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ŞÜKÜR, GÖRGÜ KURALLARI, SİTRES

“2017 Türk Dili Yılı” vesileyle

Televizyonda bir iftar programı(TV-1, Haziran-

2017), edebiyat bahislerinde saç ağartmış bir konuşmacı 

önce “görgü kuralları” na taktı, eskisi gibi “adabı muaşeret” 

deseydik daha iyi olurdu dedi. Ardından “Allaha şükür” 

deriz ama kula da şükür deriz dedi. Elhamdülillah kelimesini kullanalım demek istedi. 

Zaten isteyen istediğini kullanıyor, bunu sınırlayan bir makam, bir yasa metni mevcut 

değildir.

Anlam bakımından Allah’a şükür kelimesinin Elhamdülillah kelimesinden 

farklı bir tarafı yok. İsteyen istediğini kullanır.Yalnız insana şükredilmez, teşekkür edilir.

Görgü kuralları sonradan ortaya atılmış bir söz öbeği değil ki, görgü-görenek en 

eski kelimelerimizdendir.Görgüsüz, göreneksiz  gibi kullanımları var.

Allah’a şükür deriz ama insana teşekkür ederiz, şükür kelimesi Yaratana karşı 

kullanılır. Konuşmacı, muhakkak birini yasaklamak istiyorsa, Türkçenin önünü açmak 

en doğrusudur.  

Konuşmacı en sonunda, birisi çıktı sitres(sözlüklerdeİngilizce aslı gibi stres 

yazılmış ama düzeltilmelidir.) kelimesini attı ortaya, bu kelimeyi ortaya attınız on beş 

kelimeyi saf dışı bıraktınız, dedi. Bu kelimeyi kimse ortaya atmadı, bir tıp terimi olarak 

dilimize girdi. Diğer kelimelere de kullanma yasağı getirmedi.

Atıldığı iddia edilen kelimeler: Gam, melal, inkisar, efkâr, dert, mihnet, dilhun, 

gussa, keder, ıstırap, yeis, elem, üzüntü, tasa, mihnet, kuduret. 

Bütün bu kelimelerin;  anlam bakımından;sitresle  nasıl bağdaştırıldığı ayrı bir 

mesele. Kaldı ki bu kelimelerin birçoğunu halk biliyor ve kullanıyor. Aydınların haliyle 

bilmesi gerekir.

Türkçe’nin yabancı kelimelerin istilasından korunması ve  zenginleşmesi için 

yeni kelimelere ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç kelime üretme ve türetme bakımından 

sınırsız imkânlara sahip Türkçenin bütün imkânlarını; eski ve yeni ayrımı yapmadan; 

kullanalım, eğitim meselemizi çağdaş ve verimli hale getirelim. Çocuklarımız bu 

kelimelerin hiç olmazsa bir kısmını okuyup yazsın ve konuşmalarında kullansın. 

Tek anlaşma vasıtamız Türkçeyi, tekrar bir seçkinlerin kullandığı ve bir de 

halkın kullandığı Türkçe gibi iki parçaya bölmeye kalkmayalım. Çünkü tek Türkçe için 

çok mesafeler kat edilmiştir. Artık bundan geriye dönüşü özlemek Türkçeye bir şey 

kazandırmaz.Saygılarımla.

Prof. Dr. Orhan Okay dosyamızla iyi bir iş yaptığımız kanaatindeyiz.

Saygılarımızla.... 

Sevgili Akpınar Okuyucuları,
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BİR AĞABEYİN ARDINDAN
PROF. DR. ORHAN OKAY’LA 50 YIL

 Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

21 yıl görev yaptığım Atatürk Üniversitesi’nde ilk maaşımı aldığımda tarihler 1967 

yılının Ekimini gösteriyordu. Ben Erzurum’a ayak bastığımda Öğr. Gör. Dr. Orhan 

Okay Ağabeyimiz ise sekiz yıldan beri orada görevliydi. 1988 yılının  Eylülünde ise 

Konya’ya taşınacaktım. O ise, benden sonra altı yıl daha Erzurum’da kalacak ve belki de 

Erzurumlu olmadığı halde orada en çok kalan öğretim üyelerinden biri olacaktı: 1959-

1994 = 35 yıl. Onu 13 Ocak 2017’de kaybettiğimizde dostluğumuz 50. yılını 

dolduruyordu. Tam ELLİ yıl, nâm-ı diğer yarım yüzyıl… Nesil/kuşak hesapçıları bu 

süreye ne sığdırırlar bilmem ama benim için iki sayısı yeterlidir. 

Bu yazı bir hatıra yazısıdır, bir saygı yazısıdır, bir vefa yazısıdır. Onun için hayat 

hikâyesi uzun uzun anlatılmayacak, ilgi çekici ve farklı olan noktalarla anılmaya 

çalışılacaktır. Özellikle bizde bıraktığı izlenimler sunulacaktır. 

1967’den 1988’e kadar geçen süre içinde ailecek görüşürdük. Onların iki oğlu (Fuad 

ve Cüneyd), bizim de iki kızımız (Selcen ve Seren) vardı. Cüneyd ile Selcen 1969 

doğumlu ve ikisi de lojmanlardaki Atatürk İlkokulu’nda sınıf arkadaşı idiler. Şimdi 

hepsi  yuvalarının direkleri… 

Ağabeyimizin adını hepimiz Orhan olarak biliriz de bir de M. harfi ile gösterilen 

bölümü var. Bizdeki bu M kısaltmaları genellikle Mehmet adına işaret eder. Bizim, Ziya 

Gökalp diye bildiğimiz yazar, şair ve fikir adamımızın adının önünde bir de Mehmed 

bölümü olduğunu kaçımız biliriz ki? Soyadı Kanunu’ndan on yıl önce (1924)  ölmesine 

karşılık biz onun Gökalp adını soyadı olarak kullanan nice bilgini bilmez miyiz?  Türk 

Dil Kurumu’nun kurucu başkanı Samih Rıfat’ın da bir ön adı vardır: Mehmet.  Bizler 

Okay Ağabeyi hep Orhan adıyla bildik, Orhan Ağabey diye seslendik. 

Bu ön ad konusunda bir soruyu  verdiği cevabı aktarmak istiyorum.

‘Size isim verilişin sıra dışı öyküsü varmış?’

‘Polis olan babama o sırada görevde bulunduğu karakola doğduğumu haber vererek 

ne ad konulacağını sormuşlar, o da kız mı erkek mi olduğunu sormadan “Orhan” demiş. 

Göbek adım Mehmet’tir, yani dedemin adı. Asıl adımın yerinde geçmesin diye sadece 

M. Orhan diye yazdığım oluyor.’ (sanatalemi.net) Acaba baba niçin Orhan adını 

seçmişti?

Bazılarının onlarcası olan takma ad konusunda Ağabeyimizin tavrı ne olmuştur 

acaba? Kaynaklar bu konuya pek eğilmemişler. Alanının en oylumlu takma adlar 

kitabında bile adına rastlayamadık. Ancak bir iki  kaynak, onun da bir takma adının 
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olduğunu kaydediyordu: S. F. Kahyaoğlu (Işık 2006 :2676).

Her öğrencinin olduğu gibi onun da okul yıllarında arkadaşları tarafından takılan bir 

adı vardır: Mef’ulü… Eski edebiyatımıza olan ilgisi arkadaşlarınca böylece dile 

getirilir.

Muhterem eşi Mübeccel Ablamız da Atatürk Üniversitesi’nde Fransızca okutmanı 

idi. Bu görevinde 28 yıl çalıştıktan sonra emekli olmuştu. Zaman zaman, özellikle aile 

toplantılarında nükteyle bütünleşen güzel konuşmalarını dinlemişizdir. Onun bu 

toplantı gecelerinin birinde, bizim evde yaşadığımız bir küçük olayı aktarmak isterim. 

Atatürk Üniversitesi’nin lojmanları o yıllarda üç boy (!) idi: 60’lık, 100’lük ve 

150’lik. 40’lık ile 80’likler daha sonra boy attılar. Bizden sonrasında, eskiye göre farklı 

olarak bir de beş katlı olanları görüldü. Neyse. Evlerin planları hep aynı ya… Bir akşam 

bizde oturuyoruz. Küçük oğlunun tuvalet ihtiyacı gelmiş. Bizim  hanım da Cüneyd’e 

tuvaletin yerini gösterecek. Mübeccel Abla oturduğu yerden sesleniyor:

“Yurdanurcuğum, sen zahmet etme… Bütün evlerin planı aynı ya, o gireceği yeri 

bilir.”

Mübeccel Ablamız uzun süre  ayak rahatsızlığı çekiyordu. Birkaç yıl önce bir yaz 

günü  eşim ve kendilerinin de Erzurum’dan tanıdıkları iki hanım arkadaşıyla  birlikte 

Levent’teki evlerinde ziyaret etmiştik. Erzurum yıllarının bu dört hanımı (Aysel Tolasa, 

Şehsuvar Alptekin, Yurdanur Sakaoğlu ve Mübeccel Okay) uzun uzun tarihin 

derinliklerine dalıp gitmişlerdi. Çocukları birlikte büyümüşlerdi; eşleri ayrı kurumda 

görevli idiler, evleri ise üniversite lojmanları içindeydi. Böyle olunca da konuşulacak 

pek çok şey, alınıp verilecek haber olacaktı. Kendilerini ve Orhan Ağabeyimizi son defa 

o gün görmüştük. Ben, her bayram sabahı kendilerini arıyor, tebrikleşiyorduk. Son 

yıllarda Ağabeyimizde  görülen işitme kaybı sebebiyle küçük oğlu Cüneyd veya eşi 

Yeliz Hanım’ın aracılığıyla konuşabiliyorduk.

Mübeccel Ablamız 01 Şubat 2014’te vefat etmiş, ertesi gün Merkez Efendi Eski 

Kozlu   Mezarlığı’na defnedilmiştir. 

Orhan Ağabeyimizin büyük oğlu  Fuad Okay  (d. 1962) doçent olup   Kocaeli 

Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Küçük oğlu Cüneyd  (d. 1969) ise İstanbul Teknik Üniversitesi Toplum ve İnsan 

Bilimleri Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır.

Mübeccel-Orhan  ikilisinin yuva kurmalarının ilgi çekici bir de hikâyesi var. 

Bakalım bu iki İstanbul doğumlu genç nasıl bir ortak hayata başlamışlar:

‘Eşim Mübeccel Vefa Lisesi son sınıfından arkadaşımdı. Aynı fakültede fakat ayrı 

bölümlerde okuduk. Fakülte son sınıfına kadar niyetimi bilmedi. Son sınıftayken 

yaptığım teklifi kabul etti. 1957’de nişanımız oldu. İki yıl, çok güzel bir nişanlılık 

dönemi geçirdik. 1959’da da evlenip bir ay sonra Erzurum’a gittik.’ (sanatalemi.net)

Nişan merasimi 17 Ağustos 1957 tarihinde İstanbul Levend’de icra edilir. 
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Yüzüklerini hocası Prof. Dr. Saadettin Buluç takar. Nikâh tarihleri ise 27 Temmuz 

1959’dur.

Ağabeyimizin evliliğinin temellerini atan olayı bilenlerimiz kaldı mı ki acaba? Bu 

evliliğin köklerini, onun Silik Fotoğraflar / Portreler adlı eserinin  sonuna eklediği son 

derece duygusal bir yazısını destekleyen bir fotoğraf altı yazısında buluyoruz. O alt 

yazıda şöyle deniliyordu:

“20 Nisan 1950. Vefa Lisesi bahçesinde. Okulun tarihinde ilk defa kabul edilen kız 

öğrencilerle beraber son sınıfımızdan bir grup fotoğrafı. Ortada ayakta duran ben. Önde 

siyah önlüklü çömelmiş durumda Mübeccel İnce. Bu tarihten dokuz yıl sonra Mübeccel 

Okay olacak.” (2011: 302).

Bu satırları okuduktan sonra şöyle bir düşünceye daldım. Ya Vefa Lisesi’ne kız 

öğrenci alımı başlamasıydı da Mübeccel İnce o yıl hangi kız okuluna kaydını yaptırıp 

Orhan’ının çok uzağına düşecekti. Galiba o ünlü filmin adında olduğu gibi kader 

ağlarını orada örmeye başlamıştı.

Onlarca kitaba imza atan Ağabeyimiz, bunlardan birini eşine ithaf eder. Silik 

Fotoğraflar / Portreler. İşte o ithaf cümlesi: 

Mübeccel’e

Bütün bu silikleşen fotoğraflar

arkasında net bir hatıra var:

Yarım asrı geçen beraberlik.

Hürriyet gazetesinde yer alan Dergâh Yayınları’nın ‘Vefat ve Başsağlığı’ ilanındaki 

şu ifade yayınevinin ona karşı beslediği saygıyı çok  güzel bir şekilde dile getiriyordu: 

Yüce Allah onu rahmet deryalarında ağırlasın. (Hürriyet, 14 Ocak 2017)

Pek çok ölümün sebebini çok sonraları öğreniriz. Bazı intiharlar dile getirilmez, 

bazı hastalıklar gizlenir, hatta beklemediğimiz sebeplere bağlanan ölümler de vardır. 

Orhan Ağabeyimizin ölümünü bir kaynak şöyle vermektedir: 13 Ocak 2017 tarihinde, 

kitaplığından bir kitap almak için uzanırken dengesini kaybederek ve kalbinin 

durmasıyla 86 yaşında hayatını kaybetti. (Vikipedi)

 ‘… kalbinin durması…’ için elbette ailesinden bilgi almak zorundayız.  Çünkü bir 

başka kaynağa göre hastanede vefat etmiştir: ‘Tedavi gördüğü hastanede yaşama veda 

eden Okay için yarın Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Okay'ın 

cenazesi, daha sonra Topkapı Çamlık Mezarlığı'na defnedilecek.’ (Milliyet 14 Ocak 

2017).

Bu konuda 06 Nisan 2017 tarihinde oğullarının bilgilerine başvurduk. Her iki kardeş 

de hemen, birkaç saat içinde cevap verdiler. O cevaplar küçük şekillendirmelerle 

aşağıya alınmıştır:.



AKPINAR6 Sayı: 70 Temmuz - Ağustos 2017

Büyük oğlu Doç. Dr. Fuad Okay’ın verdiği bilgiler:

‘O haber doğru değil. Babam hastanede vefat etti. Vefatından kısa bir süre önce 

omurgalarında kırıklar oluştu. Ama bu herhangi bir travma-darbe sonucunda değildi. 

Doktor, ‘Yüksek bir yerden ağır bir kitap indirir ya da kaldırırken bile oluşabilir.’ demiş. 

Sanırım bu ifadeyi hikâyeleştirdiler. Yani Milliyet'in yazdığı doğrudur. Son iki gününü 

hastanede geçirdi ve şuuru genel olarak son anlarına kadar açıktı.’

Küçük  oğlu Prof.  Dr. Cüneyd Okay’ın verdiği bilgiler:

‘Babam  Son Sadrazamlar’ı kütüphaneden alırken bir kırılma ya da çatlama 

hissettiğini söyledi. Onun üzerine o gece doktora götürdüm. Film  çekmediler,  ağrı 

kesici verdiler. Ertesi gün Yeliz [merhumun gelini] doktora götürdü. Film çekildi. Kırık 

olduğu tespit edildi. Ancak korse ve saire tedbirlere rağmen iyileşme olmadı.

On gün sonra hastaneye kaldırdık. Son beş gün evde çok ağır geçti, ancak yoğun 

bakıma almak istemedikleri için evde baktık.

Sonra akciğer ve solunum problemleri arttı. Hastaneye kaldırıldı Hastanede vefat 

etti.’

Böylece gelecekte Ağabeyimizin ölümüyle ilgili bilgi verecek olan araştırıcılara 

birinci elden bilgi vermiş olduk. 

Yukarıda adı geçen Son Sadrazamlar’ın Ağabeyimizin hayatında önemli bir yeri 

varmış. Öğrencisi Prof. Dr. Mustafa İsen şöyle demektedir: 

‘…Odasında üç kişinin resmi vardı: İbnüleminMahmud Kemal İnal, Celaleddin 

Ökten ve Nurettin Topçu. Orhan Hoca, başka bir ortamın ve iklimin insanıydı.’  

Evet, ilk ad, Son Sadrazamlar’ın yazarı İnal, son ad ise Vefa Lisesi’nde öğretmeni… 

Ya ortadaki ad kimdir? O, tam adıyla Mahmut Celaleddin Ökten’dir. 1882’de 

Trabzon’da doğmuş, 21 Kasım 1961’de İstanbul’da vefat etmiştir. Darülfünûn Edebiyat 

Şubesi’den 1911’de mezun olmuş; Türkçe, edebiyat, felsefe, mantık gibi dersleri 

okutmuş, Arapça, Farsça ve Fransızca bilen bir öğretmendir. Ömrünün önemli bir 

bölümün İmam-Hatip Okullarının açılması için harcamış ve bu okulların ilki olan 

İstanbul’dakine ilk müdür olarak atanmıştır. Merhum Ökten 1947 yılında  Vefa Lisesi 

felsefe öğretmenliğinden emekli olur, merhum Okay ise o yıl aynı okula kaydolur. 

Acaba oradan başlayan bir tanışma söz konusu olabilir mi?

Ancak üç fotoğrafla ilgili bu bilgi başka bir kaynakta son iki adın yer 

değiştirilmesiyle verilir. Mekân ise Atatürk Üniversitesi’dir. Ve bilgi sahibi Mehmet 

Kaplan Hocanın fotoğrafını da göremediğini dile getirir.

Vefatı üzerine mezun olduğu bölüm genel ağ sayfasında aşağıdaki kısa habere yer 

vermiştir.
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Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  1955 mezunlarından olan ve Yeni Türk 

Edebiyatı alanında,  çok değerli çalışmaları bulunan Prof. Dr. M. Orhan Okay 13 Ocak 

2017 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesine  katılanlar arasında hepsi Yeni Türk Edebiyatı öğretim üyesi olan Prof. 

Dr. Birol Emil, Prof. Dr.  Zeynep Kerman, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr.  Handan 

İnci ve Prof. Dr. Osman Gündüz de yer almışlardı. İnternette gözümüze ilişen bir filmde 

cenaze namazına katılanlar arasında Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın 

da olduğunu görüyoruz. Hatta o, basın mensuplarına ağabeyimizle ilgili bir kısa görüş 

de bildirmiştir.

Ölümü üzerine bir bölümü öğrencisi olan meslektaşları merhum Okay Ağabeyimiz 

hakkında görüşlerini dile getirmişlerdir. Bunlar arasında Atatürk Üniversitesi’nden 

öğrencileri olan Prof. Dr. Mustafa İsen (Sakarya Milletvekili), Prof. Dr. Hayati Develi 

(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı) ve Doç. Dr. Hüseyin Çelik (önceki 

Millî Eğitim Bakanlarından)  ile genç meslektaşlarından Prof. Dr. Handan İçli ve Prof. 

Dr. Abdullah Uçman (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)’ı sayabiliriz. Ayrıca bilim ve 

sanat dünyasından da pek çok ad görüşlerini dile getirmişlerdir. Bunlar arasında; Dr. 

Âlim Kahraman, Sadık Yalsızuçanlar, Ebubekir Eroğlu, Beşir Ayvazoğlu, Erkut 

Tezerdi hatırlayabildiklerimizdir. 

                                                             *****

Acaba Mehmet Orhan Okay kimdir? Onunla ilgili bilgileri pek çok önemli kaynakta 

bulabiliriz. Dergâh’ınTürk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nde, aşağıda kaynağını 

verdiğimiz öğrencisi İhsan Işık’ın ansiklopedisinde, Atatürk Kültür Merkezi’nin 

ansiklopedisinde, vb. de bulabilirsiniz. İşte onun hayatından çizgiler:

26 Ocak 1931’de, İstanbul’un Balat semtinde doğdu. Öğrenim gördüğü kurumlar: 

Fatih 17. İlkokulu (Muallim Naci İlkokulu) (1943), Edirnekapı Ortaokulu (1947), Vefa 

Lisesi (1950) ve  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü (1955) ve aynı zamanda İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu.  Merzifon’da  

Astsubay Okulu’nda Türkçe öğretmenliği: 1957. Tezkere sonrası onu Diyarbakır Ziya 

Gökalp  Lisesi’nde görüyoruz: 1957-1959. Derken tam 34 yıl kalacağı Erzurum Atatürk 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne, üniversiteden 

hocası Prof. Dr. Mehmet Kaplan Bey’in yanına asistan olarak ataması yapılır. O artık 

yolunu bulmuştur. Ancak bu buluş pek de kolay olmamıştır. Çocukluk özlemleri, 

gençlik kararsızlıkları ona kılavuzluk etmiş gibidir:

‘Ben 1931’de babamın bir yıl evvel satın aldığı Balat’taki evimizde doğmuşum. 

Benden sekiz yaş büyük olan ablam Melahat, 2009’da vefat etti. Baba ocağı dediğiniz ev 

olarak ben 1953 yılına yani yirmi iki yaşıma kadar oturduğumuz Balat’taki evi bilirim. 

Bu evi pek çok ayrıntılarına, mahalle arkadaşlarıma, komşularımıza kadar hatırlarım. 

Rüyalarıma da girer.’ (haberkültürsitesi/14 Mayıs 1-2912).
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Bu satırlar bana kendi çocukluğumu ve gençliğimi çağrıştırmaktadır. Bizim evimiz 

de beş yıl öncesine kadar ayakta idi, bugün ise üzerinde 12 katlı gökdelenler 

yükselmektedir. Ben bu evimizle ilgili  hatıralarımı iki kitap yazarak ve de fotoğraflarla 

süsleyerek ölümsüzleştirdim: Çaybaşı Yazıları (Konya 2000, 2002) ve  Fahrünnisa 

Mahallesi Çaybaşı Caddesi  (Konya 2015). 

Beyefendi Ağabeyimizin hocalık hayatının da hoş bir hikâyesi var. Samimi 

itiraflarının serinliğinde bu gençlik heyecanlarını da aktarmak istiyorum.

 ‘Nasıl öğretmen oldunuz? İstanbul doğumlu bir şehirli olarak Diyarbakır’da ve 

Artvin’deki öğretmenlik günlerinizde neler yaşadınız?’

İlköğretim yıllarımda Türkçe derslerimden sınıfımın her zaman iyileri arasında 

oldum. Ortaokula başladığımda, coğrafya bölümü öğrencisi olan ablamın anlattıklarıyla 

kendimi edebiyat fakültesinin Türkoloji bölümü için hazırlamaya başlamıştım. Bu da 

edebiyat öğretmenliği demekti. Bu niyetim lise son sınıfına kadar devam etti. O yıl 

felsefe derslerimize Nurettin Topçu girince ben de yine öğretmen olarak felsefeye bir 

eğilim başladı. Mezun olunca Felsefe Bölümü’ne kaydoldum. Daha sonra 

öğretmenliğimi garanti altına almak için Yüksek Öğretmen Okulu’na girince Türkoloji 

Bölümü’ne geçmem gerekti. Bir Anadolucu olan hocam Topçu’nun tesiriyle 

Anadolu’ya hizmet götürmeyi adeta bir ideal olarak düşünüyordum. Nitekim ilk tayinim 

Artvin’e çıktığında o yıllarda çok zor olan yol şartlarında hiç yüksünmeden İstanbul’dan 

en uzak olan bu güzel kasabaya seve seve gittim. Bu bir yıl hayatımın en mesut 

yıllarındandır.’ (haberkültürsitesi/14 Mayıs 1-2912).

 Yüksek öğrenimine Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü’nde başlayan Hüseyin Çelik, daha sonra İstanbul Üniversitesi’nin kardeş 

bölümüne yatay geçiş yapar. Ancak o, öğretmeni Doç. Dr. Orhan Okay’ın hayranıdır ve 

kendisini çok sevmektedir. İlerleyen yıllarda Van ilimizden milletvekili seçilen  Doç. 

Çelik, daha sonra da Millî Eğitim Bakanı olmuştur. Doç. Çelik bu sevgisinin karşılığı 

olarak seçim bölgesindeki bir okula hocasının adını verdirmiştir: T. C. Millî Eğitim 

Bakanlığı Orhan Okay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edremit-VAN

 Onu sevenler ölümünden kısa bir süre sonra sıcağı sıcağına bir anma toplantısı 

düzenler ve ‘Türkiye’nin mümtaz hocası merhum Orhan Okay’ Fatih’te yâd edilir. 

Eskader / Sanat Âlemi her ay düzenlediği Edebiyatımızın İçinden programının 2017 

Ocak ayını, Prof. Dr. Orhan Okay’a ayırmıştır: Toplantıda, Mehmet Nuri Yardım, Fatih 

Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde 27 Ocak 2017 Cuma günü saat 18.30’dan itibaren  

Fotoğraflarla Orhan Okay’ı anlatmıştır. Programda Prof. Okay’ın değişik  

dönemlerinde çekilmiş fotoğrafları sunulmuştur.  Konuşmacı, Prof. Okay’ın 

hayatından, fikirlerinden, eserlerinden, hizmetlerinden ve hocalık özelliklerinden de 

söz etmiştir. 

Bir ara görev yaptığı Sakarya Üniversitesi de onu unutmamış, vefatının üzerinden bir 

ay geçmeden bir ‘Prof. Dr. Orhan Okay’ı Anma Günü’ düzenlemiştir: 10 Şubat 2027. 
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Sakarya Milletvekili olan öğrencisi Prof. Dr. Mustafa İsen, Fen Edebiyat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Bölüm Başkanı ve ikimizin de öğrencisi olan Prof. 

Dr. Zikri Turan, Prof. Dr. Mehdi Ergüzel, Prof. Dr. Bayram Ali Kaya, İl Kültür ve 

Turizm Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yorulmaz ve Türkçe Eğitimi Bölüm başkanı 

Mehmet Özdemir birer konuşma yapmışlardır. 

Ülkemizde en çok konulan kadın adı Fatma, erkek adı ise Mehmet’tir. Soyadlarına 

gelince ilk sırada Yılmaz yer almaktadır. Siz bir de Birincileri bir araya getirirseniz 

ortaya ilgi çekici sonuçlar çıkacaktır. Mesela ülkemizde 34.000 civarında Mehmet 

Yılmaz vardır.  Ya ikinci, üçüncü Orhan Okay’lar? Memleketlim olduğu için 

hatırl ıyorum. Türkiye Büyük Millet  Meclisi’nin XIV. Dönem Konya 

Milletvekillerinden biri Avukat Orhan Okay’dır. Ya başkaları? Elbette vardır ve 

olmalıdır da… (Not: Ben henüz üçüncü Saim Sakaoğlu’nu tespit edemedim!)

Doktorasını, üniversiteden hocası olan Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın danışmanlığı 

altında 1963 (Bu tarih pek çok kaynakta 1962 olarak verilmektedir.) yılında tamamlar. 

Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Naturalisti(bs. 1969). Doçentliğini ise Batı 

Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi  (1975) adlı eseriyle alır. Profesörlük 

takdim tezi ise Necip Fazıl Kısakürek adını taşımaktadır (1988), (Profesörlük 

tarihlerimiz   aynıdır.)

Artık ağabeyimizin  Erzurum’dan ayrılma vakti gelmiştir. Özlediği ufuklara doğru 

yelken açılmalıdır. 35 yıllık kutsal görev süresi tamamlanmış, İstanbul yollarına niyet 

edilmiştir. Ancak İstanbul’a, evine dönse bile görevi Sakarya Üniversitesi’ndedir. 1996 

yılında, yaş sınırını beklemeden, 65 yaşında  emekli olur. 2010 yılında  İstanbul 29 

Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev alır; o, burada aynı 

zamanda bölümünün kurucu hocalarındandır. Bu görevi vefatına kadar sürer. Bu arada 

keyifle yerine getirdiği bir görevi daha üstlenir: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi redaktörlüğü. 

Onun, sadece Erzurum’da yaşayan yakınlarının hatırlayabileceği önemli bir yönü 

vardı: Radyo sohbetleri. Doğrusu yıllarını vermek pek de kolay olmayacaktır. O, 

Erzurum Bölge Radyosu’nda her cumartesi akşamı, saat 18.00’de başlayan, galiba yirmi 

dakika kadar süren bir edebiyat sohbetleri programını sunuyordu. Doğrusu keyifle 

dinliyorduk. Hatta  o tatil gününün  programını o saate göre ayarlıyorduk. Sunduğu 

konular kadar sunuş tekniği de çok doyurucu oluyordu. Ses tonunun ayarlanması bile 

başlı başına bir başarı işareti sayılıyordu. O konuşma metinlerini sonraları bir yerlerde 

değerlendirip değerlendirmediğini hatırlayamıyorum.

Ağabeyimizin yazı hayatı, Türk Sanatı dergisinde yer alan İfadenin Masuniyeti adlı 

makalesiyle başlar: 7, Nisan 1953, 5. Onun yazıları özellikle İstanbul’da yayımlanan 

dergilerde yer alır. Bu dergilerden bazılarını hatırlatmak isteriz:  İstanbul, Hareket, Türk 

Edebiyatı, Dergâh, Milli Kültür, Türk Dili, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Hece, Mina, 

Türklük Bilimi Araştırmaları, Yağmur, Burak, Yeni Aziziye, Yönelişler, Kültür ve 
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Sanat (Kayseri)Millî Eğitim, Kaynaklar,  yedi İklim, Kubbealtı Akademi Mecmuası, 

vb. 

O ayrıca İstanbul ve Erzurum gazetelerinde de yazmıştır. 

Kitaplarına gelince… Önceleri daha çok bilim dalında yükselmesiyle ilgili 

çalışmalara ağırlık verirken daha sonra  yıllarda, özellikle Erzurum’dan ayrıldıktan 

sonra kitap üstüne kitap yayımlamaya başlamıştı. Monografiler, hatıralar onun 

unutulmayan çalışmalarını oluşturmaktaydı. Galiba bu konudaki  eserlerin bazıları için 

Dergâh Yayınları’ndan kardeşimiz Ezel Erverdi’nin teşvik ve ısrarlarının da önemli rolü 

olmuştur. İşte o güzel eserler:     

Sanat ve Hayat (1956)

Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Naturalisti (1969, 2008)

Abdülhak Hamid'in Romantizmi (1971)

Batı Medeniyeti Karşısında AhmedMidhat Efendi (1975, 1989, 1991, 2008)

Hüsn ü Aşk, Şeyh Galib (hzl., Hüseyin Ayan ile) (1975, 1992, 2000, 2005)  Ahmet 

Haşim'in Şiirlerinin Sembolizm Açısından Yorumu (1977)

Necip Fazıl Kısakürek (1987,)

Mehmet Âkif: Bir Karakter Heykelinin Anatomisi (1989, 1998, 2005)

Sanat ve Edebiyat Yazıları (1990, 1998, 2011)

Safahat, Mehmet Âkif Ersoy (hzl. M. İsen ile) (1990, 1992)

Edebiyat ve Kültür Dünyamızdan: Makaleler-Denemeler-Sohbetler  (1991)

Konuşmalar; Mülakat-Sohbet-Anket-Açık Oturum (1998)

Ahmet Hamdi Tanpınar (2000)

Silik Fotoğraflar (2001, 2005); Silik Fotoğraflar / Portreler (genişletilmiş ve gözden 

geçirilmiş, 2013)

Kendi Sesinin Yankısı / Necip Fazıl Kısakürek (2001, 2007)

Bir Başka İstanbul (2002)

Mehmet Kaplan'dan Hatıralar  Mektuplar (2003, 2006)

Mektuplar (2003)

Poetika Dersleri (2004, 2005, 2009)

Balat (2009)

Bir Hülya Adamının Romanı Ahmet Hamdi Tanpınar (2010)

Edebiyat ve Edebi Eser Üzerine (2011)

Kâğıt Medeniyeti (2014)

Necip Fazıl, Sıcak Yarada Kezzap (2014)

Mehmed Akif, Kalabalıklarda Bir Yalnız Adam (2015)

Anadolu'dan Hatıralarla Nurettin Topçu'nun Mektupları (2015)

Bir Başka Paris (2016)

Ağabeyimizin bir de ders  kitabı ve ders notu hazırlama yönü vardır. Onları da 

sayıverelim.

Ders Geçme ve Kredili Sisteme Göre Türk Dili ve Edebiyatı (1993, bir ekiple), lise I-

II-III
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Şiir sanatı Dersleri

Cumhuriyet Devri Hikâye ve Romanı (1992)

Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı

 Servet-ı Fünun Şiiri

Tanzimat Edebiyatı (Erzurum 1990)

ARMAĞAN KİTAPLARI

Hakkında, biri Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere iki armağan kitabı 

yayımlanmıştır. Bunlardan ikinci bir derginin özel sayılarıdır. 

1. Orhan Okay Armağanı, İstanbul 1997, Dergâh Yayınevi.

2. Ağabeyimiz hakkında, Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanan bir dergi  üç 

ciltten oluşan bir armağan kitabı hazırlamıştır:  Festschrift in Honor of Orhan Okay, 

Journal of TurkishStudies, 30: I, 2006: 30:II-III, Misafir Editör: Nazım H. Polat. Konu 

Ağabeyim Okay, hazırlayan ise öğrencim Polat… Ne yazık ki ben bu dizinin 

yayımlandığını çok sonra öğrenebildim. Armağan kitaplarının hazırlandığı tarihte 

(tahminen 2004) Okay ile 38 yıllık hukukumuz  var. Ne diyelim.

ÖZEL BİR KİTAP

Ağabeyimiz için hazırlanan bir kitap çok yönlü olması açısından ÖZEL olarak 

değerlendirilmiştir.

Orhan Okay Kitabı, İstanbul, 1997, 2011. Dergâh Yayınları, 382 s. 

BİBLİYOGRAFYALAR

Onun yayınlarıyla ilgili olarak hazırlanan bibliyografyalar da vardır. Onlardan 

ikisini aşağıya alıyoruz.

1.  Merhum Okay’ın yayınları ile ilgili olarak vefalı öğrencisi Prof. Dr. Erdoğan 

Erbay ile Ömer Faruk Karataş’ın hazırladıkları ‘M. Orhan Okay Bibliyografyası’na 

mutlaka bakılmalıdır: Orhan Okay Kitabı, İstanbul 2015, 121-142.

Hocamız 1968-1994 yılları arasında 226 bitirme tezinin danışmanlığını üstlenmiştir. 

Onun 26 öğrencisi yüksek lisans, 18 öğrencisi de doktora çalışmasını tamamlamıştır.

2. Bibliyografya ile ilgili olarak bir de şu internet sitesine girilebilir: [PDF] 

mehmetorhanokay profesör - istanbul 29 mayıs üniversitesi. 

Orhan Ağabey ile yaptığımız çok özel bir yolculuk… Erzurum-İstanbul otobüs 

yolculuğu… İstanbul’daki bazı dostlarımız ikimizin de lisans ve doktoradan hocası olan 

Prof. Dr. Mehmet Kaplan için bir sürpriz toplantı düzenlemeye karar vermişler. 

Toplantıdan hocamızın haberi olacak da onun için hazırlanacak armağan kitabından 

hocamızın haberi olmayacak, yani ser verilip sır verilmeyecek. Ben de hocamızın halk 

edebiyatı alanında doktora danışmanlığını üstlendiği birkaç öğrencisinden ikincisiyim: 

M. Bali, S. Sakaoğlu, B. Seyidoğlu, F. Türkmen, U. Günay, vb. Lütfettiler, benden de bir 

yazı istediler. Hocamız Yeni Türk Edebiyatı alanının ülkemizin önde gelen  adlarından 

biri… Ancak ben halk edebiyatı doçentiyim. ‘Ne yapayım, ne edeyim…’ diye 

düşünürken telif edici bir konu buluverdim: Abdülhak Hamid'in Sabr ü Sebat Adlı 

Eserinde  Atasözleri ve Deyimler. Bu beş perdelik tiyatro oyununu okuyanlar değil, 
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Hâmid’in oyunlarıyla ilgilenenler hemen hatırlayacaklardır. Oyunun kahramanları 

baştan sona kadar atasözleri ve deyimlerle konuşurlar. Hatta oyunun dördüncü perdesi 

Paris’te geçtiği için kahramanlar Fransız atasözleri de kullanır. Kısacası bir edebiyat 

metninin içinde yer alan anonim halk edebiyatı ürünlerinden biriyle ilgili bir yazı ile 

katılmak en uygunu olacaktı. Sağ olsun, dostlarımız armağan kitabını, toplantı günü 

olan 05 mart 1984 Cumartesi gününe yetiştirmişler: Mehmet Kaplan'a Armağan, 

İstanbul 1984, 221-246. “Mehmed Akif’in Bazı Şiirlerinde Şekil-Muhteva 

münasebetleri”, 211-220. Bu makale daha sonra yayımlanan Sanat ve Edebiyat 

Yazıları’na da alınmıştır (1990, 1998, 2011).

Ağabeyimizin bu armağan kitabında yer alan yazısının adı da şöyle idi: 

Ağabeyim ve ben, bu toplantıya katılmak üzere, 04 Mart 1984 tarihinde 

Erzurum’dan yola çıktık. Otogar’dan gelen otobüslerin anayola çıkabilmek için 

Üniversite Kavşağı’ndan dönüş yapmaları gerekir. İki yolun arasında yer alan 

binalardan biri Meteoroloji Müdürlüğü’ne aittir. Şehirden bileti alırken otobüse o 

noktadan bineceğimizi not ettiririz, Ettirmesine ettirdik de otobüsümüzün saati geçti, 

gelen giden yok. Gecikerek geldi. Bu sefer de koltuk numaralarında bir tuhaflık var. 

İkimiz de İstanbul’a kadar tanımadığımız birileriyle nasıl yolculuk edeceğiz? Neyse, 

sağ olsunlar, çözdüler. Ertesi sabaha kadar yol aldık. Ancak İstanbul’un neresinde indik, 

onu hatırlamıyorum. 

Toplantıya daha birkaç saatimiz vardı. Ağabeyim bana yolculuk sırasında bir 

meslektaşımızın evine uğramaya vaktimiz olduğunu söylemişti. Okay Ağabeyim 

Merhum hocam Doç. Dr. Ali Fehmi Karamanlıoğlu ile üniversite yıllarından arkadaş 

imişler. Ancak Ali Hocamızı 1973 yılında (d. 1932) kaybetmiştik. Eşi, Beşiktaş 

Akaretlerde bir evde kalıyormuş. Uzun olması bile epeyce oturduk. Çünkü oradan 

çıktıktan sonra gideceğimiz yer pek uzakta değildi. 

Ünlü bir otelin yemek salonunda onlarca kişi toplanmıştı. Adlarını işitip de 

kendileriyle tanışamadığımız pek kişi orada hazır bulunuyordu. Ah, bu yaşlılık… Önce 

yemekler mi yendi yoksa konuşmalar mı  yapıldı, hatırlayamıyorum. Bizlerden kısa 

birer konuşma istediler. Toplantı üç dört saat kadar sürmüştü. 

O günün akşamında Prof. Kaplan’ın evinde toplanacaktık. Toplandık da… Kaplan 

Hocamız belki de hayatının en mutlu gecelerinin birini  o gün yaşamıştı. Sohbetler, 

hatıralar, fotoğraf çekimleri, derken saat 23.00’ü vuruverdi. İstanbullular evlerine, 

akrabası olanlar onların yanlarına gittiler. Bencileyin kalacak yeri olmayanları da 

dostlarımız bir geceliğine hanelerinde konuk ettiler. Hasılı ortak hocamızın adına 

düzenlenen güzel bir günü, gecesiyle birlikte değerlendik ve hepimiz o günün tatlı 

hatıralarıyla avunup duruyoruz.

1930’lu yılların hemen başında Gazi Mustafa Kemal (sonradan da Atatürk) 

tarafından kurulan Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’nun yanına eklenen iki 

merkezden  (Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi) oluşan Atatürk 
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Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun yapısı içinde aynı anda görevlendirilmemizin 

tarihi 1983’tür. İkimiz de Türk Dil Kurumu’nun 40 kişilik Bilim Kurulu’nda 

görevlendirildik. Bir süre sonra benim önerim üzerine Ad Bilimi Çalışma Grubu 

kuruldu. Benim başkan olduğum bu grubun üyelerinden biri de Orhan Ağabeyimizdi. 

Ben üç dönem bu görevi yürüttükten sonra bir dönem de Ağabeyimiz başkanlık yaptılar. 

Sonra, kendilerinin isteği üzerine  ben tekrar başkan oldum, Yani, eskilerin deyişiyle 

halef-selefliğimiz vardır.

Birkaç kaynağı da hatırlatmadan edemedim.

Beşir Ayvazoğlu, “Erzurum’un ‘İstanbullu Hocası’ Orhan Okay”, Defterimde Kırk 

Suret, 3. bs. 1999, 98-101.

Orhan Okay ile Çok Özel, Haber Kültür Sitesi, 14 Mayıs 2015. Burada, hocamızla 

ilgili çok ilgi çekici konular soru-cevap yöntemiyle  dile getirilmiştir.

---------------------

İhsan Işık (2006), Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve 

KültürAdamları Ansiklopedisi 7 / N-S, Ankara, Elvan yayınları.

Her türlü derdimizi bire irca edelim

Bu aşkla yanmak için Hak'ka rica edelim.

*

Bu dünyaya yoktan gelmişiz niye

Herkes kendine has çiçek dermeye.

Hasan Hüseyin ÖZMEL
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ORHAN OKAY

Prof. Dr. İnci ENGİNÜN

Merhum Orhan Okay ile tanışmamız İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü’nü bitirip Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü’ne asistan olarak atanmamdan bir süre 

sonra olmalı. Eğer yanılmıyorsam Orhan Bey o sırada Paris’teydi. Tanışmamızın tam 

tarihini hatırlamıyorum, fakat sonra çok yakınlaştık. Zaten hocamız Mehmet Kaplan’ın 

Erzurum’daki öğrencilerine karşı büyük bir sevgisi ve dostluğu vardı. Ben de 

Erzurum’daki meslektaşlarımızla yavaş yavaş tanıştım ve hepsiyle de içten bir dostluk 

kurduk. Güler Güven ilk tanıdığım şahıstı. O ve Erzurum’da bulunan meslektaşlarımız 

doktoralarını tamamlamak üzere özellikle yaz aylarında İstanbul’a gelirlerdi. Mekân 

darlığı yüzünden rahat çalışamazlardı. Bana merhum Tanpınar’ın odası verilmişti ve 

orada iki masa vardı. Bundan dolayı arkadaşlarımıza aynı odada çalışabileceğimizi 

söylemiştim. Bu da bir yakınlık oluşmasına yol açmıştı sanırım. 

Orhan Bey, çok önemli bir konuda doktorasını hazırlamıştı. Beşir Fuat ilginç yaşamı, 

şahsiyetiyle bir doktora tezinin dışına taşan nadir kişilerden biri oldu. Onunla ilgili 

bildiğim kadarıyla iki de roman yazıldı. Beşir Fuat yazarlarımızı da besleyen bir 

karakter olmuştu. Bu yazarların kendi hayal güçlerinin ve kurmaca becerilerinin dışında 

tek başvuru kaynakları Orhan Okay’ın biyografisiydi. 

Orhan Okay’ın doktora tezi gibi doçentlik tezi de aynı dönem yazarlarından Ahmet 

Mithat hakkındaydı. Bu çok geniş malzemeye sahip konuyu, Orhan Okay bugün de 

müracaat kitabı olarak kullanılacak şekilde işlemişti. 

Orhan Okay ile aynı dönemde, aynı jüri karşısında aynı gün doçentlik sınavlarına 

girmiştik. Bu da bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı diye düşünüyorum. İstanbul ile 

Erzurum arasındaki uzun mesafe –o günlerde gerçekten iki şehir birbirinden çok uzaktı– 

her türlü haberleşme aracıyla aşılıyordu. Orhan Okay muntazam mektup yazan bir 

arkadaştı. Ben de mektupları mutlaka cevaplandırmakla birlikte, sanırım onun kadar 

muntazam değildim. Onun bana yazdığı mektuplarında daima çok zarif teşvikler ve 

uyarılar yer alırdı. Çok zarif, yardımsever ve yumuşak bir insan olduğunu, onu bütün 

tanıyanlar özenle belirteceklerdir.  

2016 Ekiminin ortalarında İstanbul’a dönüşüm kız kardeşimin ciddi bir rahatsızlığı 

dolayısıylaydı. Orhan Bey’i görmek istesem de buna fırsat bulamadım. Kendisi de pek 
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iyi olmadığını telefonda söyledi. Ondan sonraki konuşmalarımız ise gelini Yeliz Hanım 

vasıtasıyla oldu. Tıpkı kardeşim gibi o da hastahaneye girdi çıktı. Sağlığı ise bir türlü 

düzelemedi. Yeni yılda iyice rahatsızdı, o günlerde benim de sıkıntım son derecedeydi. 

2017 Ocak ayının 13’nde Orhan Okay’ın öldüğü haberi geldi. Ne yazık ki ben 

cenazesine bile gidemedim, dualarımı uzaktan yolladım. 

Akpınar dergisinin Orhan Okay hakkında istediği bir yazıyı yazmamazlık 

edemedim. Bu kırık dökük hatıralarla, onun bana gönderdiği bir mektubu okuyucularla 

paylaşmak istedim. Bu mektubu Abdülhak Hâmit’in Hep yahut Hiç adlı şiirlerini 

neşretmemden sonra yazmıştı. Mektupta anılan isimlerin soyadları [ ] içinde verilmiştir. 

Dostluğunun, teşvik edişinin canlı bir örneğidir.  Ruhu şad olsun. 

                                                                                                                  13.12.1982

                                                                                                                    Erzurum

Aziz İnci Abla,

Güzel kitabınızı aldım. Teşekkür etmekte biraz geç kaldımsa özür dilerim. Filhakika 

sözünüzde durdunuz ve üçüncüyü de neşrettiniz. (Bense hâlâ iki cümleyi alt alta 

getirmenin veya getirememenin sıkıntısındayım.) Tebrik edeyim. Bu defaki 

evvelkilerden daha tebrike şayan. Evvela, öncekilerde gözüme çarpan, ufak tefek tertip 

hatalarından sâlim. Sonra, gerçekten büyük bir zahmet ve mesai görülüyor. Adeta bir 

edisyon kritik. Doğrusu, bu külfete ancak bir tez vesilesiyle girilirdi. Benim için ayrı bir 

değeri oldu. Merhumla eski –biliyorsunuz– bir sempatimiz var. O yıllarda ben de Nurten 

Kızıltaş’ın tezinden faydalanmıştım. Şimdi, görmediğim pek çok şiirinin, hem de daha 

sıhhatli bir okunuşu ile karşılaşıyorum. Şiir kitapları, zannederim roman gibi düzenli bir 

şekilde okunmaz. Fakat ben şimdi Hâmid’in küçük şiirlerini, atlamadan, roman gibi 

okuyorum. Yarıyı geçtim. Bitirince size yazmak istiyordum, ama yavaş okuduğum için 

gecikmek istemedim. 

Hâmid’in “Merkad-i Selimi Ziyaret” ve Türbe-i Fatih’i Ziyaret” şiirleri nerde? 

Acaba küçük şiirleri arasında değil de, kitaplarından birinde mi?

Şu satırları yazdıktan sonra, bunların İlham-ı Vatan’da olabileceğini düşünerek ona 

baktım. Gerçekten oradaymış. Özür dilerim. Böylece İlham-ı Vatan’ın ve diğerlerinin 

bir an evvel çıkması için sizi tacil etmiş olayım. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Bu 

sonuncusu ile cidden mühim bir işin altından kalktınız. Tamamlandığı zaman da, hiçbir 

araştırıcının (bu arada Ezel’i [Erverdi] de tebrik etmeyi unutmayarak hiçbir nâşirin de) 

cesaret edemeyeceği bir külliyatı tamamlamış olacaksınız.

Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim. Hocama hürmetlerimi iblâg edin. 

Size, Zeynep’e [Kerman], be-tahsis Birolcuğuma [Emil] selam ve sevgiler.

                                                                                                                 Orhan Okay
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ORHAN OKAY’LARA 
NE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR!

Nâzım H. POLAT

Azizler azizi hocam Prof. Dr. M. Orhan Okay’ın Hakk’a yürüyüşünün üzerinden beş 

ay beş gün geçti. Bu süre bana, kendilerini ne çok sevdiğimi, onun yokluğunun 

gönlümde yarattığı boşluğu gösterdi. Aynı şeyler pek çok kimse için geçerli olmalı ki 

beş aydır onunla ilgili yazılar yayımlanıyor, ehl-i dil sohbetlerinde mutlaka ondan da söz 

ediliyor, rahmetle anılıyor.

Takvimleri geriye döndürmek mümkün olsa, ona daha yakın durmak ve bunu 

kendilerine hissettirmek isterdim. Mizacım itibarıyla herkese ama özellikle hocalarıma 

karşı, rahatsız etme endişesi ve çekingenlikten gelen bir mesafelilik içinde olduğumun 

farkındayım. Yine de en yakın olduğum hocalarım rahmetli Prof. Dr. Şerif Aktaş  (ki 

onun da vefatının dördüncü yılı sekizinci günündeyiz)  ve rahmetli Prof. Dr. M. Orhan 

Okay idi. Bu münasebetle beş aydan beridir tuhaf tarafı bulunan bir şeyle 

karşılaştığımda, bir yazı okuduğumda, bir televizyon programı seyrettiğimde “Hocam 

olsaydı acaba nasıl bulurdu, ne derdi?” diye düşünmeden edemiyorum. Bu seneki 

Ramazan boyunca sosyal medyada kendinden çokça söz ettiren Kur’an okuma 

yarışmasına gözüm ilişince de gayrıihtiyarî aynı soruyu sordum. Hocamın 

huzurundaymışım gibi ateş bastı yüzümü… Hocam kibar insandı, ağzından sert bir söz 

çıkmazdı ama herhâlde bir dans ve müzik yarışması programının kötü bir taklidi 

olduğunu görünce “Ne tuhaf şey yahu!..” çekerdi… 

İthal ve taklit, kendilerine has bir şeyi olmayanların işidir. Müslüman olmanın 

şükrünü binbir türlü cümleyle dile getirmek mümkün iken “Ne mutlu Müslüman’ım 

diyene!” sloganı atmak, şuur altında “Ne mutlu Türk’üm diyene!” özdeyişiyle 

hesaplaşmanın tezahürüdür ve gülünç bir taklitçiliktir. Sözünü ettiğimiz program da 

orijinal bir şey yapacak kafa taşıyamayanların taklit kolaycılığına sapmasıdır. Çok 
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şükür azizler azizi hocam, dinî duyguları basamak yapan bu utandırıcı taklitçilikle 

karşılaşma elemini yaşamadı ama benzerlerini -belki de çokça- görmüş, üzülmüştü 

tabiî… Bazıları; bir davranışa, bir duruma, nesneye vs. “İslâmî” sıfatını verince onun 

üzerinden cihat etmiş sayıyor kendini. Ben de azizler azizi hocamı sütre yaparak 

birilerine yumruk mu sallıyorum?.. Öyle zannedenlere ayıracak yer ve cümle yok 

burada!..Niyetim, o arınmış, durulmuş, “ballar balını bulmuş” yüce gönüllü insanın bu 

tür durumlardaki tavrını hatırlamak… 

Onun akademik alanı edebiyat (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı) idi. 

Kendilerine, “İslâmî edebiyat” diye başlayan bir soru yöneltildiğinde, söze nasıl 

başlayacağını, onu tanıyanlar iyi bilirler. Nitekim şöyle başlıyor: “Bir eseri İslâmi 

edebiyat mıdır, değil midir diye düşünürken önce onun edebiyat olup olmadığına karar 

vermek lazımdır. Buradan has edebiyatı, kaliteyi, elit olmayı kastediyorum.” 

Hocayı bu kanaate götüren veya onun bu bakış tarzını netleştiren, bizzat yaşadığı 

tecrübelerdir. Hangi vesile ile olduğunu da anlatmalı. 

Okay Hocamız, vaktiyle, büyük bir resmî kurumumuzun açtığı bir roman yarışması 

jürisinde bulunmuş. Karşılaştıklarını kendi Konuşmalar’ından dinleyelim:

Bundan on beş sene kadar önce büyük bir resmi kurumumuz, böyle İslâmî karakterli 

bir roman yarışması açmıştı. Ben de değerlendirme komisyonunda idim. Gelen 

romanların çoğu, alelade vak’alara sıkıştırılmış, ezan dinleme, namaz kılma gibi çok 

açık mesajlar veren şeylerdi. Yahut da manzum bir ilmihal kitabı düşünelim. Bunların 

hepsi şüphesiz İslâmîdir ama edebiyat değildir. Belki bunların da isteklisi, okuyucusu 

olacaktır. Ama bunlar, içinde yaşadığımız Müslüman toplumun sanat zevkini 

yükseltecek şeyler değildir. (Konuşmalar -Mülakat, Sohbet, Anket, Açık Oturum-, 

Akçağ Yay., 1999, s. 3-4)

İşte Orhan Okay tavrı budur, Orhan Okay farkı buradadır. Slogancı değil estet tavırlı; 

bağıran, gürültü koparan değil teenni ile hareket eden, zorlayıcı değil hoşgörü sahibi… 

Hülâsa incelik ve zarafetten yana olmak… Ne yazık ki Hoca’nın bahsettiği olumsuzluğa 

benzer şeyler gün geçtikçe çoğalıyor, algı ve görüntü kirliliği meydana getiriyor. Hatta 

bu tür manzaralar o kadar çok ki böyle bir konu açılınca herkesin sıralayacağı bir yığın 

misal vardır. 

Ben de hocamdan yıllar sonra yine bir roman yarışması jürisinde bulunmuştum. Bu 

sefer bir ilimizin valiliği düzenlemişti yarışmayı. “İslâmî” olma gibi bir kayıt yoktu. 

Fakat bana gelen 10 taslaktan hiçbirinin roman denilebilecek, hele hele edebiyat 

sayılabilecek bir yanı da yoktu. Gelen resmî yazıdaki telefonu arayıp dedim ki “Sadece 

bu 10 romanla yarışma düzenlemiş olunmaz, ya yeni eserler için süre uzatılmalı yahut 

iptal edilmeli.” Karşıdaki görevli, yarışmaya çok sayıda eserin katıldığını ama Ön Seçici 

Kurul’un eleme yaptığını, Yüksek Seçiciler Kurulu üyelerinin her birine, 100 üzerinden 

puanlanmak üzere bu 10 eserin birer nüshasının gönderildiğini belirtti. Hiçbirinin 

“geçer” sayılabilecek bir puan alamayacağını söylediysem de ilgili tekrar kuralları 

hatırlattı. Puanlarımı verip taslakları gönderdim. Sonuç ne oldu bilmiyorum. Ama eleme 

sonrasında bana gelen taslaklarda Fetullah Gülen ve Said Nursi cümlelerinin veya ayet 

ve hadislerin epigraf olarak kullanılması bana “Yahu romanı vaaz kitabı sanmış bu 



AKPINAR18 Sayı: 70 Temmuz - Ağustos 2017

vatandaşlar!” dedirtmişti. Ama doğrusu, o zamanlar, bu seçiciliğin altında bit yeniği, it 

eniği aramamıştım. Azizler azizi hocam böylesi durumlarda, olumsuz bir ifade 

kullanmamak için teessür taşıyan bir gülümseme ile “Yapacak başka şey akıl 

edememişler mi?” diye geçiştirirdi. 

Onun “görklü nazar”ı daima güle bakar, dikenini yok sayardı; güzellikleri arar, 

bulamayınca öfke ve teessür değil tercihini ifade ederdi. Rıdvan Canım’ın yukarıda 

küçük bir kısmını alıntıladığımız mülakat sırasında kendilerine sorduğu “İslâmî 

edebiyat” kavramı etrafındaki düşüncelerini söylerken önce bir uyarıyla başlıyor: 

“İslâmî edebiyat” kavramına çok dikkatli yaklaşmak ve üzerinde spekülasyon 

yapmamak gerekir.” Hoca daha sonra İlahiyat Fakültelerindeki İslâmî Edebiyat dersi 

müfredatını bir tarafa bırakarak, meseleye bunun biraz dışından bakmak gereğini 

hatırlatarak görüşlerini şöyle dile getiriyor:

Bir insan, bir millet, bir cemiyet ki Müslüman’dır, öyleyse o çevrede ortaya çıkan 

sanat eserleri de netice itibariyle İslâmîdir. Başka türlü, dinî edebiyat, İslâmî edebiyat 

yapayım endişesi bizi kategorik ve kalıplaşmış bir didaktizme kaydırır; dini, bizim 

dışımıza çıkarır. (…) İslâm sanatı, İslâm edebiyatı dersek o zaman din dışımızda değil, 

içimizdedir. Yahut ne bileyim, bizi kucaklayan, etrafımızla saran bir hâledir. 

Etrafımızdaki hava, içimizdeki vicdan, zihnimizdeki şuur gibi, varlığının farkında 

olmadığımız olmadığımız kadar var olan bir hâldir. Hatta bu husustaki ilgimiz, 

inancımız, amelimiz ne seviyede ve ne derecede olursa olsun, bundan kurtulmak, eski 

tabirle vareste olmak, müstağni kalmak mümkün değildir. Biz, bin yıldır İslâm’ın içinde 

onunla haşr ü neşr olmuş bir milletiz. Onun mayasıyla yoğrulmuşuz. Batılılaşmak, 

Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet, laiklik, demokrasi gibi devirler ve rejimler bu 

karakterimizi değiştiremez. Hatta bu hareketlerin tepeden mi inme, tabandan mı gelme 

olduğu münakaşaları bile bu konunun dışındadır.

(…) Millet olarak İslâmiyet’i kabulümüzden bugüne kadar her sanat eserinin, 

dolayısıyla her edebî eserin İslâmî olduğunu da söyleyebilirim. Buna paralel olarak 

Hristiyan sanatı için de benzer şeyleri söylemek mümkündür. Dostoyevski’nin, 

Hugo’nun, Shakespeare’in eserleri bu manada Hristiyanî olduğu gibi, kilise düşmanı 

Voltaire, Rousseau ve Gide’in eserleri de Hristiyanîdir. Bu bakımdan, İslâm sanatları, 

Hristiyan sanatları diye konan isimler, her araştırma alanında olduğu gibi, bu ilim ve 

sanat sahalarının kolay açıklanması için birer temel kategoriden başka bir şey değildir 

(aynı eser, s. 4-5).

Bu anlayış ve bakış tarzı, bir bilim adamının tavrıdır. Ama onun ötesinde, hayata 

daima estetik ölçülerle bakan bir insanın olgunluğu… Din adına; dünyalık pastalarını 

büyütmek için başkalarıyla aralarına yerleştirecek farklar arayan ve daima bulan, 

didişmeyi cihat sayan grupların konuştuğu günümüzde, azizler azizi hocam Prof. Dr. M. 

Orhan Okay gibilere ne çok ihtiyaç var… Nerdeyse yarım asırdır devam eden tercüme 

Müslümanlık anlayışının bizi çektiği bağnazlık gayyasından kurtulmak için ne çok 

Orhan Okay’lara ihtiyacımız var, ne çok!

                                                                                                          18 Haziran 2017
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AYDIN BİLİM ADAMI: 
ORHAN OKAY HOCA

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN

Türkiye’de bilimciler ikiye ayrılıyor: 1.Nesnel bilgi üretip yığanlar. Bunlar, 
alanlarıyla ilgili bilgi malzemesini teknik seviyede üretip ortaya koymakla yetinirler ve 
başkalarının bu bilgi malzemesini alıp kullanmasını isterler. Bu tarz bir bilimcilik 
gereklidir ama yeterli değildir. Zira üretilen bilgiyi işlemek, değerlendirmek, 
yorumlamak, ondan insanlar için faydalı, anlamlı değerler ve sonuçlar üretmek gerekir. 
Bunun için de o bilim dalıyla hemhal olmak, uğraşıyor olmak lazımdır. Bu tür bilimciler, 
nesnelliği teknisyenlik olarak anlamışlardır ve yanlış yapmaktadırlar. Hazmedilmemiş, 
işlenmemiş bilgiyi, ham malzemeyi yığmakla yetinirler. Bunlara sadece teknik 
bilimciler denilebilir.

2.Ayrıca ürettiği nesnel bilgiyi bir bilincin ışığında yorumlayan bilimciler var. 
Bunlara da aydın bilimciler denir. Bunlar alanlarıyla ilgili hem teknik anlamda malzeme 
üretirler, araştırma, inceleme yaparlar, malzeme toplarlar, hem de topladıkları 
malzemeyi anlamlı ve işlevsel bir terkip içinde yorumlarlar, analiz ederler, sentez 
yaparlar, sonuç ve değer üretirler. Yani toplum geneli için kullanılabilir ürüne 
dönüştürülmüş bilgi sunarlar. 

Türk milletinin ve bütün insanlığın aydın bilimcilere ihtiyacı var. Orhan Okay, bu 
sınıfa giren bir hocaydı. Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalına dair yaptığı çalışmalarında 
bilgi ve bilinç birlikteliğine dayalı bir bilimcilik yaptı. Onun eserlerini okurken biz 
Tanzimat’tan günümüze gelen Yeni Türk edebiyatı ürünlerinin hem teknik, hem estetik, 
hem sosyolojik, hem psikolojik, hem felsefi, hem dinî değerini, işlevini, mahiyetini 
anlayabiliyoruz. Şahsiyet, eser, dönem, nesil, akım, hareket incelemelerinde hocası 
Mehmet Kaplan gibi bir terkibe dönük bilimcilik yaptı.

Bir bilimci olarak Orhan Hocanın en önemli vasfı, sahih münevver Türk aydın 
bilimcisi olmasıdır. Türk milletinin millî ve manevî değerlerine, diline, bayrağına, 
istiklaline, devletine, vatanına, tarihine, dinine, maddi ve manevi, millî ve dinî bütün 
kutsallarına saygı duyan, benimseyen, içselleştiren, yayan, yaşayan ve yaşatan gerçek 
bilimcilere sahih münevver Türk bilimcisi denir. Bu sayılan değerlere yabancılaşmış, 
hatta düşman olmuş, gâvurun sözcüsü ve temsilcisi gibi konuşan, yazan ve davranan 
şebeleklere de karanlık aydın; hatta aydın da denmez, sadece karanlık çukurlar denir. 

O bakımdan Orhan Okay Hocayı hatırlamak ve ondan bahsetmek demek, aslında 
onun gibi yüzde yüz yerli, millî ve İslamî değerlere bağlı gerçek Türk aydın 
bilimcilerinin çoğalmasını ve bütün Türk dünyasını aydınlatan, yönlendiren, yöneten 
bir konuma gelmelerini istemek denmektir. 

Orhan Hoca, eser mirasıyla Tük milletini aydınlatmaya devam ediyor.

Yahya Kemal’in “Kocamustapaşa” şiirinden uyarlamayla Orhan Hocaya dair son 
sözümüzü söyleyelim:

“Orhan Okay gibi bilimciyle gömülmüş bir ışık 

Bu mezarlıkta siyah toprağı aydınlatıyor; 

Belli, kabrinde, o, bir nura sarılmış yatıyor.”
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İNTİZAM İÇİNDE 
GEÇEN BİR HAYAT

Fuad OKAY

Babaannem vefat ettikten sonra, dedem bir-iki kışını Erzurum’da bizim yanımızda 

geçirmişti. Ondokuzuncu asrın son senesinde doğmuş biri olarak, artık bugün çok 

nadiren rastladığımız, dünyaya Osmanlı olarak gelenlerden biriydi. Bundan dolayı eski 

yazıyı babam gibi sonradan öğrenmemişti. Zaten okumayı yazmayı öğrendiği ilk bildiği 

alfabe oydu. Tabii bütün inkılaplar onun gençlik çağlarına rastladığı için, bir devlet 

memuru olarak başta Latin harfleri olmak üzere, çağa uyum sağlamış olmalıydı. Ama 

dedemin Latin harfleri kullandığı el yazısının çok da iyi olmadığını hatırlıyorum. Peki 

“eski yazısı nasıldı?” derseniz, ona da verecek bir cevabım olmaz. Zira Arap harfleriyle 

yazılmış güzel bir yazının nasıl olabileceği hakkında, hele o çağlarda hiçbir fikrim 

yoktu.

O yıllarda bankalar yılbaşı zamanında, cebe sığabilecek büyüklükte ajandalar 

verirlerdi. Bunlar, bir de hem muhafaza görevi yapan, hem de icabında cüzdan olarak da 

kullanılabilen küçük plastik kaplar içinde takdim edilirlerdi ki, henüz onlu yaşlarını 

sürmekte olan bir çocuk için ne kadar cazip şeyler olduklarını tahmin etmeniz herhalde 

zor olmayacaktır. O cüzdan büyüklüğündeki ajandalara önemli şeyler yazmak ister, ama 

çoğunlukla o derece kayda değer önemli bir şeyler bulamaz, aklıma bazı şeyler gelse bile 

bu sefer de, tertemiz ajandayı böyle süfli bir meseleyle harcamaya kıyamazdım. Bu 

anlattığım zamanların üstünden yarım asra yakın bir zaman geçtiyse de, halen daha 

çeşitli firmalardan gelen ve hem eski boyutlarına göre çok daha büyük, hem de ciltleri 

çok daha kaliteli olan ajandalara yazmaya kıyamayıp, odamdaki kitaplığımda uygun 

şekilde muhafaza ederim.

İşte dedemin o yanımızda geçirdiği kışlardan birinde, yılbaşına yakın günlerden 

birinde babam gene bankaları dolaşıp birkaç farklı küçük ajandayla eve gelmişti. 

Üzerinden bayağı zaman geçtiği için tam olarak hatırlayamıyorum ama dedemle ben iki 

ajandayı bölüşecektik. Ajandalardan birinin yüksekliği enine göre fazla, diğeri tersi 

durumdaydı. Haliyle içlerinde bulundukları cüzdanlar da biraz büyük olmak kaydıyla 

yaklaşık aynı boyutlardaydılar. Yatay olanın cüzdanı klasik erkek cüzdanlarına daha 

çok benzediğinden, benim gözüm onda kalmıştı. Ama seçim hakkı da, tabii ki yaş 

durumuna binaen elbette dedemindi. Babam her iki ajandayı ona uzatıp

-“Bunlardan hangisini istiyorsan al, öbürünü Fuad’a vereceğim.”

deyince, dedem ikisini de eline almış, evirmiş çevirmiş ve benim için bitmek bilmez 

uzun dakikalar başlamıştı. Sonunda seçimini benim arzu etmediğim ajandayla yapmış 

ve arzu ettiğim ajanda bana düşmüştü.

Ajanda dedem için önemli bir şeydi. Çünkü o her güne düşen yaklaşık iki parmak 

genişliğindeki kısımlara hem o gün neler olduğunu yazar, hem de az sonra söyleyeceğim 

bir de istatistik tutardı. Yani ajandalar dedemin bir nevi günlükleriydi ve o daracık 
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bölgeye birkaç cümle sığdırabiliyordu. Fakat bana esas ilginç gelen nokta, dedemin her 

gün hava durumunu da bu ajandalara kaydetmesiydi. Hem de iki türlü kaydederdi. Her 

gün İstanbul ve Erzurum için o günün sıcaklığını o güne, ertesi gün için yapılan tahmini 

de ajandada ertesi gün için ayrılan yere yazardı. Yani dedemin ajandalarında az önce 

söylediğim iki şehir için “tahminler” ve “gerçekleşenler” olmak üzere iki farklı sıcaklık 

kaydı olurdu. O zamanlar meteorolojik tahminler günümüzdeki kadar isabetli 

olmadıkları için, zaman zaman çok büyük farkların oluştuğunu tahmin edebiliyorum.

İşte böyle bir insanın oğlu olarak babamı da hep düzenli biri olarak tanıdım. Bilimsel 

çalışmaları için düzenli olarak muhafaza ettiği ve sürekli çoğalan kartoteks arşivinden, 

kendisiyle çalışanlar herhalde bir şekilde haberdar olmuşlardır. Ama onun dışında da 

babamın ilginç arşivleri vardı. Meselâ, günümüz modern hayatında artık neredeyse yok 

olmuş olan ailecek gerçekleştirilen akşam ziyaretleri için babam küçük bir kartona 

notlar tutardı. Dostlarımızdan kimlere hangi tarihte gidilmiş, kimler hangi tarihlerde 

bize gelmiş ve tabii ki bunların neticesi ve en önemli olanı; ziyaret sırası kimde? Bu 

şekilde karşılıklı ziyaretleştiğimiz o kadar çok aile vardı ki, kime gidilmesi gerektiği 

kaçınılmaz olarak karışacaktı. Babamın bu çözümü sadece “Onlar mı bize gelmeli, 

yoksa biz mi onlara gitmeliyiz?” sorusunu cevaplamakla kalmıyor; aynı zamanda 

aradan uzun zaman geçip de gitmeyi ihmal ettiğimiz dostlarımızı da bildiriyordu. 

Ortaokul-lise çağlarımdayken derslerimin çok iyi gitmediği bir yıl da, gene aynı 

boyutlarda (yaklaşık bir nüfus cüzdanı kadar) bir kartona düşey olarak o sene aldığım 

dersler, yatay olarak da o derslerden aldığım notları yazıp başarımı sıklıkla kontrol 

etmişti. Ben ise, muhtemelen başarısız her çocuğun yaptığı gibi, iyi olan notlarımı 

hemen babama söylerken, kötü olanları haber vermeyi elimden geldikçe 

geciktiriyordum. 

Değişik bir yerlere gittiğimizde en az bir vakit namazını oranın bir camiinde kılmaya 

özen gösterir; borcunu eda ettikten sonra, hemen hemen sürekli cebinde taşıdığı küçük 

not defterine az önce içinde bulunduğu caminin adını, bulabilirse yapım yılını, banisini 

kaydeder, eve geldiğinde bu bilgileri “Namaz kıldığı Camiler” defterine geçirirdi. Böyle 

kayıt altına aldığı pek çok şey vardı ama ben bu üçüyle yetineyim.

Sosyal bilimler tahsili yapmış biri olarak, matematiği ve bilhassa geometrisi oldukça 

iyiydi. Bu sayede de oturmakta olduğu evlerin düzenini arttıracak kitaplık, raf, dolap 

gibi şeylerin çizimlerini kusursuza yakın üç boyutlu olarak çizip marangoza verir, tabiri 

caizse evdeki her köşeyi iyi bir şekilde değerlendirirdi. Erzurum’da uzun yıllar 

kullandığımız duvara monte edilen menteşeli ve iki ayaklı yemek masamız, gene 

mutfakta tezgâhın üzerinde duran köşe raf, salonda duran uzun bacaklı projeksiyon 

sehpası, tasarımlarını hep babamın yaptığı eşyalarımızdı. Mutfak dolaplarının birinin 

içine de üst üste üç çekmece yaptırmış, her evde olması gereken çekiç, tornavida, 

kerpeten, kargaburun gibi aletlerimiz o üç çekmecede dururdu. 

Yukarıda projeksiyon sehpasını zikrettikten sonra, diyapozitiflerden bahsetmemek 
olmaz. Babamın kendi çektiği fotoğraflarda oluşan zengin bir diyapozitif arşivi vardı. 
Bunları da siyah-beyaz, renkli, yurtiçi, yurtdışı, şehir, sokaklar, müzeler, kiliseler, 
heykeller gibi alt konularla çok iyi bir şekilde tasnif etmişti. Projeksiyon sehpasına 
yeniden dönecek olursak; üzerine gösteri amacıyla koyulmuş o zamanlar projeksiyon 
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makinesi dediğimiz bir slayt oynatıcısını taşıyacak, bir metreden daha yüksek olduğunu 
hatırladığım, dengesinin kolay bozulmaması amacıyla ayaklarının arası zeminde daha 
fazla, üst kısımda daha az olan, cilâlı, ahşap bir mobilyamızdı. Sehpanın üst kısmına 
yakın bir yerde bulunan çekmecenin içinde de, az evvel bahsettiğim kutular içinde 
tasniflenmiş diyapozitifler muhafaza edilirdi. Zamanla diyapozitif sayısı arttıkça arşiv 
genişlemiş ve o çekmeceye sığmaz olmuştu. Bunun üzerine bir kısım diyapozitif evin 
başka bir köşesinde muhafaza edildi, ama çok çeşitli boylardaki kutuların o çekmecenin 
içine tam sığması, aklımda hep adeta bir tangram oyunu çözümüymüşçesine yer etti. 
Projeksiyon makinesi ise çalışmadığı zamanlar aynı sehpanın alt tarafında yer alan bir 
platformun üstünde dururdu.

1974 yılında, Site Dadaş’ın girişinde sağ tarafta yer alan dükkânlardan biri olan bir 
saatçiden bir masa saati almıştık. O zamanlar kuvars (quartz) saatler olmadığından, 
kurgulu mekanik bir saatti. Kol saatlerimizi genellikle her gün (tercihan sabah), masa 
saatleri iki günde bir, bizim evde hiç olmayan duvar saatleri daha da seyrek kurulurdu. 
Yeni aldığımız bu saati kurma vazifesini de, tahmin edebileceğiniz gibi babam 
üstlenmişti. Saatin iki günde bir kurulduğunu biliyor olsam da, hangi günler 
kurulduğunu öğrenmem, alındığından birkaç sene sonraya denk gelmişti. Bir gece 
yatmaya hazırlanırken babam o gün ayın hangi günü olduğunu söyleyerek, saati kurması 
gerektiğini belirtti. Sonra da, karışmaması için ayın hep tek günlerinde saati kurduğunu 
söyledi. Böylece otuz bir çeken aylarda ertesi gün de kurarak belki biraz fazla sayıda saat 
kuruyor ama aynı düzeni çift günlerde yaptığı takdirde, otuz bir çeken aylarda, ayın 
otuzuna gelindiğinde, bir sonraki ayın ikisine kadar geçen üç günlük sürede saatin 
durma riskini de gidermiş oluyordu.

Evdeki yazı masasının çekmecesinde her daim bir düzen içinde duran o kadar çok 
şey hatırlıyorum ki… Şeffaf naylon bir poşetin içinde duran posta pulları, kendisinin 
ömrü boyunca hep “pertavsız” olarak zikrettiği muhafazalı bir büyüteç,  kartvizitleri, 
kendisine gelen tebrik kartlarının zarfları içinde muhafaza ettiği çeşitli evraklar, büyük 
bir hevesle alınan ama kullanmaya pek de fırsat olmayan kendi isminizi yazabilecek bir 
kaşe oluşturabileceğiniz hurufat takımı ve tarih damgası, bunlardan sadece bazılarıydı.

Yazı masasının tam üzerindeki duvara monte edilmiş kitaplığının iki alt köşesine 
çakılmış çivilerin birinde küçük bir makas asılı dururdu. Diğerinde ise, eve çeşitli 
vesilelerle girmiş paket lastikleri vardı. Herhangi bir şekilde lastik ihtiyacımız 
olduğunda yeri belliydi. Aynı kitaplığın en alt rafının altına iki çivi çakıp uçlarını biraz 
kendine doğru kıvırmış ve oluşan bu mini taşıyıcı sisteme de bir kâğıt çakısı koymuştu. 
O çakıyla sadece kâğıtlar kesilir, ya da bugün artık neredeyse hiç rastlamadığım forması 
açılmamış kitaplar okunacak hale getirilirdi. Daha zorlu şeyleri kesmeye yarayan çakısı 
ise, komodin çekmecesinde dururdu.

*          *       *

Bu düzen, babamın hayatının sonuna kadar devam etti. Gelişen teknolojiyle birlikte, 
başta bilgisayar olmak üzere çevresindeki eşyalar değişse de, hayatına yeni giren hiç bir 
şey bu intizamı değiştiremedi. Dedemden babama geçen bu intizam, babamdan bana 
maalesef pek de o kadar geçemedi. Elbette pek çok şey gibi düzen konusunda da ondan 
çok şey öğrendim, öğrenmeye çalıştım. Ama ne kadar uyguluyorum, orası biraz karışık.

* Orhan Okay’ın oğlu, Doç. Dr.



AKPINAR 23Sayı: 70 Temmuz - Ağustos 2017

EDEBİYATIMIZA ÖLÇÜ GETİREN  
SEÇKİN YAZAR ORHAN OKAY

İsmail ÖZMEL

Yazımın başlığına ne yazayım diye bir süre düşündüm, sonunda bu başlığı koydum. 

Elbette bu iki kelime, insani ve vicdani ölçüler, edebi bilgilerle birlikte, ne kadar 

önemlidir onun kaleminde. 

Yakalanan insani seviye, elitlerin yakaladığı hoşgörü, kültür ve ahlak seviyesi, 

Türkiye’nin insanı olarak, kendi kültür ve değerlerimizle şekillenmiş vicdani 

ölçüler.Edebi hadiselere ve edebi meselelere bu ölçülerle yaklaşmak ve 

değerlendirmek. 

Bazıları, yazarları ve şairleri kavga eder göstermekten, hatta kavga ettirmekten ne 

çok zevk alır veya ne çok ihtiyaç duyar. Ama edebiyatçımız Orhan Okay, mümkün 

olduğu kadar objektif sonuçlara ulaşmak için bu iki ölçüyü kullanmayı ihmal etmedi. 

Olayı, hayatın akışını, tarafların kültür seviyelerini göz önünde tutar, kendi insanlığında 

ve vicdanında tartar, onu öyle yazardı. Çünkü edebiyatçı-şair ve yazar- güzeli güzel bir 

şekilde ifade ederken, hem kendini hatırlatan bir yazıya imza atar, hem de toplumun 

düşünce ve estetik duygularına genişlik ve yükseklik kazandıran bir işlevi de yerine 

getirmiş olur.  

Toplumun kültür ve zevk seviyesi kalem sahiplerinin ve sanatkârların himmetinden 

iyilikler, dostluklar beklemektedir. Toplum, sanatkârların görevlerini yaparken; her 

yönü ile toplumu düşünerek; bir dostluk, hem de huzur ve güven ortamının sağlanması 

için bu duygudaşlığın ve vatanda kader birliği etmenin huzur ve zevkini tattıran, ona bir 

tefekkür ve bir mukayese imkânı veren sanat ortamını kurmalarını bekler. 

Sanat, toplumun her geçen zaman parçasında kalkınan, insan kıymeti bilen, 

demokrasi ve hürriyet ortamının değerini anlayan bir yapıya; kusurları daha aza inmiş 

olarak; ulaşmasına yardımcı olur. 

Orhan Okay hoca öyle birkaç paragrafla anlatılacak gibi değil. Ben onun Tevfik 

Fikret-Mehmet Akif sürtüşmesini anlatan makalesini esas alarak bir yorum vermek 

istiyorum. 

Dergah Yayınları arasında 1990 yılında yayınlanan “Sanat ve Edebiyat Yazıları” 

adlı kitabının 143-158. sayfalar arasında yer alan “Tarih-i Kadim Münakaşaları Dışında 

Tevfik Fikret ve Mehmet Akif” başlıklı yazı her cümlesi ile tekrar tekrar okunması 

gereken ilginç bir makaledir. Çünkü aynı dönemin şairleri, aynı tesirleri hissetmiş ve 

ortak birçok yönü bulunan bu iki edebiyat hatırası, bazı muhitlerce, karşımıza daima 

kavga etmiş ve hiçbir ortak yönü olmayan iki şair olarak anlatılmıştır. Bu sebeple Akif’i 

sevenler Tevfik Fikret’i ağızlarına almamışlar, Tevfik Fikret’i sevenler Akif’ten 

nazlanarak bahsetmişlerdir.
Tevfik Fikret 1867 yılında, Mehmet Akif 1873 yılında doğmuş, aynı dönemin 
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şairleri diyebiliriz.  
“Aynı nesle mensup saydığımız Fikret’i ve Akif’i, devri içinde tesiri altına alan 

müşterek bir ruhtan bahsedebiliriz. Nitekim Yahya Kemal bir yazısında Fikret’in 
‘felsefede muarızı olduğu derecede sanatta muakkibi olan Mehmet Akif Bey’ diye bir 
söz sarf eder. (1) Bu cümlenin devamında başka bir açıklama olmadığı için,  Akif’in 
hangi hususta Fikret’in sanatını takip ettiği hakkında, Yahya Kemal’in düşüncesi neydi, 
bilemiyoruz. Ancak çeşitli yazılarının değişik yerlerinde başka vesilelerle söyledikleri 
arasında, Fikret’in başlattığı ‘ şiirin nesre yaklaşıp söz haline gelmesi, aruzun Türkçeye 
intibak ettirilmesi ve aruzla yerli lehçenin ifade edilmesi’, gibi maddelerde Akif’in 
büyük bir merhale kat ettiğini belirtmektedir. Görüldüğü gibi Yahya Kemal’in tespitleri 
şiirin dili ve tekniği meselesine münhasır kalmaktadır.”(Prof. Dr. Orhan Okay. Sanat ve 
Edebiyat Yazıları. 1990-İstanbul, s:143)

Meseleler, ayrıntıların aydınlığından uzakta kalırsa, bir takım müphem noktaları 
genel kanaat çizgileri ile görünmez kılmak, insani hatalarımızdan birisidir. 
Beğenmediğimiz bir hali için tamamen yok saymak veya defterden silmek, elbette 
gerçek aydın bu tuzağa düşmemelidir. Orhan Okay, ayrıntıların asıl tablodaki önemini 
her yazısında hissettiriyor.

Makalenin devamında : “Fikret’in  ‘Tarih-i Kadim’ şiiri ortaya çıkıncaya ve Akif’in 
o şiirden haberdar oluncaya kadar- zira ‘Tarih-i Kadim’ 1905’de kaçak olarak ve 
yakınlarının verdiği bilgilere göre Fikret’in izni olmaksızın basılmıştır. Mehmet Akif’in 
Fikret hakkındaki intibaları hiç de menfi değildir. Hatta Eşref Edip de,  Hasan Basri 
Çantay da, Akif’in Fikret’i sevdiğini ve onun şiirine kıymet verdiğini hatıralarında 
kaydederler. Ayrıca Eşref Edip, Akif’in ‘şirinde derinlik olmamakla beraber teknik ve 
disiplin bakımından Fikret’in şiirinin takdire değer’ olduğunu ifade ettiğini yazar.” 
(A.G.E. S:143-144)

Akif’le Fikret’in İkinci meşrutiyet döneminde aynı üniversitede ders verdiklerini ve 
tanışmalarının da o yıllarda olduğunu Mithat Cemal Kuntay hatıralarından öğreniyoruz.

Makalenin devamında Fikret’in  “çabuk kırılan, küskün, geçimsiz mizacını” anlatan,  
dostluk kurulması zor kişiliğini belirten cümleleri, Fikret’i biraz daha yakından 
tanımamızı mümkün kılıyor. Yalnız bu iki şiiri şairlerinin isteyerek yayınlatmadıklarını 
düşünürsek, bu iki şiirin bir kızgınlık anında yazıldığı ve bu sebeple eserlerine 
almadıkları gerçeğini de gözlerden uzak tutmamak gerektiğini söyleyebiliriz. 

Şiirlerinde konu ortaklığı, söyleyiş benzerlikleri, birinin hayali olayları, diğerinin 
hayatın içindeki olayları anlattığını, örnekler vererek anlatan makale, üzerinde 
durulacak birçok önemli noktayı içermektedir. 

Bende uyandırdığı intibaı sorarsanız, Orhan Okay Hoca, konunun etkisinde 
kalmadan, her bir değerlendirmenin bir dayanağının bulunması gerektiği, ya değilse 
anlatmayı düşündüğümüz konu yerine peşin hükümlerimizi yazılarımıza hakim 
kılmaya kalkarsak,  böyle bir bakıştan edebiyatımıza bir fayda, bir kazanım sağlamak 
mümkün değildir der gibi geldi bana.  

Onu saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
(1) “Vezinler” Edebiyata Dair. S.124

(2) Mehmet Akif’le ilgili anı kitaplarından birisi de Prof. Dr. Emin ERİŞİLGİL’in “ İslamcı Bir Şairin Romanı” 

adlı eseridir. 1954 yılında dört ince cilt halinde yayınlanmıştır. Bu anılarda faydalanılacak çok incelikler vardır. İş 

Bankaksı Yayınları arasında yayınlanan bu eser eksiktir. Mesela Pastör’ü önemseyen anekdot alınmamıştır.

Pastör’ün bilimsel çalışmalarını her Türk insanı örnek alsın istemiştir. 
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BU HÜMANİZMA 
KİMİN HÜMANİZMASIDIR?

İsmail ÖZMEL

Beşir Ayvazoğlu, kitabının 13. sayfasında Orhan Okay’dan bir nakil yapmış, 

düşünce ve değerlendirmelerine saygı duyduğum Orhan Okay Hoca’dan aktarılan şu 

cümleleri beraber okuyalım:

 “Yunus Emre’yi yedi yüz yıl gibi uzun bir tarihin ötesinden günümüze kadar 

canlı tutan güç nedir? Onun velî şahsiyeti mi? Şeyh Taptuk Emre’yle, Hacı Bektaş-ı Velî 

ile Mevlânâ ile karışan efsanevî hayatı mı? Anadolu’nun her tarafında işaret edilen 

mezarı dolayısıyla kazandığı yaygın şöhret mi? Yoksa bir sehl-i mümtenî gibi 

harikulâde bir sadelik ve alabildiğine derinlik gösteren ifade kudreti mi? Belki bunların 

hepsi. Fakat bence, daha mühimi, her şiirinde insana vermiş olduğu değerdir. Bunu da ne 

ümanizm ile ne de bizim kültürümüze yabancı bir isimle izah etmek doğru değildir. 

Belki bunu bir batılıya izah etmek için ’sizin ümanizminiz gibi bizde de bir İslam 

ümanizmi vardır’ şeklinde bir açıklama, bir kültürdeki kavrama başka kültürden kıyas 

aramaktan ibaret kalmalıdır. Yoksa bizim olan bir kıymet hükmüne, bambaşka bir 

geleneği olan bir ismi vermek değil. Yunus Emre’nin insan sevgisinin kaynağının, İslam 

düşüncesi ile Oğuz yiğitliğinin ideal bir senteze ulaşmasından doğduğunu bilmek ve 

belirtmek her Türk aydınının boynuna borçtur.”(Beşir Ayvazoğlu. A.g.e. s:13)

 Prof. Dr. Orhan Okay, 1990’da  ‘Sanat ve Edebiyat Yazıları’ adıyla yayınlanan 

eserinde; o zamana kadar Yunus Emre şiirlerine sansür uygulanmadığından;  

görüşlerini yukarıdaki şekilde açıklamıştır.

 Acaba ders kitaplarında Yunus Emre şiirinin sansürlendiğini (2013-2014) 

görseydi, Yunus Emre hümanizminin İslam hümanizmi mi, yoksak Türk hümanizmi mi 

olduğunu tercihte nasıl bir tavır takınırdı bilemiyorum.

 Öyle ya, Molla Kasımların İslam adına itiraz ettiği Yunus Emre şiirleri, İslam 

hümanizmini mi yoksa Türk hümanizmini mi temsil eder? Bu konu enine boyuna 

düşünülmesi, tartışılması gereken bir konu haline gelmelidir. 

 Yunus Emre’nin bütün şiirlerine sahip çıkan kim? Onu sansürleyen zihniyet 

kim? Orhan Okay kültürümüzün din adına bu kadar yozlaştırılacağını bilseydi acaba 

böyle mi değerlendirme yapardı? Okay Hoca, Yunus Emre şiirlerine bir gün; bu çağda; 

sansür uygulanacağını nereden bilebilirdi?

 Tabii ki yetiştiği, ilham ve mana kaynaklarını belirtmek onu bir coğrafya ile 

sınırlı tutmak ve öyle algılamak anlamına gelmez, o bütün insanlığa hitap etmiştir, tabii 

ki şiirleri ve düşünceleri ile. Onun için Yunus Emre bizim kültümüzün ve coğrafyamızın 
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dünya şiirine ve kültürüne bir armağanıdır. Onun 

evrensel yönünü ve gücünü görmezden gelmek, 

kadir kıymet bilmezlik, insafsızlık olur.

 Yine bu bâd-ı nev-bahâr hoş nev‘ ile esdi yine

Yine kışunsovuklugıfuzûllıgınkesdi yine

Yine rahmeti bî-kıyâs yine ‘işret oldı dem-sâz

Yine geldi bu yini yaz kutlu kadem basdı yine

Yine yinihazînedenyinihil‘at giydi cihân

Yine virildiyinicân ot u agaçsesdi yine

Ölmiş idi ot u şecerdirilübengirü biter

Müşriklere nükte yiter var eyledi nesli yine

Yine sahra vümerg-zâr hoş akar esrük bu sular

Cihânlarasaçdınisâr cümle ‘âlem dostı yine

Yine yiryüzitonanup kat kat olup renge batup

Bülbül güle karşu ötüp cânbudagaasdı yine

Sözüm degül yaz kış içün geldi ma‘şûka iş 

içün

Oldıyinibagışlamakpâdişâhunkasdı yine

Yine Yûnusbaşdan çıkıp ‘âr u nâmûsıyıkup

‘Âşıklaruncur‘asından ulu kadeh içdi yine

(Mustafa Tatçı. Yunus Emre Divanı s:318-

319)

Bu dünyânunmisâli benzer bir degirmene

Gaflet anunsepedi bu halk ögünen dâne

Degirmenevarursundegirmenci sorarsın

‘Azrâîldirlerimiş ol unıögüdene

Oluk-su Hak varlıgıevliyâdurçarhigi

Çarhıçarha benzetmiş âferinbenzedene

(Mustafa Tatçı. Yunus Emre Divanı s:319)

(İsmail Özmel. Yunus Emre Tetkiklerine

 Eleştirel Bir Bakış. Roza Yayınları.2016, s: 294-296)

HAİKULARLA 
SUYUN 

BEŞ HÂLİ

Bekir OĞUZBAŞARAN

Yalın hâli: Su

Ek almamış durumu

Saf ve duru su

-i hâli: Suyu

Hafife alma suyu

Boğmaktır huyu

-e hâli: Suya

Görmeden girme suya

Dalma uykuya

-de hâli: Suda

Sanma aç kurt uykuda

Ölüm pusuda

-den hâli sudan

Kün’le bizi Yaradan

Yarattı sudan…



MEMLEKETİN SAHİBİ OLMAK

İsmail ÖZMEL

Memleketin sahibi olarak yaşamak

Yaşamak çok şeyin sahibi olarak

Korumak çocukları, çiçekleri, kuşları

Korumak dikeninden, tozundan

Bütün çıplak ayakları

Aç karınların ağrısını, ağrısını bütün acıların

Acıları halk eden sebeplerin

Kışın karından soğuğundan

Soğuk bakışlardan, veren vasfını kaybetmiş ellerden

Memleketin sahibi,  gani gönüllere sığınırım.

Memleketin sahibi olarak yaşamak

Okul yüzü, sıcak çorba yüzü görmeyenlerin 

Sahibi olarak sorumluluk alsa herkes, 

Eksilir mi varlıklar, zenginlikler?

Bilerek yaptığı işi severek yapmak

Zor mu,  ülkeye, insanlarına sahip çıkmak?
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BİR DEMET 
LÂLE

Abdullah SATOĞLU

Öyle bir lâleki, dört mevsim 

solmak bilmeyen Ve öyle bir lâle 

ki kokusu eksilmeyen:

Kumral saçları bana aşkın 

sihrini saçmış Bahçe olmuş da 

göğsü renk renk lâleler açmış

Göğsündedir baharın özlenen 

güzelliği Semâ gözünden almış 

renk denen özelliği.

Lâleye benzetirim baktıkça 

gözlerine Zevk alırım bir demet 

lâleden mey yerine.

Saklı ,  ruhumun en gizli 

yerinde lâleler Açsın haşredek 

kabrim üzerinde lâleler!..

RÜZGÂR 

Mehmet Nuri PARMAKSIZ

Mesnevi’de gizlenmiş, Hüsn ü Aşk’ta aşikâr;

 Ruhumuzdan beslenen

 Esrarlı bir âlemin, habercisidir rüzgâr.

 Sanki elestten bana, aşina olan bir yüz;

 Düşlerimde her gece durmaksızın ağlıyor,

Nalişiyle kalbimi, binlerce kez dağlıyor...

 Neden diyorum neden?

 Sesten ziyade hüznü, hiç aklımdan çıkmıyor.

 Aynalarla bu gönlüm bir türlü barışmıyor.

 Beklemekte gözlerim uykuyu her saniye,

İçimde çağlayanlar, akıp durmakta yine.

 Söylesene Fuzuli,

 Firkatin denizinde, neden esmiyor rüzgâr?

 Kapıların ardında, bizi korkutan ne var?

 Anladım ki sonunda,

İnsanın kendisiymiş, muamma olan duvar!

 Her fâni mezarını, kendi eliyle kazar.

 Gönül kuşum yoruldu artık kaçacak yer yok!

 Hayallerimden başka, yelken açacak yer yok!
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BAYBURT

Yahya AKENGİN

Düşlerimin zor geçitleriydi Kop'lar, Zigana’lar, 

 Her gün bir Leyla'nın göçüp

 Bin hasretin tutuştuğu seneler...

 Kanatlarında suskun müjdeler, 

 Dolanırdı Çoruh boylarında turnalar

Sesini arayan bir şehrin uğultusu, 

Uzunardı burçlarına kale'nin

 Güzellikler Beyböyrek'in Yavuklusu, 

 Yiğitlikler sahibiydi her çilenin

Çeşmelerden duaları dökülürdü ermişlerin, 

 Dilinde Dedem Korkut'un çağrıları...

Hicranları Zihni'den beri derin

 Sılamdır ve ordan bir selam gibi gelir, 

 Kalbimin en eski ağrıları

Kursun çadırların artık otursun Leyla, 

 Söylensin otağında vuslat türküleri

 Biryanı gümüş diyarı bir yanı yayla

 Atlaslarda açan yeni bir çiçek 

 Gören gözler BAYBURT diyecek 

 TANRI'NIN MADALYONU  
Serpil  KAYA

Gözlerimden akar anılar; kopkoyu

Hayatımdaki bu iz, bir sevdâ vurgunu

Her şeyin bir anlamı var oysa,

Anlıyorum aslında, bu Tanrı'nın madalyonu.

Peşinden gittiğim bir şeffaf iz

Yüreğimde saklı, acı veren  giz

Aynada gördüğüm  bu puslu yüz

Hep içine akıtır yaşını  sessiz sessiz.
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ÇİÇEKLERİN SÖYLEDİĞİ
Murat SOYAK

Niğde Hacılar Sokağı

Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ çiçeği

Şehrin kıyısında bir başına

Yıkılan duvara bakıyor

Bir yuva, bin kaygı

Karınca telaşı

Niğde Hacılar Sokağı

Kırılmış dalı, unutma beni çiçeği

Taşlara, kuşlara selâm edip

Geçmiş zamana yürüyor

Temmuz günlerinde aradığı

Bir ağaç gölgesi, bir serinlik

Niğde Hacılar Sokağı

Duvar dibinde açan umut var çiçeği

Gün batmadan evvel

Özü temiz şırıl şırıl sözü şifa

Amele pazarından geliyor

Ekmeğinde el emeği, alın teri

                                                      17 Temmuz 2017
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İLKOKUL ARKADAŞIM OSMAN VE
 “KARA KARA KAZANLAR…”

 Abdullah SATOĞLU

Yıl 1942 – 1943…İkinci Dünya Savaşı’nın bütün şiddetiyle sürdüğü 
dönem…Kayseri’ninDüvenönü semtinde, Hocahasan mahallesinin Kart sokağında 
bulunan evimizde, Kayseri ulemâsı arasında adı geçen rahmetli babam Mehmet Ali 
Efendi Hoca, ağzı hep dualı rahmetli annem Behiye Hanım ve bana hayatım boyunca, 
maddî-manevî  her türlü desteğini esirgemeyen Harita Mühendisi Ağabeyim Mehmet 
Satoğlu ile, sâde bir hayat sürüyoruz…O yıllarda, savaş dolayısıyla, ekmek, gaz ve 
kaput bezi gibi zaruri ihtiyaç maddeleri karneye tâbi…

Komşularımızın çoğunda olduğu gibi, bizim evimizde de elektrik yok. Ders 
çalışmak için genellikle Halkevi Kütüphanesine gidiyoruz. İçmek ve kullanmak için 
suyu, sabah – akşam sıraya girip,  testi ve kovalarla mahalle çeşmesinden getiriyoruz.

Her sokakta, hatta her mahallede oturan halk, bir birini yakından tanır, komşular 
akraba gibi, gündüz gece teklifsizce bir araya gelir,  dertleşir, sohbet eder ve 
yardımlaşırdı. Her yaştan çocuklar, kendi akranlarıyla arkadaş olur, yünden veya yokluk 
yüzünden kağıt üzerine ip sararak yapılan toplarla maç yapar, kazangup, çelik-çomak, 
kim vurdu, uzun eşek, aşık ve saklambaç gibi, mahallî  oyunlar oynardık…

İşte o yıllarda, mahallemize yerel tâbirle “tankü” dediğimiz, – herhalde tangodan 
galat olsa gerek-  İstanbul’dan ilk defa yabancı bir aile gelmiş ve aynı sokakta yakın 
komşumuz olan, Değirmenci Hüseyin Emmi’nin, yonu taşından yapıldığı için modern 
sayılan tek katlı evini kiralamışlardı…

Ailenin reisi Sabri Bey, şimdiki Şehir Mezarlığı’nın, Taşlıburun tarafındaki geniş 
alanda faaliyet gösteren “Çitioğlu’nun Çiftliği”ndeki  kösele fabikasındaçalışıyordu… 
Nesibe ve Hatice adında iki kız ve simsiyah  gözleri, dik saçları, pataman (şişman) 
vücudu ile, sempatik bir çocuk olan, Osman adında bir oğulları vardı… 

Ailenin bütün fertleri son derece munis ve cana yakın kimselerdi…İstanbullu 
oldukları halde, Kayseri’nin havasına ve âdetlerine kolayca intibak edebilmiş  ve bütün 
komşuların sevgisini kazanmışlardı…

Ben o sırada, Gazipaşa ilkokuluna devam ediyordum…Osman’la aynı yaşta 
olduğumuz için, naklen bizim sınıfa kaydolunmuştu…Her sabah okula birlikte gidiyor 
ve öğleyin yine birlikte evlerimize dönüyorduk…Günün diğer saatlerinde hep  beraber 
oluyor, çoğu kez, onların evlerinin dış merdiveninde oturarak ders çalışıyor, şarkı ve 
türküler söylüyorduk…En çok da, o zaman moda olan ve çok bilinen;

Gemi kalkar suları akar 

 Giymiş mor fesini de Süleyman aman

 Bakışı canlar yakar.

Yeşil sandık kilidi 

Üstünü toz bürüdü
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 Geçme kapım önünden Süleyman aman

Civan ömrüm çürüdü.                                                                  

Kara kara kazanlar 

Kara yazı yazanlar.

Cennet yüzü görmesin Süleyman aman

Aramızı bozanlar!  türküsünü, belki günde birkaç defa, sokaktan geçenlerin 

duyacağı şekilde, yüksek sesle birlikte  okur, sonra da kendi kendimizi alkışlayarak, 

duyduğumuz sevinci paylaşırdık…

Sonra, bir Pazar günü öğrendik ki, Osman’ı, babası bahçede koşup oynasın diye, 

çalıştığı kösele fabrikasına götürmüş… Bahçenin ortasında, ayakkabı imalatında 

kullanılan köselelerin ıslatılması için, genişçe kazılan derin bir çukurda, birikmiş yer altı 

suyu bulunmaktadır… Günlerce, belki aylarca  toprak bir havuz içerisinde bekleyen su, 

yemyeşil yosun tutmuş ve tamamen çamur halindedir…

Bahçede tek başına dolaşan Osman, merak saikasıyla, çukurun kenarına giderek, 

suya eğildiğinde ayağı kaymış ve bataklığa yuvarlanmış…

Osman,  çıkabilmek için suyun içinde can havliyle çırpınmaktadır…Bahçe tanzimi 

ile uğraşan işçiler, sudaki kıpırtının ne olduğunu bilmeden,  ellerindeki kazma  ve 

küreklerle vurdukça, Osman’ın küçük bedeni daha da tabana çökmüş ve nerdeyse 

çamura gömülmüştür…

Bir süre sonra  gözden kaybolan Osman’ı arayan babası, biricik yavrusunu 

bulamayınca, düşmüş olabileceği endişesiyle, çukurun bulunduğu yere 

koşmuş…Ancak, işçilerin anlattığı feci olay karşısında, korktuğunun başına geldiğini 

anlamış, duyduğu heyecan ve derin üzüntünün şoku ile olduğu yere yığılıvermiş… 

İşçiler, büyük bir telaşla ve yaptıkları azim hatanın üzüntüsü içerisinde, Osman’ın 

cansız bedenini sudan çıkarmış ve olay kısa  sürede, bütün şehre yayılarak, Kayseri 

halkını, büyük bir hüzne gark etmiştir.

Osman’ın cenazesi, ertesi gün binlerce kişinin katılımıyla kılınan namazdan sonra, 

toprağa verilmiş, sevgili Osman’ın vefatıyla, ailesi yıkılmış, komşular ve birlikte devam 

ettiğimiz Gazipaşa ilkokulunun bütün öğretmen ve öğrencileri derin bir yasa 

bürünmüştür. 

Vefatından sonra, elbiseleri, tıpatıp kendisine benzeyen küçük kız kardeşi Hatice’ye 

giydirilerek, 40 gün okul ve mahallede, onun kıyafeti ile dolaştırılmış ve aile bu sürenin 

sonunda, tarifi imkânsız acılar içinde. gönüllerini ve sevgili yavruları Osman’ı 

bırakarak, Kayseri’ye hüzünle veda etmişlerdi… Şimdi neredeler, kimleri hayatta 

bilmiyorum

Mahalle arkadaşım, okul arkadaşım, aziz kardeşim Osman’ın bu acıklı hayat  

hikâyesini, aradan üç çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen,  hâfızamdan silebilmiş ve 

dualarımda unutmuş değilim…Allah (c.c.) mekânını cennet eylesin, ailesine ve 

sevdiklerine şefaatçı kılsın…



AKPINAR 33Sayı: 70 Temmuz - Ağustos 2017

KIRILGAN GÜLLERİ 
SAKLA KOYNUNDA 

Mehmet BAŞ

Depremler geziyor toprağın altında 

Ben matematik bilmeden de sevebilirim seni 

Çarşılarında güller satılan bir şehirde

Dolaşırız seninle el ele

Dilimize nakış nakış işlenmiş türküler 

Bir sefer başlatırız dağlara doğru 

Leylaklar ve çalı çiçekleri arasından 

Baharın kalbine doğru koşan atlarla 

Yeşil gözlerinde büyür umutlar

Bozulur ordular baktığın yerde 

Yağmura dönüşür göğün endamı 

Seslerle dolar tenha sokaklar 

Damıtılmış bir yalnızlığa mahkûm zamanlarda

Günler kurulmuş bir saat gibi beklerken

Saklanır bir çölün kalbinde eski şehirler 

Viraneler içinde sarayları düşlerken

Kırılgan gülleri sakla koynunda 

Yaralı bir ceylanın ardından ağla

Bulutlar kaynasın dağın ardından 

Bir hüzün alevinde kalbimi dağla 

Ekmek gibi su gibi aziz sözlerim 

Ve kutsal kelimelerim var sevdaya dair 

Nasıl gelirsen gel açıktır kapım 

Tabirsiz rüyaların tabiri bende 
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BU CENNET VATAN

Fikret DİKMEN

Dostluk, barış diye atsa her yürek

Hepimize yeter bu cennet vatan

Kavgaya, nefrete, kine ne gerek

Hepimize yeter bu cennet vatan

Sevgi başağından harman eylesek

Yoksulun derdine derman eylesek

Halaylar çekerek türkü söylesek

Hepimize yeter bu cennet vatan

Verilen emekler gitmesin zaya

Tutar sevgi ile çalınan maya

Beraberce son verirsek nizaya

Hepimize yeter bu cennet vatan

Emsali bulunmaz bu Anadolu

Edirne’den Kars’a hem sağı solu

Ankara, İstanbul, Erzurum, Bolu

Hepimize yeter bu cennet vatan

Hep beraber koşmalıyız barışa

Her alanda girmeliyiz yarışa

Şehitler diyarı bir baştanbaşa

Hepimize yeter bu cennet vatan

Üç tarafı deniz bir yarım ada

Bir karış toprağı verilmez yâda

Bir eşi bulunmaz koca dünyada

Hepimize yeter bu cennet vatan

İkiliği kalbimizden sileriz

Bu vatanın kıymetini biliriz

Gerekirse bu uğurda ölürüz

Hepimize yeter bu cennet vatan

Tarihte kaç destan yazdı bu millet

Ne güzeldir hür yaşamak hürriyet

Atamın kurduğu bu cumhuriyet

Hepimize yeter bu cennet vatan

Fikret’in sözleri senettir size

Nice düşmanları getirdik dize

Mustafa Kemal’den emanet bize

Benim cennet yurdum güzel Türkiye’m
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TÜRKÇEDE KELİME TÜRETMEK 
ve YABANCI KELİMELER

Oğuz ÇETİNOĞLU

İnsan topluluklarını ‘millet’ hâline getiren en önemli unsur ‘kültür’dür. Kültürün 
orta direği ise dil ve dindir. 

Neden ‘din ve dil değil de dil ve din’ diye sorulabilir. Cevap: Dinimizi öğrenmek için 
önce dil lâzımdır. Dilimizi öğretecek olanın konuştuğunu anlamıyorsak, dinimizi 
öğrenemeyiz. 

Türkçemiz, yanlış üretilen kelimeler sebebiyle hayatiyetine kast eden tehditler 
altındadır. Tehditler, dilin millet hayatındaki yerini ve ehemmiyetini idrak edemeyen 
sorumsuz kişilerden gelmektedir. Bu kişilerin tahribatını önleyecek dil akademimiz 
yoktur. Vazife, dil hassasiyeti olan vatandaşlarımıza, yazarlarımıza, ekran ve mikrofon 
erbâbı ile yazılı, sesli-sesli görüntülü basın yöneticilerine düşmektedir. Onlar, yanlış 
türetilen kelimelerin kullanılmasını ve yaygınlaşmasını önleyecek uyarılarda 
bulunabilirler. Vazifelerini yapabilmeleri ancak, kelime türetilmesindeki kaideleri ve 
yanlış türetilen kelimeleri bilmelerine bağlıdır. Yaşayan, doğru ve güzel Türkçenin 
envanterinin çıkartılması önemli bir çözüm olarak düşünülmelidir. 

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabîi bir vâsıta, kendisine mahsus 
kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık; temeli, 
bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimâî 
bir müessesedir.  

Dil, ecdâdı ve ahfâdı (ataları ve torunları) ile bir milletin ortak malıdır. Şahısların 
kendi malı imiş gibi dili meydana getiren kelimelerle oynamaya, kaidelere aykırı kelime 
türetmeye, beğendiği yabancı kelimeyi almaya, beğenmediği Türkçe kelimeyi atmaya 
hakkı yoktur. 

Türkçemiz statik (durağan, hareketsiz) değil, dinamik (hareketli ve devamlı gelişen) 
bir yapıya sâhiptir. Sosyal hayatta ve teknolojideki gelişmeler sebebiyle yeni kelimelere 
ihtiyaç vardır. Türkçenin yapısı bu ihtiyacın karşılanmasına müsaittir ve hatta 
kolaylıklar sağlamaktadır. Bir başka ifâde ile yenilenmeye açıktır. Bu özelliği, kök ve 
gövde kelimelere ekler alarak yeni kelimeler üretilebilme imkânından 
kaynaklanmaktadır. 

Kök: Bir kelimenin yapısı bozulmadan parçalanamayan şeklidir. Mânâsı olan en 
küçük dil unsurudur. Kökler, tek başına veya eklerle birleşerek kullanılır. ‘Kelime’ 
denilen,  tek başına kullanılabilen, mânâsı ve vazifesi bulunan ses veya ses toplulukları 
kök hâlinde veya kök ile ek’in birleşmesinden meydana gelir. Tek ses hâlinde bulunan 
kökler, çok azdır ve mutlaka sesli harftir. Köklerin büyük ekseriyeti birden fazla ses 
taşırlar. 

Kökler, isim kökleri ve fiil kökleri olarak iki çeşittir. İsim kökleri tek başına 
kullanılabilir. Fiil kökleri tek başına kullanılamaz. 

Ek: Tek başına mânâsı olmayan ve tek başına kullanılamayan dil unsurlarıdır. Ancak 
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köklerle birleştirilerek kullanılırlar. 

Köklerin eklerle birleşmesi suretiyle dil zenginliği meydana gelir. 

Ancak hemen belirtilmeli ki her kök için her ek kullanılamaz. Ekler ve kökler, Türk 
dilbilgisi kaidelerine göre birleştirilebilir. İlk ve en mühim kaide: Ekler, kök veya 
gövdeden sonra gelir. Türkçede ön ek yoktur. Ön ekle yapılmış kelimeler ya yabancı bir 
dilden gelmiştir veya uydurmadır. 

Türkçede iki çeşit kelime vardır: 

1-Kök (basit) kelimeler: 

Aş, bal, bel, çam, dal, dam, damga, deniz, göz, taş, yıl vb… 

2-Türetilmiş kelimeler: Kök ve eklerin birleştirilmesi suretiyle meydana getirilir: 

Altta, arabacı, birlikte, cezalı, devamsız, güneşli, hazırlık, iyimser, kötülük, lüzumlu, 
meydancı, nereli, oruçlu, pideci, resimlik, sevimli, şerbetli, temizce, uzunca, üzüntülü, 
verici, yorgancı, zenginlik vb…  

Kelime türetilmesi işlemi Türk dil bilgisi kaidelerine göre dört şekilde yapılabilir:

1-İsimden isim türetilerek:  Akşamlık, başlık, çaycı, çocukluk, duacı, eczacılık, evli, 
gecelik, gözcü, halkçı, insanlık, inşaatçı, kardeşlik, kemancı, kışlık, kiracı, Konyalı, 
kömürlük, köylü, milliyetçi, Müslümanlık, nişanlı, ölümlü, rehberlik, sözcü, şakacı, 
tiyatrocu, tuzluk, Türkçe, Türklük, veterinerlik, yolcu, yumuşakça, zahireci vb… 

2-İsimden fiil türetilerek: Anlamak, bilgilendirmek, çekmece, dinleyici, 
edepsizleşmek, faturalaşmak, gözetlemek, haberleşmek, imzalaşmak, kitaplaştırmak, 
lehimlemek, mektuplaşmak, nakışlamak, otlatmak, peylemek, raspalamak, 
sahiplenmek, şirketleşmek, tebrikleşmek, ustalaşmak, yemlemek,  zehirlenmek vb…

3-Fiilden isim türetilerek: Açacak, büyüteç, caydıran, çekecek, delecek, ekici, 
fırıldak, giyecek, hoşgörülü, ısıtıcı, inici, kıran, okuyucu, paralayan, raspacı, süzgeç, 
takı, uyum, üretici, verim, yatak, zulüm vb…

4-Fiilden fiil türetilerek:  Açtırmak, başlatmak,  çarpıştırmak, diriltmek, güldürmek, 
kandırmak, küstürmek, ödettirmek, pişirmek, susturmak, şaşırtmak, taranmak, 
uyandırmak, yıktırmak, zorlanmak vb…

Kelime türetmenin diğer usulleri de şunlar olabilir:

-Başka bir dildeki kelimeyi kendi dil zevkimize, ses âhengimize uygun telaffuza 
kavuşturarak almak: Merdüban = merdiven, gul = gül, lala = lâle, Sangaryos = Sakarya 
vb… 

-Birleşik kelimeler: Açıkgöz, akciğer, Ayazağa, Bahçekapı, boşboğaz, ebegümeci, 
kaynana, kaynata, keçiboynuzu, Kurtboğazı, kuşüzümü, külbastı, orduevi, Sarayburnu, 
Şaşkınbakkal vb… 

-İsim tamlaması: Ayak oyunu, burma bıyık, futbol topu, gece lambası, gözlük camı, 
kapı kolu, masa örtüsü, masa tenisi, oyun arkadaşı, sağlık ocağı, yalancının mumu, yol 
arkadaşı vb… 

-Sıfat tamlaması: Sıfat ile ismin bir araya gelmesiyle teşekkül eder. Sıfat tamlayan, 
yardımcı isim tamlanan = asıl unsurdur. Büyük kapı, ucuz saat vb… Sıfat tamlaması 
isim grubudur. Cümlede isim muamelesi görür.

Tesislerin isimlendirilmesinde, yardımcı kelime önce,  tesisin cinsini belirten asıl 
unsur sonra yazılır: ‘Konak Oteli’, ‘Süreyya Plajı’, ‘Gülistan Gazinosu’, ‘Taşlıtarla 
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Ekmek Fabrikası’, ‘Meltem Pastahânesi’ gibi… ‘Kütüphâne, ‘Köşk Çankaya’ 
denilemeyeceği gibi,  ‘Otel Konak’, ‘Gazino Gülistan’, ‘Kahvehâne Barbut’ 
isimlendirmeleri yanlıştır. 

Bu yanlışlık maalesef  ‘Borsa İstanbul’ ve ‘Kanal İstanbul’ isimlendirmelerinde 
devlet tarafından da yapılmıştır.  Doğrusu ‘İstanbul Kanalı’ ve ‘İstanbul Borsası’ 
şeklinde olmalıydı. Nitekim dünyanın çok bilinen iki kanalı; ‘Panama Kanalı’ ve 
‘Süveyş Kanalı’ olarak anılmaktadır. Bizler de 1453 yılından beri ‘İstanbul Boğazı’ 
diyoruz. Târihin hiçbir döneminde ‘Boğaz İstanbul’ isimlendirmesi kullanılmamıştır. 

Amerikalıların ‘Cafe Bond’ şeklindeki tabelasına özentinin Belediyeler tarafından 
önlenmesi gerekir. Alışveriş merkezlerinde ve mesken sitelerinde yabancı isimlerin 
kullanılması da… Aksi takdirde özentilerin, bozulmaların önünü almak mümkün 
olmaz. Dilimizi de kurtaramayız. 

Elektronik ürünlerle birlikte yabancı kelimelerin de ülkemize girmesi maalesef 
önlenemiyor. Yabancı kelime girişleri de. Her dil, yabancı dillerden ihtiyaca göre 
kelime alabilir. Fakat kaide alamaz. Çünkü dilin yapısını oluşturan, kelimeler değil, 
kaidelerdir. Yabancı dillerden alınan kaideler Türkçeyi önce yozlaştırır, sonra da eritir 
yok eder. Dilimizi kaybettiğimizde, bilinmeli ki candan aziz vatanımız dâhil, 
kaybedilecek hiçbir değerimiz kalmamış demektir. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ELAZIĞ BASIN TARİHİNDEN:
BİR İNCE UZUN YOL

Bedrettin KELEŞTİMUR

Bir uzun yol, bir tatlı serüven…

Elazığ Basın Hayatı…

O hayatı tefekkür, “sizleri şehrin hafızasına…”

Bu şehrin, “bilumum hatıralarına…”

Bu şehrin,  “1880’li yıllardan günümüze…”

Yazılı Tarihini birebir okuyabilirsiniz!

Elazığ’ın, 135 yılı aşan; “neşriyat hayatı!”

***                       ***

Elazığ’da, İlk Basımevi; Vali İzzet Paşa Zamanında…

1866 Tarihinde kurulur!

Başındaki şahıs kimdir?

Müslefzade Rıza Efendi

İlk basılan eser; Ömer Naimi Efendiye ait;

“Kaside-iBürde” ile “Manzume-i Naimiye”

***                                       ***

Ve ilk Gazete, Vali Hasan Refik Bey Zamanında;

“Mamurat’ül Aziz” Gazetesidir

Tarihler, 1883’leri göstermektedir!

Basımevi’nin ilk müdürü de, Hacı Ömer Efendidir!

Gazetenin Başyazarı, “İsbirzadeBaboş Mustafa Efendi

.Daha sonra Sunguroğlu Hacı Kerim Efendi, Ahmet Efendi,

Hacı Hayri Bey, Süleyman Faik Bey, Bitlisli İbrahim Ethem Bey,

Basımevi müdürü Süleyman Faik Bey, Baboş Mustafa Efendi,

Süreyya Bey, Şükrü Bey gibi  eli kalem tutanlar gazetede başyazarlık

yapmışlardır.

***                       ***

Elazığ Basın Hayatında süreklilik/ istikrar ve devamlılık vardır!

1918 tarihinde Haftalık olarak, “Şark Gazetesi” yayın hayatına başlayacaktır

27 Şubat 1922 tarihinde, Milli Mücadeleye destek veren;

“Satvet-i Milliye” Gazetesi, Hulusi Yetişkin tarafından çıkarılacaktır

Aynı yıllarda,  Vali Hilmi Bey Döneminde;

“Yeni Mefküre Gazetesi” Elazığ Basın hayatında yerini alacaktır.

***                                       ***
TURAN GAZETESİ

Elazığ ismiyle birlikte ilk akla gelen gazete;



Basınımızında, “Çınar Ağacı…” olarak isimlendirilen; “Turan Gazetesi”

1 Mayıs 1931 tarihinden itibaren yayın hayatına başlayacaktır!

Gazeteler, sadece haber mahfilleri olarak düşünülmemeli

Onlar,  “fikir ve düşünce hareketlerinin…” odağında olan mekânlardır

Şehirlerin, “irfan okulları…”

Şehirlerin, “sosyal mühendislik…” sivil etüt merkezleri

Demokrasilerimizin, “olmazsa olmazları…”

Yerel Basın,  “sivil ile kamuyu bir araya getiren…” köprülerdir!

Ve en ideali olanı da,  “hürriyet limanlarıdır!”

Şehrin albenisi güçlü olan Çınar Ağacını, “İhsan Turan…” dikeceklerdir!

Kısa zamanda,  “toprağa…” alışacak!

Şehrin suyuyla, havasıyla neşv-i  neva bulacaktır

Cemil Meriç, Ahmet Kabaklı, Ali Rıza Alp, Niyazi YılkdırımGençosmanoğlu;

Ömer Faruk Sanaç,  Şükrü Kacar, Şeref Tan isimlerini burada görüyoruz!

Ve daha isimlerini yazamadığımız onlarca şairimiz ve eserleri!

Turan Gazetesinde ikinci nesil olarak; İsmet, Kemal, Celal ve Turan

Turan isimleri

Üçüncü nesil olarak da,  Eşref ve Murat Turan isimleri…

Bir kutlu davanın yolculuğunu yaptılar.

Bizlerde, ilk yazı hayatımızda Turan Gazetesi’nde; “Fikir Bahçesi” köşesinde,

Arkadaşlarımıla birlikte yerimizi almıştık.

***                                       ***

Basın Hayatımız, “uzun ve ince bir yol!”

“Merkezinde İnsan ve Şehir…” olan kutlu bir yolculuk

25 Ocak 1953 tarihinde yayın hayatına başlayan;

“ULUOVA GAZETESİ…”

Bu gazete, Muhsin Parlar ve Şevket Çeçen tarafından çıkarılıyordu

Daha sonraki yıllarda gazetenin sahipliğini, Aydın Meral üstlenecektir.

31 Temmuz 1972 tarihinde Nurhak Gazetesi…

01 Ağustos 1986 tarihinde Fırat Gazetesi…

İlk defa Ofsetle (27 Ekim 1977 tarihinde) günlük yayın hayatına başlayan,

“Günışığı Gazetesi…” bir fikir ve aksiyon gazetesi olarak çıkacaktır

Gazetenin çıktığı yıllardaki heyecanı büyüktür

O heyecanın mimarı İbrahim Taşel’dir…

Murat Kuşçubaşı, kalemiyle o heyecana kan depolayacaktır

Ve o heyecan kutlu bir hareketinde doğuşunda rol üstlenecektir;

“Türk Dünyası Hizmet Ödülleri…”
Günışığı Gazetesi, 1990 ve 2000’li yıllarda gerçekleştirilen,
Bütün sivil organizasyonlarda çok önemli katkılar sunacaktır.
***                                       ***
Şeref Tan ile birlikte, 24.03 1995 tarihinden itibaren; “Yeniçağ Gazetesi”
Şehrin önemli bir fikir limanı olacaktır.
1995’lerden sonra basın hayatımızda sürekli yeniliklerle birlikte;
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“yeni isimleri” görmekteyiz.
“Yeni Ufuk, Haber, Ayışığı, Hâkimiyet, Haber Kent”
Bütün bunlar, basın hayatımıza, “yeni soluklar” getirecekler
Ve özellikle de, “yeni kalemler” şehrin ufkunu daha da açacaklar!
2016 yılına geldiğimizde Elazığ’da; “12 Yerel Gazete…” vardır
Bu tarihlerden itibaren, “yeni adımlar…” atılacak!
Gazetelerimiz bir araya gelerek; “kendi içerisinde…” ortaklıklar oluşturacaklar.
Günümüzde artık, Elazığ’da 4 günlük gazetemiz yayın hayatına devam etmektedir.
Bunlar, “Günışığı, Yeni Fırat, Hâkimiyet ve Haberkent” gazeteleridir.
***                                       ***
1990’lardan itibaren; “Özel Radyo ve Televizyonların…” basın hayatımızdadır.
Şehrin son 20 yılında  “uzakları yakına taşıyan…” daha etkili bir basın vardır!
Buna son yıllarda,  “internet gazeteciliğini…”
Ve de, “sosyal medyayı da…” birlikte düşündüğümüzde;
Daha etkili, “gazetecilik anlayışı…” karşımıza çıkacaktır
Basınla birlikte, “sivil hayat…”

Ve o hayatın, “katılımcı…”  ve “paylaşımcı…” düşünce ortaya çıkacaktır
Bu anlayışı,  “şehrin kalkınma stratejilerinde…” buluşturmalıyız
Bu anlayışı,  “girişimcilik ruhuyla…” sürekli beslemeliyiz
Bu anlayışı,  “milli birlik ve beraberlik şuurunda…” yoğurmalıyız
Elazığ Basını,  “uzun ince bir yol…”
150 yıla ulaşan kutlu bir yürüyüşün genel adı…
150 yıl içerisinde emeği olan bütün canlara merhabalar diyoruz
Yarınlarında aydınlık olmasını Cenab-ı Allah’dan diliyoruz.

YARIN  SANA GELİYORUM
Hikmet ELİTAŞ

Yanmaktayım için için

Düşünürüm, neden niçin

Yanında uyanmak için

Yarın sana geliyorum.

Sarmış beni aşkın odu,

Konulmaz bu derdin adı…

Aklımın dediği gibi,

Yarın sana geliyorum.

Özlemlerim dağlar kadar

Saçlarıma yağmadan kar,

Umutlarım bayram eder,

Yarın sana geliyorum.

Zorda olsa yolu bulmam

Nedir başka çare bilmem

Olsa da suç, sana demem

Yarın sana geliyorum.

Savrulmuşum yaprak gibi

Suya hasret toprak gibi…

Çağıldayıp ırmak gibi

Yarın sana geliyorum.

Azat edip beni benden

Arınıp kibirden, kinden

Geçip sırat köprüsünden 

Yarın sana geliyorum.
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ÖLÜMÜNÜN 23.YILINDA 
SAMİM KOCAGÖZ 

MEZARI BAŞINDA ANILDI
Abdülkadir GÜLER

Sökeli yazar ( 1916 - 05 Eylül 1993), Söke’de ve yurdumuzun değişik illerinde sanat 

ve kültür çevresinde doğumunun 100. yılı nedeniyle saygıyla ve rahmetle sanat ve kültür 

dünyasında ve Söke ‘de ölümünün 23. yılında anılıyor. Anılmayı da hak etmiş bir 

yazarımızdır. Kırk kuşağı içinde hikâye, roman, deneme, tarih gibi konularda Söke’nin 

adını yurtiçinde ve yurt dışına değin onurla taşımıştır. Eserlerinin bir kısmı yabancı 

dillere de çevrilmiştir. Aldığımız bilgilere göre son zamanlardan bazı eserleri 

Azerbaycan Üniversiteleri’nde tez ve yüksek lisans konusu bile olmuştur. Bu yönüyle 

sevilen ve sayılan bir yazarımızdır. Eserleriyle sanat, kültür coğrafyasında gönüllerde 

izler bırakmıştır.

 

6 Eylül Söke’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yılı etkinlikleri arasında 5 

Eylül 2016 pazartesi günü saat 10.30 ‘da Söke Bağarası kasabasına bağlı Akçakaya 

mahallesinde ( köyünde),  mezarı başında anıldı. Bu anma sırasında Akçakaya 

Mahallesi (köyü ) muhtarı Nihat Gölçük’te hazır bulundu. Etkinliği Söke Belediyesi 

Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan, Kent Konseyi Kadın kolları Meclis Başkanı 

Şennur Çoban Parıldar, Kent Konseyi Genel Sekreteri Eylem Köprüalan Çaldıran ile 

birlikte hazırladıkları programla bu anma töreni gerçekleşti. 

 

Anma töreninde kimle vardı?  Hemen aklıma gelenleri yazıyorum: Kent Konseyi 

Başkanı Muzaffer Ceylan,  Kent Konseyi Kadın Kolları Meclis Başkanı Şennur Çoban 

Parıldar, Beşparmak dergisi eski Genel Yayın Yönetmeni Talat Avcı, adı geçen derginin 

Genel Yayın Yönetmeni H.Hüseyin Gökten ve eşleri Aysel Gökten, Akçakaya köyü 

muhtarı Nihat Nihat  Gölçük, Kadınlar Meclisi Genel Sekreteri Eylem Çaldıran, Söke 

Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Tülay Sarayköylü,  dernek üyelerinden Abdülkadir 

Güler, Metin Akdeniz, Kadın Meclisi üyelerinden Seyhan Cidal, Hatice Remil, Seniha 

Yay, Leyla Sevindik, Güler Nalbant, Aynur Çavuşoğlu, Ümriye Demirkol, Nesrin 

Bayrakçı Arslan, Zülfiye Yayla, Muradiye Akçalı, Eylem Çaldıran, Şenergül Bulu, 

Şermin Akkar, Ecemsu Arkan, Halil Arkan, Gazeteci  Necati Maldar  ve Söke 

Belediyesi oto şoförü İsa Toprak ile birlikte Akçakaya Köyünde Kocagöz Aile 

Mezarlığında hazır bulundular. Mezarlığın giriş bölümünde Akçakaya köyü muhtarı 

Nihat Gölçük ve bir kısım köylüler bizleri karşıladılar. Mezarlık ve çevresi tertemiz 

hazırlanmıştı. Köyün imamı da aramızda bulundular.  
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Yazar Samim Kocagöz’ün mezarına Kalpaklılar adını taşıyan bir çelenk çiçek 

konuldu. Samim Kocagöz ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. 

Saygı duruşundan sonra Şennur Çoban, Talat Avcı, Abdülkadir Güler, H.Hüseyin 

Gökten ve Tülay Sarayköylü Samim Kocagözle ilgili kısa ve özlü birer konuşma 

yaptılar. Bu konuşmalardan köyün imamı Kur’an bazı süreler ve ayetler okudu. Başta 

tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere Samim Kocagöz ve bu mezarda vefat 

edelere dualarda bulunuldu. Mezarı başında dualarla şat edildi.

Adı geçen mezarlıkta dünden bugüne en yakın akrabaları da vardır. Bunlardan 

bazıları: 

 

Samim Kocagöz (1916-1993), Samim Kocagöz’ün eşi Sevinç Kocagöz (  1919- 

1991),Halil Kocagöz ( 1930- 1981), Necim Kocagöz (  1921- 1991), Dr. Reşit Gürel ( 

1908-1971),Yazar Ferzan Gürel ( 1919- 2009), Vahide Kocagöz ( 1897- 1964), Şükrü 

Kocagöz ( 1889- 1954), Şükrü Kocagöz’ün kızı Nujan ( 1904-1924), Elisabeth Kocagöz 

(1923 - 2004 ), Osmanzade kızı Ayşe (1880- 1960), Ayşe’ nin mezar taşında dikkatimi 

çeken Osmanlıca, Farsça yazılan şu sözleri aynen alıyorum: 

 

 “ Dil hasta oldu bir zaman

    Tedavisi de bitti tüvan

    Uçtu nihayet mur-gü can

    Çünkü harap oldu kafes” 

 

Özet olarak açıklamak gerekirse: Bir zaman dil hasta oldu, tedavisi de bitti, nihayet 

bu can da uçtu, çünkü insan göğsü harap oldu. 

 

Bu anma töreninden sonra Akçakaya Köyü ( mahallesi) muhtarı Nihat Gölçü’nün 

daveti üzerine evlerine gitti.  İki katlı taştan, betondan yapılmış düzenli bir evleri ve 

genişçe bir bahçesi vardı. Her şey yerli yerinde. Bahçede yediveren üzüm asmaları ve 

çiçeklerle dopdolu. Bu bahçede oturduk,  çaylarımızı içtik,   üzümlerinden yedik. 

Ayrıca Akçakaya’nın pınar sularından içtik.  Köy muhtarı Nihat Gölçü,  Akçakaya 

hakkında şu bilgileri verdi: Köyümüz çok eski bir köydür, 17. yüzyılda Akçakaya 

Tımarı diye geçer. Köyün camisi çok eski olup 1725 tarihinde ibadete açılmıştır. Halen 

nüfusu 300 civarındadır.  Eğitim-öğretim taşımalıdır. Köyümüzün suyu dağdan geliyor 

içim hoş bir pınar suyudur. Çocuklarımızın eğitimi için Söke’de ikamet ediyorum. 

Ancak her gün gelip gidiyorum” dedi…

 

Samim Kocagöz’ün bana gönderdiği bir mektubu: 

 

9 Aralık 1989 tarihli bana İzmir / Karşıyaka’dan gönderdiği mektup daktilo ile 

yazılmış, sade ve samimi bir hava içinde yazılmıştır. Bu mektubu arşivimde tam 27 

yıldır saklı tutuyorum. Ben de önemi ve tarihi bağlamında aslına uygun olarak aynen 
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sunmak istiyorum:

 

 SAMİM KOCAGÖZ

  1780 Sokak No: 2

        Karşıyaka

          -------------

           İZMİR                                                                               

 

          9 Aralık 1989

      Sayın Abdülkadir Güler,

                  Mektubunuzu aldım. Göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkürler 

ederim. Söke’ye pek sık gelemiyorum. Geçen yıl hafif bir felç geçirdim. Tek parmakla 

makinede yazmaya başladım. Daha iyiyim.

            “BEŞPARMAK” dergisini bana gönderiyorlar. Oğlum Fadıl, Söke’ye gelip 

gidiyor, ona söylemişler, benimle bir konuşma yaptı. Getirecek. Ben de daha iyileşince 

yazarım.

            Benim şiirlerim yoktur. Dileyim altmış yıl öncesi ortaokul sıralarında kaldı, 

yitti, gitti. Sonra da hiç şiir yazmadım. Şiiri severim. Güldestenize başarılar… Sökeli 

şair, öğretmen Ahmet Altümseği unutmayın. Sağ mı bilmiyorum. Yıllar önce Balıkesir 

Maarif Müdürü idi. Sonra müsteşar oldu galiba. Pek iyi bilemiyorum. Ama benim 

Söke’de ilkokulda arkadaşımdı. En iyisi siz, Şükran Kurdakul’un Şairler ve Yazarlar 

Sözlüğüne bir bakınız. Orada var, gözüme ilişmişti. Son baskısında olacak. 

 Bende kalan, bulunan kitaplarımdan, Söke Hacı Halil Paşa kitaplığı için 

göndereceğim. Hepsini bulamam. Yarım yüz yıldır otuz oldu yazdığı  /  kitaplarım.

Selamlar, esenlikler.

                                                                  Samim Kocagöz

                                                                          ( imza ) 

Sökeli yazar Samim Kocagöz aradan 23 yıl geçse de her zaman gönüllerimizde 

saygıyla ve sevgiyle anılacaktır. Eserleriyle Söke’nin adını, tarihi, gelerek ve 

göreneklerini, “Kalpaklılar” adlı eserini Söke’nin Milli Mücadeledeki yerlerini, ” Bu 

şehrin İki Kapısı ( Nabi’nin Park Kahvesi )”  yapıtıyla Söke’nin yaşayışını ve 1922 lerde 

Söke’nin kurtuluş günlerini anımsatıyor. Milli Mücadele de Söke’ye kadar gelen bir 

İtalyan uçağını nasıl tesirsiz hale getirdiklerini bir roman  örgüsü akıcı ve yalın bir dille  

anlatıyor.  Her yönüyle vatanımıza bağlı,  bayrağımıza bağlı, cumhuriyetimize inanmış 

bir yazar olarak her zaman saygıyla anılmaya layıktır. Vefatının 23 yılında rahmetle 

anıyor, ışıklar içinde uyusun diyorum.

Sökeli yazar Samim Kocagöz, köklü bir aileden geliyor. Yaşadığı kenti ve bu kentin 

insanlarını unutmayan unutulmaması gereken bir yazarımızdır. Bizler de Sökeliler 

olarak ölümünün 23.yılında atalarına ait Söke Bağarasına bağlı Akçakaya köyüne kadar 

gidip kabri başında sevgiyle ve saygıya andık. Sökeli gençlere bir tavsiyem olarak: 



AKPINAR44 Sayı: 70 Temmuz - Ağustos 2017

Samim Kocagöz’ün tüm yapıtlarını gözden geçirmeli, severek okumalıyız. Samim 

Kocagöz Söke’nin adını onurla tüm Anadolu’ya ve hatta Romanya’ya ve Azerbaycan’a 

kadar tanıtan altın yürekli yazın (edebiyat ) dünyasının köşe taşlarından biridir. Bunun 

için S. Kocagöz’ü okuyup ve tanıtmalıyız. Bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyor,  

ışıklar içinde uyusun diyorum.

SENİ DÜŞLEMEK
Hatice TÜRKOĞLU

Seni düşlemek; bir denizin,

En dibini düşlemek gibi sanki.

Ateşin kızıllığına dokunmak,

Karanlık bir kuyuya inmek,

Tam olucam derken;

Eksildikçe eksilmek gibi.

Ne kadar sever insan bilmem...

Ne kadar aşık olur?

Bundan da zerre anlamam...

Bir tek şey ne kadar bağlanır sımsıkı;

Ne kadar özler dünyanın,

O en en hisli sesini bilirim...

Hiç dokunmadan ne kadar,

Ne kadar hisseder varlığını.

Tıpkı yanı başındaymış gibi...

Bilirim bilirim de işte,

Sen bilmezsin ya;

İşte bu yüzden hıçkırıklar...

Canımı yakıyorsun.

Puslu pencere önlerinde.

Şu mahallemizde hani;

Bir türlü yanmayan,

Hiç aydınlatmayan sokak lambası.

İşte onun gibi ışıksız,

Ruhumdaki dünya da,

Bir türlü aydınlanmıyor.

Ağlamak tabi ya ağlamak,

Hiçbir şeyi çözmüyor.

Aksine düğümlüyor...

En çokta en çokta hıçkırırken,

Kalıyor boğazımda, nefes yok.

Şimdi ne mi diyorum,

Hıçkırıklara boğdun ya beni,

İmdat diyemedim hiç.

Ateşlerde yaktın ya,

Yangın var hem de tâ içimde,

Diyemedim "yandım"...

Bazen diyemezsin

Kimse bilmesin diye değil,

O bilmesin diye.

Bilirse de olmayacak bilirsin...

İşte bu bilmece var ya;

Ağır bir yük yükledi omuzuma.

Tutunamıyorum biliyorum.

Biliyorum düşeceğim.

Ya kaldırım kenarına,

Ya deniz kıyısına,

Sonuç tek "düşeceğim".

Ve yine aman dileyemeyeceğim...

Son bir şey olur da öğrenirsen;

Buna intihar deme.

Çünkü bu bir hapis.

Senin hapsinde, sonsuza denk sen de...

*Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sanat Tarihi 

bölümü 1. Sınıf öğrencisi
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