MERAL HACIEMNOLU LE SOHBET
Zuhal YÜKSEL*
Naciye YILDIZ**
- Meral Abla, Necmettin Hocamız bilim adamlıı, fikir adamlıı,
yazarlıı ve hocalıı ile tanınıyor. Ama onu özel hayatı ile de tanıtmak
istiyoruz. Bunun için de sizinle birlikte olan hayatının baından
balayalım… Necmettin Hocamızla nasıl tanıtınız ve evlendiniz?
- Meral Hacıeminolu: Biz ö÷renciyken E÷itim Enstitüsü ile Çapa Yüksek
Ö÷retmen Okulu aynı binada idi. Necmettin, Edebiyat Fakültesiyle birlikte
Çapa Yüksek Ö÷retmen Okulu’nda da okuyordu. Ben de E÷itim
Enstitüsü’nün øngilizce Bölümünde ö÷renci idim. Orada tanıútık ve bir
müddet sonra evlenmeye karar verdik. Ben Necmettin’den iki sene önce
mezun oldum ve Anadolu’ya øngilizce ö÷retmeni olarak tayin edildim.
Necmettin mezun olduktan sonra Harbiye Ordu Evi’nde evlendik. Onun
Yüksek Ö÷retmen Okulu’ndan arkadaúları filân geldi. Evlendikten birkaç
gün sonra tayin için Ankara’ya gittik. Dedik ki, “Evlendik, iúte tayin
dilekçemiz.” Dediler ki, “Olmaz, ikiniz de çok az çalıúmıúsınız, baúka bir
yere tayin edemeyiz”. øki yıl bir yerde çalıútım ben, baúka bir yere nakil
mümkün de÷ilmiú. O sırada Necmettin’in Osmaniye’de a÷abeyi vardı.
Necmettin, “A÷abeyim Osmaniye Belediyesinin bir özel yurt açtı÷ını
söyledi, beni oraya edebiyat ö÷retmeni olarak istiyorlar. - O yıllarda
kazalarda henüz lise yoktu; belediyeler yavaú yavaú lise açmaya
baúlıyorlardı.- Ben, evlenece÷im diye hayır demiútim. østersen bir gidip
bakalım, hem ailemi görürüz, hem de karar veririz” dedi. Bunun üzerine
trenle Osmaniye’ye gittik. O zaman biz Millî E÷itimden 175 lira maaú
alıyoruz, Osmaniye bize 1500 lira maaú teklif ediyor. Yeni evlendik o
zaman, henüz ev yok, bark yok, hiçbir úey yok! Gittik, ama øngilizce
ö÷retmenine ihtiyaç yokmuú. Okulu yeni açmıúlar, bir sene olmuú, henüz
muadelet alamamıúlar. Muadelet almak için ö÷retmenlerini, laboratuar ve
kütüphanelerini tamamlamaları gerekiyormuú. En çok da edebiyat
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ö÷retmenine ihtiyaçları var. Beni de lütfedip aldılar. Benim beú tane
ö÷rencim vardı. Neyse biz orayı kabul ettik, ikimiz de hiç istifa bile etmeden
tekrar “økimizi bir yere tayin edin” diye birer dilekçe verip Osmaniye’de bir
ev tuttuk ve çalıúmaya baúladık. Bir sene orada çalıútık. Bir gün, Nisan
ayında Tahsin Banguo÷lu telefon ederek “Ben Ankara Üniversitesi’ne seni
asistan olarak almak istiyorum, gel, görüúelim”, dedi. Necmettin çok sevindi,
“Ben lisede hocalık yapmak istemiyorum,
üniversitede araútırma
yapaca÷ım”, diyordu zaten. Ondan sonra o Ankara’ya, Dil ve TarihCo÷rafya Fakültesi’ne asistan olmaya gitti. Görüútü, geri geldi. Bu arada 27
Mayıs oldu. Bunun üzerine Banguo÷lu üniversiteden ayrıldı, Necmettin’in
asistanlık iúi de kaldı.
- Prof. Dr. Mustafa Kafalı: Banguo÷lu, zaten siyasetin içindeydi.
- M. Hacıeminolu: Necmettin, aslında bir sene önce 1959’da, bizim
evlendi÷imiz yaz østanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine asistan olacaktı.
Fakat rahmetli Faruk Kadri Timurtaú’ın doçentli÷i, bir sene sonraya kaldı÷ı
için kadro boúalmadı, Necmettin de asistan olamadı. Onun için biz
Osmaniye’ye gittik… Dil-Tarih’ten sonra, østanbul Üniversitesi asistanlık
imtihanı açtı. Necmettin kazandı, fakat yılbaúına kadar muameleleri sürdü.
Velhasıl, 1 Ocak 1961’de Necmettin vazifeye baúladı. 9 Ocak 1961’de de
Oytun do÷du. Kızım oldu diye çok sevindi, hep kızım olsun istiyordu.
- Oytun’un doum tarihinden söz açılmıken, hocamız hangi ayda
domu?
- M. Hacıeminolu: Necmettin’in do÷um tarihi belli de÷ildir. Nüfus
kaydında 10 Kasım, ama Nisanda do÷muúum derdi. Annesi “ølkbaharda
do÷dun,” dermiú. O zamanlar nüfus idaresine gitti÷in günü yazarlarmıú.
- M. Kafalı: O zamanlar, harbin, yani 1945’in sonuna kadar, on çocuk
olursa beúi ölür, beúi kalırdı yavrum. Meúhur bir tabir vardı, “Yaúadı÷ını
görelim” derlerdi. Bunun için de nüfus kâ÷ıtları geç çıkartılırdı. øki çocuktan
birisi mutlaka ölürdü.
- M. Hacıeminolu: Necmettin, 1933’ün Nisan’ında do÷du÷u hâlde, onu
1932’nin Kasım’ına yazmıúlar; kardeúini de 9 ay sonraya yazmıúlar.
- M. Kafalı: Ondan sonra da soyadı kanununda soyadı Hacıemino÷lu oldu.
- M. Hacıeminolu: Necmettin, Bitlis’e gidince Hacıeminzâdeler diyorlar,
Osmaniye’ye gitti÷imiz zaman da, Necmettin’i takdim ederken akrabaları
“Aa biliyor musunuz, bizim Hacıeminzâde Mustâfendi’nin o÷lu” diye
tanıútırırlardı. Bir de babasının “Dikbıyık Mustâfendi” diye bir lâkabı da
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var. Hacıeminzâde Dikbıyık Mustâfendi. Babası, Necmettin do÷duktan sonra
vefat ediyor, o sırada Necmettin on aylıkmıú diye biliyorum ben. Verem
oluyor babası, o zaman varlıklı; taa oradan, Talas’tan kalkıp Heybeliada’ya
sanatoryuma gidiyorlar. Ve orada vefat ediyor. Hiç kimsesi yok, orada da
defnediliyor.
- Oytun ahin: Yerini bilmiyordu babam de÷il mi?
- M. Hacıeminolu: Bilmiyordu, biz Heybeliada’ya gittik, ama bulamadık.
Araútırdık, kayıtlar filân çok eski tabiî, kalmamıú, bulamadık.
- Hoca asistan oldu, stanbul’a yerletiniz artık.
- M. Hacıeminolu: Asistan olduktan sonra Dil Kurumu üyesi oldu. Dil
Kurumu 1961 civarında sadeleútirilmiú “Söylev”i çıkardı. Necmettin oturdu,
“Dil Kurumu Atatürk’ün dilini bozdu, hakaret etti” diyerek Dil Kurumu’nu
tenkit etti. Bu sebeple Dil Kurumu üyeli÷inden atıldı.
- M. Kafalı: Dil Kurumu’ndan atılması 1965 filân herhâlde.
- M. Hacıeminolu: Herhâlde o yıllarda.
- S. Kafalı: Benim talebeli÷imde Dil Kurumu’na gidip geliyordu. Atıldı÷ı
tarih 1965 veya 1966 olmalı.
- M. Hacıeminolu: Bundan sonra çevremiz hep Türkçülerden oluútu. Ben
zaten Rumelili oldu÷um için Türklü÷ü a÷ır basan bir aileydik. Biz her úeyi
bırakıp da niçin geldik? Türk oldu÷umuz için geldik. O zaman bu kadar
problem yoktu tabiî, bizde böyle bir úuur var.
- Hocamızın askerlik ii ne oldu?
- M. Hacıeminolu: Necmettin 1963’te askere gitti. Önce Piyade Okulu’na
gitti. Ona bir tane elbise vermiúler. O zaman midesi de çok hasta, eve
göndermiúler, “Gidin, bu kıyafetleri küçülttürün, üstünüze göre yaptırın”,
diye izin vermiúler. Tabiî o kocaman elbisenin içinde küçücük bir adam,
neredeyse yok gibi. Sanki Necmettin de÷il, avurtları çökmüú, üstündeki
asker elbisesi bir felâket. “Niye geldin?” dedim. “Ne demek niye geldim?”
dedi. Yani hasta mı geldi, bir úey mi oldu? Onu öyle zayıflamıú görünce o
kadar fena olmuúum ki, eve geldi÷inde kapıyı açıp da onunla karúılaútı÷ım
an hiç gözümden gitmeyecek. Aúa÷ıda, terzide elbiseyi küçülttürdük, yıkadık
pakladık, çay içirdik, kendine geldi. Fakat askerlik a÷ır geldi, midesi hasta,
yemek yiyemiyor. Daha önce ona gözlerinden dolayı rapor vermiúlerdi.
Birkaç ay Piyade Okulu’nda kaldı, ondan sonra Levazım Okulu’na geldi. Biz
de o zaman Karagümrük’te oturuyoruz. Hasta oldu÷u için ona izin vermiúler,
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“Mademki burada yemek yiyemiyorsun, günde iki saat eve gidip yemek
yiyebilirsin,” demiúler. E÷itimin sonunda kur’a çekilecek, østanbul kur’ası da
var; bizim eve en yakın yer olan 66. Tümen’i çekiyor. “Elimden biri kapar
diye hemen kaçtım,” diyordu. Eve geldi, ben de inanamadım. Komutanı
Necmettin’i yazılarından dolayı tanıyormuú; üniversiteye, derse resmî
kıyafetle gitmesine izin verildi.
- S. Kafalı: Ben ilk oradan hatırlıyorum, resmî kıyafetle.
- M. Kafalı: Sonra midesinin yarısını aldılar. Necmi zaten zayıftı, ondan
sonra iyice zayıfladı.
- M. Hacıeminolu: Midesinin üçte ikisini aldılar. Karpuz yiyemezdi,
úekerli úeyler dokunurdu, kötü olurdu. Pankreas dediler. Normal bir úeker
hastası de÷il, ama mikro-gliserin úekere dönüúüyor. Tatlı yedi÷i zaman
úekeri düúerdi.
- S. Kafalı: O zaman ben de tatlı yiyemezdim. Üniversitede ö÷lenleri
Profesörler Evi’ne yeme÷e giderdik. Bizi gören iktisatçılar, bizim fakültenin
hocaları hemen “Tatlı benim ha” derlerdi. Necmettin A÷abey’le ikimizin
tatlılarını paylaúırlardı. Tatlıyı paylaúanların aralarında ihtilâf çıkardı.
- M. Hacıeminolu: Tatlı yiyemez, börek filân olursa onları yiyemez; ancak
bir kap yemek yerdi. Midesi o kadardı. Herkes, “Necmettin A÷abey’le bir
masaya oturmak çok kârlı oluyor,” derdi. Böre÷ini biri alır, tatlısını biri
alırdı.
- Sevgi Abla, sizin dostluunuz nasıl baladı?
- S. Kafalı: Necmettin A÷abey askerden döndükten sonraydı galiba, veya
askerdi…
- M. Kafalı: Biz Fındıkzade’de otururken.
- S. Kafalı: O zaman bir grup oluúturmuútuk. Mertol Tulum da yeni
evlenmiúti. Necmettin A÷abeyler, Faruk A÷abeyler… Biz tarihçiyiz, ama
Türkoloji Bölümü ile çok sık bir araya gelirdik. Her hafta sonu Çekmece’ye
filân yeme÷e giderdik, evlerde toplanırdık. Herkes yakın oturuyordu,
Fatih’te, Fındıkzade’de. Timurtaúlar da bize çok yakındı.
- M. Kafalı: Mertollar da bize çok yakın oturuyorlardı.
- S. Kafalı: Kafalı ö÷le yemeklerine Profesörler Evi’ne gitmezdi. Necmettin
A÷abey, Alev, Osman, ben giderdik. Biz sosyal faaliyetlerde, ailece
görüúmelerde, sıkıntılarımızı paylaúmada, sevinçlerimizi paylaúmada
birbirimize çok ba÷lıydık. Haftanın dört günü Meral Abla’da yemek yerdik.
60

Gazi Türkiyat

Meral Hacıemino÷lu øle Sohbet

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakülteden mutlaka bir olayla çıkardık, ondan sonra do÷ru Meral Ablalara
giderdik.
- M. Kafalı: ùimdi bir gün fakülteden çıktık, Okumuú Adam soka÷ına
(Necmettin Bey’in evi) gittik. Uzun müddet oturduk. Ondan sonra hanımla
beraber kalktık eve gittik. Necmettin ile Meral Hanım, akúam hazırlanmıúlar,
dıúarı çıkacaklar. Meral Hanım’ın rahmetli babası “Nereye gidiyorsunuz?”
diyor. “Kafalılara gidiyoruz” deyince, “Evet, çoktandır görüúmüyordunuz,
iyi olur, iyi olur” diyor.
- Necmettin Hocamız, nasıl bir insandı? Sinirli miydi, akacı mıydı?
- S. Kafalı: ùakacı bir insandı… Bir gün “Kafalı nerde” dedim, o da “Biraz
önce gördüm, Aksaray’a do÷ru gidiyordu, yanında mavi mantolu biri vardı;
her seferinde birileri takılıyor, ben sen zannetmiútim” dedi. Her seferinde
böyle bir úey yapardı. Birbirimizi çok severdik. Kafalı beni aradı÷ı zaman
Tarih Bölümü yerine Türkoloji’de arardı. Yine bir gün Birol’a (Emil)
“Sevgi’yi gördün mü?” demiú. Birol da “Adama bak, karısı kaybolmuú
arıyor. Böyle úey mi olur, ne büyük mutluluk, bırak gitsin” diyor.
- M. Kafalı: Bu da Birol’un muzipli÷i.
- 1960’lı yıllardaki olaylar sizleri ne kadar etkiledi?
- S. Kafalı: 1965’te biz yeni evliyiz, bu terör tarihinde geçen bir olaydır;
“gerici avı” baúlattılar. Benim Mualla isminde bir arkadaúım var yurttan,
onun da konuútu÷u çocuk 27/28 Nisan olaylarının baú mimarlarından.
1957’de Castro Küba’da devrim yapınca telgraf çekmiú, bundan dolayı nâmı di÷er “Castro Nuri”. 1963’te Hukuk Fakültesini bitirmiú. Askerli÷ini filân
yapmıú gelmiú. Ama hâlâ bu iúlerin içinde. øúte af lâfları oluyor Demokrat
Partililer için, Castro Nuri yürüyüúler düzenliyor; “gerici affı yapılacak” diye
“Affa hayır!” mitingleri düzenliyor. Arkadaúları ile konuúuyorlarmıú,
Edebiyat Fakültesi’nde, kimlerin odası, dersi basılacak; Mustafa Kafalı,
øbrahim Kafeso÷lu, Ahmet Cafero÷lu. Mualla da Nuri’yi çekmiú “Bana
bak,” demiú -Kafalı’ya da dayı derlerdi benim arkadaúlarım- “Sakın ha
dayımın dersini basmayın, Sevgi hamile, sonra bir úey olur”. Castro Nuri,
Mualla’ya “Sen karıúma” demiú. Mualla bir koúu kaçmıú bunların yanından.
Mualla kaçıyor, Nuri kovalıyor. Bizim eve, Aksaray’a, Mualla kendini nefes
nefese attı. Saat on-on bir filân. Biz de evde Kafalı’yla oturmuú kahvaltı
ediyoruz. Mualla geldi, “Dayı, bugün derse gitme, böyle böyle, ben kaçtım,
Nuriler konuúuyorlardı, söyledim Nuri’ye, ama biliyorsun Nuri’yi, belli
olmaz onların yapaca÷ı iú” dedi. Kafalı “Ne demek, gelecekleri varsa
görecekleri de var” dedi. Benim de yanımda ekmek bıça÷ı var, “Bari úunu da
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yanına al” demiúim. Mualla, “Gitme diyece÷i yere bıçak veriyor adamın
eline” diyerek çıldırdı. Pencereden baktım ki, Nuri de gelmiú, evin karúısında
bir arsa var, orada duruyor. Mualla’nın bize geldi÷ini görmüú, ondan sonra
Kafalı’nın dersini basmadılar. Ama Cafero÷lu’nunkini bastılar, øbrahim
Bey’in dersini de bastılar.
- M. Hacıeminolu: O yıllarda hep tetikteydik. Oytun da bazen, “Baskı
altında yaúıyoruz” diye úikâyet ediyordu. Hepimiz tetikteydik. Eve girerdik,
herkes birbirini telefonla “eve ulaútınız mı, biz ulaútık” diye arardı. 1970’de
Baúhoca Sokak’taki eve taúındık. 1. kat, giriúin hemen üstü, biz hiç pencere
önünde oturmazdık.
- Yusuf mamolu’nun ehit edilmesi de o senelerde miydi?
- M. Hacıeminolu: O yıllarda evet… Fakülte’de Necmettin’in odasında,
Mertol da var.
- O. ahin: Doçentlikten önce o odada Ahmet Topalo÷lu, Mertol Amca ve
babam otururdu. 333 numaralı oda. Tarih Bölümü’nden Türkoloji’ye girince
soldan ilk oda; asistanlar odası.
- S. Kafalı: Hocalar da o odaya çok gelirdi. Cafero÷lu’nun en çok u÷radı÷ı
oda, orasıydı. Bu olayı ben anlatayım: O gün, talebelerden bir grup, 4. katta
benim odamda çay içiyorlardı. Çocukları aúa÷ıdan kovalamıúlar; bir ö÷renci
geldi, aúa÷ıda Yusuf ømamo÷lu’nu dövüyorlar dedi. Bunun üzerine benim
odamdakiler kalkıp aúa÷ıya indiler. Okullar tatil olmuútu, Ertu÷rul’u da alıp
gelmiúiz. Haziran baúı. Ortalık karıúacak, Ertu÷rul babasının yanında. Ben
hemen Kafalı’nın odasına gittim, dedim ki, “Kafalı, aúa÷ıda olaylar karıúık,
çocuk da yanımızda, ben çocu÷u alıp gideyim”. Biz Tarih koridorundan
çıktık, solcular karúı merdivenlerden grup hâlinde koúarak çıkıyorlar.
Önlerinde de ømamo÷lu. ømamo÷lu “Hocam, beni öldürecekler!” deyince,
Kafalı “Sen dur bakayım o÷lum”, dedi. Bana döndü, “Siz çabuk gidin” dedi.
Orada bir tabure varmıú, tabureyi aldı, çevirerek fırlattı. Merdivenlerden
koúarak gelenler tabureyi yiyince, iki kiúi devrildi. Biz Ertu÷rul’la koúar
adım Türkoloji’ye girdik, ømamo÷lu da girdi. Arkamızdan Kafalı da
Türkoloji’ye geldi. Onlar Necmettin A÷abeylerin odasına girdiler. Biz
Ertu÷rul ile genel kitaplı÷a girdik ve silâhlar baúladı. O zaman polis
rektörlük ça÷ırmazsa üniversiteye giremiyordu. Ö÷rencilerden iki tanesi
Faruk Kadri Timurtaú’ın odasında, ikisi de Necmettin A÷abey’in kapısının
yanındalar. Bir müddet sonra silâh sesleri kesildi. Rahmetli Âmil Çelebio÷lu
da o odadaydı. O pencereyi açtı, bizim Edebiyat Fakültesi’nin iç avlusuna
ba÷ırıyor, “Koridora kimse çıkamıyor, yaralı var, ambulans ça÷ırın” diye.
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- M. Kafalı: Orayı ben anlatayım, çünkü ben Yusuf’un yanındaydım. Silâh
sesleri kesilince, “Hocam ben bir bakayım” dedi. “Dur o÷lum” demeye
kalmadı. Kafayı uzattı, mermi kafasından girdi.
- S. Kafalı: Üç defa ambulans geldi, içeriye almadılar. Biz de Edebiyat
Fakültesinin Genel Kitaplı÷ının balkonuna çıktık. Ben, “Yaralı kim?” diye
ba÷ırıyorum, fakat sesimi Âmil’e duyuramıyorum. Hatta bir ara “Yaralı da
var, ölü de var” diye anladım. Dekanlıktan “Bir úey yapamıyoruz, ambulans
geliyor, Dev-Gençli ö÷renciler fakültenin kapısını kapattı, içeriye
sokmuyorlar” diyorlar. ømamo÷lu böylece úehit edildi.
- M. Hacıeminolu: Biz ømamo÷lu’nun cenazesini Sirkeci’ye kadar
geçirdik; ancak memleketine o zaman gidemedik. Çünkü østanbul’da da
tahkikat filân vardı, fakat Necmettin o kadar çok üzüldü ki, daha sonra
ømamo÷lu’nun ailesini ziyarete gittik.
- M. Hacıeminolu: Aynı yıllarda bir baúka olay; bana Mertol anlattı.
Necmettin’le Mertol, Fakülte’nin giriúindeyken biri silâhı kaldırıyor, “Aman
hocam, abi” filân demeye kalmıyor, tetik sesini duyuyorlar, fakat silâh
çalıúmıyor. Hemen Fakülte’den çıkıyorlar. Sonra kapalı dura÷a geliyorlar,
aynı çocuk önlerine çıkıyor, yine silâhı do÷rultuyor, fakat silâh yine
çalıúmıyor.
- Hocamızın üniversitedeki derslerinin dıında da gençlerin yetimesine
katkılarının olduunu biliyoruz. Bunlardan söz eder misiniz?
- M. Hacıeminolu: 1975/1976’dan 1979’a kadar her hafta bütün yurtları
dolaúıp konferanslara gittik. Hocalar dönüúümlü olarak bütün yurtlara
konferans vermeye gidiyorlardı.
- O. ahin: Niye 1979’a kadar, çünkü 1979 Ocak’ta babam tutuklandı.
- Niye tutuklandı?
- M. Hacıeminolu: Necmettin “Eúgüdüm Komutanları” isimli yazısı
sebebiyle tutuklandı. Baúbakan Bülent Ecevit, “Bir eúgüdüm kurulu
oluúturaca÷ız; bu kurul bütün anarúik olayları birleútirecek ve
yorumlayacak” diye bir açıklamada bulundu. Bunun üzerine Necmettin
“Eúgüdüm Komutanları” diye bir yazı yazdı. Bu yazıda, “Sıkı yönetim, adı
üzerinde, hiçbir zaman kadife eldivenli olmaz” diyor. Tutuklandı÷ı zaman
hangi yazıdan dolayı tutuklandı÷ı bilinmiyor, ama asker hakkında deniyor.
Birileri son çıkan yazılara baktılar.
- Eve gelip nasıl aldılar?
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- M. Hacıeminolu: 19 Ocak 1979. Sabahleyin ben okuldayım, Müdür Bey
beni ça÷ırdı, biraz durgun. Telefonu aldım, Necmettin telefonda. Necmettin
dedi ki, “Beni sıkıyönetimden almaya geldiler”. “Pijamanı da al git, seni
bırakmazlar” dedim. O sıralar, ifade vermesi için Hergün gazetesine birkaç
ihbarname göndermiúler. “Bize böyle bir úey geldi hocam” filân diye
gazeteden bunları hiç haber vermediler. Dolayısıyla ifade vermeye
gitmeyince, önce gazeteye gidiyorlar. Yazı iúleri müdürü Veyis Süzer’i
alıyorlar gazeteden, bir arabaya koyuyorlar. ùimdi de Hacıemino÷lu’nu
almaya gidiyoruz deyip Veyis Bey’le beraber bizim eve geliyorlar. Onu da
toparlayıp Selimiye’ye götürüyorlar. ùimdi, Necmettin’i rencide etmemek
için “Hocam biz sizi evden almayalım, biz köúede bekliyoruz, siz oraya
gelin” diyorlar. Neyse Necmettin tıraúını bitiriyor, gidiyor. Ben eve geldim,
düúünebiliyor musunuz, nereye gitti÷ini bilmiyorum, niye gitti÷ini
bilmiyorum, hiçbir úey bilmiyorum.
- O. ahin: Ben okuldan eve geldim, saat üç buçuk-dört gibi. Mustafa
Amca, Sevgi Abla, Alev (Arık) A÷abey, Mertol Amca bizdeler. Zaten
anneme bir not bırakmıú “Kafalılar’a haber ver, Yaúar’ı (De÷erli) arasınlar”
diye.
- S. Kafalı: Meral Abla telefon edip, haber verdi. Biz de hemen Yaúar’ı
aradık ve fakülteden çıktık, koútura koútura size geldik.
- O. ahin: øúte ben de okuldan geldim. Mertol Amca, Alev A÷abey, sizler
evdesiniz; babam yok. Daha önce de, Aydınlar Oca÷ı, Necdet Üru÷ ile
görüúmek üzere bir grup oluúturmuútu. Babama da “Sen gelme, sen sivrisin,
senin ismini görürse, kabul etmez” demiúler. “Babam nerde” diye sordum,
hani bunlar evde de babam niye yok diye düúündüm. Alev A÷abey, “Babanı
Necdet Üru÷ davet etmiú, canım” dedi. Ben de dedim ki “Hani Aydınlar
Oca÷ı hayır diyordu, Aydınlar Oca÷ı babamı da mı götürdü, nasıl oldu?”
“Yok canım” dedi, “özel ça÷ırmıú babanı”… “Yoksa… tutuklandı mı?”
dedim. “Tutuklandı” dediler.
- M. Hacıeminolu: Ö÷le saatinde bana telefon etti, “Ben Emniyet
Müdürlü÷ü’ndeyim, çay içiyorum, merak etme, buradan Selimiye’ye
gidece÷iz” dedi. Me÷er orada tutuklama kararı çıkmıú, hata aslında
gazetenin. øfade vermeye gelsin diye aramıúlar, ama gazete bunu
Necmettin’e söylemeyince o da gitmemiú. øfade vermek için gitmeyince de
tutuklama kararı çıkmıú. Tutuklama kararı Emniyet’te vicahiye çevrilmiú.
- M. Kafalı: Rahmetlinin muzip yazıları vardı. Zamanında yaúanmıú bir
hikâye daha: Yeni Düúünce’de yazıyorduk. 12 Eylül’den sonra anayasa
de÷iúikli÷i için bir yazı yazmıú, “Devleti dört sene askerler, dört sene de
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siviller idare etsin” demiú. Akkan (Suver) gelmiú alı al, moru mor, bu yazıyı
ne yapaca÷ız diyor…
- S. Kafalı: Necmettin A÷abey bir teklifte bulunuyor ve diyor ki, “Bu böyle
kargaúaya sebebiyet vermesin, bu madde anayasaya konsun” diyor.
- M. Kafalı: Akkan mosmor geldi, “Hocam, Necmettin Hoca böyle bir yazı
yazmıú ne yapaca÷ız?” dedi. Aldım baktım, gülmeye baúladım. Necmi’yi
aradım, “Necmi muziplikten vazgeç” dedim.
- M. Hacıeminolu: Böyle birçok trajikomik olaylar yaúadık. Edirne’ye yeni
gitti÷imiz dönemdi, Kâúif Bey bizi yeme÷e davet etmiú. østanbul’a gittik, kar
ya÷ıúı baúladı. Ben, “Gitmeyelim” dedim, taa Küçükyalı… Açtı telefonu,
“Kâúifçi÷im, kusura bakma çok kar ya÷ıyor, biz gelemiyoruz” dedi. Biraz
sonra kar bitti, ortalık günlük güneúlik oldu. “Necmettin, bugün
hazırlanmadı bu hatun, dünden hazırlanmıútır. Bir de hoca gelecek diye özen
göstermiútir, ayıp olacak. ùimdi hava da açtı, kalk gidelim” dedim.
“Gidelim” dedi, tekrar telefon etti, “Kâúif, hava açtı, biz geliyoruz” dedi. Biz
Fatih’ten taksiye bindik, Haydarpaúa’ya. Haydarpaúa’dan da trenle gidelim
dedik, daha emniyetli. Küçükyalı’da indik. “Biz Küçükyalı’ya trenle geliriz,
sen orada bizi karúılarsın, inince seni ararız” demiúti. Elini cebine attı, kart
yok, telefonun yanında unutmuú…
- Hoca nasıl çalıırdı?
- M. Hacıeminolu: Hoca gece çalıúıyordu. Eskiden fiú yazılırdı ya, ortaya
bir yayardı sıraya koymak için 50.000 fiú. Biz onları sıraya koyardık, bir de
onların yazılması var. O söylüyor, ben yazıyorum. O dosyayı bulamıyorum
úimdi kimde. Ça÷rı’da olabilir. Hep benim el yazım var. ølmî yazılarını böyle
fiúlerle hazırlardı. Gazete yazılarını sabah yazardı.
- M. Kafalı: Biz Necmettin Beylerle can ci÷er kardeútik. Çocuklarımız da,
hanımlarımız da kardeúti. Haftada 4-5 gün beraber, hafta sonu mutlaka
beraber olurduk.
- Hocamızın bir de Badat Üniversitesine gidii var deil mi?
- M. Hacıeminolu: Evet, Necmettin Ba÷dat’a gitti. Ba÷dat Üniversitesi,
Türkoloji Bölümü’ne gidiyorum diye gitti. Gidiyor, bakıyor ki, bölüm filân
yok. Oysa daha önce 1957 yıllarında ikili anlaúma yapılmıú. Buna göre,
østanbul Üniversitesi Arapça Bölümü’nü açacak, Ba÷dat Üniversitesi de
Türkçe Bölümü’nü açacak diye, ama açmamıúlar. Necmettin 1972-1973
ö÷retim yılında gitti. O da úöyle oldu: Biz, 1970’de ev aldık. O sırada Ahmet
Cafero÷lu’ndan da beú bin lira borç aldık. Fakat biz, 1972 yılının Mayıs
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ayına kadar bunu ödeyemedik. Sonra, her 29 Mayıs’ta Türkoloji gezisi
olurdu ya, o gezide Cafero÷lu bana, “Sen akıllı kadınsın, ev almakla iyi ettin,
insana dünyada mekân” dedi. Ben de, borcumuz oldu÷u için “Hocam, siz
çok güzel söylüyorsunuz ama, biz çok zorlanıyoruz, borcumuzu da
ödeyemedik, ben biraz piúman oldum” dedim. “Sakın piúman olma, ne
zaman isterseniz ben size yine para veririm” dedi. “Hayır, sa÷ olun, bunu
ödemek bile çok zor geliyor bize, çok zorlanıyoruz” dedim. Dedi ki, “Bir úey
var, Ba÷dat’tan bir hoca istiyorlar; hem edebiyat, hem dil okutacak. Tam
Necmi’ye göre” dedi. “Hem edebiyat okutur, hem dil okutur” dedi. Ondan
sonra “Tarih de okutur. Ama o sizi bırakıp gitmez, o seni bırakmaz” dedi.
Dedim ki, “Hocam, mecbur, bunun baúka çaresi yok. Artık biz buna
mecburuz. Ne yapaca÷ız edece÷iz, kıraca÷ız saraca÷ız, bu iúi halledece÷iz”.
Yani Ba÷dat konusunda, bir maddî sıkıntıdan yola çıktık. Hakikaten
Necmettin’i ben de sıkıútırdım. Arkadaúlarla Hoca’da toplandık, kendisine
“git!” denildi ve müracaat edildi. Ankara’dan iúler halledildi, gitti. Gidip
bakıyor, Ba÷dat Üniversitesinde Türkoloji Bölümü yok. Diyor ki, “Nasıl
olur? Ben ikili anlaúmalara göre geldim. Bu anlaúmaya göre, burada bir
Türkoloji Bölümü olması gerekiyor ve ben de onun için geldim”. østanbul
Üniversitesinde Arapça Bölümü açıldı, ama Ba÷dat Üniversitesinde
Türkoloji Bölümü açılmamıú ve daha önce gidenler de bu konuda hiçbir úey
yapmamıú. øhsan Do÷ramacı’nın damadı Hatay Bey elçilikte müsteúar,
Büyükelçi henüz yok, o sonra geldi. Bir numaralı adam, Do÷ramacı’nın
damadı Hatay Bey. O zaman Müfit, orada –henüz genç-, durumdan haberdar
olunca, “Ben bunu uluslararası mesele yaparım. Dönerim ve durumu
hükûmetime bildiririm. Ya bu bölümü açarsınız, ya da ben gidiyorum,”
diyor. Ondan sonra biz Ocak ayında Necmettin’in yanına gitti÷imizde daha
bölüm açılmamıútı, ama açılmak üzereydi. Bölüm açılınca talebe arıyorlar;
ùarkiyat Bölümü’nden isteyen 5-6 kiúiyi Türkoloji Bölümü’ne alıyorlar.
Necmettin oturuyor, Ba÷dat Üniversitesine bir Türkoloji programı hazırlıyor.
- S. Kafalı: Programı konuúmuútuk gitmeden önce Necmettin A÷abeyle.
Tabiî bölüm açılmadı÷ını bilmiyoruz, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk kültür
tarihi adı altında dersler olsun demiútik. Tarih Bölümü de yok orada. Biz
bekliyoruz ki, Türkmen talebeler gelecek, Türkmen talebeler olacak orada.
Onlara, Türk tarihini ö÷retmek açısından Türkoloji Bölümüne Türk tarihi
dersi koyarsan itiraz ederler, bunun için Türk kültür tarihi adı altında bir ders
olsun, Türk tarihi ö÷retilsin diye düúündük.
- M. Hacıeminolu: O sıralar ben her hafta Yeúilköy’deyim, çünkü gerekli
olan kitapları gönderiyorum. Ba÷dat’a gidecek olanları buluyorum veya
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tesadüfen “ùu geldi, bu gidiyor” diye bana haber geliyor. Her cumartesi de
evde telefon bekliyorum. O zamanlar telefonlar yazdırılıp bekleniyor.
- O. ahin: Ba÷dat’la telefon görüúmesi sadece cumartesileri sabahtan
ö÷leye kadar. Baúka telefon irtibatı yok.
- S. Kafalı: Her cumartesi de ba÷lanmıyor.
- O. ahin: Do÷ru, ba÷lanırsa ba÷lanıyor; 12’ye kadar bekliyorsun, sonra
ümidi kesiyorsun zaten. Dokuzla on iki arası ba÷lanıyor. Arayabilirse arıyor
o arada. Arayamazsa, öbür cumartesiye kalıyor. Mektup bir ayda filân
geliyor.
- S. Kafalı: O da ya geliyor, ya gelmiyor.
- M. Hacıeminolu: Neyse, orada bölümü açtı, programını yaptı, dedikleri
gibi kültür tarihiyle ilgili, Türk edebiyatı, Türk dili, Türklükle ilgili ne varsa
o programa koydu. Ondan sonra da bir senenin sonunda buraya dönecek…
Hatta dedim ki, ben de geleyim dönme, bu sefer de Oytun var, bırakamayız.
O zaman, “Kafalı, siz gidin” dedik. Fakat o arada, Necmettin döndükten
sonra bir sene boúluk oldu.
- O. ahin: Muamele uzadı galiba.
- S. Kafalı: Yok, muamele de uzadı tabiî, ama gidip gitmemek konusunda
Kafalı’yla çok düúündük; tabiî bizim de Ertu÷rul var, sonunda gitmeye karar
verdik. Tabiî Necmettin Â÷abey geldi, Londra’ya gitti.
- O. ahin: Yok, hemen de÷il; 1974’te döndü, 1976’da gitti. Siz de Ba÷dat’a
1976’da gittiniz zaten.
- S. Kafalı: Hayır, Kafalı 1975’te gitti, ben 1976’da gittim.
- M. Hacıeminolu: Orada ö÷rencilere, Türkiye’de Türkoloji’de okuyan, rahmetli olmuú Allah rahmet eylesin- Hidayet Bayatlı’yla, bir kiúi daha
olacak; bizim evde onlara doktora yaptırdı.
- M. Kafalı: Hidayet Bayatlı’nın hanımı da bizim talebemizdi, tarihçiydi,
Nilüfer. Babası Kifir’de, Türkmen ileri gelenlerinden birisiydi.
- M. Hacıeminolu: Ba÷dat’ta doktora çok önemli, gerisi hiç önemli
de÷ildi.
- S. Kafalı: Ev yaptırmak için kredi veriyor, gümrüksüz araba getirme hakkı
veriyor, doktora o kadar önemli.
- Hoca Badat’ta iken siz de gittiniz mi?
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- M. Hacıeminolu: Biz de Oytun’la gittik. Orada Necmettin’i o kadar
sevmiúler ki, Ba÷dat’ta oturanlar, üniversitede hoca olanlar, baúkaları…
Allah rahmet eylesin Abdullah Beyler filân. Biz Ba÷dat’ta on sekiz gün
kaldık ve yirmi bir yeme÷e davet edildik; çünkü vakit yetmeyince ö÷leakúam gitmeye baúladık. Orada Necmettin’e, “Hoca, sen pek Kerkük’e filân
gitme, henüz bölüm açılmak üzere, birdenbire ürkütmeyelim bunları”
dediler. Buna ra÷men Necmettin Kerkük’e filân da gidiyor. O günlerde
ùam’a ve Beyrut’a da gittik. Sonra biz Necmettin’i orada bırakıp döndük.
Artık bölüm açılmıútı. Necmettin de derslere baúlamıútı, mutluydu. Bir
Ermeni matmazelin evinde pansiyoner olarak kalıyordu. Oraya giden
Türkler, hatta Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses, ùerif Muhittin Targan gibi
gidenler hep o evde kalmıú.
- S. Kafalı: O yıllarda do÷ru dürüst bir otel yoktu.
- O. ahin: Biz Beyrut’a gitti÷imizde, Müfit A÷abey Beyrut’taki diplomat
arkadaúlarını, “Hoca gelecek, ailesiyle birlikte úu otelde kalacak, kendisiyle
ilgilenin,” diye aramıú. Me÷er o gün Ermeniler Amerika’da bizim
diplomatları vurmuúlar, ilk cinayetler…. Müfit A÷abey’in arkadaúları
geldiler, “Burada çok Ermeni var, dikkatli dolaúın, bugün böyle bir úey oldu,
bunun arkası gelecek gibi“ dediler.
- M. Hacıeminolu: “Onun için sakın dıúarı çok çıkmayın, Beyrut’ta çok
dolaúmayın” dediler. Beyrut’tan dönüúte, karayoluyla ùam üzerinden
Ba÷dat’a geldik. Ondan sonra da Oytun’la ikimiz østanbul’a döndük.
– O. ahin: 1973 sonbaharında da babam döndü.
- Hoca’nın profesörlüü nasıl oldu?
- M. Hacıeminolu: 1976’da ikinci yabancı dil için øngiltere’ye gitti.
øngiltere’ye giderken artık borçları da bitirdi÷imiz için biletleri ben gidip
aldım. Biletlerimiz úöyle: Buradan Münih, Frankfurt, Paris, Londra. Hep inip
oralarda kalaca÷ız. Necmettin oralarda konferans verecek. Bunların içinde
bir tek Paris lüks, ama Almanya’dakiler için konferans verecek.
Frankfurt’tan Hollanda’ya da geçtik.
- M. Kafalı: Çocuklar arada bir devreye gireyim, Cafero÷lu Hoca’dan borç
para alındı filân denildi ya, úimdi, Cafero÷lu Hoca’nın aramızdaki lakabı,
Cafer Bank’tı. Çünkü ayın son günlerinde hepimiz ondan sırayla borç
alırdık; hatta borç almaya gitmedi÷imiz zaman “Filânca gelmedi, niye
gelmedi, borç almaya gelmedi” diye ba÷ırırdı.
- Hocaya para nereden geliyor peki?
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- M. Hacıeminolu: ùimdi, hocanın evi var, profesör maaúı, bir baúına. Yurt
dıúında filân kaldı÷ı zamandan birikmiú parası vardı, o paradan dolayı
bankadan da bir ev çıktı. ùuraya buraya gidiyor, maaúı burada kalıyor, belki
ondan, bilmiyorum.
- M. Kafalı: Cafero÷lu’nu anlatıyordum. Bir gün Mehmet Çavuúo÷lu borç
istemeyi unutmuú mu bilmiyorum, hoca ba÷ırıyor, ben de o sırada oradan
geçiyordum, “Hocam hayrola?” dedim. “Bu Çavuúo÷lu gelmedi, benden
para istemedi, yoksa darıldı mı” dedi. Ben gülmeye baúladım, “Ben
bakayım, Hocam” dedim. Gittim buldum, “Git hocanın yanına” dedim.
- Hocamızın profesörlüü?
- M. Hacıeminolu: Necmettin 1976’da øngiltere’ye gitti, 1977’de geldi.
Fiillerle ilgili çalıúmasıyla profesörlü÷e müracaat etti. Doçentli÷e edatlar,
profesörlü÷e fiillerle müracaat etti.
- Profesörlüü stanbul’da mı aldı?
- M. Hacıeminolu: Hayır, østanbul’da olmadı, senatodan döndürdüler.
Danıútay’a dava açtı. Danıútay kararını uygulamadılar. Ondan sonra da istifa
mecburiyeti gelince, 1985’te profesör olarak Trakya Üniversitesine atandı.
- M. Kafalı: Necmi’nin bir hususiyetini söyleyeyim, hafızası müthiúti.
Safahat’ı baútan sona ezbere bilirdi. 1970’li yıllardaydı, Fatih Tiyatrosu’nda
Mehmet Âkif günü düzenledik. Fahir øz’in a÷abeyi Mahir øz vardı; o da
Mehmet Âkif mütehassısıdır. O gün konuúmacı olarak bir Mahir Hoca var,
bir de rahmetli Necmettin. 15 Mart 1971, kar ya÷ıyordu. Mahir Hoca gecikti.
Necmi çıktı, o kadar güzel bir konuúma yaptı ki… Necmettin’in hitabeti üst
seviyedeydi. O konuúurken gelen Mahir Hoca, konuúmadan sonra kalktı,
“Bundan sonra rahat ölebilirim, Âkif’i bu kadar iyi tanıyan, bu kadar iyi
ifade eden bir kimseyi gördüm, tanıdım” dedi. Bu Mahir Hoca’nın ifadesi.
Zannediyorum Mahir Hoca bu cümleleri ikinci bir defa kullanmamıútır.
- M. Hacıeminolu: Mahir Hoca bunu eski yazıyla yazmıú gönderdi. Diyor
ki, “Mehmet Âkif’i sana emanet ediyorum, gözüm arkada kalamayacak”.
Fakat o kâ÷ıt kayboldu. Necmettin “Üniversitenin Büyük Günahı” diye bir
makale yazdı ya, bundan dolayı baúına gelmedik úey kalmadı. Bir gün
Cumhurbaúkanı Cevdet Sunay diyor ki, “Üniversite’nin Büyük Günahı adlı
yazınızı Tekin Erer’in sütununda okudum, fikirlerinize aynen iútirak
ediyorum. Bu vatan sizin gibi evlâtların sayesinde yaúayacak ve
yücelecektir, tebrik eder gözlerinizden öperim”.
- Hocam nasıl çalıırdı?
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- M. Hacıeminolu: Doktora çalıúması sırasında, misafir varken bile o arka
odadaki çalıúma masasına gider gider gelirdi. Fakat ondan sonra fiillerde ve
edatlarda böyle olmadı, tabiî birikim meselesi. Aradı÷ı úeyler için “Biliyor
musun vahiy gibi geliyor” derdi. Meselâ Bican (Ahmet Bican Ercilasun)’la
konuúurken bir edat geçtiyse, hemen onu yazayım derdi ve hemen kalkar
onu yazardı. Zihni hep çalıútı÷ı konuyla dolu olarak yaúıyordu. Meselâ bazen
bana bile derdi ki, “Hatun úu kitabın úu sayfalarını bir çevir bakayım,
úuradan úuraya kadar, orada úuna rastlayacaksın”. Dedim ya, hafıza o kadar
kuvvetli ki… Tabiî metinleri oturup ezberlemiú de÷il, ama okudu÷u aklında
kaldı÷ı için… Meselâ, bir tasvir var, o tasvirin içinde karagözlü geçecek,
meselâ edat arıyor. Derdi ki, “Sen 70. sayfayla 75. sayfaya bak, orada
Naciye’nin tasviri var, karagözlü, sarı saçlı diye geçecek, o cümleyi bul!” O
birikim oldu÷u için örnekler “bana vahiy gibi geliyor”, derdi.
- Hocamızın meselâ tek heceli köklerle ilgili çalımaları vardı. Bunlarla
ilgili olarak her akam oturup çalıır mıydı? Kitaplarını hazırlarken
çalıırdı mutlaka, ama normal artlarda da akamları oturup ilmî
çalıma için düzenli vakit ayırır mıydı?
- M. Hacıeminolu: Gözü ileri oldu÷u için akúamları çok okuyamazdı,
okumak için ıúık yetmezdi.
- M. Kafalı: Biz bir arada çok olurduk, ama sohbetlerimizin birço÷u bu tür
konular olurdu; sadece günlük olaylar ve siyaset de÷il. Meselâ, “Kafalı sen
bana úu Dersim olayını bir anlat bakayım” derdi.
- M. Hacıeminolu: O konuúurken bile bir úey çıkarırdı, bana anlatırdı,
“Bak bu kelime böyle oluyor” gibi. Kafası her zaman bu tür çalıúmalarla
meúguldü. Ayhan (Songar) Bey’e “Arabaya bindi÷im zaman baúım çok
dönüyor” demiúti. Ayhan Bey, “Hacıemino÷lu çok düúünüyorsun, biraz
etrafına bak” derdi. Otobüste oturdu÷u yerden devamlı kafasındaki úeyi
düúünürdü. Anahtar úeyleri vardı, bunlarla bir mantık kuruyordu. Dil
mantı÷ını bu úekilde geliútirmiúti. Kemalettin Nomer Bey derdi ki, “Hoca,
fiilleri yazdın, edatları yazdın, isimler ne zaman geliyor?” O da, “øsimleri de
yazaca÷ım, fakat bir iki yerde tereddüdüm var”, derdi. Ama iúte, ömrü
yetmedi.
- Bu gün hocamızı rahmetle andık. Onun örencileri olmakla gurur
duyuyor; bu sohbet ve stanbul’dan gelip hatıralarınızı bizimle
paylatıınız için size teekkür ediyoruz.
- M. Hacıeminolu: Ben teúekkür ederim.
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