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Kayseri’nin Modern Şehir Olmasında Osman Kavuncu’nun Rolü1
Merve Durmuş2
Özet
Kayseri şehri ve halkı tarihin hemen her devrinde örneği görülmemiş ilgi ve itibara sahip olmuştur. Kayseri’nin
Anadolu’nun merkezinde huzur şehri olmasında gerek halkının çalışkanlığı gerek idarecilerin karakter ve
yetenek sahibi kişiler olması etkili olmuştur. Kayseri’nin sanayi şehri olmasında ki en önemli etken
Cumhuriyet’ten bu yana medeniyetin her türlü nimetinden nasibini alması olmuştur. Kayseri’de en hızlı gelişme
1950-1960 döneminde gerçekleşmiştir. Bu döneme damgasını vuran kıymetli idareci Osman Kavuncu’yu
yakından tanımamız Kayseri tarihini anlamamız açısından önemlidir. Osman Kavuncu, 1950 yılında meclis
üyelerinin muhalefetine rağmen Belediye Başkanlığı görevine gelmiştir. Kavuncu, imkânsızlıklar içinde
Kayseri’yi modern şehir haline getirmiştir. Kavuncu dönemi, şehir ve köylerin okula, öğretmene, hastaneye,
yola, suya ve elektriğe kavuştuğu bir dönem olmuştur. Kısacası; halkının, fikirlerine önem vermiş ve onlara bir
birey olduğunu hissettirmiştir. İcraat yönünden Şehir Mezarlığı, yetiştirme yurtları, Şeker Fabrikası ve
hidroelektrik santralleri örnek verilebilir. Bunlar yedi yıllık başkanlık dönemine sığdırdığı dev icraatlardan
sadece birkaçı olmuştur. Yorulmak bilmeyen bu eşsiz gayreti halk tarafından büyük bir sevgi ile kucaklanmıştır.
Kayseri’de yaşayan efsane adam olan Osman Kavuncu yediden yetmişe herkesin gönlünde sevgi anıtı
kurmuştur. Osman Kavuncu’yu Cumhuriyet Arşivi belgelerinde ışığında inceleyip Kayseri’ye olan rolüne farklı
bir göz ile bakmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Başkan, belediye, sanayi, icraat, şehir, Kayseri, Osman Kavuncu.

The Role of Osman Kavuncu in Kayseri Modern City
Abstract
The city of Kayseri and its people have had unprecedented interest and reputation in almost every period of
history. The fact that Kayseri was a city of tranquility in the center of Anatolia was influenced by the diligence
of the people and the fact that the administrators were the people with the character and skill. The most
important factor in Kayseri being an industrial city has been its share of all kinds of civilization since the
Republic. The most rapid development in Kayseri took place in the 1950-1960 period. It is important for us to
understand the history of Kayseri, as we know Osman Kavuncu, the important administrator who left his mark
on this period. Osman Kavuncu became Mayor in 1950 despite the opposition of the councilors. Kavuncu has
transformed Kayseri into a modern city. The Orange Period was a period in which cities and villages had access
to school, teacher, hospital, road, water and electricity. In short; people, gave importance to the ideas and made
them feel that an individual. Examples include City Cemetery, growing dormitories, Sugar Factory and
hydroelectric power plants. These were just a few of the giant acts he had put into the seven-year presidential
term. This unmatched effort is embraced by the people with great love. Osman Kavuncu, a legendary man living
in Kayseri, founded a memorial of love in the heart of everyone. We will examine Osman Kavuncu in light of
the documents of the Republican Archive and try to look at his role in Kayseri with a different perspective.
Key Words: President, municipality, ındustry, city, performance, Kayseri, Osman Kavuncu.

Giriş
Kayseri, Anadolu Medeniyeti’ne ev sahipliği yapan ve köklü tarihe sahip olan bir şehir
olmuştur. Kayseri, Kızılırmak Havzası ile Tuz gölü arasında, Anadolu’nun ortasında ve büyük
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bir ovanın üzerinde kurulmuştur. Doğuyu batıya ve kuzeyi güneye bağlayan ana yollara
hâkim olmuştur. Anadolu’ya egemen olan devletler arasında ki ilişkiler dolayısıyla, Kayseri
büyük önem taşımaktadır (Göde, 2011, s.21).
1085 yılında Türk-İslam kimliğini kazanarak bu vasfını günümüze kadar taşımıştır. Kayseri
1476‘dan Karaman eyaletine bağlı bir sancak merkezi, 1867 tarihinde ise bağımsız sancak
merkezi olarak varlığını sürdürmüştür.
Kayseri şehrinin tarihini bilmek için idarecilerin icraatlarına bakmamız gerekmektedir.
Kayseri’nin ilk belediye teşkilatı 1870 yılında kurulmuş ve ilk belediye başkanı Molla oğlu
Mustafa Ağa olmuştur (Satıoğlu, 1977, s.35).
Bu tarihi ve stratejik açıdan önemli olan şehir, 1924 yılında Cumhuriyet’ten nasibini almış ve
vilayet haline gelmiştir.
Ardından Kayseri’yi diğer idareciler yönetmiştir. Bu idareciler arasında Kayseri 25. Belediye
Başkanı Osman Kavuncu büyük yer tutmuştur. Kavuncu Kayseri'nin ender yetiştirdiği bir
lider olmuştur. Taşra kenti olan Kayseri’nin Sanayi ve Kültür şehri haline gelmesinde büyük
adımlar atmıştır. Kayseri halkının gözünde kahraman olmuştur.
Osman Kavuncu’yu anlamak Kayseri’nin tarih şeridini anlamanın bir parçasıdır. Çünkü
geçmişten beri büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kent, modernleşme konusunda
batı kentlerinden geride kalmıştır. Osman Kavuncu ile birlikte modernliğin kapıları
Kayseri’ye açılmıştır.
Osman Kavuncu, Kayseri’yi taşıyla toprağıyla yoğrulduğu bir memleket olarak görmüştür.
Hayranlık duyduğu Kayseri’ye hizmet edebilmek için dönemin siyasi yapısından ve
Türkiye’nin sorunlarından hiçbir zaman uzak durmamıştır. Hatta öyle ki mesai saati
gözetmeksizin halk için çalışmaya ömrünü adamıştır. Kayseri Hakkında: “Kayseri'de sabah
yatağından kalkan Erciyesi görür; aşka gelir, şevke gelir."

demiştir (Gökdağ, 2016, s.21).

Osman Kavuncu, ikna kabiliyeti yüksek ve halkı aklın gözü ile okuyan bir lider olmuştur. Bu
yüzden gençler etrafında pervane olmuş onunla istişare etmişlerdir. Ayrıca Osman
Kavuncu’nun meslek ve mücadele azminden ilham almışlardır.
Kayserinin yaşayan efsane adamı Osman Kavuncu, yediden yetmişe herkesin gönlünden
unutulmaz bir sevgi anıtı kurmuştur. Kaderin ona sunduğu çetin hayat mücadelesinde üstün
iradesi ile gönlünü ve ömrünü sadece vatana vermiştir. Kayseri’yi yuvası ve yaşam amacı
olarak görmüş şehrin ruhunu değiştirmiştir. Şehre kazandırdığı yeni şekille şehri estetik bir
yapıya büründürmüştür (Satıoğlu, 1977, s.77).
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1.Osman Kavuncu’nun Hayatı
Osman Kavuncu 1918 yılında Kayseri’nin Tacıkızıl Mahallesinde doğmuştur. Babası Sadık
Efendi oğlu Murat Efendi, annesi Akçakayalızade Esad Bey’in kızı Ulviye Hanım’dır.
Fiziksel olarak oldukça ufak tefek görünümlü olan Kavuncu, ömrü boyunca 45-50 kilo
ağırlığında olmuştur. Çocukluğunda geçirdiği hastalık nedeniyle de sağlık açısından hiçbir
zaman yeterince iyileşememiştir. Eğitim hayatının ilk 3 yılı Terakki Mektebinde geçmiş, dört
ve beşinci sınıfları ise İnönü İlkokulunda okumuştur. Orta eğitimini tamamladıktan sonra
1935 yılında Kayseri Lisesinde bitirmiştir. Daha sonra İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret
Okulundan mezun olmuştur. Kayseri’ye dönüşünde Kayseri Uçak Fabrikası'nda muhasebe
şefi olarak göreve başlamıştır (Gökdağ, 2016, s.18).
4 Eylül 1945 tarihinde sahibi ve yazı işleri müdürü olarak “Doğruyol” gazetesini çıkarmaya
başlamıştır. Bu gazete ile siyasi mücadelesine kuvvet kazandırmıştır. Haksızlık karşısında
direnmenin en güzel örneğini vererek Kayseri Basının’da yepyeni bir çığır açmıştır. Doğruyol
ile dilsiz Kayseri dile gelmiş, duran kalbi yeniden çarpmış ve beyini işlemiştir. Osman
Kavuncu, Doğruyol yolunda yürürken hemşerilerine ve büyüklerine güvenmiştir (Satıoğlu,
1977, s.23-24).
Doğruyol gazetesinin yazar kadrosunda, Behçet Kemal Çağlar, Dr. Osman Nuri Alkan, Dr.
Arif Akşehirlioğlu, Fahri Köşker, Emekli General Hüsnü Emir Erkilet gibi önemli şahıslar
bulunmuştur. Doğruyol gazetesi, 10 ay boyunca faaliyetlerine devam etmiş ve toplam 79 sayı
basımı olmuştur.
Osman Kavuncu’nun Doğruyol Gazetesi hakkında Kayseri Gazetesi’nin 6 Eylül 1945 tarihli
haberinde şunlar söylenmektedir:“Doğruyol refikimiz çıkmaya başladı.” başlığı altında
“Memleketimizin hususi ve serbest bir gazeteye olan şiddetli ihtiyacı Doğruyol ile
cevaplandırılmış olmaktadır.” denilerek haberin içeriği verilmiştir (Kayseri Gazetesi, 6 Eylül
1945, s.1).
Kavuncu yazılarında tek parti dönemini eleştirmiş, demokrasi mücadelesi vermiştir. Zamanın
yöneticilerini eleştirmekle kalmamış, bu eleştirilerini zaman zaman da eyleme dönüştürmüştür
(Dayıoğlu, 1998, s.69).
Bu gazete sayesinde Kayseri’deki bir stokçu ve vurguncu çetesini tespit edilip ortaya
çıkarılmıştır. Bu hırsızlık çetesini dolaylı olarak Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun koruduğunu
söylemiştir. Osman Kavuncu Kayseri’de Doğruyol gazetesini çıkarırken bir yandan da ülke
çapında faaliyetlerini sürdürmüştür. Son Havadis ve Ahmet Emin Yalmanın çıkardığı Vatan
gazetelerinin de Kayseri temsilciliği yapmıştır. Ayrıca muhabirliği ile de sesini Türkiye
çapında duyurmaya çalışmıştır (Gökdağ, 2016, s.18-19).
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Osman Kavuncu Politika konusunda ise Cumhuriyet Halk Partisinin saflarında yer almıştır.
İlk olarak “halk evi yönetim kurulu üyesi” olarak göreve başlamıştır. Daha sonra Demokrat
Parti’nin kurulmasıyla birlikte CHP’den ayrılmıştır. Yeni partinin Kayseri’de teşkilatlanması
için kurulan heyette görev almıştır. Demokrat Parti’nin kuruluş sebeplerini ve demokrasinin
faziletlerini açıklamaya çalışmıştır. 1946’da partisinin Kayseri merkez ilçe, 1952 de ise il
başkanlığı görevini sürdürmüştür (Satıoğlu, 1977, s.19).
C.H.P, 1950 seçimleriyle siyaset sahnesinden silinince, devlet bürokrasisi ve belediye
çalışanlarını da tedirgin olmuştur. Bu bağlamda, belediye memurlarının görevden alınacağı ve
yönetimde her şeyin değişeceği görüşü hâkim olmaya başlamıştır. Ancak beklenenin aksine
Kavuncu, kimsenin burnunu kanatmamış, herkese sevgi ve şefkatle yaklaşmıştır. Osman
Kavuncu bu davranışı saygınlığım bir kat daha artırmıştır. Ayrıca merkezi hükümeti de
arkasına almış bu çalışmalarına diğer resmi kurumlardan da katılımlar sağlamıştır (Dayıoğlu,
1998, s.69,).
Bir gün Başbakan İsmet İnönü’nün 1946 yılında Kayseri ziyareti sırasında Osman Kavuncu
şehrin su meselesini belirtmiştir. Milli Şefin huzurunda böylesine bir cesaretle halkın
ihtiyacını belirtmesi halk tarafından daha çok sevilmesini sağlayamıştır.

Kayserili girişimci liderler ve Kayserili halk riski sevmeyen, sağlamcı, güncel gelişmeleri iyi
takip eden ve kazandığını daima yatırım odaklı yeniden değerlendiren bir yapıya sahip
olmuşlardır. Kayserili girişimci liderler çağın ve teknolojinin getirdiği yenilikleri daima takip
etmiştir. Kayseri’nin çoğunlukla devlet desteği olmaksızın büyük bir sanayi kenti haline
geldiği de yine katılımcılar tarafından sık sık dile getirilmiştir (Özsöz, 2007, s.9).
Osman Kavuncu bu tür adımları ile son derece şaşkınlık yaratmış fakat aynı zamanda büyük
bir takdir toplamıştır (Satıoğlu, 1977, s.22).
Osman Kavuncu'nun bu makama bir dava adamı olarak gelmesinde ve zirveleşen şahsiyetinin
altında şu durum etkili olmuştur: Belediye başkanlığı makamını kendi yükselişi için bir hedef
değil, topluma hizmet için bir mekân olarak görmesidir (Gökdağ, 2016, s.19).
Ancak Kayseri Belediye Meclisi üyelerinden bazıları Osman Kavuncu hakkında diktatör
lakabını takmışlardır (Satıoğlu, 1977, s.77).
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2.Osman Kavuncu’nun Kayseri Belediye Başkanlığı Dönemi
Kayseri Belediye Meclisi üyeleri Belediye Başkanını kendi aralarında olacak bir oylama
sonucu seçmek istemiştir. Bunun için Osman Kavuncu ve Enver Aktan olmak üzere iki aday
vardır. Ancak meclis üyeleri Osman Kavuncu’yu vücut yapısı itibarıyla başkanlığa
yakıştırmamışlardır (Satıoğlu, 1977, s.38).
Ancak Kavuncu, birçok engellere rağmen 9 Ağustos 1950 tarihinde Belediye Başkanlığına
gelmiştir. Başkanlık döneminde birçok başarılı ve örnek çalışmalara imza atmıştır.
Vücudundaki sorun nedeniyle “Kambur “ lâkabıyla anılmıştır. Ancak hizmete yüreğini
vermiş, Kayseri Halkı’nın gönlünde taht kurmuştur (Dayıoğlu, 1998, s.69).
Onun Belediye Başkanlığı ile Kayseri'de yeni bir çığır açılmıştır. Başkanlık yıllarında çetin
mücadeleler vermiş, yılmak ve yorulmak bilmeyen çelimsiz vücuduyla, daima, başı dik, bir
şekilde hizmetine devam etmiştir. Kavuncu çelik irade, cesaret ve pervasızlığı ile de belediye
başkanlığını makamını layıkıyla temsil etmiştir (Çalışkan, 1995, s.141)
Osman Kavuncu’nun Belediye Başkanlığına seçildiği dönem 06.10.1950 tarihli İç İşleri
Bakanının, Yüksek Başkanlığa gönderdiği Cumhuriyet arşivi belgesinde: “Kayseri Belediye
Başkanlığına seçilen Osman Kavuncu’nun başkanlığına ait karar tasarısı eklenerek sunulmuştur.
1580 sayılı Belediye kanununun 89 uncu maddesine tevrikan gereğini yüksek müsadelerimle arz
ederim.” denilmektedir. (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi)

Osman Kavuncu, İktisatçı lakabıyla, 1957 yılına kadar bu görevi başarıyla sürdürmüştür.
Osman Kavuncu’nun en büyük destekçilerinden biri de 1943 yılında Kayseri Belediye
Başkanlığı yapmış olan Avukat Emin Molu olmuştur. Emin Molu, hayalindeki Kayseri’yi
kurabilmek için bir yandan Alman şehircilik uzmanı prof. Ölsneri getirmiş bir yandan da
çevrenin sosyal konularına el atmıştır. Osman Kavuncu’nun Kayseri’yi modernleştirme
hayalinin temelinde Emin Molu’nun faaliyetleri büyük yer tutmuştur (Satıoğlu, 1977, s.36-37)
Ayrıca Osman Kavuncu yine Kayseri Belediye Başkanlığı yapmış olan Sait Koçakla da
irtibata geçmiştir. Koçak’tan, belediyeciliği ve Kayseri’nin eksiklerini en ince ayrıntısına
kadar öğrenmiştir. Kavuncu zamanında belediye, bir zihniyet değişimine gitmiştir. Halktan
aldığı vergiler ve cezalarla memur maaşı ödeyen belediyecilikten halkın emrinde ve
hizmetinde belediyecilik anlayışına geçilmiştir (Gökdağ,2016 s.19).

Osman Kavuncu’dan bekledikleri menfaati ve ayrıcalıklı tutumu bulamayan kişiler ondan
şikâyetçi olmuştur. Ancak Kavuncu, bu makama bir dava adamı olarak geldiğini zamanla
herkese ispatlamıştır (Satıoğlu, 1977, s.41).

International Journal of Humanities and Education
873
Kavuncu hakkında Gazetelerde olumlu olumsuz haberlerde çıkmıştır. Mizah gücü ile halkın
sesi olan bu gazetelerden, Emmi Gazetesi, Belediye Başkanı Osman Kavuncu’yu övmüş,
eksikleri yıkıcı değil, yapıcı bir dille açıklamıştır. Kavuncu’nun Kayseri’ye kattığı
yeniliklerden övgüyle bahsedilmiştir. Ancak temizlik işleri, otobüs seferleri, fırınlar, açılan su
hendeklerinin kapatılmaması, Valilik, Sağlık Müdürlüğü, Kayseri İstasyonu, Elektrik şirketi,
PTT, Devlet Hastanesi ve devlet okulları gazetelerde en çok eleştiri alan konuların başında
gelmiştir. Gazetelerde, Kayseri halkını olumsuz etkileyen büyük küçük tüm problemler kayda
değer bulunmuştur (Davulcu, Ebru, 2015, s.14-34).

Osman Kavuncu’nun Belediyecilik politikasında, çalışan herkes mesai gözetmeksizin üstün
bir gayret göstermiş,

hizmette sınır tanımamıştır. Sadece belediye personeli bu hizmete

katılmakla kalmamış, ilde ki diğer resmi kuruluşlar da kendi olanaklarıyla bu çalışmalara
katkıda bulunmuşlardır. Böyle bir ortamı sağlamak da her liderin başarabileceği bir şey
değildir. Yapılan tüm çalışmalar, kısa süre içerisinde istenilen sonucu vermiştir. Köy
görünümünde olan şehrimiz, tabiri caizse kimliğini değiştirmiş şehir olma yolunda önemli
adımlar atılmıştır (Çalışkan, 1995, s.142).
Türkiye’de yerel yönetim konusunda araştırma yapan Ortadoğu Amme Enstitüsü
profesörlerinden Hanson’un Kavuncu hakkında fikirleri oldukça kıymetlidir. Hanson, Osman
Kavuncu hakkında:

"Osman Kavuncuyu görmemiş ve tanımamış olsaydım, Türkiye'de yaptığım çalışma sıfırdan ibaret kalacaktı.

Bu kadar büyük parasızlık ve imkânsızlıklar içinde meydana getirilen eserler bir zekâ mahsulüdür.”

diyordu. Hanson İstanbul,

İzmir gibi diğer büyük illeri gezdiğini belediye başkanlarının, hizmet için yeterli sermayeye
sahip olmadıklarından şikayet ettiklerini ancak Kavuncu’nun şartlar ne olursa olsun hizmetten
bahsettiğini söylemiştir. Fransa basının da ise İllustration dergisi başyazarı M. Paul Mousset,
Kavuncu ile görüştükten sonra fikirlerini şu şekilde ifade etmiştir: "Türkiye’de birçok büyükle tanıştım fakat
Kavuncu bunların içinde en aydın ve en zekilerden birisidir.” demiştir

(Gökdağ, 2016, s.19).

Osman Kavuncu halkına hizmet ederken toplum önünde konuşulması uygun olmayan konular
da “nazik mesele” tabirini kullanmıştır. Kendine özgü olan bu ifadesi belediyecilikte ne kadar
hassas ve kibar davrandığının bir delili niteliğinde olmuştur (Gökdağ, 2016, s.21).

Osman Kavuncu 9 Eylül 1950-7 Şubat 1954 ve 7 Şubat 1954-17 Eylül 1957 tarihleri arasında
iki dönem Kayseri Belediye Başkanlığı yapmıştır. Kayseri’ye hem somut hem de soyut olarak
birçok değer kazandırmıştır. Bunlar (Gökdağ, 2016, s.19):
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Kayseri Belediyesinin 1 milyon lira olan bütçesini sadece 1 yıl sonra 14 milyon liraya
çıkartmış, taşra kenti Kayseri’yi ekonomik yönden kalkındırmıştır (Satıoğlu, 1977, s.43).
•

Osman Kavuncu’nun bu icraatı Kayseri Hâkimiyet Gazetesinin 20 Eylül 1957 tarihli
haberinde “ Osman Kavuncu’nun Mesajı” başlığı altında “Belediyenin 1950 deki 1
milyonluk bütçesi bugün 10 milyon lirayı bulmuştur.” denilerek haberin içeriği
verilmiştir (Kayseri Gazetesi, 1957).

•

Cumhuriyet Mahallesi ve Sanayi Bölgesi çok kısa sürede icraata geçmiştir. Daha sonra
esnaf ve sanatkârlara yardımcı olmak için kooperatifleşme ve kredi almaları
konusunda müthiş bir çaba harcamıştır (Dayıoğlu, 1998, s.69).

•

Kavuncu çok ucuz bir şekilde inşa edilen dükkânlara sanayicilerin taşınmasını mecbur
kılmış ve onlara hükümetten kredi temini için elinden gelen gayreti göstermiştir
(Satıoğlu, 1977, s.56).

•

Kayseri içerisinde sanayi sitesinin şehirden uzak olduğundan dolayı esnaf yeni
işyerlerine taşınması sorun yaratmıştır. Ancak Kavuncu çeşitli diplomatik yollarla
esnafın yeni işyerlerine, sanayi bölgesine taşınması sağlamıştır. Tüm bu icraatlar
göründüğü kadar da kolay olmamış, öyle ki, meclis üyeleri içinden bile karşı çıkanlar
olmuştur. Zamanla, o karşı çıkanlar, Kavuncu'ya şükran ve minmet duygularını ifade
etmiştir. Kavuncu nazik üslubu ile daima ikna edici olmuştur (Çalışkan, 1995, s.142143).

•

Devlet için özel arazileri satın almış bu doğrultuda yaptığı imar faaliyetleri ile
Kayseri’nin kimliğini değiştirmiştir. Kayseri’yi estetik yapısı ile Türkiye’de örnek bir
şehir haline getirmiştir. Modernleşmenin önemli adımı olan imar faaliyetleri esnasında
evleri satın alınan vatandaşlara Sahabiye Mahallisinden ucuz evler temin etmiştir.
Böylelikle halkının bir mağduriyet yaşamasının önüne geçmiştir. Bir taraftan da özel
teşebbüslere geniş çapta yardımlar sağlamış büyük işletmelerin kurulmasına önayak
olmuştur. Kooperatifçiliğe teşvik etmek için ise ucuz ve sembolik fiyatlarla arsa
vermiş toplu konut inşasının gelişmesini sağlamıştır (Satıoğlu, 1977, s.46-47).
Osman Kavuncu kimi zaman istimlâkler yoluyla konut yıkımları gerçekleştirmiştir
(Gökdağ, 2016, s.20).

•

Osman Kavuncu’nun medeni şehir tanımında önemli yer tutan Şehir Mezarlığı icraatı
ise şöyledir:
1950 senesine kadar ölüler şehrin çeşitli yerlerinde bulunan mezarlara gömülmüştür.
Oldukça düzensiz ve dağınık olan bu mezarlıklar şehir içinde sorun yaşanmasına
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sebep olmuştur. Aile mezarlıkları oluşturulamamış, yeni defnedilenlerin saçtığı koku
ise şehirde oturanları rahatsız etmiştir. Şehir mezarlığı için çeşitli arazileri almış bu
konuda düzenleme imar işleri için belediye başhekimi Dr. Arif Akşehirlioğlu’nu
görevlendirmiştir (Dayıoğlu, 1998, s.70).
Osman Kavuncuya göre bir şehrin medeni seviyesi halkının ölülerine mezarlarına
gösterdiği itina ve saygıyla ölçülürdü. Bu itibarla şehir mezarlığını hizmete açmıştır
(Satıoğlu, 1977, s.47).
1953 senesinde hizmete açılan Kayseri Şehir Mezarlığı’na ilk gömülen kişi Yusuf
Özyağmur adlı hemşerimiz olmuştur (Dayıoğlu, 1998, s.70)
Herkesin ot bitmez dediği yer cennet bahçesine görünümüne gelmiş, ziyaretçileri de
duygulandıracak seviyeye ulaşmıştır. Hıristiyan Mezarlığı da, restore edilmiş hizmete
açılmıştır. Ayrıca, İyiler Mezarlığı’nın yanında ki alan Şehir Fidanlığı olarak
düzenlenmiştir (Çalışkan, 1995, s.144)
•

Dernekler ve şahıslar vasıtasıyla ilkokul ortaokul ve liselere çok az fiyatlarla arsa
vermiştir. Kanunla ve devletin yardımıyla kurulan yetiştirme yurtları içinde gerekli
arsaları bu kurumlara ücretsiz olarak tahsis etmiştir (Satıoğlu, 1977, s.46).

•

Bu dönemde halktan alınıp devlet için düzenlenen yerler: Çevre Yolu’nun istimlâkı,
Sivas Caddesi ile Yoğunburç Caddesi’nin bir kısmı, Kiçikapı Caddesi ve meydanı,
Düvenönü’nün bir kısmı Hunat Camisi’nin etrafının açtırılması ve İstanbul
Caddesi’nin istimlâkı bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Sahabiye, Fatih, Aydınlık Evler
ile Esenyurt gibi tarla halinde bulunan mahalleler imar ettirilmiştir. Belediyecilikte
imar ilhamı ile Kayseri-Hacılar Yolu’nun yapım çalışmalarına da başlanılmıştır
(Dayıoğlu, 1998, s.70).

•

Ayrıca Cumhuriyet mahallesinin büyük bir kısmı istimlâk edilerek, bugünkü çarşı
haline dönüştürülmüştür. Bugünkü birçok yol, cadde ve alanlar Osman Kavuncu’nun
eseridir (Çalışkan, 1995, s.143).

•

Kayseri’nin o dönem ki diğer bir sorunu da elektrik olmuştur. Osman Kavuncu
halkının sitem ettiği elektrik sorununa çare bulmak için Bünyan Santralinin
genişletilmesi ve ilavesi için Sızır suyunu kullanmayı düşünmüştür. Bu doğrultuda
1954 de sızır hidroelektrik santralinin sözleşme ve projesini yaptırmıştır. Sızır santrali
yedi yıllık bir çalışma ile 70 milyon liraya mal olmuştur.
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• Kayseri’nin en büyük sorunu olan su ihtiyacının karşılayabilmek içinde büyük depolar
inşa etmiştir. Ayrıca anayollara döşediği geniş çapta borularla şehrin su ihtiyacını
karşılamıştır (Satıoğlu, 1977, s.45)
Kayseri'de evlere ilk defa bu dönemde su verilmeye başlandı (Gökdağ,2016, s.20)
1950 öncesi Kayseri’de şehrin içme suyu 7 farklı yerden çıkan sularla sağlanmıştır. Bu
sular üstü açık kanallarla gelmekte ve yer altındaki suyolu ile çeşmelere dağıtılmıştır.
Suyolları tıkandığı zaman ise suyun içerisine talaş atılarak tıkalı yerler açılmıştır. Bu
tür bir su dağıtım şebekesi halk sağlığı için oldukça tehlikeli olduğundan Kavuncu,
Gültepe Semti’ne modern bir su deposu yaptırmıştır. Bu depoya kapalı borularla sular
getirilmiş ve bu depodan da yine kapalı borularla şehre su dağıtımı yapılmıştır. Demir
borularla toplanan ve dağıtımı yapılan temiz içme suyu şehrin en uçta ki yerlere dahi
ulaşmıştır. Su şebekesi yapımı sırasında şehir içi bir şantiyeye dönüşmüştür.
Kayserinin su sorunu böylelikle halledilmiştir (Dayıoğlu, 1998, s.71).
•

Osman Kavuncu Kayseri’de geniş çapta yatırımlar yapmak için yetkililere heyetler
göndermiştir. Bu yatırımlar arasında belki de en önemlisi Kayseri için de bir dönüm
noktası olan Kayseri Şeker Fabrikası’nın açılması olmuştur. Bu fabrika 570 bin ton
pancar işleyerek yılda 80 bin ton şeker üreterek Türkiye sanayisine damgasını
vurmuştur (Satıoğlu, 1977, s.43)
Açılışında Başbakan Adnan Menderesinde hazır bulunduğu bu işletme Kayseri’ye
modernizmin kapılarını aralamıştır (Dayıoğlu, 1998, s.71).
Ayrıca Kayseri’nin ekonomik yönden önemli bir işletmeye sahip olmasını sağlamıştır
(Gökdağ, 2016, s.20).

•

Osman Kavuncu, gençliğin isteklerine ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlara cevap verecek
şehir stadyumu’nun temellerini atmıştır. Stadyum için Sivas Caddesi üzerindeki geniş
alanı kullanmıştır.

•

Osman Kavuncu, Eski Türk mimarisi ve medeniyetinin gözleri ve gönülleri doyuran
muhteşem eserlerini yeniden halka sunmuştur. Bu hamlesinin temelinde Türk tarihine
ve sanat eserlerine karşı duyduğu saygı ve hayranlık yatmaktadır (Satıoğlu, 1977,
s.48)
Bu konuda ki en önemli icraatı 1954 senesinde Albert Gabrier'in “Kayseri Türk Anıtları”
adlı eserinin basılmasını sağlaması olmuştur. Böylece Osmanlı ve Selçuklu tarihine
ışık tutmuştur (Gökdağ, 2016, s.21).
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• Osman Kavuncu, daima yoksul ve kimsesiz insanlara yardım elini uzatmıştır. Onları
mahalle içinde tespit ettirmiş ve zabıta aracılığıyla ailenin nüfus sayısına göre erzak
dağıtımı yaptırmıştır. Ayrıca, yoksul ailelere maaş bağlandığı gibi, asker ailelerinin de
maaşları artırılmıştır. Bu hayırsever tutum 1959 yılına kadar devam etmiştir
(Çalışkan, s.145).
•

Kayseri ticaretinde önemli bir yeri olan sucuk ve pastırma imalatı için Kayseri’ye
gelen misafirleri mutlaka pastırma imalâthanelerine götürerek ticareti canlandırmıştır
(Satıoğlu, 1977, s.75).

•

Şehrin temizlenmesi ve halkın sağlığı için büyük önem taşıyan besicilik ve tarımla
uğraşan hayvan sahiplerine yeni köyler teşekkül ettirmiş, bu halka 20 yıl süre ile
yetecek kredi sağlamıştır (Satıoğlu, 1977, s.54).

•

Osman Kavuncu’nun diplomasisi ve kıvrak zekâsı yönetimde ki başarısının en önemli
etkeni olmuştur. 1954 senesinde Kayseri’yi karasinek istila ettiğinde Kayseri
Belediyesi ilaçlama işiyle sorunu çözememiştir. Osman Kavuncu’nun yönlendirmeleri
ile Belediye Sağlık Müdürlüğünde, Sinek Alma Teşkilatı kurularak, bu teşkilat için
30.000 lira bütçe ayrılmıştır. Sineklerin kilosu 30 liradan alınarak kapalı varillere
doldurulmuş, yetkililerce yakılarak imha edilmiştir. Osman Kavuncu’nun kıvrak
zekâsı ve halkla ile belediyenin işbirliği sonucu karasineğin kökü kesilmiştir
(Çalışkan, 1995, s.145).

• Osman Kavuncu musikiye olan ilgisi ile de dikkat çekmiştir. Kayseri’nin kendine
özgü tatlı nağmelerini, türkülerini sazı ve sözü ile en iyi icra edenlerden biri olmuştur.
Nitekim TRT Radyosu vasıtasıyla Kayseri türkülerinin radyo repertuarına alınmasını
sağlamıştır. Günümüz de Türkiye çapında dinlenen birçok Kayseri türküsü Osman
Kavuncu tarafından derlenmiş ve bu türkülerin günümüze ulaşması sağlanmıştır
(Gökdağ, 2016, s.21)
3.Osman Kavuncu’nun Milletvekilliği ve Yassıada Dönemi
Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile birlikte baskılardan bunalan halk 'Yeter Söz
Milletindir!' diyerek memleketimize demokrasinin gelmesini sağlamıştır. CHP ise fevkalade
çetin bir muhalefet sergilemiştir (İleri, 2012, s.10)
Osman Kavuncu’da 27 Ekim 1957 tarihli genel seçimde Demokrat Partiden adaylığını
koyarak Kayseri milletvekili seçilmiştir. Kavuncu parlamentoya girerek halkına hizmet
edebilme hayalini artık sadece Kayseri’de değil Türkiye’de de sürdürmeyi hedeflemiştir.

878
Durmuş, M.
Milletvekili olmadan önce de gerek hizmet aşkı ve gerekte fikir düşünceleri ile halkın takdir
ve sempatisini toplamayı başarmıştır (Satıoğlu, 1977, s.71).
Kayseri Hâkimiyet gazetesinin 17 Eylül 1957 tarihli haberinde “DP”den Adaylığını Koymak
için Osman Kavuncu İstifamı Ediyor? Bütün hemşerilerimiz Kavuncu’nun büyük reis olarak
kalmasını istiyor.” denilerek Kavuncu’nun halk gözünde ki itibarı gösterilmiştir (Hakimiyet
Gazetesi, 1957).
Yine Kayseri Hâkimiyet gazetesinin 18 Eylül 1957 tarihli haberinde “7 Yıllık Verimli Bir
Mesaiden Sonra Osman Kavuncu Belediye Reisliğinden Ayrıldı” başlığı altında Osman
Kavuncu’nun istifası anlatılmıştır (Hakimiyet Gazetesi, 1957).
10. Dönem Kayseri milletvekili Osman Kavuncu, TBMM kürsüsüne çok fazla çıkmamıştır.
Kayseri Milletvekili olarak son görevi ise 1960 yılının Nisan ayında kurulan TBMM Tahkikat
Komisyonunun on beş kişilik heyetine üye olarak seçilmesi olmuştur (Gökdağ, 2016, s.22).
1960 yıllarının ortasında ordunun ihtilal yapacağı haberi duyulmuştur. Mahallede evlerin
pencereleri, kapıları yavaş yavaş açılmış, sokağa çıkma yasağına rağmen birçok insan ihtiyatlı
bir şekilde adımını dışarı atmıştır (Toker, 1991, s.16).
1960 Darbesi’nin başarıya ulaşması sonucu, Cumhurbaşkanı ve Meclis'teki milletvekillerinin
büyük bir bölümü ve hükümetin bütün üyeleri tutuklanmıştır. Belirli bir süre Harp Okulu'nda
gözaltını alınmış, sorguları yapılmış daha sonra İstanbul’da ki Yassıada'ya sevk edilmiştir.
Yassıada’da kurulan Yüksek Adalet Divanı adlı mahkemede aleyhlerinde açılan davalar on
altı buçuk ay sürmüştür. Dava sonucunda tutuklulardan bazılarının idamına karar verilmiş
bazıları ise hapis cezalarına çarptırılmıştır (Başgil, 2008, s.13).

Osman Kavuncu’da 27 Mayıs 1960 tarihli darbede suçlu bulunarak Ankara’da ki evinden
alınmıştır. Kavuncu Demokrat Parti yöneticileri ve parlamento üyeleriyle birlikte Yassıada’ya
sevk edilen milletvekillerinden birisi olmuştur (Satıoğlu, 1977, s.97).

Yassıada’da yargılanan Osman Kavuncu’nun 15 Eylül 1961’de verilen kararla yedi sene
müddetle ağır hapsine ve ömür boyu toplum hizmetlerinden alıkonulmasına karar verilmiştir.
Osman Kavuncu Yassıada Mahkemelerinde cesur, başı dik ve çekinmez tavırları ile
hatırlanmıştır. Daha sonra verilen cezaların uygulanması için diğer mahkûmlarla birlikte
Kayseri Bölge Cezaevine gönderilmiştir. Osman Kavuncu bu zor günlerinde dahi umudunu
daima korumuş, cezaevinde ki mahkûmlara moral olmuştur (Gökdağ, 2016, s.22).
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Kayseri Cezaevinde de siyasetten uzak kalamamış, Adalet Partisi’nin Kayseri’de
teşkilatlanmasına destek vermiştir (Engin, 2002).

Cezaevi günleri devam ettiği sırada Osman Kavuncu’nun hastalığı yeniden ortaya çıkmıştır.
Kalp ve böbrek hastası olan Kavuncu için hapis hayatı sağlıklı olmadığı için 2 Ekim 1962’de
tahliye edilmiştir. Kayseri Cezaevinden çıktıktan sonra ise tedirgin bir ruh hali içinde
bürünmüştür (Satıoğlu, 1977, s.121)
Hapishane çıkışı serbest çalışmaya başlayan Kavuncu, İttihadı Milli Sigorta Şirketinin
Kayseri Şubesi'ni açmıştır (Dayıoğlu, 1998, s.72).
Siyasetle pek uğraşmıyor gibi görünse de senato seçimlerinde Anavatan Partisinin kazanması
için perde arkasında büyük bir çaba sarfetmiştir (Satıoğlu, 1977, s.122).
Osman Kavuncu 11 Kasım 1966 Cuma günü saat 09.20’de hayata gözlerini yummuştur.
Arkasında modern bir Kayseri ve halkın sevgisini bırakmıştır. Şehrimize damgasını vuran ve
adı ölümsüzler arasında yer alan Kavuncu, Türk bayrağına sarılı naşı ve muhteşem bir cenaze
töreniyle Şehir Mezarlığına defnedilmiştir (Dayıoğlu, 1998, s.72).
Osman Kavuncu hakkında halk arasında söylenen bir şiirin mısrası:
"Ufacıktır, çocuk değil,
Alır satar, tüccar değil
Yükü var, hamal değil,
Yıkar yapar, mimar değil.
Bilin bakalım ben kimim?" (Çalışkan, 1995, s.144).
Bu mısralar halk şivesi ile Kavuncu’nun tanımını yapmaktadır.
Yöntem
Kayseri’nin Modern Şehir Olmasında Osman Kavuncu’nun Rolü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Ana Bilim Dalının bir konusudur. Makalemi hazırlarken değerli akademisyenlerin yazmış
olduğu kitaplardan faydalanıp konuyu değerlendirdim.

Bu kitapları temin etmek için

Erciyes Üniversitesi içinde bulunan KAYHAM biriminden yararlandım. Elde ettiğim bilgileri
kendi içerisinde sınıflandırılarak kronolojik olarak işledim. Daha sonra edinilen bilgiler
ışığında olaya farklı ve tarafsız göz ile yaklaşılacak somut bir bulgu ortaya koymaya çalıştım.
Makale yazımımda yöntem olarak Nitel Araştırma yöntemlerinden biri olan Belgesel
Tarama/Doküman inceleme metodu ve gazete belgeleri inceleme metodunun seçilmesi uygun
gördüm. Türkiye Cumhuriyeti Başkanlık Cumhuriyet Arşivi Belgelerinden faydalandım. Bu
belgelerin içeriği ise, resmi görevlerine tayini, istifası ve yassıada günleri, gibi yaşadığı
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olaylar Cumhuriyet Arşiv Belgeleri ile delilenmiştir. Bu belgeler canlı tanık olup makalemin
önemli kısmını oluşturdum.
Tarihi bir olayı sıcağı sıcağına anlayabilmek ve hissedebilmek için dönemin gazete
belgelerine bakmamız gerekir. Çarpıcı başlıklar ve dönemin basın kurulunun olaya bakış açısı
bizim için önemli kaynak teşkil etmiştir. Hakimiyet ve Kayseri gibi gazeteler taranarak birinci
elden kaynak taraması yaptım. 1960 dönemi yakın tarih olduğu için Gazete Belgelerinin,
Osmanlı Tarihindeki mühimme defterleri kadar önemli yeri vardır. Bu belgeler dönemin
aydınlatılmasında bize ışık tutacaktır. Bu gazeteleri Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesinden
temin ettim.
Tarih, görsel olarak aktarılınca daha fazla akılda kalan bir ilimdir. Belgeseller ve videolar bu
görsel kaynakların başını çekmektedir. Osman Kavuncu’yu işlerken ERÜ İletişim
Fakültesi’nin çekmiş olduğu Erciyes Kadar belgeselinden faydalandım. Çalışmada yazım
aracı olarak bilgisayar kullandım.
Sonuç
Kayseri Belediye Teşkilatı 1950 yılına kadar şehrin potansiyelini gösterecek bir lidere ev
sahipliği yapmamıştır.1950 yılında Osman Kavuncu’nun Kayseri Belediye Başkanı
seçilmesiyle taşra görünümünde olan kent modern ve büyükşehir statüsüne kavuşmuştur.
Ekonomik bütçeyi artırması, Şeker Fabrikası, Şehir Stadyumu, Şehir Mezarlığı, Sızır
Hidroelektrik Santrali, Gültepe Su Deposu, İmar Faaliyetleri,

Sanayicilik adına verilen

krediler, tarih ve kültür alanında yapılan yenilikler, besicilik için yeni köyler teşekkül etmesi,
Kayseri’de Osman Kavuncu’nun Belediye Başkanlığı sırasında yapılan dev icraatlardan
bazılarıdır.
Şehrin hüviyetinin değişmesinde ve hak ettiği konuma kavuşmasında büyük adımlar
atılmıştır. Halkın istekleri göz ardı edilmemiş, onların hayatını kolaylaştıracak hamleler
yapılmıştır. Osman Kavuncu 7 yıllık başkanlık dönemine 70 yıllık icraatlar sığdırmıştır. Daha
sonra 1957 yılında Demokrat Partiden milletvekilli seçilmiştir. Ancak Osman Kavuncu,
hizmetlerinin karşılığını alamamış, 1960 darbesinde suçlu bulunarak hapse atılmıştır.
Yassıada Mahkemelerinde yargılandıktan sonra, 2 sene hapis yatmış daha sonra hastalığı
sebebiyle tahliye edilmiştir. Osman Kavuncu Demokrat Parti tarafında faaliyetlerine devam
etmiş, 1966 yılında sonsuzluğa uğurlanmıştır. Cenazesi Kayseri Şehir Mezarlığına
defnedilmiş, Kayseri halkının kahramanı olarak kalmıştır.
Öneriler
Şehir tarihi araştırmaları yapılırken şehrin içinde bulunan birimlerden faydalanmalıdır.
Örneğin Kayseri için KAYHAM ve KAYTAM birimleri bu amaçla kurulmuştur. Şehir için
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önemli kişiler ele alınırken yalnızca bir biyografi olarak değil, çok yönlü ele alınmalıdır.
Ayrıca gazete ve arşiv belgeleri ile olay daha kolay neticelendirilebilir. Şehrin gelişmişliğine
göre belgelere ulaşmak zor olsa bile vazgeçilmemeli ve Arşiv Başkanlığının sunduğu
hizmetten faydalanılabilir. Kitap ve kaynak taraması yapılırken çok yüzeysel de geçilmemeli
ayrıntıya da girilmemelidir.
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Extended Abstract
Kayseri until the beginning of the 1950s, provincial appearance, the potential of the city in a
position that can not fully reveal the possibilities and possibilities. The modernization of
Kayseri and its deserved dignity would be possible with a good leader who grew up in the
bosom of the city and devoted his heart and life to serving the nation. With the activities of
Osman Kavuncu, who came to Kayseri in 1950 as the Mayor of Kayseri, Kayseri has become
a school that provides training for many masters and entrepreneurs. When it is called Osman
Kavuncu, the name of Kayseri Industrial Zone comes to mind. Because this name is enough
to be immortalized in itself.
The fact that the development activities together with Osman Kavuncu is actually a profitmaking investment has emerged. President Kavuncu put forward this practice for the first
time and tried to get all kinds of help from the state in order to make the city look beautiful.
Kavuncu, who has a small physical appearance, is as big as Erciyes Mountain with her
services. The urbanism mentality that Kayseri has reached today is the work of Osman
Kavuncu as a visionary and patriotic leader. Understanding Osman Kavuncu means
understanding the spirit of Kayseri. First, the idea of the interests of the people to think of the
private life of the second state to throw a large statesman family, but the heart of all the
people of Kayseri has established a monument of love.
One of the biggest secrets for Osman Kavuncu to be successful was to consult with the
authorities before doing something, to think well and make a joint decision and start work
immediately. Osman Kavuncu took steps by knowing his people and knowing the problems of
his people. Before coming to the mayor, he learned Kayseri's shortcomings and the
expectations of the people from other presidents and his own observations. Osman Kavuncu
started a new era by shifting from a leader-centered approach paying taxes to a populist
municipalism that puts service at the center. This change in mentality is not accustomed to a
system in which the then Turkey.
Even Osman Kavuncu brought the enemy even with his intelligence, and even the
complainants were willing to express their feelings of gratitude and gratitude. Osman
Kavuncu 's ever increasing reputation in the reputation of the service is the only place where
he considers the service as the place.
Although Osman Kavuncu supported the Democratic Party, he never became a puppet of the
government, nor did he make politics his instrument of state. However, his beliefs and the
party to which he was attached never gave up his decisions. Kavuncu emphasized the ability
of people to serve more than political opinion. If he had interfered with municipal services, he
would not have achieved such success and dignity.
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Osman Kavuncu was closely interested in history and music. A good leader has to be
dominant not only in politics but also in the subjects of every segment of society. But
Kavuncu did not do this as a task, but because he really wanted it. He gave importance to the
ideas of young people and realized their actions according to their wishes. Osman Kavuncu
examined the public with the eyes of mind, built a civilized life understanding of Kayseri.
However, people who did not find the privilege and benefit they expected were disturbed by
his actions. However, Osman Kavuncu proved himself to everyone with time and made love.
Osman Kavuncu took steps without damaging anyone's heart without making a sense of the
other hand.
He has always listened to the complaints of his people and even made a private meeting with
President İsmet İnönü to solve the problems of Kayseri. During his presidency, he acted
intellectually without breaking the dignity of the man and using hard measures. The master
diplomacy he observed in the municipality did not mention any lack of helplessness and
helplessness. The name of Kavicun, which solved the problems of its people with a rational
approach, was given to many streets and streets in Kayseri. There is a fact that we all know
that praise is not easy. Osman Kavuncu has received great accolades and thanks from both the
French Press, the Middle East Professors and the President. Infinite respect and eternalization
of the name provided by the actions.
When Kavuncu was found guilty in the 1960 revolution and tried in Yassiada, his services to
his people were discarded. Kavuncu who was a victim of the politics of that period expressed
his system by saying: As Osman Kavuncu went on his political path, he knew that power was
a fire shirt. But he could not have known that the outcome of the service of the state would be
prison life. His hope that he was always fed in had been the reason of his life as a prisoner
even on imprisonment days and he never gave up his struggle as a trial man. In the years of
captivity, heart disease has increased even more. As a result of his release from prison, he has
supported his party behind the scenes without entering too much into politics.
For eternity in 1966, a good statesman, the name has been named among the immortals. The
funeral of Osman Kavuncu was buried in the City Cemetery, which was one of the most
important values it added to Kayseri. He will always remain the protagonist of the People of
Kayseri.

