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Y ıllardan beri anlayamadığım bir konudur. Niçin belli mevkilere 
gelen, belli sorumlulukları yüklenmiş kişiler, tecrübelerini, yaptık-
ları ve yapamadıkları şeyleri yazılı olarak kendinden sonrakilere 

aktarmazlar. Hatta düşünüyorum da, bunu yasal olarak zorunlu hale getir-
mek ve böylelikle gelecek nesillerin faydalanacağı muazzam bir arşiv oluş-
turmak belki de en sağlıklı yol olabilir. Fakat ülke olarak ne elimiz kalem 
tutuyor (etrafınıza bakın kaç kişi günlük tutuyor), ne de kitap okuyoruz. 
“Yaşam Kitabı” konusunu tartışırken, birçok arkadaşımız haklı olarak 
“Bunları yazsak da kim okur” dediler. Doğru...  Birleşmiş Milletler ista-
tistikleri bize Türkiye’de kimsenin kitap okumadığını gösteriyor. Bunlara 
bir göz atalım: 
 
- Toplam nüfusu sadece 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama 
10.000 tirajla basılırken, nüfusu 10 katı olan Türkiye'de 1000 - 2000 civa-
rında basılmaktadır. 
-  Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitap alımı, ortalama 100 ABD 
doları, Türkiye'de ise bu rakam 10 ABD dolarının altındadır.  
-  Türkiye'de her 100 kişiden sadece 4.5 kişi kitap okuyor.  
-  Japonya'da yılda 4 milyar 200 milyon kitap basılıyor. Türkiye'de sadece 
23 milyon (ders kitapları hariç).  
- Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu'nda, kitap okuma oranında 
Türkiye, Malezya, Libya ve Ermenistan gibi ülkelerin bulunduğu 173 ülke 
arasında 86. sırada.  
-  Japonya'da kişi başına düşen kitap sayısı yılda 25, Fransa'da 7, Türkiye'de 
ise yılda 12 bin 89 kişiye 1 kitap düşüyor (ders kitaplarının dışında).  
-  Türkiye'de yüksek öğrenim görenlerin oranı 1960'a göre 17 kat arttı. 
Ama yüksek  öğrenim mezunlarının kitap okuma oranı 1960'ın altında kal-
dı.  
 
Görülüyor ki Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması için sadece 
ekonomisini düzeltmeye değil, kültürel yapısını da değiştirip geliştirmeye 
ihtiyacı var. 
 
Peki bizler, devlet veya özel sektörde en üst mevkilerde görev yapmış, ül-
kemizin bugün gelmiş olduğu yerin oluşmasında olumlu veya olumsuz etki 

Giriş 
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yapmış kişiler de ülkemizin büyük çoğunluğu gibi, bugüne kadar edindiği-
miz birikimlerimizi, bizden sonraki nesillere aktarmak için hiçbir çaba sarf 
etmeyecek miydik.  Genç mühendisler, genç yöneticiler, gene bizim geçti-
ğimiz aynı yollardan geçip, aynı deneyimleri yaşayıp, aynı hataları yaparak 
mı olgunlaşmalıydılar. Onlara yol göstererek, benzer olaylardaki davranışla-
rımızın sonradan nasıl neticelendiğini, iyi veya kötü sonuçlarını   anlatarak, 
daha iyi gelişmelerini, ülkeye daha faydalı olmalarını sağlamak bizim göre-
vimiz değil miydi?  
 
Mezuniyetimizden bu yana tam elli yıl geçti. Nereden nereye geldiğimizi 
anlamak için 1960 yılında Türkiye nasıldı bir ona bakalım. 
 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963-1967 yıllarını kapsayan bir plandır.  
Bu çalışmanın girişinde 1960 yıllarının başındaki Türkiye’nin bir fotoğrafı 
verilmektedir: 
 
“Nüfusumuz 27.6 milyondur. Nüfus yılda %3 artmaktadır. Büyük 
kütleler çok kötü şartlar içinde ve uygarlık araçlarından yoksun ola-
rak yaşamaktadır. Okuma yaşında bulunan ve bu yaşı aşmış çocuk-
ların yüzde 60’ı okuma yazma bilmemektedir. Köylerin yüzde 53’ü, 
kasabaların yüzde 55’i içme suyundan yoksun veya yeteri kadar iç-
me suyu bulamayacak durumdadır. Nüfusun yüzde 69’u elektrikten 
faydalanamamaktadır. Doğan her 1000 çocuktan 165’i bir yıl içinde 
ölmektedir. Nüfusun yüzde 2.5’u veremlidir. Buna karşılık 4 bin ki-
şiye bir doktor düşmektedir. Şehir konutlarının yüzde 30’u oturula-
mayacak durumdadır. En büyük üç şehirdeki nüfusun yüzde 30’u 
tek odalı evlerde yaşamaktadır. Gecekondularda yaşayan insan sayı-
sı 1.2 milyondur. 1960’daki gayri safi milli hasılamız 5.5 milyar dolar, 
kişi başına düşen gelir ise 205 dolardır. Tarımın milli gelir içindeki 
payı %42, sanayinin ise %23’dür. İthalatımız 468.2 milyon dolar, ih-
racatımız ise 320.7 milyon dolardır. ” 
 
Bu elli yıl boyunca ülkemiz ve bizler ne kadar değişiklikler geçirdik... Bir 
düşünün... Televizyonun, bilgisayarın olmadığı günleri... Hesap makinesi 
yerine, bugünkü öğrencilerin ancak müzelerde gördüğü, sürgülü hesap cet-
vellerini kullandığımız günleri... Üç kuruşa bindiğimiz tramvayları... 
1960’da 27 milyon olan Türkiye nüfusunu, 1 milyon 890 bin olan İstanbul 
nüfusunu... Üç bin öğrencili ve beş fakülteli İ.T.Ü.’nün yirmiyi aşkın bö-
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lümlü ve yirmi beş bini aşkın öğrencili üniversite haline dönüşünü... 
1960’da 21 bin olan İstanbul’daki otomobil sayısının, 2010 sonunda iki 
milyona çıkışını... Bir telefon bağlatmak için saatlerce beklemekten, bugün 
ilkokul çocuklarının bile elinde bulunan cep telefonlarına geçişi... 
Bu ve bunlara benzeyen yüzlerce, binlerce olumlu olumsuz değişimi, gör-
dük, izledik yaşadık… 
 
Peki bu olumsuz veya olumlu değişimlere bizlerin hiç mi katkısı olmadı?.. 
Acaba sonradan kendimizle hesaplaşırken hiç “Şunun yerine bunu yapsay-
dım bazı sonuçları değiştirebilirdim” dediğimiz olmadı mı?..  
 
Bu düşüncelerden yola çıkarak “Yaşam Kitabı”nın bir ilk olarak 1960 
İTÜ Makine Fakültesi mezunları tarafından yazılmasını ve çalışmanın ge-
rek bizim yaşlarımıza gelmiş bütün mühendislere gerekse diğer bütün mes-
lek mensuplarına bir örnek olmasını öngördüm. Onlar da bunu bir gelenek 
haline getirerek kendi deneyimlerini sonraki nesillere aktarsın istedim. 
 
Bu yaklaşıma arkadaşlarımızın da katılmasıyla elinizdeki yaşam öyküleri 
doğdu. Gönül isterdi ki bu çalışmaya tüm 1960 mezunları katılsın.  
 
André Gide’in bir sözünü hatırlatmak isterim: 
 
“Hatıra yazmak ölümün elinden bir şeyler kurtarmaktır!..” 
 
 
Oktay Aras 
 
 
 
 
(Kitabın sonundaki bölümde, İ.T.Ü.’den mezun olduğumuz 1960 yılı Türkiye’si ile 
mezuniyetimizin ellinci yılındaki 2010 Türkiye’sini karşılaştıran bir tablo verilmiş-
tir.) 



 



Yazarlar alfabetik sıraya göre yer almıştır. 
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1935 yılında Akseki’nin Dutluca köyünde doğdu. İlkokulu Ak-
seki’de, ortaokulu Turgutlu, liseyi de Manisa’da bitirdi. İTÜ Ma-
kine Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümünde yüksek tahsilini 
yaptı. 
Üniversite öğrenciliği sırasında arkadaşlarıyla beraber  Ötüken 
Yayınevi’ni kurdu. Askerliğini İzmir ve İstanbul’da Hava Harp 
Okulu’nda yaptı. Askerlikten sonra akademik kariyeri seçen Prof. 
Yüksel, Uçak İnşaatı Kürsüsünde, doktorasını, doçentlik tezini ve 
profesörlük tezini tamamladı.  
Uzun seneler üniversitede uçak mühendislerini yetiştirdi. Bir dönem 
dekan olarak görev yaptı.  
Emekli olduktan sonra  ikisi ana-teori, dördü bunların uygulaması 
altı uçak dizayn kitabı yazdı.  

Toroslardan İstanbul’a – Oğlak Gütmekten Uçak Dizaynına 
 
Nisan 1935’de Akseki-Dutluca köyünde doğdum. Çocukluğum, bütün ar-
kadaşlarım gibi, tarlada-bağda-bahçede bağ ve bostan bekleyerek, öküz-
eşek-at, özellikle oğlak güderek.. kendi ellerimizle yaptığımız çeşitli oyun-
caklarla tek, çift ve çok iştirakli, yarışmalı, kazanmalı-yenilmeli, ütmeli-
ütülmeli oyunlarla geçti.  
Tecrübeme istinaden şunu rahatça söyleyebilirim: En kolay güdülen hay-
van öküz, en zor güdüleni ise oğlaktır. Birincisi için maharet gerekmez; 
çünkü, öküzün sağa-sola hareketi gayet ağırdır; otlama yarıçapı 100 m’yi 
geçmez; yeter ki ot bulunsun. Oğlağa gelince: Onun ne yapacağı, ne tarafa 
ne kadar kısa sürede ne kadar uzaklaşacağı hiç belli olmaz. En geri zekâlı-
lar bile mükemmel bir öküz çobanı olabilir de, oğlak gütmek için pratik 
zekâya, dikkatli olmaya, sabırla karışık çevikliğe ihtiyaç vardır. Bütün zorlu-
ğuna ve bizi zıvanadan çıkarmasına rağmen oğlak gütmeyi öküz gütmeye 
tercih ederdik. Hele yanında at ve eşek de varsa.. Çünkü, bunun gidiş ve 
dönüşte yaya yürümekten kurtulma gibi önemli bir avantajı vardır.    
Her erkek çocuğun, daha beş-altı yaşından itibaren, sapı koç veya teke 
boynuzundan yapılmış, açılır-kapanır, keskin birer bıçağı olurdu. Bununla 
her şeyi ve her türlü oyuncağı bizzat yapardık: Çelik-çomak için kazık, 
çamdan topaç, pinar da denen pelitten sapan yapardık. Televizyonda, ba-
şından ayağına kadar yüksek kapasiteli silahlarla donanmış zırhlı İsrail as-

 Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel 
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kerlerine sapanla taş atarak cevap veren Filistinli çocukları gördükçe kendi 
yaptığımız tam simetrik sapanlarla kuş vurduğumuz, yılan ve fareleri yara-
ladığımız günleri hatırlarım hep. Koni+basık silindir terkibi, ucu kabaralı 
topaçlarımız tornadan çıkmış usta işi kadar dönel simetriye sahip olurdu. 
Uygun toprak zeminlerde, bilhassa yeni yapılmış evlerin geniş salonlarında 
öyle bir döndürürdük ki onları, zarif bir şekilde hafif bir koni çizerek inim 
inim inler gibi vınlarlardı.  
Olgunlaşmış ekin ve saz sapları ile küçük parmağımız kalınlığında, ince 
kabuklu, taze söğüt-erik-badem-vb. ağaç dallarından yaptığımız düdüklerin 
güzelliğini ve armonisinin çeşitliliğini orta tahsili yaptığım Ege’deki çocuk-
larda görmedim.  
İlk bahar geldiğinde öküz-at-eşekleri tımar etmeyi çok severdik. Kaşağıya 
toplanan öküz kıllarını büyük bir sabırla, avucumuzun içinde, hafif bir bas-
kı altında evire-çevire dakikalarca yuvarlayarak öyle toplar yapardık ki, 
bunların zıplama kabiliyeti, yüksek basınç altında sıkıştırılarak imal edilmiş 
değme sünger+lastik toplarınkinden hiç de düşük olmazdı. Onlarla veya 
analarımızın, artık atılacak kadar eskimiş çaputtan dikiverdikleri bez toplar-
la vurma top adını verdiğimiz takım oyunları oynardık.  
Sanki karşılıklı iki kalede konuşlanmış düşman birliklerin savaşını andırır 
esir almaca oyunu, bir kurmay bilgisi ve hassasiyeti ile, ustalıkla öyle bir 
oynanırdı ki oyuncularına da seyredenlere de çok neşeli dakikalar geçirtirdi. 
İkili çelik-çomak oyununda üttüğümüz çomakların sayısı ile övünürdük; 
bunlar bizim için birer servet sayılırdı. Birkaç gün yerde kalan karlı havalar-
da, önce elimizde hafif hafif sıkıştırarak ve yuvarlayarak yeteri kadar sert-
leştirdiğimiz kartopunu, hafif ıslak zeminde, özel olarak hazırladığımız 
hafif-tatlı bir oyukta ayağımızın çukur yeri ile üzerine çıkarak, bu kere vü-
cudumuzun ağırlığında öyle sıkıştırırdık ki taş gibi olurdu. Yaptığı kartopu 
ezilmeden-parçalanmadan en uzun süre dayanan oyunu kazanırdı.  
Bütün bu oyunların, hayatın birer kopyası olduğunu ve bizi hayata hazırla-
dığını çok sonraları, ancak üniversiteyi bitirdikten sonra anladım: Her işini 
kendi yapacaksın; kendi ihtiyacını kendin gidereceksin; hep başarmaya, 
galip gelmeye çalışacaksın; aksi olunca da öfkeye ve paniğe kapılmayacak-
sın. Rakibine imrenebilirsin, ama kıskanmayacaksın; daha çok ve daha ve-
rimli çalışarak onu geçebilirsin; geçemesen de üzülmeyeceksin; vs.  
 
*** 
1942’de yedi yaşına gelmiş her arkadaşım gibi ilkokula yazıldım. Beni kim 
götürüp yazdırdı şu anda hatırlamıyorum. Çünkü babam ve amcalarım 
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gurbette, dedem evden çıkamayacak kadar hasta idi. Kadınlar böyle işlere 
karışmazlardı; olsaydı hatırlardım. Herhalde birileri yazdırdı. Ben, daha 
okula başlamadan, akranlarımdan farklı olarak, dedemin arzu ve ısrarı ile 
eski bir paşa ailesinden gelme Mehmet Özkaynak isimli bir ağabeyden 
okuma yazmayı çok iyi öğrenmiş idim. Okula başladıktan ne kadar sonra 
bilmiyorum, bir gün hepimize  üzerine adımız ve soyadımızın yazıldığı kü-
çük birer kâğıt şerit verdiler. İşte o zaman adımın Amat veya Amet (ilk a 
uzun okunur) değil Ahmet, sonra da tek isimli değil, bir de Nuri ilâvesiyle 
çift isimli olduğunu öğrendim. Soyadımı zaten biliyordum. Beş sene dört 
öğretmenin tedrisinden geçtik. Bize en çok emeği geçen Akseki’nin tanın-
mış muallim-hoca ailelerinden, Oğuz Bey ismi ile hitap edilen, Hacı Kur-
ban zade Mehmet Yeğen ve (bir hanımlık numunesi olan) eşi Nezihe ha-
nımdır. 2.sınıf ikinci yarısında Nezihe hanım doğum yapacağı, eşi de asker-
de olduğu için, o sırada Kaymakam mektebinden mezun olduğu ve tayin 
beklediği söylenen genç biri vekâleten bu vazifeyi ifa etti. Ondan öğrendi-
ğimiz, Fransız kaligrafisi, kuyruklu z harfli el yazısını ömür boyu kullan-
dım. Mehmet (Oğuz) bey son üç sınıfta bize hocalık etti. Onun bizi nasıl 
ve ne derece yüksek bilgilerle donattığını 1947’de Turgutlu ortaokuluna 
girdiğimde yerli öğrencilerin en iyilerinin seviyelerini gördüğümde öğren-
miş oldum. Hepsi de üniversite mezunu olan ortaokul hocalarımız da bu 
durumu tasdik ve takdir ediyorlardı. 
Başka yerlerde de böyle miydi bilmem; ama Akseki’de öyle sadece karne 
notları ile mezun olunmazdı. Son sınıfta Kaymakam, Belediye Reisi, adını-
unvanını bilmediğimiz yüksek dereceli bir-iki memur ve eşraftan bir-iki 
zatın teşkil ettiği mümeyyizler huzurunda sözlü imtihan sonucu mezun 
olunurdu. Hiç unutmam, bana sordukları sualin biri şu idi: Askerlik ödev 
midir, görev mi? Şu anda, nasıl düşünerek söyledim bilmiyorum ama, gö-
revdir! diye cevap verdiğimde Kaymakam’dan okkalı bir aferin ödülü al-
dım.  
Sabahın köründen ikindi vaktine kadar, her teneffüste ihtiyar hademe Hüs-
nü dayının derin kuyudan çıkrık ile çektiği taze (evet taze) soğuk suyu içer, 
öğleyin de (biz köylü çocuklar) analarımız bez çantamıza koyduğu yuf-
ka+katık yemeğimizi (açık ve serin havalarda avlunun bir tarafındaki kaya-
lık yükseltide, kapalı ve soğuk havalarda sınıfta) yerdik. Size katığımızı da 
söyleyeyim: Yüzde seksen keş (çökelek, ayran kurusu) veya pekmez kayna-
tılırken, tam olma kıvamına gelmesinden hemen evvel, olgun-ikiye ayrıla-
rak yarılmış, yazın sıcağında kurutulmuş incirlerin atılması ve beş-on daki-
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ka kaynatılması ile elde edilen incir karması (bir nevi incir reçeli) ve çok 
az çocukta da kurban kurbana analarımızın hazırladığı (sucuğa benzer) ba-
ğırsak yufkasının içine koyacak bir parça keşi-katığı bulamayanlar da az 
değildi. Akseki’de bir fırın vardı. Günde çıkarılan (somun) ekmek sayısı 
herhalde birkaç on’dan ibaret idi. Çünkü, kazalılar da, birkaç memur ve 
eşraf ailesi hariç, biz köylüler gibi yufka yerlerdi. Bir de has ekmek vardı ki, 
onu alabilen aile sayısı herhalde üçü-beşi geçmezdi. Çarşının o kesiminden 
geçerken fırından yeni çıkmış ekmek kokusundan (bizim tabirimizle) bur-
numuzun diğeri kırılırdı. Bu fırın ekmeği ile ilgili olarak şu hatıramı anlat-
malıyım: 
Okula başladığımızın herhalde ikinci-üçüncü ayında iken dedem beni yata-
ğının yanına çağırıp karşısına alarak Turgutlu’da bulunan babamın adresini 
yazdırdı: Salim Yüksel, Şadırvan meydanı, dayısı Mahmut Erdem 
eliyle, Turgutlu. Oku bakayım dedi, ben de okudum. Bunun üzerine afe-
rin dedi, yastığın altından para kesesini çıkardı ve içinden bir beş kuruş 
alarak verdi. Uçtum, uçtum sevinçten. Fakat, Şeytan aklımı çeldi herhalde; 
dedem abdest almak için çardağa (evlerimizin hepsinde bulunan geniş ah-
şap balkona) çıktığı sırada aynı keseden bir beş kuruş da ben aldım. Çocuk 
da olsam bu bir hırsızlıktır. Ama ben cennette yasaklanmasına rağmen el-
mayı koparıp yiyen Adem ile Havva gibi bunu anlayacak yaşta değildim. 
Ertesi günü okula yufka falan götürmedim herhalde: öğle teneffüsünde 
hemen gidip yarım (500 gr) has ekmek aldım. Hava güzeldi; bahçenin batı 
tarafındaki kayalık yükseltiye çıkıp, yufkalarını yemekte olan arkadaşlarımın 
yanına oturdum; bir küçük parça dahi vermeden, onlar bana-ben onlara 
baka baka katıksız olarak 500 gr has ekmeği yedim. Çok sonraları aklıma 
geldikçe düşünürüm hep: Çocuk kısmı merhametten mahrum herhalde; bu 
duygu epey sonraları teşekkül ediyor.  
 
* * * 
Bizim zamanımızda Akseki’de henüz ortaokul yoktu; ama temeli atılmış, 
bize göre çok büyük bir taş bina yükselmeye başlamış, sonra damı çatılıp 
kiremitlenmiş, ikinci katın taban ahşap döşemesi ile tavanı bitmiş, pencere-
leri yapılıyordu; ama, mezun olduğumuz 1947 Haziran ayında daha ta-
mamlanmamış idi.  Hem bu sebeple ve hem de anam-babam ve iki karde-
şim Turgutlu’da oldukları için oraya gittim ve ortaokula başladım. Dersle-
rin seviyesi o kadar yüksek idi ki, o hocaların kalitesine hayranlığım hâlâ 
devam etmektedir. Matematik hocası Şâyan Bey’in artı-eksi adı ile andığı-
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mız yazılı imtihan usulünü ondan sonra hiçbir yerde görmedim ve işit-
medim. Resim hocası Mehmet Marangozoğlu, ilk karne döneminin üçte 

ikisinde sürekli 
olarak, büyük-
meşhur ressam-
ların renkli re-
simlerini göste-
rir ve onların 
çizgisini, ışık-
gölge durumu-
nu, renk ahengi-
ni, özel vurgu 
çizgilerini uzun 

uzun yorumlardı. İşte bu tarz iledir ki Turgutlu ortaokulu resim yarışma-
sında Türkiye ikincisi olmuş. Bu sebeple olsa gerek, 1948-49 yazında 
İzmir’de, Bahribaba parkının karşısındaki Halkevinde bizim yaptığımız 
resimlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Ben sınıf birincisi olduğum için bu 
sergide görevlendirildim. İşte o zaman, ders kitabından başka kitap, ga-
zete ve mecmua bilmeyen (üstelik sınıf birincisi) ben, kütüphanedeki 
kitapların çokluğunu görünce şaşırıp kaldım. Hayranlıkla isimlerini oku-
duğum bu kitaplar arasında, İran’ın kadim şairlerinden Firdevsî’nin  
Şehnâmesi (nedendir bilmem) dikkatimi çekti. Üç ciltlik bu eseri baştan 
sona dikkatle okudum. Şehnâme, benim okuduğum ilk kitaptır. Hayatı-
mın bir çok safhasında bu kitabın hatırımda kalan pasajları bana rehber 
olmuştur.  
Bizim nesil, ortaokulu da, bugünkü gibi sadece karne alarak bitirmezdi. 
Evvela klasik şekilde, her dersin sözlü ve yazılı imtihanları yapılarak 
(üçüncü) sınıf geçilir; matematik ve Türkçe-kompozisyon için, Millî Eği-
tim Bakanlığından, mühür mumu ile tahkim edilmiş özel kapalı zarflar 
içinde gönderilen ve Türkiye’nin bütün orta okullarında aynı gün-aynı 
saatte, imtihan salonunda, talebe, hoca ve velilerden isteyenlerin huzu-
runda göstere göstere açılır; çıkan sualler okunarak yazdırılır; verilen 
süre sonunda kâğıtlar toplanır ve değerlendirilerek geçip geçmediğimiz 
belirlenirdi. Bu sorular, öyle azdan-çoktan seçmeli, zar atarak kumar 
oynar gibi oyuncak sorular değil.. matematik için okkalı problemler ve 
ispatlar, kompozisyon için de derin tefekkür gerektiren konular olurdu. 
Bu iki imtihanda başaramayanlar, yazılı ve sözlü imtihanlarda üçüncü 

Akseki 
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sınıfı geçmiş olsalar da orta okulu bitirmiş olamazlar ve liseye gidemezler-
di. Zor kullanılmamakla beraber, ilkokul-ortaokul geçişi de, çocukların 
okumaya hevesi ve kapasitesi nazara alınarak, hocaların tavsiyesi ve bizzat 
ailelerin kararı ile belirlenir; ilkokul mezunlarının hepsi şöyle dursun, ancak 
yarıdan azı ortaokula devam edebilirdi. Yani, herkesin doğru-isabetli oldu-
ğunu kabul ettiği örtülü bir eleme-seleksiyon yapılırdı. Hey gidi günler 
hey...   
1950 baharında başımdan geçen bir olay “benim hayat çizgimi belirledi” 
desem yeridir. Sabah 8.00~13.00 arasında, üçü  beşer dakika, ortadaki on 
dakika olan teneffüslerle birlikte beş ders yapılır; öğle yemeği için eve gidi-
lir, sonra tekrar okula gelinir; mütalaa adı verilen üç saatlik çalışmalardan 
sonra o günkü ders bitmiş olurdu. Sabahki uzun teneffüs, herhalde biraz 
enerji toplamamız içindi. Zil çalar çalmaz, börekçi Ali ustanın beş kuruşa 
sattığı beyaz peynirli-zeytin yağında hafif kızartılmış üç köşeli böreklerini 
almak için dışarı fırlardık. Tabii onu dahi alamayanlar vardı. Ama, yukarıda 
da belirttiğim gibi, çocuk yapısı işte.. biz bunların farkına bile varmaz, gös-
tere göstere yerdik. Hatırladığım kadarı ile, 10~15 Nisan arasında bir gün, 
ben bu uzun teneffüse çıkmadım. Çok üzgün idim; pencereden bahçede 
oraya buraya koşarak oynayan arkadaşlarımı ve daha ötede tütün kapanca-
larının başında fideleri sulayan, sararanları ayıklayan kadınları kara kara 
düşünerek seyrediyordum. Arkamdan, “ne o evlâdım? Deryada gemilerin 
mi battı? Ne düşünüyorsun öyle kara kara?” diyen Fransızca hocamız 
Mehmet Emin Kültür’ün sesi üzerine geri dönüp “ben düşünmeyeyim de 
kim düşünsün muallim bey? Yandı memleket yandı millet muallim bey, 
yandı” diye cevap verdim. Biraz şaşırmış gibi, hafif de  tebessüm ederek, 
“ne olmuş ki memlekete? Neden yanmış ki?” dedi. Kısaca anlattım: “12 
sene önce Atatürk, iki gün evvel de Fevzi Çakmak öldü (10 Nisan). Ne 
olduğunu pek bilmiyorum amma, yakında seçim var (14 Mayıs). Ya bu se-
çimde İsmet İnönü kazanamaz ise ne olur bu milletin ve memleketin hâli? 
Bizim kim idare edebilir? Yandı millet muallim bey, yandı.” Muallim bey, 
epey güldükten sonra, “ne münasebet evlâdım; Türk anaları yalnız bunları 
mı doğurdu? Biri gider biri gelir; merak etme” dedi. Öyle yetiştirilmişiz ki, 
birisi Oğuz Han Atatürk’ü çok severdi dese.. bunun mümkün olup olma-
dığını akletmeden hemen tasdik eder, evet öyledir derdik sanki. İşte bu 
düşünce yapısı ile “peki kim olabilir bizim Cumhurbaşkanımız” diye sor-
duğumda.. “pek çok kişi, meselâ Celal Bayar, meselâ Adnan Menderes” 
dedi. Evimizde henüz gazete ve radyo bulunmasa da çarşıda bir iki 
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dükkânda bana gazete okuttukları için ve arada bir gelen misafirlerin 
konuşmalarından Celal Bayar adını duymuşum, ama Adnan Menderes 
adı bana bir şey demedi. Herhangi bir itirazda bulunmadım; muallim 
bey devam etti: “Adnan Adıvar” der demez ben “aman muallim bey, 
Hâlide Edip Adıvar gibi dünyaca meşhur bir romancımız varken Adnan 
Adıvar kim ola ki” diye şaşkınlığımı belirttim; ama muallim bey devam 
etti ve “Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu” deyince yine hayretle sordum: 
“Aman muallim bey, Yaban yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi 
dünyaca meşhur bir romancımız varken bu kim ola ki?” Meğer, Dr. Ad-
nan Adıvar, birinci TBMM’nde iki reis vekilinden biri, büyük bir âlim.. 
Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu da Akhisar’ın köklü bir Türkmen ailesinin 
iyi yetişmiş bir ferdi imiş.  
Çok değil, bir sene sonra liseye devam ederken bütün bu fikirlerim alt-
üst oldu, çürüdü gitti. Her iki romancımızın da öyle ahım şahım roman-
cı olmadıklarını, birer inkılap yazarı olarak şişirildiklerini de öğrendik. 
Bu değişim, o günden sonraki 60 senelik hayatımın bel kemiğini, iskele-

tini teşkil etti.  
Aynı hayatın, aynı iskeletin oluşmasında çok önemli 
bir tesir de, 1948’de oldu. Orta ikinci sınıf öğrencisi 
idim. Akseki’de bizim köyden 3-4 km geride, yaylası, 
keçi sürüleri, balı, kardeleni ile meşhur Çimi köyün-
den (babamın arkadaşı, bugünkü Erdoğan hüküme-
tinde bakan olan Beşir Atalay’ın kayın pederi, göm-
lekçi) Mehmet Fidan’ın oğlu Basri ile arkadaş idik. 
Basri, ilkokuldan sonra tahsile devam etmemiş, ba-
bası gibi gömlek dikiyordu. Turgutlu’ya İzmir’den 
geldiler. Orada iken, Akseki’de uzun seneler müftü-

lük yapan Salim efendinin oğlu Osman Yüksel’in çıkardığı Serdengeçti 
mecmuasını okumuş Basri. Ondan öyle bir bahsetti ki, görmeden hay-
ran oldum. İlk olarak 2.sayıyı okudum; hayranlığım bir kat daha arttı ve 
sonra her çıkışında hiç kaçırmadan Serdengeçti’yi alıp okudum; ezberle-
dim âdeta. Evimizde radyo ve gazete yoktu dedim amma, Serdengeçti 
müstesnadır. Milletimize, dinimize, tarihimize, tefekkür hayatımıza, ede-
biyatımıza, edip ve şairlerimize, hatta topyekun inkılaplara, Cumhuriyete 
bakışım tamamen değişti ve her şey yerli yerine oturdu. Liseye başladı-
ğımda (1951) şahsiyetim bu çerçeve içinde belirginleşmiş idi; fikriyatım 
bu çerçeveden pek ayrılmadan, belli ölçülerde değişerek-gelişerek-kıvam 
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bularak bugünlere kadar geldi. Mühendisliği tercih etmemde, iradem dışın-
da uçak bölümüne girmiş olmamda bu şahsiyetin herhangi bir rolü yok 
elbette. Ama, üniversitedeki talebeliğim sırasında Milliyetçiler Derneği 
merkezli kültür faaliyetlerinde, biri diğerinden üstün fikir ve ideal adamları-
nın rahle-i tedrisinden geçmemde, mezuniyetten sonra akademik kariyere 
intisap etmemde ve varım-yoğum ne varsa ortaya koyarak girdiğim kitap-
yayın hayatında, bu faaliyetin Ötüken yayınevi olarak vücut bulmasında ve 
müstesna eserlerle bugüne gelinmesinde ilk önemli ve köklü rol Serden-
geçti’nindir. Osman Yüksel ile soy adımız aynı, ama akraba değiliz. Ancak, 
bu ayniyet tesadüf de değil. Soyadı kanunu çıktığında, aile adının soyadı 
olarak alınması yasaklandığı için, dedemin teklifi, arkadaşı müftü Salim 
efendinin kabulü ile birlikte alınmış, dedemin (büyüklük, yükseklik, yücelik 
demek olan rif’at) Rifat adından gelen Öztürkçe soy isimdir. 
 
*** 
Birkaç istisnası dışında, 1950’de bile ülkemizin kazalarında lise yoktu. Tur-
gutlu, o gün için ülkenin beş büyük kazasından biri olmasına rağmen onun 
da lisesi yoktu. Keza, o günün Türkiye’sinde nahiye ve büyük köylerde de 
ortaokulu yok idi. Ben ortaokulda iken, Turgutlu-İzmir yolu üzerindeki 
Ören ve Parsa iki büyük yerleşim yerinden gelen 12~14 yaşındaki arkadaş-
larımız kiraladıkları tek bir odada kalırlar, yemeklerini kendileri yaparlardı. 
Sadece vilâyette bulunan liseye devam etmek isteyen ortaokul mezunları 

da,  yatılı okuma imkânı yoksa, 
trenle gidip-gelme.. bu da müm-
kün değilse ev kiralama yolunu 
tercih ederlerdi. Manisa’nın Ku-
la, Gördes, Kınık gibi tren yolu 
üzerinde olmayan kaza ve köyle-
rinden gelen arkadaşlarımız yatı-
lı.. doğu-batı (Alaşehir-İzmir) ve 
kuzey-güney (Soma-İzmir) de-
miryolu üzerinde olan arkadaşla-
rımız trenle gide-gelirdik. Bu 
trenlerin saati öyle ayarlanmış idi 

ki, her sabah Alaşehir’den kalkıp Salihli-Turgutlu-Manisa-İzmir.. Soma’dan 
kalkıp Kırkağaç-Akhisar-Manisa-İzmir trenleri saat 8.30 civarında Mani-
sa’ya gelir, rahatça dersimize yetişirdik. ikindi vakti ters istikamette seyre-
den trenlerle evimize dönerdik. Bazı zorlukları da olsa, lise çağındaki biz 

Turgutlu 
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gençler için son derece eğlenceli bir talebelik hayatı idi bu. Her gün gidiş-
dönüş siyasi-fikrî-edebî bol bol münakaşa ederdik.   
Yatılı, ev kiralayan veya bizim gibi trenle gidip gelen taşralı öğrenciler, se-
bebini bilmem ama, Manisa’da ikâmet edenlerden ayrı olarak, daima C sı-
nıfına verilirdi. Ben de, trenle gidip gelen sınıfından olmamla bu kesime 
dâhil olarak liseye başladım (1951).  
Burada şu notu düşmek isterim: İlk okulda hocalarımıza öğretmen, 
hattâ öğretmenim derdik (1941-42). Bir gün, 2.sınıfta (henüz sekiz yaşında) 
iken, bir kavga sebebiyle ifademe baş vuran baş öğretmene (öğretmen) 
dediğim için bir tokat yemiştim. Turgutlu orta okuluna geldiğimizde erkek 
hocalara muallim bey, hanım hocalara hocanım dendiğini.. lisede de aynı 
sıfatlarla hitap edildiğini gördük. Aynı  Öğretmen-muallim-hocanım üçle-
mesinden son ikisini çok sevmiştim. Kimse bunda ırkî bir hassasiyet ara-
masın; 14-15 yaşındaki, köy-kasaba çocuklarında, hele o zaman için, böyle 
bir fikrin varlığından ve tesirinden bahsetmek değil, akla getirmek bile 
mantıksızlık olur. Köy-kasaba-şehirli bütün talebeler bu sıfatları sevgi ile, 
hürmetle kullanıyorlardı. 1955’de girdiğimiz üniversitede, kendiliğinden 
doğan klas farkına uyum gösterdiğini, erkek-kadın farkı olmaksızın bütün 
öğretim üyelerine hoca-hocanım dendiğini gördük. Asistanlığımız sırasın-
da, uçuş mekaniği ve uçak inşaatı hocamız Prof.  Muammer Aksan, 
1944’den evvel, Teknik üniversite henüz Yüksek Mühendis Mektebi 
(Mühendis Mekteb-i Alisi) iken, ordinaryüs profesörlere dersiam, profe-
sörlere müderris, doçentlere muallim, asistanlara muallim muavini dendiği-
ni söylemiş idi. 1944’den sonra hepsi için resmî unvan, profesör-doçent-
asistan olmakla beraber, hitap şekli teke indi: Hocam, hocanım. Bu hitap 
şekli, emekli olduğum 2000 yılına kadar devam etti. Son günlerde bir-iki 
kız öğrencinin öğretmen dediğini işitmiş idim (şimdi, 2010’da nasıl bilmi-
yorum).  
Lisede, bir-iki istisnası ile çok kuvvetli hocalarımız vardı. İkinci sınıfa geç-
tiğimizde beş tanesi Türkiye’nin muhtelif liselerine müdür olarak tayin 
edilmiş idi. Ben, matematiğimi orta okulda (soyadını unuttuğum) Şayan 
Bey’e, lisede Mustafa Sarıcalı’ya.. fiziğimi, ona dayalı olarak mûsikî sevgimi 
aynı zamanda müdürümüz olan Naci Çatalgil’e.. elim kalem tutuyorsa, yaz-
dığım okunuyor, devamı bekleniyor ise bunu, orta okulda Türkçe hocamız 
Hasan Fehmi Bey’e ve lisede edebiyat hocamız, Allah uzun ömür versin, 
hâlen sağ olan Nazik Erik hocacıma.. tarih merakımı ve sevgimi Fahriye 
Yazgan hocacıma borçluyum.  
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Nazik hanım, Divan edebiyatını, onun mânâ ve mefhumlarını, mazmunla-
rını o kadar sevdirdi ki, öğleyin çarçabuk yemeklerimizi yer ve sınıfta top-
lanır, onun tahtaya yazdığı bir beyti, ne söylendiğine-ne demek istendiğine, 
veznin âhengine, kullanılan mazmunlara, hayat telakkisine bakarak analiz 
ede ede hangi döneme ve hangi şaire ait olduğunu bulurduk. İçimizden 
gazelhanlar bile yetişmişti. Bir kompozisyon nasıl yazılır, bunu Nazik ha-
nımdan öğrendim ben. Şöyle ki:  
Nazik hocacımın, doğrudan edebiyat mı, gramer mi yoksa kompozisyon 
mu hangi gün hangi dersi yapacağı belli olmazdı. Bir gün geldi, elindeki 
torbadan çıkardığı senesi geçmiş takvim yapraklarından hepimize birer 
tane verdi, bunların ön ve arkasındaki bütün kelimelerin gramer analizini 
istedi.  
Bir başka gün geldi, sınıf defterini imzaladı, mümessile nazikçe yerine geç-
mesini söyledi. Kürsüde, elindeki anahtarı evirip çevirirken o meşhur te-
bessümü ile sınıfı süzdü süzdü, ardından anahtarı masanın üzerine düşür-
dü ve birden “yazın!” deyiverdi. Şaşırıp kaldık. “Ne yazalım hocanım?” 
dedik. O yine aynı şeyi söyledi “yazın!” Tekrar neyi yazalım diye sorduğu-
muzda, kendine mahsus özel üslûbu ile “ulen,” dedi “yazın işte.. sınıfa gir-
dim, kürsüye geçtim, sınıf defterini imzaladım, mümessili yerine yolladım, 
anahtarla oynadım ve onu masanın üzerine düşürdüm.. bunu yazın!” Ve 
kendisi, birkaç dakika içinde, bu olayı birkaç türlü başlangıç ve üslûp ile 
sözlü olarak yazdı.  
Bir başka gün, yine yoklamadan sonra kızlara mahsus orta sıranın en 
önünde oturan bir arkadaşımıza çevirdi yüzünü, birden asabileşerek “kalk 
kız ayağa!” diye bağırdı. Çok edepli, gerçekten hanım bir arkadaşımız idi o 
kız. Şaşırdı kaldı ve ayağa kalkarken ağlamaklı bir sesle “ben ne yaptım ho-
canım?” diyebildi. Hocanım daha da celallendi ve “bak hele, bir de konu-
şur utanmadan, hem de kız olacak.. Çık dışarıya!” diye bağırdı. Kızcağız 
temelli perişan oldu, kapıya doğru sallanarak yürüyebildi. Ama orada dur-
du, hafif geri dönüp, bir türlü anlayamadığı suçu için af diler gibi baktı; 
ama hocanım daha da yüksek sesle.. “Çık dedim sana, çık!” diye bağırdı. 
Ve kızcağız tam elini kapı mandalına götürüp çevireceği sırada, son derece 
tatlı bir anne sesiyle “otur kız yerine!” diye sözünü bitirdi ve hepimize hita-
ben, yüzünde o müstesna tebessümü ile “yazın bakalım!” dedi.  
İsten inanın ister inanmayın, Nazik hanım buna benzer öyle kompozisyon-
lar yazdırdı ki bize, bunları saysam siz de şaşırırsınız. Nitekim aynı lisedeki 
diğer hocalar da, “bunun nesi yazılır” diye şaşırırlardı.  
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Başkaları ne der bilmem, ama ben bu tarz öğretimden çok şey aldığım ka-
naatindeyim. Bu nevi kompozisyonların birinden en yüksek notu almış ve 
sözlü takdirine de muhatap olmuştum. Ama, son sınıfta onun istediği gibi 
edebiyat şubesine gitmediğim için çok kızmış ve “ben sana ömrümde hiç-
bir talebeye vermediğim notu verdim, sen fen şubesine kaçıyorsun” diye 
azarlamış idi. 40-50 sene sonra İstanbul’da elini öpmeye gittiğimde herke-
sin huzurunda bunu tekrar eder, “evet, ben sana verdiğim notu sonraki 
hocalığımda da kimseye vermedim, ama senden benden kaçtın” diye serze-
nişte bulunurdu.  
4.sınıf fen şubesinde idim. Bir gün bahçede gezerken, tebessümle elini sal-
layarak, kaç bakalım kaç.. sene sonunda bunun sözlü imtihanı da var; o 
zaman görüşürüz tatlı bir tehdidine de muhatap oldum. O gün geldi. Fen 
şubesindeki edebiyat hocamız, hâzâ hanım, huzurunda alışılmadık bir ser-
bestlikle konuşabildiğimiz, ama asla terbiye dışına çıkmadan, efendice pas-
laşarak, karşılıklı münakaşalarla dersi âdeta kendimiz yaparak öğrendiği-
miz, eşi yüzbaşı olan yeni mezun bir hanım idi. Ama, eğri oturalım-doğru 
konuşalım: Nazik hocanım nere, bu sebeple adını vermek istemediğim bu 
hocanım nere.  
Nihayet o sözlü imtihan günü geldi. İmtihan komisyonu Nazik hocanım, 
sınıf hocamız ve şimdi adını hatırlayamadığım bir hocadan ibaret üç kişi. 
Sıranız gelince içeri giriliyor; önce size torbadan sorulacak soruları çektiri-
yorlar; sizin onun üzerine düşünürken, daha evvel giren tahtanın başında 
enine-boyuna sorularla imtihan ediliyor. Ben de sıram geldi ve girdim içeri. 
Nazik Hocanım, nihayet geldin, tuzağa yakalandın, şimdi görürsün günü-
nü.. dedikten sonra torbadan sorumu çektirdiler. Fikret’in Yağmur şiiri 
çıktı:  
 
Küçük muttarit, muhteriz darbeler 
Sokaklarda, camlarda pür ihtizaz.. 
 
diye başlayan meşhur yağmur şiiri. Bir taraftan bu şiirden ne sorulabilir 
diye düşünürken,  bir taraftan kilit kelimelerin mânâlarını aklımdan geçirip, 
bir taraftan da vezin ve kafiye durumuna   bakarken sıram geldi. Belâlım (!) 
hocanım, yine o enteresan tebessümü ile bana döndü ve “şimdi sana da, 
diğer arkadaşların gibi muamele edeceğimizi, önce şiiri okutup sonra 
önemli kelimelerin mânâsını soracağımızı, mazmunları, şunu-bunu soraca-
ğımızı zannediyorsundur. Ama yağma yok, söyle bakalım, bu şiirin en gü-
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zel beyti-mısraı hangisi? Hiç kimse böyle bir suale muhatap olmadı, olması 
da beklenmezdi, ama ben oldum işte. Paniğe kapılmadan dedim ki: Böyle 
bir sualle karşılaşacağımı düşünmediğimden hemen bir şey söyleyemem; 
müsaade edip baştan sona bir kere okuyayım şiiri. Hay hay, diye kabul 
edince şiiri dikkatle okumaya başladım. Öyle bir mısraa geldim ki, birden 
çocukluğumdaki yağmurlu günler gözümün önünde canlanıverdi. Buldum 
dedim ve şu mısraı okudum:  
 
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır.  
 
Nazik hocanım bu, kül yutar mı? Neden peki? diye sordu. Ben de anlattım:  
Bizim köyümüz, denize paralel Toros dağlarının bir kesiminin güney ya-
macındadır. Bu dağa yukarı dağ deriz. Önümüzde, güneyimizde aşağı dağ 
vardır. Bu kesimde orman değil de maki vardır sadece. Yüzde seksen kesi-
mi say taş dediğimiz düz kayalardan ibarettir. Sağ tarafımızda Akseki 
(kaza), sağ ileride, güney batıda Kör düdenin bulunduğu Manavgat-
Antalya boğazı.. sol tarafta Bucak ve Alavada köyleri ile büyük düdenin 
bulunduğu boğaz vardır. Yağmur ekseriya sağ ilerideki, güney batıdaki kör 
düden-Manavgat tarafından başlar ve üst ucu görünmeyen, alt ucu-etekleri 
aşağı dağın düz kayalık yamacında, yağmur bulutları ve huzmesinin dağ 
yamacı ile teşkil ettiği ara kesit, ufuk çizgisi kıdım kıdım bize doğru yakla-
şır, yaklaşır, yaklaşır.. Seyrine doyum olmaz bir güzellik sergiler. İşte bunun 
için bu şiirin bence en güzel, en çok sevdiğim mısraı bu dedim.  Nazik ho-
canım ve diğerleri büyük bir dikkatle dinlediler bu açıklamamı, önce birbi-
rine baktılar.. sonra da Nazik hocanım sırtını sandalyeye iyice dayayarak, 
“yırttın ulen gene, haydi çık, on!” dedi. İşte budur Nazik hocanım ve ede-
biyat dersi ve imtihanı böyle yapılır.  
Nazik hocacımın eblehliğe tahammülü yoktu. Zekâsı kıt olanın edebiyatı 
da olmaz derdi açık açık; kanaati, anlayışı bu idi. Diğer dersler itibariyle 
sınıfın en iyi ezbercilerinden olan bir kız ile bilhassa matematiği çok iyi 
olan bir erkek arkadaşımıza, zekâlarını yeterli bulmadığı için kıza-köpürür.. 
bilhassa kız arkadaşımızın orta okuldan hocası olanların bütün torpillerini 
geri çevirirdi. Kazalardan birinden gelen matematiği iyi olan erkek arkada-
şımızı eleyip atmadı. Belki kafasını çalıştırır diye, ona, (o zaman söylendiği 
gibi yazıyorum) Nat Pinkerton, Şerlok Holmes vb polisiye romanları oku-
ma ödevi verdi. Ama yine de tatmin olmadı. Bir gün bunu başımıza kaka 
kaka da söyledi. Çünkü ona da, benim gibi fen şubesine gideceği için kızı-
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yordu. Yazıda, ifadede âhenge-mûsikîye önem verirdi. Şu iki örnekle anlat-
mış idi bunun önemini: (Yine okunduğu gibi yazıyorum) Güstav Flober 
Madam Bovari’de bir paragraf, hiç olmazsa beş cümle geçmeden bir keli-
meyi tekrar etmezdi. Osmanlı edip ve şairleri, Divan-Saray-Mahkeme 
kâtipleri hemen hemen aynı şekilde yazarlar.. hattâ, arka arkaya gelen iki 
cümleye, aynı kelime ile değil, aynı harf-ses ile dahi başlamazlardı. Kıvrak 
zekâlı bir hatip, irticalen konuşurken, bir yerde bir kelimeyi tekrar durumu-
na düşerse, kıvrak bir geçişle önce bir “tekrar ediyorum ki” der, sonra da o 
kelimeyi-sözü tekrar eder. Böyle hatipler pek seyrektir elbette. Ama lisana 
hâkimiyetin ölçüsü de budur ve ancak bu gibi hatipler zevkle dinlenir.  
1954 Aralık ayı girdiğinde, aynı zamanda bağlama üstadı olduğunu işittiği-
miz, müdürümüz Naci Çatalgil fizik dersinde Mevlânâ’dan bahsetti uzun 
uzun. Mesnevi’nin o meşhur ilk 18 beytinin Farsçasını irticalen okuyup 
nefis bir tercümesi ile birlikte tefsir etmişti. Hem de iki saatlik bir ders sü-
resince. Bütün hafta devam etti Mevlâna ve Mesnevi’ye; Şeb’i Arus’u, bu-
nun anlamını, Şems-i Tebrizî’yi ve onun Mevlânâ’ya tesirini, kuyumcu 
Selâhaddin Zerkûbî’nin altını işlerken kullandığı çekiç darbelerinin âhenkli 
sesinden aşka gelip semâ’ya başlayıverdiğini uzun uzun anlattı. Hayretler 
içinde kalmış idik. Fiziğe vukufiyetini dersi anlatış tarzından ve imtihanları 
da gözümüzün önünde Fransızca bir kitaptaki bakalorya problemlerinin 
derecesinden biliyorduk amma, bu derece derin Mesnevi ve Farsça bilgisi-
ne, vukufiyetine sahip olduğunu tahmin bile edemezdik. Matematik hoca-
mız Mustafa Sarıcalı, 1940’larda Edirne lisesinde onun talebesi olmuş. 
Mustafa bey, yukarıda sözünü ettiğim beş müdürden biri olarak Sinop’a 
tayin edildiğinde, yerine yenisi henüz gelmediği için bir ay süreyle matema-
tik dersimiz boş geçecek idi. Ama müdür Naci bey bırakır mı? Haftada 16 
saat fizik okuttu bize bir ay boyunca. Ses bahsini, Batı müziği ve Türk 
mûsikî’sinin farklı taraflarını, inceliklerini, hem de diferansiyel denklemler-
le anlatmış ve mûsikîmizi bir de bu yönden sevdirmişti bize. Not tutmak-
tan bileklerimiz ağrırdı. Bunları da hiç unutmadım. 
      
*** 
1954-55 ders yılında, anî bir kararla liseler dört seneden üç seneye indirili-
verdi. 1955 Haziranında iki sınıf birden mezun oldu. Olgunluk imtihanları 
tam kalkmasa bile, önemli ölçüde hafifletildiğinden mezun, dolayısıyla üni-
versiteye başvuracak öğrenci sayısı evvelki senelerin iki mislinden fazla 
arttı. Üniversite kontenjanlarında bir artış oldu mu olmadı mı bilmem; ama 
en azından lise mezun sayısındaki artışa paralel olamayacağı kesindir. Aksi 
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akla, mantığa mugayirdir. Sınıf sayısı ve hacmi, tuvalet sayısı, yemekhane 
ve yatakhane kapasitesi, vs öyle çektikçe uzayan-genişleyen elastik özellik 
taşımaz (12 Eylül ihtilâlinin beş generali, bölüüük yat! der gibi, üniversite 
kontenjanını bir kalemde iki buçuk misline çıkardığında, bizim dönemin 
mekanik hocası Hasan Özoklav şu suali atmıştı ortaya: Tuvalet ihtiyacı 
nasıl halledilecek? İbret ki ne ibret).  
Ben, bu mezun sayısı ortamında İTÜ İnşaat-Mimarlık-Makina’ya başvur-
dum. İstanbul üniversitesinde de sadece matematiğe.. O zamana kadar bü-
tün derslerden en yüksek notu almaya alışmanın verdiği gururla başımız 
dik olarak girdik imtihanlara (Taşkışla, 2.kat, 227 no.lu  dershane). O mağ-
rur delikanlı için inanılmaz bir şey oldu. Matematik ve  fizik-kimyada bü-
tün soruları cevaplandıramadım nedense. Arkadaşlarla karşılaştırdığım za-
man, kendi beyanlarına göre onların çok daha iyi yaptıklarını öğrendim. 
Arkamdan onlar da üzülmüşler, yazık oldu Ahmet’e diye.. Ama bir ay son-
ra telgrafla benim Makina’yı kazandığım bildirildi. Sınıf arkadaşlarımdan 
hiç biri kazanamamış idi. Bu sefer üzülmek bana düştü; yalnız kalmış idim. 
Bu arkadaşlarımın bir çoğu sonraki sene İTÜ’yü kazandılar ve arzularına 
nail oldular. Ama bu, benim yalnızlığımı tam gidermedi.  
Telgrafı alınca mezun olduğumuz liseye uğrayıp el öpmek, kayıt için gerek-
li evrakı ikmal etmek için Manisa’ya gittim. Arkadaşlarımla da buluştum. 
Manisa’nın tanınmış ailelerinden bir arkadaşım, aşırı derecede arzu etmesi-
ne rağmen kazanamamış, ama benim kazanmama çok sevinmiş idi. Ne 
yaptı etti, bir ağabeyden bir İTÜ rozeti aldı, şiddetle itirâzıma rağmen, 
“ben kazansaydım iki yakama iki rozet takacaktım” diye zorla yakama tak-
tı. İTÜ böyle bir üniversiteydi o zaman (Turgutlu’ya dönerken utancımdan 
rozeti çıkarıp cebime koydum).  
Kayıt zamanı geldiğinde, Gümüşsuyu binasının en alt katında-deniz tara-
fındaki kapının yanında fakülte doktoruna muayene için beklerken, o kala-
balığın içinde “gelirin-gelmen, şart olsun veririn-vermen” gibi Konya ve 
havalisine mahsus özel bir üslup ile bağıra-çağıra konuşan ilk sınıf  arkada-
şımızı tanımış olduk (Mustafa Taşan). Sıra kayıtlara geldiğinde “sen Uçağı 
kazanmışsın” dediler. O ana kadar Makina Fakültesinin genel-uçak-gemi 
diye üç bölüme ayrıldığından haberim bile yoktu. Seneler sonra bugünler 
aklıma geldiğinde düşünürüm kendi kendime: İTÜ’ye başvurman ve üç 
fakülteyi yazman senin iradenle çizdiğin bir kader çizgisidir; ama imtihan, 
geride kalan 12 senede gösterdiğin başarıyı gösterememen,  ilerideki hayat-
misyon-hizmet çizgisine oturtulman, sadece ve sadece Allah’ın takdirdir. 
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Bu ilâhî takdirin kalın çizgisinde senin iradi takdirin kıldan bin kere ince 
bir çizgiden ibarettir. İnsan hayatı, Allah’ın onun hakkındaki takdiri ağır 
basmak kaydı ile, çok cüz’î de olsa, kendi tercihinin de rol oynadığı, başı 
belli sonu meçhul bir dizi uğraşı-çabalama vetiresidir. Bu misyonda uçak 
mühendisi olmak, akademik kariyerde kalmak, konumuzun için giren bir 
çok dersi okutmak, ama en sonunda dizaynı (hesap ve inşayı) yüklenmek.. 
50 yaşından sonra, en az 30 senedir okutulan eski metodu, en son bilgilere 
dayalı yeni-modern iki metotla değiştirmek, bunların kitabını yazmak ve 
onların uygulaması ile dizaynı takviye etmek de varmış. Bütün bu nasip 
içinde benim payım sadece İTÜ’ye girmek ve üç fakülte arasında Makina’yı 
tercih etmekten ibarettir. Akademik kariyere girmek tercih ile birlikte etra-
fın telkini ile olmuştur. Bu nasipten, bu tercih ve telkinlerden verebildiğim 
hizmet, ortaya koyabildiğim eserlerimle son derece memnunum.  
Dersler başladığı güne ait aklımda kalan, Profesörlerin dahi Mahmut ağa-
bey dediği analiz hocamız Mahmut Tanrıkulu’nun, sanki Parkinsonlu gibi, 
başını hafif hafif sallayarak, “siz, bütün Türkiye’de, evvelki senelere naza-
ran iki-üç misli talebe arasından seçilmiş müstesna gençlersiniz; ona göre 
çalışıp mezun olacak ve memlekete hizmet edeceksiniz” diye bizi tebrik ve 
takdir etmesi; aynı zamanda, önümüzdeki hayat çizgimizi belirtmiş olması-
dır.  
 
*** 
İTÜ’ye girme arzum yerine gelmiş olsa da sınıf arkadaşlarımdan ayrı düş-
müş olmam beni çok meyus etmiş idi. Dersler biter bitmez sanki bir tehli-
keden kaçar gibi ayrılıyordum fakülteden. Buna ek olarak, tabiaten de çe-
kingen olduğumdan bizden evvel mezun olmuş ve İTÜ’ye girmiş ağabey-
lerle de temasım olmadı. Bu sebeple, kalacağım yer, fakülteye  gidip-gelme 
gibi konularda zamanında gerekeni yapamadığım için çok sıkıntı çektim. 
Halbuki yanı başımızda yurt ve altında yemekhane ve kantin varmış. Bun-
ların da iki-üç ay sonra farkına vardım. Bunları, kaderin, insanı, takdir edi-
len yere doğru çektiğine işaret etmek için anlatıyorum bunları. Bu yalnızlık, 
bu firar eder gibi kaçmalar beni hayatımın Eminönü Öğrenci Lokali’nin 
önündeki bir kara tahtada kalın tebeşirle yazılmış, Milliyetçiler Derneği 
tarafından düzenlenen “Mehmet Akif Anma Günü” ilânını okudum. Ser-
dengeçti mektebinde tahsil görmenin kazandırdığı Akif sevgisi ve o günler-
de hayli hareketli olan komünizmle mücadele faaliyetlerinin tesiri sebebiy-
le, 12,5 kuruşluk biletimi yakarak, hemen aşağıdaki vilâyet durağında in-
dim, geri dönüp toplantı tarihini öğrendim: Cumartesi, saat 14.oo. O gün, 
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o saatte orada oldum. Kısa boylu, koca kafalı, bize nazaran ağabey gö-
rüntülü biri toplantıyı açtı, kısa bir açıklamadan sonra ilk hatibi davet 
etti: Doç. Dr. Nureddin Topçu. Kıtlıktan 
çıkan birinin açlığına ve iştihasına benzer 
açlık ve iştahla o konuşmaların hepsini âdete 
ezberledim.  Ama, takdimleri yapan, konu-
şan ve dinleyicilerden hiç birini tanımıyor-
dum. Aradan belki bir-iki geçmiş idi. Bu ara-
da ben de, Gümüşsuyu binamızın bitişiğin-
deki kantine gidip gelmeye başlamış idim. 
Bir gün, Cağaloğlu’ndaki anma günü takdim-
leri yapan ağabeyin kantinden çıkıp yatakha-
ne katına-merdivenlere doğru gittiğini görü-
verdim. Hemen durdurup o anma gününde 
takdimcinin kendisi olup olmadığını sordum. 
Tebessümle evet, dedi ve hemen geri dönerek beni kantine götürdü, çay 
söyledi. Karşılıklı tanıma sorgu suallerinden sonra beni her cumartesi 
Çemberlitaş'ta, Atikalipaşa Camii avlusundaki Dernek lokalinde yapılan 
seminerlere davet etti. Adı Ömer Uğur Kökden, İnşaat Fakültesi son 
sınıfında talebe, Milliyetçiler Derneği yönetim kurulunda imiş. Ben, Ser-
dengeçti mektebinden geldiğim ve 1951-55 arasında her gün tren sohbet 
ve münakaşalarında ve içinde bulunduğumuz komünizm ile mücadele 
atmosferinde epey şuurlandığım için gözüm kulağım millî ve tabii bu-
nun zıddı konulara, haberlere açık olduğundan  o sırada Altan Delior-
man’ın yeni yayınlanmakta olduğu, antikomünist-sıkı milliyetçi, şimdi 
adını bir türlü hatırlayamadığım  iki yapraklı haftalık bir gazetecik ile 
Komünizmle Mücadele Derneği kurucusu İlhan Dârendeli’nin ayda bir 
yayınladığı Toprak mecmuasını okuyordum. Heyecanlıydım. Hem bu 
derneğe ve hem de Milliyetçiler Derneğine üye olmak istediğimi söyle-
dim. Hafif bir tebessümle, zamanımı ve enerjimi bölmenin iyi olmayaca-
ğını, önce Milliyetçiler Derneği seminerlerine ve faaliyetlerine devam 
etmemi, üyelik konusunun sonra düşünülmesi gerektiğini, tatmin olmaz-
sam diğerine de gitmemi tavsiye etti. Ben bu tavsiyeyi tuttum. Hayat 
yörüngemin ana hatlarının belirlendiği-kuvvetlendirildiği 1955-60 arasın-
da talebe olarak, ondan sonra da asistanlık zamanımda fiilen tanımak, 
özel toplantılarına katılmak, her birinden ayrı ayrı feyz almak şerifine 
nail olduğum Nureddin Topçu, Nihal Atsız, Mahir İz, Necip Fazıl, Nuri 

Nurettin Topçu 
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Karahöyüklü, daha sonraları Ziya Nur, Cemil Meriç, Tarık Buğra gibi üs-
tadları Ferruh Bozbeyli, İsmail Dayı gibi gerçekten ağabey olan ağabeyleri 
tanıdım. Bu kişiler benim milletimi, onun gerçek tarihini, ilim ve kültürün 
ne olduğunu, kitap ağırlıklı basın hayatını tanımamda.. piyasada mühendis-
lik yapmak yerine akademik kariyeri seçmemde.., 1961’den başlayarak ya-
yın hayatına fiilen girmemde, bugün yayın sayısı 800’ü geçen Ötüken yayı-
nevini kurmamda, çocuklarımın da beni dinleyerek yayın hayatına girme-
sinde (Bilge Kültür Sanat yayınevi, yayın sayısı 400) tesiri olan öncü-önder 
büyüklerdir. İkisi hariç hepsi vefat etti. Allah rahmeti ile karşılasın onları, 
kalanlara da sıhhat ve selâmet lûtfetsin.  
Milletçiler Derneği, 1952 yılında (tramvaya önden binmenin cezasına 
denk) 10 TL para cezası ile kapatılan 80 şubeli Türk Milliyetçiler Derne-
ği yerine, Nureddin Topçu’nun manevi önderliğinde kurulmuş, ancak 15 
sene geçtikten sonra başka vilâyetlerde de şube açmış bir kültür derneğidir. 
Ayırım yapmaksızın, siyasi parti mensuplarına kapısı kapalıdır. Hiçbir siyasi 
partinin âmâline hizmet, davetlerine icabet etmemiştir. İkisi müstesna: 
1- 1956’dan sonra Kıbrıs meselesi, resmî-gayrıresmî her kişi-makam-merci, 
kurum ve kuruluşa öyle bir yayılmış idi ki, niyeti ve hedefi karmakarışık bir 
sürü faaliyetler yapılıyordu. Adnan Menderes hükümetinin başat bakanla-
rından olan Tevfik İleri vasıtası ile Derneğin ciddî-ağırlıklı bir kapalı salon 
konferansı düzenlemesi istendi. Zannediyorum 1958 yazında bu konferans 
gerçekleştirildi ve beğenildi (Tevfik İleri, 1930’ların ilk yarısında İTÜ İn-
şaat Fakültesi talebesi iken, Millî Türk Talebe Birliği başkanlığına kadar 
yükselmiş, az bulunur bir hatip, şuurlu bir dindar ve milliyetçi ağabeyimiz-
dir. Yassıada mahkemesinin önünde baş eğmeyenlerdendir. Kayseri hapis-
hanesinde vefat etmiştir. Hatıratı Ötüken Yayınevi tarafından neşredilmiş-
tir).  
2- 1957’den itibaren gittikçe artan bir yoğunlukla devam ettirilen 1960 ihti-
lal hazırlıkları, propagandaları akıl almaz bir derecede yalan-dolan, hile-
hud’a ve desiseye bulanmış ve her yerde terör havası estirilmeye başlanmış 
idi. Hükümet-devlet, cehennem zebanilerine taş çıkartan militan ruhlu kişi 
ve kurumlar tarafından kuşatılmış bir durumda iken, yine Tevfik İleri vası-
tasıyla Milliyetçiler Derneği’nin bu konudaki düşüncesi soruldu; ve eğer 
müspet ise, krizin dalbudak sardığı sıkışık zamanlarda klasik düşünce 
ve tedbirlerin fayda etmeyeceği dikkate alınarak, suskunluğun bozulma-
sı ve bir beyanname ile hükümete-devlete destek verilmesi istendi. Başta 
hocamız Nureddin Topçu olmak üzere, büyüklerimiz de aynı düşünceyi 
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serdettiler ve istenen yapıldı. 
Bizim bu tutum ve davranışımız hasbî idi, millî idi. Kimseyi karşısına alma-
mış, kimseyi de tutmamış idik. Buna inanılmış ki, ihtilalden sonra bütün 
dernekler gibi Milliyetçiler Derneği de polis kontrolünden geçirildi. Biz, 
limon yemediğimizden dişimiz kamaşmadığı için, ilgililere anahtarı teslim 
edip, iş bittikten sonra kapıcıya verilmesini rica edip gittik; hepsi o kadar. 
Bir-iki gün sonra geldiğimizde, masanın üzerinde gerekli aramanın yapıldı-
ğı, zararlı bir şeye rastlanmadığını belirten bir yazı bulduk. 
Milliyetçiler Derneği, konferans-seminer ve benzeri faaliyetlere ilan ettiği 
zamana dakikası dakikasına tam uyarak başlar, bu mümkün olmamışsa, hiç 
vakit geçirmeden mazereti ve varsa tehir süresini duyurur; milletin sabrını 
istismar etmez; konunun suallerle açılmasını ve münakaşasını teşvik eder, 
disiplinli çalışır; ahlâk ve fazileti her şeyin başında tutar ve mensuplarını da 
bu yönde eğitirdi. 1960’dan sonra Çemberlitaş-Atikalipaşa Camii avlusu 
içindeki barakamsı bir tek odadan karşısındaki Muallimler Birliği külliye-
sinde verilen bir kubbenin altına taşınmış, 1970’den sonra, ilgisizlik sebe-
biyle genel kurul toplantılarını yapmadığı gerekçesiyle, kanunlara uygun bir 
şekilde kapatılıncaya kadar faaliyetlerini orada  sürdürmüştür. Benim, ak-
lımda kaldığı kadarı ile, 1970’den evvel yaptığım bir araştırma sonuçlarına 
göre, 250 kadar konferans, seminer, anma günü vb. toplantı düzenlemiş, 
30’a yakın kitap yayınlamış, 1960-70 arasında, İTÜ Makine Fakültesinden 
bir grup öğrenci bu derneğe kaydolup faaliyetlere katılmış, bir ekip Antal-
ya’nın ve bir ekip de Çorum’un bir köyünde bir kütüphane ve yıkanmaya 
ve çamaşır yıkamaya uygun, tamamen çalı-çırpı ile ısıtılan, traktörü olan 
birinin dahi bakıp onarabileceği kadar basit bir hamam inşa etmişlerdi. Bu 
iki kuruluş senelerce takip edildi ve hep ayakta-faal olduğu görüldü. İTÜ-
Makina’nın payı olduğu için, fisebilillah bir hizmet örneği olan bu olaya 
işaret etmeyi vazife bildim.  
Milliyetçiler Derneği öyle bir havaya, öyle bir ideale ve öyle bir yetiştirme 
prensibine  sahip idi ki, o kubbenin altında yetişip de yamuk-çarpık kalmış 
bir insan yoktur. Herkesin bildiği Ferruh Bozbeyli meselâ, dost-düşman 
herkesin takdir ettiği Taha Akyol meselâ, bugünkü (2010) Cumhurbaşkanı-
mız Abdullah Gül meselâ... Ve isimlerini-sayılarını benim bilmediğim on-
larla evet onlarla milletvekili ve bakan..  
Ferruh Bozbeyli Derneğin sekiz kurucusundan biriydi. 1960 ihtilâlinden 
sonra siyasete atılmak için istifa etmek istemişti. Sebebini sorduğumuzda 
nizamnameyi hatırlattı. Çünkü, onun da iştirakiyle hazırlanan kuruluş ni-
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zamnamesinde, ayırım olmaksızın, her hangi bir partiye kayıtlı olanın Der-
neğe üye olamayacağı yazılı idi. Bozbeyli, ihtilal sonrası kurulma hazırlığı 
yapılan Adalet Partisinin kurucuları arasında bulunuyordu. Biz (yönetim 
kurulu üyeleri) ve o anda orada hazır bulunanlar bu meseleyi enine-boyuna 
müzâkere ederek; bu kısıtlamanın 1952 şartları ve o dönemin partileri için 
alınmış bir tedbir kriteri olduğunu, içinde bulunduğumuz ihtilal dönemi-
nin normal zamanlara göre çok farklı, bir başka kritik özellik taşıyan bir 
dönem olması hasebiyle, bir partiye katılma-kaydolma ile kurucu olmanın 
farklı şeyler olduğunu da dikkate alarak.. Derneğe ve kendisinin de iştiraki 
ile konan prensiplere bağlılık konusunda bize vermiş olduğu bu dersten 
ötürü teşekkür de ederek istifasını geri almasını istedik. O da öyle yaptı. 
Türkiye, onun nasıl bir dirayet ve adaletle Meclis Başkanlığı yaptığını sene-
lerce gördü. 
Taha Akyol’a gelince: 1960 ihtilâlinin evveli olduğu gibi arkası da ülkenin 
çok kritik, çok karmaşık bir dönemi idi. Biz, Dernek olarak, bir ibadet ha-
vası içinde, ihlas ile, samimiyetle hiç aksatmadan çalışmalara devam ettik. 
Çıkardığımız kitaplar, Anadolu’nun bir çok kesimine yerleşmiş eski milli-
yetçiler vasıtası ile -etrafa- duyurulabiliyordu. Kütahya-Ankara-Konya-
Yozgat-Çorum-Tokat ve çevresi olarak Orta Anadolu, Erzurum merkezli 
Doğu Anadolu ve Trabzon merkezli Karadeniz havalisi sesimizin en çok 
duyulduğu ve kitaplarımızın en çok takdire lâyık görüldüğü yerler idi. 
Marmara, Ege ve Akdeniz gibi zengin bölge ahalisi, dinî-millî-fikrî-edebî 
yayınlara itibar etmez; onların hevesi, tabirim mazur görülsün, nerde çalgı-
orda kalgıdan başka bir şey değildir; bu bölgelerde bulvar gazeteleri çok 
satar; bu, o gün nasılsa bu gün de öyledir.  
Dini hayatın en sıkı öğretildiği ve yaşandığı Of dâhil, esnaf kesiminden ve 
lise öğretmeni ve talebelerinden çarpıcı mektuplar ve talepler alıyor, bunla-
ra mutlaka cevap veriyorduk (Bir günde beş kere posta kutumuza bakıp üç 
kere kitap yolladığımızı bilirim). Bize gelenin ve bizim yolladığımızın, teker 
teker kaydını tutardık.  
İşte bu mektuplardan biri Taha Akyol’dan gelmiş; cevabını da ben vermi-
şim. İmiş diyorum, çünkü ben bunu ve benzerlerini unuttum gitti (Biz bu 
hizmetleri, yarın-öbür gün, zamanı geldiğinde hatırat yazarken kullanalım 
diye yapmadık; milletimiz için yaptık. Takdirini de Allah’a bıraktık. Bu se-
beple, hemen hepsini de unuttuk). Galiba bir sene sonra Taha Akyol İs-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmiş, ama ben, asistanlık sebebiy-
le mesaimin önemli kısmını İTÜ’ye aktarmış olduğumdan, adını ve düşün-
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celerini işitmiş olsam da, o günlerde onunla karşılaşmadım. Aradan seneler 
geçti, askerliğini Genelkurmay’da Harp Tarihi dairesinde yaptığı sırada eni-
ne-boyuna inceleme fırsatını bulduğu Türkiye-Rusya münasebetleri konu-
sunda yazdığı iki ciltlik kitabı Ötüken tarafından yayınlandı; epey de itibar 
gördü; ben de çok beğendim ve takdir ettim; kendisi ile yüzyüze tanışıp 
görüşür olduk. Aradan yine yıllar geçti; 12 Eylül ihtilali ertesindeki günler-
de Tercüman gazetesinde çıkan bir makalesini okudum ve çok beğendim.  
Beni bilen bilir; şahsım için değil, gerçekten vatan-millet için bir siyasi ile 
görüşmek üzere Ankara’ya gitmiş idim. Beni o kişiye Taha görüştürecekti. 
Bir yerde oturup sohbet ederken “ağabey makalemi okudun mu, okudunsa 
nasıl buldun?” diye sordu. Okuduğumu ve çok beğendiğimi ifade ettim. 
Sevindi; “Bir şey söyleyeyim mi ağabey? benim bu noktaya gelmemde se-
nin yazdığım iki mektup etkili oldu.” dedi. Şaşırıp kaldım ve bunun ne de-
mek olduğunu sordum; o da anlattı: “Lisenin son sınıfında idim. Sağ-sol 
pek çok kitap okudum. Öyle bir çatala-kavşağa geldim ki sağa saparsam 
milliyetçi-muhâfazakâr, sola saparsam esaslı bir solcu-komünist olacağım. 
Bir sürü sual gece gündüz beynimi tırmalıyordu. Bir gün Derneğin yayınla-
dığı kitaplar elime geçti. Hepsini su içer gibi okudum. Tereddütlerimin bir 
kısmı zail olsa da daha bir çok soru cevapsızdı. Derneğe hitaben bir mek-
tup yazarak bu soruların cevaplarını istedim. Üşenmeden, dikkatle yazılmış 
bir mektupla sorularıma tek tek cevap verildi. Altında sizin imzanız vardı. 
Kalan tereddütlerim için yazdığım ikinci mektuba da, aynı şekilde, yine 
sizin imzanızla cevap verildi. Ben de, artık şek ve şüpheden azâde olarak 
seçimimi yaptım, sağ yola saptım. Teşekkür etmeyeyim mi?” Siz olsanız 
sevinmez misiniz? Ben de çok sevindim ve şunları söyledim: “Madem iyi 
bir şeye vesile olmuşum, o zaman sana bir tavsiyede daha bulunayım. Se-
nin makalen, günü birlik yazılmış çiziktirilerden değil; sanki ilmî bir makale 
ağırlığında ve üslûbunda; emek verilerek edinilmiş bilgilere dayalı, emek 
verilerek yazılmış bir makale. Bundan sonra da böyle olsun. Bunun bir şar-
tı çok okumak, çok araştırmak olsa da... Bir şartı da zırt-pırt nev’inden kö-
şe yazısı gibi sık sık yazmamaktır; bunu tavsiye ederim” dedim. Bunun 
üzerine, “benden daha sık yazmamı istiyorlar” dedi. O zaman ben de, “hiç 
olmazsa her gün yazma; çalakalem yazma” dedim. Bugün, tabiri mazur 
görün, dost-düşman Taha Akyol’u takdir etmeyen yok gibidir. Bunda Mil-
liyetçiler Derneği kubbesinin  payı yok mu? O kubbenin altından ya-
muk insan geçmedi, tesbitim doğru değil mi?  
Derneğin henüz Atikalipaşa camii avlusundaki barakamsı yerinde, o günle-
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rin filmlerinde çok görülen Tahtakale yapımı ağaç-kontrplak çantaya ben-
zer bir küçük masa, bir sandalye ve üçünün ayağı kırık, ama ip-bez-çıta 
takviyeli olarak kullandığımız 33 taburemiz vardı. Her yarıyıl tertiplenen 12 
seminerlik toplantılar burada yapılırdı. Nihat Sami Banarlı’nın 4 hafta süre-
cek Güzel Dilimiz Türkçe seminerinin (zannediyorum üçüncü veya dör-
düncüsünde) öyle kalabalık oldu ki, o kırık-kabaca onarılmış tabureler da-
hil hepsi doldu. Biz yöneticiler ve birkaç dinleyici ayakta kaldık. Biliyor 
musunuz biz bu manzara karşısında ağladık o zaman; bu gün dahi hatırla-
dıkça gözlerim yaşarır. Bu da ne ki? diyebilirsiniz. Unutulmasın ki, o gün 
faaliyette bulunan, bizim talebe destekli gelirimize nazaran sonsuz 
imkânlara sahip Devrim Ocağı’nın Beyoğlu’ndaki, duvar ve tavan aplikle-
riyle özel ışıklandırılmış oda ve salonunda bu derece bir katılım olmamıştı, 
olamazdı.  
Dernekle ilgili bir tesbitimiz daha: Seminerlerin en kalabalığı Nureddin 
Topçu ve İsmail Hâmi Dânişmend ve Prof. Mümtaz Turhan’ınkiler olurdu 
(Mümtaz hocanın üç seminerlik Batılılaşmanın Neresindeyiz konuşmaları 
sonradan kitap hâlinde de yayınlandı ve çok ilgi topladı; batılılaşmanın eni-
ne-boyuna münakaşasına yol açtı). Aynı zevatın başka yerlerdeki konuşma-
ları Dernek’teki kadar dinleyici çekmezdi. Dernek-Hatip ikilisinde en çar-
pıcı tesbit Peyâmi Safâ’nın konferanslarındaki katılımdır. Rahmetlinin sair 
hiçbir konferansı Dernek adına tertiplenen konferanslar kadar dinleyici 
toplayamamıştı.   
Dernekle ilgili olarak, bir Aksekili sıfatı ile, hem şahsım hem de Akseki-
Ormana köyünden olduğunu ancak 50 sene sonra öğrendiğim sınıf arkada-
şım Oktay Aras için iftihar vesilesi olacak şu bir-iki hususu da yazmayı uy-
gun gördüm:  
Hem Çemberlitaş-Atikalipaşa avlusundan karşıdaki Muallimler Birliği 
(şimdiki Birlik Vakfı) bünyesinde taşındığımız bir kubbe altının çok küçük 
ve hem de, artık dinleyici sayımızın (müşterimizin) çok artmış olması sebe-
biyle seminerler için yer sıkıntısı çekiyorduk. İlk imdadımıza yetişen Akseki 
Sarıhacılar köyünden, Azmüsebat şirketi sahipleri Mehmet-Bekir-Ömer 
Cansu kardeşlerin (benim tanıma şerefine nail olmadığım) babaları oldu. 
Derneğe çok yakın, Piyer Loti’deki binasının altındaki kahvehaneyi Cu-
martesi seminerlerimiz için bize tahsis etti. Daha sonra, Oktay’ın köylüsü, 
benim de ağabeyim olan Ali Sahir Nariç’in himmeti ile Fatih Kıztaşı’ndaki 
Ormana Kültür-Yardımlaşma Derneği bize salonunu açtı. Prof. Tarık Za-
fer Tunaya’nın sonradan yayınlanan Türkiye’de Siyasi Partiler kitabının 
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iciği-cıcığı çıkarılırcasına müzakeresi ilk defa bu salonda yapıldı. Dinleyici 
öyle sıkıştırmıştı ki Tunaya’yı, “Yahu bu soruların sonu yok mu, bir yetkili 
bu soru yağmuruna dur demeyecek mi” demek mecburiyetinde kalmıştı. 
Tarık Zafer Tunaya’nın, bu seminerlerden çok etkilendiğini, esas mensubu 
olduğu Devrim Ocağında detaylı olarak anlattığını işitmiş idik. Daha bir 
çok müsbet oluşuma sahne oldu benim hemşehrilerimin tahsis ettiği bu 
mekânlar. Sevinmeyeyim mi? 
Dernekle ilgisi olmasa da, bu meyanda, Akseki’yi ilgilendiren bir başka ger-
çeğe de dikkat çekmek isterim. 1960 Makina talebesi arkadaşlarım arasında 
benim epey Molla Kasım’ım olduğunu ve yazdığım-yazacağım bir çok 
hususa, hem de kızarak itiraz edeceklerini biliyorum. Ama ben, onlar da 
dâhil bütün arkadaşlarımı bu farklı halleriyle seviyorum. “İhtilâf-ı ümmetî 
rahmetî- ümmetimin ihtilâfı rahmettir” diyen bir Peygamberin ümmeti 
olarak bu arkadaşlarımla ihtilafta olmamız rahmettir gerçeğine bütün sami-
miyetimle inanıyorum ve Akseki ile alakalı konuya geçiyorum. Türkiye’de 
hiç vilâyet ve kazanın nail olmadığı iki şeref vardır ki bunlar, en azından 
şimdilik yalnız Akseki’ye nasip olmuştur.  
1- Cumhuriyet dönemine mahsus Diyanet İşleri Başkanlığında bugüne ka-
dar görev yapmış başkan sayısı on’a yakındır. Bunlardan ikisi Akseki’lidir: 
Ahmet Hamdi Aksekili ve Hasan Hüsnü Erdem. Başka hiçbir vilâyet ve 
kaza bir’den fazla Diyanet İşleri Başkanı çıkaramamıştır henüz. İftihara 
hakkımız yok mu?  
2- Peygamberimizin Hırka-i Şerif’lerinden zannediyorum Veysel Karânî’ye 
hediye edileni, mâlûm, Fatih Mesihpaşadaki Hırka-i Şerif camiinde... Onun 
bekçisi de, Fetih’den hemen sonra Aksekili gazilerden biri tarafından yaptı-
rılan, bu güne kadar gelen-yaşatılan Akseki mescididir. Bu bekçilik de bize, 
Akseki’ye nasip olmuştur. Doğup büyüdüğüm, ilk tahsilimi yaptığım, ek-
meğini yiyip suyunu içtiğim (sadece) Akseki’ye mahsus bu tek oluş ve bun-
dan duyulan gururun ifade edilmesi herhalde çok görülmez, hoş görülür.  
 
*** 
Biraz da Ötüken yayınevinden söz edeyim. Bu yayınevinin ilk nüvesi, 
1961 yılı yaz sonu, Yassıada kararlarının infaz edilmesinden 15 gün kadar 
evvel, benim de dâhil olduğum dört kişinin kurduğu Yaprak Kitabevi adı 
ile Bayezid-Koska’da açılan dükkândır. (Yaklaşık bir sene evvel asistan ol-
muş idim. Maaşım, Türkiye’de yalnız İTÜ’ye mahsus karşılıksız ek görev 
ile birlikte 900 TL kadardı. Bu işe yatıracak param yoktu yani. Rahmetli ilk 
eşim, gözünü dahi kırpmadan, yegâne serveti olan 12 bileziğini vermişti. 
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Gerçi, ileriki senelerde ben onları tekrar alıverdim; ama 1982’de büyük oğ-
lumu evlendirirken 8’ini tekrar sattık; kalan dördü de iki etapta satıldı. 
Eşim 1983 Mayısında beyin kanamasından vefat ettiğinde dünyalık olarak 
bir şeyi yoktu. O, her yeni kitap yayınlandıkça, 
yaptığı hayrın ne mânâya geldiğini idrak ediyordu; 
mekânı cennet olsun. 1964 yılında, Yaprak Kita-
bevi’nin iki kurucusu ayrı iş açtı; iki İTÜ’lü kurucu 
(ben ve Özer Ravanoğlu), üniversite talebe cemi-
yetleri seçim hareketlerinin kızıştığı, milliyetçi öğ-
rencilerin 27 Mayıs’ın tayin ettiği  MTTB (Millî 
Türk Talebe Birliği) ve TMTF (Türkiye Milli Tale-
be Federasyonu) başkan ve yöneticilerini devirdik-
leri bir dönemde tanıştığımız, bizim gibi düşünen ve inanan birkaç talebe 
arkadaşımızın da katılımı ile bu küçük kitabevini, Ötüken adını verdiğimiz 
yayınevine dönüştürmüş olduk. Biz bu adı bilerek ve şuurla seçtik. Sol ke-
simin buna yamuk bakması zaten normaldi. Ama, sağ kesimden öyleleri ile 
karşılaştık ki, onların bakışı, sanki, tabirimi mazur görün, domuzun kur-
şuna baktığı gibi idi; nerede ise tekfir edilecek idik. Ama biz aldırmadık; 
sağ-sol her kesim ve kişiye, Peygamberimiz öyle dediği ve tavsiye ettiği 
için, hüsn-ü zan ile baktık.  
Önce maaş ile istihdam ettiğimiz, sonradan, ısrarla -bir mânâda emrivâki 
ile- ortak ettiğimiz, fiilen tam gün mesai veren arkadaşımız hariç, 30-35 
sene biz oradan evimize ekmek parası götürmedik. Ötüken, bizim için, 
milletimizin kültür ve san’atına hizmet veren bir vakıf kuruluş idi. Birinde 
yeteri kadar meşgul olamadığımız için ve ikincisinde de yangın sebebiyle 
tam sıfırlandık. Yangın yerinde gül çabuk biter diye teselli ettiler büyükleri-
miz. Gerçekten öyle oldu; sıfırken yeniden doğruldu Ötüken ve (cild sayısı 
ile mükerrer baskılar hesaba katılmaksızın) yayınladığı kitap sayısı bugün 
800’ün üzerinde. Türk dilinin en kapsamlı, kitap olarak 246.000 ve bilgisa-
yar ortamında sonradan eklenen 20.000 olmak üzere, şimdilik 266.000 ke-
limelik en büyük lûgatini, beş cild hâlinde biz yayınladık. Bu kitabı alanlar 
özel bilgisayar metninden ve gün-be-gün eklenen yeni kelimelerden fayda-
lanabilir.  
Bütün matbuat âlemine hâkim olan sol kesimin, 50 senedir adını dahi ağzı-
na almadığı  rahmetli Peyâmi Safa’yı biz yaşattık: ama o da bizi yaşattı. 
Rahmetli’nin mezarı için toplanan paraları kim yedi bilemem, ama o meza-
rı da biz yaptırdık. Onun felçli eşini ve baldızını 35 sene yalnız bırakmadık. 
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Bu gün, hem ayıp ve hem de suç-haram bir davranışla bir başka yayınevi 
de basmaya başladı üstadın kitaplarını. Ama, çok büyük maddî imkân ve 
reklam üstünlüğüne rağmen bizden fazla satamıyor. Benim diyen yazarlar 
Ötüken’de kitabının yayınlanmasını ister ve bundan gurur duyar. Garip bir 
gerçeği tesbit ettik: Ötüken’den ayrılarak başka yayınevlerine geçiş yapan 
yazarların kitaplarının satışı düşüyor. Hattâ, bir büyük romancımızın iki 
vârisinden sol görüşlü olanı, şüphesiz en tabii hakkı olarak, mirastan ken-
disine düşen kitapları bize nazaran çok büyük, âdeta astronomik imkânlara 
sahip, basın destekli bir başka yayınevine verdi. Hayretler içinde gördük ki, 
aynı yazarın o kitapları bizim yayınladığımız kitaplardan daha fazla satmı-
yor. Bu bize, Yaprak Kitabevi dönemi hariç, Ötüken olarak 1964 kuruluş 
tarihinden bugüne (2010), 46 sene içinde Ötüken’in bir ekol-mektep vasfı 
kazandığını, özel bir okuyucu kitlesi oluşturduğunu gösteriyor. Ötüken’in 
kitaplarının en sıkı takipçisi de edebiyat öğretmenleridir. Biz de bu amaca 
kilitlenmiş idik; ne kadar iftihar etsek azdır.   
Mesnevî’nin çeşitli versiyonları ile en güzel tercümeleri ve İngilizcesi ile 
birlikte söz ve nota olarak mesnevî âyinleri, Selçuklu-Osmanlı-Türkiye 
Cumhuriyeti’nin siyasi ve kültür-medeniyet tarihi olarak (mevcutların en 
mufassalı) Büyük Türkiye Tarihi (14 cild) başta olmak üzere Yılmaz Öztu-
na’nın bütün kitapları, Mehmet Sofuoğlu’nun Buhârî tercümesi (17 cild), 
başlangıcından 1950-60’a Büyük Türk Klasikleri (Hazırlayan N. Kösoğlu, 
14 cild), Küçük Ağa ve Osmancık başta olmak üzere Tarık Buğra, Boz-
kurtlar başta olmak üzere Nihal Atsız, nesir ve şiirleriyle Arif Nihat Asya 
külliyatı, Cevdet Paşanın bıraktığı yerden (Yeniçeriliğin lağvı, 1826) başla-
yarak 1922’ye kadar mufassal Osmanlı Tarihi (Ziya Nur Aksun, 6 cild) ve 
daha niceleri ile 800’den fazla kitabı içeren bir yayın..0 Kimseden ümmid-i 
feyz etmeden, devletten, hele basından destek görmeden, kendi cevvimiz, 
kendi eflâkimizde, kendi kanadımızla uçarak bu noktaya gelmiş olmanın, 
milletimize borcumuzu önemli ölçüde ödemiş bulunmanın bahtiyarlığını 
yaşıyoruz. 
Arkadaşlarımınkinden farklı olarak benim bir başka bahtiyarlığım daha söz 
konusu: Çocuklarımın da, nasihat ve telkinlerimi tutarak, meslek olarak 
yayıncılığı seçmeleri. 20 seneye yaklaşan bir zamandan beri, Bilge Kültür-
San’at adı ile, titizlikle devam eden bu yayınevinin bugüne kadar neşrettiği 
kitap sayısı (cild sayısı ve mükerrer baskılar hariç) 300’ün üzerine çıkmıştır. 
Bundan dolayı da bahtiyarım.  
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*** 
Tekrar İTÜ’ye dönmek istiyorum. Üniversitedeki talebeliğimin, ilk-orta-
lise tahsilim gibi parlak geçtiğini söyleyemem. Yukarıda arzettim; bunun 
bir sebebi sınıf arkadaşlarımın kazanamaması ve çabuk arkadaş edineme-
me tabiatımdan ötürü yalnız kaldığım için, hemen her gün derslerden son-
ra kaçar gibi fakülteden uzaklaşmam olsa da.. esas sebep Milliyetçiler Der-
neği’nden başlayarak Yaprak Kitabevi ve Ötüken Yayınevi faaliyetlerine 
de, nerede ise üniversitedekine eş zaman ayırmamdır. Bu hal, hafif dalga-
lanmalarla 1980 yılına kadar (yaklaşık 25 sene) devam etti. Ama ondan 
sonra, arada bir sohbetlere ve toplantılara katılmanın dışında İTÜ haricin-
deki bütün faaliyetlerden çekildim.  
Talebeliğim sırasında, hayat çizgimin oluşması, şekillenmesi ve kıvam bul-
masında ömür boyu tesiri olan, benim unutmadığım bazı olaylara temas 
etmeyi faydalı görüyorum. Birinci sınıf-ikinci yarıyılda (1956) Doç. Lütful-
lah Ulukan, yanında asistanları ile birlikte teknik resim dersine geliyordu. 
Bir gün, asistan olmadığı belli olan uzun boylu bir hoca daha geldi. Çizdi-
ğim resmi tenkit etti; verdiğim cevap üzerine biraz asabice “ben sizin rijit 
olmanızı istemiyorum; tenkit ederek düşünmesini bilin; gerektiğinde elastik 
davranın” dedi. Bu hoca Nimet Özdaş idi. Meğer, o sıralarda Lütfullah 
hoca profesör, aralarında Nimet Özdaş’ın da bulunduğu kıdemli asistanlar 
da doçent olmuş. Daha sonra bu doçentler 56 doçenti diye anılırdı. Prof. 
Dr. Nimet Özdaş, fakülte ve üniversite içi münasebetlerde güttüğü siyaset 
sebebiyle etkin bir kişi idi. Asistanlığım ve öğretim üyeliğim sırasında, fikir 
ve düşünce açısından onunla uyuşamasam da, bir kötülüğünü de görme-
dim. Yediğim öğretici zılgıtı sonraları kendisine anlattığım sırada kahkaha-
larla gülmüş idi. 12 Eylül ihtilâl hükümetinde dört sene bakanlık, 6 sene, 
zannediyorum çevre problemleri konusunda NATO Genel Sekreter’inin 
yardımcılığını yaptı (Bu gün, 2010, Lütfullah ve Nimet hocalar sağdır; her 
ikisine de sıhhat ve selâmet dilerim).  
İlk sene dikkatimi çekenlerden iki öğretim elemanı da, Takım Tezgâhları 
Kürsüsü’nde öğretim üyesi olan 56 doçentlerinden Dr. Necmettin Ongar 
ve henüz asistan olan İlhami Karayalçın idi. 1956 yazında birlikte atölye 
stajını sevk ve idare ediyorlardı.  
Doç. Dr. Ongar, disiplin kavramını o derece aşırı bir derecede uyguluyor-
du ki, sanki orada görünmez bir lazer çizgisi varmış gibi, serbest zili çalma-
dan atölye kapısının eşiğine dahi yaklaşamazdık. Necmettin bey, aslında iyi 
yetişmiş bir hoca idi; ama iyi ders anlatamazdı; huyu gibi, imtihan soruları 
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da gaddarca idi; ömür boyu bu sert tabiatını bırakmadı; munis göründü-
ğü zamanlar pek azdı. Fakat, bir meseleye odaklandı mı çözmeden onu 
bırakmazdı. Meselâ, ana bina dışında kalan yurt, hava tüneli ve Elektrik 
Fakültesi tarafından sonraları ilâve edilen, doğru mu yanlış mı bilmem 
Faraday  kafesi de denen yüksek gerilim laboratuvarı ile birlikte, bir ah-
tapota benzeyen dallı-budaklı Gümüşsuyu kalorifer sistemindeki ârızayı, 
ısıcıların hiçbiri bulamadığı halde o bulmuş ve bizi kışın soğuğundan 
kurtarmış idi. Sayıları 50’ye yaklaşan öğretim üyelerinin görmediği, göre-
mediği nice yanlışları o görmüştür. Doğru 
olsun yanlış olsun, koyduğu prensibe, âdeta 
inatla sonuna kadar sadık kalırdı. Bu özelliği 
sebebiyle (ABD’de doktora yapan, oradan 
evlenen, yurda dönse de tutunamayan, Ka-
sım 1975’de temelli ABD’ye giden, bir daha 
hiç gelmeyen, üç çocuk babası) sınıf arkada-
şımız Erk Erginer için onun adı Necmettin 
Hunhar idi. Yüzünden de anlaşılacağı üzere, 
Tatar Türklerindendi. Tatarlar inatçı olur, 
inatları ile temayüz etmişlerdir. Bu kadar 
esarete ve zulme rağmen kaybolmamaları-
nın, eriyip gitmemelerinin bir sebebi de bu olsa gerektir. Hocanın ahta-
pot-kalorifer sisteminin ârızasını bulması da biraz bu ırkî tabiatına bağlı-
dır. Herhalde yüz görüntüsünden mülhem aramızdaki lakabı Japon im-
paratorunun adı idi: Hirohito. Ama, öğretim üyeliğimiz sırasında yakın 
münasebetlerimizde, aslında çok daha mûnis olduğuna, olabildiğine sık 
sık şahit olmuşumdur. O dönemlerde bana hiç haşin davranmadı. 
Mekânı cennet olsun. 
İlhami Karayalçın’a gelince: Türkiye’ye sanayi mühendisliğini getiren ilk 
insan, ilk öğretim elemanı odur dense yeridir. Atölye stajımız sırasında 
tanıdık onu. Necmettin hocanın olmadığı zamanlarda tatlı bir dille, bizi 
kendine çekerek gerekli bilgileri verir; araya, münasip bir üslup ile, millet
-memleket meselelerini, bu konularda nasıl düşünmemiz ve neler yap-
mamız icap ettiğini de sıkıştırır; ‘gözü namazda olanın kulağı ezanda 
olur’ fetvasınca bu konulara aşina olanlar anlaması gerekeni anlardı. He-
nüz düz asistan idi. Bütün İTÜ’de asistanlara doktora yapma mecburi-
yeti getirilmiş ise de, henüz hemen hiçbir fakültede bunun gereği dokto-
ra dersleri falan açılmış değildi; dolayısıyla doktora yapan da yoktu.  

Necmettin Ongar 
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Zannediyorum biz 2.sınıfta iken Karayalçın ABD’ye gitti; sanayi mühen-
disliği konularında yaptığı çalışmalara dayalı doktorasını (orada mı İTÜ’de 
mi tam hatırlamıyorum ama) ikmal etti. İTÜ-Makina Fakültesi’nin doktor 
unvanı alan ilklerindendir. Daha üst sınıflarda sanayi mühendisliğinin ne 
olduğunu ondan öğrendik. Milliyetçi düşünceleri ve  Erzurum lisesinden 
yakın arkadaşları olan (Milliyetçiler Derneği kurucularından, İTÜ Elektrik 
mezunu, ülkenin ilk 30~40 arasındaki büyük yatırımcılarından olan) İdris 
Yamantürk ile (bilhassa 1960’lardan sonra bütün milliyetçilerin tek ağabeyi 
bilinen, kendi aramızda, aslında, bir espri olarak benim icadım olan, fakat 
Ankara grubunun hemen mallandığı serbest tarikat’ın şeyhi olarak tanınan 
ve itibar gören) Galip Erdem’in tezkiyesi sebebiyle onu kendime yakın 
hissediyordum.  
İlhami ağabeyimiz, bu meziyetlerinin yanında çok dikkatli konuşan, pek 
ipucu vermeyen, bazen yarım adım geri çekilmesini bilen, aşırı tedbirli biri 
idi. Kendisine akıl danıştığımda evvela doğru olanı söyler, eğer bunun ken-
disinin söylediğinin, tavsiye ettiğinin başkaları tarafından bilinmesinde bir 
mahzur görürse “bunu benden işittiğini söyleme, söylersen inkâr ederim” 
tembihini de unutmazdı. İşte bu tabiatından ötürü, kimilerince aşırı sayılan 
fikirlerimden dolayı olsa gerek, 1960’da mezun olduktan hemen sonra 
onun yanında asistan olmak istedim ve ısrar da ettim ise de o, hayatının 
temel prensiplerinden biri olan aşırı tedbirliliği sebebiyle benim kendisiyle 
olmamı sakıncalı gördü. Ataç’da böyle bir mahzur görmedi ki onu aldı. 
Sonuç iyi de oldu ama: Benim için de, Ataç için de, Karayalçın için de.  
Bütün bunlara mukabil, YÖK kanunu çıkar çıkmaz emekliliğini isteyip 
ayrılıncaya kadar bana hep ağabeylik etti. Kurullarda sertliğimi hep yumu-
şattı; biraz ileri gidersem ceketimi çekerek ikaz etti. Hiç unutmam; bir gün, 
sanayiden emekli olmuş, elyaf veya boyamada uzman birinin Tekstil Kür-
süsüne okutman olarak tayini getirmiş idi Prof. Mustafa Köseoğlu. Ben bu 
teklife şiddetle karşı koydum. Çünkü, bir emeklinin birikiminden istifade 
etmek başka bir şeydir, o işe göre öğretim üyesi yetiştirmek başka bir şey-
dir. Birincisi sadece anlık ihtiyacı gideren bir tedarik yoludur; ama kürsüde 
bu disiplinin teşekkülüne, yerleşmesine, devamına izin vermez; onun önü-
nü tıkar. Ben bu konuşmayı yaparken İlhami ağabeyimiz, bir yandan kurul 
üyeleri duymayacak şekilde, fısıldar gibi bu teklifin Köseoğlu’nun olduğu-
nu söylerken bir yandan da yine görülmeyecek şekilde ceketimi çekiyordu. 
Ben, herkesin duyacağı bir sesle, “ağabey ceketimi çekme, bu mesele Kö-
seoğlu’nun da olsa ben muhalifim, gelişmemizi önleyen bir teklif” diye 
ısrar etmiştim.  



40 

sonuçlarla karşılaşırsanız bu sizi paniğe sevk etmesin. Bunun ilk 
faydası girdiğiniz yolun yanlış, çıkmaz sokak olduğunu göstermesi-
dir; sonra da sizi doğruya götüren yolu-çözümü  aramaya götürür 
diyor. Televizyonda, doğuyu-batıyı iyi bilen bir zat bir vesile ile İmam Kur-
tubî’nin şu sözünü nakletti. Felâket nimettir; kıymetini ve ondan çıkarak 
doğruyu bulmasını bilene.  
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