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Sessizce Göçen Bir Âlim

çok yerde sonradan flahit olacakt›m- dedi ve beni kütüphaneye üye yapt›. ‹stedi¤im kitaplar vard›, onlar›
da ikifler ikifler alabilece¤imi söyledi. Sevindim.

Zeki Dursun

fiakir Kocabafl’la vicahi tan›fl›kl›¤›m ise vakf›n Vefa’daki yeni yerinde olacakt›. Bursa’da yaflayan Metin Önal
Mengüflo¤lu’na vakf›n güz seminerleri program›n› gö-

Y›ld›zlar› yazmak zordur. Yazmak için sessizce yafla-

türmüfltüm. Programa flöyle bir bakt› ve git, fiakir Ko-

mak gerekir. Ben sessizce yaflad›m, yaln›zca bu olan

çabafl Hocan›n elini öp, benden de selam söyle, dedi.

bu, flu an.

Emir demiri keser. Hele emir insan›n sevdi¤inden ge-

‹lk tan›flmam›z hocam (Osmanl› Türkçesini ondan ö¤-

lirse. ‹stanbul’a döndü¤ümde vak›fta hocan›n yan›na

rendim), a¤abeyim, gizli zamanlarda s›¤›na¤›m (her

vard›m, utana s›k›la selam verdim, etraf›nda talebele-

s›k›nt›da dert orta¤›m oldu) ve ‹stanbul’da üniversite-

ri vard›; önünde e¤ildim, elini öpmek istedi¤imi ima

ye okumak için geldi¤im 1999 senesinin yaz›nda bana

ettim ve sessizce Bursa’dan fiair Metin Önal Mengü-

yard›mc› olmas› için bir okuma listesi yapan Mehmet

flo¤lu’nun selam› var size, elinizi öpmemi emretti, de-

A¤abey sayesinde olmufltu. Sadece kitap isimlerini

dim. Elini çekti ve sessiz kald›. Biraz bekledim ve izin

de¤il; ayn› zamanda kitaplar hakk›nda k›sa k›sa notlar

isteyerek ayr›ld›m yan›nda. Sonras›nda Metin Önal

da yazd›r›yordu. O notlar hâlâ sakl› bende. Arada ken-

Mengüflo¤lu’na bir fley söylememe karar› ald›m. Ama

dime ah vah etmek için o notlara bakar, ne kadar›n›

Metin Önal Mengüflo¤lu, selam›n›n karfl›l›¤›n› sorun-

gerçeklefltirdi¤imi uzun uzun düflünürüm. Okumak

ca sustum, susmamda ne olabilece¤ini anlayan -arife

için not ald›¤›m kitaplar aras›nda fiakir Koçabafl’›n ‹s-

tarif gereksiz- flair, susar, susar, dedi. Sadece sustum.

lam’da Bilginin Temelleri kitab› da vard›. Daha sonra,

Baz› kitaplara tefe’ül yapmak âdetimdir. ‹flte size bir

o zaman doçent olan Prof. Fatih And›, ilk derste mo-

tefe’ül neticesi: Mahir ‹z Hoca himmetiyle yetiflti. Akif

dernizm kavram›n› sormufl, cevap alamay›nca ceza

diyor ki:

olarak kavram üzerine çal›flma yapmam›z› istemiflti.
Mehmet A¤abeyin notlar›ndan hareketle modernizm
kavram› üzerine okudu¤um eserler aras›nda fiakir Ko-

Seninle bir kafadayd›k Hüda içün, Hakk içün.

çabafl’›n mezkûr eseri de vard›. Kitaptan haberdarl›¤›-

Metin Mengüflo¤lu, 2004’te ‹stanbul Hikâyeleri bafll›¤›

m›z tan›fl›kl›¤a dönüfltü.

alt›nda yay›mlad›¤› hikaye kitab›ndaki “Are You Mus-

Sonra ‹smail Kara’n›n rehberli¤inde Bilim ve Sanat

lim?” adl› hikâyesinde Akif’in m›sras›na benzer bir
iliflkiyi anlat›r dostu Koçabafl’la:

1999. O zamanlar Fahri Solak Hoca vakf›n sekreteri,

fiakir nihayet ‹ngiltere’den dönmüfltü. Aciz ve Muhtaç,

vakf›n yeri de Aksaray’dayd›. ‹smail Kara’n›n yan›na

arkadafllar› fiakir’le iflte bu çay bahçelerinin (Sultanah-

gidip gelen ve ‹stanbul Türk Dili ve Edebiyat›’nda

met Camisi çevresindekiler-ZD) birinde buluflup has-

doktora yapan bir arkadafl vakf›n yerini tarif etmiflti.

ret giderdiler. Camiin bat› istikametinde Alman çefl-

Buldum, kap›y› çald›m; selam verdim ve maruzat›m›

mesine bakan yönde bir köflede oturmufllard›.

anlatt›m. Ne demek, dedi. Hoca size kefil, bize de yar-

Aciz ve Muhtaç, fiakir’e ‹ngilizceyi ne ölçüde gelifltir-

d›mc› olmak düfler -hocan›n himmetlerine daha pek

di¤ini filan sorup duruyorlard›.
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Vakf›’yla ve kütüphanesiyle tan›flt›m. Tarih 19 Ekim
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fiakir onlara ‹ngilizlerin tarihsel ünvanlara atfetti¤i
de¤erlere dair bir fleyler anlat›yordu.
fiakir (yanlar›ndaki konufltuklar› hippilere-ZD) ne
yapt› biliyor musunuz; Lucian Blaga’y› sordu. Genç
adam bu flairi tan›mas›n m›? Üstüne üstlük Romen
edebiyat› hakk›nda özel çal›flmas› var.
fiakir (kendisine ZD) uzat›lan kitab› al›yor ve Dünkü
Ifl›k fliirinin son iki k›tas›n› sesli okuyor:
Ar›yorum bilmeden ne arad›¤›m›. Ar›yorum.
bir ibrik kenar›nda dudak izi gibi
içimde müphem kalan büyük bir saati
Ar›yorum bilmeden ne arad›¤›m›. Dünkü y›ld›zlar›n
sönen y›ld›zlar›n alt›nda, ar›yorum
daim övdü¤üm sönmüfl ›fl›¤›.
fiiir sözü bitince Sultanahmet Camii minarelerinden
ezan sesi yükseliyor. Çay oca¤›n›n orta yerine aniden
bir sükût topu f›rlat›l›yor sanki. Herkes susuyor. Sözcüklerini bitirmeyenler bile yar›da b›rak›yor, tükrüklerini yutkunuyorlar. Arad›¤›n, yiti¤in, içinin marifeti
acaba bu muydu ey Hollandal›? fiimdi buldu¤unu hissediyor musun? Allah en büyük…
Son mesai…
fiakir Kocabafl Hocayla son mesaim ve notlar›m 2003
y›l›na ait. 2003 y›l›nda mezun olabilmek için bir hocayla çal›flma yapmam›z gerekti. Ben Prof. Mustafa
Özkan’la çal›flmaya karar vermifltim, hatta konuyu bile konuflmufltuk hocayla ama kaderin baflka hesab›
varm›fl. Bana çal›flma yapmam için Prof. Yekta Saraç
hoca tesadüf etti. Üzülmedim de¤il. Hemen Mustafa
Özkan hocaya durumu anlatt›m. Hoca ancak hoca
kabul ederse benimle çal›flabilece¤ini söyledi. Yekta
Saraç hocan›n huzuruna vard›m. Durumu anlatt›m.
Olmaz, dedi, sen bana laz›ms›n, yar›n flu saatte
odamda ol.

si gün, “Senin Mustafa Çiçekler’in talebesi oldu¤unu
biliyorum. Ayn› zamanda Arapça dersleri de al›yorsun. ‹ngilizcen de metin okuyacak kadar var.” dedi.
fiafl›rd›m, kald›m. Ne diyece¤imi bilemedim. Bu tür
durumlarda genelde susar›m ben. Seninle “Belagatte
Delâlet Kavram› ve Göstergebilim Karfl›laflt›rmas›”
üzerine çal›flmak istiyorum, dedi. Konuyla ilgili önce
kendi kitab›na bakt›k, bir yol haritas› belirledik. Meseleyi bütün veçheleriyle ve hikâyesiyle ‹smail Kara’ya
açt›m ve Kubbealt› Fotokopiden Büyük Haydar Efendi’nin Usul-› F›k›h Derslerini almam› söyledi.

Bende bir hayal k›r›kl›¤›, bir isteksizlik. Me¤er r›za ne

Gel de ç›k iflin içinden. Bu f›k›h ifli nerden ç›kt›? Hoca
hiç böyle bir fleyden bahsetmemiflti ama. M›zm›z ve
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güzel makamm›fl yaflayarak anlayacakt›m. Hoca erte-
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k›ymet bilmeyen bir ö¤renci hâli. Emir gere¤i ald›k ki-

“‹flte selam›n karfl›l›¤›n› alma vaktin geldi.”

tab› ve vard›m Yekta Saraç hocan›n yan›na. Dedim ki

Beraberce metni incelerler, flunlar› ekle, girifl içinde

‹smail Kara, bu kitab› da okumam› söyledi. Hoca gül-

flunlar› oku ve sonra girifli yaz, der hoca.

dü: Hoca benden erken davrand›. Nas›l yani dercesine

Dediklerini harfiyen yapar ö¤renci.

yüzüne bakt›m: Bu delalet kavram› orada da var, o bilinmeden olmaz.

Son haber…

Art›k fakülte koridorlar›ndan elinde usul-› f›k›h kitap-

Çal›flmay› teslim ettim. Ama 11 ayl›k uzun bir dönem-

lar› olan ve meselelerle cedelleflmek zorunda kalan bir

de geride kalm›fl ve mezuniyet zilleri çalmaya baflla-

edebiyat ö¤rencisi. Lakab›: Fetvac›… Ve yard›m ald›-

m›flt›.

¤›m insanlar ve kitaplar: Dücane Cündio¤lu bütün ki-

Bir gün mail adresime s›rlanma haberi geldi: fiakir Ko-

taplar› ve flifahi yard›mlar›yla; ‹smail Kara kontrolleri

çabafl hocam›z vefat etti.

ve önerileriyle; Cüneyt Kaya müflkil meseleleri kolay-

Yaflad›klar›m gözümün önünden geçti. Sahneler be-

ca çözmesiyle ve son noktay› koymak için yapt›¤› him-

lirdi. Haberi ald›¤›mda gecenin bir yar›s›yd›. ‹stan-

metiyle; kitaplar› ve makaleleriyle fiakir Koçabafl…

bul’a gitmek ihtimali de yoktu. Faruk Deniz A¤abeyi
arad›m vak›ftan s›rlanmay› anlatt›: sessiz ve yaln›z yaflad›; cenazesi de sessiz ve yaln›z oldu.

Yapt›¤› çal›flmay› son olarak bir hocaya göstermek is-

Kolum kanad›m k›r›ld›. Aradan geçen zamana ra¤men

teyen yorgun ve bu iflin bir an evvel bitmesini isteyen

hocan›n yard›m sonras› söyledi¤i söz kulaklar›mday-

ö¤renci, fiakir Kocabafl’›n yan›na var›r: Hocam, ben

d›: Bu çal›flmaya devam et.

delalet konusunda 10 ayd›r mesai harc›yorum, çal›fl-

Hocan›n sene-yi devriyesinde yazmak istedim, ama

mam konum ve yapt›klar›m, görüfltüklerim flunlar,

olmad› her seferinde bir fley engelledi beni. Ta ki ge-

der. Bir girifl bir de de¤erlendirme yazmas› gerekti¤ini

çen gün Metin Önal Mengüflo¤lu’yla bir çal›flma yap-

ekler. Eksikleriyle ilgili yard›mc› olup olamayaca¤›n›

mak için telefonda konuflurken söyledi¤i bir sözü ho-

sorar.

cadan da duydu¤unu hat›rlayana de¤in… Söz hikâye

Önce meflhur kasketi havaya kalkar, gözleri ö¤renciye

münasebetiyle fiakir Koçabafl’a gelmiflti ve Mengü-

dönük: Aleykümselâm, der. Sen Metin Önal Mengü-

flo¤lu, “O benim kardeflimdir” dedi. Ben bu cümleyi

flo¤lu’nun selam›n› getiren arkadafl de¤il misin? Evet

daha önce fiakir Hoca “aleykümselâm” dedi¤inde de

der, benim. Aleykümselâm, der tekrar.

iflittim: “O benim kardeflimdir.”
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Bir sahne…

