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Yahya Kemâl Dedeme Şikâyetimdir!..

Ne vurup durmadasın kazmanı beyhûde yere, 
O senin harcı hayâsız betonarmen mi sefil! 
İşlemiş ceddin eli himmet-i merdâne ile, 
Sökmeden vazgeç huzurunda nedâmetle eğil!

Bu dörtlük; Erzurum’un tanınmış kültür adamlarından, edebiyat 
öğretmeni Sıtkı Dursunoğlu’na aittir. Merhum Dursunoğlu; bir gün 
Erzurum’da Çifte Minareli Medrese’nin sokağından geçerken bir va-
tandaşın, medresenin yan duvarlarından bir köşetaşını sökmekte 
olduğunu görür. O tarihlerde henüz tarihî eserler koruma altına alın-
mamıştır. Taşı bir türlü yerinden çıkaramayan adamı uzun süre sey-
rettikten sonra kendisine yukarıdaki dörtlükle dersini verir.1

Ha Erzurum ha İstanbul! Ne fark eder? Ruhunuzda, aklınızda, ma-
yanızda ve ellerinizde yapmaktan ziyade yıkmak hevesi, aşkı ve ate-
şi varsa sizden korkulur! O zaman sizin mümkünse kanun gücüyle 
engellenmeniz gerekir fakat ne yazık ki çoğu zaman bunun da pek 
mümkün olmadığını görüyoruz.

Şimdi de şu ibretlik satırları okuyalım:
“Lâkin biz son devrin Türkleri müceddid kafalı insanlarız. 
Bu şehri harap görmektense düm düz görmekten daha çok 
zevk alırız, bunun için de bir asırdan beri gücümüz ancak 
harâbeleri yıkmağa yetti.”

“Bütün Türkler bu şehirde herhangi bir binâyı bu kışladan 
(Selimiye Kışlası) fazla beğenir, çünkü beyinleri ‘yeni’ de-
dikleri mikropla aşılanmış bir neslin çocuklarıdır.”

1 Naci Elmalı, Sıtkı Dursunoğlu, AÜ Yay., No. 1121, Erzurum 2015, s. 35.

KÖR KAZMALAR YIKMAYA  
DEVAM EDİYOR: ORHAN ŞÂİK 

GÖKYAY’IN GÖZTEPE’DEKİ 
KÖŞKÜNE AĞIT

Muhsin Karabay



79

..Muhsin Karabay..

TEMMUZ 2020 TÜRK DİLİ

“Bu illet, bu ‘yeni’ sar’asıyle son asır Türkleri kör kazmayı kaptılar, yı-
kılmadık ne resmî dâire kaldı ne konak; dağılmadık ne eşyâ kaldı ne 
de döşeme ...”

“İstanbul daha yüz sene evvel bütün kalıbı kıyâfeti ile bir Türk şeh-
ri idi. Bütün zevk ve kalb sâhibi frenk sanatkârlarının öğürürcesine 
iğrendiği ‘tatlı su’ binâları bilhassa son devirde tıpkı güve, güzel bir 
kumaşı yer gibi İstanbul manzarasını dişlek bir savletle yiyor.”

“Şimdiye kadar Cemil Paşa gibi mütemeddinlerimiz (uygarlarımız, 
medenilerimiz) bir yol açmak için Mimar Sinan’ın bir eserini kör kaz-
ma ile kökünden yıkar, bir iş yaptığına zâhib olurdu (inanırdı).”

Yukarıdaki satırlar merhum büyük şair ve yazarımız Yahya Kemal’e ait. Onun 
Aziz İstanbul2 adlı kitabındaki “Kör Kazma” başlıklı yazısından aldığım bu ib-
retlik satırlar; en az yüz yıl önce, ilk olarak Pâyitaht gazetesinde neşredilmiş. 
Yahya Kemal’in, “Küçüksu’da Selim-i Sâlis hâtıralarından olan karakol”un yı-
kışı dolayısıyla kaleme aldığı yazıdan bu yana “kör kazma”nın sadece İstan-
bul’da değil, bütün bir Anadolu coğrafyasında nelerin yok edildiğini öğren-
mek bile yürek yangınlarımız olmuştur!..

Yangınlar Var Yüreğimde...

İşte bu yazımda sizlere büyük bir yürek yangınımdan bahsetmek istiyorum.

2 Yahya Kemal, “Kör Kazma”, Aziz İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti, 5. baskı, İstanbul 1992, 
s. 145-147.
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Araştırmacı yazar, kütüphaneci, merhum Türker Acaroğlu; kitapçı, yayıncı ve 
ticaret adamı dostu İzzet Gündağ Kayaoğlu için Celalettin Kişmir’e Armağan’da3 
bir yazı kaleme almış. Hatıralarıyla birlikte onun İstanbul Beyoğlu, Tünel’de 
bulunan Anadolu Sanat Yayınevi’nin hem bir yayınevi ve kitapçı hem de özel-
likle turistik eşyaların satıldığı bir ticarethane olarak nasıl hizmet verdiğini 
çok güzel anlatmış bize. Oraya gelip giden dostlarından ve Gündağ Bey’in eser-
leriyle yayınlarından da bahsetmiş Türker Bey.

6 Aralık 1945, Çanakkale doğumlu olan İzzet Gündağ Bey; 8 Mayıs 2003 tari-
hinde İstanbul’da vefat etmiş ve 10 Mayıs’ta babası Ömer Kayaoğlu ile anne-
si Yegâne Hanım’ın da metfun bulundukları Karacaahmet Mezarlığı 8. adada 
toprağa verilmiştir. Gündağ Bey’in vefat haberini; İstanbul Beşiktaş’ta, IRCICA 
Kütüphanesi’ndeki sahaflık ve sahaflar üzerine düzenlenen toplantıda, kü-
tüphaneci Hidayet Nuhoğlu vermişti. Dolayısıyla o gün toplantıya konuşmacı 
olarak katılması gereken davetlilerden bazıları, onun cenaze törenine gittikle-
ri için gelememişlerdi. Ben de onun vefatından ancak orada haberdar olmuş-
tum. Allah rahmet eylesin...

Yıllar önce kaleme almak için kendime söz verdiğim bir “kör kazma” hatıramı, 
yukarıdaki yazıyı okuduktan sonra yazmaya karar verdim. Aşağıdaki satırları 

3 M. Türker Acaroğlu, “Gündağ Kayaoğlu İçin”, Celalettin Kişmir’e Armağan, (Editör: Hüseyin 
Türkmen, Yay. Haz.: İrfan Dağdelen, Hüseyin Türkmen, Nergis Ulu), Türk Kütüphaneciler 
Derneği İstanbul Şubesi Yay., No. 31, İstanbul 2006, s. 73-76. (Mart, 288 s.)
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yazıp yazmamakta tereddüt ettiysem de hiçbir art niyetim olmadığı, vefatla-
rından sonra da hiç kimseyi kötülemek gibi bir düşüncemin olamayacağını 
zaten beni tanıyanlar çok iyi bildiklerinden içimdeki büyük bir yaranın acısını, 
kültür tarihimiz açısından da büyük ehemmiyeti dolayısıyla siz okuyucuları-
mızla paylaşmakta hiçbir beis görmedim. 

Gündağ Bey ile herhangi bir münasebetim yoktu ve hatta dükkânına gitmek 
de hiç nasip olmadı. Sadece bir kere, Orhan Şâik Gökyay Hoca’mızın bir vefat 
yıl dönümünde karşılaşmıştık. Ancak gelecekte yaşanabilecek benzeri olaylar-
da bizden sonraki nesillere de ibret olması için aşağıdakileri yazmayı gerekli 
gördüm.

Anlatacağım hatıram; büyük hocalarımızdan, şair ve yazarlarımızdan Orhan 
Şâik Gökyay’ın Göztepe’deki yıllarca birçok dostluğa, ilmî çalışmaya ve tadına 
doyulmaz sohbetlerle hatıralara ev sahipliği yaptıktan sonra maalesef şim-
dilerde yerini bir apartmana terk etmiş olan, tarihî kartal yuvasını andıran 
ihtişamlı köşkünün yıktırılmasıyla alakalıdır. Hocanın vefatından çok kısa 
bir süre önce yayımlanan Bu Vatan Kimin? adlı şiir kitabı, onun aynı zaman-
da dostlarından da biri olan Gündağ Bey’in yayınevinde dizilmiştir yani hoca 
ile Gündağ Bey’in dostlukları büyüktür. Orhan Hoca’nın sağlığında kütüpha-
nesini İSAM’a bağışlamasıyla birlikte, köşkünün de geleceğe bir hatıra olarak 
korunabilmesi herkesin en büyük arzusuydu. Bir ara, hoca da çocukları çok 
sevdiği için köşkün bahçesiyle birlikte bir çocuk yuvası, anaokulu, kreş olarak 
değerlendirilmesi de gündemdeydi. Hatta onun adına bir vakıf kurulması dü-
şünülmüşse de Orhan Hoca, vakıfların devamının zorluklarından ötürü buna 
razı olmamıştı.

“Kör Kazma”

Orhan Hoca’nın 1994’teki vefatının ardından eşi Ferhunde Hanım, hem artık 
koca köşkte tek başına yaşayamaz hâle geldiğinden hem de köşkün yıkım iş-
lemleri başlayacağından yakındaki bir apartman dairesine taşınmıştı. Bir gün 
ziyaretine gittim. Ne yazık ki köşkün yıkımına başlanmıştı. Bir taraftan bol 
bol fotoğraflar çekiyor, diğer yandan da o köşkün yıkılmasıyla birlikte elle-
rimizle yok ettiğimiz koca bir kültürel mirası düşünüp üzülüyordum çünkü 
kazmalarla, balyozlarla, küreklerle, çekiçlerle, keserlerle... yok edilen sadece 
maddi olarak görünen bir köşk değil, onlarca eserle yüzlerce makalenin kale-
me alındığı, sayısız insanın yetiştiği, mutlu olduğu, sohbet ettiği ve kesinlikle 
geleceğe miras olarak bırakılması gereken bir sarayımızdı. 

İşte sürekli kötülediğimiz, beğenmediğimiz Batı ile aramızdaki en çarpıcı fark-
lardan biri de burada karşımıza çıkıyordu. Zira altmış yaşına gelmiş bir kişi-
nin artık bu millet için utanarak söyleyebileceği şey şudur ki Batı, tarihî ve 
tabii varlıklarına sahip çıkmaya çalışırken biz, gerçek zenginliklerimizi el kiri 
denilen ve bir alevle yok olabilecek ve hatta bugün de koronavirüs yüzünden 
temassız ödemeye yönlendirilerek elimize almaya bile korktuğumuz kâğıtlara 
dönüştürmeye çalışıyoruz. Yıkacağımız binanın değeri bizim için, oraya kaç 
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daireli bir apartman dikebileceğimiz seviyesindedir. Devlet bazı şeyleri kont-
rol altına almakta acziyet gösterdiğinden açgözlüler de her fırsatı bir ganimet 
bilerek akbabalar gibi -özellikle kıymetli araziler üstünde bulunan- tarihî ya-
pılara üşüştüler. Bunun çeşitli örneklerini hepimiz yıllar içinde gördük. Bakın 
bir örnek de bu Armağan’dan:4 Celaleddin Bey; “birtakım insanlar”ın Selçuklu, 
Karamanlı eserlerinin etrafına evler yapıp o eserleri nasıl yıktırmaya kalktık-
larını ve Türkiye Anıtlar Derneği olarak Şehabeddin Uzluk’un mahkemeye 
başvurarak davayı kazanmak suretiyle eserlerin mütegallibenin belasından 
nasıl kurtarıldığını anlatır.

Batı dünyasının tarihî ve tabii varlıklarına ne kadar değer verdiklerini, oralara 
gidince çok daha yakından görme ve anlama imkânı bulabiliyoruz. Mesela İn-
giltere’ye ilk gittiğimde tarihî binalarını, saraylarını, köşklerini, malikâneleri-
ni, evlerini ve hele hele Londra’nın tam göbeğindeki o kilometrelerce uzayan 
ruhlara, gönüllere ve gözlere safalar bahşeden cennet misali parklarını görün-
ce hayretler içinde kalmıştım. Batı hayranı değilim ama Batı’nın güzellikleri-
ne hayranım... Sanatkârlarına verdikleri önemle birlikte, onların miraslarına 
sahip çıkmaları neticesinde kıskandıracak turizm gelirleri karşısında şaşır-
mamak gerekiyor. Mesela büyük İngiliz yazar ve şairi Shakespeare’in doğduğu 
kasaba olan Stratford-Upon-Avon’daki evini ve yakınlarına ait evleri ziyaret 
etmek, büyük tiyatrolardaki oyunlarını seyretmek üzere dünyanın dört bir 
yanından gelenleri görünce insan; tarihine, kültürüne ve tabiatına değer verip 
onlara sahip çıkmanın önemini daha iyi anlıyor.

Köşkle Birlikte Yok Edilen Hâtıralar

Sözü uzatıyorum belki ama bu konuları yeterince yetkili ve etkili kişilerden 
okuyup dinleyemediğiniz için gevezelik de benim gibi oldukça sıradan ve dai-
ma açlık sınırında yaşamaya çalışmış gariban bir İngilizce ve Türk Dili ve Ede-
biyatı öğretmenine düştü. Keşke bu milletin yok edilen tarihî ve kültürel var-
lıkları için birkaç kişi sesini yükseltebilmiş olsaydı. Her şeyi kurtaramazdık 
belki ama en azından kaybımız bugünkü kadar çok olmazdı!..

Orhan Hoca’mızın köşkünün yıkımında çalışan işçilerin bazıları ellerinde 
balyozlarla binayı yıkarken bazıları da köşkün ahşap, demir vs. kısımlarını 
sökmekle meşguldüler. Bina o kadar sağlam inşa edilmişti ki işçiler duvarla-
rı yıkmakta zorlanıyorlardı. Hele o muhteşem kapı ve pencereler sökülürken 
ahşabın çıkardığı sesler, âdeta anasından zorla koparılıp alınmaya çalışılan 
bebeklerin, çocukların feryatları kadar acıydı!.. 

Daha sonra Orhan Hoca’mızın eşi Ferhunde Hanım’ın taşındığı daireye gittim. 
Oturduğumuz oda, o sırada yıkılmakta olan köşklerine bakıyordu. Oradan 
da bazı fotoğraflar çektim. Ferhunde Hanım, bu yıkımdan müteessir değildi. 
Kendisi de emekli bir İngilizce öğretmeni olan Ferhunde Hanım’ın, köşkleri-
nin muhafaza edilmesi gibi bir arzu, dilek ve endişesi olmamış; kendisine söy-

4 Age., s. 67 ve s. 180.
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lenen alternatiflere hep olumsuz bakmıştı. Onun bu duruşu beni çok üzüyor 
ve göz göre göre gelecek nesillere hatıralarıyla birlikte kutsal bir miras olarak 
bırakılması gereken saray elimizden kayıp gidiyordu. Bu duygu ve düşünce-
lerle Ferhunde hocamıza sitemlerimi bütün gerçekliği ve çıplaklığıyla biraz 
çekinerek de olsa dile getirdim. Zira ne tepki verebileceğini kestiremiyordum. 
Üstelik yaşlıydı ve yıllarca büyük bir saygı sevgi içinde evlerine girip çıkmıştık. 
Köşkü kurtarma işi Orhan Hoca’mızın bütün dostları ve yetiştirdiği birçoğu 
üniversitelerde söz sahibi olan onca talebesi varken kala kala bana mı kalmış-
tı!.. Ferhunde Hanım, iş işten geçmiş de olsa, hiçbir faydası olmayacak da olsa 
beni memnun eden, ondan hiç beklemediğim, içi pişmanlıkla da dolu olan 
gerçeği yüksek bir ses tonuyla itiraf ediyordu. Hâlâ gözümün önündeki o yaşlı, 
zayıf hâliyle ayakta, kulağımdaki, özetle şu sözleri haykırmıştı: “Evladım, be-
nim ne suçum var? O kadar yozlaştık ki ben de bu yozlaşmadan payımı aldım. 
Ayrıca Orhan Bey’in dostları ve talebelerinden de bir itiraz gelmedi. Ben ne ya-
pabilirdim ki!.. Orhan Bey, bu konuda son sözü Gündağ Bey’e bırakmıştı. O da 
sesini çıkarmadı!..” 

İstanbul’a Yeni Apartmanımız Hayırlı Olsun!

İşte yukarıda belirtmiş olduğum merhum Gündağ Bey’le ilk ve son karşılaş-
mamızda kendisine neden konuya müdahil olmadığını, Ferhunde Hanım’ı 
durdurmak, onu yıkım kararından vazgeçirtmek mümkünken o kıymetli yet-
kisini neden değerlendirmediğini sorduğumda Gündağ Bey ancak Ferhunde 
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Hanım’ın köşkün yıkılması kara-
rını verdiği için ona karşı gelmek 
istemediğini söyleyebilmişti. 

Tabii bu benim için şimdi de ka-
bul edilebilir bir açıklama değil-
dir!.. Anlayabildiğim kadarıyla 
Gündağ Bey, Ferhunde Hanım’la 
kötü olmak istememişti. Şimdi 
bu yazı vesilesiyle siz kıymetli 
okuyucularımıza bu olayı da dü-
şünerek millî ve manevi değer-
lerimiz, kültürel ve tarihî varlık-
larımız, mirasımız söz konusu 

olduğunda şahsi kayıpları göze almamızın gerekliliğini haddim olmadan ha-
tırlatmak istiyorum. 

Konuya dair son sözlerim de köşkün şimdiki durumuyla ilgili olacak. Merak-
lıları için söyleyeyim; şimdi o muhteşem köşkün yerinde bir apartman var. 
Eminim mirasçılar kendilerine kalan dairelerden de memnundurlar. Onla-
rı tanımıyorum. Ancak yıllar önce hocanın evine gidişlerimden birinde, İz-
mir’den misafir olarak gelen bir erkek yeğeniyle tanışmıştım. Oraya apartman 
dikildikten sonra, karşıda oturan ve Orhan Hocalarla bir aile gibi yaşamış ve 
onun için de çok güzel bir kitap hazırlığı yapmış olan şaire Aysen Akdemir’in 
evine gittiğimde, o apartmanın bulunduğu yere bakamamış, oradan başımı 
çevirerek geçmiştim...

Şimdiki aklım olsaydı gerekli resmî kurumlara başvurarak elimden geldiğince 
o köşkün yıktırılmasını önlemeye çalışırdım. Beni en çok düşündüren şeyler-
den biri de hocanın onca talebesinin bu işe karışmamış olmalarıdır. Eminim 
onlar işe müdahil olsaydı Orhan Şâik Hoca’mızın o, hücrelerine kadar orada 
okunanların, yazılanların, konuşulanların, terlik tıkırtılarından ölümsüz 
mısralara kadar bütün hatıraların sinmiş olduğu ilmin, edebiyatın ve tarihin 
ortak değeri ve mirası olan köşk kurtarılabilirdi.


