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yozlaşmış şehrini, kitabeyi kimsenin 
umursamadığını dert edinmiştir.

Sonuç:

Engin Türkgeldi, ilk kitabı Orada 
Bir Yerde ile sağlam bir öykü evreni ile 
karşımıza çıkmış durumda. Çağın ge-
tirdiği tüm zorlu şartlardan başka bir 
zamana geçiş ve sıkıntıların yansıma-
sı var öykülerinde. Ötekileri merkeze 
koyarak, kendi dünyamızın ötekileri 

hakkında uzunca düşünmemizi sağ-
lıyor. Çok katmanlı olarak okuma ya-
pılabilmesi, kurgusundaki ve öykü di-
lindeki başarı ile büyük bir alkışı hak 
ediyor. 

Bu kurduğu öykü evreni ile ken-
disini çağdaşlarından birkaç gömlek 
sıyırarak edebiyat dünyamızı selam-
lıyor. Görünen o ki Engin Türkgeldi, 
her daim yeni kitabını heyecanla bek-
leyeceğimiz yazarlardan biri olacak.

Mustafa İSEN

Mum Gibi Yanan Kerkük 
ve Prof. Dr. Enver 

Hasanoğlunun Hatıraları

Hatırat, bizde daha çok 
Tanzimat’tan sonra yazılmaya başla-
nan ve uzun yıllar neredeyse sadece 
Dışişleri mensuplarının yaşadıkları 
deneyimleri kaleme aldıkları bir tür. 
Uzun yıllar öbür alan mensuplarına 
çok fazla yayılmadı. Oysa özellikle Ba-
tılı ülkelere baktığımızda toplumun sı-
radan sayılabilecek kesimlerinin de bu 
türe ne kadar ilgi gösterdiklerini orta-
ya çıkan ürünlerden kolaylıkla görebi-
liyoruz. Ben, onlarca İngiliz kaptanın 
yayınlanan hatıralarını gördüğüm za-
man hep bizim toplumumuzun benzer 
tecrübeleri yok mu yani bizde de haya-
tın çok farklı kategorilerinde konum-
lanmış kişilerin tecrübelerinin, onların 
yaşadıkları deneyimleri kadar anlamı 
yok mu diye hayıflanmışımdır. Çok 
şükür ki son yıllarda bu şikâyetlerimizi 
bertaraf edecek çok sayıda ve toplu-

mun neredeyse tümünü kuşatabilecek 
nitelikte örnekler gündeme gelmeye 
başladı. Özellikle “Nehir Söyleşi” adı 
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verilen ve genelde iki kişi aracılığı ile 
gerçekleştirilen profesyonel çalışmalar 
okuyucuyla buluşuyor artık. Giderek 
sadece bu anlamda diziler başlatan 
yayınevleri ortaya çıktı. Ben, yaşanmış 
engin tecrübelerin aktarımı olan bu 
zengin birikimin sevindirici bir geliş-
me olduğunu bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. 

Bu bağlamda bir büyük impara-
torluk geleneğinden gelen ülkemizin 
acılı manzaralarından biri de şimdi sı-
nırlarımız dışında kalmış olan soydaş-
larımızın kaleme aldıkları biraz daha 
farklı boyutlardaki eserler, bu türün 
neredeyse bir alt dilimini oluşturuyor. 
Son günlerde tam da bu nitelikte hoş 
bir örnekle karşılaştığımı ifade etmek 
istiyorum. Benim de şahsen birlikte 
çalışmış olmaktan mutluluk duydu-
ğum rektörümüz, hocamız, Prof. Dr. 
Enver Hasanoğlu bu manada yaşadığı 
zengin tecrübeleri okuyucuyla pay-
laştı. Bilim Yönetim, Yükseköğretim, 
Kerkük’ten Başlayan Bir Başarı Hi-
kayesi adı altında yine birlikte görev 
yaptığımız Prof. Dr. Hale Künüçen’in 
derleyip toparladığı bu hatıralar;  pek 
çok bakımdan ufuk açan, geçmişte ya-
şanmış olayları hatırlatan bir çalışma 
olarak ortaya çıkmış.

Enver Hasanoğlu, dikkate değer bir 
kişilik; Kerkük’te doğmuş. Kerkük bi-
zim yakın dönemde sıklıkla gündemi-
mizde olan, bugünlerde de aktüel ko-
numunu muhafaza eden bir bölgenin 
simge isimlerinden. Bu şehrin önemli 
bir özelliği var; hep bir hasretin adı 
ama eskiden beri de bir şehir merkezi, 
eskiden beri beşeri sermaye bakımın-

dan da zengin bir bölge. Bu bakımdan 
Kerkük’ün folklorundan tutun da çok 
farklı alanlarda yetiştirdiği isimlerle 
hayatımızın pek çok aşamasında kar-
şılaşmışızdır. Çalışmada Kerkük ve 
çevresi, hem zengin birikimi hem de 
bir hasretin adı olarak her sayfada kar-
şınıza çıkıyor.   

Kerkük’te başlayan bu hikâye; adım 
adım hocanın çok zengin birikimi-
ni, tecrübesini gözler önüne seriyor. 
Ben, iyi bir hatıratın kişiyi anlatmanın 
ötesinde zamana ve mekâna tanıklık 
etmesi gerektiğini düşünürüm. Bu 
bakımdan Hasanoğlu’nun hatıraları 
gerçekten iyi bir örnek. Bir kere me-
tin, hem kronolojik bir kurgu üzerine 
kurulmuş  hem de tematik bölümler-
den meydana geliyor. Bu dengeleme 
iyi gerçekleştirilmiş. Doğal olarak 
Kerkük’ten, doğduğu ortamdan, ai-
lesinden başlayarak devam eden bir 
çalışma. 

Bu tür çalışmalarda her ne kadar 
mekân iyi bir arka plan imkânı sun-
sa da asıl zenginlik elbette anlatılan 
insan kadrosundadır. Bu hatıratta el-
bette çok sayıda Sayın Hasanoğlu ile 
hayatı kesişmiş insan var ama bunla-
rı asıl kahramanlar ve diğerleri diye 
ayıracak olsak baba Hasan Efendi ve 
Doğramacı Hoca en öne çıkan isimler. 
Özellikle baba Hasan Efendi bölgede 
itibar gören bir öğretmen. Buradan 
başlayarak da Enver Bey’in üzerinde 
çok etkili olmuş bir isim. Bunu kitabın 
bütün ilerleyen bölümlerinde açıklıkla 
görmek mümkün. Hasanoğlu, 17 ya-
şında bir nevi bir maceraya atılırcasına 
Kerkük’ten çıkıp yükseköğrenim gör-
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mek üzere İstanbul’a gelmiş. İstanbul 
Üniversitesinde tıp öğrenimi görmüş, 
daha sonra Hacettepe Üniversitesinde 
ihtisasını tamamlamış, akademik ha-
yata intisap etmiş ve buradan hareketle 
de önce Kayseri’de, sonra Gazi Tıp Fa-
kültesinde Dekan olarak görev icra et-
tikten sonra iki dönem Gazi Üniversi-
tesi Rektörlüğü, sonrasında da bir süre 
Yükseköğretim Kurulu Üyeliği yapmış 
bir isim. Kitapta da tabiatıyla bütün 
bu görevlerle ilgili, farklı coğrafyalarla 
ilgili, farklı insan unsurlarıyla ilgili de-
ğerlendirmeler yer alıyor. 

Enver Bey’in benim de şahsen tanı-
dığım bir özelliği var. Bu kitapta onun 
pek çok örneğini görüyoruz. Kitaba 
bir sunuş yazısı yazan Prof. Ali Doğ-
ramacı da bu hususa dikkat çekmiş. 
Enver Bey; insanlarla ilişkilerinde ka-
naatlerini net ifade eden, meramını 
açık sözlülükle söyleyen birisi ve bu 
konumuyla da karşısındakine güven 
telkin eden bir kimlik ve kişilik olarak 
ortaya çıkar. Ben bu çalışmada da bu-
nun çok örneklerini gördüm. Hatırat-
lar genellikle insan ilişkilerinin iyi ve 
sorunsuz taraflarını gündeme taşırlar. 
Enver Bey; böyle dolambaçlı bir yola 
sapmaksızın kanaatlerini açık seçik, 
net ama soğukkanlı bir üslupla dile 
getiriyor. Bu tavır da onun kimliğinin 
bir yansıması. Eskilerin güzel bir sözü 
vardır: “üslûb-u beyan, ayniyle insan” 

diye. Gerçekten kitaptaki üsluba baka-
rak Enver Bey’in kimliğinin ve kişiliği-
nin bir yansımasını görüyoruz. 

Benimle ilgili de kitapta epeyce 
bilgi var. 28 Şubat’ın en hararetli gün-
lerinde Enver Bey rektörümüzdü ve 
kendisiyle birlikte dekanlık yaptım. 
Türkiye’nin o günlerdeki sıcak günde-
mi irtica meselesi başta olmak üzere 
sık sık karşı karşıya kaldığımız, mu-
hatap olduğumuz sorgulamalar, hatta 
bunun  ötesine giden ciddi tehditler 
oldu. Bu kadar idari tecrübeden sonra 
şunu söyleyebilirim: Alt kadrolar haklı 
oldukları meselelerde bir sorunla kar-
şılaşırlarsa yöneticilerinden bir tek şey 
beklerler; önlerinde kendilerine siper 
olmaları. Enver Bey, bu meselede de 
gerçekten dimdik önümüzde durmuş 
ve haksızlıklara karşı maiyetindeki in-
sanları savunma becerisini göstermiş 
birisidir. Bunun ne manaya geldiğini 
ancak o günlerdeki örnekleri görüp 
meseleleri öyle değerlendirenler anla-
yabilir. 

Ben; Kerkük’ten Başlayan Bir Ba-
şarı Hikayesi adlı bu çalışmayla Enver 
Hasanoğlu’na, yaşadıkları tecrübeleri 
bizimle paylaştığı için  ve bu derleme-
yi uygun bir biçimde oluşturduğu için 
Hale Künüçen’e teşekkür ediyorum. 
Bir tecrübeyi okumak isteyen kişiler 
için de memnuniyetle tavsiye edece-
ğim bir çalışma olmuş bu eser.


