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Çok geçmeden üniformalılar gelip Kastamonu’dan aydınları topladılar. 
Ve Cide Stadının ortasında on bir tane öğretmen, onların içerisinde de Rıfat 
Ilgaz vardı. Ve on bir kilometre Memişköy’den, Cide’nin içerisine kadar yü-
rüttüler elleri zincirli. O on bir kişi bir müddet orada tutulduktan sonra, arka 
yollardan Kastamonu anayoluna çıktılar. Geç kalınmıştı; Kastamonu’daki 
hapishanelerde yer kalmamıştı. Bugün Et ve Balık Kurumu olarak kullanı-
lan binada dört gün misafir (!) edildiler. Oturtmadılar, ayakta tuttular gözleri 
bağlı... Sağlık taraması için Ballıdağ Hastanesine götürmüşlerdi. Ben haberi 
alınca kız kardeşimle o zamanki Sayın Valimizi ziyaret ettiğimde Sayın Vali-
miz de çok üzülmüştü. 

Ben bugün çok mutluyum. Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız ve 
aramızdaki hakimlerimiz, emniyet müdürümüzle tanıştım. Olması gereken 
de bu ve onların bugün gösterdiği ilgiye de teşekkür ederim. Hastanede ba-
bamı gördüğüm zaman kapının hemen önünde bekleyen jandarmaya 71 ya-
şında hasta bir adamın ne gibi bir tehlikesi olacağını sorduğumda, “Dışarı-
dan baskı, öldürülme tehlikesi var. O yüzden koruyoruz” dedi. 

Babam iki üç ay yattıktan sonra çıktı. İstanbul’a geldik ve ben her şeyimizi 
kaybettiğimizi düşünüyordum. Dört aylık maaşımı çekmiştim önceden ve 
bir anda sıkıntıya düşmüştük. “Baba ne yapacağız şimdi?” dedim. Bizim kur-
tuluşumuz olarak küçük bir plaket vardı. O plaket üzerinde şu yazıyordu: 
“Sevgili hemşerimiz Rıfat Ilgaz’a basın dünyasındaki sonsuz başarılarından 
dolayı Kastamonu Basın Derneği olarak teşekkür ederiz.” Evet, biz o plaketi 
sattık. Bana dedi ki, “Şimdi git küçük bir rakı al, yanına da peynir ekmek.”

İşte biz o plaketle yola çıktık. Babam dedi ki, “Sen arabaya kitap koy. 
İzmir’de Hababam Sınıfı oynuyor; oraya kadar gidersek, yırtarız." Bazı ha-
kimler, yöneticiler de bize çok yardımcı oldu. Mustafa Hakim diye Cide’den 
tanıdığı bir hakim, Susurluk’taymış; onun evine gittik. Bize ertesi gün 
Susurluk’taki bütün kitapçıları imza günü yapabilmemiz için ayarladı. Ve 
İzmir’e geldiğimizde, Hababam Sınıfı müzikaline çıktığı zaman, müzikal 2300 
kişi kapalı gişe oynuyordu. Bir anda Ahmet Gülhan babamı sahneye çağırdı. 
Elleri terliydi geldiği zaman, "Ne olursa olsun halkımız bizi ayakta alkışladı. 
Rıfat Ilgaz 71 yaşında yeniden doğdu” dedi. Onun bana verdiği bu güçle, 
onunla birlikte yayınevi kurduk. Tek yapılacak şey, onu hapise attıran ki-
tapları basıp halkımıza sunmaktı. Bütün kitaplarını bastım. "Varsın su testisi 
su yolunda kırılsın" diyerek, "Öğretmeni tanımadan gardiyanı tanıdım" diye 
çocukluğumda yazdığı şiiri anımsayarak, gerçekten "Su testisi su yolunda 
kırılsın" diyerek kitapları bastım.

Ben şuna inanıyorum: Bu ülkenin insanlarının, Türk ulusunun birbirine 
bağlılığı kim ne derse desin önce Kastamonu’dan başlamıştır. 63 bin kişilik 
Kurtuluş Savaşı neferlerinden biri de benim amcam. Yakın tarihte başımıza 
torba geçirilen Süleymaniye’de benim amcam şehit oldu. Önce Çanakkale’de 
yaralanıp geri geldi. Komutanına ne zaman cepheye geri dönmesi gerekti-
ğini sormuş; “Yaran kabuk bağlar bağlamaz gel!” demiş o da. İyileşip gitti 
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Süleymaniye’ye; ama oradan ölüsü geldi. Bizim aileden dört kişi Kurtuluş 
Savaşında şehit oldu. O yüzden bu topraklarda yaşamaktan ve bu ülkenin 
hemşerisi olmaktan çok mutluyum. 

Sevgili arkadaşım Tarık’a da buraya geldiği için çok teşekkür ederim. 
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum; çok sağ olun.
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Tarık Akan
Sinema Sanatçısı

Aydın’ın konuşmasındaki son bölümle başlamak istiyorum. Merhaba Sevgili 
Hemşerilerim. Size "Hemşerilerim" diye seslenmemin nedenini sorabilirsi-
niz. Benim anne tarafım Kastamonulu; yani Kastamonuluyum ben.

Küçük bir odada kalıyorum; dedem, ben ve ağabeyim... Dedemin sağ 
omzundan kurşun girmiş, arka taraftan çıkmış. Çanakkale Savaşına katılmış 
Kastamonu’dan. Uzun bir süre Çanakkale’de kalmış ve yaralanmış. Dedem 
sürekli olarak bana bunu anlatırdı. Çanakkale’den sonra iyileşince, bu kez 
de Yemen harbine gidiyor. Aradan yıllar geçiyor, Kurtuluş Savaşı başlıyor. 
Dedem Kurtuluş Savaşında terzi olarak çalışıyor. Yani Kastamonu’luyum. 

Kastamonu’nun inanılmaz bir farklılığı var; insanıyla ve her şeyiyle farklı. 
Şimdi Aydın’ın söylediği gibi, o kadar farklı bir şehir ki, Mustafa Kemal’in 
her şeyi neden burada başlattığı ortaya çıkıyor. İnsanlarının vermiş olduğu 
mücadele çok farklı. 

Tabii ki ülkemiz farklı coğrafyalardan oluşuyor. Dağınık olmamamıza im-
kan yok, sorunların olmamasına imkan yok; hala rahat değiliz. Dilerim in-
sanlarımız gün geçtikçe daha faydalı, daha çağdaş, daha laik, daha demokrat 
olurlar; daha rahat yaşarlar; maddi, manevi, ekonomik ve kültürel bakımdan 
gittikçe daha rahat olurlar.

Bir grup var ki, ne yapıyor bunlar? Bir şeyleri başarıyorlar ve adım at-
masını engelliyorlar ülkemizin. Ama bazı insanlar, hiçbir engel tanımadan, 
hiçbir zorluğu zorluk olarak görmeden, istedikleri şekilde adım atabiliyorlar. 
Bunları tabii ki hepimiz çok iyi tanıdığımız için, tüm Türkiye tanıdığı için, 
bunlar tabii ki ön planda. Ama arka planda onlar var; çok ciddi arkeolog-
lar var, milletvekilleri var, valiler var, kaymakamlar var. Mesela geçen hafta 
Afyon’da bir caz festivalinde bulundum. Çok hoş tabii; ama "Afyon ve caz" 
başta tuhaf geldi bana. Gazetelerde de okumuşsunuzdur. Oranın da bir valisi 
var, Sayın Valim. Bu salonun dörtte biri kadar, küçük, çok eski bir salonu var. 
Çocuk bana telefonda, "Tarık Abi, tam başlamak üzereydim; bir hafta vardı. 
Vali oranın tadilatına karar verdi; salonu kullanmamıza izin vermiyor şimdi" 
dedi. Tabii ki belli engeller var; bu engelleri aşacağız, bu engellerden bıkma-
yacağız. Bu engelleri aşmak için sanatçının üstüne çok büyük bir yük biniyor. 
Binsin hoş, çünkü sanat en kalın zırhı bile delmiştir. Bu ne menem bir şeydir 
ki, o sanatçının yaratmış olduğu sanat, çocuktan çocuğa, toplumdan topluma 
geçerek inanılmaz bir ışık saçacaktır. 

Tüm bunlarla birlikte Rıfat Hocayı düşününce, aradan yıllar geçti, konu-
şuyoruz... Muhteşem biriydi. Güldüğü zaman güneş dağların arasından do-
ğuyormuş gibi olurdu. Aydınlık saçıyordu o güzel yüzü. "Tarık, ne yapacağız, 
ne edeceğiz?" dedi konuşmaların sonlarına doğru. "Rıfat Hocam, ben seni oy-
namayacağım. İki metre adamım ben; nasıl oynarım? Belgesel için yanlış olur 
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bu. Bu hikaye, ülkemin bütün edebiyatçılarının, aydınlarının hayatı. Ben, ba-
şarabilirsem, bu insanların ufacık bir simgesini oynamaya çalışacağım. Bu 
ülkem olacak; o bakımdan zor olacak" dedim ben de. Sonra filmi seyrettim. 
Aydın’ın dediği gibi, gerçekten çok zor olmuştu. 

Şimdi tabii aydın olmasının sorumluluğu ışığında aydınların inanılmaz 
yaşamları var. Şayet bir inancın gereklerini yerine getirmek isterlerse, o yolda 
yürümeleri de çok zordur. Baktığınız zaman, ülkemizde çok güzel insanlar 
televizyonlara çıkıp bir süre sonra farklı fikirleri ortaya koymaya başladığı 
zaman, "Ne oluyor ya?" diyoruz, "Ya nerden çıktı bu, nedir amacı?" diye so-
ruyoruz. Ama işte Rıfat Ilgazlar, Aziz Nesinler, Uğur Mumcular, Nâzımlar ve 
daha ismini sayamayacağım onlarca, binlerce insan ölümsüzlüğe ulaşmışlar. 
Ne mutlu bana ki, saydıklarım arasından bir tek Nâzım Hikmet’i göreme-
dim. Böyle dostlarım, arkadaşlarım olmasından dolayı çok mutluyum. Onlar 
ölümsüzlüğe ulaştılar. Ne mutlu onlara. 

Çok teşekkürler.



33

Prof. Dr. Cahit Kavcar
AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi

Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Değerli Konuklar, hepinize Rıfat Ilgaz sem-
pozyumu bilim kurulu adına hoş geldiniz diyorum; saygılar, sevgiler sunu-
yorum.

Bu kadar anlam dolu, duygu dolu, yer yer hüzün dolu konuşmaların ar-
dından ben kısa açıklamalar yaparak bitirmek istiyorum.

Tanınmış kültür ve sanat adamı, şair, yazar, öğretmen ve eğitimci Rıfat 
Ilgaz adına düzenlenen bu toplantıda sizlerle birlikte olmaktan, sizleri ara-
mızda görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu özellikle belirtmek is-
tiyorum.

Konuşmacılarımızın hemen hepsinin özellikle belirttiği gibi Türk dili, kül-
türü, edebiyatı, mizahı bakımından çok önemli eserler vermiş olan bir yazarı-
mızı burada anmak, kendi doğduğu, yetiştiği yerde onun anısını yaşatmaya 
çalışmak çok hoş bir şey. Bu nedenle bu güzel tablonun oluşmasında emeği 
geçen herkesi kutluyorum ve adlarının özellikle söylenmesi gereken iki kişi-
yi ayrıca belirtmek ve teşekkür etmek, onlara gönülden teşekkürler sunmak 
istiyorum. 

Birisi, mensubu olmaktan gurur duyduğum Ankara Üniversitesinin 
Kastamonu Meslek Yüksekokulu Müdürü, çok değerli arkadaşım, meslek-
taşım Prof. Dr. Bahri Gökçebay; öteki de biraz önce yaptığı çok duygulu, 
hüzünlü konuşma ile hepimizi derinden etkileyen, Rıfat Ilgaz’ın oğlu Sayın 
Aydın Ilgaz. Ama bunlarla bitmiyor tabii. Bunların çalışma arkadaşları var, 
günlerdir, aylardır çalışan mensupları, okulumuzun, Kastamonu Meslek 
Yüksekokulunun öğrencileri, öğretmenleri, idari personeli var. Hepsine gö-
nülden teşekkür ediyoruz.

Bize gelince değerli konuklar. Biz de bilim kurulu olarak çorbaya tuz koy-
maya çalıştık. Yüz kadar başvuru vardı. Bunları inceledik. Zamanı, iki buçuk 
günlük zamanı en iyi şekilde değerlendirebilmek için özen gösterdik; bu yol-
da çabalar harcadık.  Programda, görülecektir ki, gerek katılımcı bakımından, 
gerek konular bakımından zenginlik vardır. Bu sempozyumun bildirilerinde 
ülkemizin hemen her yerinden konuşmacı olduğunu göreceksiniz. Bu tabii 
Rıfat Ilgaz adına düzenlenen bu sempozyumda büyük bir zenginlik, çeşitlilik 
demektir. Bu yönüyle çok hoş... Biz konuları belirledik. Sınıflandırma yoluna 
gittik ve olabildiğince az kusurlu bir programı gerçekleştirmeye, oluşturma-
ya çalıştık. 

Sempozyumumuzun başarılı geçmesi için, yararlı geçmesi için en iyi di-
leklerimi sunuyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.

 




