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       Elimde bir dergi… Bir edebiyat dergisi… Orhan Okay Ağabeyimiz için 

hazırlanmış bir özel sayı… Dergi Konya’ya gelmiyor. Doğrusu ben de özel yöntemlerle 

dergiyi edinme çabasına girmiyorum. Yıllarca önce benden bir özel sayı için bir yazı 

istemişlerdi ve ben de göndermiştim. O sayıdaki en ciddi iki yazıdan biri benimki idi. 

İnternet ortamından gönderilen bu yazımın ne yazık ki imlasına müdahale edilmiş, 

cümlelerim karıştırılmış ve bazı yerleri anlaşılmaz hale getirilmişti. Bir uyarı yazısı 

yazıp kibarca açıklama istedim. Böyle bir yüceliği göremeyince dergiyi almayı da 

bıraktım. Bana saygısı olmayan dergiyi niçin okuyayım ki… Hatta bu durumlarını dile 

getiren bir de yazı yayımladım. O günlerde Şehzade Mustafa’nın boğdurulmasıyla 

ilgili bir dizi gösteriliyordu bir TV kanalında… Dizinin sadece o günkü bölümünü 

izlemiştim. Bana neydi 46 yıllık padişahın sarayındaki olayların cilvesinden. İşte o 

yazımı dizideki bir damadın adıyla süslemiştim! On yıllardan beri bildiğim bu damat 

efendi gelip bizim yazımızın tepesine oturuvermişti: Maktul Bir Yazı Nasıl Olur?  

(Erciyes, 35 (411), Mart 2012, 2-3).  

  Bu girişi niçin yazdım? 1967’den beri tanıdığım ve onu tanıyan meslektaşları 

arasında kudemâdan olduğumu bildiğim için, Orhan Okay Ağabey hakkında 

ölümünden sonra birkaç yazı kaleme almıştım. Ancak bu işi eksiksiz olarak 

yapabilmem için hakkında yazılan son yazıları da görmek istemiştim. Bu yazıların bir 

bölümü, yukarıda dokunduğumuz derginin özel sayısında yer alıyordu (Mart 2017). 

Bu arada kendi dergileri için bir yazı isteyen taşralı bir üniversitede görevli genç bir 

kardeşimle konuşurken güzel bir cümleyi yakalayıverdim. Bu arkadaşım da derginin 

illerine gelmediğini, ancak İstanbul’daki öğrencileri aracılığıyla elde ettiğini, hatta bir 

de fazla kopyasının olduğunu söyleyince ben de rahat ettim. Sağ olsun genç kardeşim 

onu bana, aktarmalı kargolarla Erdemli’ye kadar ulaştırdı. Dergideki yazıların 

neredeyse yarısı benim de öğrencim olan genç kalem sahipleriydi. Ancak orada benim 

neslimden de bir iki adın olmasını isterdim.  

 Ne de olsa tatili 365 gün olan bir emekliyim. Okuduğum yazılardan birini, 
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benim de öğrencim olan T. Ş kaleme almış:   Orhan Okay’ın Objektifinden Paris (s. 42-

45).  Ağabeyimizin  2016’da Dergâh Yayınları arasında yayımlanan Bir Başka Paris 

kitabını hatırlıyorum. İki yıl (1963-1965) kaldığı Paris’i belki karış karış değilse bile 

adım adım dolaşmasının hatıralarını fotoğraflarla süslemiş. 248 sayfalık kitabında 

yüzlerce fotoğrafa yer vermiş ve bir tür Türk gezginler için bir gezi kitabı havasında 

verilmiş kılavuz diye de değerlendirebiliriz. 

 Sağ olasın ağabey,  benim gibi 79 yaşına gelip de daha Paris’i gör(e)memiş birisi 

için sanal bir gezi yaptırıyorsunuz. Bazı yerlerde fotoğraflara bakarken sizinle birlikte 

oluyor, birlikte değerlendirmelerde bulunuyoruz. Eyfel Kulesi’ne çıkarken yanınızda 

sadece Mübeccel Ablamız mı vardı, bizi görememiş miydiniz? 

 Sahi, birilerinin su yol eylediği Paris’e ben niçin hiç uğrayamadım acaba? 

Elbette benim lisân-ı Fransevîüzre kelam eylemem zor. (‘Sanki London’a gitmişliğim 

var mı ki?) Atalar, at binenin, kılıç  kuşananın demiş de gerisini getirememiş. Oysa o 

sözümüzün  bir de üçüncü dilimi var: Uçak bileti işini bilenin.  Üniversite ikide veya 

üçte öğrenciyiz. Ders yılı başlayalı bir iki hafta olmuş. O yıllarda daha doçent olan 

hocalarımızdan biri anlatıyordu: ‘Bu yıl yurt dışında yedi kongreye katıldım.’ Biz daha 

hocamızın katıldığı kongre nedir, bilmiyoruz.  Sonradan öğreneceğiz ki bir de bilim 

kongreleri olurmuş, hocamız onları kastediyormuş. Bizim bildiklerimiz gazetelerde 

yer alan parti ve dernek kongreleri ile bizim öğrenci cemiyetlerinin kavgalı dövüşlü 

toplantıları… Ve hocamız bu yedi kongrenin adını, yapıldıkları ülkeleri ve bilet 

parasını hangi bakanlık veya genel müdürlükten  aldığını söylüyordu. Yani sözü 

atasözüne getirirsek, Uçak bileti işini bilenin… Hocamızın kimliğini vermiyorum, 

bilenleriniz çıkacaktır.  

 Biz işimizi bilemedik ve de Parislere, Marislere filan uçamadık! ‘Uçamadık’ mı, 

yoksa ‘uçmak mı istemedik?’ Anlatayım.  

  Daha emekli olmamıştım. Başkanlık odamın telefonu çaldı. Bir delikanlı sesi 

adımı vererek beni aradığını söyledi, kendini tanıttı, filan. Arama sebebini ortaya 

koydu: Portekiz’de mi, yoksa Letonya’da mı,  bir uluslararası kongre varmış. Oraya 

katılmak istiyormuş. Kongrenin konusunu sordum. O delikanlının yanından 

geçmediği bir alan… Genel bir alan değil… Bildirisinin konusunu söyleyerek nasıl 

bulduğumu sordu, çünkü toplantının konusu benim alanımın ta kendisi idi. Bu 

saatten sonra ağzımızı açıp, ‘Oğlum, toplantının konusuyla ne ilgin var ki?’ demedim, 

‘Kongre dilleri arasında Türkçe de var mı?’ diye sordum, yokmuş. Delikanlının 

yabancı dil bilgisinin test çözme seviyesinde olduğunu bildiğim için sormuştum bu 

soruyu. İçimden de, ‘Tamam, Rampalı Çarşı’daki tercüme bürolarına iş düşecek…’ 

düşüncesini geçirmeden edemedim. Bir daha haber alamadım, gitmiştir herhalde… 

Nasıl olsa üniversitelerin ilgili fonlarından destek alarak yurt dışına çıkma hakkınız 

var. 
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 Akıl hocasıyız veya danışmanlık ücreti (!) almıyoruz ya, bir telefon daha… 

‘Hocam, Daha bu yılın yurt dışına çıkma hakkımı kullanamadım. Tavsiye edeceğiniz 

bir kongre var mı?’  

 Ne diyebilirsiniz ki… Kırmadan, dökmeden bu gençleri doğru yola 

getireceksiniz. Benim de böyle bir maceram (!) olmuştu. 1995’te Japonya’nın 

Kawasaki şehrinde toplanacak olan  35.  PIAC toplantısı için  o yıllarda üyesi olduğum 

Türk Dil Kurumu’ndan izin çıktı, bütün masraflarım ödenecek… Gidip avans almam 

bekleniyor. Hesap etmişler, o kadar yüksek bir tutar ortaya çıkmış ki ürperdim. Ben 

oraya gidip 15 dakika konuşacağım ve bu para harcanacak. Telefon etme sırası bana 

geldi. 'Arkadaşlar, o kadar çok parayı bu küçük konuşma için harcamaya gönlüm razı 

olmadı, gitmeyeceğim.’ Hazırladığım bildirim yanıma kâr kaldı. 

 Daha sonra durumu öğrenen bazı arkadaşların bana hangi gözle baktıklarını 

söylememe bilmem gerek var mı? Çünkü ülke dışına çıkan bazıları bildirilerini bile 

sunmadan gezip ve de tozup geliyorlardı. Bu, benim alanım için değil, başka alanlarda 

da geçerli idi.  

 İşte ben bu tür kongre yolculuklarını yapmadım. Ama yapmak isteseydim ben 

de Paris’i,  Orhan Ağabey’in Paris’ini çoktan görmüş olurdum.  

 Bu yazımla Türk üniversitelerinin dışarıya açılmalarının önünü kesmeye filan 

çalışmıyorum. Elbette bizler ülkemizi temsil edeceğiz. Ancak bunun da bir ölçüsü 

olmalı, değil mi? Daha ülkesinde ulusal bir toplantıya bile katılmamış delikanlının 

veya genç kızımızın uluslararası toplantılara bir ekip olarak katılmasını bilmem ki siz 

de yadırgamayacak mısınız?  

 Ben; Erzurum, Ankara, Konya, Eskişehir, vb. yerlerde onlarca ulusal ve 

uluslararası toplantı düzenledim. Bu toplantılar için gençleri yüreklendirdim, ama 

önce ulusal toplantılarda kendilerini göstermeleri gerekirdi.  

Son yıllarda üniversitelerimiz bir toplantı sağanağı başlattılar. Ama kimselerin haberi 

yok. Haberi  internet sayfasına koyuyorlar ve kimseler bilgi sahibi olamıyor. Saldım 

çayıra/Mevlam kayıra hesabı… Kovboy filmlerindeki ödül avcıları gibi kongre avcılığı 

başlıyor. Yani işinizi, gücünüzü bırakacaksınız; A Üniversitesinde toplantı var mı? 

Veya ‘Bir de Z üniversitesine bakayım’ diye dolaşıp duracaksınız. Ortaya atılan bir 

toplantı, kim gelirse gelsin, biz seçer, eleriz hesabı.  

 Bu yıl yapılan toplantılardan birinin Bilim Kurulu’na beni de yazmışlar. Vallahi 

hiç haberim yok. Bir dost bilgi verdi de öğrendim. Orhan Şaik Hocamızın deyişiyle, 

‘Bire yârenler, bari bir de, nezaketen de olsa, davet yazısı gönderiverin!’  

 Yeni modalardan da söz edelim. Artık toplantıların uluslararası boyut 

kazanması için bilim kurullarında en az bilmem kaç ülkeden ad olacakmış. Yaz babam 
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yaz, hocanın haberi olmadıktan sonra kimleri yazarsan yaz.  

 Bir toplantının bilim kurulunda 163 ad vardı, bir başkasında ise 180 

civarında… Bir de şu güzel (!) haberi aktarayım. Bir üniversitemizin düzenlediği anlı 

ve de şanlı internet sayfası duyurusunda şöyle bir madde daha vardı: ‘Bir kişi en fazla 

üç bildiri ile katılabilir. Üçüncü bildiriler için 150. TL ücret ödenmelidir.’ Bir başkası 

ise sayıyı iki ile sınırlandırmış ve parayı ikinci bildiri için istiyor. 

 Allah aşkına, nasıl olur da bir kişi bir toplantıya üç ayrı bildiri ile katılabilir ki? 

Kes-yapıştır metoduyla bile bu kadar başarılı olunacağına inanamıyorum. Ancak son 

zamanlarda yeni bir moda türedi. Prof. hanım veya bey, çağırıyor araştırma 

görevlisini, talimatı veriyor: 

“Ahmet / Ayşe, filan kongreye katılalım. Sen bir bildiri hazırla, benim adımı da başa 

yaz. Kabul ederler. Seni tek başına kabul etmeyebilirler.” 

 Alanımızda düzenlenen ilk toplantılara bir bakınız, böyle komiklikleri 

göremezsiniz. Bazı tıp ve teknik alanlarda gerçekten ortak çalışmalar yapılabilir ama 

bizim alanlarda böyle komikliklere hiç gerek yoktur. Marmara çevresinde düzenlenen 

bir toplantıda altı imzalı bir, beş imzalı beş bildiriyi görünce işin boyutunu daha iyi 

anlamış oldum. 

 Paris’e gelince… Ben de her yıl Paris ve benzeri büyük şehirlerde düzenlenen 

toplantılara katılabilirdim, katıldıklarım da olmuştur. Ama katıldıklarımın hakkını 

verdiğimi söylemeliyim. Avrupa’dan vazgeçtik, Asya’yı da suyoluna çevirenlerin 

sayısını tespitte oldukça zorlanacağız. Eğer sizi Sibirya’dan veya Urumçi’den 

masraflarınızı karşılayarak çağırıyorlarsa mutlaka gidiniz, ama yazımızın başındaki 

hocamızın yaptığı gibi, o bakanlığı, bu genel müdürlüğü kullanarak zinhar bir yerlere 

uçmayınız. Elbette liste veremeyeceğiz ama ne deniliyordu o eski sözümüzde, ‘Biz 

kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz.’ 

 Sözümüzü tatlıya bağlayalım. Artık devlet üniversiteleri gibi vakıf 

üniversiteleri de bilimsel toplantılar düzenliyor, gençlerin yolunu açıyor. Bu yolda 

ortaya konulan çalışmaların bazılarını takdirle karşılıyorum. Çünkü onlar özgün 

çalışmalar olup yararlandıkları kaynakların hepsini yazılarında anıyorlar. Bu da Türk 

biliminin eski hastalığından kurtulduğunun güzel bir sonucudur. Benim neslim yavaş 

yavaş köşelerine çekilirken umut veren gençlerimizin ortaya çıkması bizleri de 

sevindirmektedir. Umudumuz bu tür gençlerin sayısının artmasıdır.
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73. SAYI  4 TL
AKPINAR : Yeni Çarşı İş Merkezi

 B / Blok • NİĞDE

ALAADDİN CAMİ: Alâeddin Tepesi'nde 
yer almaktadır. Anadolu Selçuklu Hüküm-
darı Alâeddin Keykubat zamanında, Niğde 
sancak beyi Ziynettin Beşare tarafından 
1223 yılında yaptırılmıştır. Kitabesine göre 
yapının mimarları, üstad Sıddık ve kardeşi 
Gazi'dir. Ayrıca inşa kitabesinde, Müste-
nireddin adı geçmektedir, bu şahsın 
caminin inşaatından sorumlu yapım 
yöneticisi olduğu anlaşılmaktadır. Bazı 
onarımlarla günümüze gelen cami, orijinal 
özelliğini büyük ölçüde korumakta ve 
işlevini devam ettirmektedir. Cami iki 
kapılıdır. Doğuya bakan kapı üzerinde yaz aylarında 09.30 – 11.00 saatleri arasında güneş ışıklarının 
bıraktığı gölge, kapı taşlarını maharetli elleriyle işleyen ustanın “ Taçlı Kadın Başı” nı ortaya 
çıkartmaktadır. Efsaneye göre usta, âşık olduğu ve hiç evlenemeyeceğini bildiği Niğde Sancak 
beyinin kızına duyduğu aşkı sonsuza dek yaşatmak için konuyu kapı süslemesindeki taşa 
resmetmiştir. Yapı, harim ile kuzeydoğu köşesine yerleştirilen tek şerefeli minareden oluşmaktadır.
HATIROĞLU ÇEŞMESİ:
Alâeddin Tepesi'nde yer almaktadır. Alâeddin Camii'sinin hemen karşısında bulunmaktadır. Anadolu 
genelinde günümüze ulaşan nadir Selçuklu çeşmelerinden birisidir. Çeşme kitabesinde göre 
Şerafettin Mes'ud tarafından M. 1267 yılında inşa edilmiştir. Çeşme yapısı orijinal özelliklerini 
koruyarak günümüze gelmiştir. Çeşme oldukça sade inşa edilmiştir. Çeşme monotonluğunu 
cephesinde bulunan mermer kitabe gidermektedir. Günümüzde çeşme fonksiyonunu 
sürdürmektedir.
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