatmalarda bulunuyordu. 

Rahmetli Özkan Yalçın’ı yetiştiren topraklardaydık. Özkan, “Gül Dökümü”nde:

“Bilsem deli çaylar sana akmada / Baharla at-başı koşar gelirdim” diyordu. Okya-
nuslara kavuşacak deli çayların ilk gözelerini, kaysı bahçelerini seyrederek Gürün’e 
koşarcasına gidiyorduk.

Gürünlü ozanlar içinde İrfani’yi bir başka severim: İrfani: “Niçin ağlamayım niçin 
gülmeyim / Deli gönül bir sevdaya bağlandı  / Özü şirin sözü şirindir yarim, / Gam-
zesi ok, kaşı yaya bağlandı” diyen şair. 

Onun oğlu Mehmet Sezai de şairdir. Aşık Layiki mahlasıyla şiirler söylemiştir. Gü-
rün için söylediği güzelleme ne de güzeldir:

“Evvel bahar yaz ayları gelende / Açılır bahçede gülü Gürün’ün / Hava bulanıp da 
yağmur yağınca / Her dereden çağlar seli Gürün’ün. …..” İrfanı’nın torunun torunu 
Şair Cengiz Alpay’la tanışır ve severdim.  1991 yılında İstanbul’da rahmetli olmuştu. 

Gürün gerişinde bir mola yerinde durarak elimizi yüzümü yıkadık. Şehir merke-
zinde otobüsten indik. Belediye Başkanı Mehmet Aktaş’ın kardeşinin vefat ettiğini 
öğrenmiştik. Başsağlığı dilemek için Belediye’ye doğru yola düştük. O gün Gürün 
pazarının kurulduğu gündü. Köylüsü kentlisi Pazar yerindeydi. İstanbul pazarla-
rında ne varsa, Gürün pazarında da noksansız vardı. Ancak, eskiden gördüğümüz, 
köylülerinden getirdikleri yumurtaları, yağları, peynirleri, yoğurtları sattıkları köşe 
yoktu. Ne yazık ki şimdi köylüler, yumurtalarını dahi Gürün’den alıp köylerine dö-
nüyorlardı. 

Belediye Başkanı Mehmet Aktaş yaslı olmasına rağmen, satır başlarıyla Gürün’ün 
sorunlarından söz etti. Eğitime verdikleri önemi, başlattıkları Akıllı sınıf uygulama-
sını anlattı. Gürün Festivali hazırlık çalışmalarını, Meyveciliğin geliştirilmesi ile ilgili 
atılan adımları, Çekül Vakfı yaptıkları işbirliğini sıraladı. 

Gürün’ün önemli kültür miraslarından biri harabe halinde bulunan tarihi Gürün 
Kilisesi binasıydı. Yıllar önce belediye içerisinde kilisenin de bulunduğu araziyi şa-
hıslara satmıştı. Şimdi kültür mirasının önemi kavranılmıştı. Belediye, Gürün turiz-
mi açısından bir kaynak olabilecek bu yapıyı geri alıp restorasyonunu yaptırmak, 
turizme açmak istiyordu ama, satın almaya gücü yetmiyordu. 

Platform Başkanı İsmail Erdem kuruluşunda günümüze Platformun gösterdiği 
aşamaları anlatmış, etnik ayrımcılık yapılmadığını örneklemek için son Genel Ku-
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rul toplantısında Şarkışlalı Ermeni kökenli bir hemşerinin de Yönetim Kurulu’na 
seçildiğini söyledi. Kaymakam Gül ve Belediye Başkanı Aktaş tarafından Platform 
başkanı Erdem’e Gürün’ün doğal güzelliklerinden biri olan Gökpınar Gölü’nün tab-
losu armağan edildi. Kahvaltı’dan sonra kısa bir gezinti ve daha sonra Sivas’a hareket 
etmiştik. 

Gezinti sırasında Gürünlü Âşık İrfani ve diğer âşıklara ilişkin, Gürünlülere sor-
duğum sorulardan tatmin edici bir cevap alamamıştım. Gürün Festivallerinde bu 
konuya da ağırlık verilmeliydi. 

Gürünlüler onlarca şairlerinden hiç olmazsa, Tahiroğlu Mehmed’i (Serdari), Yüz-
başı Sadık oğlu Hafız Abdi Efendi’yi, Muhammed Hayrani Baba’yı, Şeyh Sükuti’yi 
(Halil Baba), Şeyh Mikdat Remzi’i (Geda), Halil Kemali Baba’yı, Şeyh Hulusi’yi, Hacı 
Baba’yı (İrfani), Kavaklı Aşık Rıza’yı , Çevirmeli Layıki’yi, Mehmet Çetinkaya’yı Ya-
vuz Rıfat Doğutan’ı, Halil İbrahim Yörük’ü, Mehmet Oğlu Said Yiğittürk’ü, Şakşak-
pınarlı Fazıl Oyat’ı, Hasan Hüseyin Korkmazgil’i, Prof. Dr. Kaya Bilgegil’i, Gülhan’iyi, 
Şah Turna’yı, Hamit Bölücek’i, Cengiz Alpay’ı ve daha  bir çoklarını tanımalıydı. 

Sivas Merkezi’ndeki programımız yoğundu. Valilik, Belediye Başkanlığı, Ticaret 
Odası ve Sivas’taki beş partinin il başkanlıkları ziyaret edilecekti. 

Sivas’ta ilk gözümüze çarpan, “Cıbıllar Parkı”nın cıbıl olmuşluğuydu. Kısa zamanda 
gerekçesini öğrenmiştik. Başta Gök Medrese ve Buriciye Medresesi gibi tarihi eserle-
rin ortaya çıkarılması için, onları gizleyen ağaçlar seyrekleştirilmişti. Kısa zamanda 
buradaki dokuya uygun yeşillendirme ve ağaçlandırma yapılacaktı.

DOĞANŞAR’DA KAHVALTI

Sivas Platformu’nun otobüsü Sivas’ın yeni ilçelerinden Doğanşar’a doğru ilerliyor-
du. Önceleri yalnız dere kenarlarında kavak ağaçları görebiliyorduk. Biraz sonra, 
ağaç fukarası kel tepelerde tek tük yeşillikler görmeye başladık. Giderek çoğaldı. Bir 
süre baraj inşaatlarının varyantlarında dolaştıktan sonra, gözlerimiz yeşilin bir bi-
rinden güzel tonlarıyla bayram etmeye başladı. Doğanşar’a yaklaşmıştık. Önce Fikri 
Karaman’ı anımsadım. Keşke o da aramızda olsaydı. Bu yörelerle ilgili en kapsamlı 
araştırmaları bu toprakların çocuğu olarak o yapmıştı. Doğanşar İlçesi ve Köyleri Bel-
geseli kitabı sekiz yıl önce yayınlandığı zaman yazdığım yazıda, “Keşke her ilçenin 
bir Fikri Karaman’ı olsa” demiştim. Fikri Karaman’ın “Sivas-Tokat Tozanlı Kazası” ve 
“Ortaköy” adlı dev eserlerini okuyunca aynı arzuyu daha içtenlikle duydum. 

Doğanşar Sivas’ın yeni ilçesi ama, Anadolu’nun eski yerleşim merkezlerinden biri. 
Tarihi adı İpsile. Bu isim Bizans döneminden kalmış. 1399’da Osmanlılar tarafından 
fethedilmiş, Timur istilasıyla tekrar elden çıkmış, 1424’de yine Osmanlıların eline 
geçmiş.

Doğanşar 19. yüzyılın son çeyreğine kadar Tokat’a bağlı kalmış. 1870 yılında Sivas’a 
bağlanınca Tozanlı nahiyesi olarak adlandırılmış. 1872’de Hafik ilçe olunca, Hafik’e 
bağlanan Doğanşar, 1906’da Reşadiye’ye, sonra tekrar Hafik’e bağlanmış. Doğanşar 
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9 Mayıs 1990’da ilçe olmuş.

1690-1765 yıllarında yaşayan  ( Avrenli ) Akörenli Karaoğlan adında bir âşık var. 
1727 yılında Doğanşar yani o zamanki adı İpsile için bir destan söylemiş. Bölgedeki 
yerleşimin ne kadar eski olduğunu anlatmak için birkaç dörtlük aktarmakla yetine-
ceğim:

Al yeşil bürümüş dört bir yanımı

Söylenir dillerde adın Epsile

Ben de duydum şöhretini şanını

Söylenir dillerde adın Epsile

Vardım Tekeli’ye duman bürümüş

Bakırlı’nın karı yeni erimiş

Aşıkların derdi nazlı yar imiş

Söylenir dillerde adın Epsile

Dağlar sıralanmış bir ulu kervan

Suyun şifalıdır dertlere derman

Erenler serdarı Hubyar Sultan

Söylenir dillerde adın Epsile

……..

Bizden selam olsun Kümbet Baba’ ya 

Oğuz’u Türkmen’i çıkmış obaya

El açtım torluğa durdum duaya

Söylenir dillerde adın Epsile …..”

Doğanşar, Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi arasında yer alıyor. Diyorlar ki, tepenin 
Doğanşar tarafında kar yağarken Hafik tarafına bakan yüzünde güneşli bir hava göre-
bilirsiniz. Doğanşar’ın doğusunda Koyulhisar, batısında Yıldızeli, kuzeyinde Almus 
ve Reşadiye, güneyinde Hafik ve Zara ilçeleri var. 

Doğanşar Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman’ın anlatımıyla Ergenekon’u ya-
şıyor. Ama bu Ergenekon zamanımızda bir örgüte verilen isim değil. Tarihimizdeki 
Ergenekon’a benziyor. Çok değil 27 kilometrelik bir yol yapımıyla dünyaya açılacak. 
Cevre il ve ilçelerine ulaşımı üçte bir oranında azalacak. 

Doğanşar’da bizi Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman, Kaymakam Hakan 
Yavuz Erdoğan ve Sivasspor’un ikinci Başkanı Mustafa Süs karşılamıştı. Doğru-
ca 1938 yılında Doğanşar’ın Eskiköy’ünde doğan Dünya Şampiyonumuz Ahmet 
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Ayık’ın adını taşıyan parka girdik. Kahvaltı masamız hazırdı. Keteler, börekler, ballar 
halis yağlar ve türlü peynirler dizilmişti. Kazanda kaynamakta olan sütün mis gibi 
kokusu parkın girişine kadar yayılıyordu.

Ev sahibi olarak bizden önce Doğanşar’a gelmiş ve gerekli hazırlıkları yapmış olan  
“Darıkol köylü” Sivasspor’un ikinci Başkanı Mustafa Süs, kendi eliyle tabaklarımıza 
“turşu mıhlaması” servisi yapıyordu. Turşu mıhlaması buranın yerel yemeklerinden-
di. Pezikten yapılan dal turşusu kıyılıyor, soğan kıyma ve salça eklenerek pişiriliyor 
ve üzerine yumurta kırılıyordu. Patatesle pişirildiği gibi kuş başı etle de pişiriliyordu. 
Elbette güveç veya tepsi ile fırına verilince bir başka tat kazanıyordu. 

Kahvaltı’dan sonra Doğanşar Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı 
Necdet Oktay Karaman, Siyasi Partilerin temsilcileri Doğanşar’ın sorunlarını dile ge-
tirdiler. Sorunların en başında istihdam alanlarının olmaması geliyordu. Halk, tarım 
ve hayvancılık yerine az da olsa istikrarlı bir maaşı olsun istiyordu. Böylece soysal 
güvenceye kavuşabilecekti. Daha önce uygulanan “İnekçilik Kooperatifi” başarılı 
olamamıştı.  Devlet ve Tarım Bakanlıklarının yanlış projeleri, hatalı uygulama ve 
yönlendirmeleri halkı zararlara uğratmış, hayal kırıklığı yaratmıştı. Onun için yeni 
projelere sıcak bakmıyorlardı. 

Sorunların anlatımı, Sivas Platformu Başkanı ve Yardımcılarının görüşleri bir birini 
izlerken, gezi ile ilgili bir belgesel hazırlamakta olan Yaşar Aslan beni almış, Ahmet 
Ayık ve Kartal heykelinin önünde kurulu kameranın karşına getirmişti. Doğanşar-
lı şairlerden söz etmemi istemişti. Kameraman Hamit Hasbay eliyle sağa sola değil 
kamera’nın adesesine bakmamı işaret ediyordu. 

Enver Haşmet, Ozan Ömer, Aşık Kaptan, Tahir Serin, H. Hüseyin Demiray, Ahmet 
Çıkmaz, Kezban Yaşar, Elif Karataş Ahmet Turan Yılmaz, Turan Yancı, Arif Köse, Hü-
seyin Yıldırım, Hüseyin Mert gibi isimleri anmakla yetindim. Haşmet’in “Kumarcı” 
destanından birkaç dörtlük okudum:

“Servet tükenince şaşkına döner

Bir kavga yüzünden hayatı söner

Ne varsa verince rahata biner

Sarılır hasıra yatar kumarcı….”

Doğanşar’ı anlatan ne kadar çok şiir var.  Yerim olsa da Ozan Ömer’in emmi oğlu 
Destanını aktarabilsem. Doğanşar’ın dört bir köşesi dile gelirdi. Sivas Platformu he-
yeti Doğanşar’dan büyük bir hoşluk içinde ayrılırken Kaptani’nin 

“Soğuk suların akışı  

Diktir Çeğcek’in yokuşu 

Tekeli’den kuşbakışı 

Seyreledim Doğanşar’ı” 
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dörtlüğünü hatırladım. Kuşbakışı gördüğümüz Doğanşar’ı geride bırakırken, gezi 
boyunca bizimle birlikte bulunan Belediye Başkanı Karaman ve Süs’ün isteği ile  
“Dipsiz Göl” ve traverten oluşumlarını görmeden geçememiştik. 

İMRANLI GERİYE GÖÇ BEKLİYOR 

“Senden hiç kopmadım can memleketim,

Kızılırmak,Kızıldağ’lı İmranlı,

Başka iklimlerde yetimim yetim,

Gönül hasretinden dağlı İmranlı.”

İşte böyle diyor Ozan Sentezi. Asıl adı Gültekin Toga. İmranlı’da doğmuş. Uzaktan 
İmranlı’yı görünce hatırladım. İmranlı, sılâ, gurbet, özlem duygularının odağı. Şöyle 
bir bakınca onlarca şiir buldum. Hepsinde hasret, hepsinde sitem var:

“Kuzeye baksan Suşehri ile Akıncılar

Batıdan gelir sana hep yolcular

Doğuda kalmış Refahiye ve Erzincanlılar

Güneyine kimse uğramaz İmranlım.”

Kısaca İmranlı’yı tanıtayım: Bir bucağı, 103 köyü ve 16 mezrası var. Bir zaman 
bucak olan Karacaören Köyü’nün nüfusu 2000’den 149’a düşmüş. İşte İmranlı’nın 
sorunlarının en önemlisi: Göç… Göç.. Göç. 

Buna karşın ilçe merkezinde gelişme kendini gösteriyor. Kartal heykelcikleriyle 
süslü parkının karşısında büyük bir inşaatın temeli atılmaktaydı. Sordum. Öğrenci 
yurdu ve öğrencilerin çalışacakları, araştırma yapacakları modern bir etüt merkezi 
yapılacakmış. Toprak damlı yerler giderek yerini betonarme ve saç çatıya bırakmış. 
Modern evler yapılmakta. Sessiz ve huzurlu bir kent görünümü var. Suyuyla, ha-
vasıyla, insanlarıyla her şey doğal. Gözlerinize bir sanayi kuruluşu, fabrika ve buna 
benzer tesis çarpmıyor. İmranlı’nın bir başka sorunun istihdam olduğunu söylemek 
için ne kahin olmanıza, ne de birilerinin söylemesine gerek yok. 

İlçe’de yaz mevsimi çok kısa. Yüksek bir yerde kurulmuş. İklim sert. Bu nedenle 
merkez ve köylerinde halk tarım, hayvancılık ve arıcılıkla uğraşıyor. 

Belediye Başkanı Vedat Yüksel Sivas Platformu heyetini Belediye Nikâh ve toplan-
tı salonunda kabul etti. Şimdiye kadar bir çok yerel örgütlerin kendilerini ziyaret 
ettiğini, ancak Sivas ölçeğinde böyle bir üst kuruluşun ilk kez ilçelerine geldiğini 
söyledi. Solonda İmranlı’da teşkilatı olar siyasi partilerin hepsinin ilçe başkanları da 
vardı.  Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem, Platformun kuruluşunu ve amaçlarını 
açıkladı. 

İmranlı Kaymakamı Yusuf Karaloğlu göç konusuna dikkati çekti: “Ne kadar göç 
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etmiş olsak da, hepimizin gönlünde çocukluğumuzdan ve bu yörelerden bir şeyler 
var” dedi. 

Sivas Platformu yöneticilerine: “Değerlere sahip çıkılmasında ve gençlere akta-
rılmasında sizlere büyük görevler düşüyor,” diyen Karaloğlu, “Nerelisin?” diye so-
rulduğunda “Annem babam Sivaslı ama, ben İstanbul’da doğdum” diyenle “Şimdi 
İstanbul’da oturuyorum ama ben Sivaslıyım” diyen arasında fark bulunduğunu be-
lirtti. Kaymakam Yusuf Karaloğlu, İmranlı’nın küçük ölçekte bir ilçe olmasına rağ-
men, hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, Türkiye bazında ilk olarak bir ilçede 
Sanayici ve İşadamları Derneğini kurduklarını ekledi. Eğitime verilen önemden söz 
eden Karaloğlu, 100 öğrenciye burs verildiğini ve İmranlılı öğrencilerin yarışmalarda 
ilk ona girdiğini söyledi. 

Belediye Başkanı ve Kaymakam birlikte büyük şehirlerde yaşayan ve geçim sıkıntı-
sı çektiklerinden yakının hemşerilerini İmranlı’ya davet ettiler. Sivas Platformu’nun 
dile getirdiği hususlardan biri de buydu. 

İmranlı’dan ayrılırken Kızılırmak’a baktım. Arı, duru akıyordu. Birazdan Kızıldağ 
eteklerinden geçerken rengi kan kırmızıya dönecekti. Bu yerlerin topraklarını kim 
bilir Anadolu’nun nerelerine bırakarak Ankaralıların musluğuna ulaşacaktı? 

Kızıldağları aşarken Mayıs’ın son haftasında kar yağıyordu. Yolların kenarları bu-
zulcuklarla doluydu. Geçtiğimiz her kayadan, şarıl şarıl sular akmaktaydı. Bir yerden 
geçmiştik ki, dağlardan gelen sular aşağıya dökülürken ikiye ayrılıyor, bir kol kuze-
ye, bir kol güneye doğru akıyordu. Bunlardan biri Yeşilırmak’a, diğeri Kızılırmak’a 
vücut veriyorlardı. Nihayet Vadi’ye girdik. Vadi platformunu, federasyonu oluşturan 
ve bu yörelerin güzelliğini ağızlarından düşürmeyen arkadaşlarımızın ne kadar haklı 
oldukları ortaya çıkmıştı. 

Gölova’ya doğru yaklaştığımızda sicim gibi, bereket gibi yağmur yağıyordu. Bu top-
raklar yağmur yağmasa da bereketliydi. Hemen her arktan sular akmakta, bahçeler, 
tarlalar arasında akıp gitmekteydi. Dünyayı saran “Küresel Isınma” buralara gelme-
mişti. 

Eski ismi Ayanis olan Gölova’dan Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde söz etmişti. 
Cumhuriyetin ilanından sonra Suşehri’ne bağlı bir bucak merkezi iken, 1972 yılında 
belde, 1990 yılında da ilçe konumuna getirilmişti.

Sevgili arkadaşımız Sadi Özata’nın köyünden geçerek Gölova’ya girdik. Nefis man-
zaralara mankenlik yapan baraj gölünün sırtındaki Gölova, güney sahillerimizdeki 
anlı şanlı tatil beldelerinden farksızdı. 

Böylesi doğa zenginliği içerisindeki ilçemizin bir fakirliği vardı ki, yürek yakıyordu. 
Bunu otobüsten inip ıslanmamak için koşar adam Belediye binasına girince anladık. 
Belediye başkanı Nail Akdoğan, en büyük sorunlarının nüfus olduğunu söyledi. 
Gölova ilçesinin nüfusu son sistem sayımla 2000’in altına düşmüştü. İlçe olmaları 
nedeniyle Belediye teşkilatı kaldırılmamıştı. Gölova onca zenginliğe rağmen nüfus 
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fakiriydi. Nüfus az olduğu için İller Bankası’ndan aldığı pay da düşüyordu. Geç-
tiğimiz ay paylarına ancak 16.000 YTL düşmüştü. Bunun 10.000 YTL’si kesilmiş, 
belediyeye 6.000 YTL kalmıştı. Bu para ile 1 Başkan, 11 Belediye memuru, 1 daimi 
işçi ve 8 geçici işçi olmak üzere 21 kişilik personelin maaşı,  Belediye araç parkın-
da 2 binek taksi, 2 otobüs, 2 traktör, 3 damperli kamyon, 1 paletli kepçe, 1 lastikli 
kepçe, 1 cenaze arabası, 1 itfaiye aracının masrafları karşılanacak ve İlçe’ye belediye 
yatırımları yapılacaktı.  Bu mümkün değildi. Ama belediye başka gelirler bularak 
durumu kurtarabilmekteydi. 

Belediye Başkanı bir atık su tesisi kurabilmek için çektiği sıkıntıları anlatıyordu. 
İller Bankası, Çevre Bakanlığına göndermişti. Çevre bakanlığı proje istiyordu. Bele-
diyenin mühendisi olmadığı için proje hazırlatamıyordu. 

Beş yıldan beri ilçe merkezinde bir banka şubesi yoktu. Memur maaşını almak 
için çevre ilçelerdeki bankalara gidiyor. Harcamalarını maaşını aldığı yerde yapıp 
Gölova’ya dönüyordu. Gölova memurlarının ilçe ekonomisine katkıları bulunmu-
yordu. 

Sivas Vadi Federasyonu Başkanı ve Platform Yönetim kurulu üyelerinden Av. Ali 
Yüksel söz alarak Vadi’nin buradan itibaren başladığı, bölgenin deprem kuşağında 
yer aldığı ve Gölova Baraj gölünün bütün vadiyi sulamasına rağmen Gölova’ya bir 
yararının olmadığı konularına değindi. Sivas Platformu Başkan Yardımcısı ve İstan-
bul İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Genç, Gölova’da İş Bankası Şubesi açılması için 
girişimlerde bulunacağını söyledi. Bir süre Gölova’nın nüfus sorunu esprilere kay-
naklık etti. “Belli ki Gölova’da ailelerin üç çocuktan fazlasına ihtiyaçları var”  diyenler 
çoğunluktaydı. 

Belediyeden ayrılınca Gölova’nın örnek sayılabilecek kültür merkezini gezmek im-
kanı bulmuştuk. Bir yanda el emeği göz nurunu ürüne çeviren Gölovalıları, bir yan-
da bilgisayar odası ve internetten yararlanan öğrencileri, bir yanda okuma odasını 
gördüm. O kadar hoşuma gitti ki, Şarkışla köyleri için yanımda taşıdığım kitapları 
buraya armağan etmeden yapamadım. 

Suşehri’ne doğru yola koyulduk. Akıncılar ilçesinin kenarından geçerken otobüsü-
müz durdu. Akıncılar için Salih Aydın’ın getirdiği koliler, beklemekte olan Belediye 
yetkililerine teslim edildi. Bu ilçeyi yarın ziyaret edecektik. Artık rehberimiz Suşeh-
rili olan İsmail Karabiber’di. 

ATATÜRK’ÜN SEVGİSİNİ KAZANMIŞ BİR İLÇE: SUŞEHRİ  

Suşehri’ne yaklaşırken, İsmail Karabiber Kösedağ savaşını anlatıyordu. Kösedağ 
karşımızdaydı. Kösedağ Savaşı, Anadolu Selçuklularının, Moğollara yenilmesiyle so-
nuçlanmıştı. 1 Temmuz 1243’de yapılan bu savaş, önemli bir dönüm noktasıydı. 
Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılma sürecine girmesine neden olmuştu. Aspasya 
bağlarından geçerek Suşehri’ne girdik. Ne yazık ki yapılaşma burada başlamıştı. Ka-
rabiber, eski cezaevini gösterdi. Kapalıydı. Mahkum olmadığı için cezaevini kapat-
mışlardı. Son kalan bir iki mahkûmu da Şebinkarahisar’a nakletmişlerdi. Bu Suşehri 
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için iyi puandı. 

Kısa bir turun arkasından Belediye Toplantı Salonuna geçtik. Belediye Başkanı Şa-
ban Coşkun önce konuklarına Suşehri’ni tanıtan bir belgesel izlettirdi. Daha sonra 
Slayt eşliğinde ilçenin tarihi, coğrafi, tarım, sanayi, ticaret, sağlık, eğitim ve kültürel 
özellikleriyle ilgili bilgiler verdi. Suşehri’nin niçin il olması gerektiğinin dayanakları 
bu bilgilerin içindeydi. 

Söz alan AK Partisi Sivas Milletvekili Selâmi Uzun, iktidar olarak yapılanların ve 
yapılacakların özetini verdikten sonra, hizmetlerin tümünün devlet eliyle yapılma-
sının zorluğuna dikkati çekti: “Sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşüyor. Bu 
nedenle Sivas Platformu örgütlenmiş, ilçeleri bir araya getirmiştir. Başkan İsmail 
Erdem ve arkadaşlarını kutluyorum” dedi. 

Suşehri Kaymakamı Abdullah Demir, bütün Sivas’ı kucaklayan Sivas Platformunu 
kutlayarak söze başladı. Suşehri’nin cazibe merkezi haline gelmesi için başta beledi-
ye ve diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte yaptıkları çalışmaları anlattı. Bu amaç 
uğruna Sivas Platformu da dahil olmak üzere herkesin elini taşın altına koyması 
gerektiğini söyledi. 

Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem, Platformun kuruluş amacını ve geçirdiği 
aşamaları dile getirdi. Bu toplantıda, Sivas Platformu Yönetim Kurulu ve Suşehri 
Derneği Başkanı Celal Deniz, vefa örneği göstererek, derneğinin hazırladığı pla-
ketleri, yörenin hizmet adamları olan İrfan Göz, İsmail Karabiber, Ali Yüksel  ve 
Neşet Yıldız’a takdimini sağlamıştı. Ayrıca Belediye Spor Kulübü için İstanbul’da 
hazırlattıkları formaları Belediye yetkililerine takdim etmişti. 

Toplantı sonunda, Bulahiye’den Andıriyas’a ve Suşehri’ne uzanan tarih şeridinde 
Kösedağ Savaşlarını, Osmanlı Rus Savaşları ve 3. Ordu’nun buraya çekilmesi gibi 
pek çok konuyu hatırlamıştık. Üç köyde Antep Fıstığı yetiştiriciliğinin başladığı ve 
başarıya ulaşıldığı bilgisine ulaşmıştık. 

Platform heyeti Su Vadi Yurdu’nda akşam yemeğini yemiş, Neşet Yıldız, İsmail 
Karabiber ve İrfan Göz’ün konuğu olarak burada gecelemişti. Doğanşar Belediye 
Başkanı Necdet Oktay Karaman’da Sivas Platformu üyeleri ile birlikte olmuştu. 

Bütünüyle Vadi, başlı başına bir saklı güzellikti. Yüce Atatürk’ün “Eğer TBMM reisi 
olmasaydım Yalova’ya veya Suşehri’ne belediye reisi olmak isterdim” sözünün nede-
nini buralara gelmeyen ve görmeyen kimselerin anlaması mümkün değildi. Gölova, 
Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar’la birlikte  bu vadi içinde kalan Erzincan, Giresun ve 
Tokat’ın ilçelerinin Küresel ısınma diye bir problemi yoktu. Her köşeden şırıl şırıl 
sular akmakta, bahçeleri, tarlaları sulamakta sonra barajları, göletleri doldurmakta, 
derecikler, dereler oluşturarak Kızılırmak ve Yeşilırmak’a kol oluşturmaktaydı. 

18 Mayıs günü sabah kahvaltısını Akıncılar ilçesinde yapacaktık. Ama Suşehrili-
ler, kahvaltı yaptırmadan bırakmadılar. Akıncılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Salih Aydın, Akıncılar’da hazırlık yapılmakta olduğu haberini veriyor, mi-
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delerimizde biraz yer ayırmamızı tavsiye ediyordu. Suşehri’nden Akıncılar’a doğru 
giderken, Siyami Boylu’nun bir şiirinden iki dörtlüğü hatırlamaya çalışıyordum:

“Yüce dağlarını kar mı bürüdü, 

Al yeşil yazmalı güzel Suşehri’m. 

Kervanlar yol yaptı sende yürüdü, 

Ezelden ebede var olasın Suşehri’m. 

Buz gibi sular çıkar bağrından, 

Nehirler oluşur yeşil dağlarından. 

Koyunlar,kuzular beslenir sulağından, 

Aleme örneksin sen Suşehri’m.

AKINCILAR’IN BAYRAK SEVGİSİ

Sivas Platformu heyeti, Salih Aydın’ın rehberliğinde Akıncılar ilçesi meydanına 
ulaştığında, geleneksel giysileri içinde öğrencilerin oluşturduğu halk oyunları ekibi 
hazır bekliyordu. İlk dikkatimizi Kösedağ’ın yamacına yapılmış dev bir Türk Bayrağı 
çekti. Bu bayrak gece ışıklandırılıyor ve kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyormuş. 
Bizler otobüsten inerken, çocuklar halk oyunları gösterisine başladılar. O kadar gü-
zel ve oynuyorlardı ki hepimiz hayranlık ve coşku içinde kalmıştık. Belli ki çok 
çalışmışlar ve öğretmenleri çok emek vermişti. Otuzun üzerinde kız, yirmiye yakın 
erkek öğrenciden oluşan ekip, Halk Eğitim Merkezi’nde eğitiliyormuş. Gösterileri 
milli günlerde ve her yıl geleneksel olarak yapılan Kavun Festivali’nde büyük ilgi 
görüyormuş. 

Öğrencilerin gösterilerinden sonra Protokol Konuşmaları yapıldı. Belediye Başkanı 
Mevlüt Albayrak, Sivas Platformu üyelerinin ilçeye gelmesinden duydukları mem-
nuniyeti dile getirirken, İsmail Erdem teşekkür etti. Bizim Vadi Federasyonu adına 
Ali Yüksel ve Suşehri Dernek Başkanı Celal Deniz duygularını anlattılar. Arkasın-
dan davul zurna eşliğinde Akıncılarlı ev sahipleri ile Platform heyeti halaylar çekme-
ye horonlar tepmeye başlamışlardı. Bu arada Faruk Uğur, halay başı olmuş; Sadi 
Özata, Salih Aydın, Celal Deniz onu izliyordu. 

Akıncılar, geçmişten günümüze çok farklı uygarlıkları barındırmış. İç Anadolu ile 
Karadeniz Bölgelerinin geçiş çizgisinde yer alıyor. Bu özelliği iklimine, bitki örtü-
süne, kültür ve folkloruna da yansımış. Burada Davul - zurnayı da, kemençeyi de 
görebilirsiniz.  İç Anadolu ve Karadeniz kültürüne, 1924 ve 1932 yıllarında gelen 
göçmenlerin kültürleri de eklenerek Akıncılar’a özgü bir sentez oluşturmuş. Bunu 
oyunların figürlerinden giysilerine kadar izlemek mümkün. 

Çevrede olduğu gibi Akıncılarda “Üç Ayak”, “Çen Çen Kızı”, “Hoş Bilezik”, “Tamza-
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ra”, “Güzeller”, “Düz Halay (Tepeler)”, “Dik Halay (Hisar)”, “Kına”, “Sarhoş”, “Temu-
rağa” gibi halk oyunları oynanıyor. 

Akıncılar’da kısa bir gezintinin arkasından ilçenin girişindeki özel olarak yaptırıl-
mış bulunan Festival alanına ulaştık. Her türlü gereksinimin düşünüldüğü ve çok 
az ilçeye nasıp olmuş özel bir alandı burası. Bizleri Akıncılar kaymakamı Gökmen 
Çiçek ve beraberindekiler karşıladılar. Masalara oturmamızla yine milli giysiler gi-
yinmiş öğrenciler kahvaltı servisine başladı. Günün ikinci  kahvaltısını Akıncılar’da 
yapmak durumundaydık. 

Taze tere yağı, balı ve mantarlı omleti fazla kaçıranlar, yine davul zurna eşliğinde 
halk oyunlarına katılmadan edemediler. Sıra “Madımak” oyununa gelince, bu kez 
halay başı görevini Besim Cebecioğlu üslenmişti. 

İstanbul’da bulunan Akıncılar İlçesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticileri, 
Akıncılar’la yakından ilgileniyor. Öğrendiğim kadarı ile bir süre önce ilçeye gelmiş-
ler. Kaymakamı Gökmen Çiçek ve halkla görüşmüşler. Öncelikli olarak bir kültür 
merkezi, çok amaçlı salon yapılması ve  13. Kültür Sanat ve Kavun Festivali Orga-
nizasyonu için kolları sıvamışlar. Sivas Platformu Yöneticilerinden Nazmi Zengin, 
Salih Aydın, Kavun Festivali ağası Azimet Şahlanoğlu’nun gayretlerini gördüm. 

Akıncılar halkı yöresel sanatçılarına önem veriyorlar. Yurt dışında bulunan Kamil 
Köse, Hüsnü Aydoğdu, Erdoğan Solmaz, Bir süre önce vefat eden Mehmet Şimşek, 
Eyyüp Can, Sultan Ardıç, Yunus Ünal, Şinasi Can, Nazmi Can,  Hasan Bülbül gibi 
isimler kulağıma takıldı. Şairler arasında Bilal Can’ı, ev hanımı olan İmren Kutlu’yu, 
Seyfettin Çoban’ı, 1999 yılında vefat eden Nevzat Sevinç’i ve 1995 yılında vefat eden 
Şenbağlar Köyünden Dursune Bacı’yı anmak gerekir. 

Akıncılardan sonraki durağımız Koyulhisar’dı. 

KOYULHİSAR VE EĞRİÇİMEN YAYLASI

Sözü Koyulhisar ve Eğriçimen Yaylasına getirmeden önce gezme fırsatını bulduğu-
muz Kılıçkaya ve Çamlıgöze Barajlarından birkaç satır söz etmeliyim. 

Kılıçkaya Barajı, Kelkit Nehri üzerinde enerji üretmek amacıyla 1980 - 1990 yılları 
arasında yapılmış. Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 7.milyon m³, 
akarsu yatağından yüksekliği 134,00 m., normal su düzeyinde göl alanı 64,42 km². 
Kılıçkaya barajı ülkemize yılda 332 GWh’lık enerji üretiyor. Ayrıca yüzlerce hektar-
lık alanı suluyor. 

Hemen yakınındaki Çamlıgöze Barajı ise Kılıçkaya Barajı’ndan artan ve taşkınlar 
nedeniyle bırakılan suyu tutmak ve çevreyi taşkınlardan korumak amacıyla yapılmış. 
Aynı zamanda elektrik üretimi yapılıyor, sulamada kullanılıyor. Kelkit Nehrinden 
yüksekliği 38 metre ve yılda  88 GWh’lik enerji üretiyor. 

Aynı amaçla yol boyunca birkaç barajın daha yapılmakta olduğunu gördük. Belli ki 
gelecek yıllarda Kelkit çayının akışını seyretmekle kalmayacağız. Beşer onar kilomet-
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re aralıklarla vadi boyunca yapılan barajlarla enerji açığımızı kapatacağız. 

Gözlemlediğimiz bir başka güzellik, Çamlıgöze Barajı yakınlarında oluşturulan ha-
vuzlar ve burada alabalık üretimiydi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Timur Karabal 
Meslek Yüksek Okulu’nda Su Ürünleri Bölümü açılmış ve burada  öğrenciler alabalık 
yetiştirmeye başlamıştı. 

Çamlıgöze Barajı’nın biraz aşağısında, kayaların dibinde oluşmuş su birikintisine 
bazı kimselerin mayo ve şortlarla girdiğini görmüştük. Otomobilleriyle gelmişlerdi. 
Sivas Vadi Federasyonu ve Sivas Platformu Yönetim Kurulu üyelerinden İrfan Göz 
orada kaplıca kaynağının bulunduğunu söyledi. Doğal olarak oluşmuş açık hava 
kaplıcasını bilenler değerlendiriyorlardı. İrfan Göz, boşa akmakta olan bu suyun de-
ğerlendirilmesi için çalışıldığını söyledi. 

Akıncılar’dan Koyulhisar’a doğru giderken, uzaktan Kösedağ eteklerinde Aydınlar 
Köyünü gördük. Bu köy Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem’in köyüydü. Bir 
gün önce birkaç saatliğine bizden ayrılmış, köyüne gitmişti. Yolda kavuşmuştuk. 
Tarihi su kanallarından anlaşılacağı üzere bu köyün geçmişi 2000 yıl önceye gidiyor. 
Aliler, Alalar olarak bilinirken adını Aydınlar koymuşlar. Gerçekten aydını bol bir 
köy. 1725 yılından beri Koyulhisar’a bağlı. Kuzeybatısına Cifeniz Kalesi’nin kalıntı-
ları bulunuyor. Yine köy hudutları içerisinde ve şimdi arazi olarak kullanılan Rum 
İmparatorluğuna bağlı Çeğilli kalıntıları var. Batısında “Çiğdemlik” adıyla bilinen bir 
höyük, doğusunda “Uğursuz Tepesi” adıyla anılan yer ören ve kalıntılarına rastlanı-
yor. Aydınlar köyü, ilk okula 55 yıl önce kavuşmuş şanslı köylerinden biri. 

VADİNİN İNCİSİ KOYULHİSAR

Koyulhisar’a yaklaşırken rehberlik görevini üstlenen Platform Genel Sekreteri İb-
rahim Aksoy çevreyle ilgili bilgiler veriyordu. “Vadinin incisi Koyulhisar” sözlerine 
Suşehrililer yanıt verdiler: “Doğru vadinin incisi Koyulhisar, ama vadinin birincisi 
Suşehri” dediler. Şakalaşmalarla Koyulhisar’a girdik. İçtenlikli, konuksever davra-
nışlarla karşılandık. Belediye arkasındaki parktan bir çay içimi süre ile Kuşbakışı 
Koyulhisar’ı seyrettikten sonra, Belediye Düğün salonu’na geçtik. 

Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren, slayt eşliğinde ilçenin tarihi, kültürel ve 
coğrafi özellikleri ile sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve belediyenin çalışmaları hakkın-
da bilgiler verdi. Engebeli, dağınık ve bir uçtan bir uca 27 kilometre olan belediye 
hudutları içinde hizmet vermenin güçlüklerini dile getirdi. Ziyaretlerinden dolayı 
Platform üyelerine teşekkür etti. 

   Koyulhisar Kaymakamı Mehmet Kurt ise platformun Sivas adına yapacağı her 
türlü çalışmada Koyulhisar ilçesinin desteğini yanında göreceğini ifade etti. 

Platform Başkanı İsmail Erdem’de Sivas’a düzenledikleri ikinci gezinin Gürün il-
çesi ile başlayıp Koyulhisar ilçesi ile sona erdiğini söyledi. Sivas Platformu üyelerinin 
kentin 16 ilçesinden saygın kişilerden oluştuğunu ifade etti. Konuşmaların ardından 
Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren, Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem’e il-
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çedeki anıt çeşmeyi simgeleyen plaket verdi.

Plakete anlam yükleyen anıt çeşmenin kitabesinde şu satırları not ettim:

“1333 ve 1334 senelerinde Ordulu Ahmet Rıfat Bey’in Kaymakamlık zamanında 
Koyulhisar kazası erkek ve kadınının nakliyat-ı askeriyede geçen kıymetli hizmetle-
rine ordunun şükran ve hatırayı takdiridir. 25 Eylül 1334 (1918) ”

Koyulhisar,  Sivas´ın Karadeniz iklim ve coğrafi bölgesine düşen ve ilin en kuzeyin-
de bulunan ilçesi. 1923 yılından 1933 yılına kadar il olan Şebinkarahisar’a bağlı bir 
ilçeyken bu tarihten sonra Koyulhisar, Sivas’a bağlanmış.

Koyulhisar’ın geçmişi ilk çağ uygarlıklarına dayanıyor. Dönemin en önemli ticaret 
merkezlerinden biri olan Kolonya, Koyulhisar’ın eski adı. Anadolu’nun Türkler tara-
fından fethinden sonra bu bölge de kısa süre içinde Türkleşmiş. Koyulhisar şehrinde 
iki adet kayda değer hisar ( kale ) var. Kale-i Bala adındaki hisarı Fatih’in korkusun-
dan Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan yaptırmış.  Koyulhisar’ın eski merkezinde 
yer alıyor. 

Orman ve tabii güzellikleri ile çok zengin olan Koyulhisar’ın tarihi kalıntıları ve bu 
kalıntılara ilişkin bilgiler henüz keşfedilmemiş ve yetirince tanıtılmamış. Turizm için 
büyük bir potansiyele sahip olunduğu halde kayda değer yatırım yok. Sürekli göç 
veriyor. Nüfusu şimdilerde beş bin beş yüz civarında. 

1939 Erzincan depremi sırasında Koyulhisar’da da taş taş üstünde kalmamış. Dep-
rem sonrası yer değiştirerek yeniden yapılanmış. Halkın büyük bölümü ormancılık, 
hayvancılık ve tarımla geçiniyor. Sanayileşme ise bulunduğu coğrafi durum ve göç 
nedeniyle gelişememiş.

Yolda gördüğümüz orta doğunun en büyük yem fabrikalarının biri olan ve Suşehri, 
Koyulhisar ve Akıncılar için çok önemli olan yem fabrikası, ortaklarının anlaşmazlı-
ğa düşmesi nedeniyle kapatılmış ve çürümeye terk edilmiş. 

Koyulhisar’dan Eğriçimen yaylasına doğru hareket ettiğimizde, Sugözü Köyü Ku-
zulu Mezrasında 17 Mart 2005 tarihinde meydana gelen heyelan bölgesini görmüş-
tük. Bu felakette evlerini kaybedenler için Devlet afet evleri yaptırmıştı. Koyulhisar 
Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının çalışmaları ile Koyulhisar ve Köyleri Hizmet 
Vakfı,  Koyulhisar ve Köyleri Sosyal Dayanışma Derneği organizesi ile iş adamları 
Memduh Uz, Necmettin Temel ve İbrahim Aksoy’dan oluşturulan komite, heye-
lan mağdurlarına televizyon ve buzdolabından koltuk takımına kadar eşyalar temin 
etmişti. 

Eğriçimen Yaylası ormanlar arasında güneybatıdan kuzeybatıya doğru uzanan bir 
vadinin içerisinde bulunuyor. Yaylanın Yedigözeler tepesi denizden 1800, Kelkit va-
disinden de 1200 metre yükseklikte bulunuyor.  Dev çam ağaçlarının yer aldığı, 
derelerin çağlayıp aktığı, yeşilin en güzel tonlarıyla ve elvan çiçeklerin kapladığı or-
manda, içimiz içimize sığmıyor, büyülenmiş bir şekilde ilerlerken, karşımıza çıkan 
bir görüntü bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Buraya gelişi güzel  beş yüz civarında ev 
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yapılmış, bu doğa güzelliğinin bir bölümü beton yığınına çevrilmişti. Şimdi Belediye 
duruma el koymuş, bundan böyle yapılaşmaya kısıtlamalar getirmişti. Yeni evler ah-
şapla yapılacak, eskiler de ahşapla kaplanarak betonun çirkinliği gizlenecekti. 

Dinleneceğimiz tesise ulaştığımızda bizi bir sürpriz bekliyordu. Özel olarak toplat-
tırılan madımaktan yemek yaptırılmıştı. Arkadaşlarımızın damakları hasret gider-
di. Bazıları ikişer tabak yediler. Eğriçimen gezisinde Suşehri Belediye Başkanı Şaban 
Coşkun, Doğanşar Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman, Akıncılar Belediye Baş-
kanı Mevlüt Albayrak ve Sivasspor İkinci Başkanı Mustafa Süs de yer almış, bizlerle 
birlikte olmuştu.  

Son yıllarda Koyulhisar dışında yaşayan özellikle de İstanbul’da oturan Koyulhi-
sarlılar belli günlerde burada toplanarak yayla şenlikleri düzenliyorlar. Ayrıca bu 
yörede Dumanlıca, Sarıçiçek, Kalınpınar, Arpacık, Kengercik, Toplan ve Başyayla 
gibi yaylalar da bulunuyor. İçlerinde Dumanlı Baba etkinlikleri ayrı bir önem taşıyor.

Eğriçimen Yaylasındaki gezinin ardından tekrar ilçeye dönmüştük. Koyulhisar’ın  
Kütük Ev’inde yorgunluk atarken, Sivas Platformu Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl 
Genel Meclisi Üyesi Hasan Genç duvarda asılı sazı alıp, sine bastırmış, tezenesini tel-
lerine dokundurmaya başlamıştı. Etrafındaki halka giderek büyümüş, Hasan Genç’in 
konserinden Koyulhisarlılar da yararlanmışlardı. Zaman su gibi akıyordu. Akşam 
üzeri, dört kişinin dışında Sivas Platformu heyeti İstanbul’a hareket etmişti. Yol boyu 
gezi ile ilgili değerlendirmeler yapacaklardı. 

SİVAS KONGRESİ ŞÖLENİ

Sivas Kongresi’nin 89. Yıldönümü İstanbul’da görkemli bir etkinlikle kutlandı. Si-
vas Platformu, bütün Atatürk ve Cumhuriyet severlere büyük bir mutluluk ve coşku 
yaşatmanın kıvancını duydu. 

4 Eylül gününün Ramazana rastlaması nedeniyle, daha büyük kitlelere ulaşmak 
amacıyla Sivas Kongresi’nin 89. yıl dönümünü 31 Ağustos’ta ( Pazar günü, Saat 
17.00 – 24.00 ) Maltepe Stadyumunda dev bir şölenle kutlandı. Şölene yaklaşık 
30.000 kişi katıldı. Günün anlamı ve önemi konuşmalarla anlatıldı. Ülkemizin önde 
gelen sanatçıları bu mutlu günün coşkusunu yaşayanlara coşku ve güzellikler sun-
dular. 

Sunuculuğunu Tayfun Talipoğlu’nun yaptığı şölende; Ahmet Turan Şan, Kubi-
lay Dökmetaş, Cengiz Özkan, Sabahat Akkiraz, Nur Ertürk, Mustafa Tatlıtürk, 
Erensoy Akkaya, Enver Merallı, Çılgın Sedat, İsmail YK, Ali Kızıltuğ, İlke Tür-
kdoğan, ve sürpriz sanatçılar Maltepe Stadyumunda halkımızın karşısında oldular. 
Halk Oyunları ve Semah ekipleri ise binlerce kişiye çoklu ve duygu yüklü anlar 
yaşattılar. 

Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem, “Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle, mil-
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letin geleceği ile ilgili kararlar da Sivas’ta alınmıştır, 4 Eylül Sivas Kongresi, bugü-
ne kadar Sivas ilimizde Devlet protokolü çerçevesinde kutlanıyordu, ilk defa bunu 
İstanbul’da halk şölenine dönüştürdük” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen ise, “Bu bir özgürlük 
manifestosuydu. Bu Kongre Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdeleyicisiydi. Biz Sivaslı-
lar, milli egemenliğimizi sembolleştiren bu tarihi Kongreden geleceğimiz için güç ve 
ilham almaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.     

İSMAİL ERDEM’İN AÇIŞ KONUŞMASI 

Maltepe Stadyumunda kutlanan Sivas Kongresi’nin 89. Yılı Şölenini Platform Baş-
kanı şu açılış konuşması ile başlatmıştı:

“Çok kıymetli hemşerilerim Sivas Kongresinin 89.yıl kutlama şölenine hoş geldiniz.

Yıllardan beri, İstanbul’a gelip yerleşen Sivaslıların sözcüleri durumunda olan hem-
şerilerimiz yüzlerce dernekten ve vakıftan oluşan sivil toplum örgütleri ağına sahipti. 

Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ve Sivaslı Kanaat önderlerimizin istişareleri sonu-
cunda İstanbul’da yaşayan Sivaslıların, sosyal ve ekonomik problemlerine çözüm 
getirmek, onların kentlileşme süreçlerine katkıda bulunmak hedefiyle, “Sivas 
Platformu”nu kurmak düşüncesi hasıl oldu.

Ve dört yıl önce,  İstanbul’da yaşayan 1,5 milyon Sivaslının tanıdığı, sempati duy-
duğu, onları temsil edebilecek, kucaklayabilecek ( 250 ) kişilik “toplum önderi” ara-
yışına girdik ve tespitlere başladık.

Farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, İstanbul’da bulunan yüzlerce sivil toplum 
örgütü, akademisyen, bürokrat, işadamı ve yerel siyasetçilerle birlikte demokratik 
bir zeminde bir araya geldik.

Sivas Platformunun Tüzüğünde belirttiğimiz amaçları kısaca arzetmek istiyorum:

Toplumsal bilincin geliştirilmesiyle birlikte, kentli olmak ve kentlilik bilincini yük-
seltmek. Yaşamakta oldukları kentin hayat koşullarını göz önünde bulundurarak, 
özlerindeki Sivaslılığı korumakla birlikte, iyi bir İstanbullu olabilmek ve Sivaslıların 
yaşam koşullarını yükseltebilmek için eğitim ağırlıklı çalışmalarda bulunmak. 

Sivas’ın tarihini, kültürünü, sanatını ve sanatçısını tanımak ve tanıtmak. Bu alanda 
teşvik edici çalışmalar yapmak ve imkânlar geliştirmek. Sivas’ın sosyo - ekonomik 
kalkınmasına yönelik araştırmalar yapmak, proje ve çalışma grupları oluşturmak.

Sivas’ın doğal zenginliklerini ve tarihi mirasını ülke turizmine kazandırıcı çaba-
lar göstermek; tanıtımına, bir o kadar da bunların korunmasına katkıda bulunmak, 
sosyal projeler hazırlamak, bu projeleri Sivas’ta ve İstanbul’da yetkili kurumlarla ve 
girişimcilerle paylaşmak.

Dar çerçeveli bir hemşericilik yerine kültür hemşericiliğini öne çıkarmak, bölücü ve 
ayrımcı değil, birleştirici ve dayanışmacı olmak.
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Sivas Platformu’nun öncelikli amacı, insana hizmettir. 

Evrensel değerlerle İnsanımıza yaklaşıyor ve sahipleniyoruz. 

Sivas; tarihi, coğrafyası, doğası, kültürü ve farklılıkları açısından zenginliklerle do-
natılmıştır. Zenginliklerimizin her bir unsuru, Platformumuzun varlığına vücut ver-
miştir. 

Farklılıkları zenginlik olarak kabul edip, bu zenginliğin Platform içinde yer alma-
sını sağlamaya gayret gösterdik. Bu gayretimiz gelecek zamanlarda da ısrarla devam 
ettirilecektir. 

Her düşünce ve inançta olan insanımızın, bir arada barış, huzur, ve sevgi iklimi 
içinde, kardeşçe yaşaması, topluma ve geleceğimize artı değerler katması en büyük 
arzumuzdur. 

     20. yüzyılda dünya tarihine geçen Büyük Önder Atatürk’ün kulaklarımızda çın-
layan bir cümlesini hatırlatmak isterim.

 “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” diyen Büyük Önder, yeni yüzyılda da dünya uluslarına 
seslenmeye devam edecektir. 

Bizler, ülkemizin barışına katkı sağlamanın öncelikle kentlerimizde sosyal barış ve 
huzurun temini ile gerçekleşeceği inancındayız. 

Bu vesileyle ülkemize sevgi ve kardeşlik ikliminde yaşamanın bir modeli olma ide-
alindeyiz.

Sivaslı olmanın gururunu,  4 Eylül 1919’da yaşananları okuyarak tatmıştık…..

Bugün ise bu hazzı bizzat yaşayarak tadıyoruz….. 

4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nin 89. yılını kutlama münasebetiyle toplanmış bulu-
nuyoruz.

Bilindiği gibi, Birinci Dünya Savaşı’nın galibi Devletler, ülkemizi kağıt üzerinde 
paylaşmışlardı. Bu paylaşmaya göre, Ulusumuzun siyasi varlığı yok ediliyor,  küçük 
bir bölge dışında,  bin yıllık vatanı elinden alınıyordu.

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi hükümlerine dayanarak, 1 Kasım 
1918’den itibaren Türk vatanının bazı yerleri işgal edilmeye başlandı. 

Türk Ordusu dağıtılırken, ülke içinde çeşitli ayrılıkçı örgütler ayaklanma hazırlık-
larına başlamıştı. Bu örgütlere dış güçler maddi ve manevi katkı sağlıyor, kışkırtıyor, 
yönlendiriyordu.

 Anadolu ve Trakya’daki bazı vatanseverler, “Müdafaa-i Hukuk” adı altında direniş 
örgütleri kurmaya başlamışlardı. Güçleri birleştirmek, ulusal bir uyanışı başlatacak  
adımları atmak kolay değildi. Ülkenin hemen her yerinde, dağınıklık, umutsuzluk 
ve karamsarlık görülüyordu.

Mustafa Kemal Paşa Nutuk’ta şöyle der: 
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“...Esas, Türk milletinin onurlu ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır... Bu ise, 
ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla elde edilir... Ne kadar zengin ve refah içinde  
olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak ol-
mak mevkiinden daha yüksek bir davranışa lâyık olamaz...”

Büyük Önder verdiği kararı şöyle özetler: “Ya İstiklal, ya ölüm...”

Mustafa Kemal Paşa 1919 yılının 21 / 22 Haziran gecesi yayınladığı Amas-
ya Genelgesi’nde vatanın bütünlüğünün, milletin istiklalinin tehlikede olduğu, 
Hükümet’in, yetkilerini kullanamadığı, Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve ka-
rarının kurtaracağı, problemin çözümü için, her türlü etki ve denetimden uzak bir 
milli heyetin kurulması gerektiği, Anadolu’nun en emin yeri olan Sivas’ta milli bir 
kongrenin toplanmasının kararlaştırıldığı ve her ilden milletin güvenini kazanmış üç 
delegenin hemen yola çıkarılması gerektiğini belirtir.

23 Temmuz 1919’da, Erzurum Kongresi’ne Başkanlık eden Mustafa Kemal Paşa bir 
konuşmasında, ulusun içine düştüğü tehlikeyi anlatır. Çıkış yolu için ilk hedefin, 
“milli iradeye” dayanan bir hükümetin kurulması gerektiğini belirtir.

Erzurum kongresinde, vatanın ayrılmaz bir parçası olan, Doğu illeri halkının, düş-
manla mücadele için, elbirliği ile çalışması kararlaştırılmıştır. 

Amasya Genelgesinde “Anadolu’nun en emin yeri” olarak nitelendirilen Sivas, Milli 
Mücadele’nin tek milli kongresinin yapılacağı yer olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 
Sivas, Milli Mücadele hazırlık evresinin en önemli merkezlerinden biri olarak, 108 
gün süre ile ( 2 Eylül – 18 Aralık 1919 ) Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye’ye 
ev sahipliği yapmıştır.

Sivas Kongresi, başarıyla yürütülen bir kongre olarak büyük önem arz etmektedir. 
O günün koşulları altında bu kongrenin toplanması akıllara durgunluk verecek bir 
oluşumdur. 

Böylesine önemli bir konumu ve rolü bulunan bir şehrin insanlarıyla Mustafa 
Kemal’in kurduğu temaslar ve yürüttüğü mücadele, Milli Mücadele tarihimizin ay-
dınlatılmasında önemli bir yer teşkil etmektedir.

Bu koşullarda Kongre toplanmış ve ulus hakkında çok önemli kararlar almıştır. 
Sivas Kongresi’nin Erzurum Kongresi’nden farkı Erzurum Kongresi’nde kabul edilen 
esaslar, daha ziyade açıklanmış ve milli ve hukuki içerik kazandırılmıştır.

Kongre kararları ile ortaya konan amaçları millete anlatmak ve bunlar etrafında 
kuvvetli bir milli birlik vücuda getirmek amacıyla Sivas’ta İrade-i Milliye adlı bir 
gazete haftada iki gün yayınlanmaya başlamıştır.

İşte bu tarihi Kongrede şu kararlar alınmıştır: 

1-  Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür; birbirinden ayrıla-
maz. 
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 2-  Her türlü işgal ve müdahaleye karşı, millet birlik olarak kendisini müdafaa ve 
mukavemet edecektir. 

3-  Kuvâ-yı milliyeyi âmil ve milli iradeyi hâkim kılmak esastır. 

4- Manda ve himaye kabul olunamaz. 

5- Milli iradeyi temsil etmek üzere Millet Meclisi’nin derhal toplanması mecburidir. 

6-  Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir. 

7- Mukaddes maksadı ve umumi teşkilâtı idare için Kongre tarafından bir Heyet-i  
Temsiliye seçilmiştir. 

Sivas Kongresi, Anadolu ve Rumeli’den gelen delegelerden meydana geldiği için 
Erzurum Kongresi gibi yerel değildi. Alınan kararlar yurdun bütününü kurtarmak 
amacını taşıyordu. Bu suretle de Bağımsızlık Savaşımızın, ulusal birliğin, Mustafa 
Kemal liderliğinde toplanması gerçekleşmiş oldu. 

Sivas Kongresi kararlarıyla, 

Türk Ulusu’nun, kendisiyle ilgili kararları, ancak kendisinin verebileceğinin altı bir 
kez daha çizilmişti. Bu kararlarla, vatanın bölünmez bir bütün olduğu, milli iradenin 
hakim kılınacağı, manda ve himayenin kabul olunamayacağı ve bunların sağlanması 
için güçlerin birleştirileceği kaydedilmiştir. Çünkü mandacılığı yani vesayet rejimini 
büyük Türk milletinin karakteri kabul etmez. 

Sivas’ın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki önemi sadece Sivas Kongresi’ne ev sahipliği 
yapmasından ibaret değildir. Kurtuluş Savaşında en çok şehit veren illerden biri olan 
Sivas, Müdafaayı Hukuk Cemiyeti ve Kuvâ-yı Milliye örgütü ile aktif olarak müca-
deleye katılmıştır.

Ama asıl dikkat çekici bir yönü vardır ki o da Sivaslı kadınların kurduğu bir cemi-
yet olan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’dir.

Büyük Atatürk’ün 28 Mayıs 1919 Havza genelgesi ile Ulusal cemiyetlerin yaygınlaş-
tırılması isteği ayrıca Sivas’ta bulunduğu dönemde kadın cemiyetlerinin kurulması 
gerektiği telkinleri bu cemiyetin kurulmasında etkili olmuştur. Nüfusun yarısının 
kadın olduğu bir toplumda, topyekûn yapılacak olan bir savaşta kadın örgütlenmesi 
elbette önem taşıyordu.

Bu cemiyetin kuruluşu Mustafa Kemal Paşa’ya bildirildiğinde “Maksat vatanı mü-
dafaadır. Bu teşebbüsün birinciliği şerefini kazandıkları için Sivaslı hanımefendileri 
tebrik ediyorum.” diyerek duygularını belirtmiştir.

Kurtuluş Savaşımız, emperyalizme karşı verilmiş ve mazlum milletlere örnek ol-
muş, esareti kabul etmeyen, tam bağımsızlık isteyen milletimizin verdiği “topyekün” 
bir savaştır. Dünya üzerinde kadın, erkek, çocuk, yaşlı ve genci ile bütün “ insan 
gücü” nün topluca yönetildiği, bütün ekonomik kaynakların bir elden kullanıldığı 
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modern bir savaştır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa  “Cumhuriyetin Temellerini Burada Attık” diyerek Sivas’ın 
ve Sivaslının Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda ne denli büyük bir rol oy-
nadığını vurgular. 

Sivas Platformu olarak Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresinin 
89. yılını İstanbul’da bir şölene dönüştürerek bütün İstanbullularla birlikte kutlama 
kararını aldık.

Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve ortak değerleri etrafında birleşerek vücuda getir-
diğimiz Sivas Platformu, ülkemizin toplumsal barışına hizmet etmeye devam ede-
cektir.

Bu vesileyle buradan, Sivas’ın adını futboldaki başarılarıyla gündeme getiren Si-
vassporumuza ve onun çalışkan yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Bu organizasyonda desteğini bizlerden esirgemeyen Maltepe Belediye Başkanı Fikri 
Köse’ye, Samandıra Belediye Başkanı Yusuf Büyük’e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı Müsteşarı Selahattin Çimen’e, Dernek ve Vakıflarımızın yöneticilerine şük-
ranlarımı arz ediyorum.

Hepinizi en içten duygularımla selamlarken Sivas Kongresinin 90. yıl şöleninde, 
daha büyük bir organizasyonda buluşmak üzere saygılarımı sunuyorum.”

Sivas Kongresi Çalışmaları

Sivas Kongresi 4 Eylül 1919 Perşembe günü saat 14.00’de Sivas Lisesi ( o zaman-
ki adıyla Mekteb-i Sultani ) salonunda toplantının davetçisi ve düzenleyicisi olan 
Mustafa Kemal’in açılış konuşması ile başladı. İlk oturumda yapılan gizli oylamada 3 
aleyhte oy dışında tüm oyları alan Mustafa Kemal, Kongre Başkanlığı’na seçildi Bekir 
Sami ve Rauf Bey’ler Başkan yardımcılıklarına seçildi.

5 Eylül 1919 günü saat 14.30’da başlayan ikinci oturumda kongre delegeleri, daha 
önce bir komisyon tarafından hazırlanan yemin metni üzerinde tartıştılar ve “vatanın 
kurtuluşu ve milletin mutluluğundan başka hiçbir kişisel maksat izlemeyeceklerine; 
mevcut siyasi partilerin hiçbirinin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine” dair yemin 
ettiler.

7 Eylül 1919 tarihindeki üçüncü oturumda Erzurum Kongresi Tüzüğü’nün metni 
görüşüldü yapılacak değişiklikler aynı gün karara bağlandı. Doğu illeri için öngörü-
len hüküm ve şartlar, bütün ülkeyi kapsayacak biçimde değiştirildi.

8 Eylül 1919 tarihinde gerçekleşen dördüncü oturumda İsmail Fazıl Paşa, Bekir 
Sami ve İsmail Hakkı Bey’ler tarafından kongreye verilen Amerikan mandası konu-
sundaki muhtıra tartışıldı. Yoğun tartışmalar sonrasında muhtıra geri çekildi.

9 Eylül 1919 Salı günü yapılan beşinci oturumda Ankara’da bulunan Ali Fuat 
Paşa’ya telgraf çekilerek Anadolu Kuvâ-yı Milliye Başkomutanlığı’na getirildiği bil-
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dirildi. Meclis-i Mebusan’ın bir an önce açılması, Damat Ferit Paşa hükümetinin 
değiştirilmesi konuları görüşüldü.

10 Eylül 1919 tarihli altıncı oturumda, delegeler Kongre’nin mali ihtiyaçlarına kat-
kıda bulunmayı kabul ettiler. Haftada iki kez yayınlanacak İrade-i Milliye adlı bir 
gazetenin çıkarılmasına karar verdiler. Gazetenin ilk sayısı 14 Eylül’de çıktı ve üç yıl 
boyunca yayın yaptı.

11 Eylül1919 günü yapılan son oturumda çeşitli isimlerdeki cemiyetlerin Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti altında birleştirilmesi bir bildiri ile millete 
açıklandı. Her türlü işgale karşı müdafaa kararı alındı. Kongre Temsil Heyeti’ne 6 
yeni üye seçildi. Damat Ferit Paşa hükümetine duyulan güvensizliği padişaha bildir-
mek ve yeni bir hükümet kurulmadıkça İstanbul ile ilişkileri kesmek kararı alındı. 
Padişaha doğrudan ulaşmak mümkün olmayınca ve verilen süreler dolunca, 12 Ey-
lül sabahından itibaren İstanbul ile ilişkilerin kesilmesi kararı alındı ve tüm merkez-
lere bildirildi.

Sivas Kongresi’nde seçilen 6 kişinin, Erzurum Kongresi’nde seçilen 9 kişilik Temsil 
Kurulu’na eklenmesiyle oluşturulan 15 kişilik yeni Temsil Kurulu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi açılıncaya kadar ülkeyi yönetmiş; böylece Mustafa Kemal Paşa’nın 
Sivas’a geldiği 2 Eylül 1919 tarihinden Temsil Kurulu ile birlikte Ankara’ya hareket 
ettikleri 18 Aralık 1919 tarihine kadar Sivas, fiilen ülkenin başkenti olmuştur.

Mustafa Kemal’in Sivas Kongresi Açılış Konuşması ve Yemin Metni

4 Eylül 1919 günü Mustafa Kemal Paşa, tarihi nutkunu okuyarak Sivas Kongresi’ni 
açmıştır:

“Muhterem Efendiler: Yurdun ve Ulusun kurtuluşunu amaçlayan zorunlu nedenler, 
sizleri bunca sıkıntılar ve engeller karşısında Sivas’ta topladı. Yiğitçe davranışlarınızı 
kutlar, hoş geldiniz demekle, mutluluğumu açıklarım.

Efendiler; Bilinmektedir ki, ulusların insanca haklarına dayanan, söz vermeler üze-
rine 30 Ekim 1918’de İtilaf devletleri ile bir antlaşma yapıldı, ulusumuz, hakça bir 
barışa kavuşacağını umdu. Halbuki bu antlaşma hükümleri, bütün yurdumuza ve 
ulusumuza karşı, kötüye kullanışlarla, baskılarla, zorlamalarla uygulanmaya baş-
landı. İtilaf devletlerinden yüz bulan ülkemiz Hıristiyan’ları ulusumuzun onuruna 
dokunan çılgınca davranışlara giriştiler. Batı Anadolu’da İslam’ın namusu uğruna 
koruması gereken kutsal yerlerine kadar sokulan Yunan zalimleri İtilaf devletlerinin 
hoşgörüleri üzerine canavarca kötülükler yaptılar.

Doğuda Ermeniler Kızılırmak’a kadar genişleme hazırlıklarına giriştiler, şimdiden 
sınırlarımıza kadar dayanıp toptan yok edip öldürme politikasını gütmeye başladılar. 
Karadeniz kıyılarımız da Pontos Krallığı hayalinin gerçekleştirilmesine çalışıldı; Ada-
na, Antep, Maraş ve Konya yakınlarına kadar gelen işgalciler Antalya’ya da girdiler. 
Trakya’da işgal bölgesi içine alındı. Saltanat tahtının yeri ve Halifeliğin merkezi olan 
İstanbul ise, Hükümdar saraylarının içine kadar eline düştü. Bütün bu haksız saldı-
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rışlara karşı İstanbul’daki hükümet, belki tarihte bir benzeri daha görülmemiş bir 
katlanma ile sustu; her zaman için güçsüz, kararsız, dermansız kaldı. İşte bu haller 
ulusumuzu silkinip uyanmaya sürükledi. Artık ulusumuz pek güzel anladı ki, itilafçı 
devletler bu yurtta kutsal varlıklarına ve ulusal kaderine sahip çıkacak bir gücün, 
bir isteğin olmadığına iyice hükmetmişler ve akıllarına geleni işlemişlerdi. Bu yersiz 
sanı yüzündendir ki cansız bir ülke, kansız bir ulus neleri hak etmişse hepsini hiç 
çekinmeden uygulamaya koyuldu. Buna karşı boyun eğip teslim olmuş görünmek, 
tam çöküntüden başka bir sonuç vermeyecektir.

Efendiler; Ulusumuzun sizler gibi uyanık ve şerefli kişileri, görünüşün kaygılı ka-
ranlıklarından umutsuzluğa düşmediler, çünkü onlar bilirler ki, tarih bir ulusun 
varlığını hiçbir zaman inkar edemez, çünkü onlar kuvvetli bir iman ile inanırlar ki 
haksız bir görüşle yurdumuza ve ulusumuza karşı verilen hükümler, ortaya sürülen 
kanılar, er geç iflas edecektir.

Efendiler; İtilaf devletlerinin haksızlıkları ile İstanbul hükümetinin güçsüzlüğü ve 
haksızlığı karşısında ulusumuz, varlığını belirtmek ve bu saldırılara karşı namusunu 
ve bağımsızlığını korumak gerektiğine hükmetmek zorunda kaldı. Bilindiği gibi do-
ğuda geçen savaşın her türlü kaygısını çekmiş ve hele Ermenilerin vahşice zulmüne 
uğramış, yaslı sınır illerimiz ulusal bağımsızlığı, ulusal onuru kurtarmak amacı ile 
Müdafaa-i Hukuk-u Milliye (Ulusun Haklarını Savunması) gibi dernekler kurdular, 
doğudan ve güneyden gelecek tehlikeyi sezinleyen Diyarbakır ilimizde de Müdafaa-i 
Vatan (Yurt Savunması) derneği kuruldu.

Batıda Yunanlıların saldırısı göz önünde tutularak kurulmuş olan ( Ulus Hakları-
nı Savunma Derneği ) Yunanlılar’ın topraklarımıza ayak basması üzerine buraları 
Yunanistan’a katma düşüncesini reddetmek için ayaklandı.

Trakya’da ve Kilikya ( Çukurova )’da ulusal dernekler kuruldu, kısacası doğu ve 
batıdan yükselen ulusun sesi Anadolu’nun en uzak köşelerinde bile yankı buldu. 
Böylece ulusal dernekler düşmanların esaret boyunduruğuna girmemek direnci ile 
ulusal bilincin şahlanmasından doğmuş birer eşsiz kuruluş oldular. Bu yolla yüzyıl-
lardan beri bağımsız yaşayan ulusumuz varlığını dünyaya göstermeye başladı.

Efendiler; Ulusça kurtuluş çaresinin ancak kendi içinde kendi gelişmesinden do-
ğacağı kanısı gerçekleşince, belli tehlikeler karşısında bulunan Doğu Anadolu illeri 
Erzurum Kongresi’ni toplantıya çağırdı, bu sırada idi ki yapılan yazışmalar, ortaya çı-
kan olaylar ve kendini gösteren gerçekler karşısında bütün yurdun bir bütün halinde 
kurtuluşunu amaç edinen Sivas Kongresi, bugün sayın topluluğumuzun kurduğu bu 
genel kongre, daha 21 Haziran 1919 tarihinde kararlaştırıldı.

Efendiler; Burada büyük bir üzüntü ile yüce topluluğunuza bildirmek zorundayım 
ki ülkenin ve ulusun kutsal varlıklarını korumakta güçsüzlükten, miskinlikten başka 
bir şey göstermemiş olan İstanbul hükümeti, ulusu hep yenilmiş, bitmiş göstermek 
gibi düşmanlarımızın çıkarına işleyen aykırı davranışlarda ancak gücünü gösterebil-
di. Bu hal ulusal tarihimizde elbette İstanbul hükümeti hesabına lekeli bir sahifedir.
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Teşekkür olunur ki, efendiler, ulus ve ulusal gücün tam dayanağı olan şerefli ordu-
muz o hükümeti uyarmakla bir çok büyük zarar da önlenmiş oldu, yine de bu halin 
ulusal davranışta bir çok gecikmelere ve duraklamalara sebep olduğu unutulamaz.

Hatırlarda olacak ki, Sivas Genel Kongresi’ni şereflendirmeleri için 22 Haziran’da 
yapılan çağrıda, Erzurum Kongresi’nden söz açılarak orada 10 Temmuz’da toplanıla-
cağı belirtilmişti. Batı Anadolu delegelerinin o zamana kadar Sivas’a ulaşabilecekleri 
sanılıyordu. Böylece Erzurum Kongresi üyelerinin de Sivas’taki toplantıya katılabi-
lecekleri düşünülmüştü, halbuki Sivas’ta toplantı ancak bugün gerçekleşebildi, ara-
dan bir aydan çok zaman geçti, bu uzun süre içinde Erzurum Kongresi Delegelerini 
bekletip durmaktan ise, herkesin kavrayıp katıldığı amaçlar ve esaslar üzerinde ko-
nuşulup kararlara varılması uygun düştü ve sonradan delegelerin seçildikleri yerlere 
dönüp alınan kararları uygulamaya girişmeleri yeğ görüldü. Erzurum Kongresi ve 
dolayısıyla Doğu Anadolu adına Sivas Kongresi’ne katılmak üzere ( Heyet-i temsiliye 
) diye yetkili bir toplulukta seçilip görevlendirildi.

Erzurum Kongresi’nin bildirisinden ve tüzüğünden başka gizli kalmış hiçbir ka-
rar yoktur. Yalnız Sadrazam Ferit Paşa’nın Paris gezintisinden sonra yayınladığı, 
Anadolu’da karışıklık olduğunu bildiren genelgesi büyük üzüntü ve tiksinti ile 
okunmuş, gerçeğe uymayan ülkenin ve ulusun çıkarlarına zarar veren bu bilgisizce 
bildirinin hemen tezkibi kendisinden şiddetle istenmiştir. İstenen bir şey de mil-
letvekilleri seçiminin çabuklaştırılmasıdır. Erzurum Kongresi yalnız Doğu Anado-
lu delegelerinden kurulu olduğu için yetkisini bu çevre içinde sıkışmış görmekle 
yetinmiştir. Ancak Batı Anadolu ve Rumeli delegelerinin katılması ile verilebilecek 
yetki ve tüm bir yetkinin kullanılmasını sizin sayın topluluğunuzun gerçekleşmesi 
koşuluna bağlı gördü, bu yüzdendir ki Doğu Anadolu’da ulusal derneklerin birleş-
mesinden doğan topluluğa ad koyarken “Doğu Anadolu” deyimi kullanılmıştır. Du-
rup dururken Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ya da Anadolu Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti adlarını kullanmak ve bütün Ulusun hakları adına kendi kendini 
yetkili görmek doğru olamazdı, böyle yapılsa idi İstanbul’da olduğu gibi 5-10 kişinin 
bir araya gelerek bütün ulusun yetkili vekilleriymiş gibi asıl yetki sahibi ulusla ilgisiz 
davranışları bir bakıma tekrarlanmış olurdu.

Bununla birlikte efendiler; Erzurum Kongresi bütün ülkenin ve ulusun birleşip an-
laşması uğruna, Doğu Anadolu illerinin başka illerimizle her zaman işbirliğine hazır 
olduğunu belirtmeyi kararlarının başında saymıştır. Elbette yüce varlığınızla kurul-
muş bulunan bu Sivas Kongresi, yurdumuzun ve ulusumuzun bölünmez bir bütün 
olduğunu gerektiği gibi ortaya koyup ispatlayan kararları alacak, esasları koyacaktır.

Efendiler; Millet Meclisi’nin toplanması için öteden beri gösterilen ulusal dilekler 
karşısında İstanbul Hükümetinin daha ilk günden baştan savma davranışları, so-
runları Anayasaya aykırı inatçı direnişleri son günlerde ulusal akımın etkisi ile çok 
gevşemiş, durumdadır. Seçimler için emir de verildiğini biliyorsunuz, bunun gerçek-
leşmesi, Tanrı’nın izni ile sizin davranışlarınız ve direnişleriniz ile sağlanacaktır. An-
cak, seçim başlayıp bitmeden önce, bir ya da birkaç yabancı memleketin mandasını 
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kabullenmek gibi doğrudan doğruya yaşayışımız ve bağımsızlığımızla ilgili bir olup 
bittiye gidilmek söz konusudur.

Ulusal Meclis’in daha toplanmamış olduğu bir sırada yabancıların kuşatıp sıkış-
tırdığı, bağımsızlığını yitirmiş İstanbul Hükümetinin tek başına uygunsuz bir karar 
alması ya da ulusal dileklere uymayan yabancı önerileri hoş görüp kabullenmesini 
hesaba katarak Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin birbiri ardı sıra birbirinden daha 
yetkili, toplanmış olması herhalde iyiliğin ve esenliğin muştusudur. Sözlerime son 
verirken, yurdun ve ulusun kurtuluş ve yükseliş amacına bağlı olan topluluğumuzun 
hayırlı ve başarıya ulaşmasını Yüce Tanrı’dan dilerim.”

Yemin metni 

Sivas Kongresi başlarken delegelerin ettiklerin yemin şu şekildedir:

“Makam-ı Celil–i Hilafet ve Saltanat’a, İslamiyet’e, devlete, millete ve memleke-
te manen ve maddeten hizmetten başka bir gaye ve emelimiz olmadığına binaen 
kongrenin müzakeresi devamı müddetince ihtirasat-i şahsiye ve siyasiyeden ve fır-
kacılık amalinden münezzeh bir azim ve iman ile çalışacağıma ve İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin ihyasına çalışmayacağıma namusum ve bilcümle mukaddesatım namı-
na vallah billah.”

CUMHURİYET’İN TEMELİNİN ATILDIĞI KONGRE

Ahmet ÖZDEMİR

Ulu Önderimiz Atatürk, 13 Kasım 1937 günü Sivas’ta “Burada bir milletin kur-
tuluşunu hazırlayan kararlar verildi.” demişti. Aslında “Cumhuriyet” düşüncesi 
1923’den önce, 4 Eylül 1919’da “Sivas Kongresi”nde filizlenmişti. Kongrede “man-
dacılar” ortalığı karıştırıyorken, buna üzülen Atatürk, akşam yemeğini yedikten son-
ra, yanında bulunan Mazhar Müfit Bey’e dönerek;

“—Hatıra defterine, bugünkü tarihi at!.. Ve oraya şöyle yaz: Bu devletin idare 
şekli Cumhuriyet olacaktır!...”

Atatürk bunu söylediği zaman, kimsenin kafasında Cumhuriyet’in kurulma düşün-
cesi yoktu. O, daha Sivas’ta iken bu karara varmış bulunuyordu.

SİVAS KONGRESİ’NİN 89’UNCU YILI

Yüzyıllar süren cihan imparatorluğunun çeşitli nedenlerle yıkılmasının ardından,. 
Büyük Önderin yeni bir devletin temellerini, 89 yıl önce Sivas’ta atması bir rastlantı 
değildi. Sivas, gerek coğrafyası, gerek insanları açısından özel bir şehirdi. 

Sivas Kongresi, Atatürk’ün dediği gibi, Türk Ulusu’nun, kurtuluşa giden aydınlık 
yolundaki bağımsızlık kararını dünyaya ilan ettiği ilk ulusal toplantıydı. Aynı zaman-
da, Anadolu üzerindeki kurtuluş hareketlerinin birlik ve beraberliğinin sağlandığı 
bir karar organıydı. Bir başka anlatımla, dıştan ve içten gelen bütün zorluklara kar-
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şın, Türk tarihinde başlı başına bir dönüm noktasıydı

TBMM’NİN PROVASI SİVAS’TA YAPILDI

4 Eylül 1919’da başlayıp, 7 gün süren Sivas Kongresi’yle, 7 ay sonra 23 Nisan 
1920’de açılacak olan TBMM’nin, bir anlamda provası yapılmıştı. Türk Ulusu, 
Sivas’ta dayanışma içerisinde kendine yeniden güven duymayı öğrenmişti. Mustafa 
Kemal’in “Ya İstiklal, Ya Ölüm” anlayışı kayıtsız şartsız benimsenmiş, millet irade-
sine dayalı bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştı. 

Sivas Kongresi’yle dünyaya duyurulan kararlar, Türk Ulusu’nun haksızlığa, hukuk-
suzluğa ve işgale direniş destanının unutulamaz bir sayfasıydı.

Sivas Kongresi’nde, Türk Ulusu’nun, kendisiyle ilgili kararları, ancak kendisinin 
verebileceğinin altı bir kez daha çizilmişti. Bu kararlarla, vatanın bölünmez bir bütün 
olduğu, milli iradenin hakim kılınacağı, manda ve himayenin kabul olunamayacağı 
ve bunların sağlanması için güçlerin birleştirileceği kaydedilmişti. 

Sivas Kongresi’nin bize bıraktığı en büyük miras buydu. 

Bu mirası, demokrat bir yaklaşımla, insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir anlayışla 
geliştirip, zenginleştirerek yaşamak ve yaşatmak görevimizdir. 

MONDROS MÜTAREKESİ VE KARAMSARLIK

Sivas Kongresi’nin önemini kavrayabilmek amacıyla,  öncesi ve sonrası hakkında 
satır başı bilgileri vermek istiyorum. Anımsayacaksınız. Birinci Dünya Savaşı’nın ga-
libi İtilaf ( Anlaşma ) Devletleri, ülkemizi kağıt üzerinde paylaşmışlardı. Bu paylaş-
maya göre, Ulusumuzun siyasi varlığı yok ediliyor, bin yıllık vatanı, küçük bir bölge 
dışında elinden alınıyordu.

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi hükümlerine dayanarak, 1 
Kasım 1918’den itibaren Türk vatanının bazı yerleri işgal edilmeye başlandı. Türk 
Ordusu dağıtılırken, ülke içinde çeşitli ayrılıkçı örgütler ayaklanma hazırlıklarına 
başlamıştı. Bu örgütlere dış güçler maddi ve manevi katkı sağlıyor, kışkırtıyor, yön-
lendiriyordu.

 Anadolu ve Trakya’daki bazı vatanseverler, 1918 yılı sonlarında “Müdafaa-i Hu-
kuk” adı altında direniş örgütleri kurmaya başlamışlardı. Güçleri birleştirmek, ulu-
sal ve genel bir uyanış yaratacak mücadeleyi açmak kolay değildi. Değişik düşün-
celer nedeniyle ülkenin hemen her yerinde, dağınıklık, umarsızlık ve karamsarlık 
görülüyordu.

VATANIN KARABAĞRINA DOĞAN GÜNEŞ

Bu karamsarlık ve karanlık içinde, bir ses yükseldi. Mustafa Kemal Paşa, bu du-
rumda milli egemenliğe dayalı, bağımsız yeni bir Türk Devletinin kurulmasından 
başka bir kurtuluş yolunun olamayacağını ortaya koydu.

15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinden bir gün sonra, 9. Ordu 
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Müfettişliği görevine atanan Mustafa Kemal Paşa, karargâhına aldığı bazı arkadaşları 
ile birlikte, İstanbul’dan Anadolu’ya hareket etti.

Mustafa Kemal’in  19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla birlikte, Türk’ün 
ulusal egemenliğe geçiş süreci de başlıyordu. Samsun’da ve daha sonra da Havza’da 
yapılan hazırlıklar ilk kurtuluş ışıklarını yakmıştı. 

DÖRT ŞEYDEN MEDET UMULUYORDU

19 Mayıs 1919’da ülkenin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtuluş için “dört çö-
züm” ileri sürülmüştü. Bunlar:

1. İngiltere’nin kanadı altına girmek ve Osmanlı Devletini devam ettirmek.

2. Amerika mandası altına sığınmak ve Osmanlı Devletini devam ettirmek.

3. Devlet nasıl olsa parçalanacağından olup bitenleri kabul ederek bölgesel kurtu-
luşun çaresine bakmak, bir tür “aşiret-beylik devletleri” kurmak.

4. Devletin parçalanmasını önlemek için tüm güçleri Osmanlı Devletinde toplamak.

Atatürk, bu çözüm yollarının  dördüne de katılmıyordu. Çünkü, bu görüşlerin da-
yandığı bütün gerekçeler “temelsiz” ve “çürüktü”.

TEK ÇÖZÜM  “YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM”DÜ

Atatürk; ulus egemenliğine dayalı, kayıtsız-şartsız bağımsız bir Türk Devleti kur-
mak görüşü ve kararındaydı. Bu kararını da 19 Mayıs günü Samsun’a ayak bastığın-
da uygulamaya sokmuştu. “Nutuk”da bu kararından bahseden Atatürk, dayandığı 
kuvvetli muhakeme ve mantığı şöyle anlatmıştı:

“...Esas ( temel ), Türk milletinin onurlu ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır... Bu ise, 
ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla elde edilir... Ne kadar zengin ve refahlı olursa olsun 
bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden daha 
yüksek bir davranışa lâyık olamaz...”

Atatürk verdiği bu kararı iki kelimeyle özetlemişti:

“Ya bağımsızlık, ya ölüm...”

AMASYA TAMİMİ

Mustafa Kemal Paşa, uyanmaya başlayan  milli bilinçten de güç alarak tam bir ulu-
sal kurtuluş mücadelesi başlatmak çalışmalarına girişti. İşte 21 / 22 Haziran 1919 
Amasya genelgesi, İstiklal Savaşına bir başlangıç ve milli egemenlik yolunda atılmış 
ilk adımdı.

Uzun tahlillere girmeden, bu Genelge’de ( tamim ) şu hususlar yer alıyordu: 

1. Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. 

2. Merkezi Hükûmet, üzerine aldığı yetkileri hakkıyla kullanamamaktadır. Bu 
hal milletimizin hiçe sayılması sonucuna veriyor. 
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3. Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 

  4. Duruma çare bulmak, milletin hak isteyen sesini dünyaya duyurmak için her 
türlü etki ve denetimden uzak bir milli heyetin kurulması gereklidir. 

5. Anadolu’nun her suretle en emin yeri olan Sivas’ta milli bir kongrenin toplan-
ması kararlaştırılmıştır. 

6. Her ilden milletin güvenini kazanmış üç delegenin hemen yola çıkarılması 
gerekmektedir. 

7. Her ihtimale karşı keyfiyetin milli bir sır halinde tutulması gereklidir. 

ASKERİ BİRLİKLERLE İLİŞKİSİNİ KESMEDİ

Kuşkusuz ki Mustafa Kemal, bir yandan da Ulusal Savunma teşkilatını düşünmek-
teydi. O zaman, Osmanlı Ordusunun dağılmamış düzenli kuvveti pek azdı. Savaş 
esnasında milyonlara varan Osmanlı Ordusu, elli bin kişiye inmişti. Üç orduya bölü-
nen bu kuvvetlerden, merkezi Erzurum’da bulunan Üçüncü Orduya Müfettiş tayin 
olunmuştu. Samsun’a gelince, yalnız kendi müfettişliğine bağlı kolordularla değil, 
diğer ordu birlikleriyle de ilişki kurdu. Hepsini, milli hakların savunulması, ulusal 
bağımsızlığın elde edilmesi için direnmeye çağırdı. Ayrıca İstanbul’da bulunan bazı 
kimselere birer mektup yazarak, milli birliğin kurulması zorunluluğundan söz etti. 
Bu mektupların birinde: “Artık İstanbul Anadolu’ya hakim değil, tabi olmak mecbu-
riyetindedir.” demişti. 

ERZURUM KONGRESİ’NİN AÇILIŞI:

Bu olayı Büyük Nutuk’ta şöyle anlatır: 

“Keyfiyet, tarafımdan ordulara ve millete tebliğ edildi. Bu tarihten sonra resmi 
sıfat ve salahiyetten mücerret olarak, yalnız milletin şefkat ve civanmertliğine 
güvenerek ve onun bitmez feyiz ve kudret membalarından ilham ve kuvvet ala-
rak, vicdani vazifemize devam ettik.”

Bu sırada Üçüncü Ordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın tutumu, kurtuluş yo-
lunun en onurlu sayfalarından biriydi.

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’da, bir okulun salonunda ilk toplantısını yap-
tı. On dört gün sürdü. Kongre, başkanlığa oy birliği ile Mustafa Kemal’i seçti. Mus-
tafa Kemal, kongreyi bir konuşmayla açtı. Bir konuşmasında, ulusun içine düştüğü 
tehlikeyi belirtti. Verilen haksız yargıların er geç iflas edeceğini söyledi. Bunun için 
de “milli iradeye” dayanan bir hükümetin kurulmasını ilk hedef olarak gösterdi. 

ERZURUM KONGRESİ KARARLARI

Erzurum Kongresi, bir tüzük hazırladı. Kararlarını bildiren bir de bildiri yayınladı. 
Bir Temsil Heyeti seçerek dağıldı. Bu heyetin görevi, kongrede alınan kararları ger-
çekleştirmekti. Temsil Heyeti Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi. Kongre sonunda 
Mustafa Kemal şöyle demişti: “Tarih kongremizi, ender ve büyük bir eser olarak 
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kabul edecektir.”

Erzurum kongresinde, bir yandan, vatanın ayrılmaz bir parçası olan, Doğu illeri 
halkının, düşmanla mücadele için, elbirliği ile çalışması kararlaştırılmış, bir yandan 
da milli bir istek olarak, İstanbul’daki Meclis-i Mebusan’ın toplanıp gereken önlem-
leri almasının gerektiği vurgulanmıştı.

Erzurum’da başlayan yerel kongre akımı, Batıda Yunan tehdidi altında bunalan Mar-
mara ve Ege bölgelerinde devam etti. 26 Temmuz 1919’da Balıkesir’de, 6 Ağustos’ta 
Nazilli’de, 16 Ağustos’ta Alaşehir’de kongreler toplandı. Bu kongreler sonucunda 
“Kuva-yi Milliye” adı altında vatansever milis güçleri kuruldu. 

SİVAS KONGRESİ

Amasya Genelgesi üzerine yurdun her tarafından seçilen delegeler Sivas’a gelme-
ğe başlamıştı. Mustafa Kemal 2 Eylül 1919 günü Sivas’a geldi. Sivas halkı Musta-
fa Kemal’i şehrin dışında parlak ve candan sevinç gösterileri ile karşıladı. 4 Eylül 
1919’da ise, milli egemenlik ilkesine dayalı yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna temel 
olan Sivas Kongresi, o zamanlar “Mekteb-i Sultani” olarak kullanılan bir binanın 
salonunda, 38 delegenin iştiraki ile toplandı. Sonradan bu sayı 41’e ulaştı.

Bu delegeler şunlardı:

Mustafa Kemal ( Atatürk ), Hüseyin Rauf ( Orbay ) - Sivas, Bekir Sami ( Kunduh ) 
-Sivas, Fevzi ( Baysoy ) - Ezincan, Raif ( Dinç ) - Erzincan, Refet ( Bele ) - Canik Sam-
sun, Kara Vasıf – Antep, İsmail Hami ( Danişment ) – İstanbul, İsmail Fazıl ( Cebesoy 
) – İstanbul, Hikmet ( Boran ) – İstanbul, Ahmet Nuri - Bursa, Osman Nuri ( Özpay 
) - Bursa, Hüseyin ( Bayraktar ) - Eskişehir, Hüsrev Sami ( Kızıldoğan ) - Eskişehir, 
Halil İbrahim ( Sipahi ) - Eskişihir, Mehmet Şükrü ( Koçzâde ) - A. Karahisar, Salih 
Sıtkı ( Kesrioğlu ) - A. Karahisar, Bekir ( Gümüşioğlu ) - A. Karahisar, Abdurrahman 
Dursun ( Yalvaç ) - Çorum, Mehmet Tevfik ( Ergun ) - Çorum, İbrahim Süreyya ( 
Yiğit ) - Alaşehir, Macit ( Suner ) - Alaşehir, Mehmet Şükrü ( Dalamanlı ) - Denizli, 
Yusuf ( Başağazâde ) - Denizli, Necip Ali ( Küçüka ) - Denizli, Hakkı Behiç ( Bayiç ) - 
Denizli, Sami Zeki - Kastamonu, Nuri ( Tatlızâde ) - Kastamonu, Halit Nami ( Mengi 
) - Bor Niğde, Mustafa Soylu ( Niğde ), Yusuf Banri ( Tatlıoğlu ) - Yozgat, Osman 
Remzi ( Öğüt ) - Nevşehir, Mazhar Müfit ( Kansu ) – Hakkari, Hasan Bey, Süleyman 
( Bosnalı Bosnaklı ) - Samsun Canik, Nuh Naci ( Yazgan ) - Kayseri, Ahmet Hilmi ( 
Kalaç ) - Kayseri, Ömer Mümtaz ( İmamzâde ) – Kayseri, İhsan Hamit ( Tigrel ) - Di-
yarbakır, Necati ( Kurtuluş ) - Bursa, Asaf ( Doras )- Bursa. 

Sivas Kongresi sekiz gün sürdü. Daha kongre açılmadan, bazı kimseler Mustafa 
Kemal’in başkan olmasını istemiyorlardı. Bu düşüncelerini O’na da açıklamışlardı. 
Fakat ilk günü Mustafa Kemal başkanlık makamına çıktı ve coşkulu bir konuşmayla 
kongreyi açtı. Birçok kimsenin muhalefetine karşın başkan seçildi. 

SİVAS KONGRESİ’NE ÇIKARILAN ENGELLER

Kongre, çetin koşullar içinde toplanmıştı. İşgal kuvvetleri ve İstanbul hükûmeti 
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kongrenin toplanmasına engel olmak için birlikte çalışıyorlardı.

Sivas’a gelen Amerika Heyeti’nin Başkanı Harbird ( Harbörd ) Mustafa Kemal’e, 
başarı kazanamadığı takdirde ne yapacağını sormuş ve şu cevabı almıştı: 

“Bir millet mevcudiyet ve istiklâlini temin için teşebbüsat ve fedakarlığı yaptıktan 
sonra muvaffak olur. Ya muvaffak olmazsa demek, o milletin ölmüş olduğuna hük-
metmek demektir. Binaenaleyh millet, hayatta oldukça ve fedakarlıkta devam eyle-
dikçe başarısızlık bahis mevzuu olamaz.”

Sivas Kongresi’nin toplanışı öncesinde de, İstanbul Hükümeti ve idarecileri engel-
ler çıkarmışlardı. Bu nedenle Ankara ve diğer bazı şehirlerimizden valilik baskısı ile 
delege seçilemedi. Bazı vilâyetlerden seçilen delegeler de aynı baskı nedeniyle yola 
çıkmaktan alıkonuldu. 

Sivas Kongresi’nin toplanılmaması için Sivas’ta bulunan Fransız Jandarma Müfet-
tişi Brüno da baskı yaptı. Vali Reşit Paşa ile görüşerek böyle bir Kongre toplanırsa, 
Sivas’ın işgal edileceğini ve Kongre’nin dağıtılacağını bildirdi. İngilizler de Samsun 
üzerinden Sivas’ı işgal edecekleri tehdidinde bulundular. Fakat Mustafa Kemal’in 
kararlılığı önünde,  bu tehditler sonuçsuz kaldı. 

SİVAS’IN STRATEJİK ÖNEMİ VE MİLLİ KONGRE

Erzurum’dan sonra böylesine önemli bir Kongre’nin Sivas’ta toplanışı, şehrin stra-
tejik durumundan kaynaklanıyordu. Ateşkes şartları gereğince, İtilâf Devletleri’ni 
temsilen bazı subayların bulunmasına rağmen, Sivas işgal altında değildi. Ulaşım 
bakımından Anadolu yollarının birleştiği bir kavşak durumundaydı. Çeşitli Anado-
lu şehirlerine şu veya bu şekilde bağlanabiliyordu. Her ne kadar Fransızlar Adana 
üzerinden, İngilizler Samsun’dan şehri işgal tehdidinde bulunuyorlarsa da, Mustafa 
Kemal Paşa, böyle bir işgalin düşmana çok pahalıya mal olacağını hesaplıyordu. Bü-
tün bu avantajları yanında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Sivas Şubesi, şehirde oldukça 
iyi örgütlenmişti. 

İşte bu şartların oluşturduğu hava içinde gerçekleşen Sivas Kongresi doğrudan doğ-
ruya Mustafa Kemal’in çağrısı üzerine toplanmış, bir milli kongreydi. Sivas adına 
katılanların dışında, üyelerinden 31’ini Batı ve Orta Anadolu illerinden gelen üye-
ler, 7’sini ise Doğu Anadolu illerini temsilen Erzurum Kongresi’nce seçilen Heyet-i 
Temsiliye oluşturmuştu. Böylece Batı ve Orta Anadolu illerinden seçilen delegelerle 
Doğu illerini temsilen gelen Heyet-i Temsiliye, Sivas Kongresi’ne memleket çapında 
bir genişlik ve bütünlük kazandırdı.

SİVAS KONGRESİ KARARLARI

Bütünlük (1)

Sivas Kongresi’nin bir özelliği de delegelerin vatanın kurtuluşu ve milletin mutlu-
luğundan başka hiçbir kişisel amaç izlemeyeceklerine, mevcut siyasi partilerden hiç-
birinin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine dair Kongre’de yemin etmeleri olmuştu. 
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Sivas Kongresi kararları şu şekilde özetlenebilir: 

1- Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz. 

Erzurum Kongresi, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz vilâyetlerinin hiçbir neden 
ve öngörüyle ana vatandan ayrılamayacağını duyurmuştu. Sivas Kongresi tam yetki 
ile bu karara bütün ülkeyi kapsayan bir genişlik kazandırdı. 

Millet olarak mukavemet ve hükûmet gerekliliği (2-3)

2- Her türlü işgal ve müdahaleye karşı, millet birlik olarak kendisini müdafaa ve 
mukavemet edecektir. 

Erzurum Kongresi’ni toplanmaya davet eden başlıca tehlike, Doğu Karadeniz Böl-
gesinde kurulması düşünülen Pontus Rum devleti ile Doğu Anadolu illerini içine 
kalacak bir Ermenistan tehlikesi idi. Sivas Kongresi, batıdan gelen Yunan tehlikesini 
de göz önüne alarak, vatan topraklarına yönelik hiçbir işgal ve müdahalenin karşılık-
sız kalmayacağını mütecaviz düşmana açıkça bildiriyordu. 

3- İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi 
bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğü-
nü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır. 

Bu madde ile İstanbul Hükümetinin ulus yararına aykırı herhangi bir karar veya 
davranışına kayıtsız kalmayacağı, gerektiğinde milli iradeye dayanan bir hükümetin 
derhal kurulacağı açıkça belirtiliyordu. 

Milli İrade, Manda ve Ya İstiklâl Ya Ölüm! (4,5,6)

4- Kuva-yı milliyeyi âmil ve irade-i milliyeyi hâkim kılmak esastır. 

Erzurum Kongresi’nde belirlenen bu kural, Sivas Kongresi’nde perçinleştiriliyordu, 
Memleketi kurtaracak tek kuvvet, milli ordu idi. Bu ordu, milletin iradesi ve eğilim-
leri yönünde savaşacak, bağımsızlık mutlaka gerçekleşecekti. Millet artık egemen-
liğini kendi eline almıştı; kendi egemenliğinden başka hiçbir güç tanımıyordu. Bu 
esas, gelecekteki Cumhuriyet rejiminin temelini oluşturuyordu. 

5- Manda ve himaye kabul olunamaz. 

Erzurum Kongresi’nde karar altına alınan bu görüş, Sivas Kongresi’nce de onayla-
narak Milli Mücadele’nin temel kuralı haline getiriliyordu. Milli kurtuluş hareketinin 
parolası hiçbir devletin merhametine sığınmaksızın “Ya istiklal ya ölüm!” dü. 

6- Milli iradeyi temsil etmek üzere Millet Meclisi’nin derhal toplanması mecburidir. 

Erzurum Kongresi kararlarında da belirtilen bu istek, artık bir zorunluluk olarak 
gösteriliyordu. Aksi takdirde hükümet kararları milli iradeyi yansıtmayacaktı.

Cemiyetlerin birliği ve Heyet-i Temsiliye (7,8)

7- Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir. 
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Erzurum Kongresi, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerindeki milli cemiyet-
leri “Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla bir merkezde toplamıştı. 
Sivas Kongresi, bu örgüte - bütün Anadolu ve Rumeli Cemiyetlerini de içine almak 
üzere - memleket çapında bütünlük kazandırdı.

8- Mukaddes maksadı ve umumi teşkilâtı idare için Kongre tarafından bir He-
yet-i Temsiliye seçilmiştir. 

Erzurum Kongresi, Doğu illerini temsilen 9 kişilik bir Heyet-i Temsiliye seçmişti. 
Sivas Kongresi’nce 6 kişi daha seçilmek suretiyle “Heyet-i Temsiliye” genişletilmiş, 
bu suretle Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar memleket mukadderatında 
yegâne söz sahibi bir kurul oluşturulmuştu.

SİVAS KONGRESİ MİLLİ BİR KONGREDİR

Bu itibarla, Sivas Kongresi, İnkılâp Tarihi’mizde büyük öneme sahiptir Üyelerinin, 
tüm memleketi temsili nedeniyle Milli Mücadele başlangıcında Türkiye’nin gelece-
ğini ve kaderini çizen, bütün milletin tek vücut halinde birlik olduğunu dünyaya 
duyuran milli bir Kongre’dir. 

Kongre Anadolu ve Rumeli’den gelen delegelerden meydana geldiği için Erzurum 
Kongresi gibi yerel değildi. Alınan kararlar yurdun bütününü kurtarmak amacını 
taşıyordu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulması ile bütün 
memleketi kapsayan tek cemiyet haline geldi. Böylece kuvvetlerimiz bir merkezde 
ve bir amaç etrafında toplanmış oldu. Bu suretle de Bağımsızlık Savaşımızın, ulusal 
birliğin, Mustafa Kemal etrafında toplanması gerçekleşmiş oldu. 

Kongrenin seçtiği Temsil Heyeti Mustafa Kemal’in başkanlığında, kongrenin aldığı 
kararları gerçekleştirmeye çalıştı. Milli direnme hareketinin başı oldu. Ancak, İstan-
bul yönetiminin ruhsal ve duygusal ağırlığı devam ettiğinden Sivas Kongresi Musta-
fa Kemal Paşa’nın istediği “kuruculuk” niteliğini gösteremedi. Bu nedenle, vatanın 
kurtuluşu için bir an önce Meclis’i Mebusan’ın toplanmasının padişaha bildirilme-
sine karar verildi. Bu da önemli bir adımdı. Kurtuluş savaşı  ve milli egemenliğe 
geçişin ikinci aşaması tamamlanmıştı. Üçüncüsü ise, milli egemenliğin ilke ve değer-
lerine sahip bir büyük Meclisin kurulması ve Kurtuluş Savaşı’nın milli güçlere dayalı 
olarak kazanılması süreci başlamıştı.

AMASYA MÜLÂKATI

İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye ile temas temini ve anlaşma 
zemini aradı.Temsilcileri aracılığıyla 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında Amasya’da 
O’nunla görüştü. İnkılâp Tarihi’mizde “Amasya Mülâkatı” olarak bilinen bu görüş-
mede bir Millet Meclisi toplanmasına ikna olmuştu.

 Mustafa Kemal ile Bahriye Nazırı Salih Paşa arasındaki görüşme üç gün sürdü. 
özetle şu maddeler üzerinde anlaşmaya varıldı: 

Türklerin oturduğu illerin düşmana terk edilmemesi, Türk ve Müslüman olma-
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yan unsurlara, egemenlik dengesini bozacak ödünler verilmemesi; Sivas Kongresi 
kararlarının Mebuslar Meclisince kabul olunması; Meclisi Mebusanın İstanbul’da 
toplanmasının doğru olmadığı. 

Salih Paşa alınan kararları İstanbul Hükümeti’ne kabul ettireceğine söz verdiyse de 
başaramadı

Mustafa Kemal, Meclisin Anadolu’da toplanmasını istemesine rağmen, Meclis 12 
Ocak 1920’de İstanbul’da toplandı. Fakat İngilizlerin ve gerekse onlara âlet duru-
munda olan hükümet adamlarının baskısı nedeniyle olumlu çalışamadı Yalnız Er-
zurum ve Sivas Kongreleri’nin esaslarını “Misak-ı Milli” halinde kabul ve ilân etti 

MİSAK-I MİLLI ( ULUSAL AND )

Sivas Kongresi sonuçları ülke çapında büyük coşkuyla karşılanmış, milli hareke-
tin her yerde egemen olduğu düşüncesi giderek güç kazanmıştı. Atatürk, 27 Aralık 
1919’da Ankara’ya geldi. Kurtuluş Savaşının ve yeni kurulacak milli Devletin merke-
zi yönetim yeri de belli olmuştu.

Sivas Kongresi kararına uygun olarak son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı 12 Ocak 
1920’de toplandı. Ancak, Meclis içindeki vatanseverler, bütün çabalarına rağmen 
padişahın egemenliğine dayalı sistemin ortam ve alışkanlıklarını yok edememişlerdi. 
Bu durum, Meclis-i Mebusan’a bağlanan  ümitleri de yıkıyordu. Ama, yine de anaya-
sal nitelikte önemli bir karar alınabildi. 28 Ocak 1920 tarihli bu karar, “ulusal and” 
anlamına gelen “Misak-ı Milli” idi.Misak-ı Milli, daha Erzurum Kongresi sırasında 
biçimlenmeye başlanmış, Sivas Kongresi’nde olgunlaşmış ve sonuçta esasları doğ-
rudan doğruya Atatürk tarafından yazılmıştı. Temel ilke olarak, “vatanın ve milletin 
bõlünmezliği” vurgulanıyordu.

Misak-ı Milli, özetle şöyleydi:

Osmanlı Meclis-i Mebusanı üyeleri barışa kavuşmak için şu vazgeçilmez şartları 
ileri sürerler :

Dünya Savaşının bitiminde imzalanan Mütareke Andlaşmasının çizdiği sınırlar 
içinde, din, ırk ve asılca birlik oluşturan vatandaşların oturduğu yerler hiçbir bi-
çimde yurttan kopartılamaz.

Osmanlı Saltanatının ve Halifeliğin merkezi İstanbul’un güvenlik içinde bulun-
ması şartı ile Boğazlar açılabilir. Daha önce bizden ayrılan Batı Trakya’da, Mü-
tareke sınırları dışında tutulmak istenen Kars, Ardahan ve Batum’da halk oyuna 
başvurulması gerektir.

Osmanlı Devletindeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde de halk oyuna gidil-
melidir.

Bağımsızlığımızı sınırlayacak siyasi, ekonomik hiç bir andlaşma kabul edilemez.

Bu şartlar kabul edilmezse barış yapmak imkânsızdır.
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ANKARA VE BİR MİLLETİN ŞAHLANIŞI

27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Paşa, bir kısım arkadaşları ve Heyet-i Temsili-
ye üyeleri ile beraber Ankara’ya gelmişti. Artık Milli Mücadele Ankara’dan yöneti-
liyordu. Öte yandan İstanbul’daki asker ve sivil birçok vatansever de, Bağımsızlık 
Savaşı’nda görev almak üzere Ankara’ya geliyordu. 

Mustafa Kemal, İstanbul’un işgali üzerine valiliklere ve kolordu komutanlıklarına 
talimat vererek Ankara’da toplanacak olağanüstü yetkilere sahip bir meclise yeni 
temsilciler seçmelerini bildirdi. Seçimler hızla sonuçlandı. 

23 Nisan 1920’de yurdun her bölgesinden gelen millet temsilcileriyle Ankara’da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal, millet iradesini ve egemenliğini 
temsil eden bu Meclis’e ve onun hükümetine de başkan seçilerek, bağımsızlık sava-
sının her yönden askeri, siyasi ve sosyal lideri oldu. 

Sivas Kongresi’nde teşkil edilen ve 27 Aralık 1919 Cumartesi gününden beri 
Ankara’da çalışan “Heyet-i Temsiliye” görevini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bı-
rakmıştı. 

 Elbet bulunur kurtaracak bahtı kara maderini

Bu milletin içinden çıkan bir Kemal: 

“Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini 

Yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini.” demişti. 

Mustafa Kemal 13 Aralık 1919’da Sivas’tan Ankara’ya hareket etti. Yolda Kayseri ve 
Kırşehir’e uğradı. Kırşehir’de gece şerefine fener alayı tertip eden halka: 

“Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini 

Elbet bulunur kurtaracak bahtı kara maderini.” dedi. 

Mustafa Kemal’in bu sözleri, kurtuluş umudunun ve büyük ülküsünün anlatımıdır.

Aradan geçen 89 yıl sonrasında sesli düşünüyorum: 

Sivas’tan dünyaya açılan pencere, ışık dolu, aydınlık dolu bir penceredir. Sivas’tan, 
geriye gidilmez. Uygarlıklara beşiklik etmiş ve adı Cumhuriyet’le birlikte anılan, hoş-
görünün, sevginin, saygının, insani değerlerin ve kültürlerin harmanlandığı, sazıyla 
sözün en güzelinin söylendiği Sivas, Türkiye gibi ileri gitmek zorundadır. Menzile 
ulaşacak gücü ve enerjiyi, ancak, birlik ve beraberlik içinde çok çalışarak çoğaltabilir. 

İnsanlarımızın, iyi ve mutlu yaşamak haklarıdır. Artık bir dünya devleti haline gel-
mesi gereken Türkiye ve Türk insanı, daha büyük başarılara imza atacak güç ve 
olgunluktadır. Uluslar ve ülkeler, geleceği ve gerçeği gören Atatürk gibi önderleri ile 
var olurlar, büyüyerek, yollarına devam edebilirler. 

Geleceği göremeyen tarih miyopları, nasıl milletimizi ve Mustafa Kemal’i yolundan 
döndüremedilerse, bugün de Türkiye’yi aydınlık yolundan döndüremeyeceklerdir. 
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Türk halkı, 1918’den, 1922 yılına kadar varolma mücadelesi verdi.

Yukarıda da sözünü ettiği gibi, Sivas Kongresi, Cumhuriyet’e giden yolun yapı taş-
larını oluşturmuştu.

27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Paşa, bir kısım arkadaşları ve Heyet-i Temsiliye 
üyeleri ile beraber Ankara’ya gelmişti. Artık Milli Mücadele Ankara’dan yönetiliyor-
du. 

23 Nisan 1920’de yurdun her bölgesinden gelen millet temsilcileriyle Ankara’da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Sivas Kongresi’nde teşkil edilen ve 27 Aralık 
1919 Cumartesi gününden beri Ankara’da çalışan “Heyet-i Temsiliye” görevini, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bırakmıştı. 

SONUÇ

Sivas Kongresi kararlarıyla, Türk Ulusu’nun, kendisiyle ilgili kararları, ancak 
kendisinin verebileceğinin altı bir kez daha çizilmişti. Bu kararlarla, vatanın bö-
lünmez bir bütün olduğu, milli iradenin hakim kılınacağı, manda ve himayenin 
kabul olunamayacağı ve bunların sağlanması için güçlerin birleştirileceği kay-
dedilmişti. 

MERHUM MUHSİN YAZICIOĞLU’NUN CENAZE TÖRENİNE
GİDİLMESİ

Sivas’ı, Türkiye’yi ve Türk – İslam Dünyasını yas’a boğan elim kaza sonucunda Si-
vas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun 25 Mart 2009 tarihinde aramızdan ayrılması 
üzerine Ankara’daki cenaze törenine ( 31.03.2009 ) Sivas Platfomu, İstanbul’dan iki 
otobüs ve çok sayıda özel araç ile katıldı. 

Cenaze törenine;  İsmail Erdem, Hasan Genç, Faruk Uğur, Ali Yüksel, İsmail Kara-
biber, Besim Cebecioğlu, Sadi Özata, Bekir Çelik, Erdem Demirci, Emin Yılmaz Kan-
gal, Ahmet Arslantürk, Hayrettin Yücel, Celal Deniz, Mehmet Yalçın Yılmaz, Mustafa 
Akgün, İbrahim Subaşı, Av. Derya Devrim Genç, Av. Ahmet Lütfi Akkuş, Salih Aydın, 
Kerami Erdem,  Yusuf Ünal, Fatih Kurban, Av. Fatih Köse, Nurettin Kurt, Dursun 
Yıldırım, Karabey Yüksel, Fevzi Şen, Abdullah Kuruçay, Ergül Şimşek, Erdoğan Al-
bayrak, Edip Cengiz, Abdülkadir Karakuş, Ramazan Karakuş, Mustafa Arslan, Tahsin 
Akpınar, Barış Taşkın, Zühtü Şahin, Birol Alkan, Mutlu Uğur, Cevdet Kavalcı, İsmail 
Efe, Talat Tuncer, Asım Deniz, Nafi Alıcı, Nadir Aydın ve diğer arkadaşlar katıldı.

Her zaman eksikliğini hissettiğimiz Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas 
Platformu’nun kuruluş aşamasından itibaren yapmış olduğumuz bütün faaliyetleri-
mize katılmış, her türlü desteğini vermiştir. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. 
Beden aramızdan ayrılsa da Sivas’lıların ve Sivas dostlarının gönlünde ebediyen ya-
şayacaktır.
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Sivaslılar, Sivas İl Merkez Belediyesi Başkanlığına Doğan Ürgüp’ü seçerek Merhum 
Muhsin Yazıcıoğlu’na olan vefa duygusunu da göstermiştir.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun Şiiri “Üşüyorum”

Bir coşku var içimde bu gün kıpır kıpır 
Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum 
Gözlerim parke parke taş duvarlarda 
Açılıyor hayal pencerelerim 
Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum 
Kekik kokulu koyaklardan aşarak 
Güvercinler ülkesinde dolaşıyor 
Bir çeşme başı arıyorum 
Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp 
Mis gibi nane kokuları arasında 
Ruhumu dinlemek istiyorum 
Zikre dalmış her şey 
Güne gülümserken papatyalar 
Dualar gibi yükselir ümitlerim 
Güneşle kol kola kırlarda koşarak 
Siz peygamber çiçekleri toplarken 
Ben çeşme başında uzanmak istiyorum 
Huzur dolu içimde 
Ben sonsuzluğu düşünüyorum 
Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum 
Durun kapanmayın pencerelerim 
Güneşimi kapatmayın 
Beton çok soğuk, üşüyorum...
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2009 YILI ETKİNLİKLERİ

2009 YILININ İLK ZİYARETİ 

29 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Sivas Platformu’nu temsilen bir heyet ( Emin 
Yılmaz Kangal, Hasan Genç, Ahmet Arslantürk, Ali Rıza Duman, Besim Cebecioğlu, 
İsmail Karabiber,  Sadi Özata, Bekir Çelik, İbrahim  Aksoy, İbrahim Subaşı, İsmail 
Erdem – Kangal’lı -, Mehmet Genç ) İstanbul’dan uçak ile Sivas’a giderek Belediye 
Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti. Platform Başkan vekili Hasan Genç 
ve beraberindekiler, hem kutlama hem de başsağlığı dilemek için geldiklerini söy-
ledi. 18 Nisan 2009 Cumartesi günü yapılan ziyaret sırasında Genç: “Sizin belediye 
başkanı olmanız İstanbul’da yaşayan Sivaslıları mutlu etti. Sizin halktan biri ve bizim 
memnun olmamızı sağlayacak birisi olduğunuzu düşünüyoruz. Genel Başkan mer-
hum Muhsin Yazıcıoğlu sadece Sivas için değil Türkiye için değerli bir insandı. Onu 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi.

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ise, ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu 
belirterek, “Bizi ziyarete gelen İstanbul’daki Sivas Platformu’na çok teşekkür ediyo-
rum. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki birleşmeler çok önemlidir. Ankara’daki bürok-
ratlarımız, İstanbul’daki iş adamlarımız Sivas’ın gelişmesi için hizmet edecek. Bu 
Sivas için çok önemli” dedi.

Ürgüp, Genel Başkanları merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun bu birleşmeyi çok iste-
diğini de belirterek, “Sayın Genel Başkanımız merhum Muhsin Yazıcıoğlu hayatta 
iken gerçekleştiremediği birlikteliği vefatından sonra gerçekleşmiştir. Şuan sağcısıyla 
solcusuyla herkes Sivas için bir şeyler yapmaya çalışıyor.” dedi.

Sivas Platformu üyeleri Başkan Doğan Ürgüp’e çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretin ar-
dından Doğan Ürgüp, misafirlerine yemek ikramında bulundu.  Heyet kutlama ve 
başsağlığı ziyaretini Şarkışla’da da sürdürdü.

Sivas Platformu geniş katılım, amaç ve kapsamlı bir geziyi 22 Mayıs 2009 Cuma 
günü başlattı.  Üç gece iki gündüz süreli ve dolu dolu geçen geziye ilişkin ayrın-
tılı video kayıtları Sivas Platformu sitesinde bulunmaktadır. Bu gezi ile ilgili Ah-
met Özdemir’in çeşitli internet haber sitelerinde ve 27 Mayıs 2009 tarihli Bizim 
Gazete’de yazdığı yazıda aşağıdaki bilgiler bulunmaktaydı: 

YİNE SİVAS YOLLARINDA

İstanbul’daki “Sivas Platformu”nun gerçekleştirdiği yeni Sivas gezisi 22 Mayıs 2009 
perşembe gecesi başladı. Cuma günü sabahın ilk ışıklarıyla Gemerek ilçesine girdik. 
Belediye Başkanı İrfan Sağırkaya’yı ziyaret ettikten sonra, Gemerek’i kuş bakışı sey-
redebileceğiniz Seyrantepe Gençlik Kültür Merkezinde kahvaltımızı yaptık. 

Şarkışla’ya doğru hareket ettik. Gürçayır Beldesi’nden geçerken, Belediye Başkanı 
Rüştü Öksüm bizi karşıladı. Kısa bir sohbetten sonra yola devam ettik. Şarkışla’nın 
yeni Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve arkadaşlarıyla belediye binasının önünde 
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buluştuk. Hep birlikte, Ulu Cami’ye doğru yürüdük. Bir süre önce kaybettiğimiz 
Muhsin Yazıcıoğlu için Sivas Platformu mevlit okuttu. Dualarımızı arz ettik. Şehit-
ler Parkındaki yemek ikramının arkasından Gürün ilçesine doğru yola çıktık. 

Rahmetli şair Cengiz Alpay’ın babası, Aşık İrfani’nin de torunu olan Layiki’nin bir 
şiirini hatırlarken Gürün’e girdik:

 “Evvel bahar yaz ayları gelince,

Açılır bahçede gülü Gürün’ün.

Hava bulanıp da yağmur yağınca,

Her dereden akar seli Gürün’ün.

Gürün deresinden akan bir çaydır

Evleri mermerden sanki saraydır

Yollar yapılıyor otuz üç aydır

Sivas’a bağlandı yolu Gürün’ün

Herkes gelir bahçede oturur

Esen rüzgar yere güller yatırır

Arılar uçuşur çiçek götürür

Gayet leziz olur balı Gürün’ün

Bülbül öter bahçesinde bağında 

Boz koyunlar otlar yüce dağında

Lale sümbül kokar taze yağında

Ne güzel yayladır ili Gürün’ün

Layıkisöylüyor Gürün’ün halin

Üstyanı İncesu altyanı Telin

Hanım kızlar giyer cakarın şalın

İlden ile gider şalı Gürün’ün.”

Sivas Platformu Yönetim Kurulu üyesi ve Şölen Çikolataları’nın sahibi Asef Ço-
ban ve Karadoruklular Köyü Derneği Başkanı Şefik Öztürk’le Levent Gölpınar  tra-
fik kazasında aramızdan ayrılmıştı. Kaza 23 Nisan 2009 günü  Gürün - Kayseri sınırı, 
45’nci kilometresinde Maraşlı Bakımevi yakınlarında meydana gelmişti. Çoban aile-
si yıllar önce Gaziantep’e yerleşmişti. Kolonya üretimi ile sanayiye giren Çoban’lar, 
daha sonra Şölen Çikolata’yı kurdu. Aile şirketi olan Şölen, son yıllarda hızla büyü-
dü. Türkiye’nin dünya ölçeğindeki en saygın gıda markalarından biri olan Şölen, 
Dünya’nın 120 ülkesine ihracat gerçekleştirmeye başladı. Türkiye’nin en büyük 500 
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büyük şirketi arasında bulunan Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Asef Çoban, aynı zamanda Gürün Kültür Vakfı Başkanlığını da yapıyordu. Çevresin-
de gönül insanı olarak tanınan Asef Çoban yaptığı yardımlarla biliniyordu. Doğa-
yı çok seven Asef Çoban, Gürün Kaymakamlığı tarafından başlatılan bir kampanya 
kapsamında 100 bin fidanı toprakla buluşturmuştu. 

Sivas Platformu, üç hemşerisi için de Gürün’ün tarihi Ulu Cami’de mevlit okuttu. Dua-
lar edildikten sonra, Gürün Kaymakamı Davut Gül, Platform üyelerini ilçeye on kilometre 
uzaklıkta bulunan Gökpınar’a davet etti. Burası tam bir doğa harikasıydı. Bir ırmağın 
doğuşunu ve suyun en berrak halini bu küçük gölde görebiliyordunuz. Doyumsuz güzelliği 
seyrederek ekşili köfteye kaşık salladık. Ayrıca alabalık ve Gürün Balı’nın tadı damaklar-
dan çıkılası değildi. Geceyi Kangal’a 13 kilometre uzaklıkta bulunan dünyaca ünlü Balıklı 
Çermik’te geçirdik. 

Balıklı çermik Kangal’a 13 km uzaklıktaki Kavak köyü sınırları içinde bulunuyor. ve 
1917 yılında sazlık olan bu yerde ayağında yara bulunan çoban rastlantı sonucu tedavi 
olunca dikkatleri çekmiş. Önce ilkel metotlarla sazlık temizlenerek havuzlar açılmış. Daha 
sonra 1950’li yıllarda kerpiçten birkaç tane 10’ar metrelik havuzlar yapılmış. 1960’lı yıl-
larda havuzlar iyice şekillenmeye başlamış. 

1966 yılında 4 adet havuz ve 2 katlı 16 odalı motel yaptırılmış. 1979 yılında 5 katlı ve 
33 odalı bir motel daha eklenmiş. Bugün modern bir kaplıca haline gelmiş. Yılın 12 ayında 
SEDEF hastalarına hizmet vermekte. Balıklı çermik kalsiyumlu, magnezyumlu bikarbo-
natlı izotermal oligometalik bir maden suyu. Suyun yıl boyunca ortalama sıcaklığı 35 ‘C.

Ayrıca suyun içerisinde ki selenyum yara iyileşmesinde önemli bir rol oynuyor. Cilt has-
talıkları, kadın hastalıkları yılancık ve Romatizmal hastalıklara iyi geldiği gibi su içme 
kürleri halinde mide, bağırsak, böbrek ve metabolizma hastalıklarında da etkisi var. 

Arkadaşlarımız yatmadan önce birkaç saat de olsa kendilerini doktor balıklara teslim 
ettiler, bedensel ve ruhsal yorgunluklarını attılar. 

Sabah bizi yoğun bir program bekliyordu. Benim gibi şeker hastası olan birini Gürün balı 
ile baş başa bırakırsanız ayrıca yol boyunca cezeryeden Antep fıstığı lokumuna kadar türlü 
tatlılarla beslerseniz olan olur. Geç kalmıştım. Otobüsü hareket için beni bekler buldum. 
Utanarak yerime oturdum. Hedefimiz Divriği’ydi. Burada Ulu Cami’ni bir kez daha gez-
dik. Dünyanın sayılı kültür mirası olan yapının durumunu içimiz kan ağlayarak seyrettik. 

Selçuklular’dan kalan bu görkemli yapıyı Mengücekoğulları’ndan Ahmet Şah ve 
eşi Turan Melik, 1228’de Mimar Hürrem Şah’a yaptırmış. UNESCO’nun Dünya Mi-
mari Anıtları listesindeki, Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi. Ama ne yazık ki, bu harika 
eser, son elli yıldır restorasyonzedeye dönmüş. 

Zara’ya uğradık. Yeni Belediye Başkanı Hüsamettin Gürsoy’u kutladık. Platform 
Başkanı İsmail Erdem, platformun ve gezinin amacını anlattı. Çaylarımızı içer içmez 
yola düştük. İmranlı’ya hareket ettik. 

Zara’yı geride bırakırken, Zaralı Halil’in sesini duyar gibi oluyordum: 
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“Zara eli derler benim durağım

Evvel yakındım şimdi yırağım

Yanmaz iken yanar şimdi yüreğim

Çekil duman Kösedağ’ın başından

Av edelim kekliğinden kuşundan…”

İmranlı’da Kaymakam Yusuf Karaloğlu ve deneyimli bir bürokrat olan yeni bele-
diye başkanı M.Ali Dursun Yurttaş, İmranlılarla birlikte bizi içtenlikle karşıladılar. 
Belediye Salonunda ilçenin sorunları dile getirildi. Birlikte yenilen öğle yemeğinden 
sonra, Kızıldağlara doğru tırmanışa geçtik. Karlı tepelerden geçip Vadi’ye indik. İlk 
durağımız Gölava ilçesi oldu. Faruk Uğur Sivas Platformu heyetini Öğrenci yurduna 
davet etti. Her tarafı halılarla kaplanmış bu yuva yurt değil, öğrenci sarayı gibiydi. 
Çaylarımızı yudumlarken, birbirimize; yurdun öğrencelere sağladığı imkânlar ve 
muhteşem göl manzarasına ilişkin hayranlığımızı anlatıyorduk. Geceyi Suşehri’nde 
Su-Vadi Öğrenci Yurdu ve Otelinde geçirdik. 

Akşam serinliğinde Ahmet Arslantürk, Emin Kangal, İsmail Erdem (Kangallı), 
Mehmet Yalçın Yılmaz, Hasan Genç, Hamit Hasbay ve diğer arkadaşlarla Suşehri 
sokaklarını adımlarken aklımda yine Zaralı Halil’in türküsü vardı:

“Kösedağ dediğin büyük manzara

Bir yanı Suşehri bir yanı Zara

Otur çiçekliye zülfünü tara

Çekil duman Kösedağ’ın başından

Av edelim kekliğinden kuşundan

Kösedağ başında acısu çoktur,

Tatlı su başında menekşe çoktur,

Böyle bir yayla bir yerde yoktur,

Çekil duman Kösedağ’ın başından

Av edelim kekliğinden kuşundan

Kösedağ yüksektir Zara engini,

Yaylaya çıkarlar fakir, zengini,

O güzel çiçekler dökmez rengini,

Çekil duman Kösedağ’ın başından

Av edelim kekliğinden kuşundan
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Sabah Kahvaltımızı Akıncılarda yapacaktık, Yine ilçe meydanında Halk Eğitim 
Merkezi öğrencilerinin halk oyunları ile karşılanmanın güzelliğini yaşadık. Halk Eği-
tim Merkezi’nin öğretmeni Aslan Uslu’nun öğrencileri önce “dik” halayını oynadılar, 
Sonra “güzeller”e geçtiler. Guya zaman darlığı yüzünden iki oyunla yetineceklerdi. 
Ama ısrarlar bir birini izledi. Çocuklar “düz” halaya geçtiler. Kısa zamanda konuklar 
da halaya durmuştu. Koyulhisar’a geçmeden önce Kösedağ üzerindeki Akıncılar’a 
bağlı Aşağıyeniköy’de Osmanlı dönemi evliyalarından Hüvel Baki Şeyh Osman Haz-
retleri Türbesi’nin temel atma törenine katıldık. Bir Başak Şeyh Osman Hazretleri 
makamı da Çankırı Tatlıpınar köyünde bulunuyor. 

Akıncılar’da yediğimiz keteleri, Aşağıyeniköy’de pişileri hazmetmemiştik ki, 
Koyulhisar’da madımak ve güveçler bizi bekliyordu. Platform Başkanı İsmail Er-
dem, İstanbul’da Sancaktepe’nin Belediye başkanı olmuştu. Doğduğu ilçeye bir be-
lediye başkanı olarak geliyordu. Koyulhisar Başkanı İlhan Eren’le Sancaktepe başka-
nı Erdem birbirlerini tebrik ederken, bütün Koyulhisarlıların gözlerinde mutluluk 
okunuyordu. 

Koyulhisar’ın Eğriçiimen yaylasını gezdik. Yayla’dan dönerken Belediye Başkanı 
Eren, konuklarına şöyle seslendi:

“İlçemize hoş geldiniz. Bizi mahcup ettiniz. Aslında bizim başkanımıza ( Sancak-
tepe Belediye Başkanı ve Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem ) uğrayıp hayırlı 
olsunu dememiz gerekiyordu. Ama geleceğiz mutlaka. Daha önce de gelmiştik. Siz-
leri Koyulnisar’da görmekten gerçekten çok mutlu oldum. Eğer ağırlayabildiysek ne 
mutlu bize. Kusurumuz olduysa kusurlarımızı bağışlayın lütfen. Sizlerin burada bir 
kapısı olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bizler her zaman emrinizdeyiz. Bizleri 
yapabileceği bir şey olduğu zaman, telefonla da ulaşsanız, elimizden gelen her şeyi 
yapmaya hazırız. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Eğriçimen’i gezdiniz gördünüz. Benim 
belediye başkanlığım gerçekten zor bir görev. Niye zor görev sevgili misafirler? Be-
lediye hudutlarım 27 kilometre. Nüfus olarak 5.500 nüfusluyuz. Ufak bir ilçeyiz 
ama ufak bir vilayet kadar hudutlarım var. Hizmet götürmeye çalışıyorum. Az önce 
söyledim. Eğriçimen’i gördünüz. Burası 500 haneli. Yazın otobüs servisi koyuyoruz. 
Buranın günlük çöpünü alıyorum, su arızası, kanalizasyon yol bakımı, diğer hizmet-
ler tamamen bizim belediyenin üzerinde ama beş kuruş geliri yoktur. Suya bile para 
almıyoruz. Vatandaş telefon ettiği zaman ekibi gönderiyoruz, onun karşılığında bir 
şey almıyoruz. … Akıncılar Kaymakamı Gökmen Bey geçen yıl Eğriçimen’e geldiği 
zaman şunu söylemişti: ‘Başkan burası Akıncılar kadar var. Burayı ilçe yap da ben 
kaymakam olarak geleyim’. Gerçekten ufak bir belde kadar var. Hep hizmet istiyor, 
o yüzden benim görevim zor şartlarda. Yalnız Koyulhisar merkez değil. Koyulhisar 
gördüğünüz gibi, dağlık, birçok mahallelerimizi geçerken göremezsiniz, tepelerin 
arkasında mahallelerim var. Bir yere bir kanalizasyon yaparsınız, beş bin kişi, on bin 
kişi yararlanır, Ama biz yaptığımız üç bin metrelik kanalizasyondan bakıyorsunuz 
ancak yirmi kişi yararlanıyor Adam tepenin başına üç ev yapmış kanalizasyon istiyor. 
Mecburen yapıyoruz. Hizmet için geldik. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıcak-
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la gidin. Allah yolunuzu açık etsin.”

Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem teşekkür etti. Gezi hakkında bilgi verdi. Ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Koyulhisar’ın farklı özelliği var. Burada Cenab-ı Hakk nice güzellikler yaratmış, 
insanların yararlanmalarına vermiş. Bunlardan bizim de istifade etmemiz lazım. Bi-
raz önce söz edilen Eğriçimen’de otel projesi çok güzel. Eğriçemin’de evi olmayanlar 
ancak günübirlik gider döner. Bazen duman bastığı zaman bir saat iki saat kalmadan 
gerdi döner. Otel olursa yerli ve yabancı turistlerin kalma imkânı olur. Biz de Sivas’ın 
güzellerleri arasında Eğricimen’in de varlığını söyleriz. Bolu’nu Abant’tından ne eksi-
ği var buranın? Göl eksiği var. Onu da iki göl yaparak eksiği gidermişsiniz. Her tarafı 
yüksek çamlarla kaplı, oksijeni bol pırıl pırıl hava, rakım yüksek, ulaşım imkânı da 
son derece kolay. Böyle bir imkanı değerlendirmek lazım. Bu güzellikleri tanıtmak 
için bizim de görevlerimiz olacak.” 

İsmail Erdem, Sivas’ın dört bir yanındaki doğal ve kültürel varlıklarında söz etti. 
Bunların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sivas’a İstanbul’da turlar düzenlenme-
si düşüncesini birada da dile getirdi. 

Akşam yemeğini Hafik’in yeni belediye başkanı Uzman Dr. Zeki Aydın’ın davetli-
si olarak Hafik Gölü kıyısındaki tesislerde yedik. Sivasspor - Gençlerbirliği maçına 
yetişmek üzere izin aldık. Sivasspor’un kazanması hepimizi mutlu etti. İstanbul’a 
dönüş yolumuzun üzerinde Yıldızeli vardı. Bizi gecenin 24’ünde çaylarını demlemiş, 
pastalarını meyvelerini masaya yerleştirmiş olarak bekliyordu. Sivas’ta üç gün yaşa-
manın huzuru ve birçok tatlı anıyla İstanbul’a dönüyorduk.

2009 YILI KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

2008 yılında olduğu gibi 2009 yılı içinde de Kültür ve Sanat etkinlikleri sürdürül-
dü. Yerel seçimler nedeniyle bazı aksamalar olmasına rağmen, cumartesi günleri Si-
vas Platformu salonunda ilçeler, kendilerini tanıttılar. Her ayın son cumartesi günleri 
ise Ahmet Özdemir’in Sivas kültür günleri etkinliği sürdürüldü. 

10 Ocak 2009 Cumartesi günü Kangal, Ulaş,

24 Ocak 2009 Cumartesi günü Suşehri,

7 Şubat 2009 Cumartesi günü Hafik,

21 Şubat 2009 Cumartesi günü Zara.

21 Mart 2009 Cumartesi günü, Şarkışla, Altınyayla,

11 Nisan 2009 Cumartesi günü Doğanşar,

18 Nisan 2009 Cumartesi günü Gürün, 

25 Nisan 2009 Cumartesi günü Divriği,
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2 Mayıs 2009 Cumartesi günü Gölova, Akıncılar,

16 Mayıs 2009 Cumartesi günü Koyulhisar;

İlçelerinin kendilerini tanıtması planlanmıştı. Ülkemizin içinde bulunduğu yerel 
seçimler atmosferi nedeniyle arılan planlama tam anlamıyla gerçekleşemedi. 

10 Ocak 2008 Cumartesi günü saat 14’de Mecidiyeköy Sivas Platformu Salonunda 
Kangal ve Ulaş ilçelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel yönleri anlatıldı. Bir süre 
önce Sivas Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Emin Yılmaz Kangal’ın sağladığı mad-
di imkânla Kangal ve köylerinde çekilen “Ozanların İzinde” belgeselinden bölümler 
gösterildi. Toplantı sonunda aşureyle ilgili bir sunumun arkasından konuklara aşure 
ikram edildi. 

Yeni yılın ilk “Sivas Kültür Günleri” etkinliği ise 31 Ocak 2009 Cumartesi günü saat 
14’de Platform merkezinde yapıldı. Ahmet Özdemir “Halk Edebiyatımızda Divriği 
Şairlerinin Yeri” konusunda konuştu. 

28 Şubat 2009 Cumartesi saat 14.00 - 16.00 arasında yapılan “Kültür” etkinliğinin 
konusu ise “Emlek Yöresi Aşıkları”ydı. Bu günde de Sivas Platformu Yönetim Kurulu 
üyesi Ahmet Arslantürk’ün sağladığı maddi imkânla hazırlanan “Ozanların İzinde” 
belgeselinin Şarkışla ve Emlek yöresiyle ilgili bölümlerinden parçalar gösterildi. Ko-
nuk sanatçı Mustafa Tatlıtürk yöre türkülerden örnekler sundu. 

ÂŞIK VEYSEL’İN 36. ÖLÜM YILI ANMA PROGRAMLARI

Sivas Platformu, ünlü halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nun 36. Yıl dönümü olan 21 
Mart 2009 günü yapılan anma törenlerine katkı verdi. Aynı gün Platform merkezin-
deki programa ev sahipliği yaptı. 

O gün ilk tören Gülhane Parkı’nda Âşık Veysel’in heykelinin önünde yapıldı. Prog-
ram, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Töreni 
yöneten Gazeteci-Yazar Ahmet Özdemir, Âşık Veysel`in kara toprağa karıştığı 36. 
yılında, kendisini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Dizelerinde “Dostlar beni 
hatırlasın” diyen Âşık Veysel’in dostları tarafından hiç unutulmadığını dile getiren 
Özdemir, Veysel’in 20. yüzyılın ilerici, çağdaş, cumhuriyetçi ve halk aşığı, aydın bir 
ozanı olduğunu belirterek, kendisinin yurt içinde ve yurt dışında gönülleri fethetti-
ğini ifade etti.

Törene, Âşık Veysel’in kızı Hayriye Özer, damadı Hüseyin Özer, torunları Fatma 
ve Burcu İşler’in yanı sıra halk ozanları, çeşitli dernek temsilcileri, Âşık Veysel’in 
sevenleri ve Kağıthane Aşık Veysel İlköğretim Okulu öğrencileri katıldı. Gülhane 
Parkına, gerekse Mecidiyeköy’deki Sivas Platformundaki anma törenine katılan halk 
ozanları Fikret Ünal, Aşık Serdari ve Ali Doğan sazlarıyla Aşık Veysel’in eserlerini 
seslendirdiler.

Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem, Âşık Veysel’in ülkenin yükselen değeri ol-
duğuna, fikirleriyle, sazıyla ve sözüyle edebiyata önemli katkılar sağladığına işaret 
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etti. Erdem, Sivaslılar olarak Âşık Veysel’e sahip olmaktan büyük gurur duyduklarını 
belirtti. “Veysel, insan sevgisini en iyi anlatan gönül insanlarından biridir” dedi. 

Öte yandan 25 Mart 2009’da Şarkışla Kültür Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derne-
ği tarafından düzenlenen, Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi’ndeki Âşık Veysel 
anma programına Sivas Platformu geniş bir katılım sağladı.

SİVAS KÜLTÜR GEZİSİ
İstanbul’daki  Sivas Platformu, Sivas’lı olmayan Sivas ve Anadolu dostlarına ve 

Sivas’ı tanımayan Sivas kökenli kişilere Sivas’ı tanıtmak için organize ettiği “Sivas 
Tanıtım Gezisi”nin ilkine 17 – 19 Temmuz 2009 tarihinde özel bir otobüs ile arka-
daşlarımızı götürüldü. Organize Sivas Platformu Yönetim Kurulu Üyeleri Yrd. Doç. 
Dr. İbrahim Subaşı, Öğretim Görevlisi Mehmet Yalçın Yılmaz ile Salih Şahin ve 
Adnan Tan tarafından organize edildi. 

Amacımız, Sivas’ın; tarihi eserlerini, tabiat güzelliklerini, insanını v.s. tanıtmak için 
kültür gezileri yaparak dostlarımızı bilgilendirmektir.

Hayatlarında Sivas’ı görmemiş 35 akademisyen ve gazeteciye, Sivas’ın tarihi ve kül-
türel özelliklerini tanıtmak amacıyla tanıtım birimi tarafından bir gezi düzenlendi.  
İstanbul Mecidiyeköy’den hareket eden otobüsümüz yol boyunca yeni arkadaşlıklara 
ve dostluklara da vesile oldu. Anadolu yakasından otobüsümüze binen TRT sanat-
çısı Ahmet Turan Şan ise türküleriyle seyahate ayrı bir zevk kattı. Gezide herkesin 
merakını ettiği mekan ise Divriği Ulu Camii idi. Bunun yanı sıra Sivas yemekleri ise 
saatler ilerledikçe tüm yolcuların merakını celbediyordu. 

Gün boyunca Sivas şehir merkezinde tarihi mekanlar gezildi. Akşam ise Kangal’da 
Samut Baba Festivaline doğru hareket edildi. Güzergâhımızda yer alan Selçuklu eseri 
Alacahan ise tüm konukların ilgisini çekmişti. Gece Kangal Balıklı Çermik tesislerine 
vardığımızda dünyanın dikkatini çeken havuzlar misafirlerimizi bekliyordu adeta. 
Günün yorgunluğunu atmak için bu fırsatı değerlendiren konuklar memnuniyetleri-
ni herkese aktaracaklarını ifade ediyorlardı.

Pazar günü erkenden Divriği Ulu Camii’ni gezmeye başlayan misafirler bir şahe-
serle karşılaşmanın verdiği coşkuyla fotoğraf çekmeye başladılar. Özellikle rehberin 
camideki taş işçiliğini anlatarak yorumlaması herkesi esere bir kat daha hayran bı-
rakmıştı. İstanbul’dan geziye katılan misafirimiz Prof.Dr. M. Zeki Kuşoğlu ise de-
ğerlendirmeleriyle eserin nasıl bir sanat eseri olduğunu gözler önüne seriyordu. Bu 
büyük abidenin fotoğraflarını titizlikle çeken İTÜ Mimarlık Tarihi Uzmanı Dr. Aras 
Neftçi ise bu eserin Türk mimarisinin baş yapıtı olduğunu vurgulamış ve hayranlı-
ğını ifade etmişti.

Böylece; Sivas merkez, Alacahan, Kangal Balıklı Çermik ( Kaplıça ), Divriği ( özel-
likle Divriği Ulu Camii ), Aşık Veysel’in Evi ( Sivrialan Köyü ) ve Şarkışla ziyaret 
edildi. Üç günlük gezide Sivas tanıtılmaya çalışıldı.
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“Sivas Kültür Gezisi”ne yukarıdaki kişiler dışında Doç. Dr. Halil İbrahim Sa-
rıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Orhan Koçak, Dr. Recep Çelik, Dr. Abdullah Ural, Hamza 
Seçkin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhami Oral, E. Albay Şadi Po-
lat, Harun Yılmaz, Mali Müşavir Hasan Aydın, Yazar Mehmet Emin Gerger, Av. 
Mikdat Güler, Av. Zekeriya Sancı, Seviyya Sancı, Abdülkerim Kandur, Mustafa 
Akgün ve Üniversite Öğrencileri katıldı. Sivas’tan da Sabahattin Gezegen ile Cemal 
Karaca, geziye destek oldu.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Sivas Belediyesi 
Başkanı Doğan Ürgüp ve Öğretim Üyeleri, İsmail Aydın, Ahmet Halit Aydın, Saa-
dettin Yıldız ve Sivas’daki dostlar da Paşa Fabrikası Kütük Ev’deki kahvaltıya katıldı.

Sivas’taki tarihi eserlerin rehberliği Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ne-
cip Günaydın tarafından yapıldı. Kendisine, Rektörümüze, Belediye Başkanımıza, 
katılanlara ve destek olanlara teşekkür ediyoruz.

Bu kültür - tanıtım gezileri, gizli bir Kültür Hazinesi olan Sivas’ın güzelliklerini ta-
nıtabilmek için devam edecektir. Amacımız, bir farkındalık oluşturarak ülkemize ve 
dünya’ya bu güzellikleri ulaştırabilmektir. 

İFTAR PROGRAMI
Sivas Platformu’nun 6 Eylül 2009 tarihinde Eyüp Haliç Restaurant’da vermiş ol-

duğu iftar programına Sivas Platformu’nun Başkanı İsmail Erdem, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlurırının temsilcileri,  İl ve 
İlçe Derneklerinin, Vakıflarının temsilcileri, Sivaslılar ve Sivas dostları katılmıştır.

BAŞKANLAR VE MECLİS ÜYELERİ’NİN
SİVAS GEZİSİ

Sivas Platformu’nun Başkanı ve Sancaktepe Belediyesi Başkanı İsmail Erdem, 10 
Ekim 2009 tarihinde İstanbul İlçe Belediye Başkanlarını, İstanbul İl Genel Meclisi 
Üyelerini, Belediye Meclis Üyelerini Sivas’a götürdü.

Geziye; Sancaktepe Kaymakamı Necmettin Kalkan, Tuzla Kaymakamı Mümin 
Heybet, Üsküdar Belediyesi Başkanı Mustafa Kara, Çekmeköy Belediyesi Başkanı 
Ahmet Poyraz, Pendik Belediyesi Başkanı Salih Kenan Şahin, Beykoz Belediyesi 
Başkanı Yücel Çelikbilek, Çekmeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif  Coşar, 
Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Sancaktepe 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Cankatar, Üsküdar Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Hasan Ekmen,  Sancaktepe Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mali Müşavir 
İsmail Karabiber, Sancaktepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Genç, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Av. Abdullah Güler, İstanbul İl Genel Mec-
lisi Üyesi Av. Faruk Gökkuş, Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Mali Müşavir Şahin 
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Avşar, İspark Genel Müdürü Kadir Gurbetçi,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın 
Alma Daire Başkanı İhsan Küçükyazıcı, Yrd. Doç. Dr. Serdar Özdemir, İstanbul 
İl Genel Meclisi Üyesi Hayrettin Çelik, Sanatçı Enver Meralli,, İsmail Hakkı Tu-
runç, Av. Mustafa Ataş, Muammer Varlı katıldı.

2. ULUSAL SİVAS SEMPOZYUMU
Sivas Platformu’nun düzenlediği ve “Birlikte Yaşama Kültürü” konulu 2. Ulusal 

Sivas Sempozyumu, İstanbul’da yapıldı. 

Sempozyum Yürütme Kurulu; Yrd. Doç.Dr. İbrahim Subaşı, Salih Güzel, Av. Ah-
met Lütfi Akkuş ve Öğretim Görevlisi Mehmet Yalçın Yılmaz’dan oluşmuştur.

Sempozyum Danışma Kurulu ise; Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, Prof. Dr. Durmuş Boz-
tuğ, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı,  Prof. Dr. İzzettin Doğan, Prof. Dr. Mustafa Koçak, 
Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Prof. Dr. Metin Bozkuş, Dr. Cezmi Bayram, Ahmet Özde-
mir, Doç. Dr. Pervin Somer, Doç. Dr. Galip Eken, Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz, Emin 
Yılmaz Kangal, Ali Rıza Duman, Hasan Genç, Sadi Özata, İsmail Karabiber, Besim 
Cebecioğlu, İbrahim Aksoy, Bekir Çelik, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Subaşı, Salih Güzel, 
Av. Ahmet Lütfi Akkuş, Ahmet Arslantürk, Mehmet Genç, Mehmet Yalçın Yılmaz ve 
Azimet Bucak’dan oluşmuştur.

12 Aralık 2009 Cumartesi günü başladı. Birlikte Yaşama Kültürü’nün tartışıldığı 
oturumlarda on dokuz akademisyen, yazar ve gazeteci bildiri sundu. 

Bu Sempozyumla, farklı mezhep ve etnik gruplarla Türkiye mozaiği olan Sivas’ın 
iş adamlarına ve günümüz gençliğine anlatılması amaçlanmıştı. Sempozyum İstan-
bul Dedeman Oteli’nde 12 Aralık 2009 Cumartesi tarihinde 09.30 - 18.00 saatleri 
arasında gerçekleştirildi. Üç ayrı oturumun yapıldığı Sempozyumda konuşmacılar, 
Birlikte Yaşama Kültürü Modeli, Modern Dünyada Birlikte Yaşama, Geçmişten Gü-
nümüze Anadolu’da Birlikte Yaşama Kültürü: Sivas Örneği hakkında bilgi verdi. 

Sempozyum’un açılışı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Genç’in sunumuyla başladı. 
Kürsüye Sivas Platformu Başkanı ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’i da-
vet etti. 

İSMAİL ERDEM’İN KONUŞMASI      

“Çok değerli siyasi parti temsilcileri ve Belediye başkanlarımız. Bugün bizleri fi-
kirleri ile aydınlatacak belediyemize ışık tutacak saygıdeğer hocalarım sivil toplum 
kuruluşlarının çok değerli başkanları ve basın mensupları hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlarken Sivas Platformu adına hoş geldiniz diyorum. 

Biz Sivas Platformu olarak ülkemizin geleceğini düşünüp ve düşünce gurubu olarak 
ortaya çıktık. 2007’de bir Sempozyum daha gerçekleştirmiştik. 1. Sempozyumu yap-



147

tık çok alkış çok taktir aldık ama bugünkü programımızı ülkemizin ve milletimizin 
geleceği adına çok farklı bir çığır açtığımıza inanıyoruz. Sivas Platformu her zaman 
Sivas’ın ve tüm milletimizin hizmetinde olduğunu tekrar taktirlerinize arz ediyorum.

Bugün Sivas 2’nci Sempozyumuzu gerçekleştiriyoruz. Bu Sempozyum yaklaşık bir 
yıl önce Sivas Platformu olarak gündemimize almıştık. Bir yıldır üzerinde titizlikle 
çalıştık. Bu güne nasip oldu. Bizler bugün üç oturum şeklinde hocalarımızın an-
latacaklarını can kulağı ile dinleyeceğiz. Televizyonlarının başında da milyonlarca 
izleyici yine aynı şekilde bu günümüzden istifade etmiş olacak. Ben inanıyorum ki, 
bugün ülkemiz ve milletimiz adına çok kazançlı bir günümüz olacak. 

Ben Sivas Platformu olarak çok kısaca duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu 
topraklar yüzyıllar boyunca yetmiş iki milleti birden bağrında besleyip koruyucu bir 
ana olarak üzerinde yaşadığı haklara kucak açmış aralarında ayrım gözetmeden hep-
sini şevketle emzirmiştir. Bu kadar çok kültürü ve inancı bunca yıl huzur içerisinde 
yaşaması üstelik kaynaşıp kucaklaması dünya tarihinde eşine az rastlanmıştır. Os-
manlı tarihinde ki farklı dinlerden, kültürlerden, ırklardan gelmelerine rağmen barış 
içinde yüzyıllar boyunca yaşayabildiler ise bu Osmanlının hoşgörü anlayışından kay-
naklanmaktadır. Osmanlının 300 yıl büyük bir maharetle yönettiği orta doğu halk-
larının yaşadığı topraklar, Balkanlar, Osmanlının bölgeden elini çektiği kısa zaman 
içerisinde karışmış kan içerisinde kalmış ve bir daha eski düzenine kavuşamamıştır. 
Şu çok açık gerçektir ki, kıtalar arasında hoşgörü, dayanışma, birbirine inanç ve say-
gı ortadan kalktığı zaman başka hiçbir birliktelikle ekonomik politika stratejik olsun, 
toplulukları bir arada tutmaya yetmedi. Çünkü bir birini yaşam alanları içinde hayat 
süren aileler kuran, birlikte kazanıp çoğalan yeni bir kültür hamurunu yoğuran in-
san toplulukları ancak hoşgörü sayesinde diğerinin farklı kültürlere, sosyal yaşamına 
tahammül edebilecektir. İletişim araçları geçmişte hiç olmadığı kadar çoğaldığı, gü-
nümüzde insanların birbirini hiç anlamadığı için daha az çaba göstermesi, ayrılması, 
kavga etmesi zor bir gerçektir. Birlikte onca zaman huzur içinde yaşayan insanların 
birbirlerinden bu güne kadar uzaklaşabilmesi için apartmanlarında bir duvar boyu 
yakın olmaları bile kâfi gelmiştir. Maalesef! Verimli ve stratejik olan ülkemizde yaşa-
nan sıkıntıların çoğu menfaat peşinde koşan gruplar her fırsatta insanları kışkırtmaya 
çalışmıştır. Birde modern zamanı gelince ve bencil alışkanlıkların topluluklar halinde 
yaşamak yerine bireyleri yalnızlıklara iten çatışma kaçınılmaz olmaktadır. Geniş ai-
leler yerini çekirdek ailelere bırakmaktadır. Gençler reşit yaşa geldiğinde daha yalnız 
hale gelmekte, tek başına bir hayat tercih etmektedirler. Alevisi, sünnisi, çerkezi, 
lazı, türkü, kürdü, arabı, hiristiyanı, yahudisi ülkemizde tüm bu etkin gruplardan 
on binlerce yüz binlerce insan yaşamını sürdürmektedir. Bu birliktelik sayesindedir 
ki, bir ressamın tablosunda ki renkler gibi bazen kimi renkler kendi içinde kaybolup 
çok daha zengin renkler oluşturmaktadır. Temel renk değil midir ki milyonlarca ışık 
yansımalarını bir yüzdeki gülümsemeyi neşe içerisinde bir manzarada zengin göl-
geleri ve renkleri bir bir içinde karıştırarak temsil etmektedir. Türkiye’miz binlerce 
yıl onlarca ırkın her tür temel hak ve özgürlüğünün inancı altında tutunduğu her 
birinin uyum içinde yaşamayı sürdürdüğü geçmişe sahip olmakla onur duymaktadır. 
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Birlikte yaşayıp yol almanın ve daha ileri adımlar atmanın başarı dolu kanıtların her 
geçen gün arttırmaktayız. Böylece, “Birlikte Yaşama Kültürü” Sivas Örneğini hem ül-
kemize ve tüm insanlığa sunuyoruz. Sevgi ve muhabbet ikliminin çokça yaşanıldığı 
bir dünyayı hak ediyoruz. Ben katılımcılara, büyüklerimize, hocalarımıza teşekkür-
lerimi sunuyorum.” 

İsmail Erdem, 2. Ulusal Sivas Sempozyumu’nun gerçekleşmesinde emeği geçenlere 
teşekkür ettikten sonra Sempozyum’a başarılar diledi.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNİN KONUŞMALARI

Daha sonra Sivas Platformu Başkan Yardımcısı Hasan Genç, selamlama konuşması 
yaptı. 

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edibe Sözen de konuşmasını yaptı:

“Saygıdeğer Platform Başkanım, İstanbul müftümüz, Rektörlerimiz ve değerli Bele-
diye başkanlarımız, çok sevgili konuklar, değerli basın mensupları hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlamak istiyorum. 

Gününüz aydın olsun. Bu güzel program hepimize, Türkiye’mize yeni mesajlar  ge-
tirmesini diliyorum. Sivas platformunun hazırlamış olduğu Birlikte Yaşama Kültürü 
sempozyumuna baktığımızda gerçekten hiçbir şekilde kaçırmak istemediğim çok 
değerli konuşmacılar var onları dinlemeye çalışacağım. 

Biz biliyoruz ki aslında bin yıllık kardeşliğin topraklarında yaşıyoruz. Başkaları-
na anlatma konusunda bir problemimiz var. Şimdi bunları gün yüzüne çıkarmanın 
zamanı geldi ki ayrı yaşama kültüründen bahsedebiliriz. Bir tanesi bizim gibi tarih-
sel medeniyet kurmuş toplumların sahip olduğu yaşama kültürü. Çok uzun yıllara 
dayanan, çok uzun yıllardan gelen miras var. Bir kültürel hazine var, bir diğeri de 
özellikle 2’nci dünya savaşından sonra olan ülkelerin kurgulamış oldukları bir siya-
set olarak belirlemiş oldukları birlikte yaşama kültür politikaları var. Bu ikisini bir-
birinden ayırmadığımız sürece çok birbirine yakın belki de birbirine karıştırdığımız 
sürece kendimizin üretmiş olduğu birlikte yaşama kültürünü mahiyetini, derinliğini 
görmememiz mümkün değil. Yine hepimiz biliyoruz ki 21. yy özellikle 1995-2000 
arasında kendisini çok yoğun hissettiren küreselleştirmenin de iki ayrı çözümlenme-
si gereken sorunu var. Bunlardan ilki insana dahil sorunlar. Yani insanın eğitimine, 
sağlığına, yaşamına dahil sorunlardır. Bir diğeri de insanlara yapılan uygulamalara 
yönelik asılsız uygulamalarının psikolojik yıkımlar; insanları aşılamaya yönelik bir 
takım sorunlar var. Bunları birbirinden ayırmanın doğru olacağını düşünüyorum. Ve 
şunu ifade etmek istiyorum. 

Herkes farklı aile yapılarına sahip olabilir. Farklı özelliklere sahip olabilir. Ama hiç-
bir kimse farklı yaşama bilincine sahip olduğu için bir kayıp kardeş gözüyle bakılma-
malıdır. Çünkü biz birlikte düşünen, birlikte hareket eden, birlikte barış içinde yaşa-
yan en güzel kültürün örnekleriyiz. Tek tek illerimize de baktığımızda bunun için de 
Sivas’ın yeri çok farklı ve önemlidir. Çünkü bir İstanbul’un fethinde çok önemlidir. 
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Bir ikincisi ise Cumhuriyetin bir kurucu şehridir. Bir sosyal sermaye şehridir aynı za-
manda. Elinde kalemi eksik olmayanların şehri ancak sosyal sermaye üretir ki bugün 
bu  sermaye çok da önemsenmemektedir. Ama bunu da önemli hale getirmek lazım. 
Bir takım beklenmeyen, istenmeyen olmasına rağmen Türkiye illeri itibari ile kül-
türleri gerçekten çok büyük sermayeye sahiptir. Bu sosyal sermayeyi şimdi birlikte 
yaşama kültürü altında belki geliştirmenin zamanı gelmiştir. Sivas ikinci kez bunun 
öncülüğünü yaşıyor. Platform çerçevesinde bunun öncülüğünü bu çalışmaları bizzat 
izledim kendilerini kutluyorum. Ve gerçekten hem dünyanın sorunlarına, hem de 
Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretebilecek bir Platform. Teşekkürler!” 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İlyas Dökmetaş da konuşmasını yaptı:

“Sayın Rektörüm, Belediye başkanlarım, sivil toplum örgütünün değerli temsilcile-
ri, basın ve yayın organlarının değerli mensupları ve Türkiye Sivas sevdalıları hepi-
nize hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum.

“…Bir Cahit Sıtkı Tarancı’dan dizelerinden başlamak istiyorum.

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim  
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. 

Memleket isterim;
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; 
Kış günü herkesin evi barkı olsun. 

Memleket isterim 
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikayet ölümden olsun. 

Bu dizelere baktığımız da birlikte el ele huzurlu bir yaşam, bir değer isterim diyor 
sayın TARANCI. Yine bizim değerlerimiz yine bizim için çok değerli olan bir başka 
bilgemiz Yunus Emre de;

“Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil,
Yetmiş iki millet dahil elin yüzün yunmaz değil, 
Bir gönül’ü yaptın ise el eteğin tuttun ise,
Bir kez hayır ettin ise binde bir hisse az değil”

diyor. Bu sözlerle dünyaya bir bakalım. Bu gün dünyada neler var? Dünyada sıkın-
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tısı olmayan hiçbir toplum, hiçbir ülke, hiçbir birey yoktur. Lütfen kendi evlerimize 
bir bakalım. En küçük topluluk aile bireyi zaman zaman ailemizde de sıkıntılar var-
dır. Ama hiçbir zaman bunu büyütmüyoruz. Olayı dönülmez aşamaya götürmüyo-
ruz. Şehir de birlik, ülkede birlik, komşularda sıfır problem başarıda birlikte, huzur-
da birlikte olmak. Teşekkürler!” 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi - İstanbul İl Müftüsü Prof.  
Dr. Mustafa Çağrıcı da konuşmasını yaptı:

“Saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Birlikte yaşamak aslında sosyal bir kavramdır. 
Kendi değerimiz olarak ele alınmaya başlandı. Bu son derece önemlidir. Özellikle 
şu anda üzerinde konuştuğumuz birlikte yaşama kültürü açısından Yahudi asıllı bir 
Amerikalı düşünür olan Bernard Lewis bir kitabında şöyle diyor. “Orta Çağ Avrupası 
yalnızca alan bakımından küçük değildir. Bakış açısı da dardır. Öteki dinler bir yana 
kendi dininiz çeşitli biçimlerine bile belirgin bir biçimde hoşgörüsüzlük, oysa İslam 
dünyası bileşimiyle, çeşitliliği ile karakterleri ile çoğunluğa sahiptir.” Müslümanlar 
kendi içinde ibadet bakımından önemli farklılıklara hoşgörülü yakınlaşmalara yat-
kındır. Baskı ve zorlamanın dinde yeri yoktur. Okulda ki bir şiddet uygulamasından 
tutunuz da uluslararası ilişkilerde ki baskılara kadar hiçbir baskının dinde yeri yok-
tur. Ayet de bunu ifade ediyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.” 

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi - Cem Vakfı Genel Baş-
kanı Prof.  Dr. İzzettin Doğan da konuşmasını yaptı:

“Değerli Başkan ve çok değerli konuklar; hepinizi en derin sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum. 

Şimdi birlikte yaşama kültürü dediğimiz zaman olayı farklı pencerelerden ifade 
edebilirsiniz. Ailenin kendi içerisinde birlikte yaşama, şehrin kendi içinde yaşama, 
hemşerilerin birlikte yaşamaları ya da ülkelerin yan yana birlikte yaşamaları açısın-
dan sosyolojik hem de siyasi açıdan , hem uluslararası ilişkiler açısından konuları tar-
tışabilirsiniz. Ama bütün bunlarla evrensel bir görüşmeye yakınlaşmak istiyorsanız 
zannedersem biraz önce sayın hocaların ifade ettiği gibi görsel açıdan yaklaştığımız-
da tahmin ediyorum, daha doğru çözümlere varabilirsiniz.  Daha iyi daha gerçek çö-
zümleri sunabilirsiniz. Bütün sorun sorunun kaynağında, Birlikte yaşamak kültürün 
kaynağında tahmin ediyorum ki tanışmamak, bilişmemek yatıyor. Bunun için uzağa 
gitmeye hiç gerek yok. Bir alevinin Sünni yi tanıması, bir Sünni’nin aleviyi tanıması, 
öyle zannediyorum ki eğer doğru tanıştırılırsa Anadolu da neden bin yıllık tarihlere 
rağmen alevi Sünni çatışmasının yaratılamadığının da anahtarını bulmuş olursunuz. 
Aleviliğin bir İslam anlayışı olmaksızın Anadolu da bu iklimi yaratmaya imkân olur 
muydu? Bana öyle geliyor ki mümkün değildir. Çoğu zaman yanlış bilgilerle yanıltıl-
ması dikkatlerinin yanlışlara doğru yöneltilmesi, siyasete bazı sonuçlara varmış olsa 
bile özünde Aleviliğin İslam anlayışı yaklaşık 1108 yıl önce gelip yerleşen ve Türkiye 
de yaşama sorunu ister istemez ortaya çıkarılacaktır. Yani birlikte yaşamak insanların 
alevi suniler arasında olduğu gibi, Türkler ve Kürtler arasında da olduğu gibi ya da 
bu ülkede yaşayan inanç grubu ne olursa olsun insanlarımızın birlikte yaşamasını 
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etkiliyor. Aslı olan nedir? Devletin kurduğu yasalardır. Ama yasa düzeninin etkin 
bir biçimde bir kimsenin o kurala aykırı mutlaka kendisine uygulanacağı inancının 
halkta yerleşmiş olması da gerekiyor. Hem devlet yönetenlerinin yaşamları uygun bir 
biçimde tarafsız eşit davranmaları hem de yurttaşların bu konuda din inanç sahibi 
olmaları gerekir.”

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pervin Somer de 
konuşmasını yaptı:

“Sayın Rektörler, sayın öğretim görevlileri, sayın konuklar, medya mensupları he-
piniz hoş geldiniz.

Ben bugün hem Sivaslı olmaktan hem de Sivas platformunun düzenlediği birlikte 
yaşam kültürü adlı toplantıda bulunmaktan dolayı büyük onur duyuyorum. Çok 
önemli günler yaşadığımız çok önemli süreçten geçtiğimiz son birkaç senede ama 
bilhassa 2009’un çok yorucu olması nedeni ile bu toplantıyı çok önemli ve anlamlı 
buluyorum. Bizim tarihsel .kökenlerimize baktığımızda kültürel alt yapımıza baktı-
ğımız da daha çok malzememiz var. Derdimize derman olacak çok birikimimiz var. 
Konuşmaya eleştirmeye açık olmak lazım. İşte bunları başlata bilirsek çok daha yu-
muşak geçişle bütün bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Birlikte yaşama, birlikte 
yaşıyoruz, kiminle annemiz ve babamızla yaşıyoruz. Büyük annemiz büyük babamız 
olanlara nine dede derdik daha geniş bir aile yaşıyorduk. Sonra eşlerimizle yaşamaya 
başladık. Çocuklarımız oldu. Onlar ile yaşıyoruz. Günümüzün çoğunu iş arkadaşla-
rımızla yaşıyoruz. Bir toplum içinde yaşıyoruz. Peki, gerçekten birlikte mi yaşıyoruz? 
Yoksa git gide yanlışlık içinde mi yaşıyoruz?” 

Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram da konuşmasını yaptı:

“Ortak bir konu başlığı altında konuşma yapmanın bir takım sıkıntıları var. Baş-
langıçta söylemeyi düşündüğümüz birkaç husus önceki hocalarım tarafından dile 
getirilmiş oluyor. Bu yüzden siz biraz zorlanıyorsunuz. Platform başkanımızda kul-
landı herkes de kullanıyor. Mozaik’in fiziksel birleşmenin de bizi bütünleşme ifade 
etmediği söyleniyor. Buda doğru burada bir teklif var. Bana da hoş geliyor. Milli kül-
türümüzden kaynaklanan, milli sanatımızdan kaynaklanan bir mecazi kullanılıyor. 
“biz mozaik değiliz. Ebruyuz” deniliyor. Çünkü ebruda renklerin ayrılması imkânı 
yoktur. 

Değerli arkadaşlar, birlikte yaşamak esas itibari ile bir medeniyet meselesidir. Yani 
bir toplumun birlikte yaşıyor olması onun medeni seviyesini de ifade eder. Çünkü 
insanların bir arada belli kaidelerle, belli ölçülerle huzur içinde yaşayabilme meselesi 
muhtelif özellikteki insanlar, ilke din gibi, etnik farklılıklar olması gerekmez. Esas 
itibari ile fert olarak benim hayatı daha anlamlı kılmam hayatın benim için mutlu ol-
ması dünyanın benim için cennet olması bununla birlikte yaşamanın adabını bilmek 
servettir. Benim için böyledir. Bir fert olarak söylüyorum.” 
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Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ da konuşmasını yaptı:

“Saygıdeğer Davetliler, Hanımefendiler, Beyefendiler! Sözlerime başlarken hepinizi 
en kalbi duygularımla selamlıyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

Albert Einstein diyor ki; “Öyle hazin bir çağda yaşıyoruz ki, insanlardaki ön yargıyı 
kaldırmak atomu parçalamaktan daha zordur.” Bu söz maalesef bugün de anlamını 
korumaktadır.

Değerli Arkadaşlar, Bugün size günümüzden yaklaşık sekiz yüz yıl önce yaşamış, 
Anadolu’nun “İnsanlaşmasında” ve “İslâmlaşmasında” büyük emeği geçmiş bir dü-
şünürümüzün bu günümüze ışık tutan ve hala önemini koruyan görüşlerinden bah-
setmek istiyorum. Bu kişi Hünkar Hacı Bektaş Veli’dir. Hünkar, yaşadığı dönemde 
aynen Mevlana ve Yunus Emre gibi insanları sevgi, saygı, barış ve hoşgörü kültürüyle 
aydınlatmış, topluma ışık saçmıştır. Onun sevgi ve dostluk mesajlarına insanlık ola-
rak ihtiyaç duymaktayız. 

Hünkar’ın hümanist felsefesi “dört kapı kırk makam” anlayışına dayanmaktadır. 
Hünkar’ın, “dört kapı kırk makam” öğretisinden – diğer bir deyişle - “adam gibi 
adam” olma öğretisinden toplum olarak yıllarca habersiz yaşamışız. 

Hünkar Hacı Bektaş Veli bundan yaklaşık sekiz yüz yıl önce dört kapı kırk makam 
şeklinde özetlediği felsefesinde, adeta “adam gibi adam” yetiştirmenin kurallarını be-
lirtmektedir. Bugün ülkemiz ve tüm insanlığın bu değerleri tanımaya ihtiyacı vardır. 
Bu konuda başta üniversiteler olmak üzere tüm eğitim kurumlarına, siyaset meka-
nizmalarına, sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Gençlerimizin 
bu değerler ışığında yetişmeleri ve tüm insanlarımızın bu değerleri tanımaları dile-
ğiyle hepinize saygılarımı sunarım.”

Birlikte Yaşama Kültürü Modeli’nin tartışıldığı birinci oturumda, Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında; Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi - İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Ga-
latasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi - Cem Vakfı Genel Başkanı 
Prof. Dr. İzzettin Doğan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Toktamış Ateş, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Pervin Somer ve Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram katıldı. 

Modern Dünyada Birlikte Yaşama’nın tartışıldığı ikinci oturumda, Okan Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Koçak Başkanlığında; Yıldız 
Teknik Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Ergün Yıldırım, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrfan Çiftçi, Gazeteci - Yazar Avni Özgürel, Gazeteci - Yazar Oral 
Çalışlar ve Gazeteci - Yazar Ali Bulaç  katıldı.

Geçmişten Günümüze Anadolu’da Birlikte Yaşama Kültürü: Sivas Örneği’nin tar-
tışıldığı üçüncü oturumda, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ 
Başkanlığında;  Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
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Gökbel, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin 
Bozkuş, Gazeteci -Yazar Ahmet Özdemir, Cumhuriyet Üniversitesi Fen – Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Galip Eken, Cumhuriyet Üniversite-
si İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz ve Marmara Üniversitesi 
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. İbrahim Subaşı katıldı.

Sempozyuma; yukarıda belirtilen kişiler dışında CHP İstanbul Milletvekili Mehmet 
Sevigen, Sivas Belediyesi Başkanı Doğan Ürgüp,  Fikri Köse, Yusuf Büyük, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürü Doç.Dr. Aytekin Yılmaz, 
Prof. Dr. Baki SÜBÜTAY, Prof. Dr. İbrahim YEKELER, Prof. Dr. Hayrettin YEKELER, 
Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, Prof. Dr. Hamza Kandur, Prof. Dr. Orhan İnce, 
Prof Dr. M. Emin Arat, Prof. Dr. Sebile Dökmetaş, Prof. Dr. Aynur Koçak, Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Bülbül, Vakıflar İdare Heyeti Üyesi Arif Dülger, Altınyayla Belediyesi 
Başkanı Yasin Demirkaynak, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Suşehri Be-
lediyesi Başkanı Sedat Sel, İmranlı Belediyesi Başkanı Mehmet Ali  Dursun Yurttaş, 
Gürçayır Belediyesi Başkanı Rüştü Öksüm, Çekmeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Latif Coşar, Sivas İl Kültür Müdürü Kadir Pürlü, Av. Burhanettin Kuru, Sivas İl Ge-
nel Meclisi Başkanı Sedat Özata, Murat Kaya, Mali Müşavir Şahin Avşar, Sırrı Gül-
mez, Hüseyin Yıldırım, Talip Mert, Zeki Kılıç, Mithat Yolcu, Halil Aktaş, Salih Şahin, 
Ömer Veske, Adnan Tan, Av. Ünal Uğur, Leyla Subaşı, Fatma Subaşı, Yüksel Kara-
subaşı,  Av. Abdullah Güler, Av. Hüseyin Çevik, Abdullah Kuruçay, Sanatçı Enver 
Meralli, Hilmi Ecevit, Bahattin Çetin, Fikret Daş, İsmail Aydın, Mehmet Akardere, 
Gazeteci Mustafa Yılmaz, Turgut Özata, Karabey Yüksel, Süleyman Nazlım, Edibe 
Nazlım, Süleyman Dönmez, Ali Engin, Öğretim üyeleri, Sivil toplum kuruluşları 
üyeleri, gazeteciler, düşünürler, Sivaslılar ve Sivas dostları katıldı.  

 
2009 - 2010 YILI KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

Sivas Platformu’nda geçtiğimiz yıllarda yapılan “Sivas Kültür Günleri” etkinlikleri-
nin 2009-2010 Sezonunda da sürdürülmesi arzu edilmiştir. Yeni dönemde, her ayın 
ikinci ve üçüncü cumartesi günleri geçen sezonda başlatılan “İlçelerimizi Tanıyalım” 
etkinliği ile “Sivas Kültür Günleri” etkinliğinin birlikte yapılmasının yerinde olacağı 
düşünülmüştür. Buna göre, program mozaiğinin “İlçelerimizi Tanıyalım” bölümün-
de, Platform Yönetim ve Danışma kurullarında bulunan arkadaşlarımızın kendileri 
veya davet edecekleri kişiler ilçelerinin tanıtımını yapacak veya yaptırabileceklerdi.  
Anılan ilçeyle ilgili diğer sivil toplum örgütleri ile ortak organizasyona da girebile-
ceklerdi.  İlçelerini tanıtan arkadaşlarımız konuklara ve izleyicilere ilçeleri ile ilgili 
armağanlar dağıtabilecekler; yiyecek,  içecek ikramlarında bulunabileceklerdi. 

Aynı programın “Sivas Kültür Günleri” bölümünde ise konuk olarak davet edilecek 
uzman bir kişi veya Danışma Kurulu üyemiz Ahmet Özdemir, ele alınan ilçe ve yö-
resine ilişkin tarihi kişiler, sanatçılar, halk âşıkları, yöre folkloru, gelenek görenekleri 
gibi konularda bilgi verebileceği düşünülmüştür. 
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Nitekim geçen yıl tanıtılmamış ilçeler göz önünde bulundurularak, yeni kültür ve 
sanat sezonu için bir takvim belirlenerek Yönetim Kurulu’na sunulmuş ve kabul 
edilmiştir. 

Belirlenen program takvimi uyarınca Zara Vakfı’nın organizasyonuyla 5 Aralık 2009 
Cumartesi günü Zara tanıtım günü yapılmıştır. Bu toplantıda,  Zara tarihi, coğrafyası, 
sosyo-ekonomik durumu, folkloru, müziği ile ele alınmış. Özellikle Zaralı Halil ve 
Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek üzerinde durulmuş, yaptıkları hizmetler dile getirilmiştir. 

2009 Aralık ayı içinde ikinci olarak Hafik ilçesinin ele alınması planlanmıştı. 
Hafik’in tarihi, coğrafyası, sosyo-ekonomik durumu, sorunları ile birlikte Abdül-
kadir Budak, Abdurrahman Şen gibi şair ve yazarları da anlatılacaktı. Bu toplantı 
Hafik’li arkadaşlarımızdan bir talebin gelmemesi nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 

2010 yılı Ocak ayı içinde Gürün ve Gemerek ilçelerimizin tanıtılması planlanmış-
tı. Her iki ilçemizin de tarihi, coğrafyası, ekonomisi, sorunları, doğal güzellikleri 
tanıtıldıktan sonra Gürün için halk ozanları arasında Âşık İrfani, şairler arasında 
Özkan Yalçın tanıtılacak, eserlerinden örnekler verilecekti. Gemerek için Prof. Dr. 
İlhan Başgöz ve yazar Güner Demiray’ın Türk folkloruna ve halk edebiyatına katkı-
ları anlatılacaktı. Ancak her iki toplantıyı da, ilçe sivil toplum kuruluşlarından talep 
gelmemesi nedeniyle yapılamamıştır. 

Şubat 2010’da Koyulhisar, Akıncılar, Gölova ilçeleri, Mart ayında Yıldızeli ve İm-
ranlı ilçeleri, Nisan ayında ise Doğanşar ilçesi ile Divriği’nin Çamşıhı yöresinin ele 
alınması planlanmıştı. Bu yörelerden Koyulhisar, Akıncılar, Gölova ilçelerine ilişkin 
ilişkin yayla turizmi ve Duman Baba, Şeyh Osman Hazretleri ve İmranlı ilçesinde ise 
Kul Himmet Üstadım gibi inanç turizmini ilgilendiren kişileri anmak ve anlatmak 
mümkün olabilecekti. 

Planlanan programlar içinde yalnız Yıldızeli ilçesine ilişkin toplantı gerçekleştiril-
miştir. 13 Mart 2010 Cumartesi günü Yıldızeli dünden bugünü anlatılmış, Pir Sultan 
Abdal’ın dışında Yıldızelili onlarca şairden söz edilmiş ve eserlerinden örnekler veril-
miştir. Toplantı sonunda Yıldızeli Derneği yönetimi,  programı dinleyenlere ikramda 
bulunmuştur. 

İlçelerimizi tanıtalım ve “Sivas Kültür Günleri” etkinliğinde gerekli başarının sağ-
lanmamsına rağmen, Platform Merkezi 26 ve 27 Mart 2010 tarihlerinde anlamlı iki 
etkinliğe ev sahipliği yapmıştır.

26 Mart 2010 Cuma günü Gazeteci Yazar Avni Özgürel, Platform merkezinde “Bir-
likte Yaşama Kültürü” konulu bir konferans vermiştir. 27 Mart 2010 Cumartesi 
günü ise, “Şehitler Çiçeğe Durmuş Çanakkale’de” adı verilen etkinlikte Çanakkale 
Şehitlerimiz anılmıştır.  Behide GENÇ ve Ahmet ÖZDEMİR’in birlikte sundukları 
program, ilgi görmüş, Platformun düzenleyeceği bir Çanakkale gezisine hazırlık gö-
revi yapmıştır. 

Öte yandan Sivas’ın yetiştirdiği ünlü halk şairlerinden Âşık Veysel’in 37. Hakk’a 
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yürüyüş gününde yapılan etkinlikler içinde Sivas Platformu da temsil edilmiştir. 
İstanbul’da yapılan etkinliklerin ilkini Platform Başkanı İsmail Erdem’in Belediye 
Başkanlığını yaptığı Sancaktepe ilçesinde 18 Mart 2010 Cuma günü gerçekleştiril-
miştir. Âşık Veysel’e ilişkin verilen bir konferans ve sinevizyon gösterisinin arka-
sından, Ankara’dan gelen TRT sanatçısı Kubilay Dökmetaş’ın yanında Mustafa ve 
Sakine Tatlıtürk Âşık Veysel’in türkülerini okumuşlardır. 

21 Mart 2010 Pazar günü Gülhane Parkı’nda yapılan etkinlikte, Sivas Platformu 
üyelerinin geniş katılımı sağlanırken, Program sırasında İstanbul dışında bulunan 
Başkan İsmail Erdem’in mesajı okunmuştur. 

ANKARA SİVAS GÜNLERİ

Ankara’da yaşayan Sivaslı’ların, ortak bir amaç doğrultusunda bir araya ge-
lerek kurumsal güçlerini bir federasyon çatısı altında birleştirmesiyle oluşan 
ASİDEF “Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu”nun Sivas’ın Kültür, Sanat ve 
Folklorik özellikleri ile sanayi ve ticaretini tanıtmak, genç nesiller ile buluştur-
mak amacıyla “Başkent’te Sivas” adı altında, Kültür ve Turizm Bakanlığı – An-
kara Atatürk Kültür Merkez Müdürlüğü salonlarında 01-04 Nisan 2010 ta-
rihlerinde Sivas Valiliğinin destek ve öncülüğünde, Sivas Belediye Başkan-
lığı, Cumhuriyet Üniversitesi ile Sanayi ve Ticaret Odası’nın birlikteliğinde 
organize edilen etkinliğe Sivas Platformu özel bir Otobüs ve çok sayıda özel araç ile 
katılmıştır.

Sivas Platformu Başkanı ve Sancaktepe Belediyesi Başkanı İsmail Erdem, Sivas 
Platformu Yönetim Kurulu Üyesi ve Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mu-
hammed Ali Cankatar, Platformu Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeleri Emin 
Yılmaz Kangal, Yusuf Büyük, Ahmet Arslantürk, İbrahim Aksoy, Besim Cebecioğlu, 
Hasan Genç, İsmail Karabiber, Sadi Özata, Bekir Çelik, İbrahim Subaşı, Ali Yüksel, 
Kemal Sel, Erdem Demirci, Celal Deniz, Nazmi Zengin, Faruk Uğur, Salih Güzel, 
Gönül Yıldız Bozkurt, Leyla Subaşı, Ahmet Albayrak, Mehmet Genç, Hakkı Altın-
kaynak, Hasan Toksöz, Salih Pınarlı, Gazi Gökcek, Yadigar Dokgöz ve diğer çok 
sayıda arkadaşlarımız Ankara Sivas Günlerine İstanbul’dan katılmıştır.

İSTİŞARE TOPLANTISI

Sivas Platformu’nun 2. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’ndan önce hazırlık çalışma-
sı olmak üzere 17 Nisan 2010 tarihinde Eyüp Haliç Restraurant’da istişare toplantısı 
yapılmıştır.

Toplantya; Sivas Platformu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Sivil Toplum 
Kuruluşları ( Sivas İl ve İlçe Dernekleri, Vakıfları)’nı temsilen Başkanları katılmıştır. 

Toplantıya Sivas Platformu’nun her tür faaliyetine destek veren Sivas Milletvekili 
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Selami Uzun da katılmıştır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.

Sivas Platformu’nun 2. Olağan Genel Kurulu Toplantısı 25.04.2010 tarihinde İstan-
bul Kozyatağı Byotell’de yapıldı.

2. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ
25 Nisan 2010’da İstanbul –Kozyatağı By Otel’de yaptığımız Genel kurul toplantı-

sında yönetim ve danışma kurulumuzu daha geniş tutmak imkânı elde ettik.  

Genel Kurulumuza Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas DÖKMETAŞ, 
Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş BOZTUĞ, Prof. Dr. Baki SÜBÜTAY, 
Osman KARAKUŞ, Mustafa AKIN; AK Parti İstanbul İl Sekreteri Av. Abdullah GÜ-
LER, Mustafa, AYDOĞDU, Gazeteci –Yazar Ahmet ÖZDEMİR, Yunus ÖZTÜRK, 
Celal ALTUBDAL, Latif COŞAR, Osman YURDAKUL, Hayrettin ÇELİK, Sancaktepe 
Kaymakamı Necmettin KALKAN, Zeki KILIÇ, Ali Osman TEMUR, Azimet BUCAK, 
Ali KÖSEDAĞ, Av. Ünal UĞUR, Av. Hüseyin ÇEVİK, Yönetim Kurulumuz, Danışma 
Kurulumuz ve çok sayıda Siyasi parti temsilcileri, Öğretim üyeleri, Sivil toplum ku-
ruluşları üyeleri, gazeteciler, düşünürler, Sivaslılar ve Sivas dostları katıldı.

Yönetim Kurulumuz elli kişiden oluştu, yeni arkadaşlar kazanarak gücümüzü ar-
tırdık. Eski yönetimden bir kaç arkadaşımız mazeretleri nedeniyle görevlerini yeni 
arkadaşlara bıraktılar. Onlara Yönetim Kurulu üyesi olarak yaptıkları hizmetlerden 
ve Platform üyesi olarak yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. 

Genel kurulumuzdan sonra yeni Yönetim kurulumuz şu şekilde teşekkül etmiştir:

İsmail ERDEM, Prof. Dr. Hayrettin YEKELER, Yusuf BÜYÜK, Fikri KÖSE, 
Emin Yılmaz KANGAL, Hasan GENÇ, İbrahim AKSOY, İsmail KARABİBER, 
Sadi ÖZATA, Yrd. Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI, Ahmet ARSLANTÜRK, Salih GÜ-
ZEL, Ali Rıza DUMAN, Mehmet GENÇ, Besim CEBECİOĞLU, Neriman KAR-
SAVURAN, Av. Ali YÜKSEL, Bekir ÇELİK,  Mustafa SÜS,  Av. Ahmet Lütfü AK-
KUŞ, Ali TURAN, Celal DENİZ,  Erdem DEMİRCİ, Faruk UĞUR,  Gazi GÖK-
ÇEK, Gönül Yıldız BOZKURT, Seyit Ahmet ÇANDIR,  Hasan TOKSÖZ, Hay-
rettin YÜCEL, İsmail ERDEM, Muhammet Ali CANKATAR,  Ögr. Gör. Mehmet 
Yalçın YILMAZ,  Nazmi ZENGİN,  Salih PINARLI, Yadigar DOKGÖZ, Şahin 
YALIN, Ümit ÜNAL, Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Serdar 
ÖZDEMİR, Eylem KARAKUŞ, Osman YURDAKUL, Cemalettin DANIŞ, Serdar 
TUĞRUL, Aziz ERDOĞAN, Erhan EKİCİ, Müge ÖZ, Aysel VATAN, Adnan TAN, 
Mahmut YALÇIN, Murat ÜNALMIŞ.

Yönetim Kurulumuz Genel Kurul’dan sonra ilk toplantısında görev dağılımı yapmış 
ve İcra Kurulunu belirlemiştir. İcra Kurulumuzda şu arkadaşlarımız görev almışlar-
dır:    

İsmail ERDEM ( Başkan ), Emin Yılmaz KANGAL ( Başkan Yrd. ), Sadi ÖZA-
TA ( Başkan Yrd. ),  Ali Rıza DUMAN ( Başkan Yrd. ),   İbrahim AKSOY ( Genel 
Sekreter ), İsmail KARABİBER ( S.T.K. Sor. ), Salih GÜZEL ( Arge Sor. ), Hasan 
GENÇ ( Siyasi İşler Sor. ), Yrd. Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI ( Eğitim Kültür Sor. 
), Ahmet ARSLANTÜRK ( Tanıtım Medya Sor. ),  Besim CEBECİOĞLU ( Mali 
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İşler Sor. ), Neriman KARSAVURAN ( Sosyal İşler Sor. ),   Gönül Yıldız BOZ-
KURT ( Kadın Çalışmalarından Sor. ), Mehmet GENÇ ( Protokol Sor. ), Bekir 
ÇELİK ( Kamusal İlişkiler Sor. ),  Murat ÜNALMIŞ ( Gençlik Sor. ).

Danışma Kurulumuzu şu hemşerilerimiz oluşturmuştur: 

Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI, Prof. Dr. Ali KAHRİMAN, Prof. Dr. Mehmet Akif 
ÖZDAMAR, Prof. Dr. Mehmet Emin ARAT, Prof. Dr. Hamza KANDUR, Prof. Dr. 
İbrahim YEKELER, Prof. Dr. Baki SÜBÜTAY, Prof. Dr. Fatih Selami MAHMU-
TOĞLU, Prof. Dr. Türkan UĞUR, Prof. Dr. Orhan İNCE, Prof. Dr. Hüseyin KOÇ, 
Doç. Prof. Dr. Turhan ÇAŞKURLU, Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU, Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa BÜLBÜL, H. Mustafa, AYDOĞDU, Abdurrahman YEŞİLYURT, Os-
man KARAKUŞ, Ahmet ALBAYRAK, Adnan AKÇA, Hasan YEŞİLYURT, Kemal 
SEL, Meral AYDOĞAN, Nazire HANÇER, Necati US, Nurettin AYDIN, Reyhan 
REİSOĞLU,  Salih AYDIN, Temur AKÇİÇEK, Turhan DOYMUŞ,  Yusuf GÜR-
SOY, Abdullah ÇUHACI, Av. Abdullah GÜLER, Abdurrahman KEŞVELİOĞLU, 
Abdülkadir CEBECİOĞLU, Abdullah SÖNMEZ, Adem AYDIN, Adem ÇEKEM, 
Adem TOPAL, Adil YILDIRIM, Ahmet MERMER, Ahmet AYYILDIZ, Ahmet 
ÇETİNGÜRLEK, Ahmet EREN, Ahmet KARABAL, Ahmet KAYAOĞLU, Ahmet 
KOÇAK, Ahmet ÖZDEMİR, Ahmet Turan ALKAN, Ahmet Turan SÜL, Ahmet 
Turan ŞAN, Ahmet YİĞİT, Ali BABAYİĞİT, Ali Cemal KİMVERDİ, Ali DEMİR, 
Ali İhsan YILDIRIM, Ali İhsan YEŞİLKAYA, Ali Osman TEMUR, Ali KOÇ, Ali 
ÖZCAN, Ali ÖZTÜRK, Aydın ÇIKRIKÇI, Ayhan ÖNTAŞ, Ayhan YILDIRIM, 
Azimet BUCAK, Azimet ŞAHLANOĞLU, Bayram ÖZATA, Bahadır CELEPCİ, 
Bekir ÖZYURT, Bünyamin GÖKTAŞ, Celal ALTUNDAL, Cemal YAMAN, Cemal 
YEĞİN, Cemil AKÇA, Cengiz BUCAK, Çiğdem ÖZER, Dr. Cemil BAĞLAMA, Dr. 
Nejat HORASANLI, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk KÜLTÜR, Dr. Şaban KARATAŞ, 
Dursun YILDIRIM, Emin KARAÇUHA, Emine DEMİRCİOĞLU MECİTOĞLU, 
Enis ERDEM, Enver MERALLI, Erdal DEMİRAL, Erdal DOĞAN, Erdoğan BO-
ZATLI, Erdoğan TOZAN, Erhan BOZAN, Erkan KAYA, Erkan YİĞİTTÜRK, Erol 
AYDIN, Erol BULUT, Ertuğrul OKÇUOĞLU, Eşraf KOÇ, Eyüp BOĞAZKESEN, 
Faik KÜÇÜKYAZICI, Faik ÖZDEMİR, Av. Faruk GÖKKUŞ, Fatih KORKMAZ, 
Fazlı KAYA, Fazlı YÜKSEL, Fehmi KARTAL, Ferhat AYDIN, Av. Figen ŞAŞTIM, 
Fikret DAŞ, Fuzuli AYDOĞDU, Göksel OVACIK, Gülten GÜZEL, Gürsoy KÖK-
LÜ, Habil YILMAZ, Hacı ALTUN, Halim AYDIN, Hakkı ALTINKAYNAK, Hakkı 
ASLAN, Halil GOBEL, Halis İŞLER, Hamza GÖKÇEK, Hande BOZATLI, Hasan 
Ali SARIKAYA, Hasan ASLAN, Dr. Hasan Hüseyin CEYLAN, Hasan Hüseyin 
DÖNMEZ, Haşim KARAKAŞ, Haydar GEBETAŞ, Hayrettin ÇELİK, Hüsamettin 
GÜRSOY, Hüseyin GÜLKANAT, Hüseyin KAYA, Hüseyin ÖZDEMİR, Hüseyin 
TOPRAK, Hüseyin ÇINAR, Hüseyin ÇULHA, İbrahim KALA, İhsan KILIÇ, İh-
san KÜÇÜKYAZICI, İkram KAYAPINAR, İlker ÖZCAN, İrfan GÖZ, İslam  KA-
RAOĞLU, İsmail GÜLLE, İsmail Hakkı ŞİMŞEK, İsmail Hakkı TURUNÇ, İzzet 
POLAT, Karabey YÜKSEL, Kasım UÇAR, Kazım ÇİMEN, Kemal BOZAN, Ke-
mal ÇELİK, Kemal DİNÇER, Kemal PELİT, Kemalettin BAYKAL, Kerim AYTE-
KİN, Latif ÇOŞAR, Lütfi TİRYAKİ, Av. Lutfullah KERVANKIRAN, Av. Mahmut 
EMİNMOLLAOĞLU, Mustafa Kemal İŞLER, Mahmut BİLGİLİ, Maksut KEKEÇ, 
Mehmet ASLAN, Mehmet CANPOLAT, Mehmet Şevki EROL, Mehmet ALTU-
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NAY, Mevlüt ÖZTEKİN, Muammer ERDEM, Muammer VARLI, Muharrem ÇA-
TALKAYA, Muhsin KAYA, Mustafa AKIN, Mustafa AKGÜN, Mustafa ARSLAN, 
Mustafa KARSAVURAN, Mustafa ATAŞ, Mustafa YILMAZ, Muvaffak ABAY, 
Muzaffer KAYA, Mükail BEKTAŞ, Müslüm ÇANDIR, Av. Nail DİNÇER, Necati 
AKIN, Necati GÜVEN, Necdet ÇAĞRICI, Necdet DURSUN, Necdet ERTÜRK, 
Necmettin TEMEL, Neşet YILDIZ, Nevzat ŞATIROĞLU, Nihat MACİT, Nurettin 
BAŞAR, Nurettin BÜYÜKBAŞ, Nuri ÖLMEZ, Tuğgeneral Osman Gazi KANDE-
MİR, Oğuz TOSUN, Osman BOYRAZ, Av. Ömer KOÇAK, Av. Ömer Osman SUR, 
Ömer VESKE, Ömer GÜNER, Radi KABZE, Reşit AYDIN, Sait COŞKUNOĞ-
LU, Salih KOÇAK, Sami İLHAN, Sebahattin ERÇİN, Sefer AĞRIDAĞ, Selami 
ŞAHİN, Selami YILDIZ, Av. Seyfettin TAMER, Seyit BOYRAZ, Sırrı GÜLMEZ, 
Sinan TUNÇ, Süleyman BOZDEMİR, Süleyman SÖNMEZ, ŞERİF ŞENER, Şadi 
POLAT, Temel KARADENİZ, Tekin ŞEYHOĞLU, Timur MARA, Turan DENİZ, 
Tülay TAŞTAN, Uğur DÜNDAR, Ümit SÖZCÜ, Ümran Yaşar CİHAN, Yahya 
KABZE, Yahya UĞUR, Yavuz FIRAT, Yılmaz ACAR, Yunus ÖZTÜRK, Yusuf 
YILDIRIM, Yusuf KARADİŞ, Yusuf KAVAKLI, Yusuf YILDIRIM, Yüksel KILIÇ, 
Zeki BULUT, Zeynel KESKİN, Zeynel KOÇ, Zeynel AVCI, Ziya KAYAPINAR.  
 

SİVAS GÜNLERİ’ne DAVET GEZİSİ

 7-11 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen Sivas gezisinde merkez ve 16 ilçeye 
gidildi.  Bu gezide 12-14 Kasım’da İstanbul Feshane’de yapılacak “Sivas Platformu 
Sivas Günlerine” Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivil 
Toplum Kuruluşları davet edildi.

Bu geziye; İsmail ERDEM, Emin Yılmaz KANGAL, İsmail KARABİBER, Fikri KÖSE, 
Hasan GENÇ, Sadi ÖZATA, Salih GÜZEL, Ali Rıza DUMAN, Mehmet GENÇ, Besim 
CEBECİOĞLU, Mustafa SÜS,  Av. Ahmet Lütfü AKKUŞ, Celal DENİZ, Gazi GÖK-
ÇEK, Gönül Yıldız BOZKURT, Salih PINARLI, Osman YURDAKUL, Yadigar DOK-
GÖZ, Serdar TUĞRUL, Radi KABZE, Hikmet YÜKSEL, İkram KAYAPINAR, Seyit 
BOYRAZ, Müslüm ÇANDIR, Kemal ACAR, Nuri ÖLMEZ, Kenan SOMTAŞ, Hüse-
yin YILMAZ, Erhan EKİCİ, Adnan TAN, Hasan SARIKAYA, Mahmut YALÇIN, Lütfi 
TİRYAKİOĞLU, Necati GÜVEN, Abdülkadir ÖZTUĞRUL, Ünal TAŞTEKİN, Neşet 
YILDIZ, Necati YÜKSEL, Oktay TOKATLI, Ali ÖZCAN, Erdoğan BOZKURT, Salih 
UÇAN, Ayhan COŞKUN, Cemil ARSLANTÜRK, Aysel ÇOLAK, Aylin ÖZBURÇAK, 
Burcugül ZİHNİ, Şule ZİHNİ, Ufuk Celal GÜZEL ve Oytun YENİÇELİ  katıldı.

 
2. KÜLTÜR SİVAS GEZİSİ

Sivas Platformunu 2. Kültür Sivas Gezisi 25- 28 Haziran 2010 günlerinde yapıldı. 
Bu gezi ile giden yazarların yazıları Basında Sivas ve Sivas Platformuna ilave edildi. 

Aziz Erdoğan’ın “Anadolu’nun Türküsünü Söyleyen Şehir: Sivas”, Abdurrahman 
ŞEN’in “Dilimizden Gönlümüze İnen Türküler…”, Mehmet KALAN’ın “Rotamız Si-
vas” Şiiri, Tahsin YILDIRIM’ın “Altıncı Şehir: Sivas”, Muhammet ÖZTABAK’ın “Gö-
nül Şehri” ve Ahmet NADAROĞLU’nun Başakşehir, Aylık Kültür, Sanat ve Yaşam 
Dergisi’ndeki “İstanbul’dan Sivas” yazıları Kitaba eklendi.
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Bu geziye; Dr. Cezmi BAYRAM, Prof. Dr. Ahmet Nuri YÜKSEL, Prof. Dr. Fethi 
GEDİKLİ, Bekir ÇELİK, Serdar TUĞRUL, Abdurrahman ŞEN, Ali Osman TEMUR, 
Mustafa AKGÜN, Aziz ERDOĞAN, Şerafettin YILMAZ, Remzi ALİOĞLU, Kenan 
GÜLTÜRK, Tahsin YILDIRIM, Mustafa ASLAN, Okan AKAR, Mehmet KESKİNKI-
LIÇ, Şaban TÜRK, Fikret DAŞ, Şükrü MADEN, Kürşat Levent ÖZCAN, Salih DEĞİR-
MENCİ, Kadir KUŞ, Şaban KARATAŞ, Mehmet KALAN, Abdülkadir YILDIZ, Ahmet 
NADAROĞLU, Mehmet Fatih YILDIRIM, Muhammet ÖZTABAK, Yasin KAVALCI, 
Özkan TEKİN, Yunus KOŞAR, Ahmet KARAPINAR, Ahmet YOZGATLI, Süleyman 
ÖZDEMİR, Cengiz AKAR, Bülent AKKUŞ, Mehmet ASİL, Alper KARA,  katıldı. 

Gezide; Sivas Merkezdeki tarihi yerler; Kongre müzesi Müzesi, Çifte Minare, Bu-
ruciye Medresesi,  ve Sivas Kalesi, Abdi Ağa Konağı, Aksu, Meydan Cami, Yukarı 
Tekke, Susamışlar Konağı, İnönü Müzesi, Mavi Konak, Kangal  Ağa Konağı, Etnog-
rafya müzesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Ethem Bey’in parkı, Sıcak Çermik, Alacahan, 
Kangal  Balıklı Kaplıca ( Çermik ), Divriği Ulucami ve Şifahanesi ile Şarkışla gezildi.

Geziye katılan fikir adamı, yazar ve sanatçılar, Sivas gezisi’nden memnun bir şekilde 
İstanbul’a döndüler.

SİVAS GÜNLERİ

12-14 Kasım 2010 günlerinde İstanbul Feshane’de yapılacak “Sivas Günleri” Sivas 
Platformu, Sivas Valiliği, İlçe Kaymakamlıkları, Sivas Belediyesi, 16 İlçe Belediyesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivil Toplum Kuruluşları, İstanbul’daki Sivas Vakıf, Fe-
derasyon ve Dernekleri ile birlikte düzenlenmesine karar verildi. Bu kitap baskıya 
verilirken program yapıldı. 

12 Kasım Cuma günü Saat 10.00’da açılış yapılacak. Protokol Konuşmaları olacak 
ve Folklor ve Semah Gösterileri yapılacaktır.

12 Kasım Cuma gününde “Birlikte Yaşama Kültürü” Paneli yapılacaktır. Moderatör-
lüğünü Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş BOZTUĞ yapacak, Konuşma-
cılar ise AK Parti Sivas Milletvekili Osman KILIÇ, CHP Sivas Milletvekili Malik  Ejder 
ÖZDEMİR ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih YALÇIN olacaktır.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu ( Şef. 
Uğur KAYA ), Türk Halk Müziği Sanatçıları Cengiz ÖZKAN, Onur BOZATLI’nın 
konseri, Aşıklar Atışması,  Folklor ve Semah Gösterileri olacaktır.

13 Kasım Cumartesi gününde “Sivas’ın Kültürel Değerleri” Paneli yapılacaktır. Mo-
deratörlüğünü  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem ESEN 
yapacak, Konuşmacı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet YIMAZ olacak-
tır.

“Sivaslı Olmak” Paneli yapılacaktır. Moderatörlüğünü  Cumhuriyet Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İlyas DÖKMETAŞ yapacak, Konuşmacı ise Gazeteci Yazar Ahmet 
Turan ALKAN olacaktır.

Ayrıca, Türk Halk Müziği Sanatçıları Ali Sultan, Ünal Taşlık, Enver Meralli ve Ser-
han ALTUNTAŞ, Ahmet Turan ŞAN, Ali KIZILTUĞ’un konseri, Folklor ve Semah 
Gösterileri olacaktır.
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Ergün ÇELİKHAN’ın “Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Şiirleri” dinletisi olacaktır.

14 Kasım Pazar gününde “Küçülen Dünyada Büyümek” Paneli yapılacaktır. Mode-
ratörlüğünü  Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep TOPARLI 
yapacak, Konuşmacı ise İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Müdür 
Yrd. - Sivas Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç:Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU 
olacaktır.

“Hatırladığım Sivas” Paneli yapılacaktır. Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı - Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr.  Hazma KAN-
DUR yapacak, Konuşmacı ise Gazeteci Yazar Beşir AYVAZOĞLU olacaktır.

“Sivas’ın Görmezden Gelinen Değerleri” Paneli yapılacaktır. Moderatörlüğünü  Mar-
mara Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyesi Prof. 
Dr.  Mehmet Emin ARAT yapacak, Konuşmacı ise Gazeteci Yazar -Türkiye Gazeteci-
ler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi - Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyesi  Ahmet 
ÖZDEMİR ile Gazeteci Yazar - Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyesi Abdurrahman 
ŞEN olacaktır.

İllüzyon Sanatçısı Ateş Yutan Adam – Hasbora’nın İllüzyon Gösterisi yapılacaktır.

Ayrıca, Türk Halk Müziği Sanatçısı Sabahat Akkiraz’ın konseri, Folklor ve Semah 
Gösterileri olacaktır.

Kapanış ve Plaket Töreni yapılacaktır.

Sivas Günlerinde; Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Fotoğraf Okut-
manı Selahattin YASAK’ın “Fotoğraflarla  Sivas Sergisi” ve “Tarihi, Kültürel ve Doğa 
Güzellikleri Açısından Dünden Bugüne Sivas” Slayt Gösterisi, Ressam İsmail Acar’ın 
“Resim Sergisi” olacaktır.

Bunlara ilaveten Sivas merkezden ve ilçelerden gelen kuruluşlar tarafından da özel 
gösteriler yapılacaktır. 

YENİ YAYINLAR

 “1. Ulusal Sivas Sempozyumu ( Sivas’ın Dünü Bugünü Ve Geleceği ) Tebliğler Kita-
bı”, Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyesi – Gazeteciler Cemiyeti Üyesi – Gazeteci 
Yazar Ahmet ÖZDEMİR’in yazarlığını yaptığı “Pir Sultan Abda”l ve “Aşık Ruhsati” ile 
“Kuruluşundan Günümüze Fotoğraflarla Sivas Platformu” kitaplarını yayımlamıştık.

Bu kitapların 2. Baskıları da hazırlandı.

Ayrıca yine Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyesi – Gazeteciler Cemiyeti Üyesi 
– Gazeteci Yazar Ahmet ÖZDEMİR’in yazarlığını yaptığı “Aşık Veysel” kitabını ha-
zırladık. Buna ilaveten Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyesi Mustafa AKGÜN ile 
Sanat Tarihçisi Seda ŞENOL’un hazırladığı “Sivas Divriği Tanıtım Günleri” kitabını 
da yayımlıyoruz.

En son olarak da “2. Ulusal Sivas Sempozyumu ( Birlikte Yaşama Kültürü ) Tebliğler 
Kitabı”,nı yayımlıyoruz.  
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Kitapların tamamının Editörlüğünü Sivas Platformu Yönetim Kurulu – İcra Kurulu 
Üyesi / Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. İbrahim SUBAŞI  yapmış-
tır.

BASINDA SİVAS VE SİVAS PLATFORMU
        Sivas Havası 

 ( Yavuz Donat,  Sabah Gazetesi, 3 Mayıs 2008 ) 
SİVAS 

Ankara, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas. Tam 442 
kilometre.

Yol boyunca yeşillikler içinde yüzdük.

Topraktan bereket fışkırıyor.

İnsanlar tarlalarda çalışıyor.

Yazın müjdecisi leylekler uçuşuyor.

Şırıl şırıl akan çaylar.

Gürül gürül coşan dereler.

Meralarda otlayan koyunlar, kuzular.

Anadolu bir cennet. 

“Uzun ince bir yolda” saatlerce gittik.

Ve Aşık Veysel’in memleketi Sivas’a ulaştık.

Herkes “futbol otoritesi” olmuş.

Bakkal, ayakkabı tamircisi, berber futbol konusunda “uzman.” 

Bütün kent için “varsa futbol, yoksa futbol.” “Varsa Sivasspor, yoksa Sivass  
  por.” 

Sivas “yarına” kilitlenmiş. Sivasspor - Galatasaray maçına. 

Hediyelik eşya satan esnaf  “hoş geldiniz” diye bizi kucakladı.

Sonra da duvardaki “Aşık Veysel’in resmini” gösterdi: 

- Sayın yazarım... Rahmetli Aşık Veysel’in gücüne gitmesin ama... Onun şiirini bu-
güne uyarladım... Size okumak istiyorum. 

Ve başladı okumaya: 

“Dost dost diye nicesine sarıldım, Benim sadık yarim futbol topudur, Beyhude do-
laştım, boşa yoruldum, Şimdi hayalim şampiyonluktur.” 

Sivas’ın “havasını” bilmiyoruz anlatabildik mi?

**

Sivas kırmızı beyaz 
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Beşiktaşlı İbrahim Toraman “Sivaslı.” 

Babasının işyeri ( Toraman Cafe ), İstasyon Caddesi’nde.

Vitrinde Sivasspor afişi.

Az ileride bir lokanta. 

Kapısında “Şampiyon Sivasspor” yazılı. 

Hemen karşısında bir afiş: 

“Bize bu gururu yaşatanlar, 

Hiç kimse sevinmedi bizim kadar.” 

Başı örtülü genç bir kız gördük. 

Sol yanağını kırmızıya boyamış, sağ yanağını beyaza.

Dondurmacı ile karşılaştık.

Ceketi kırmızı, pantolonu beyaz. 

Otomobiller, minibüsler, kamyonlar... 

Hepsi kırmızı beyaz. 

“At arabaları bile” kırmızı beyaza boyanmış.

Dün imkân olsaydı Sivas’ın üzerinde “helikopter turu” atacaktık.

Kentin “kırmızı beyaz resmini çekmek için.”

**

Cıbıllar Parkı 

Sivas’ın orta yerinde “eski bir park” var.

Parkın önü arkası, sağı solu hep tarihi eser. 

Çifteminare orada. 

Şifaiye Medresesi orada. 

Atatürk’ün Sivas Kongresi’ni yaptığı bina ( Etnografya Müzesi ) orada. 

Bu parkın adı Cıbıllar Parkı. 

Yani “fakir fukara parkı.” 

Kentin garibi, işsizi, yoksulu burada toplanıyor.

Bir simit, bir çayla gününü geçiriyor. 

Belediye Başkanı Sami Aydın şimdi bu parkı “elden geçiriyor.” 

Güzelleştiriyor. 

Doğrusunu yapıyor. 

Zira bu park Sivas’ın “simgelerinden.” 
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Dün Cıbıllar Parkı’na gittik. 

Konuşulan konu ne işsizlik, ne ekonomi. 

Ne siyaset, ne kapatma davası. 

Tek konu “Sivasspor-Galatasaray maçı.” 

Parkın önünden başı açık, başı kapalı kadınlar, kızlar geçiyorlardı.

Ellerinde “Sivasspor bayrakları.” 

Biz “ilginç bir manzara” deyince... 

Parktakilerden biri “bunu gazeteye yaz” diye sesini yükseltti: 

- Şimdiki kadınlar bir başka... Maça gidip slogan atıyorlar... Kadınları kendi haline 
bıraksan erkekleri geçecekler... Yarın bunlar futbol oynarlarsa şaşırmamak lazım. 

**

Sivasspor kebabı 

Tarih 2 Mayıs 2008. 

Gazetenin adı “Anadolu.” 

Manşet: 

“Her şeyimizle hazırız.” 

Gazetenin adı “4 Eylül.” 

Manşet: 

“Sivas bu maça hazır.” 

Gazetenin adı “Hürdoğan.”

Manşet: 

“Sivasspor bereketi.” 

Gazetenin adı “Yeni Ülke.”

Manşet: 

“El ele gönül gönüle, 

Şampiyon Sivasspor.” 

Sivas denince akla Aşık Veysel gelir.

Pir Sultan Abdal gelir. 

Çifte Minare gelir. 

El yapımı sigara ağızlığı gelir.

Yine el yapımı bıçak gelir.

Ama dün herkesin aklında “tek şey” vardı: 

“Sivasspor.” 
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Trenler dolu, otobüsler dolu.

Uçakta boş yer yok.

Yerel gazetelerin birinci sayfalarını “Sivasspor kaplamış.” 

Son sayfalarını “yine Sivasspor.” 

Sivaslı kebapçı bir espri yaptı: 

- Kırk yıllık meşhur Sivas kebabını bundan sonra “Sivasspor kebabı” diye sataca-
ğım. 

**

Karaborsacılar yakalandı 

Sivaslılara “karaborsayı” soracak olduk. Tepki gösterdiler. 

Esnaftan biri “Sivaslı böyle terbiyesizlik yapmaz” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal “zaten yakalandılar” diye sesini yükseltti. 

Karaborsacılar “İstanbul’dan gelmişler.” 

“5 ayrı ekip” olarak.

Emniyet Müdürü Yahya Bal hemen “Organize Suçlar Müdürlüğü’nü alarma geçir-
miş.” 

“Karaborsacıları mutlaka bulun” demiş.

Ve yarın oynanacak Sivasspor - Galatasaray maçının biletlerini karaborsada satanlar 
yakalanmış.

Üzerlerinde “178 bilet” çıkmış. 

“5.178 YTL” de para. 

Sivaslılar “gördünüz mü” dediler: 

- Sivaslı aç kalır hırsızlık yapmaz... Sivaslı kötü işe bulaşmaz... Sivaslı ölür yine de 
karaborsa bilet satmaz. 

**

Maç duası 

Sivas’a “öğle saatlerinde” girdik.

İnsanlar “camilere doğru” yürüyordu. 

Dün cuma idi. Paşa Camii, Selçuklular’dan kalan Ulucami, Meydan Camii, 
Osmanlı’dan kalan Kale Camii tıklım tıklımdı.

Sivasspor yöneticisi olan gazeteci dostumuz Fikret Ünsal camiye giden bir arkada-
şına laf attı: 

- Dün akşam sarhoştun... Şimdi camiye kendini affettirmeye mi gidiyorsun? 

Arkadaşı kızdı: 
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- O iş ayrı bu iş ayrı... Kafayı da çekerim, camiye de giderim... Zaten bütün camiler-
de, cemaat pazar günü yapılacak maç için dua edecek... Ben duadan geri mi kalayım?

**

1 Mayıs 

İstanbul’da “Taksim Meydanı” neyse, Sivas’ta “Mevlana Meydanı” o.

Önceki gün “1 Mayıs mitingi” Mevlana Meydanı’nda yapılmış.

Dün “Sivaslılara” sorduk: 

Nasıl geçti? 

“Düğün gibi” dediler. 

“Polislere” sorduk. 

“Bayram gibi” dediler. 

Sivas Valisi Veysel Dalmaz “yasak istememiş.” 

Emniyet Müdürü Yahya Bal “yasak koymamış.” 

“Çevrede” elbette güvenlik önlemleri alınmış.

Ama ne vatandaş polisi rahatsız etmiş, ne de polis vatandaşı. 

1 Mayıs’ta Mevlana Meydanı’nda halaylar çekilmiş.

Şarkılar söylenmiş. 

“Düzenleme Komitesi Başkanı” konuşma yapmış.

Dinleyenler alkışlamış. 

Ve miting “başladığı gibi bitmiş.”

Tam bir “festival havasında.” 

TV’ler 1 Mayıs’ta İstanbul’dan, Ankara’dan “canlı yayın” yaptılar.

Keşke “Sivas şenliği” de yayınlansaymış. 

_______________

( Yavuz Donat,  Sabah Gazetesi, 4 Mayıs 2008 )

Yiğidolar... Toprağın insanları 

Kızılırmak, Yeşilırmak ve Fırat havzalarına yayılmış bir kent. “Yüzölçümü olarak” 
Türkiye’nin, Konya ve Ankara’dan sonra “3’üncü büyük kenti.” 

“Nüfusa” gelince...

İl genelinin 1980 nüfusu 750 bin. 

2008 nüfusu ise 634 bin. 
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İşte “göç denen gerçek.”

Sivaslılar “toprağın insanları.” 

Kendilerine “Yiğido” diyorlar. 

“Yiğidoların diyarı” Sivas’ı anlatırken, Sivaslı şair Cahit Külebi diyor ki: 

“Sivas yollarında geceleri, Ağır ağır kağnılar gider.” 

İşte o kağnıların “ahşap maketleri” şimdi “hediyelik eşya” olmuş.

Çarşıda satılıyor. 

“Sivas yollarında” ise... 

“Geceleri gündüzleri...” 

Mercedes’ler, Audi’ler, Fiat’lar, Renault’lar, BMW’ler gidiyor.

1970’te “sadece 333” otomobil olan Sivas’ta, şimdi otomobil park edecek yer bu-
lunamıyor. 

Sivas “dününden, kökünden, geleneğinden” kopmamış.

Sivaslı “çalışkan.” 

“Kendiyle” de barışık, “çevreyle” de. Sivaslı “Sivas’ın kaderini, imajını, ekonomisini” 
düzeltmenin peşinde. 

Sivasspor’un “çıkışı” kenti tetiklemiş.

Canlandırmış. 

Morallendirmiş. 

Eğer şampiyon olurlarsa “düğün bayram” yapacaklar.

Olamazlarsa “gönüllerin şampiyonu” rütbesini alacak, yine gururlanacaklar. 

Dürüst, alçak gönüllü, sevecen, içten, kadınıyla erkeğiyle “Yiğidolar.” 

Kalbimiz Sivas’ta kaldı.

**

Hayat Ağacı Market 

“Eskiden Sivas’ın içinden 3 dere akardı.

Kızılırmak’a doğru. 2’sinin üstü kapandı. Dereler kayboldu. Sadece “Mısmıl ırmak” 
kaldı.

Ona da kimi çöp attı. Kimi kanalizasyon bağladı.

Mısmıl ırmak, özellikle yazları öyle bir kokardı ki... Öyle mikrop saçardı ki...

Yanından bile geçmek istemezdik.” 

Cuma günü öğleden sonra Mısmıl ırmağın kıyısında yürüdük.

Irmak “ıslah edilmiş.” 
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Çevre “düzenlenmiş.” 

Sivas’ın 13 mahallesinin içinden geçen bir ırmak.

4.5 kilometre boyunca parklar, bahçeler, piknik alanları...

Dereye bakan evler “yüzde 300 prim yapmış.” 

Sadece “bu iş” bile, Belediye Başkanı mimar Sami Aydın’a “ikinci kez seçim kazan-
dırabilir.”

Sivas’ta herkes “Hayat Ağacı Market” ten bahsedince...

Sami Aydın’a dedik ki: 

- Haydi gidelim. 

Gittik. 

“Paranın geçmediği” bir market.

Hali vakti yerinde olan “et, pirinç, gömlek, çorap, konserve, kitap, ayakkabı, çanta, 
kravat, okul önlüğü” bağışlıyor. 

“Fakir fukara” da alıyor. 

“Parti ayırımı” yok.

Ve koca Sivas’ın caddesinde, sokağında, mahalle arasında dilenen insan da yok. 

Büyük kentlerde “kentsel dönüşüm” yaşanıyor ya... Sivas’ta da “başlamış.” 

Ve ilk uygulama “mezarlıktan” başlamış. Mezarlık 3 yıldır “tek tip.” 

“Şehitlik gibi.”

Ne “gösterişli zengin mezarı” var, ne de “bakımsız fakir mezarı.” 

Mezar “ücretsiz.”

“Tertemiz.” Mezar taşları “standart.” 

İlginç... Görülmeye değer. Biz beğendik.

**

Mütevazı başkan 

Bir TV ekibi gitti, diğer TV ekibi geldi. Sonra yine TV ekipleri. Biri “canlı yayın” 
yaptı, diğeri “bant kayıt.” 

Mecnun Odyakmaz “utandı, sıkıldı, terledi.”

Kulağımıza eğildi: 

- Abi, sürekli TV’de görünmekten rahatsız oluyorum... Sanatçı değilim, siyasetçi 
değilim. 

Sivas “medya akınına” uğradı. 

Herkes Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz’la konuşuyor.

Mütevazı, saygılı, efendi bir iş adamı.
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Övünmeyi “ayıp sayıyor.” 

Seyirciyi “tahrik etmiyor.” 

“Bize Yiğido derler” diyor: 

- Yiğitçe oynarız... Herkese saygılıyız... Spor barıştır. 

Akşam Sivasspor yöneticileriyle yemek yedik. Hepsi “başkanın kopyası.” 

“Tevazu” onların madalyası. 

**

Maça eşiyle giden vali 

Veysel Dalmaz... 

Gümüşhane valisi iken “sokakta, halkın içindeydi.” 

Şimdi Sivas valisi.

Akşamları Sivaslılarla birlikte top oynuyor.

Cuma akşamı bize “haydi maça” dedi.

Yanında milli güreşçi, Sivas milletvekili Hamza Yerlikaya vardı.

O da “haydi maça” diye üsteledi.

Biz cesaret edip sahaya çıkamadık.

Onlar top peşinde koşup durdular. 

Vali bey “eşini de maçlara götürüyor.”

“Haydi kızlar okula” kampanyası ile birlikte, “haydi kadınlar maça” diyor.

Vali beye göre: 

- Kadın uygarlıktır... Kadın çiçektir... Kadının gittiği maçta erkek seyirci küfretmi-
yor... Olay çıkmıyor. 

Yıllardır göç veren Sivas’ta, Vali Veysel Dalmaz’ın verdiği bilgiye göre: 

- Ters göç başlamış. 

- Gidenlerden, emekli olup dönenler var. 

- Yazları, tatile gelenlerin sayısı artıyor. 

Divriği’nin, Kangal’ın köylerinde “villalar yapılmış.” 

Batı’daki “zengin Sivaslıların villaları.” 

Sivaslı “okumaya meraklı.” 

Zengin “eğitime katkılı.”

5 hayırsever, okul yaptırmak için “sırada.” 

Vali Veysel Dalmaz dedi ki: 

- Artık öyle okul yaptırmak istiyorum ki, mezun olan, hemen iş bulabilsin. 
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- Örneğin Adalet Meslek Lisesi. 

- Turizm Otelcilik Meslek Lisesi. 

Akşam bakıyorsunuz “halı sahada top oynuyor.” 

Sabah arıyorsunuz “köye” gitmiş.

- Köyde ne var vali bey? 

- Kan davası... Barış sağlıyor, onları kucaklaştırıyorum.

**

Sivasspor ateşi 

Bizim gazetenin Ankara’daki spor servisi şefi Ali Erdoğan, Sivaslı. 

Kunduracılar Çarşısı’na birlikte gittik.

Çarşının adı “Kunduracılar” ama...

Çok katlı çarşıda “ne ararsanız” var. 

“Girişte” çarşının eskilerinden Yılmaz Ada ile oğlu Osman Ada (Ada Spor) “çay 
içmeden bırakmayız” diye çevirdiler. 

Ticaret Odası eski başkanı olan Osman Ada’ya sorduk: 

- İşler nasıl? 

Aldığımız yanıt: 

- Parti kapatma dedikodusu çıktı, işler yarı yarıya düştü. 

- Kriz çıkar mı korkusu var... Herkes bankadan korkuyor... Zira borcu olan çok. 

- Sivasspor olayı piyasayı biraz canlandırdı. 

Saz, nargile, sigara ağızlığı, çakı bıçağı satan Mustafa Kömsöken ( Sivas Anadolu 
Ticaret ) halinden memnun: 

- Bugüne de şükür. 

- Boğaziçi Üniversitesi’nden bir profesör geldi... Saz istedi. 

- Sivasspor, Sivas ekonomisini canlandırdı. 

Çarşıyı gezdik yorulduk.

Atatürk Caddesi’ndeki Erenler Sofrası’nda ayran içtik.

Patron Uğur Akgül’e sorduk: 

- Piyasa ne durumda. 

Yanıt aynı yanıt: 

- Bugüne de şükür. 

- İşler durgun. 

- İyi ki Sivasspor var.
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SİVAS HALKI ALEVİ VE SUNNİ’SİYLE BİR BÜTÜNDÜR

Madımak olayının Sivas adına talihsiz bir hadise olduğunu belirten Sivas Platformu 
Başkanı İsmail Erdem de, vatandaşlardan 2 Temmuz’da sağduyulu davranmalarını 
isteyerek, “Sivas halkı Alevi ve Sünni’siyle bir bütündür. Alevi ve Sünniler olarak 
gururla yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuşuyor. ( Zaman 
Gazetesi, 1 Temmuz 2007 Pazar )

_______________

      “BEN NE YAPTIM?”

 Abdurrahman ŞEN

Doğru kullanıldığında, ses zenginliği bakımından dilimizi dinlemenin keyfi bir baş-
kadır… 

Meselâ… Başlıktaki; “Ben ne yaptım?” sorusunu, öyle bir sorarsınız ki… Her tonla-
manızda başka bir anlam çıkabilir… 

Bu yazıdaki muradım,— alenen — nefsimle hesaplaşma mânâsınadır… 

Hani… Bir uyarı var: “Bugün Allah için ne yaptın?” 

Tam da o tonda bir soru bu: “Ben ne yaptım?” 

İşte bu soruyu zaman zaman kendime sorardım elbette, ama her seferinde başka 
başka konularda, günü birlik arınma adına sorardım… Ama 2003 sonbaharında bu 
soruyu başka türlü sordum kendime: “Ben ne yaptım?” 

Sadece bu üç kelime de değildi sorumun bütünü… Tamamı şöyleydi 2003 sonba-
harındaki soru cümlemin: “Son yıllarda giderek ‘günah keçisi’ konumuna sokulan, 
doğduğum şehir Sivas’a, bir kültür adamı sıfatıyla ben ne yaptım?” 

Evet… Belki, 53 yıllık ömrümün 48’inci senesinde sormakla çok geç kalmıştım… 
O güne kadar, kültürel anlamda yaptığım ettiğim her şeyi, bütün ülkemin hizmetine 
sunmuş, doğduğum beldeye de özel bir şeyler yapmayı düşünmemiştim hiç… Yaz-
dıklarımla, konuştuklarımla ülkemin genelinin hizmetinde olmaya özen göstermiş-
tim sadece… 

Ama… Anadolu medeniyetinin, kültürünün beşiği illerimizden biri olan Sivas’ın, 
birçok alanda hak etmediği bir noktada bulunması kadar, beni rahatsız eden suçla-
malara mâruz kalması da anlaşılır gibi değildi… 

Ya son yıllarda “Sivas” denilince medyamızın üstüne çöken, insanların yüzüne hâ-
kim olan   — en hafif yakıştırmayla — ürkmenin gerekçesi neydi acaba? 

Olumsuzlukları, karamsarlıkları açmak ve can sıkmak değil elbette muradım. 

Ama… Öncesinden başlayarak, Selçuklu döneminde zirveye tırmanarak devam 
edegelen kültürel beşiklikteki öncü Sivas’ın, 2000’lerin Türkiye’sinde en azından 
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“sevimli” görünmediği bir gerçekti… 

O halde… Sivas’ın; lâyık olduğu ilgiye yeniden kavuşması, hak ettiği “örnek vila-
yet” konumuna yeniden gelebilmesi için yapılması gereken bir şeyler olmalıydı… 

İşte tam da bu tespitin üstüne; “İyi güzel de… Madem bu şehir asırlar öncesinde 
kültürlere kaynaklık, beşiklik etmiş… Bu gün de o günleriyle övünmesi, o günlerde 
olduğu gibi kültürel bir hamleye kalkışması lâzım Sivas’ımın!” dedim kendi kendi-
me… 

Kimseden bir şey istemeden, kimseyi yönlendirmeye kalkmadan sordum kendime 
işte o zaman: “Ben ne yaptım?” 

Cevabı kısa ve üzücüydü: “Hiç!” 

O halde hemen bir şeyler yapmalı, işin bir tarafından girişmeliydim… 

Kültürün kaynağı da anahtarı da kitap olduğuna göre oradan başlamak istedim… 

Bilenler bilir… Ciddi sayıda kitap sahibi olanlar, kitaba merakı olanlar için kitabın 
maddi değeri bir hiçtir… Ele alınan her kitabın; ne zaman, hangi şartta, nerede alın-
dığı, okunduğunda kimlerle neler paylaşıldığı gibi serüvenler ise paha biçilemez özel 
birer zenginliktir… 

Âcizâne benim de yıllar içinde oluşturduğum bir kitaplığım var. Doğduğum ilçe 
olan Hafik’te ise bir kitaplık olup olmadığını bile bilmiyordum… Hemen Beledi-
ye Başkanı Sayın Osman Budak’ı aradım… Kültür Bakanlığı’nın ilgili birimiyle te-
masa geçtim… Sonunda; Hafik’te bir kültür merkezi oluşturmak üzere mutabakata 
vardık. Sayın Belediye Başkanı ve dönemin kaymakamı Sayın İsmail Ustaoğlu’yla… 
2004 Ağustos’unda, İstanbul’dan annem, babam, eşim, oğlum, kardeşim, yeğenim 
ve Beyoğlu Gençlik Tiyatrosu oyuncularıyla birlikte Hafik’e gidip, 3200 kitabın için-
de olduğu kolileri, sayın kaymakama ve belediye başkanına teslim ettik. Yapılacak 
olan kültür merkezi içinde Hafikli hemşerilerimin faydalanacağı bir kitaplık kurul-
ması için… 

Benim kitapları Hafik’e teslim edişimden sonra dönemin Sivas valisi Sayın Hasan 
Canpolat’ın da öncülüğünde başlayan çalışmalar bir yıl sürdü… Hafik’in tarihi 
“Koçhisar Mektebi”, bu süre içinde onarıldı. 

Sivas Kongresi’nin yıl dönümü dolayısıyla 4 Eylül’de Sivas’ta düzenlenen büyük 
kutlamalar arasında, adı “Hafik Kültür ve Sanat Evi” konulan binanın da sanal açılışı 
yapıldı… 5 Eylül 2005’de ise Hafik’te gerçek bir açılış gerçekleştirildi… 

Bir yıl önce harap halde olduğunu gördüğüm tarihi “Koçhisar Mektebi” binası, ara-
dan geçen süre içinde Sivas valiliğinin önderliği, Hafikli iş adamı Av. Ömer Koçak 
Ağabeyin maddi katkılarıyla son derece temiz ve güzel bir hâle getirilmişti… 

Hafik’teki bu açılışa; dönemin Sivas Valisi Sayın Hasan Canpolat’ın yanı sıra döne-
min Hafik Kaymakamı Sayın İsmail Ustaoğlu, Hafik Belediye Başkanı Sayın Osman 
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Budak, işadamı Av. Ömer Koçak ve çevre ilçelerin kaymakamları ve Hafikliler katıl-
dılar. 

Söz konusu “Hafik Kültür ve Sanat Evi” bünyesindeki bir oda bilgisayarlarla do-
natılmış… Bir oda bilârdo salonu yapılmış… Bir oda sergi ve gerektiğinde küçük 
toplantılara uygun düzenlenmiş… Bir oda dinlenme ve sohbet odası olarak düşü-
nülmüş… 

Bir oda da; toplam 3200 kitaplık bağışımla oluşan kitapların son derece düzen-
li biçimde okurlarını beklemeye hazır hâle getirildiği okuma salonu yapılmış. Yani 
Hafik’te şimdi çok yönlü bir kültür ve sanat evi gerçekten var… İşte bundan sonrası 
daha bir önem kazanıyor… 

Neredeyse 40 yıl içinde, çoğu zaman harçlığımdan kese kese aldıklarımın çoğun-
lukta olduğu, yıllarca gözümün önünde, elimin altında olmasına alıştığım kitapla-
rımla oluşturulmuş okuma salonuna girerken ayrı bir heyecan ve huzur duymuştum. 

Kitapları bağışlarken amacım; doğduğum beldenin insanlarının kültürel ve sosyal 
alandaki eksiklerine bir katkıda bulunabilmekti. Yani sosyal ve kültürel bir borç 
ödeme. Bu açılışa giderken de götürdüğüm 200 kadar kitapla, toplam 3400 kitap 
bağışlamıştım ama… Görevimin tamamlandığına inanmıyordum. Aksine görevim 
daha yeni başlıyordu. 

İşte aslında işin bundan sonraki öncelikli tarafı Hafiklilere düşüyor… O binayı uy-
gun biçimde kullanacaklar, o kitapları okuyacaklar ve boş boş oturmaktan — özel-
likle gençler — vazgeçecekler… Kaymakam, belediye başkanı, milli eğitim müdürü 
ve hatta müftü de yol göstericilik yapacaklar… 

Mesele sadece Hafik’le de sınırlı değil… İşin başında Sivas’la girdik ya konuya… 
Aslında, 2003 sonbaharında “Ben ne yaptım?” sorusunu sorana kadar doğduğum 
toprakları ihmal ettiğime dair ifadem tam da doğru değil… Çünkü… O tarihin yak-
laşık 15 yıl öncesinde; Yücel Çakmaklı Ağabeyim başta olmak üzere, kimi sinemacı 
dostlarla birlikte, Anadolu’nun orta yerinde, kültürümüze asırlarca kaynaklık ve be-
şiklik etmiş Sivas’ta, “Altın Başak” adı altında, başta “sinema şenliği” düzenlenmesi 
olmak üzere bazı kültürel faaliyetler yapılması için tavsiyelerde bulunmuştuk… Ama 
ilgilenen olmadı… 

Neyse… Geçmiş geride kaldı ve zararın neresinden dönülse kârdır… 

Bir şehrin lâyık olduğu sosyal ve kültürel seviyeyi elde etmesindeki asli unsur o 
şehirde yaşanan kültürel hareketliliğin varlığı ve devamlılığıdır… Bağrında bir de 
üniversite barındıran Sivas’ın, daha geniş tabanlı, daha farklı alanlarda periyodik 
kültürel faaliyetlere de imza atması lâzım artık… Valisiyle, Belediye Başkanıyla, İlçe 
Kaymakamları, Belediye Başkanları ve yurdun dört bir yanında dağılmış vakıflarıyla, 
dernekleriyle… Belki de bu görevleri bundan böyle “Sivas Platformu” üstlenir… 

Vakti zamanı gelince, “Ben ne yaptım?” sorusu karşısında gönül rahatlığı yaşayabil-
memiz için başka çaremiz yok… Kolları sıvamanın tam zamanı… 
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Sadece “ben” ve “Sivas” da değil elbette mesele… İkisi de birer simge… 

Ne diyordu merhum Fethi Gemuhluoğlu Ağabey; “Sanatla düşürüldük bu hâle… 
Yine sanatla kalkacağız ayağa!” 

Ona göre… Sorun kendinize “Ben ne yaptım?” sorusunu hemen… 

Dalga geçmek de sızlanmak da yok!

07.04.2008 

E-Posta: beyazsanat@ttnet.net.tr 

_______________

(PENCERE )

 “SİVAS PLATFORMU” 

Ziya SABIR

Güzel yurdumuzu yıllardır kana bulayan terör örgütüne ağır bir darbe indirmek 
için kahraman ordumuzun Kuzey Irak’a girdiği şu günlerde ellerimiz semada, gönlü-
müz Mehmetçiklerle beraber onların başarısı için dua ediyoruz. Elbette şairin:

 Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,

 Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır.

Sözü gereği vatana çevrilen toprağın, kısa zamanda ayrıklardan ve tufeyli türediler-
den temizlenmesi samimi dileğimizdir. Asırlarca birlikte yaşayan bu ülkenin insanla-
rı, bu çabalar sonunda inşallah yine huzur içerisinde birlik ve beraberliğini muhafaza 
ederek ebede kadar bir arada yaşarlar. 

 Yurdumuzun bir bölümünde ve sınırlarımız dışında bunlar yaşanırken, Sivas’ı il-
gilendiren güzel bir röportajı Yeni Asya Gazetesi’nin 21 Şubat 2008 tarihli sayısında 
okuduk. “Sivas Platformu” oluşturulmuş ve sosyo / kültürel faaliyetlere başlamış. 
Konuşmanın hemen başında Platform Başkanı İsmail Erdem “Sivas’ın, Türkiye’nin 
mozaiği olduğunu” belirtiyor ve ardından da  “kültür veya mezhep farklılıkların, 
insanlarımızın zenginliği olarak algılanması gerektiğini” kaydediyor.  Erdem’in rö-
portaj boyunca elbette bundan başka da tespitleri var:

 “Cumhuriyetin 80 yıllık tarihine baktığımız zaman, Sivas’ın konjonktürel varlı-
ğından faydalandık mı? Bunun için geçmişte bazı talihsizlikler yaşadık Sivas adına. 
Malûmunuz Sivas Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti-
nin temeli bu şehirde atılmıştır. Sivas olarak milletimizi seven bir halk olmuşuz. 
Devletimizin kuruluşunda Sivas halkının tümü maddi ve manevi destek olmuştur. 
İç Anadolu’nun merkezindeyiz. Bizim çocukluk yıllarımızda ( 60’lı yıllar ), Sivas, 
ticarette o bölgenin merkezi noktasındaydı. Ekonomik geçmişimize baktığımızda 
Yozgat, Amasya, Tokat, Kayseri ve Erzincan ticareti birinci derecede Sivas merkezli 
gerçekleştiriyordu. Ama biz, Sivas halkı olarak, hem teknolojileşmeye, hem de sa-
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nayileşmeye pek ayak uyduramadık. Bir de Sivas’ta yetişen insanlarımızı, Sivas’ta 
tutmasını başaramadık. İstanbul’a, büyük şehirlere gelen birçok hemşerimiz burada 
iş hayatına başladı. Sivas’ı ihmal ettiler. Burada belli bir noktayı yakalamış iş adamla-
rımız var. Bunlar, en azından imalathanesinin, ticarethanesinin, işletmesinin bir şu-
besini Sivas’ı tercih ederek kullanmış olsaydı, Sivas, bir Kayseri olabilirdi ama yarına 
bakmak lâzım.” Bu güzel tespitlerden sonra Platformun amacını da şöyle özetliyor:

 “Platformun amacı, gayesi, çıkış noktası var. Bizim kuruluş “anayasamız” var. Ora-
daki birinci adım Sivas’ı tanımak ve tanıtmaktır. İstanbul’da 1,5 milyon insanımız 
Sivas’ı tam anlamıyla bilmiyor, bir kısmı hiç gitmemiş… Diğer bir önemli husus 
da toplumsal uzlaşmanın sağlanması noktasında. Farklı düşünen, konuşan, yaşayan 
insanlarımızın bir arada nasıl yaşayabileceğini Sivas Platformu olarak gösteriyoruz. 
Farklı düşünüyoruz, farklı konuşuyoruz, farklı da yaşıyoruz ama aynı çatı altında 
bir aradayız. Millet olarak 1000 yıldır beraber yaşıyoruz. Bunu önünüzdeki 1000 yıl 
daha nasıl devam ettirebiliriz? Derdimiz bu. Şu anda ülkemizde terör kâbusu var. 
Bunu birileri Türk - Kürt çatışmasına dönüştürmek istiyor ama biz Kürtlerle Türkler 
bu tarihi bir arada yaşamışız, yarın da yaşayacağız. Sivas’ta Aleviler de, Sünniler de 
beraber yaşamış, yarın da bunu yaşatmamız lâzım.” 

 Platformun faaliyetleri konusunda şunları söylüyor: 

 “22 Nisan 2007’de ilk adımımızı atarak 1. Ulusal Sivas Sempozyumu’nu yaptık. 
Sivas Platformu olarak, burada Sivas’ın hem Selçuklu, hem de Cumhuriyet döne-
mi tarihini bir oturumda hocalarımız müzakereye açtı. Bir oturumda da kültürünü, 
edebiyatını tebliğ olarak sundular. Sonra da sosyal ekonomik durumunu ele aldılar. 
Sivas’ın geçmişiyle geleceğini bir bütün olarak dışa açılım noktasında ele alan bir 
programın yapılması çok büyük ilgi gördü. Birinci derecede biz bunun duyurusunu 
yaptık. Sivas’ta yaşayanları davet ettik. İkincisi Sivas’ta bulunan başta Cumhuriyet 
Üniversitesi olmak üzere, Valimiz, Belediye Başkanımız, yerel yöneticiler, bu çalışma-
dan dolayı bilgi sahibi oldular. Üniversiteden 20 civarında hocamız ve rektörümüz 
de geldi. Sempozyuma sivil toplum kuruluşları, vakıf, dernek, federasyon başkanları 
ile üniversite çevresi ve talebelerinden katılım oldu. Sempozyumdaki tebliğler bir 
araya getirilerek kitap yapılacak ve bir kaynak eser olacak. Sivas’ta ki il özel idare-
leri, milli eğitim müdürlükleri, kütüphaneler, sivil toplum kuruluşlarına ve isteyen 
herkese gönderilecek. Bugüne kadar Sivas’la ilgili birçok eser mevcut, ama hepsinin 
farklı anlatımları var. Biz bunu, ileriye yönelik iyi bir yatırım olarak görüyoruz. Bu 
sempozyumda Sivas kamuoyuna taşındı. İstanbul’daki Sivaslılar Sivas’ın geçmişini 
tartıştı.” 

Sivas Platformu üyelerini ve başkanı İsmail Erdem’e çalışmalarında başarılar di-
liyorum. Bu gibi ses getirecek çalışmalara Sivas’ın çok ihtiyacı var. Yerel idarecilerin 
ve Sivaslıların bu gibi çalışmalarda çalışanlara gereken desteği vereceğini umuyor ve 
bekliyorum. 

( Sivas’ın Sesi Gazetesi, 27.02.2008 )
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_______________

(BİR ELEŞTİRİ)

    SİVASLILAR PLATFORMU1 VE SİVAS YOKLUĞU

Kemal ÇAĞLAYAN 

Yıllardan beri her platformda söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Sivas lobi-
cilik faaliyetlerinden yoksun. Sivas’ın hak ve menfaatlerini ön planda tutacak, Sivas-
lılık kimliğini her yerde gösterecek bir çalışmamız yok diye.

Geçen hafta içerisinde benim söylediklerimi tasdiklercesine “ Sivaslılar Platformu “ 
diye bir oluşumun olduğunu öğrendim. Çok sevindim.

“Artık Sivas’ında sesini duyuracak, lobicilik faaliyetlerinde Sivas’ı ön planda tutacak 
ve hak ve menfaatlerini koruyacak bir Platform kuruldu “ diye sevincimi herkesle 
paylaşmaya başladım.

Ama bu sevincim çok kısa sürdü. Sivaslılar Platformunun listesi elime geçtiği za-
man sevincin yerini üzüntüye bıraktım.

Sivaslılar Platformu Kuruluş Protokolüne bir baktınız mı?

Bakın görürsünüz, niye üzüldüğümü anlarsınız 

Sivaslılar Platformunda yer alan yönetim kurulu üyelerinin tamamı İstanbul’da bu-
lunan Sivaslı derneklerin temsilcilerinden oluşuyor.

İkincisi yine danışma kurulu İstanbul’da bulunan Sivaslılar.

Şimdi siz Sivaslılar Platformu adı altında bir oluşumun içerisinde olacaksınız ve 
sadece İstanbul’da bulunan Sivaslılardan oluşan bir ekiple bu platformu hayata ge-
çireceksiniz. 

Böyle bir düşünce bence çok yanlış.

Sizin oluşturduğunuz platform karşısında yarın bir gün Antalya. Ankara, İzmir, 
Adana ve diğer illerde bulunan Sivaslılarda çıkar Sivaslılar Platformu kurarsa ne ya-
pacaksınız.

Ve daha da önemlisi

Amacı Sivas ve Sivaslıya hizmet olan Sivas Platformu içerisinde Sivas’ta yaşayan Si-
vaslının olmaması da çok acı. Sivas Valisi, Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası 
veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan neden bir temsilci yok.

Sivas ili merkezi, ilceleri, beldeleri ile köylerinden İstanbul’a gelerek  burada ya-
şayan insanların ekonomik, sosyal ve kültürel birlikteliğini hedefleyen, il, ilçe ve 

(1) Yazarın bahsettiği Platformun adı Sivaslılar Platformu değil “Sivas Platformu”dur. Patformun üyeleri arasında yal-
nızca gerçek kişiler değil, Dernek, Federasyon, Vakıf gibi tüzel kişiler de bulunmaktadır. Ayrıca, Sivas Platformu’nun 
sözkonusu haksız ve yersiz eleştirileri de hak etmediği, Sivas Platformu’nun faaliyetleri biraz incelense görülecektir. 
( Editör )
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köyleri  temsilen İstanbul’da kurulan  dernek ve vakıflar ile diğer sivil toplum  ku-
ruluşları, çalışmaları ile bölgeye katkısı bulunmuş şahıs veya tüzel kişilerden oluşan 
bir platform olduğunu  yazdığınız  kuruluş protokolünde neden bir Sivas’ta yaşayan 
Sivaslının olmadığı da gözen kaçmıyor.

Bize göre Sivaslılar Platformu Sivas’a değil de, sadece İstanbul’da bulunan Sivaslı-
lara hizmet edecek.

Diyeceksiniz ki, bizim hedefimiz İstanbul’da bulunan Sivaslılar.

O zaman Sivaslılar Platformu yerine İstanbul Sivaslılar Platformu diye ismi değiş-
tirmek lazım bence. 

Sayın Erdem platform başkanı olarak Sivaslıların isteğini size iletmek isterim.

Yönetimi yeniden oluşturmak ve İstanbul ismini değil Sivas ismini ön planda tut-
mak gerek. Sivas sadece İstanbul’da temsil edilmiyor. 

( Yeni Ülke Gazetesi – 24 Kasım 2007, Sivas ) 

______________

DOĞDUĞUN YERDE EL OLMAK

Av. Murat ÖZVERİ

Geçen hafta 44 yaşımı bitirip 45 yaşımdan gün almaya başladım. 17 yaşında mem-
leketi terk edip gurbete çıktım. Demek ki, 27 yıldır gurbetteyim. 27 yılın son iki 
yılına kadar hemen her yıl doğup büyüdüğüm yerleri ziyaret ettim. Son iki yıldır ise 
cenaze, düğün gibi görevler nedeniyle kısa gidişlerin dışında uğramıyorum uğraya-
mıyorum.

Salı günü bir hemşerim Yrd. Doç. Dr. İbrahim Subaşı, editörlüğünü yaptığı 
“1.Ulusal Sivas Sempozyumu Tebliğler Kitabı” başlıklı kitabı verdi. Kitabı değim ye-
rindeyse bir solukta okudum. Kimi yerlerinin altını çizdim kimi sayfalarını katlayıp 
işaretledim. Kitaptan kafamı kaldırdığımda burnumun direğinin sızladığını, içime 
gurbet acısının çöreklenmiş olduğunu gördüm. Gurbet zor zanaat, bunu herkes bi-
liyor. Ne var ki daha da zor olanı doğup büyüdüğün gençliğinin geçtiği yerde sana 
bir yaban gibi bakılması, seninle el el konuşulmasıymış, bunun ayırdımına varmış 
olduğumu fark ettim. 

Ben Şarkışla’da doğdum. En son iki yıl önce Şarkışla’ya gittiğimde istedim ki Şar-
kışla beni bağrına bassın. 

Beni her gördüğünde arkamdan “hovardanın yiğeni diye bağıran” kayışların Ahmet 
yine bağırsın diye hükümet binasının önünden geçtim. Meğer ölmüş garibim.

Berber Osman’nın dükkânını görünce heyecanlandım. Önce kontrol etmek için yan 
yan bakarak dükkânın önünden geçtim. İçeride oturmuş gazete okuyordu. Sevinçle 
dükkândan içeri girdim. Gözlüğünün üzerinden el el baktı, kibarca buyur dedi. Ber-
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ber koltuğuna oturdum. Yanımda dikilip nasıl olsun diye sordu. Oysa ben isterdim 
ki hiç sormadan makineyi eline alsın kafamı sağa sola sertçe çevirerek önümde bir 
tutam kâkül bırakarak saçlarımı üç numara kessin, dükkâna gelip gidenlere beni 
işaret ederek bizim Muhsin ağbinin oğlu desin, bana “la sizin Hüseyin halen kafayı 
çekiyor mu ki diye takılsın”, köyümden insanları adlarıyla sorsun.

Bunların hiç birisi olmadı. Dayanamayıp kendimi tanıttım. Ne iş yaptığımı nerede 
yaşadığımı sordu, söyledim. Bu konuşma bana el el bakmasını ortadan kaldırmadığı 
gibi daha da arttırdı. Ölçülü, tek kelimelik yanıtlardan oluşan bir diyalog oluştu.

Küskün, üzgün Türkmenin kahvesine girdim. Yine o el el bakışlar. Yine kim bu 
nereden geldi diye birkaç saniye sorgulayıp, okey oyununa dönen bakışlar.

Köye çıktım, dağın dibindeki tarladan geçerken amcamın “Haydi benim aslan kara 
şalvarlılarım” diye çınlayan alaycı sesini, Veysel’den, Köroğlu’ndan Ali İzzetten deyiş-
ler, destanlar okumasını istedim. Sadece rüzgârın uğultusunu duyabildim.

Küçük tepeye uzanıp Zır Dervişin kavalından “dane dane benleri var yüzünde” tür-
küsünün nameleri kulağıma gelsin istedim. Sessizlikten başka bir şey duyamadım. 

Dereyi geçip, bir ot yığının dibine çöktüm. Meşeden uzun değneğini beline daya-
nak yaparak büyük bir maharetle sigara saran Çoban Asker’in sigara sarışını bir kez 
daha hayran seyretmek, benzinli muhtar çakmağı ile yaktığı sigarasının çıtırdayarak 
ucunun kızarmasını görmek istedim.

Son demlerine yetiştiğim âşıklardan müstehcen dizeleri, ağıtları, yiğitlenmeleri, gü-
zellemeleri duymak istedim. Hiç birisini duyamadım. İşte o zaman doğduğum yerde 
el olduğumu, gurbet dediğim yerin ise istesem de istemesem de vatanım olduğunu 
anladım. Anladım ama, bu farkındalık içimde ki kocaman boşluğu, hüznü ortadan 
kaldırmadı.

Sivas Sempozyumu tebliğler kitabında karşıma çıkan Şarkışlalı âşık Kusuri’nin; 
Hemelerden hemelerden / Çok Söz Olur Semelerden / Koynundaki memelerden / 
Domur domur ter görünür” dizleriyle ergenliğime gittim.

Ali İzzettin Güzellemesindeki dilin gücüne hayran olup el el baksalar, beni yaban 
görseler de iyi ki Şarkışla’da doğmuşum dedim. Güzellemeyi güzeller duysun diye 
yazıya aldım.

 “Güzelin gün doğar  güzel kaşında / Güzelin İnci var Güzel dişinde / Güzelinen 
güzel masa başında / Güzel güzel lokma yemek güzeldir. / Güzelinen güzel gezmek 
ne güzel / Güzel adın güzel yazmak ne güzel / Güzelinen Bade süzmek ne güzel / 
Güzelin elinden öpmek güzeldir / Güzelin nur damlar yanaklarından / Güzelin bal 
akar dudaklarından / Güzelin güzel tut parmaklarından / Güzellere hizmet etmek 
güzeldir. / Güzellere bakan gözler ağrımaz / Güzel seven ölür ama çürümez / Ali İzzet 
güzellerden farımaz / Güzelleri candan sevmek güzeldir.

( Kocaeli Demokrat Gazetesi, 29.03.2008 )
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SİVAS GEZİSİ      

                                   Yrd.Doç.Dr. İbrahim SUBAŞI2                                  

Sivas Platformu kurulduktan sonra önemli bir boşluğu doldurdu. Yapmış olduğu 
faaliyetlerle kendisini tescil etti.

22 Nisan 2007 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 1. Ulusal Sivas Sempozyumunda 
Sivas’ın dünü, bugünü ve geleceği Sivas’ın Sosyo-Ekonomik Durumu, Sivas’ın Tari-
hi, Sivas’ın Kültür ve Edebiyatı oturumlarında Sivas ve İstanbul’daki değerli hocaları-
mız tarafından tebliğler sunuldu. Daha sonra bu tebliğler Sivas Platformu tarafından 
kitap halinde yayımlandı. Ayrıca, değerli ağabeyimiz şair-yazar Ahmet Özdemir’in 
yazdığı Pir Sultan Abdal ile Aşık Ruhsati kitapları Sivas Platformu tarafından yayım-
landı. Editörlüğü şahsımca yapılan bu üç kitap ile Sivasımız ve ülkemizin kültür 
hayatına katkı sağladığımız kanaatindeyiz. Önümüzdeki günlerde Sivas Platformu 
yeni yayınlar da yayımlayacaktır.

Sivas Platformu, İstanbul Mecidiyeköy’deki merkezinde Sivas’ın değerleri olan şair 
ve yazarlar için de anma programları düzenledi.

Sivas Platformu Yönetim Kurulu, Ankara’ya düzenlemiş olduğu gezi ile de 
Ankara’daki milletvekilleri, bürokratlar, siyasiler, akademisyenler ve iş adamlarını 
ziyaret etti, onları bir araya getirerek ileride Sivas ve ülkemiz için yapılacak önemli 
faaliyetlerin alt yapısını oluşturmaya çalıştı.

Sivas Platformu Yönetim ve Danışma Kurulu üyeleri Kasım 2007’de Sivas merkez 
ve 9 ilçeyi ( Yıldızeli, Ulaş, Zara, Divriği, Şarkışla, Altınyayla ( Tonus ), Hafik, Ge-
merek, ve Kangal ) ziyaret etti. O geziye zamanım olmadığı için katılamamıştım. 
Arkadaşlardan geziyi dinledikten sonra çok üzülmüştüm ve çok şey kaybettiğim ka-
naatine varmıştım. Kaldı ki Sivas merkezi çok iyi bilmeme ve 9 ilçeden 8’ini gezip 
görmüş olmama rağmen üzülmüştüm. Sözkonusu 9 ilçeden yalnızca 1 ilçeyi görme-
dim. Gerçi görmediğim ilçe olan Divriği de de Dünya Şaheseri “Divriği Ulu Camii” 
bulunmaktadır. Sivas’lı Uğur Sarısözen ağabeyimizin dediği “Divriği Ulu Camii’yi 
görmeyen kendisini Sivas’lı kabul etmesin” sözünden yola çıkarak hakkında çok şey 
okuduğum ve filmlerini gördüğüm bu muhteşem eseri görmek için eşim ve çocuk-
larla özel olarak en kısa zamanda Divriği’ye gitmek kararındayım.

15-19 Mayıs 2008 tarihleri arasında yapılan Sivas merkez ve ziyaret edilemeyen 7 
ilçe ( Maalesef, benim de bugüne kadar bu ilçeleri görmem nasip olmamıştı.) ( Gü-
rün, Doğanşar, İmranlı, Gölova, Şuşehri, Akıncılar ve Koyulhisar ) için yapılan geziye 
özellikle bu defa üzülmemek için yeterli zamanım olmadığı halde eşim ile birlikte 
katıldım ve de katılmakla da ne kadar isabetli bir karar verdiğimi de anladım. 

(2) 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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15 Mayıs 2008 Perşembe akşamı bir otobüs ile Sivas Platformu Yönetim ve Da-
nışma Kurulu üyeleri İstanbul’dan hareket ettik. ( 4 gün boyunca hizmetimiz de 
bulunan otobüs için Yönetim Kurulu üyemiz Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı 
Temur Akçiçek’e teşekkür ediyoruz.). Cuma sabahı Gürün’e vardık. Gürün Belediye 
Başkanını ziyaret ettik ve başsağlığında bulunduk. Daha sonra güzel bir mekânda 
Gürün Kaymakamı Davut Gül, Belediye Başkanı ve Gürünlülerle toplantı yaptık. 
Zaman sorunu yüzünden toplantıdan hemen sonra Gürün’den ayrılmak zorunda 
kaldık. Dolayısıyla Gürün’ün tarihi yerlerini, Gökpınar Gölünü, Şuul Vadisini göre-
mediğimiz için üzgünüz. Gürün gezisini, Platformumuzun değerli Yönetim Kurulu 
üyeleri Gürün’lü Besim Cebecioğlu, Erdem Demirci ve Gönül Yıldız Bozkurt or-
ganize ettiler, kendilerine teşekkür ediyoruz. 

 Gürün’den sonra Ulaş üzerinden Sivas merkeze gittik. Sivas merkezde Sivas Sanayi 
ve Ticaret Odası, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Siyasi Partilerden Adalet ve Kalkın-
ma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi 
ve Saadet Partisi ziyaret edildi.

Gece Sivas’ta kalındıktan Cumartesi sabahı Doğanşar’a hareket edildi. Doğanşar’ın 
yolunun Sivas’a ve ülkemize yakışmadığını hep birlikte gördük ve Sivas Platformu 
olarak gündemimize alındı.

Doğanşar’da Platformumuzun Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Sivasspor’un 
2. Başkanı Mustafa Süs ve Doğanşar Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman ta-
rafından karşılandık. Ahmet Ayık parkında açık havada güzel bir kahvaltı yapıldı. 
Kömbeler o kadar güzeldi ki, Mustafa Süs beyden beklentimiz arada sırada Kömbe 
göndermesidir. Doğanşar’ın çevresi ve Dipsizgöl bizi etkiledi.

Doğanşar’dan sonra İmranlı’ya geçtik. İmranlı Belediye Başkanlığı binasında İm-
ranlı Kaymakamı Yusuf Karaloğlu ve İmranlı Belediye Başkanı Vedat Yüksel’in 
katıldığı toplantı yapıldı. Toplantıda; İmranlı Kaymakamı Yusuf Karaloğlu “Kasım 
ayındaki gezide Zara’ya gelmiştiniz, İmranlı’ya gelmemiştiniz, üzülmüştüm.” demesi 
bizi etkiledi ve ilgiden memnun olduk. Demek ki Sivas Platformu, Sayın Kaymakam-
larımız ve ilgililer tarafından beklenilen bir kuruluş haline geldi.

Öğle yemeğinden sonra İmranlı’dan Gölova’ya gittik. Doğa gitgide güzelleşiyordu. 
Yağmurlu bir havada yolculuk ettik. Bu arada ilginç olan Sivas’ın bir ilçesinden di-
ğer bir ilçesine giderken Erzincan toprağından geçmemizdi. Arkadaşlarımız uzaktan 
Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ın köyünü de gösterdiler. 

Gölova’da Belediye Başkanının katılımı ile toplantı yapıldı. Gölova’lı Yönetim Ku-
rulu üyelerimiz Sadi Özata ve Faruk Uğur’a teşekkür ediyoruz. Gölova Kültür Mer-
kezini gezdikten sonra Suşehri’ne hareket ettik.

Suşehri’nde Belediye Başkanlığında Sivas Milletvekili Selami Uzun, Suşehri Kay-
makamı Abdullah Demir, Suşehri Belediye Başkanı, Sevgili Kardeşim Halim Uzun, 
Siyasi Parti temsilcileri ve Suşehrililerin katılımı ile Suşehrinin anlatıldığı güzel bir 
toplantı yapıldı. Platform Başkanımız İsmail Erdem’de diğer ilçelerde olduğu gibi 
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Sivas Platfomunu ve faaliyetlerini anlattı. 

Daha sonra Neşet Yıldız, İsmail Karabiber ve İrfan Göz’ün ortak olduğu yurtta 
güzel bir akşam yemeği verildi ve orada gece geçirildi. Böyle güzel bir yurdu Suşeh-
rine kazandırdıkları ve ilgileri için kendilerine, Yönetim Kurulu üyelerimiz Suşehri 
Dernek Başkanı Celal Deniz ile Av. Ali Yüksel’e ilgilerinden ve hizmetlerinden do-
layı teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Sivas Milletvekili Selami Uzun ile Suşehri Kaymaka-
mı Abdullah Demir’e ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Pazar sabahı Suşehri’nden Akıncılar ilçesine geçildi. Akıncılar’da bizi bir sürpriz 
bekliyordu. Bizi halay ekibi ile karşıladılar. Akıncılar Kaymakamı Gökmen Çiçek, 
Akıncılar Belediye Başkanı Mevlüt Albayrak ile Yönetim Kurulu üyemiz ve aynı 
zamanda Akıncılar Dernek Başkanı Salih Aydın ve Hayrettin Yücel bizi güzel bir 
sürpriz yaparak karşıladılar, kendilerine teşekkür ediyoruz.

Akıncılar da; açık havada, güzel bir fuar alanında kahvaltı yaptık. Karşılama ve 
ağırlama gerçekten etkileyici idi.

Akıncılar’dan Koyulhisar’a giderken Kılıçkaya Barajına gittik. Görmeye değer bir 
yerdi ve manzara muhteşemdi. Daha sonra Koyulhisar’a hareket ettik. Koyulhisar 
Belediye Başkanlığında; Koyulhisar Kaymakamı Mehmet Kurt, Koyulhisar Belediye 
Başkanı, Siyasi Parti temsilcileri ve Koyulhisarlıların katılımı ile güzel bir toplan-
tı yapıldı. Arkasından hepimizin merak ettiği Eğriçimen Yaylasına gittik. Manzara 
çok güzeldi, ancak hayal kırıklığı yaşadık. Yayladaki yayla evlerinin görüntüsü, daha 
doğrusu görüntü kirliliği bizi üzdü. Maalesef, bazı hemşehrilerimizin yaylaya, yayla 
evi yerine villa yapmaları tam bir faciadır. Sivas Valisinin, Koyulhisar Kaymakamının, 
Koyulhisar Belediye Başkanının, tüm Koyulhisarlıların ve Sivaslıların bu görüntü çir-
kinliğinden Eğriçimen Yaylasını nasıl kurtaracaklarını düşünmeleri gerekmektedir.

Eğriçimen yaylasındaki yemekten sonra tekrar Koyulhisar merkeze gelindi. Orada 
ağırlandık. Kütük evde, Platform Başkan yardımcımız Hasan Genç’in sazı eşliğinde 
arkadaşlarımız türkü söyledi. Zaten Sivas’a giderken ve İstanbul’a gelirken otobüste 
Salih Aydın arkadaşımızın türkülerini ve sesini unutamayız. 

Koyulhisar’dan sonra da Pazar akşamı Tokat-Amasya üzerinden İstanbul’a doğru 
hareket ederek Pazartesi sabahı İstanbul’a geldik.

Sivas merkez ve tüm ilçelerde Sivas Platformu, Başkanımız İsmail Erdem tarafın-
dan anlatıldı.

Bu gezide Platform Sekreterimiz İbrahim Aksoy, tüm gezinin organizasyonunda ve 
Koyulhisar gezisinde çok emek verdiler, kendisine özellikle teşekkür ederiz. 

Bu gezide, yukarıda belirttiğim kişilerden başka sevgili ağabeyimiz Emin Yılmaz 
Kangal ve Ahmet Özdemir ile Ahmet Arslantürk, Kemal Sel, Ali Rıza Duman, 
Gazi Gökcek, Mehmet Yalçın Yılmaz, Nazmi Zengin, Reyhan Reisoğlu, eşim 
Leyla Subaşı ve diğer katılan arkadaşlarımız ile birlikte bir gezide bulunmaktan 
dolayı büyük bir onur duydum.
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Bu gezide; Sivas merkezinin meşhur sebzeli Sivas kebabının, Gürün’ün kaymağı-
nın, Doğanşar’ın kömbesinin, Koyulhisar’ın madımağının ve diğer ilçelerimizdeki 
yiyecek ve yemeklerinin tadı hala damağımızdadır. İnanıyorum ki, bu yemeklerin 
bu kadar tatlı olmasının nedeni, bunu yapanların sevgilerini de katmış olmalarından 
kaynaklanmaktadır.

Kanaatim odur ki; bu gezilerinin daha sık yapılması, gezide daha az yere gidilmesi-
nin planlanmasının, gezide zamanla yarışılmamasının ve gidilen yerlerinin tarihi ve 
doğal güzelliklerinin görülmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim.

Kelkit vadisi, Kösedağ, Kızıldağ, Kılıçkaya Barajının ve Eğriçimen Yaylasının bü-
yüleyici güzelliği hepimiz derinden etkiledi. Bu güzelliklerin duyurulması gerekir.

Genç kaymakamlarımızı görmekten ve onları tanımaktan son derece memnunuz. 
Eski halktan kopuk, halka yukarıdan bakan, onları adam yerine koymayan, onların 
sorunları ile ilgilenmeyen eski kaymakamların yerini halkla iç içe, onlarla barışık, 
onları adam yerine koyan, onların sorunları ile ilgilenen, sorunları çözmeye çalışan 
genç, hümanist, dinamik ve çalışkan, iyiniyetli ve hoşgörülü kaymakamlarımızı gör-
mek hepimizi memnun etti ve gelecekten umutlu olmamızı düşündürdü.

Bu geziden sonra Suşehri’nin il olmasına da kesinlikle karşıyım. Bu karşı olmam 
Suşehri’nin hak etmemesinden değildir. Mevcut bazı illere baktığımız zaman, Suşeh-
ri bunu çoktan hak etmektedir. Ancak, benim karşı olmam, bu güzel Kelkit vadisinin 
ve güzel insanlarının Sivas’tan kopmasına gönlüm razı olmadığındandır.

Bu geziye katılmaktan, muhteşem güzellikleri görmekten, güzel insanlarla tanış-
maktan dolayı son derece memnunum. Ayrıca, bu gezi, Sivas Platformu olarak so-
rumluluğumuzun daha ağırlaştığını hepimize hissettirdi. İnsanlarımızın bu ilgisine 
ve sevgisine layık olacak faaliyetler ve hizmetler yapmak zorundayız. Kesinlikle bunu 
başarmalıyız ve bu sevgiyi hak etmek için çok çalışmalıyız. 

“Sivas Gezisi”, İstanbul Vadi Gazetesi, Yıl:2, Sayı:6, Ağustos 2008

_______________

MİLLİ MÜCADELE’NİN MERKEZİ; SİVAS GEZİSİ NOTLARI

 Mehmet Emin GERGER 

megerger@hotmail.com

İstanbuldaki  Sivas Platformu’nun organize ettiği “Sivas Gezisi” için 35 arkadaş, 
Harem’den “ya Bismillah…” diyerek yola çıkıyoruz. Gezimizde bizlere rehberlik eden 
arkadaşlarımız; Sivas Platformu yöneticilerinden Yrd. Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI,  
Öğretim Görevlisi Mehmet Yalçın YILMAZ, Tarihçi Salih ŞAHİN, “Sivas’ta ve çev-
resinde gezip-göreveğimiz yerler” hakkında bizlere kısa - özet bilgiler veriyorlar.

Sivas gezisinde, Sanat Tarihi hocası Prof. Dr. M. Zeki Kuşoğlu, Başbakanlık Os-
manlı Arşivi’nden Tarihçi arkadaşım Dr. Recep Çelik, Yalova Üniversitesi’nden 
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Abdullah Ural, İstanbul Müftülüğü’nden Hamza Seçkin, İstanbul Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden İlhami Oral, Türküleriyle geziye renk katan TRT Sanatçısı Ah-
met Turan Şan, İstanbul Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Yalçın 
Yılmaz, Marmara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Subaşı, Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi Uzmanı Tarihçi Salih Şahin, Fotoğraf Sanatçısı – Mimar Sinan Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Aras Neftçi, İBB Kültür A.Ş. Proje 
Uzmanı Harun Yılmaz, Mali Müşavir Hasan Aydın, Av. Mikdat Güler, MİKSEN 
Genel Sekreter Yardımcısı Av. Zekeriya Sancı, Seviyya Sancı  ve Üniversite Öğren-
cisi arkadaşlar var.

Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları zamanında büyük görevler ifa eden Sivas, 
Tarihi - Abidevi Eserleriyle de hakikaten gezilip - görülmesi gerekli büyük bir kül-
tür merkezi, Anadolumuzun en güzel şehirlerinden biridir.

Sivas İlimiz “2 Eylül 1919’dan 18 Aralık 1919’a kadar 108 gün Milli Mücadelenin 
Merkezi olmuş; Atatürk’ün ifadesiyle “Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan 
kararlar verilmiş, Hakimiyet-i Milliyeye Müstenid, bila kaydüşart müstakil yeni bir 
Türk Devleti (-Türkiye Cumhuriyeti Devleti-) tesis etme kararı alınmıştır.” ( NUTUK) 
Başka bir ifadeyle “11 Eylül 1919’da ki Sivas Kongresi Kararları” Sivas’ta alınmıştır.

Sivas ve çevresindeki Selçuklu ve Osmanlı’dan kalma şu “Tarihi Eserler” dikkat 
çekmektedir.

Çifte Minare ( 1271, Selçuklu Eseri ), Buruciye Medresesi ( 1271, Selçuklu Ese-
ri), Ulucami ( Selçuklu Sultanı Kılıçarslan tarafından yaptırılmıştır.), Sivas Kale-
si: (Kale, Danişmendoğulları, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad tarafından tamir 
edilmiştir.), Güdük Minare: ( Eretnalılar tarafından yaptırılmış bir türbedir. Türbede 
Şeyh Hasan Bey Medfundur.), Gök Medrese: ( 1271’de Selçuklu Veziri Sahip Ata 
tarafından yaptırılmış bir şaheserdir.), Meydan Camii: ( 1562’de Osmanlı Padişahı 
Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Koca Hasan paşa tarafından yaptırılmıştır.), 
Kale Camii: ( 1580’de Osmanlı Padişahı 3. Murat devrinde Mahmut Paşa tarafın-
dan yaptırılmıştır.), Aliağa Camii: (16. asırda Behram Paşazade Mustafa Bey tarafın-
dan yaptırılmıştır.), Yeni Camii: ( 18. asırda Sivas eşrafından Selim Ağa’nın zevcesi 
Alime Hatun tarafından yapıtrılmıştır.), Koca Hasan Paşa Camii (Sivas Eyalet Va-
lisi Koca Hasan Paşa tarafından 1564-1565’te yaptırılmıştır.), Behrampaşa Hanı: 
( 1573’te Osmanlı Padişahı II.Selim devrinde yaptırılmıştır.), Kurşunlu Hamamı: 
(1576 da Osmanlı Padişahı 3. Murat devrinde yaptırılmıştır.), Şifaiyye Medrese-
si: ( 1217’de Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılmıştır. İçinde 
Sultan Keykavus’un Türbesi vardır. Selçuklular devrinin önemli bir Tıp Fakültesi-
dir.), Kızıl Medrese: ( H.569’da Selçuklu Sultanı Kılıçarslan tarafından yaptırılmış, 
80 odalı önemli bir ilim merkezidir.), Alaca Han: ( Kangal İlçesi, Alaca Köyündeki 
Derbenttir. 1725 tarihli Osmanlı eseridir.),  Hamam Medresesi, Aşağıhisar Medre-
sesi, Hasan Paşa Medresesi, Sivasi Efendi Medresesi, Abdül Vahap Gazi Camii 
ve Türbesi, Kaptan Hanı, Hasan Paşa Hanı, Koca Hüseyin Paşa Hamamı, Eski 
Hasan Paşa Hamamı, Meydan Hamamı, Kale Çeşmesi, Kuyumcular Bedeste-
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ni Çeşmesi, Pazar Yeri Çeşmesi, Medrese Çeşmesi, Ulucamii Çeşmesi, Sipah 
Pazarı, Şeyh Kara Şemsi Efendi ( Sultan III. Mehmet devri ), Muhlis Paşa Zi-
yareti, Şeyh Budala Hasırcı Dede Ziyareti, Şeyh Suheyb-i Rumi Gazi Türbesi, 
Divriği Ulu Camii: ( Mengüçoğlu Ahmet Şah tarafından Mimar Ahlatlı Hurrem 
Şah’a 1229’da yaptırılmıştır.), Divriği Kalesi: (13. asır Mengüçoğlu eseridir.), Hisar 
Camii: ( 1180’de Mengüçoğlu Şehenşah tarafından yaptırılmıştır.). Bütün bu tarihi 
eserler Sivas ve çevresinde gezilip görülmesi gerekli önemli ecdad yadigarı kültür 
mirasımız olan eşsiz İslami Abidelerdir.

Sivas ve çevresi tarihi kayıtlara göre 1071 Malazgirt Zaferinden sonra, Anadolu 
Fatihi ve Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu I. Sultan Süleyman Şah’ın  Başkuman-
danlığındaki Türk Orduları tarafından fethedilmiştir. Danişmendoğulları  1095’ten 
1174’e kadar Anadolu Selçuklularına bağlı olmak üzere Sivas (ve Kayseri’de) sal-
tanat sürmüşlerdir. Sivas, Selçuklu İmparatorluğu’nun çok önemli şehir merkezle-
rinden biri olmuştur. Selçuklulara bağlı Mengüçoğulları ise Sivasın bir ilçesi olan 
Divriği’ye 1250’ye kadar 110 yıl hakim olmuştur. İlhanlıların Sivas ve Anadolu 
umumi valisi Uygur Türklerinden Alaeddin Eretna Bey 1335 -1380 yılları ara-
sında Sivas’ta hüküm sürmüştür. Sultan Kadı Burhaneddin 1398’e kadar Sivas’ta 
hüküm sürmüş, 1398’den sonra Sivas’ın idaresi Osmanlılara geçmiştir. Sivasta ki 
ilk Osmanlı hakimiyeti kısa sürmüştür.1400’de Timur tarafından kuşatılan Sivas 18 
gün sonra şehre girmiş - sözünde durmayarak - Şehri yağma etmiş, 4000 muhafızı 
öldürtmüş, şehrin surlarını yıktırmıştır. Evliya Çelebi’nin “Sana bir iş ideyim ki 
Timurlenk Sivas’a etmemiş ola!” sözü meşhur olmuştur.

Sivas Çelebi Mehmet zamanında Osmanlı idaresine dahil edilmiştir. Çelebi Meh-
met Padişah olunca Sivas’ı yeniden imar etmiştir. Sivas ve çevresi Fatih ve to-
runu Yavuz Sultan Selim tarafından alınarak Osmanlı İmparatorluğuna katılmış-
tır. Osmanlı Devletinde Sivas bir Beylerbeyilik (Eyalet) Merkezi olmuş, Tanzimat 
(1839)’tan sonra da bu statüsünü korumuştur.

Meşhur Seyyahımız Evliya Çelebi’nin ifadesiyle: “Sivas’ın her mahallesinde birer 
ikişer Zaviye bulunur. Çünkü halkı gayet dindardır. Havasının güzelliğinden halkı 
rahatına düşkün olur. Dilleri Türkçe ve Kürtçedir… Suyu pek güzel olup sanki buz 
parçasıdır. Dağları ağaçsız, çıplaktır. ( maalesef bugün  de Sivas dağlarında ağaç çok 
az!) Buğday, arpa, nohut ve mercimeği çok olur. Beyaz Gerede ekmeği, kete çöreği, 
tavuk böreği, tuz çorbası bir yerde yoktur. Tanrı bu şehir halkının keselerine bereket 
ihsan etmiştir. Bütün Müverrihler ( tarihçiler ) bu Sivas Şehrine, “Şehirlerin Ana-
sı” demişlerdir. Cidden öyledir. Arabistan ve Anadolu’da kıtlık olsa bu şehrin tahılı 
her tarafı doyurur. Bütün halkı sevinçli, toprağı güzel mamur, ekini çok, hayratı 
fazla, halkının nimeti bol, her tarafta pınar ve ırmakları akan bir şehirdir. Ahalisi, 
Hanlarda oturan yabancıları evlerine çağırıp - ikram ederler. Her yönü ile övülmeye 
değer, gönül açıcı bir şehirdir.

Sivas Vilayeti: “11 Eylül 1919’daki Sivas Kongresiyle Türkiye’nin bağımsızlığı, 
vatanın kurtuluşu yolunda Milli Mücadele’nin esaslarının tespit edildiği “Kuvay-ı 
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Milliye’nin ve Temsilciler Heyeti’nin de Merkezi ünvanını elde etmiştir.”

“Sivas Platformu Organizasyonu” ile gittiğimiz güzel Anadolu şehrimiz Sivas’ta 
bizleri yalnız bırakmayan ilgi ve desteklerini gördüğümüz; Sivas Belediye Başkan 
Vekili Sayın Mustafa Çimen, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Fa-
ruk Çınargil, Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Sayın Cemal Karaca, Sivas 
Belediyesi’nden değerli arkadaşım Siret Karasoy, Sivas – Yıldızeli’li değerli ar-
kadaşım Saadettin Yıldız hoca, Tahir Özaygün, Mehmet Tanrıkulu Hocalarımı-
za, Sivas’ta bize rehberlik eden, açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Öğ-
retim Görevlisi Necip Günaydın’a ve misafirperver Sivas halkına en derin selam, 
sevgi ve teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Bu arada Divriği Ulucamii ile Kümbetleri-
nin eşsiz güzellikte olduğunu ( Divriği Ulu Cami’nin Sayın Başbakanımız R.Tayyip 
Erdoğan’ın restorasyon emrini beklediğini…), Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
memleketi olan Şarkışla İlçesinde Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Sayın Yusuf Yazıcıoğlu 
ile görüşerek hem “taziyelerimizi” bildirdiğimizi hem de kendileriyle “Muhsin Baş-
kan (merhum)’a dair önemli bir “mülakat” yaptığımızı3, Şarkışla’nın Sivrialan Köyü-
nü ve Aşık Veysel Müzesini ziyaret ettiğimizi, “Sivas’ın güzel yollarını da, dağlarını 
da ( Kızıldağ - Kızılırmak…) gördüğümüzü belirtmeden geçmeyelim.

Başta Sivas Platformu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler… Sivas ve 
çevresini görmediyseniz, bir an evvel gidin-  görün. ( Gidemiyorsanız; “Sarardım ben 
sarardım / Fincanı taştan oyarlar / Aşan bilir karlı dağın ardını / Sivas’ın yollarına… 
gibi Sivas türkülerini söyleyebilirsiniz.!) Vesselam…

_______________

BİR DÜNYA ŞAHESERİ: SİVAS DİVRİĞİ ULU CAMİİ

 Yrd.Doç.Dr. İbrahim SUBAŞI4

18-20 Temmuz günlerindeİstanbul’dan bir grup arkadaş ile birlikte bir otobüs ile 
Sivas merkez, Kangal Alacahan, Kangal Balıklı Çermik ( Kaplıca ), Divriği Ulu Ca-
mii, Aşık Veysel’in Köyü ( Şarkışla Sivrialan ) ve müzesini ziyaret ve Şarkışla üze-
rinden 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 Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı / Sivas Platformu Yönetim Kurulu 
Üyesi Muhammet Ali Cankatar’a ve Özel Kalem Müdürü / Sivas Platformu Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Genç’e teşekkür ediyoruz.

(3) Bu mülakat ve diğer mülakatlar, Merhum Muhsin YAZICIOĞLU’nun TBMM’nde yaptığı konuşmalar, Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projeleri, hayatı, şiirleri, vefatı üzerine yazılan yazılar v.s. Kitap olarak yayımlandı.
Mehmet Emin GERGER, Bilinmeyen Yönleriyle Muhsin YAZICIOĞLU, 2. Baskı, İstanbul 2010

(4) 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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Böyle bir organizasyonu Mehmet Yalçın Yılmaz, Bekir Çelik, Salih Şahin ve Ad-
nan 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 maden-
lerinin ihraç edilmesi ilçenin zenginliğini artırmıştır. Bu nedenle ilçe tarihin her dö-
neminde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Roma, Bizans ve Selçuklu dönem-
lerinde 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 bey-
liktir. 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 iki-
ye bölünmüştürler. Erzincan kolunu 1228 yılında Erzincan’ı alan I. Alaeddin Keyku-
bat bitirmiştir. Divriği kolu da 1252 yılında Selçukluların yönetimi altına girmiştir.

Mengücekliler sanatta da ilerlemiştirler. Divriği’de bulunan bazı eserleri zamanı-
mıza 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 eş-
siz eser, Anadolu Selçuklu Devleti Mengücek Oğulları Beyliği döneminde (1228); 
Camii, Mengücek 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. 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 
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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 oluş-
turan 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 bezemelerinin 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 be-
zemeler hiç bir yerde olmadığı sanat tarihçiler ve mimarlar tarafından söylenmek-
tedir. 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 göz-
lemlenmektedir.     

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 ola-
rak kabul edilen ve Avrupalı Bilim Adamlarınca Anadolu’nun El Hamrası  olarak 
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kabul edilen Divriği Ulu Camii ve Darü’ş-şifası’nın onarımına yönelik çalışmalar Va-
kıflar 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 eşitliği-
ni 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.5

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.6 Böyle bir eseri görmemek ise büyük bir eksikliktir. Yetkililer 
ve herkes, böyle bir eseri koruma hususunda duyarlı olmalıdır. Herkesin bu yeri 
görmesini ise özellikle öneririm. 

(Ekonomi İzmit - İş ve Ekonomi Dergisi, Sayı: 15, Ağustos 2009, s.58-59)

(5) (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).

(6) 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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Sivas, Türkiye’nin mozayiği

Sivas’ın, Türkiye’nin mozayiği olduğunu belirten Sivas Platformu Başkanı İsmail 
Erdem, kültür veya mezhep farklılıkların, insanlarımızın zenginliği olarak algılan-
ması gerektiğini kaydetti. *Sivas, Anadolu medeniyetinin en eski yerleşim bi-
rimlerinden biri. Cumhuriyetin temelleri bu şehirde atıldı. Jeopolitik olarak da 
çok önemli konuma sahip olan Sivas, bu değerleri yeterince değerlendirebiliyor 
mu? 

Cumhuriyetin 80 yıllık tarihine baktığımız zaman, Sivas’ın konjonktürel varlığın-
dan faydalandık mı? Bunun için geçmişte bazı talihsizlikler yaşadık Sivas adına. 
Malûmunuz Sivas Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin 
temeli bu şehirde atılmıştır. Sivas olarak milletimizi seven bir halk olmuşuz. Dev-
letimizin kuruluşunda Sivas halkının tümü maddi ve manevi destek olmuştur. İç 
Anadolu’nun merkezindeyiz. Bizim çocukluk yıllarımızda (60’lı yıllar), Sivas, ticaret-
te o bölgenin merkezi noktasındaydı. Ekonomik geçmişimize baktığımızda Yozgat, 
Amasya, Tokat, Kayseri ve Erzincan ticareti birinci derecede Sivas merkezli gerçek-
leştiriyordu. Ama biz, Sivas halkı olarak, hem teknolojileşmeye, hem de sanayileş-
meye pek ayak uyduramadık. Bir de Sivas’ta yetişen insanlarımızı, Sivas’ta tutmasını 
başaramadık. İstanbul’a, büyük şehirlere gelen birçok hemşehrimiz burada iş hayatı-
na başladı. Bazıları başarılı oldu ve burada kaldılar. İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da 
veya Kocaeli’nde ekonomik olarak güçlenmeye çalıştılar. Sivas’ı ihmal ettiler. Burada 
belli bir noktayı yakalamış iş adamlarımız var. Bunlar, en azından imalathanesinin, 
ticarethanesinin, işletmesinin bir şubesini Sivas’ı tercih ederek kullanmış olsaydı, 
Sivas, bir Kayseri olabilirdi. Ama yarına bakmak lâzım. 

Sivas’ta yerel yönetim olarak, özellikle alt yapı noktasında son 20 yılda büyük hiz-
metler oldu. Sivas sanayiciyi,İstanbul’daki müteşebbisini Sivas’a çekmek adına sana-
yi bölgeleri oluşturdu. Bu konuda, son bir kaç yıldır Sivas Sanayi Ticaret Odası ile 
Sivas Valiliği’nin büyük gayretleri var. Sayısı yüze varan işletme faaliyete geçti. Yeni 
sanayi tesislerin temelleri atıldı. Ümit ediyoruz ki, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin 
de katkılarıyla beraber, yerel yönetimler ve valilik, Sivas’taki yatırımları teşvik eder, 
sahiplenir ve sahip çıkarlar. İstanbul’daki insanlarımız da, oradaki yatırımcılarımız 
da şehrine sahip çıkmalı. Ekonomik olarak belli bir gücü yakalamış insanlarımızın 
Anadolu’ya yönelmesi lâzım. 

Sivas’ın en büyük problemlerinden bir tanesi göç. Göçün önünü istihdam sağlaya-
rak alabiliriz. Şu an 700 bin civarında insanımız yaşıyor, ama Anadolu’ya açıldığımız 
zaman, onlarca 700 bin insan da göç etmiş. Farklı vilayetlerde yaşıyorlar. Bir buçuk 
milyon insanımız İstanbul’da yaşıyor. Sivas’ta şimdiki imkânlar eskiye oranla daha 
güzel. Havayolu ve demiryolu ulaşımı var ve karayolu ulaşımımızda bir problem 
yok. Köylerimize varana kadar yollar asfaltlanmış. Bu hayvancılıktan ziraata, tarım-
dan meyveciliğe kadar, Sivas her alanda kendini yenileyebilir ve geliştirebilir. Bu tür 
teşvikleri sürekli yapmamız ve her yerde de konuşmamız lâzım.
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Bazen insanları yatırıma yönelten para değil, parayla beraber cesarettir. İnsan-
lar Anadolu’ya yatırım yaparken korkarlar. Üretimi sağlıklı yapabilir miyim, 
ürettiğim malzemeyi pazarlama şansım olabilir mi, diye. Özellikle pazar kur-
ma ve nakliye açısından sıkıntıları vardı Anadolu’nun. Ama artık öyle değil. 
Anadolu’da Türkiye standartlarının üzerinde olan ürünlerimiz de var. Bir Gazian-
tep, Kahramanmaraş süratle gelişiyor. Anadolu’daki özellikle göç olayını çözen vi-
layetleri de örnek alabiliriz. Kayseri’de yapılabilen üretim neden Sivas’ta olmasın?  
FARKLILIKLARI ZENGİNLİK OLARAK ALGILIYORUZ 

Malumunuz, Sivas çok zengin bir mozayiğe sahip. Bu zenginliği nasıl değerlen-
dirmek gerekir?

Sivas, Türkiye’nin mozayiğidir diyoruz. Sivas’ta ki kültürel veya mezhepsel farklı-
lıklar, bölgemizin, insanlarımızın zenginliği olarak algılanmalı. Hiçbir zaman bun-
lardan sıkıntı duymamışız. Bugün de duymuyoruz, yarın da duymayacağız. Bu bi-
zim güzelliğimiz. Yani doğaya çıktığımız zaman farklı renkte çiçekler görüyorsunuz. 
Hepsinin ayrı bir güzelliği, hepsinin ayrı kokusu var ve birbirini tamamlıyorlar. Biz 
de Sivas halkı olarak, tarih boyu bir arada yaşamış halklar olarak bir sıkıntımız olma-
mış. Bu kültürel zenginliği aslında sosyal faaliyetlerde üretime dönüştürebilmeliyiz, 
kültürel varlığımızı, zenginliğimizi hayata yansıtabilmeliyiz. Bu aynı zamanda bizi 
ekonomik olarak da destekler. Yani fikri olarak aykırı düşünceler, ekonomik olarak 
da zenginliktir. 

*Sizin bu konuda bir çalışmanız var mı? 

Sivas Platformu’nu kurarken, iki yılı aşkın alt yapı oluşturmak için çalıştık. Plat-
formu hangi çerçeveye oturtalım, kimler görev alsın, hangi yapıda insanlarla yola 
gidebiliriz ve Sivas’ı kimler temsil edebilir? Bu soru işaretleriyle yola çıktık. Öyle bir 
çalışma yaptık ki, şu anda platform yönetimimizde 40 arkadaşımız, danışma kuru-
lumuzda da 70 arkadaşımız var. Sivas’ımızın merkezi de dâhil, 17 ilçesinden, her 
tür düşünceden, her siyasi partiden, Alevisi, Sünnisi, Çerkez’i insanımız var. Burada 
Sivas’ın bütününü kucaklayacak yapıyı nasıl inşa edebiliriz diye düşünüp, bu alanda 
çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İyi bir envanter oluşturduk. Şu an ben gururla ifade 
ediyorum ki yönetimimizdeki 40, danışma meclisimizdeki 70 arkadaşımız hepsi bir-
birinden güzel insanlar. Biz bunları bir araya getirebildiğimiz için son derece mutlu-
yuz. Kuruluş aşamasında sivil toplum kuruluşu başkanlarımızı da dâvet ettik. İlçe ve 
il adına kurulu, dernek ve vakıf başkanlarımız da yönetimde var. Yine bürokraside 
üst seviyede görev almış, milletine hizmet eden çok sayıda insanımız var, Sivaslı ola-
rak. Bunların içersinden arkadaşlarımızı da yönetime aldık, böyle bir hamur yaptık. 
Şu anda birbirimizden ayrılamaz bir parça olduk. 

SİVASLILIĞIMIZI KAYBETMEDEN İYİ BİR İSTANBULLU OLMALIYIZ  
 
Sivas Platformu hakkında bilgi verir misiniz? Ne zaman kuruldu, işleyişi ve kuru-
luş amacı nedir? Bundan sonraki projeleriniz hakkında okuyucularımızı bilgilen-
dirir misiniz?
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Platformun amacı, gayesi, çıkış noktası var. Bizim kuruluş “anayasamız” var. Ora-
daki birinci adım Sivas’ı tanımak ve tanıtmaktır. İstanbul’da 1,5 milyon insanımız 
Sivas’ı tam anlamıyla bilmiyor, bir kısmı hiç gitmemiş. İstanbul’da yaşayan insanları-
mızın şehir kültürü kazanımı noktasında bilincin yükseltilmesi ve bu bilinci yakala-
ması lâzım. İstanbul’da oturuyorum derken, hepimiz köylüyüz. Ben köyde doğdum, 
köylü olmaktan her zaman gurur duyuyorum, ama köylü olarak yaşamak istemiyo-
rum. Dünyanın en büyük metropollerinden birinde yaşıyor isek, o zaman her Sivaslı 
İstanbullu gibi yaşamak durumundadır. 

Bu da eğitimle olacak, yayınlarla olacak, çevredeki gelişmelerle olacak. Yani şehirci-
lik anlamında İstanbulluların tümünün, diğer Anadolu kentlerinden gelen insanların 
bu kültürü yakalaması lâzım. Sivaslığımızı kaybetmeden, iyi bir şehir insanı olabil-
memiz lâzım. Bu çerçevede yapacağımız çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde göç 
olayını da irdeleyeceğiz. Bu, aynı zamanda Türkiye’nin problemi. Göçle ilgili olarak 
farklı sebepler de var. Sivas’ta bazı çevresel baskı unsurları da var. Bunların da irde-
lenmesi lâzım. Sivas’tan göçü durdurmayı ve tersine göçü sağlamalıyız. 

İstanbul’da yaşayan tüm emeklileri, yaz döneminden başlamak üzere niye Sivas’a 
götür müyoruz? Yani biz Sivas’a ekonomik anlamda katkı sağlayabilir miyiz? Evet. 
Koyulhisar’ı düşünelim. Koyulhisar’ın 50 tane köyü var. Her köye 20’şer aile gitse 
ortalama 1000 aile eder. Bir aile 500 YTL bıraksa, beş ay kalsa 2.5 milyar YTL eder. 
Mesela ben yazın köyüme gittiğim zaman, çocuğum da arkadan beni ziyarete geli-
yor. Burada köylerimizin düzenlemiş olduğu şenlikler, festivaller var. Bunlarla teşvik 
edip, İstanbul’da mesaisini tüketmiş, iş hayatında yapacağını yapmış, emekli olmuş 
ama İstanbul’da sadece kahvehane ve evi arasında gidip gelen insanlarımız var. Bu 
insanlarımızı göçü tersine çevirmek için memleketimize yönlendirmemiz lazım. 

BİRLİKTE NASIL YAŞANABİLECEĞİNİ GÖSTERİYORUZ 

Diğer bir önemli husus da toplumsal uzlaşmanın sağlanması noktasında. Bu da tüm 
Türkiye’yi ilgilendiren bir mesele. Farklı düşünen, konuşan, yaşayan insanlarımızın 
bir arada nasıl yaşayabileceğini Sivas Platformu olarak gösteriyoruz. Farklı düşü-
nüyoruz, farklı konuşuyoruz, farklı da yaşıyoruz ama aynı çatı altında bir aradayız. 
Millet olarak 1000 yıldır beraber yaşıyoruz. Bunu önünüzdeki 1000 yıl daha nasıl 
devam ettirebiliriz? Derdimiz bu. Şu anda ülkemizde terör kâbusu var. Bunu biri-
leri Türk-Kürt çatışmasına dönüştürmek istiyor, ama biz Kürtlerle Türkler bu tarihi 
bir arada yaşamışız, yarın da yaşayacağız. Sivas’ta Aleviler de, Sünniler de beraber 
yaşamış, yarın da bunu yaşatmamız lâzım. Toplumsal uzlaşma noktasında bunun 
açılması lâzım. Sivas Platformu ideolojik düşünmüyor. Sivas Platformu nedir, diye 
sorduğunuz zaman; insan sevgisi, toplum sevgisi ülkeye hizmettir. Bunu da sivil 
toplum kuruluşları sosyal bir dille bildirmesi lazım.

Türkiye’de bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarının doğuda yaşanan terör nokta-
sında kenetlenmesi lazım. Farklı düşünen insanlar da vardır ama maalesef göremi-
yor. Çünkü her sivil toplum kuruluşu Türkiye’de maalesef ideolojik yaklaşır. Genel-
leştirmeyelim ama çokları öyledir. 
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 *İlkini 2007 Nisan ayında düzenlediğiniz ve yoğun katılımın da olduğu “Ulusal 
Sivas Sempozyumu”nda neyi amaçlamıştınız? Sonuçlarını değerlendirir misiniz? 

Sivas Platformu olarak diyoruz ki, “Sivas’ın kimliğini, karakterini, tarihteki kültü-
rel kazanımındaki merkeziyle birlikte 17 ilçeyi kamuoyuna taşıyabiliriz.” O inançla 
yola çıktık. 22 Nisan 2007’de ilk adımımızı atarak 1. Ulusal Sivas Sempozyumu’nu 
yaptık. Sivas Platformu olarak, burada Sivas’ın hem Selçuklu, hem de Cumhuriyet 
dönemi tarihini bir oturumda hocalarımız müzakereye açtı. Bir oturumda da kültü-
rünü, edebiyatını tebliğ olarak sundular. Sonra da sosyal ekonomik durumunu ele 
aldılar. Sivas’ın geçmişiyle geleceğini bir bütün olarak dışa açılım noktasında ele alan 
bir programın yapılması çok büyük ilgi gördü.

Birinci derecede biz bunun duyurusunu yaptık. Sivas’ta yaşayanları dâvet ettik. 
İkincisi Sivas’ta bulunan başta Cumhuriyet Üniversitesi olmak üzere, valimiz, be-
lediye başkanımız, yerel yöneticiler, bu çalışmadan dolayı bilgi sahibi oldular. Üni-
versiteden 20 civarında hocamız ve rektörümüz de geldi. Sempozyum Cumhuri-
yet Üniversitesinde çok konuşuldu. Sempozyuma sivil toplum kuruluşları, vakıf, 
dernek, federasyon başkanları ile üniversite çevresi ve talebelerinden katılım oldu. 
Sempozyumdaki tebliğler bir araya getirilerek kitap yapılacak ve bir kaynak eser 
olacak. Sivas’ta ki il özel idareleri, milli eğitim müdürlükleri, kütüphaneler, sivil top-
lum kuruluşlarına ve isteyen herkese gönderilecek. Bugüne kadar Sivas’la ilgili bir 
çok eser mevcut, ama hepsinin farklı anlatımları var. Biz bunu, ileriye yönelik iyi bir 
yatırım olarak görüyoruz. Bu sempozyumda Sivas kamuoyuna taşındı. İstanbul’daki 
Sivaslılar Sivas’ın geçmişini tartıştı. Geriye baktığımızda, bugüne kadar yapılmayan 
bir çalışmaydı ve katkılarından dolayı herkese teşekkürlerimi iletiyorum. 

 
İLK YÖRESEL DERNEĞİ 1947 YILINDA SİVASLILAR KURDU 

*Hemşehri dernekleri bekleneni verebiliyor mu? Derneklerin işlevi ne olmalı? 

İstanbul’da 700’e yakın hemşehri derneği var. İstanbul’da en fazla yöresel derneği 
olan vilayet Sivas’tır. Bu büyük bir zenginliktir. Büyük bir enerjinin dışarıya yansı-
ması olarak da görülebilir. İstanbul’da ilk yöresel derneği 1947 yılında Sivaslılar kur-
muştur. Hepsi Sivas’a ve Sivaslılara maddi, manevi katkıda bulunmuştur. Dernekler 
Ramazanda, yaz dönemlerinde, cenaze ve düğünlerde çalışmalarıyla hizmetlerini 
yapmaktalar. 

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının en büyük sıkıntısı nitelikli elema-
nın olmamasıdır. Diğer taraftan, zengin iş adamları dernekçilikte fazla sorum-
luluk almamıştır. Vakıf ve dernekler yapısal olarak kendilerini yenilemeli, daha 
fazla dışarıya açılmalı, halkayı daha geniş tutmalıdır. Küçük olsun, benim ol-
sun mantığıyla hareket etmemeleri lâzım. Özellikle kendini yetiştirmiş, birikimi 
olan değerlerden istifade etmek lâzım. Maalesef Türkiye’de bunu göremiyoruz.  
Sivas ili içinde en iyi örgütlenen ilçe Koyulhisar’dır. Koyulhisar’da 
her köyün derneği mevcuttur. Sürekli faaliyet içindeler ve yapısal ola-
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rak da çok canlılar. Mesela futbol turnuvası ve halk şölenlerini buna ör-
nek gösterebiliriz. Bir Koyulhisarlı olarak bununla gurur duyuyorum.   
 
EN AZ 5-6 TANE SİVASLI İLÇE BELEDİYE BAŞKANI OLMALI

 *Sivaslılar, İstanbul’da en yoğun nüfusa sahip olmasına rağmen, İstanbul’un 
yönetiminde çok da aktif olmadıklarını görüyoruz. Sadece bir tane ilçe belediye 
başkanı var. Sizce bunun sebebi nedir? 

İstanbul’da 1,5 milyon Sivaslı bulunuyor. İstanbul’un 32 ilçesinden 16’sında seç-
men bazında en fazla Sivaslı var. Kâğıthane, Sarıyer, Ümraniye, Bağcılar, Kadıköy 
bunlara örnektir. Bana göre bu, 16 ilçede en az 5 ya da 6 Sivaslı belediye başkanı ol-
malı. 41 tane belde belediyesinde ise asgari 5 veya 6 tane Sivaslı başkan olmalı. Yani 
yaklaşık 13 milyonluk İstanbul’un 74 belediyesinde asgari 7 veya 8 belediye baş-
kanımız, Sivaslı hemşehrilerimiz olmalı. Ama sadece sayısal çoğunluk yeterli değil, 
siyasetin kendi içinde dinamikleri var. Parti teşkilatlarında Sivaslı hemşehrilerimizin 
aktif rol alması, üst noktalara çıkması lazım. Sivas halkımızın da yöneticilerine mad-
di manevi destek vermesi gerekli. Sivaslılar hangi kulvarda yürürlerse yürüsünler 
kendilerine inanmalı, kendilerini yetiştirmeli ve büyük düşünmeleri lazım. Toplum 
içinde her alanda Sivaslı biri ön plana çıkmalı. Ama öncelikle insanın ferdi gayretleri 
gerekli. Mesela üniversitede çalışan bir hoca “ben bu üniversitenin rektörü olmalı-
yım” demeli. Sporcu ise “ödülü ben almalıyım” demeli. Bunun gerçekleşmesi için 
de çok çalışmak lâzım. Öncelikle kendi çalışması, çevre edinmesi ve lojistik desteği 
Sivaslı hemşehrilerimize vermek lâzım. 

*Sivas denince aklınıza ne geliyor? 

Sivas denince, Sivas’ın tarihi geliyor akla. Sivas’ın turizm potansiyelini açığa çıkar-
mak lâzım. Meselâ, yaz ve kış turizminde kullanılabilecek Koyulhisar ilçesindeki 
Eğriçimen yaylası var. Potansiyelini sürekli güncellemek gerekir. Yine yaz dönemi 
sıcak çermiğe gidiliyor. Düşünüyorum da, neden sadece yazın gidiliyor,12 ay boyun-
ca gidilmiyor? Sivaslı hemşehrilerimiz tatil yöreleri yerine, neden Sivas’a gitmiyor? 
Bunu irdelemek lâzım. Oteller, evler ve mekânlar yapılması lâzım. 

Koyulhisarlı olarak ilçede gördüğünüz eksiklikler nelerdir? 

Koyulhisar olarak geçmişte oradaki insanlara hayatlarını idame ettirmeleri çok zor-
du. Ekonomik zorluklar vardı. Hastane, okul yoktu ama şu anda yüksek okulumuz 
bile var. Koyulhisar’da meyvecilik yani ziraat alanında şartlara göre çok iyi şeyler 
yapılabilir. Koyulhisar’ın yarısı orman bölgesi, bu nedenle değerlendirilmesi gerekir. 
En meşhur yaylamız olan Eğriçimen Yaylası’ndan yaz ve kış turizmi olarak istifa-
de etmek lazım. Ben özellikle İstanbul’da ikamet eden emekli hemşehrilerimin köy 
ve ilçesinde konaklamak için gitmeleri gerektiğine inanıyorum. Havasıyla, suyuy-
la, sessizliğiyle, tarihiyle, Karadeniz’in çam kokusuyla donatılmış bir yaşam veriyor 
size. Koyulhisar’ın yazın kalabalık olup, kışın azalmasını engellemek gerekiyor. Yı-
lın bütün aylarında aynı kalabalığın olması lazım. Böylelikle hem ekonomiye katkı 
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sağlanılacak, hem de genç nesiller oradaki insanlardan ve topraklarından kopma-
mış olacaktır. Bu, vazife ve sorumluluk isteyen bir iştir. Bütün Koyulhisarlılar için 
Koyulhisar ilçesi, köyleriyle birlikte yaşanılabilir bir yerdir. Yapılacak şeyler varsa 
hepimizin görevidir.

___________________
www.yeniasya.com.tr

Ahmet Turan Söyler

Sivas, Türkiye’nin mozaiği
( Yukarıdaki haber  -www.koyulhisarhaber.com-, bu Sitede - www.yeniasya.com.tr 

–‘de verilmektedir. )

___________________

www.bizimsivas.net

SİVAS PLATFORMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SİVAS’TA
18.04.2009

Sivas Platformu yönetim kurulu üyeleri, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’e 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Sivas’a ait sivil 
toplum kuruluşları ve iş adamları tarafından İstanbul’da kurulan Sivas Platformu 
yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü ziyaret etmek için kente 
geldi.Sivas Platformu Başkan Vekili Hasan Genç, başkan yardımcısı Emin Kangal ile 
platformun icra ve yönetim kurulu üyeleri, Ürgüp ile makamında bir süre görüştü. 
Platform üyelerinin yaptığı ziyaretten son derece memnun kaldığını ifade eden Ür-
güp, platformun gösterdiği birlikteliğin Sivas’a yansımasını sağlayacaklarını belirtti.
Sivas olarak bir araya gelindiğinde, birlikte hareket edebilme kabiliyeti kazanıldığın-
da kent için neler yapabileceğinin gösterileceğini anlatan Ürgüp, şunları kaydetti: 

“Ankara’da, İstanbul’da bunun yansımalarını gördük. Sivas bir bütündür. Sivas’ın 
sadece Sivas’ta yaşayan insanlar 294 bin insandan ibaret olmadığını, propagan-
da süresince anlattım. Ankara’daki bürokrasi etkinliğimiz, İstanbul’daki iş ale-
mi etkinliğimiz, Sivas merkez bir araya gelip bir sac ayağı oluşturduğumuzda 
Sivas’ın kalkınmasının tamamlanabileceğini, Sivas’ın kültürel açıdan da değer-
lerini koruyan medeni bir şehir olma yolunda bir kongre şehri, bir Cumhuriyet 
şehri olma yolunda hızla adımları atıp son noktayı bulabileceğini düşünüyorum. 
Bu anlamda platform içerisinde bürokratlarımız, siyasetçilerimiz, iş adamları-
mız var. Bizi ziyaret eden bu ekibe sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Kendileri-
ni Sivas’ta seçmiş oldukları belediye başkanı sıfatıyla değil kardeşleri, dostları sı-
fatıyla, gerektiğinde bir belediye başkanı sıfatıyla bütün Sivas’ın Sivaslıların em-
rinde olduğumu beyan ediyorum.’’Seçimlerden sonra siyasi sürecin bittiğini de 
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ifade eden Ürgüp, ‘’Artık Sivas için varız. Çalışmalarımız Sivas için olacak’’ dedi.
Sivas Platformu Başkan Vekili Hasan Genç de, Ürgüp’ün belediye başkanı seçil-
mesinin İstanbul’da yaşayan Sivaslıları inanılmaz derecede mutlu ettiğini söyledi.  
Ürgüp’ü içlerinden biri, halktan yana olan biri, halk ve adaleti sağlayacağına inandık-
ları önemli dostlarından biri olarak gördüklerini bildiren Genç, Ürgüp’ü kutlamak 
üzere kente geldiklerini belirtti.BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü-
nün kendilerine tarif edilemez bir acı yaşattığını anlatan Genç, Ürgüp’e baş sağlığı 
dileğinde de bulundu.Sivas Platformu Başkan Yardımcısı Emin Kangal da, Ürgüp’ün 
belediye başkanı seçilmesiyle birlikte önemli yükümlülükleri de üstlendiğini ifade 
ederek, ‘’Sizi eskiden tanıyan biri olarak bu işleri başaracağına inancım tam. Normal 
bir belediye başkanı olmanızı istemiyorum. Çok önemli görev ve yükümlülükleriniz 
var. Bu işin altından kalkacağına inancımız tam” diye konuştu.Ürgüp, daha sonra 
platform üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

___________________

Birlikte Yaşama Kültürü Sempozyumu (  Birlikte Yaşama Kültürünü Konuş-
tular )

Türkiye’nin duayen Profesörleri, siyasetin önde gelen isimleri, STK temsilcileri de-
ğerli din adamları Sivas Platformu’nda bir araya gelerek kardeşlik ve dostluk konu-
sunda 70 milyona ders niteliğinde konuşmalar yaptı.   

Sivas Sempozyumu’nda Birlikte Yaşama Dersi. Sivas Platformu tarafından 12 
Aralık’ta İstanbul Dedeman Oteli’nde gerçekleştirilen Birlikte Yaşama Kültürü ana 
konulu sempozyumda tam anlamıyla bir birlikte yaşama ve beraberlik dersi verildi. 

Ülkemizin çok kritik yol ayrımlarından geçtiği bu günlerde farklı kültür, sosyal 
yaşam ve siyasi görüşlere sahip bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları Sivas 
Platformu’ndan çok yapıcı, beraberlik örneği ve tam anlamıyla ders niteliğinde bir 
sempozyum İstanbul Dedeman’da gerçekleşti. 

Sivas Platformu model olarak Türkiye’ye Örnek oluşturuyor. Bugünkü program-
da tüm Türkiye’ye örnek olacak nitelikte. Türkiye de faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşları , tüm örgütlerin bugün sergilenen birlik ve dayanışma örneğindeki gibi 
faaliyetler göstermesi gerektiği vurgulandı. Sivas platformu- Birlikte Yaşama Kültürü 
gibi etkinliklerin ülke birlik ve beraberlik için çok büyük katkılar sağlayacağı ortak 
fikir olarak paylaşıldı. 

Uzlaşma, hoşgörü ve barış içinde yaşama kültürünün yol ve yöntemlerine çok ge-
rek duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Türkiye’nin anlayış ve barış içinde yaşama 
kültürü konusunda prototipi sayılabilecek Sivas şehrinden işadamları ve bürokrat-
ların öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Sivas Platformu, üzerine düşeni yaparak 
gerçekleştirdiği sempozyumla Türkiye’ye ihtiyacı olan fikir ve anlayış dersini ver-
di. Katılımcı ve konuşmacıların birbirinden çok farklı görüş ve kültürlerden olması 
sempozyumun başarısını daha yapıldığı sırada kanıtlar nitelikteydi. 
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Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden öğretim üyelerinin, sivil toplum kuruluşları 
üyelerinin, gazetecilerin, düşünürlerin ve AK Parti İstanbul milletvekili Prof. Dr. Edi-
be Sözen, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Sivas Belediye Başkanı Doğan 
Ürgüp’ün katılımıyla gerçekleşen sempozyum üç oturumda gerçekleşti. 

Sempozyumun açılış konuşmasını Sancaktepe Belediye Başkanı ve aynı zamanda 
Sivas Platformu Yönetim Kurulu Başkanı olan İsmail Erdem yaptı. 

Birlikte Yaşama Kültürü Modeli’nin tartışıldığı birinci oturuma Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Dökmetaş başkanlığında; Cem Vakfı Genel Baş-
kanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, İstanbul 
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Toktamış Ateş, Türk Ocakları Şube başkanı Dr. 
Cezmi Bayram ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Pervin Somer katıldı. 

İkinci oturumun konu başlığı ise Modern Dünyada Birlikte Yaşama idi. Bu bölü-
mün oturum başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Koçak yaparken; Avni Özgürel, Oral 
Çalışlar ve Ali Bulaç gibi kıymetli gazeteciler, Doç. Dr. Ergün Yıldırım ve Yrd. Doç. 
Dr. İrfan Çiftçi katılımcılar arasındaydı. 

Geçmişten Günümüze Anadolu’da Birlikte Yaşama Kültürü: Sivas Örneği konu-
lu son bölümde ise Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ oturum 
başkanlığı yaptı. Bu bölümün konukları ise Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Prof. Dr. Metin 
Bozkuş, Gazeteci-yazar Ahmet Özdemir, Doç. Dr. Galip Eken, Doç. Dr. Hüseyin Yıl-
maz ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Subaşı’ydı.

(www.zaman.com, 13 Aralık 2009, Pazar ) 
  (SamanyoluHaber, 13.12.2009, Pazar)

_______________

Milliyet

Birlikte yaşama kültürünü konuştular.

Alevi Sivas cemevi, Türkiye Dedeman İstanbul, Cem Vakfı, Abdullah Gül, İzzettin 
Doğan, Mustafa Çağrıcı 

İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı ile Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan ara-
sında ‘ziyaret’ tartışması yaşandı.

 Sivas Platformu’nun “Birlikte Yaşama Kültürü” başlıklı sempozyumu Dedeman 
Oteli’nde yapıldı. Çağrıcı, konuşmasında 2000’lerden sonra dinin bilimsel olarak ele 
alınması sürecinin başladığını ifade etti. “Sadece ‘Aleviler-Sünniler birbirinizi sevin’ 
demek yetmez diyen Doğan ise, ülkeyi yönetenlerin çok önemli bir görevinin oldu-
ğunu vurguladı. 

‘Bir dostun gül atması gibi’
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Doğan, “Çağrıcı kaç tane Cemevini ziyaret etmiştir? Bir tanesini dahi ziyaret etti-
ğini zannetmiyorum” diyerek, Türkiye’de ilk defa bir Cumhurbaşkanının, Cumhur-
başkanı Abdullah Gül’ün cemevini ziyaret ettiğini kaydetti. Çağrıcı ise Doğan’ın 
sözlerini “bir dostun gül atması olarak” gördüğünü belirterek, muhtelif zamanlar-
da değişik ilçelerdeki cemevi ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyledi.  Çağrıcı, “Ben de 
kendisine sorabilirim; siz hiç İstanbul Müftülüğü’ne geldiniz mi ya da bugüne kadar 
hiçbir Alevi büyüğü gelmiş midir?” dedi.

 (Yukarıdaki haber – www.zaman.com -, bu Sitede de verilmektedir.) 
   (İSTANBUL Milliyet, 13.12.2009)

_______________
TGRT Haber 

Sivas Platformu’nun düzenlediği “Birlikte Yaşama Kültürü” konulu 2. Ulusal Sivas 
Sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirildi. Sempozyuma çok sayıda akademisyen ka-
tıldı...  

3 oturum halinde gerçekleşen sempozyumda AK Parti İstanbul Milletvekili Edi-
be Sözen, İstanbul Müftüsü Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof.Dr. Toktamış Ateş, Türk 
Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram ve Sivas Platformu Yönetim Kuru-
lu Başkanı İsmail Erdem ile çok sayıda akademisyen hazır bulundu.. Bir fikir kulübü 
olarak faaliyet göstermeye başlayan ve daha sonra Sivas’ın ilçe ve köyleri de dahil 
olmak üzere yaklaşık 700 derneği bünyesine toplayan Sivas Platformu “Birlikte Yaşa-
ma Kültürü” konulu 2. Ulusal Sivas Sempozyumuyla çalışmalarının devam edeceğini 
gösterdi...

( İstanbul, 12 Aralık 2009 ) _______________

Tv58

Ulusal Sivas Sempozyumu        

Sivas Platformu “Birlikte Yaşama Kültürü” konulu 2. Ulusal Sivas Sempozyumu 
gerçekleştirildi. İstanbul Dedeman otelde yapılan sempozyum 3 oturum da gerçek-
leştirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Dökmetaş başkanlığında gerçekleş-
tirilen sempozyuma konuşmacı olarak, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, 
Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram, Tunceli Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Sempozyum protokol konuşmalarıyla başladı

Sempozyumunda birlikte yaşama kültürü modeli, modern dünyada birlikte yaşama 
ve geçmişten günümüze Anadolu’da birlikte yaşama kültürü: Sivas örneği başlıkları 
konuşuldu.
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www.turkforum.gen.tr

Sivas Sempozyumu “açılım” şöleni oldu 

Sivas Platformu tarafından İstanbul Dedeman Oteli’nde gerçekleştirilen ‘Birlikte Ya-
şama Kültürü’ sempozyumda tam anlamıyla bir birlikte yaşama ve beraberlik dersi 
çıktı.

___________________

www.sivashaber.com

Sivas Sempozyumu İstanbul Dedeman’da Gerçekleştirildi

15 Aralık 2009 

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp,12 Aralık’ta İstanbul Dedeman’da organize 
edilen “Sivas Sempozyumu”na katıldı. Ülkemizin çok kritik yol ayrımlarından 
geçtiği bu günlerde farklı kültür, sosyal yaşam  ve siyasi görüşlere sahip bireyle-
rin bir araya gelerek oluşturdukları Sivas Platformu’ndan çok yapıcı, beraberlik 
örneği ve tam anlamıyla ders niteliğinde bir sempozyum, İstanbul Dedeman’da 
gerçekleşti.

Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve tüm örgütlerin bugün ser-
gilenen birlik ve dayanışma örneğindeki gibi faaliyetler göstermesi gerektiği vurgu-
landı. Sivas Platformu, Birlikte Yaşama Kültürü gibi etkinliklerin ülkenin birlik ve 
beraberliği için çok büyük katkılar sağlayacağını tüm kamuoyu ile paylaştı.

Uzlaşma, hoşgörü ve barış içinde yaşama kültürünün yol ve yöntemlerine çok gerek 
duyduğumuz günlerden geçildiğinin belirtildiği sempozyumda; Türkiye’nin anlayış 
ve barış içinde yaşama kültürü konusunda prototipi sayılabilecek Sivas şehrinden 
işadamları ve bürokratların öncülüğünde çalışmaların model olarak ele alınabileceği 
savunuldu. Katılımcı ve konuşmacıların birbirinden çok farklı görüş ve kültürlerden 
olması sempozyumun başarısını daha yapıldığı sırada kanıtlar nitelikteydi.

Sempozyumun açılış konuşmasını Sancaktepe Belediye Başkanı ve aynı zamanda 
Sivas Platformu yönetim kurulu başkanı olan İsmail Erdem yaptı.

Erdem, “Bu topraklar yüzyıllar boyunca yetmiş iki milleti birden bağrında besle-
yip koruyan bir ana gibi, üzerinde yaşayan halklara kucak açmış, aralarında ayrım 
gözetmeden hepsini şefkatle emzirmiştir. Bu kadar çok sayıda kültürün ve inancın 
bunca uzun süre birlikte huzur içinde yaşaması, üstelik kaynaşıp kucaklaşması dün-
ya tarihinde eşine az rastlanır bir örnektir. Anadolu ve Osmanlı yönetimi altındaki üç 
kıta toprağında insanlar farklı dinlerden, kültürlerden ve ırklardan  gelmiş olmaları-
na rağmen barış içinde yüzyıllar boyunca yaşayabildilerse bu, Osmanlı yönetiminin 
hoşgörü öncelikli yayılma politikasından başka ne ile açıklanabilir? Osmanlı’nın üç 
yüzyıla yakın büyük bir maharetle yönetip idare ettiği Ortadoğu halklarının yaşadığı 
topraklar, Osmanlı’nın bölgeden elini eteğini çektiği kısa bir zaman sonra karışmış, 
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kan içinde kalmış ve bir daha eski düzenine bir türlü kavuşamamıştır. Şu çok açık 
bir gerçek ki halklar arasında hoşgörü, dayanışma, birbirinin inanç ve kültürüne 
olan saygı ortadan kalktığı zaman başka hiç bir birliktelik, ekonomik, politik ya 
da stratejik olsun, toplulukları bir arada tutmaya yetmeyecektir. Çünkü birbirinin 
yaşam alanları içinde hayat süren, birlikte aileler kurup çoğalan, birlikte çalışıp kaza-
nan, öğrenen ve hatta yeni ve ortak bir kültür hamurunu yoğuran insan toplulukları 
ancak hoşgörü sayesinde diğerinin farklı kültürüne ve sosyal yaşamına tahammül 
edebilecektir.” dedi.

___________________

www.mersinsondakika.com

www.malatyasondakika.com

 “Birlikte yaşama kültürü” Sivas Platformu’nda gösterildi

( Yukarıdaki haber – www.zaman.com - , bu Sitelerde de verilmektedir. )

___________________

www.habercigazetesi.gen.tr

‘Sivas Platformu’ndan birlik-beraberlik dersi

‘Sivas Platformu’ tarafından Dedeman Oteli’nde gerçekleştirilen “Birlikte Yaşa-
ma Kültürü”

Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları üye-
leri, gazeteciler, düşünürler ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edibe Sözen, 
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ün 
de katılımıyla gerçekleşen sempozyum üç oturumda gerçekleşti.

Ülkemizin çok kritik yol ayrımlarından geçtiği bu günlerde farklı kültür, sos-
yal yaşam ve siyasi görüşlere sahip bireylerin bir araya gelerek oluşturduk-
ları ‘Sivas Platformu’ndan yapıcı, beraberlik örneği ve ders niteliğinde bir 
sempozyum Dedeman Oteli’nde gerçekleşti. Sempozyumda; “Sivas Platfor-
mu, model olarak Türkiye’ye örnek oluşturuyor” dinelerek Türkiye’de fa-
aliyet gösteren sivil toplum kuruluşların, tüm örgütlerin sergilenen birlik 
ve dayanışma örneğindeki gibi faaliyetler göstermesi gerektiği vurgulandı. 
Ayrıca gecede; Sivas Platformu- Birlikte Yaşama Kültürü gibi etkinliklerin ülke 
birlik ve beraberliği için çok büyük katkılar sağlayacağı ortak fikir olarak 
paylaşıldı.

(Yukarıdaki haber –www.sivashaber.com- benzer şekilde -, bu Sitede de verilmektedir.)
___________________
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www.haber7.com

Sivas Sempozyumu ‘Açılım’ Şöleni Oldu
 
15 Aralık 2009

Sivas Platformu tarafından İstanbul Dedeman Oteli’nde gerçekleştirilen ‘Bir-
likte Yaşama Kültürü’ sempozyumda tam anlamıyla bir birlikte yaşama ve 
beraberlik dersi çıktı.

Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden öğretim üyelerinin, sivil toplum kuruluşları 
üyelerinin, gazetecilerin, düşünürlerin ve Ak Parti İstanbul milletvekili Prof. Dr. 
Edibe Sözen, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen Sivas Belediye Başkanı Do-
ğan Ürgüp’ün katılımıyla gerçekleşen sempozyum üç oturumda gerçekleşti.

Sempozyumun açılış konuşmasını Sancaktepe Belediye Başkanı ve aynı zamanda 
Sivas Platformu yönetim kurulu başkanı olan İsmail Erdem yaptı.

Alevi, Sünni, Çerkes, Laz, Türk, Kürt, Arap, Hristiyan, Yahudi inanışı ve ırkı ne 
olursa olsun ülkemizde tüm bu gruplardan on binlerce insanın yaşamını sürdürdü-
ğünü belirten Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ‘Bu birliktelik sayesindedir 
ki bir ressamın tablosundaki renkler gibi bazen kimi renkler birbiri içinde kaybolup,  
çok daha zengin başka renkler yaratmayı başarmıştır. Yedi temel renk değil midir ki 
milyonlarca tonu, farklı ışık yansımalarını, bir yüzdeki gülümsemeyi, neşe içindeki 
bir manzarada zengin gölgeleri ve renkleri birbiri içinde karışarak yaratmaktadır. 
Türkiye’miz binlerce yıl onlarca ırkın her türlü temel hak ve özgürlüğünün güvence 
altında tutulduğu, her birinin uyum içinde yaşamayı sürdürdüğü bir geçmişe sahip 
olmakla onur duymaktadır.

Bu topraklar Hacı Bektaşi Veli ve Yunus Emre’den tutun da, “Gel, kim olursan ol 
gel!” diyerek din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin engin bir hoşgörü ile kucağını 
dünyaya açan Mevlana’ya kadar, tüm dünyaya karşı merhametin ve hoşgörünün ön-
celendiği bir anlayışın düşünürlerini yetiştirmiştir. Sivas Platformu olarak biz, yur-
dumuzun mozaik yapısının bir prototipi gibiyiz. Birbirinden farklı kültür ve yapı-
daki insanların birlikte uyum ve barış içinde onlarca başarılı işe imza atabileceğinin, 
birlikte daha zengin bir üst kimliği taşıyabileceğinin en güzel örneklerini burada 
vermekteyiz. Çıkardığımız kitaplar ve dergimizle, düzenlediğimiz program ve pa-
nellerle birlikte yaşayıp yol almanın ve daha ileriye adımlar atmanın başarı dolu ka-
nıtlarını her geçen gün artırıyoruz. Böylece bir birlikte yaşama kültürü modeli olarak 
Sivas Örneği’ni hem ülkemize hem de modern çağın uyumsuz, huysuz ve her şeyden 
öte huzursuz ruhlarına sunuyoruz.’ Diyerek sözlerini tamamladı.

( Yukarıdaki haber – benzer şekilde -www.sivashaber.com- , bu Sitede de verilmek-
tedir.)

___________________
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www.guncel-haber.com

www.tumgazeteler.com

Sivas Sempozyumu ‘Açılım’ Şöleni Oldu

www.haber7.com - 15.12.2009  
 
Sivas Platformu Tarafından İstanbul Dedeman Oteli’nde Gerçekleştirilen ‘birlikte Ya-
şama Kültürü’ Sempozyumda Tam Anlamıyla Bir Birlikte Yaşama Ve Beraberlik Dersi 
Çıktı.

(Yukarıdaki haber –www.sivashaber.com, www.haber7.com, www.zaman.com, 
www.milliyet.com.tr - benzer şekilde -, bu Sitede de verilmektedir. )

___________________

www.cafesiyaset.com

SİVAS SEMPOZYUMU ‘AÇILIM’ DERSİ VERDİ

15 Aralık 2009 

 
Sivas Platformu tarafından İstanbul Dedeman Oteli’nde gerçekleştirilen ‘Bir-
likte Yaşama Kültürü’ sempozyumda tam anlamıyla bir birlikte yaşama ve be-
raberlik dersi çıktı. 

( Yukarıdaki haber – benzer şekilde - www.haber7.com, www.sivashaber.com, 
www.zaman.com,  -, bu Sitede de verilmektedir. )

___________________

www.doganurgup.com

Sivas Sempozyumu İstanbul’da Yapıldı...

12/15/2009 
  Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 12 Aralık’ta İstanbul Dedeman’da organize edilen 
“Sivas Sempozyumuna” katıldı. Ülkemizin çok kritik yol ayrımlarından geçtiği bu 
günlerde farklı kültür, sosyal yaşam ve siyasi görüşlere sahip bireylerin bir araya 
gelerek oluşturdukları Sivas Platformu’ndan çok yapıcı, beraberlik örneği ve tam 
anlamıyla ders niteliğinde bir sempozyum, İstanbul Dedeman’da gerçekleşti.

( Yukarıdaki haber – benzer şekilde - www.haber7.com -, bu Sitede de verilmek-
tedir.)

___________________
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 www.sancaktepeses.blogcu.com
Sivas Sempozyumu’nda Birlikte Yaşama Dersi
14/12/2009  

(Yukarıdaki haber – www.zaman.com -, bu Sitede de verilmektedir.)

_________________

www.gurunkulturvakfi.org

Birlikte yaşama kültürü` Sivas Platformu`nda gösterildi  
13 Aralık 2009, Pazar 
(Yukarıdaki haber – www.zaman.com -, bu Sitede de verilmektedir. )

___________________
 

www.gizlibelgekalmayacak.blogcu.com

Sivas Platformu

Sivas Platformu’nun Cumartesi günü yaptığı sempozyumun ders niteliğinde 
olduğunu yazan Zaman gazetesi, Oral Çalışlar, Ali Bulaç ve İzzettin Doğan’ın 
bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu da iddia etti.

“Ülkemizin çok kritik yol ayrımlarından geçtiği bu günlerde” çok önemli bir top-
lantı gerçekleştirildiğini duyuran Zaman gazetesi, bu toplantının 70 milyona ders 
niteliğinde olduğunu iddia etti. Birlikte yaşama kültürünün çok güzel bir örneğinin 
ortaya konulduğu iddia edildi. 

Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. 
Mustafa Çağrıcı, Türk Ocakları Şube Başkanı Dr. Cezmi Bayram; gazeteciler Avni 
Özgürel, Oral Çalışlar, AliBulaç ve Prof. Dr. Toktamış Ateş gibi isimlerin katıldığı 
sempozyumda bu isimlerin bir araya gelmesi Zaman gazetesini çok sevindirirken, 
gazete bunu “Türkiye’ye örnek model” olarak sundu.

Pek çok okur için bir araya gelmeleri hiç de şaşırtıcı olmayan bu isimlerin, yan yana 
gelebilmelerinin çok önemli bir gelişme olduğu iddia edildi.

“Açılıma destek çıkar mı?”

Sivas Platformu Başkanı ve Sancaktepe’nin AKP’li Belediye Başkanı İsmail Erdem,

 bugünlerde demokratik açılım projesiyle ülkenin yine eski huzurlu günlerine dö-
nebilmenin, kardeş kavgasında bir sona varmanın yollarının arandığını söyledi.

Sempozyumda yapılan konuşmalardan basına yansıyan bazı ayrıntılar ise toplantı-
nın o kadar da başarılı olmadığını gösterdi. İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı, bir-
likte yaşama kültürünün temelinde dinin bulunduğunu iddia ederek, dinin milli 
kültürün, medeniyetin oluşmasında çok etkili olduğunu söyledi.
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Çağrıcı’dan sonra söz alan Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan da Alevi-
liğin İslam anlayışı olmadan Anadolu’da var olan hoşgörü iklimini yaratmanın 
mümkün olmadığını söyledi. Doğan, “İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı kaç tane 
cemevini ziyaret etmiştir? Bir tanesini dahi ziyaret ettiğini zannetmiyorum” dedi. 
(soL - Haber Merkezi)

( Yukarıdaki haber benzer şekilde – www.zaman.com, www.milliyet.com.tr, v.s. -, 
bu Sitede de verilmektedir. )

___________________

 
İstanbul’daki Türkiye

Gazeteci Yazar Nail Güreli’nin Posta Gazetesinde 22 Şubat 2010 ve 5 Mart 2010 ta-
rihleri arasında yayımlanan on iki bölümlük yazı dizisinde; Sivas’a, Sivas Platformu’na 
ve İstanbul’daki Sivaslılar’a geniş yer ayrılmıştır.

Sivas Platformu’ndan Başkan İsmail Erdem, Ahmet Özdemir, Hasan Genç, Sadi 
Özata, Ahmet Arslantürk, Yrd. Doç.Dr. İbrahim Subaşı, Gülderen Akın ve  Behide 
Genç ile yapılan söyleşiler yayımlanmıştır.

Özet olarak Güreli tarafından; Türkiye’nin yaşadığı göç olgusu içinde Sivas’ın  özel 
bir yeri olduğu vurgulanmaktadır. 

Sivas; ülkenin yaşadığı sosyal değişimi ve gelişmeyi  tam anlamıyla yansıtmaktadır. 
Sivas’tan  çiftçi-köylü olarak İstanbul’a gelip işçi olan birinci kuşağın  ardından gelen 
ikinci ve üçüncü kuşaklar çalışmak ve eğitim yoluyla vasıflı emek haline gelmişlerdir. 
Bulundukları yerlerde ekonomik ve sosyal statü olarak etkili olmaya başlamışlardır. 
Bir kısmı işadamı olarak bizzat istihdam oluşturan ekonomik aktörler haline gelmiş-
lerdir. Bazıları da bürokraside,  özel sektörde ve kamu sektöründe, üniversitelerde, 
hatta sanat dünyasında görev almışlardır. İstanbul’da bulunan her tür sivil toplum 
kuruluşlarının ve siyasi partilerin  taşıyıcı kitlesinde çok sayıda Sivaslının olduğu 
tespit edilmiştir.  

_________________

Birlikte Yaşama Kültürü Sempozyumu TGRT Haber ve TV58’de canlı olarak yayım-
lanmış ve çok sayıda kanalda da haber olarak verilmiştir.

_________________
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ANADOLU’NUN TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEYEN ŞEHİR: SİVAS

Aziz ERDOĞAN1

“Açtı m’ola şu Sivas’ın gülü yaprağı

Çekti bizi bu ellerin külü toprağı”

25 Haziran 2010. Sivas Platformu’nun davetlileri Harem otogarına birer ikişer be-
lirmeye başlıyor. Yol heyecanı, haftanın yorgunluğu, misafirlerin tedirginliği birbiri-
ne karışıyor. 

Sivas’ta yaşamasak da Sivas’ı yaşamaya gidiyoruz. Hem de birçoğu Sivas’ı hiç gör-
memiş ya da şehirlerarası yolculuklarda kıyısından, içinden, yanından yöresinden 
geçmiş gönül erbabıyla… Tarihini, kültürünü, havasını, suyunu, hücrelerimizde 
hissetmeye ... Sevda yüklü gönüllerle seher yeliyle söyleşmeye… Aşık Veysel’in, 
Pir Sultan’ın, Yavuz Bülent’in, Beşir Ayvazoğlu’nun, Ahmet Turan Alkan’ın, Berat 
Demirci’nin doğduğu, suyuyla ekmeğiyle bağrında taşıdıklarını doyurduğu belki de 
doyuramadığı için birçok insanını gurbete yolladığı kara topraklara gidiyoruz. 

Uzun ince yollardan geçerek, yol boyunca gönüllerimize sözlerimizi katık yaparak, 
gah gülerek gah hüzünlü bir türkü dinleyerek hatta biraz da türkülere eşlik ederek 
düşüyoruz Sivas yollarına…

Bir zamanlar katar katar kağnıların odun mu tuz mu götürdüğü belli olmayan an-
cak gece gündüz demeden yollara yoksulluğu nakşettiği bir diyara yaklaşıyoruz, bi-
raz heyecanlı biraz tedirgin.

Türkü tadında başlayan yolculuğumuz Anadolu deseni anekdotlarla harmanlanı-
yor; tarihin ve sanatın başkenti İstanbul’dan çıkınımızdaki hatıralarla Sivas’a doğru 
yol alıyoruz. Her başlangıcın sonu olduğu gibi Bolu’nun dağlarından, Ankara ovası-
nın kenarından, Kırıkkale’nin içinden geçerek devam eden yolculuğumuzda sabah 
ezanlarıyla Yozgat’a giriyoruz. 

Sivas’a gidiyoruz, birçoğumuz neyle karşılaşacağımızı bilmeden… Yirmi yıl öncesi 
Sivas’ı görenler, orada at arabalarını göreceklerini, bazılarımız toza toprağa karışaca-
ğını, bazılarımız da türkü tadında bir gönüle misafir olacağımızı sanıyoruz. 

27 Haziran sabahı şehre Yıldızeli tarafından giriyoruz. Çimento Fabrikası duma-
nıyla, Kümbet sükunetiyle, Dört Eylül Statı endamıyla karşılıyor bizleri.. Hükümet 
Meydanı’na yürekten bir merhaba diyerek Mevlana Caddesinden geçerek Etem Bey 
Parkı’nın köşesinden Kütük Ev’e doğru kahvaltı yapmak için yol alıyoruz. 

Heyecanlarımız yüzümüzden okunuyor. Paşafabrikası’nda otobüsten inenler karşı-
larında gazetecileri buluyorlar. Otobüsten inenlere, tanrı misafirlerine, gönül neferle-
rine belli ki Sivaslılar gönüllerinde yer ayırmış. 

(1) İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 Avrupa Kültür Başkenti Edebiyat Koordinatörü
   Sivas Platformu Yönetim Kurulu Üyesi
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Kütükevi’n önünde gülen yüzü, beyefendi duruşuyla Sivas Belediye Başkanı Doğan 
Ürgüp misafirlerini karşılamak için bekliyor. İnenlerle tek tek tokalaşıyor ve onlar-
la birlikte mükellef bir kahvaltı sofrasına oturuyor. Çaylar içiliyor, haddeden geçen 
nezaketler sohbetlere karışıyor. Çayların demine sohbetin kıvamı karışıyor. Yüzleri-
mizi okşayan sabah rüzgarı, kuş seslerinden başka sesin karışmadığı dinginlikle gezi 
programımıza başlıyoruz.

Tarihi ve kültürel gezimizde bize eşlik eden Sivas Sevdalısı iki gönül dostuyla bir-
likte: Ergun Tarıkahya ve Kültür Müdürü Kadir Pürlü. Aramıza katılan rehberleri-
mizle adım başı tarih ve kültür kokan Anadolu’nun güzel şehrini gezmeye çalışıyo-
ruz. Etnografya ve Cumhuriyet Müzesini gezdikçe şehre olan hayranlığımız artıyor. 
Fotoğraf makinaları durmadan çalışıyor. Sivas hatıraları ya da hatıralardaki Sivas 
kare kare donduruluyor. Kale Camii, Buruciye Medresesi, Çifte Minare derken tarihe 
yolculuğumuz devam ediyor. Şehrin Meydanı tarihi bir karpostalı andırıyor. 

Madımak çorbasının sıcağı, hurma tatlısının kıvamı Kırmızı Beyaz’da bizi bekli-
yor. Misafirperver Yiğidolar, gülümseyen yüzleriyle bizi çaya buyur ediyorlar. Cezmi 
Bayram, Bekir Çelik, Şaban Karataş, Kadir Kuş, Ali İhsan Temur, Abdurrahman Şen, 
Özkan Tekin…. yemeğin ardından Türkocağı’nda çaya gidiyoruz. Hüzünler, kahka-
halar çaya eşlik ediyor. 

Sohbeti Vali Bey’in davetine icabet etmek için kesiyor. Vali Ali Kolat’ı ziyaret et-
mek için Türkocağı’ndan ayrılıyoruz. Vali Bey, babacanlığı ve alışılmışın dışındaki 
devletlü görünümünden uzak tevazu dolu bakışlarıyla makamında bizleri karşılıyor. 
Konuklarına ikramlarda bulunuyor ve hediyeler veriyor… Tarihi Vali Konağı’nda ne-
şeli, mutlu ve huzurlu kareler oluşuyor, Sivas albümümüzde. Ardından “Yukarıtekke 
sen misin, Çerkesin Kahvesi şen misin?” geziye kaldığı yerden devam diyoruz. Günü 
doya doya yaşayan ve otelde konaklayan konuklarımızla 27 Haziran Pazar günü 
Ulaş’a doğru yol alıyoruz.
“Bir bulut kaynıyor Sivas elinden
Ucu telli mektup geldi yarimden
Karlı dağlar ne olur ne olur  

  Asker ağam gelse yarelerim ey’olur. “

Gök yüzü bulut desenli mavi bir çarşaf gibi temiz havasıyla yol veriyor dostlara ve 
dostluklara. Kara toprak karışıyor türkülere. 

Sivas’a gelinir de Kangalın asil hayvanları köpekleri görmeden gitmek olur mu? 
Ulaş Devlet Üretme Çiftliğine uğruyoruz. Geniş omuzlu, keskin bakışlı, tok sesli 
Kangalları görenler hayranlıklarını gizleyemiyor. Koro halinde konuklarına merhaba 
dercesine havlamaya başlıyorlar, asil hayvanlar. 

Pazar günü öğleyin dünya harikası Balıklı Çermik’e varıyoruz. Havuz iki saat sadece 
bizim için tahsis edilmiş, yine kendimizi özel hissediyoruz, sevgilerini çıkın yapmış 
insanlar diyarında. Doktor balıklar ilk bakışta konuklara pek de sempatik gelmiyor. 
Birer ikişer havuza giriyoruz. Kimi girmemek de inat edercesine bizleri seyrediyor. 
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On beş dakika sonra etrafta kimse kalmıyor, herkes balıklara masaj yaptırıyor, hiç 
kimse havuzdan çıkmak istemiyor. Dişlerini temizletenler, yılların birikimi göbek-
lerine balıkları buyur edenler, balıklarla konuşanlar… Cümle yaran, mest oluyor, 
manzaraya. 

Balıklı Çermikten sonra Divriği’nin kıvrım kıvrım yollarına düşüyoruz. Yılların şa-
hidi yollar kıvrıldıkça duygular kabarıyor. Bardaktan duyguları taşan, bu topraklarla 
benliği arasında sıkı bağ kuran Ataşehir Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, o içli 
sesiyle gönüllere sızlatan bir Ali Kızıltuğ türküsü söylüyor. 
Asrı Gurbet Harap Etmiş Köyümü
Bülbül Gitmiş Baykuş Konmuş Gelele
Ben Ağayım Ben Paşayım Diyenler
Kapıları Kitlemişler Gel Hele
Saz Elimde Şu Elleri Gezerdim
Dertli İdim Bazı Destan Yazardım
Sen Ali’ysen Niye Saçın Ağarttın  

  Kızıltuğ’a Benzemiyor Gel Hele 

“Gel hele”ler bizi çağırırcasına Divriği’ye doğru yol alıyoruz. Mikrofona gah Ab-
durrahman ŞEN gah Tahsin YILDIRIM gah Özkan TEKİN geçiyor. Sohbetin biri bin 
para… Sözcüklerle kurduğumuz bağlantılar sağlamlaşıyor. Fıkralar, şiirlere; şiirler, 
anekdotlara karışıyor. 

Nakışların taşlara bu denli yakışacağından habersiz Divriği’ye yol alıyoruz. Mustafa 
Akgün, mikrofonla konuklara Divriği, Divriği insanı, sosyal yaşam, bölgenin koşul-
ları hakkında bilgi veriyor. Ara ara sesi çatallıyor, bazı bazı kelimeler boğazına dü-
ğümleniyor. Uzaktan Divriği tevazuyla selamlıyor, konuklarını. İlk durağımız Divriği 
Ulu Cami. Bizi Divriği Kaymakamı, Belediye Başkanı ve bizden önce buraya gelip 
konuklarına doyasıya bu ilçeyi yaşatmak isteyen Ahmet Yozgatlı karşılıyor. Taşın 
sanata dönüştüğü ilahi yapının kapısında çarpılmışa dönüyoruz. Nakışların taşlara 
olan aşkı karşısında önümüzü ilikliyoruz. Susmanın anlamlı olduğunu konukların 
gözlerinden anlıyoruz. Divriği Ulu Camiinin büyüsüne uzun süre kapılıyoruz.

Tarihin tanıkları hanlar, konaklar yorgun da olsalar görkemlerinden bir şey kaybet-
memiş. Meşhur Etli Divriği Pilavıyla hoşafının yarenliğine şahit olmak için Ayanağa 
konağına birine misafir oluyoruz. Konak hem midemize hem gözümüze ziyafet su-
nuyor. Konağın tahta işçiliği, desen desen kilimleri, tarihe tanıklık eden eşyaları sı-
caklığıyla hepimizi sarmalıyor. Büyülenen bedenlerimizle yün minderlere oturup yer 
yastıklarına yaslanıyoruz. Çay sohbetin imdadına yetişiyor. Çayla birlikte hatıralar 
yumağını biraz daha sarmaya başlıyoruz. 

Divriği’den Şarkışla’ya doğru yol alıyoruz. İstanbul’a dönüş yolu görünüyor. Dağ-
lar sıra sıra, tarlalar buğday benizli, yollar ince uzun… Şarkışla’da bizleri belediye 
başkanı Kasım Gültekin ekibiyle karşılıyor. Pazar günü akşam saatinde hoş geldiniz, 
derken Anadolu insanının samimiyeti yansıyor, yüzümüze. Ahmet Lütfi Akkuş kar-
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deşimiz biz Şarkışla’ya gelmeden başkanla görüşüp güzel bir yemek hazırlatmış biz-
lere. Ahmet Aslantürk’süz gitmemiz bir burukluk hissettirse de başkan Kasım Gül-
tekin bizi bağrına basıyor. Sivas gelinir de türkü dinlenmez mi? Bize Ozan Mehmet 
Erdoğmuş hoş bir sıla gecesi yaşatıyor. “Anadolu insanının romanını yazmak isteyen 
ona Türkülerden gitmelidir.”sözünü perçinleyen dizeler adeta mest ediyor hepimizi. 
Gezimizin tuzu biberi oluyor, türkü ziyafeti. Türkülerle düşüyoruz, İstanbul yoluna. 
Türkü tadında başlayan, tadına türkülerden lezzet katan, türkü kokan bu gezimiz, 
28 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da noktalanıyor. 

Sivas kültür gezisinin öznesi olan Sivas Platformu Başkanı ve Sancaktepe Belediye 
Başkanı İsmail ERDEM başta olmak üzere geziye emeği geçen, böyle bir geziyi düşü-
nen ve organize edenlere teşekkürü bir borç biliyorum. Sivas Platformu’nun hafıza-
larda hoş bir sada bıraktığı bu etkinliğin Anadolu insanının sıcaklığını yansıtan nice 
gezilerin yapılmasına vesile olmasını niyaz ediyorum. 

( www.sivasplatformu.net )

___________________

DİLİMİZDEN GÖNLÜMÜZE İNEN TÜRKÜLER…

Abdurrahman ŞEN2

“Sultanşehir”, “Altıncı Şehir”, “Âşıklar diyarı” gibi isimlerle anılan ve nüfusunun 
birkaç mislini gurbete yollamış olan Sivas’a, 26- 27 Haziran günlerinde kültürel bir 
gezi yapma imkânı buldum. Öncelikle bu son derece faydalı kültürel geziyi düzen-
leyen Sivas Platformu’na, platform başkanı ve aynı zamanda Sancaktepe Belediye 
Başkanı değerli gönül insanı Sayın İsmail Erdem’e en içten kişisel teşekkürlerimi ve 
sevgilerimi sunuyorum… Anadolu kültürünün anlaşılması, Sivas’ın gerçek cevhe-
rinin bilinmesi yolundaki çabalarda böylesi girişimlerin son derece büyük payları 
olduğu ve bu payların öneminin gelecekte daha iyi anlaşılacağı da muhakkak…

Öncelikle, bu son derece önemli geziye katılan 40 kişinin dörtte üçünün Sivaslı 
olmadığını belirteyim ki gezinin amacındaki güzellik de daha iyi ortaya çıksın…

Önemli bir bölümünün yola çıkarken birbirini tanımadığı bu gezide; Prof. Dr. Ah-
met Nuri Yüksel, Prof. Dr. Fethi Gedikli, Serdar Tuğrul, Cezmi Bayram, Ahmet Na-
daroğlu, Fatih Mehmet Yıldırım, Şaban Karataş, Kadir Kuş, Yunus Koşar, Zekeriya 
Özberk, Mehmet Kalan, Âdem Karapınar, Mehmet Kesginkılıç, Cengiz Akay, Salih 
Demirci, Şükrü Maden, Süleyman Özdemir, Yasin Kavalcı, Özkan Tekin, İbrahim Kı-
lıç, Şaban Türk, Muhammed Öztabak, Tahsin Yıldırım, Ali Eser, Bekir Çelik, Fikret 
Daş, Alper Kara, İlhami Deniz, Ahmet Üzen, Ali Osman Temur, Abdullah İslamoğlu, 
Remzi Alioğlu, Abdullah Okan Akar, Mustafa Aslan, Mustafa Akgün, Mehmet Asil, 
Kürşat Kırca, Ahmet Yozgatlı, Bülent Akkuc ve Aziz Erdoğan’la birlikte, bize tahsis 

(2) 1955’te Hafik’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunu. 
Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Kültür, sanat ve edebiyatla ilgili kuruluşlarda değişik görevlerde bulundu. 
TC Kültür Bakanlığı, “Türk Kültürüne Hizmet Ödülü”ne sahip olan ŞEN’in yayımlanmış birçok eseri bulunmakta... 
Evli ve bir çocuk babasıdır.
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edilen otobüsümüzle Harem’den çıktık yola…

Aziz Erdoğan kardeşimin, gezinin detayları hakkında verdiği bilgiden sonra, ço-
cukluk arkadaşı olduğumuzu fark edip ayrı bir duygusallık yaşadığımız sevgili hem-
şehrim Bekir Çelik’in; “Arkadaşlar… Özellikle Divriği Ulu Camii’ni görmek bile 
yeterli… Bu önemli yapıyı ilk olarak 50 yaşımda gördüğümde kendimden, Sivaslı-
lığımdan utandım… Eminim ki sizler de aynı duyguları yaşayacaksınız…” uyarısını 
yaptı… Dönüşte ise Divriği Ulu Camii’ni ilk defa gören herkes Bekir beye hak veri-
yordu… 

Sivas’a sabahın ilerleyen saatlerinde ulaşırken, Sayın Ali Osman Temur’un şehirle 
ilgili hâtıralarıyla süslü bilgilendirmesi beni ayrıca heyecanlandırdı. Bu bilgilenmeler 
arasında Sivas’ın meşhur askerlik merkezi Temeltepe’ye doğru kahvaltımızı etmek 
üzere yöneldik…

Harem’den 25 Cuma akşamı başlayan yolculuğun ilk durağı olarak Cumartesi sa-
bahı, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp bey ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
rektörü Prof. Dr. İlyas Dökmetaş beyin ev sahipliğinde, Temeltepe’nin ardındaki Kü-
tük Ev’de, tadı damağımızdan uzun süre gitmeyecek olan bir kahvaltı yaptık… Şah-
sım adına kahvaltının en özellikli yanı, sofrada Sivas katmerinin de bulunmasıydı… 
“Yolun ne olacağı bilinmez!” denilmiştir ya… Aslında bizim Sivas yolculuğumuz da 
biraz öyle oldu ve yaklaşık 3 saat kadar geç kaldık kahvaltıya… Ancak sayın belediye 
başkanı ve rektörün hâlâ bizleri bekliyor olması, Sivas misafirperverliğinin güzel bir 
nişânesi olarak bütün dostların zihnine kazındı… Kahvaltı ardından çevrede mini 
bir tur atıp, Sivas’ın tarihî ve turistik mekânlarını gezmeye başladık… Ethem Bey 
parkıyla başlayan bu gezide, Meydan Cami, Çifte Minare, Buruciye Medresesi, Gök 
medrese, Etnoğrafya Müzesi ve Kongre Müzesi’ni ziyaret ettik…

Bu kısa ve hızlı gezide gördük ki Sivas’ın şehir meydanında yan yana dizilmiş olan 
Selçuklu ve Osmanlı mirası birkaç abide ile Etnoğrafya müzesindeki derinlik, nasıl 
köklü bir kültür şehriyle karşı karşıya olduğumuzun isbatı olarak göğe yükseliyor 
asırlardan beri.

Sivas’ı “Madımak Oteli” prangasına hapsetmek isteyenlere inat, kurtuluşu nerede 
ve nasıl bulacağımızın reçetesi ise az önce işaret ettiğim yapılar olarak orada. Görene 
ve anlayana!

Zaman zaman dökülen rahmetin altında sürdürdüğümüz şehir merkezli tura, ote-
limize yerleşmemizle ara verdik. Yol arkadaşım, yayıncı Süleyman Özdemir ile aynı 
odayı aldık…

Kısa bir dinlenme ardından bu defa şehri tepeden görmek üzere Abdülvehhab Gazi 
türbesine çıktık… Sivas’ı tepeden izlerken, Anadolu’nun sayısız manevî bekçilerin-
den biri olan Abdülvehhab Gazi türbesinde dualarımızı ettik… Kısa bir şehir turun-
dan sonra da otelimize döndük… 

İnsanın yol arkadaşı yayıncı olunca, oteldeki kısa bir dinlenme ardından yapacağı 
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ziyaretlerin de kitapçılar olmasından doğal bir şey olmuyor… Sevgili dostumla, kısa 
süre içinde 5-6 kitapçıyı ziyaret edip, hızlı muhabbetlerde bulunduktan sonra dön-
düğümüz otelimizde, Sivas milletvekili sevgili Selami Uzun beyi bulduk karşımız-
da… Hem misafirlere “hoş geldiniz” diyor hem de başta Sivas’la ilgili, sorulara detaylı 
bilgiler veriyordu Sayın Uzun… Bu bilgilendirme esnasında, doğduğum ilçe olan 
Hafik’e yüksek okul açılacağı müjdesini almak ayrıca mutlu etti beni… Ardından, 5 
yıl evvel 3500 kitabımı bağışlayarak bir kütüphane oluşmasına vesile olduğum ve bu 
hareketle de Hafik’te kültürel bir hareketlilik olmasını arzuladığım çabamın biliniyor 
olmasının mutluluğunu yaşadım… Bundan sonra neler yapabileceğimizi konuştuk 
ümitle.

Ertesi sabah kahvaltılarımızı yaptıktan sonra otelden ayrıldık. Sivas şehir merkezin-
den ayrılırken yine Sayın Ali Osman Temur ve Divriğili Sayın Mustafa Akgün’ün bilgi-
lendirmeleriyle şehrin çıkışındaki bazı mekânlarla ilgili bilgi aldık… Eğri Köprü’nün 
nasıl bir ince bilgiyle bilinçli olarak eğri yapıldığının hikâyesini dinledik… Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi’ni yakından gördük ve ilk durağımız olan Kangal’a yönel-
dik… Tabi Kangal denilince akla ilk gelen de dünyaca imrenilen, bilinen özellikle-
riyle köpekleri… Bakanlığa ait bir çiftlikteki Kangal köpeklerini yakından gördük-
ten sonra, kıymetini yeterince bilemediğimiz Balıklı Kaplıca’ya hareket ettik. Balıklı 
Kaplıca’nın girişinde, evlenmekte olan bir çiftin getirdiği davul-zurna ekibi eşliğinde 
damadın, kirvesinin ve diğer Sivaslıların katılımıyla oynanan halaya baktık hayran-
lıkla… Bu arada, kendimi tutamayıp, iki halaya katıldığımı da kulağınıza fısıldaya-
yım… Sivas’ta, Sivas halayına, ağırlamasına, Abdurrahman halayına katılabilmek… 
Mutluluğun sade bir tarifi olmalıydı bu…

Az önce kıymetini bilemediğimizden bahsettiğim Balıklı Kaplıca’dan, dünyanın 
sağlık turizmiyle ilgilenen bazı ülkelerinin balıklarımızı çaldığını belirtmeliyim 
önce… Ama sadece götürülen balıkların bir işe yaramadığı, o balıkların başka suda 
yaşamadığı belli olmuş… Mesela bu konuda Japonlar resmî girişimde bulunmuş ve 
her yıl belli miktarda su da satılıyormuş Japonya’ya… Bazı ülkelerin dünya sağlık 
turizminde uydurma, sun’i yöntemlerle merkez olma iddialarını sürdürdüğü günü-
müz dünyasında, birçok özel kaplıcasının da önünde olan Balıklı Çermik gibi bir 
hazineye sahip olan ülkemizin, bu kıymeti dünyaya lâyıkıyla sunabilmek için neyi 
beklediğini merak ediyor insan.

Mesela, burada yaşadığım bir tatsızlığı, ihbar niyetiyle paylaşayım sizlerle…

Söz konusu Balıklı Çermik’in havuz kenarında yaklaşık 20 santim çapında sert 
plastikten bir boru, kırılarak zeminle bir hizaya getirilmek istenmiş ama zemin üze-
rinde 5 ilâ 10 santim arasında biçimsiz bir çıkıntısı kalmış… Bir arkadaşım, havuza 
girdikten sonra bir iki fotoğrafını çekmemi istedi… Fotoğrafı daha sağlıklı çeke-
bilmek için bir adım geri attığımda sağ ayağım o plastik tuzağın içine girdi ve sağ 
ayağımın tabanında ciddi bir kesik oluştu… Yer yer de morluklar… Her türlü deri 
hastalığına sahip insanların da girdiği o havuzun çevresinde tüm sağlık tedbirlerinin 
alınması gerektiğini düşünmekle kaldık elbette… İlk yardım bölümüne ulaştım ve 
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genç bir hemşire kardeşimin pansumanıyla o havuzu kenardan izlemek zorunda 
kaldım… Sağlam kalan tek ayağımı sarkıttığım suda da balıklar benimle dalga geçer 
gibi gelip ayak tabanıma musallat olunca, balıklarla ilişkimi kestim ister istemez…

Balıklı Çermik’ten de mutluluk ve huzur içinde ayrıldıktan sonra yüksek yüksek 
tepelerin arasında bir yolculukla Divriği’ye doğru hareket ettik… 

Yol boyunca özellikle Divriğili Sayın Mustafa Akgün’ün bilgilendirmeleriyle çevre 
hakkında bilgi edinmeye çalıştık… Güzergâhımızda bir alanın Kâbe Vakfiyesi ol-
duğunu öğrendik mesela… (Bu konuda detaylı bir çalışmaya ülke kültürümüzün 
şiddetle ihtiyacı olduğunu belirtmeliyim.) Bağdat seferine o güzergâhtan geçerek gi-
den 4. Murad’ın, bu araziye gelindiğinde askerlerinin ayaklarına bez bağlatması da 
hepimizin özellikle dikkatini çekti elbette. 

Yol üzerinde kartal ve şahin gibi kuşlara şaşkınlıkla bakışımıza, “Bu dağlarda pars 
bile var!” bilgisinin eklenmesi de hepimizi heyecanlandırdı… Bu arada zengin bitki 
örtüsüne sahip o dağların farklı farklı noktalarında çok sayıda kovanlarla balcılık 
yapıldığını gördük… Bu balcıların hemen hemen tamamının Karadenizli olduğunu 
öğrenince “Karadeniz balı” övünmesinin menşeini de öğrenmiş olduk. 

O dağların arasında elbette Tecer Dağı’nın ayrı bir yeri var. Ve o dağların insanı 
aldatan bir doğallığına da otobüs içindeki bir diyalogla şâhit olduk… Tecer Dağı 
zirvesinin 3200 metre olduğu söylenince genç bir dostumuz; “Yanlış ölçülmüş olma-
sın? Bu yükseklik 3200 metre olamaz!” diyerek itiraz etti… Aldığı cevap; “Şu anda 
biz de ortalama 1800 metre yükseklikte olduğumuz için Tecer’in boyu sana kısa gibi 
göründü…” olunca herkes hem şaşırdı hem de tebessüm etti… Evet… Ortalama 
1500- 2000 metre yükseklikteydi o güzergâh.

Derken ufukta Divriği iyiden iyiye görününce, Sivas Hizmet Vakfı tarafından yap-
tırılmış Sivas Türküleri CD’sinden, Divriğili Ali Kızıltuğ’un “Asrı gurbet harap etmiş 
köyümü” isimli uzun havasını dinlemeye başladık… Uzun havanın sözlerine biraz 
kulak kabartınca, “gurbet” kelimesinin her Sivaslı için ne anlama geldiğini de daha 
iyi anlıyor insan; “Asr-ı gurbet harap etmiş köyümü / Bülbül gitmiş baykuş konmuş 
gel hele / Ben ağayım ben paşayım diyenler / Kapıları kitlemişler gel hele

Bir ev burda bir ev karşıda kalmış / Hele sorun bizim komşular n’olmuş / Kırk se-
nelik ağaçlar kurumuş kalmış / Bizim köye benzemiyor gel hele

Yanarım da ben bu derde yanarım / Bizim eli bulanaca ararım / Güzellere sıra ver-
meyen pınarım / Taşlarına baykuş konmuş gel hele 

Birisine sordum bura neresi / Issızlanmış dertli çağlar deresi / Kızıltuğ’um işte Mur-
sal burası / Koçyiğitler küsmüş gitmiş gel hele…”

Başta Bekir Çelik dostum olmak üzere özellikle Sivaslı olanların burun direklerinin 
daha bir farklı sızlaması eşliğinde Divriği’ye girdik ve doğruca Divriği Ulu Camii 
önünde bulduk kendimizi…
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Onca dağın arasından geçip, böylesi bir Anadolu ilçesinde dünyanın hayranlıkla 
sırlarını keşfe yıllardır çabaladığı bu sanat abidesini görünce tek kelimeyle dilimizin 
tutulduğunu itiraf etmeliyim… Bu sanat şâheserinin 8 asır önce yapıldığını hatır-
layıp, etrafa serpilmiş evlerin ise en fazla 1 asırlık olduğunu da düşününce aradaki 
estetik uçurumu sağlıklı biçimde düşünemez oluyor insan.

Emekli bir eğitimci olan Ruhan Özaygün’ün cami hakkında anlattıklarını bir çırpı-
da kavramaya zihnimiz izin vermezken, sanat abidesi 3 kapıdan birinin üzerindeki 
namaz kılan insan gölgesinin insanı hayrete düşüren oyununu kayıt altına almaya 
çalışıyorduk şaşkınlıkla…

Boyutlarındaki mimarî incelikle, adalet yıldızından altın oran ve insan ilişkilerinin 
bu yapıdaki ilişkisine, hayat ağacından çeşitli desen ve motiflerin ihtiva ettiği anlam-
lara kadar çok derin bir kültürün izlerinin bulunduğu bu ismiyle müsemma ulu ya-
pıdan daha detaylı bahsetmek bu yazının boyutunu birkaç misli aşacak durumda…

Ancak… Şu bir iki noktaya dikkat çekmem şart!

UNESCO tarafından dünya mirasları listesinin neredeyse ilk sırasına yerleştirilmiş 
olan bu ulu yapıya gerçek manada sahip çıkmak, devletimizin her biriminin ana 
görevlerinden olmalı!

Bu muazzam sanat şaheserini gölgeleyen, kuşatan, yoran tüm yapılar yıkılıp, her 
cepheden bakıldığında bu yapının kolaylıkla görülebilmesi bir an önce sağlanmalı… 
(Bu konuda bazı hazırlıkların olduğunu, çevredeki 40 evle sağlanan anlaşma sonucu 
yıkımların yakında başlayacağı, daha sonra da ikinci aşamada 87 evin daha boşaltılıp 
yıkılacağı ve çevrenin düzenleneceğiyle ilgili müjdeyi de hemen paylaşmalıyım…)

Özellikle öğle ile ikindi arasındaki güneşin altında, ulaşılamaz bir sanat başarısıyla 
kapıya düşen “namazda kıyamda duran insan gölgesi”ne de sahip olan ve ciddi bi-
çimde yıkım tehlikesi altında bulunan kapıya acilen önlem alınmalı…

Ayrıca dikkatinize sunacağım bir incelik daha var bu yapıda… Kapılardan birinin 
iki sütunu üzerinde detaysız bir kadın ve erkek sureti yer alıyor / muş! Kadın sure-
tinin örülü saçları ile kulağı küpeli erkek suretinin önemli bir bölümü, yakın zaman 
içinde kırılmış! Mengücekoğulları tarafından 8 asır önce yapılmış ibadethâne inşa-
atında işlenmiş bu günahı (?) günümüzde fark edip sevaba (?) çevirenler nasıl bir 
kültüre (!) sahiptirler dersiniz?

Divriği Ulu Camii’nden ayrıldıktan sonra, Divriği ev mimarisinin önemli örnekle-
rinden biri olan Ayanağa Konağı’nı ziyaret ettik… Burada üzüm hoşafıyla birlikte 
ikram edilen etli yöresel pilavdan birçok arkadaşımız birer tabak daha istedi… Ye-
meğin ardından çaylarımızı da içtikten sonra Şarkışla’ya doğru hareket ettik…

Şarkışla Belediye Başkanı Sayın Kasım Gültekin’in misafiri olarak, belediye yöneti-
minin hazır bulunduğu bir akşam yemeğiyle Sivas turumuzdaki son ziyaret noktası-
nı da tamamlamış oluyorduk… Geceye damgasını vuran ve Sivas’ı misafirlerin zih-
nine özellikle nakşeden ise hiç şüphe yok ki yöre türküleriyle gönüllerimizin pasını 
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silen Türk halk musikimizin uygulayıcısı, araştırmacısı, mütevazı taşıyıcısı Mehmet 
Erdoğmuş usta oldu…

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki… Mehmet Erdoğmuş usta, bir televizyon prog-
ramını rahatlıkla çekip çevirecek kıvrak bir zekâya, bilgiye, mizah yeteneğine sahip 
bir halk müziği araştırmacısı ve derlemecisi… Tek ayağının üzerinde birkaç parça 
seslendirdikten sonra Mehmet Demirtaş usta; “Yeter, siz de yorgunsunuz ben de yo-
ruldum… Yola gideceksiniz… Sizi daha eğlemiyim…” deyip noktayı koymuştu ki 
dudaklarımdan “Aaaa… Bu zenginlik bırakılır mı?” sözleri dökülüverdi… Beni du-
yan sevgili dostum Bekir Çelik; “Abdurrahman gardaş türküyü çok sever… Son ola-
rak bir tane onun için oku!” ricasında bulundu… Mehmet Demirtaş hangi türküyü 
istediğimi sordu ama benim için fark etmeyeceğini, ne çalarsa makbulüm olduğunu 
söyledim… Mehmet usta da biraz durup da “Vay deli gönül” diye Âşık Ruhsatî baba-
dan girmesin mi?; “Daha senden gayrı âşık mı yoktur / Nedir bu telaşın ey deli gönül 
/ Hele düşün devr-i Âdem’den beri / Neler gelmiş geçmiş say deli gönül

Günde bir yol duman çöker serime / Elim ermez gidem kisb ü kârıma / Kendi bil-
diğine doğrudur deme / Var iki kâmile uy deli gönül

Şu yalan dünyadan ümidini üz / İnanmazsan bak kitaba yüz be yüz / Hânen meza-
ristan malın bir top bez / Daha doymadıysan doy deli gönül

Baktım iki kişi mezar eşiyor / Gam kasavet geldi boydan aşıyor / Çok yaşayan yüze 
kadar yaşıyor / Gel de bu rüyayı yoy deli gönül

Bir gün bindirirler ölüm atına / Yarın iletirler Hakk’ın katına / Topraklar susamış 
adam etine / Hep ağzını açmış hey deli gönül

Mevlâm kanat vermiş uçamıyorsun / Bu nefsin elinden kaçamıyorsun / Ruhsati 
dünyadan geçemiyorsun / Topraklar başına vay deli gönül…”

İnsanı bu dünyadan alıp fenâ âlemine götürüp getiren bu türkü biter bitmez ye-
rimden fırladım, gözümdeki nemleri silerken Mehmet ustanın boynuna sarıldım ve; 
“Şarkışla’dan bana kocaman bir tarla bağışlasan böyle mutlu edemezdin, sağol!” de-
dim… Güldü; “Bende tarla ne gezer? Bütün malım bu türküler gardaş! Onlar da size 
fedâ olsun…” dedi…

Baktım, gözleri nemlenen tek ben değildim… Sivas’tan bu duygularla ve mutlaka 
daha sık gelmek üzere İstanbul’un yolunu tuttuk… Dağarcığımızda unutulmaz anı-
lar, dilimize yapışmış Sivas ezgileriyle…

Ekranlarımızda seyrek de olsa, yukarıda tüm sözlerini hatırlattığım Ruhsatî baba-
nın türküsü söylenirken “haydi eller havaya!” deyip göbek atanlara değil sözüm…

Böylesi türküleri dilinden gönlüne indirebilenlere ne mutlu…

( www.sivasplatformu.net )

___________________
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ROTAMIZ SİVAS

Mehmet KALAN3

(3) 1950’de Fatsa’da doğdu. Evli ve üç çocuk babası. Spor, sanat ve edebiyatla; saz ve sözle yakından ilgilendi. 
Öğretmenlikle başlayan iş hayatına, ticarete başlayarak nokta koydu. Halen İstanbul’da yaşıyor.

Çıktık seyahate hedefte Sivas
Hayırlı yolculuk sizlere dostlar
Çıkarken harcandı saatlik avans
Rabbim kuvvet versin dizlere dostlar

Güzergah İzmit’ten sonra Sakarya
Düzce, Bolu üstü gel Ankara’ya
Ufacık bir kaza girdi araya
Hadi geçmiş olsun sizlere dostlar

Kırıkkale, Yozgat, Sivas’ı bulduk
Yiğidolar size misafir geldik
Gönül sofranıza, biraz geç kaldık
Afiyetler olsun bizlere dostlar

Acıktık, ne ister insanın canı
Buyur etti belediye başkanı
Sabah kahvaltısı mide sultanı
Tebessüm yakıştı yüzlere dostlar

Başkana vedadan sonra nereye
Dediler rotamız gök medreseye
Yukarı Tekke’den Ulu Cami’ye
Ağırlık da çöktü gözlere dostlar

Konaklar, camiler ve medreseler
Ziyaret edildi, neredeyseler
Kahvenin telvesi dermanmış meğer
Fıkralar karıştı sözlere dostlar

Vali Bey konağa aldı bizleri
Dikkatten kaçmadı güler yüzleri
İkramı izzeti hele sözleri
Şifa yürekteki közlere dostlar

Ziyaretimiz bu günlük tamam
Hayli yorulmuştuk tükendi derman
Köşk otelindeymiş akşamlık ikram
Yorgunluk yansıdı yüzlere dostlar

Pazar günü sabah ilk durak Ulaş
Kangallar sesiyle geziye yoldaş
Balıklı Çermiği harika gardaş
Sayfalar eklendi tezlere dostlar

Bu sefer yolumuz Divriğe doğru
Madenle bezenmiş bozkırın bağrı
Memnun etti bizi bu nazik çağrı
Hiç de gerek yokmuş nazlara dostlar

Ne müthiş esermiş Ulu Camisi
Taştan duvarları, şifa hanesi
Belki Anadolu’nun bir tanesi
Hayran olduk başka tarzlara dostlar

Bir konak seyrettim hayran bakışla
Tavanlar işlenmiş tahta nakışla
Etli pilav, hoşaf, bekle Şarkışla
Hazırız değişik hazlara dostlar

Şarkışla Veysel’in has memleketi
İnsanı sımsıcak, güzel sohbeti
Sazındaki sözündeki lezzeti
Bir başka vuruldu sazlara dostlar

Tavsiyedir, seyahat et sıhhat bul
Hoşçakalın dostlar görünüyor yol
Bekliyor bizleri koca İstanbul 

 
  Kapıldım giderim rüzgara dostlar

( www.sivasplatformu.net )
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ALTINCI ŞEHİR: SİVAS4

Tahsin YILDIRIM5

İstanbul’da yaşayan Sivaslıların kurduğu Sivas Platformu’nun diğer illere örnek ola-
cak bu çatının organizesi ile Sivas’a gitme fırsatım doğdu. Aziz Erdoğan Beyin geziye 
katılmam için yaptığı teklifi önce onu kırmadan nasıl reddeceğimi düşünüyordum. 
Ancak her şeye rağmen öncelikle ona ayıp olmasın endişesi ile sonraları ise yoğunluk 
arasında bir şehri tanıma heyecanı ile geziye katılmaya karar verdim.  Ama,  Sivas 
Platformu üyelerinin hepsinin birbirinden nazik, cana yakın olmanın yanında birer 
Sivas havarisi olduğunu gördükten sonra bu geziye katıldığım için pişman olmadım.

  Milli Mücadelenin umut ışıklarından en güçlüsünün yandığı Sivas’a gidene kadar 
“kargadan başka kuş Kayseri’den başka il tanımam.” diyen ben, bir Kayserili olarak 
bu cümleyi Sivas’ı görene kadar sıkça söyleyenlerdendim. Çünkü benim nazarımda 
yiğidin harman olduğu, Anadolu sıcakkanlılığının temsili insanların çoğunluğunun 
yaşadığı yerdi Kayseri. Bugün aynı kanaati taşımakla beraber bu vasıflara haiz ikinci 
bir kentin varlığı beni mutlu etti.

Gözümü Kayseri’nin tarihi eserlerinde açmış olan ben, Sivas’a gidene kadar bu 
durumun sadece Kayseri’ye has bir hâl olduğunu düşünürdüm. Gördüm ki Sivas, 
hemen her anlamıyla bir kültür-sanat şehri. Sivas’ın tarihi ve turistik mekânlarını 
görmeden, bunların güzelliklerini anlatmak her halde çok kolay olmasa gerek. Bun-
lardan Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi, Jandarma Binası, Hükümet Konağı,  
Taşhan, Kurşunlu Hamam, Eğri Köprü, Yıldız Köprüsü,  Abdulvahap Gazi Türbesi, 
Çifte Minareli Medrese,  Buruciye Medresesi, Gök Medrese,  Divriği Ulu Camii ve 
Darüşşifası hemen akla gelen ilk yerler. 

Tarihi mekanları bir kenara bırakıp insanlarına bakmak gerekir. Sivas’ın o her şeye 
göğüs geren, çalışkan ve dürüst insanlarının misafirperverliğini yaşamak ve görmek, 
onların insana verdiği değeri görmek çağımızın bütün olumsuzluklarıyla sarmaş do-
laş olmuş insanlarına göstermeleri dikkat çekici, cazip bir hediyedir. En basitinden 
bir iş yerine girdiğinizde, kapitalizmin bütün savletlerine karşı dururcasına, müşteri 
olarak değil bir misafir olarak görülüyorsunuz. Orada alış veriş yapmak hiç önemli 
değil. Orada siz sadece bir dost kapısına varmış bir “gardaş”sınız. 

Ha unutmadan soğanı hiç sevmeyen bana orada bir hal oldu.  Sivas’a gidene kadar 
içinde soğan olan yemekleri bir kenara bırakın soğan kesmiş bir cismin değdiği farklı 
yiyeceği yemeyen ben Divriği’de içine soğan konmuş pilavdan tok olmama rağmen 

(4) Başlık, Sayın Ahmet Turan Alkan’ın affına sığınarak ödünç alınmıştır.

(5) Başlık, Sayın Ahmet Turan Alkan’ın affına sığınarak ödünç alınmıştır.
1972 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve ortaöğretimi Adana’da tamamladı. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Sabahattin Kudret Aksal üzerine yüksek lisans yaptı.
Telif ve derleme eserlerinin dışında çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. 
Halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Aynı 
zamanda bir Sivas gönüllüsüdür.
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dolu bir tabağı yedim. Bana bir şeyler oldu Sivas’ta. Sivas Kayseri’ye bir kardeş olma-
nın yanında bende bir değişiklik yaptı. Hem de bir çok kalıplarımı kırarak.  

Bunda en büyük etken soğuk bir iklime sahip Sivas’ın sıcak insanları.

( www.sivasplatformu.net )

___________________

GÖNÜL ŞEHRİ

Muhammet ÖZTABAK6

Memleketlerin ayrı bir yeri ve önemi vardır bizde. Tanışmada muhatabınıza isminin 
ardından sorulan ilk sual belki de nereli olduğudur. Eğer o şehirle ilgili az çok bir 
bilginiz varsa tanışma daha farklı bir atmosferde gerçekleşir. Sivas’la ilgili bilgi da-
ğarcığımın pek kısır olması bir süreden beri orayı görme fikrini bende uyandırmıştı 
fakat bir türlü gitmek nasip olmamıştı. İşte “Sivas Platformu”ndan aldığım sürpriz 
teklif bu niyetimin kuvveden fiile geçmesine vesile oldu.  
Sivas’ın yollarına
Çıkayım dağlarına
Bırak ben beni vuram  

  Ölüm gitmez zoruma vay…

diyerek çıktım yola. Otobüs yolculuğumuz yaklaşık 40 kişilik güzide bir ekiple 
gerçekleşti. Ama ne yolculuk. Öyle herkesin yerinde çakılı kalıp uyuyarak gittiği 
bir yolculuk asla değil. Hem gidişte hem de dönüşte şiirler, şarkılar, türküler, uzun 
havalar, anekdotlar, fıkralar… Dolu dolu geçen bir yolculuk…

Ahmet Hamdi Tanpınar “Beş Şehir” adlı ünlü eserinde Ankara, Erzurum, Konya, 
Bursa, İstanbul şehirlerini anlatmıştı. Ahmet Turan Alkan ise bu beş şehrin devamı 
niteliğinde altıncısı olarak Sivas’ı layık görmüş ve “Altıncı Şehir” adlı Sivas’ı tanıtan 
kitabını yayınlamış. 

Sabah Sivas’a vardığımızda ilk durağımız Paşabahçe Mesire Alanıydı. Önce taam 
sonra kelam düsturundan hareketle Kütük Ev’de enfes bir kahvaltı yapıldı. Kahval-
tıya Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İlyas Dökmetaş da katıldılar. Bir zamanlar şehre elektrik veren, şelalesi olan, 
doğal güzelliği ile göz kamaştıran bu mesire alanı modernize edilerek Sivaslıların 
hizmetine sunulmuş, daha da eklemelerin yapılacağı ve genişletileceği söyleniyor. 

(6) Psikolojik Danışman  ( Sivas Platformu Şanslısı )
İstanbul’da doğdu. Saint-Michel Fransız Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri bölümünde doktora çalışmaları devam etmektedir. Özel ve devlet okullarında psikolojik danışman 
olarak görev yaptı. Çocuk gelişimi ve eğitim üzerine okullarda, dershanelerde, STK’larda öğrenci, öğretmen ve 
velilere birçok seminerler vermekte ve çeşitli dergilerde makaleler kaleme almaktadır. 
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Kahvaltı sonrası ilk durağımız Hükümet Konağı / Sivas Valiliği idi. Vali Ali Kolat 
Bey bizleri makamlarında ağırladıktan sonra Sivas’ı tanıtan çeşitli hediyeleri diş kira-
sı olarak verip bizleri eli boş göndermediler. 

Valiliğin hemen karşısındaki eski erkek lisesi binası, 4 Eylül 1919 tarihindeki Si-
vas Kongresinin yapıldığı yer. Şu anda İnkılâp Müzesi olarak kullanılan bina bizleri 
Kurtuluş Savaşı yıllarına götürdü. Küçük bir sınıfta, ülkenin dört bir yanından gelen 
delegelerin gayretleriyle bağımsızlık ateşi yakılmış oldu. 

Sivas’ta ağırlıklı olarak Selçuklu eserlerini görmek mümkündür. Vezir Sahip Şem-
settin Mehmed Cüveyni tarafından yaptırılmış ve tuğla-çini örgülü iki minaresi ile 
dikkati çeken Çifte Minareli Medrese (1271), Anadolu Selçuklu Sultanlarından III. 
Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Hibetullah Burucerdioğlu Muzaffer Bey tarafından 
ilmiye çalışmaları için yaptırılmış ve devrin pozitif ilimlerinin okutulduğu bina ola-
rak uzun yıllar kullanılmış olan Buruciye Medresesi (1271), Sahip Ata Fahreddin Ali 
tarafından yaptırılmış Gök Medrese (1271), Selçuklu Sultanı I. İzzettin Keykavus 
tarafından yaptırılmış, döneminde tıp fakültesi ve hastane olarak hizmet vermiş Şi-
faiye Medresesi (1217) taş, tuğla ve çini sanatının Anadolu’da en önemli yapıtlarını 
meydana getirmişlerdir. 

Osmanlı eserlerinden, III. Sultan Murat’ın vezirlerinden Sivas Valisi Mahmud Paşa 
tarafından 1580 yılında yaptırılan Kale Camii’nde “Yitik Taşı” dikkatimizi çekti. 
Camii inşa edilirken minare altındaki bu kovuk, buluntu eşyanın asıl sahiplerine 
ulaştırılmasını kolaylaştırmak maksadıyla buraya konulmuş. Yitik sahipleri eşyaları 
kaybolduğunda en önce bu gibi yitik taşlarına bakarlar, buluntu kendilerine ait ise 
alır, aksi takdirde dokunmazlardı. Bu adet, geçmiş dönemlerde toplumsal güven ve 
dayanışmanın ne kadar yüksek olduğunu gösteren güzel bir hatıradır. 

“Sana dün bir tepeden baktım azizi Sivas” dedirtecek Akkaya Tepesi/Yukarı Tekke, 
Sivas’ı panoramik görmenize olanak sağlıyor. Burada medfun Peygamber Efendimi-
zin sancaktarı Abdulvahabı Gazi’nin türbesi de bulunmaktadır.

Arkeoloji Müzesi ile yaklaşık 7500 yıl geçmişe yolculuk yaptık. Çanaklar, çömlek-
ler, sikkeler, Hitit ve Asur çivi yazısı tabletleri, cam ve altın eserler, mezarlar, damga 
mühürler, günlük hayatta kullanılan eşyalar görülmeye değer.  

İstikamet Kangal. Sivas merkezden 3 km. güneydoğuda Eğri Köprü karşımıza çıkı-
yor. Kızılırmak üzerindeki 18 kemerli, 180 metrelik bu köprü düz bir hat yerine “v” 
şekli çiziyor. 

Kangal deyince ilk akla gelen Kangal Çoban köpeğidir. Dünyada eşi olmayan bu 
tür, çok cesur, gayet munis, kötü niyetli insanlara karşı son derece caydırıcı bir si-
lah özelliğinde, zeki, önsezileri kuvvetli ve sahibine aşırı bağlı olmasıyla tanınıyor. 
Gezdiğimiz yetiştirme çiftliğinde bu köpeklerden satın alma imkânı olduğunu da 
öğrenmiş olduk.   

Bir diğer durağımız, Kangal Balıklı Çermik/Kaplıcalarıydı. Özellikle sedef hastalığı 
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ve romatizmal hastalıkların tedavisinde ün yapmış olan bu kaplıcanın önemi suyun 
kimyasal özelliklerinden ve içinde yaşayan balıklardan ileri gelmektedir. Doktor ba-
lıklar havuza girenlerin etrafında dolaşmaya ve minik darbelerle hafif gıdıklanma 
etkisi bırakarak, ciltte hastalık belirtisi olan yerleri temizlemekteler. 

Balık terapisinden sonra hızlıca Divriği’ye doğru yol aldık. Demir madenleri, Div-
riği kalesi, eski konaklar, Nuri Demirağ’ın atölyesi ve Ulu Camii bizleri karşıladı. 
Türkiye’de Havacılık Sanayi’nin önderi ve ilk Türk uçağını yapan Divriği doğumlu 
Nuri Demirağ (1886-1957)’ı buraya gelip de anmamak olmaz. 

İslam mimarisinin başyapıtlarından biri olarak sayılabilecek Divriği Ulu Cami ve 
Darüşşifası 1206-1228 yıllarında Emir Ahmet Şah tarafından yaptırılmış iki kubbeli 
bir türbe, bir camii ve ona bitişik bir şifahaneden oluşmaktadır. Bu yapı mimari özel-
liklerinin yanı sıra sergilediği geleneksel Anadolu taş işçiliği örneği ile de UNESCO 
Miras listesinde de Korunması gerekli Dünya Kültür Varlığı olarak yer almıştır.

Divriği misafirperverliğini, restore edilmiş A’yan Ağa Konağı’nda yöresel etli pilav 
ve hoşaf yiyerek yaşadık. Yemeğin üstüne tavşan kanı çayı da muhabbetle birlikle 
içiverdik.  

Son durağımız Âşık Veysel’in ve âşıkların diyarı Şarkışla idi. Bizlere türkü ziyafeti 
veren aşığımızın sazına sağlık. Her türkü içinde acısıyla tatlısıyla, aşkıyla sevdasıy-
la, hüznüyle yarasıyla bir hikâye barındırıyor. Âşık sazın teline sadece eliyle değil 
gönlüyle de vuruyor, ağzından dökülen kelimelere yüreği de eşlik ediyor. Sadece 
kuru bir söz ve telin titremesini değil, sevdayla yoğrulmuş bir nağme kulakların ve 
gönüllerin pasını alıyor.

Akıllara hemen Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun “Türküler Dolusu” şiiri geliyor;

Şairim 
Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası 
Ayak seslerinden tanırım 
Ne zaman bir köy türküsü duysam 
Şairliğimden utanırım 
Şairim 
Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum 
Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim   

  Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm…

Sivas yolculuğunun sonuna gelmiştik. Geri dönüş vakti gelmişti. Tadı damaklarda 
kalan bir gezi olmuştu. Anadolu’nun güzelliklerinden birine şahit olmuş ve F. N. 
Çamlıbel’in mısralarını da hayata geçirmiştik;

El gibi dolaşma Anadolu’nda 
Arkadaş yurdunu içinden tanı 
Dinle bir yosmayı pınar yolunda   

  Dinle bir yaylada garip çobanı…
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Bizlere bu lezzeti tatmaya ve yeni dostlarla kaynaşmaya vesile olan “Sivas Plat-
formu” Başkanı aynı zamanda Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem’e, 
platformun yöneticilerine ve çalışanlarına, tüm Sivaslılara en içten teşekkürlerimi 
sunarım…

Anlatmak bir güzel, görmek bin…  

( www.sivasplatformu.net )
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MUHSİN YAZICIOĞLU

Sivas’ın yetiştirdiği değerli siyaset ve gönül adamı Muhsin YAZICIOĞLU platfor-
mumuzun ideallerine inanan bir memleket evladıydı. Davet ettiğimiz her programı-
mıza gelmek için elinden geleni yapar, programlarımıza katılırdı. Bir Anadolu çocu-
ğu olarak tepeden tırnağa Sivaslıydı. Aramıza katıldığında genel başkanlık sıfatını bir 
kenara bırakır. Platformun bir üyesi olarak tüm tevazusuyla dertlerimizle dertlenir. 
Çözüm önerilerini ifade ederdi.

AHMET ARSLANTÜRK

Bâki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş diyen büyüklerimiz ne kadar da haklıy-
mışlar. Aynı ideallere ve hedeflere yürürken aramızdan ayrılan ebedi aleme kanat 
açan değerli dostlarımız güzel sadalar ve eserler bırakarak gelecek nesillere ışık oldu-
lar. Çok yakın çalışma arkadaşımız, yönetim kurulu üyemiz, mütebessim yüzü her 
zaman pozitif ve neşeli haliyle etrafına enerji verir, kardeşlik ve dostluk konularında 
örnek bir insandı. Proje üretir, takip eder ve sonuç almak için çaba harcardı. Onu 
yaptıklarıyla gönlümüzde yaşatırken bu kitapta da kalıcı hale gelmesini istedik. Sivas 
Platformu’nun kuruluşundan bugüne gelmesinde Başkan İsmail Erdem’in en büyük 
destekçilerinden biri olmuştur. O’nun aziz hatırasını arkadaşları olarak gönlümüzde 
yaşatacağız.

ASEF ÇOBAN 

Sivas’ın Gürün ilçesinde doğan Asef Çoban, yaşantısı boyunca gönüllere taht kur-
muştu. Şölen Çikolata A.Ş.’de çeşitli sorumluluklarda görev yapan Asef Çoban son 
olarak, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yaptı.

İnsana verdiği değerle hafızalara adını, GÖNÜL İNSANI olarak kazıyan ÇOBAN, en 
yakınlarının bile bilmediği birçok hayır işine vesile oldu. 

Kişisel sorumluluk anlamında; üniversite binasından, sağlık ocağına, sayısız doğa 
yeşillendirme projesinden binlerce öğrenciye sağladığı eğitim burslarına kadar bir-
çok projeye imza atan Asef Çoban, çevresinde; hayırsever gönül insanı, muhtaçların 
dostu olarak bilinir.

Asef ÇOBAN, Sivas Platformu Yönetim Kurulu Üyesi, Gürün Kültür Vakfı Başkanı 
idi. 

---------------------------

Gönlümüzde yaşayan Değerlerimize Allah’tan rahmet; Ailelerine, yakınlarına, dost-
larına ve Sivas Platformu üyelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Her zaman anacağız ve özleyeceğiz. Her zaman gönlümüzde yaşayacaklardır.

Ruhları şad, mekanları Cennet olsun.
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Muhsin YAZICIOĞLU

Muhsin Yazıcıoğlu; 1954 yılında Sivas’ın Sarkışla ilçesi Elmalı Köyü’nde bir çiftçi 
ailesinin oğlu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla’da yaptı.

Yüksek öğrenimini yapmak üzere 1972’de Ankara’ya geldi. Üniversite tahsilini, An-
kara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tamamladı. 

1968’de cemiyet (dernek) çalışmalarına başladı. Şarkışla’da Genç Ülkücüler 
Hareketi’ne katıldı. Ankara’ya geldikten sonra ise, Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde 
görev yapmaya başladı. Sırasıyla; Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü 
Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. (1977-78). 

1978’de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği’nin kurucu Genel Başkanı oldu. 
1980 yılına kadar MHP’de Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulundu. 

12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbenin ardından, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar 
Davası sanığı olarak cezaevine konuldu. 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak 
Cezaevi’nde kalan Muhsin YAZICIOĞLU, 7,5 yıl cezaevinde kaldığı bu davadan her-
hangi bir ceza almadı. 

Cezaevinden çıktıktan sonra, mağdur olmuş ülkücülere ve onların ailelerine yar-
dim amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı’nın başkanlığını yaptı.

1987’de arkadaşları ile birlikte MÇP’de siyasete girdi. MÇP’de Genel Sekreter Yar-
dımcılığı görevinde bulundu. 

20 Ekim 1991 Milletvekili Genel Seçimlerinde, Refah Partisi (RP), Milliyetçi Ça-
lışma Partisi (MÇP) ve Islahatçı Demokrasi Partisi’nin (IDP) oluşturduğu ittifak 
bünyesinde milletvekili adayı oldu. “O, inançlarınızı Meclis’e taşıyacak” sloganıyla, 
Sivas’tan milletvekili seçildi. 

7 Temmuz 1992’de, “içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı 
için” bir grup arkadaşı ile birlikte MÇP’den ayrıldı. 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük 
Birlik Partisi kuruldu ve bu partinin Genel Başkanlığına seçildi. 

24 Aralık 1995’te yapılan erken genel seçimlerde ANAP-BBP ittifakından 20. 
Dönem Sivas milletvekili olarak, yeniden Meclise girdi. 28 Şubat 1996 tarihinde 
ANAP’tan istifa ederek, BBP’ye döndü. 

26 Nisan 1998’de yapılan 3. Büyük Kurultay’da, 8 Ekim 2000 tarihinde yapı-
lan 4. Büyük Kurultay’da, 2 Haziran 2002 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Büyük 
Kurultay’da, 20 Temmuz 2003 tarihinde yapılan 5. Olağan Büyük Kurultay’da, 30 
Nisan 2006 tarihinde yapılan 6. Olağan Büyük Kurultay’ta ve 15 Nisan 2007 2.Ola-
ğanüstü Büyük Kurultayda tekrar BBP Genel Başkanlığına seçilmiştir.

22 Temmuz 2007 Erken Genel seçimlerinde BBP’nin seçimi protesto etmesi sebe-
biyle partisinden istifa ederek Sivas’tan bağımsız milletvekili adayı olup 23. dönem 
milletvekiliğine seçilmiştir. Daha sonra BBP’ye katılarak TBMM’de Büyük Birlik Par-
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tisi Sivas Milletvekili olarak BBP’yi Meclis’te temsil etmiştir. 19 Ağustos’ta yapılmış 
olan BBP’nin 3.Olağanüstü Büyük kurultayında tekrar Genel Başkan olmuştur.

Muhsin YAZICIOĞLU, evli ve iki çocuk babasıdır.

Muhsin YAZICIOĞLU 25 Mart 2009 tarihinde, Göksun, Kahramanmaraş’da geçir-
diği helikopter kazası sonucunda vefat etmiştir. Şehit olduğunda Sivas Milletvekili-
dir. 

Bakanlar Kurulu kararı çıkarılarak kabri Mehmet Akif Ersoy müzesi olarak kullanı-
lan Tacettin Sultan dergahında bulunmaktadır.

Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun, Ruhun şad olsun...

Seni unutmayacağız, kalbimizde yaşayacaksın.

Koca Reis, Yiğit Adam…
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Ahmet ARSLANTÜRK
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Ahmet ARSLANTÜRK

 Sivas’ın Şarkışla ilçesi’nde 1957 yılının ağustos ayında doğmasına karşın dönemin 
imkanları gereği nüfusa 1.1.1956 doğumlu olarak kaydedildi. 

Beş çocuklu bir ailenin ilk çocuğudur.  Şarkışla Cumhuriyet İlkokulu ve Şarkışla Li-
sesini bitirdi. Gazi Eğitim Fakültesi’nde okumaya hak kazanmasına karşın İstanbul’a 
yerleşip iş hayatına atılmaya karar verdi. 1979 yılında İstanbul’a yerleşti ve ertesi yıl 
annesini ve 3 kız kardeşini de yanına aldı. 

Halk Bankası Maltepe şubesinde çalışmaya başladı. 1985 yılında Sevgi Arslantürk 
ile evlendi. Daha sonra memur hayatına adapte olamadığı için bankacılığı bırakıp 
serbest muhasebeciliğe başladı. Maltepe’de iki ortağıyla beraber kendi bürosunu 
kurdu.  Daha sonra sigorta acenteliği ve inşaat-taahhüt işleriyle de uğraştı.

1999-2004 yıllarında Şarkışlalılar Derneği’nin Başkanlığını yürüttü. 2009 senesin-
de Maltepe İlçesi’nden İstanbul İl Genel Meclis Üyeliğine (Cumhuriyet Halk Partisi) 
seçildi. 23.06.2010 tarihinde elim bir trafik kazası sonucu hayata gözlerini yumdu.

Ahmet Arslantürk, sosyal hayatta da faal bir insandı. Cumhuriyet Halk Partisi, Şar-
kışlalılar Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 
Sivaslılar Derneği, Sivas Platformu; üyesi bulunduğu veya görev aldığı dernek ve 
kuruluşlardan bazılarıdır. 

Özgür ve  Barış isimli iki çocuk babasıdır.

Ahmet ARSLANTÜRK, Sivas Platformu kurucularındandı, Sivas Platformu Yönetim 
Kurulu Üyesi, Sivas Platformu İcra Kurulu Üyesi,  Sivas Platformu Basın – Tanıtım 
Medya Sorumlusuydu.

Ruhu şad olsun.

Her zaman kalbimizdesin, seni ASLA unutmayacağız.
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ASEF ÇOBAN

1960 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğan Asef Çoban, ailenin en büyük çocu-
ğuydu. 49 yıllık yaşantısı boyunca gönüllere taht kuran Çoban, üç çocuk babasıydı.  
1989 yılından beri Şölen’de çeşitli sorumluluklarda görev yapan Asef Çoban son 
olarak,Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yaptı.

İnsana verdiği değerle hafızalara adını, GÖNÜL İNSANI olarak kazıyan ÇOBAN, en 
yakınlarının bile bilmediği birçok hayır işine vesile oldu. 

Kişisel sorumluluk anlamında; üniversite binasından, sağlık ocağına, sayısız doğa 
yeşillendirme projesinden binlerce öğrenciye sağladığı eğitim burslarına kadar bir-
çok projeye imza atan Asef Çoban, çevresinde; hayırsever gönül insanı, muhtaçların 
dostu olarak bilinir.

İş dünyasında, pratik zekasıyla ve hızlı çözümleriyle beğeni kazandı ve elde ettiği 
başarılarla aile şirketi olan Şölen Çikolata’ya büyük katma değerler sağladı.

Asef Çoban Sağlık Ocağı’na gelen binlerce insan sayende şifa bulacaktır. 

23.4.2009 tarihinde Asef Çoban ile birlikte Şefik Öztürk ve Levent Gökpınar’ı da 
trafik kazasında kaybetmiş bulunuyoruz. Ruhları şad olsun. 

Asef ÇOBAN, Sivas Platformu Danışma Kurulu Üyesi, Gürün Kültür Vakfı Başkanı 
idi. 

Her zaman kalbimizdesin, seni ASLA unutmayacağız!
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