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İbrahim Demirci*

Refi k Halid Karay 
Hakkında Birkaç Not
Bilindiği gibi Refik Halid’in önemli vasıfların-

dan biri de mizah yazarlığıdır. Bu noktada N. 

Ahmet Özalp’ın değerli çalışması Refik Halid 

Okları Kırılmış Kirpi’yi hatırlatmak isterim.

Refik Halid Karay’ın 1938-
1965 yılları arasında çe-
şitli gazetelerin sayfala-

rında kalmış yazıları, Tuncay 
Birkan tarafından derlenerek 
“Memleket Yazıları” üst başlı-
ğıyla 18 kitapta toplandı. Okur 
Dergisi’nin ilk sayısında Ayşe 
Yazıcılar, “Son Zamanların En 
Güzel Serisi: Memleket Yazı-
ları” başlıklı yazısıyla hadiseyi 
haber vermiş, dizinin iki kitabı 
hakkında değerlendirmelerde 
bulunmuş ve yazısını şu cüm-
leyle bitirmişti: “Hayatına sos-
yal medya girdikten sonra uzun 
metinlere tahammülü azalan 
okuyucular için bu seri isabet-
li bir tercih olacaktır (Okur, 
01, 2017, s. 32). Ben de Ayşe 
Yazıcılar gibi düşünüyorum. 
“Memleket Yazıları” dizisinin 
ikinci kitabı Kırk Yıl Evvel Kırk 
Yıl Sonra Anadolu’da 248 sayfa 
ve 2014 yılında İnkılap Kitabe-
vi tarafından yayımlandı. 

Tanıl Bora, “Refik Halid Ka-
ray ve Yurt Gezmeyi Bilmek” 
başlıklı önsözünün bir yerin-

de Reşat Nuri, Nahit Sırrı ve 
Refik Halid’in Anadolu gezile-
rine ilişkin yazıları / kitapları 
hakkında şu değerlendirmeyi 
yapmış: “Zira üç kitap da gaze-
teci-yazar değil halis edebiyatçı 
kaleminden çıkmakla temayüz 
ederler. Hem üçü de, Ke-
malist seçkincilikten 
ve milliyetçi ro-
mantizmden 
elbette büs-
bütün uzak 
olmamakla 

beraber, nispeten mesafeli bir 
eleştirel nazarla, daha önemlisi 
‘misyonla’ boğulmamış bir mi-
zah duygusuyla bakarlar.” (s. 
20). Hal böyleyken Refik Ha-
lid’in Memleket Yazıları’nın 18. 
ve sonuncu kitabının adında 
“eğilen bir sürgün” ibaresinin 
bulunması, bana hayli insafsız 
ve zalimce göründü.

Gördü Ama Görmezden 
Geldi

Tanıl Bora, 13 sayfalık çok de-
ğerli önsözünün bir yerinde 
1950 seçimleri arifesinde ve 
sonrasında Anadolu’yu dolaşan 
Refik Halid’in “temkinini ko-
rumakla beraber, sanki DP’nin 
gelişini selamlıyor” olduğunu 
yazmıştır (s. 25). Evet, sanki! 
Fakat yazarın Demokrat Par-
ti’nin ilk icraatlarından biri 
olan “Arapça ezan yasağının 
kaldırılması” ve minarelerden 
“Allahu Ekber!” nidasının ser-
bestçe yükselmesinin halkta 
uyandırdığı ferahlığı görme-
miş olması mümkün mü? Bana 
öyle geliyor ki Refik Halid bu 
özgürleşme coşkusunu gördü 
ama görmezden gelmeyi tercih 
etti. Bu tahminimin bir suizan-
dan ibaret olmasını -hem de 
suizannın vebalini göze almak 

pahasına- isterdim. Böyle 
düşünmemin sebebi, 
Refik Halid’deki laiklik 
duyarlığının mahiyeti 

ve ciddiyetidir. Demokrat 
Parti’nin iktidara gelişini 

“açıkça” selamlamak-
tan çekinen Refik 

Halid, radyoda 
Kur’an-ı Ke-
rim okunma-
ya başlama-
sını “açıkça” 
eleştirmekten 
çekinmez. 

Eski zamanla-
rın harem-se-

lamlık uygu-
lamalarından, 

“çarşaf eteklerinin yerden kaç 
santimetre yukarı olacağının 
başkumandan vekili tarafından 
tayin edildiği devir”den şikayet 
eden yazar, yeni bir paragrafa 
geçerek önce şu çok isabetli 
cümleyi kurar: “Yakın tarihi-
mizi sadece mesullerini mazur 
görerek, zemzemle yıkayarak 
yazan aynı devir kronikçileri 
çekilip de yerlerine müspet 
görüşlü bilginler gelmedikçe 
çocuklarımız gafletten kur-
tulamaz.” Paragrafın sonraki 
cümleleri şöyledir: “Radyoda 
Kur’an okutma gibi temayülle-
re etek uzatma siyasetinin kanı 
karışmıştır. İkisi arasında bir 
haseb ve neseb yakınlığı hisso-
lunuyor, diyeceğim gelmekte-
dir. Vay benim köse sakalım!” 
(s. 182).

“Radyoda Kur’an okutma”dan 
“temayül” diye söz ettiğine 
göre, Refik Halid, yazısını 
“uygulama”nın öncesinde yaz-
mış olmalı. Çünkü yazının 9 
Temmuz 1950’de Yeni İstanbul 
gazetesinde yayımlanmasından 
iki gün önce 7 Temmuz 1950 
Cuma günü Ankara radyosun-
da Kur’an-ı Kerim’in İsra suresi 
okunmuştur. Yazarın “yasakçı-
lık” ile “yasak kaldırma” ara-
sında “haseb ve neseb yakın-
lığı” bulması tuhaftır. Fakat 
bu buluşunu “hissolunuyor”, 
“diyeceğim gelmektedir” gibi 
ifadelerle hafifletmeye çalışma-
sı tuhaf değildir. Ne de olsa 
sütten ağzı yanmıştır, yoğur-
du üfleyerek yiyecektir. “Vay 
benim köse sakalım!” ifadesi 
de meseleye bir mizah çeşnisi 
katmaktadır.

Mizah Yazarı

Bilindiği gibi Refik Halid’in 
önemli vasıflarından biri de 
mizah yazarlığıdır. Bu noktada 
N. Ahmet Özalp’ın değerli ça-
lışması Refik Halid Okları Kırıl-
mış Kirpi’yi hatırlatmak isterim 
(Kapı Y., 2011, 193 s.).

demirci00@hotmail.com

Refik Halid Karay

Ç
iz
im

: A
b

d
ul

la
h 

G
ö

k



okurdergisi.com 33

Kırk Yıl Evvel Kırk Yıl Sonra 
Anadolu’da’nın satırları arasında 
da çok zarif mizah örneklerine 
rastlanıyor. Kitabın ikinci yazısı 
“Bursa-2”nin girişinde “Galata 
Rıhtımı’ndan Marakaz’a bin-
diği”ni belirten yazar, oklarını 
savurmak için çok uygun bir 
av bulmuş gibidir: “Marakaz 
ne kelime? Cüheladan, ulema-
dan bin bir kafile geçti, bin bir 
tanesi bin bir sene daha geçse 
ne özünü, ne izini galiba hiçbir 
lisanda, hiçbir kitapta ve kita-
bede bulamaz.”

“Marakaz”, Denizyolları İşlet-
mesi için 1938 yılında Alman-
ya’ya sipariş edilen üç gemiden 
biridir. Öteki iki geminin adla-
rı “Trak” ve “Sus”tur. Bu adlar, 
herhalde “Türk Tarih Tezi”nin 
yahut “Türk Dil Devrimi”nin 
gereği olmak üzere seçilmiştir. 
Refik Halid “muhalif” kimliğini 
ortaya koymasın da ne yapsın? 
Fakat mizahla desteklenmiş bu 
güçlü muhalefeti ve tenkidi 
hafifletme yoluna sapmaktan 
kendini alamayacaktır. Şöy-
le devam eder: “Ziyanı yok. 
Aslında manasız olsa da lisan 
inkılabında bir devreye işaret 
ettiği için tarih bakımından 
manalıdır; çok şeyi hatırlatı-
yor ve düşündürüyor.” (s. 52) 
Yazarımız hatırlanacak ve dü-
şünülecek “çok şey”in neler 
olabileceğine dair herhangi 
bir açıklamada bulunmamayı 
tercih etmiştir. (Meraklı okur, 
neredesin?) 

Bazı Hatalar

Kitapta Refik Halid’in 1950 yı-
lında, yani harf inkılabından 
22 yıl sonra, yazılarını eski 
harflerimizle yazmaya devam 
ettiğini, o harfleri okumayı bi-
len mürettiplerin bazı kelime-
leri yanlış okuyup yazdıklarını 
düşünmeme yol açan iki örneğe 
rastladım: 

1- “(Bursa’da) ... tekke kapısın-
da sakallı saçlı, tam manasiy-

le müeddib bir derviş boyun 
kırmış, zenci bir başka derviş 
de koşup bavulumu almıştı.” 
(s. 53). O dervişin “müeddib” 
olmadığını ve olmayacağını, 
“müeddeb” (edepli) olduğunu 
yazar bilir, fakat mürettip (diz-
gici) galiba bilmiyor.

2- İskenderun’dan Ankara’ya 
trenle yolculuk ederken tanık 
olduğu “bozkır” manzaraları 
hakkında ilginç değerlendir-
meler yapan yazar, bozkırın 
“güzelliği” “kusur imişçesine 
örttüğünü”, “teşhirini kü-
çüklük, hoppalık say”dığını 
belirttikten sonra -tahminim 
odur ki- “Ölesiye erkek bir 
varlıktır.” demiştir ve yazmış-
tır fakat mürettip bu cümleyi 
“Olasıya erkek bir varlıktır.” 
(s. 213) şeklinde okuyup öyle 
dizivermiştir.

* İbrahim Demirci, 1956 Konya doğumlu. Çeşitli lise-

lerde edebiyat öğretmenliği yaptı. Bir dönem Halep’te 

bir üniversitede Türkçe öğretti. Hece Yayınları’ndan 

çıkan Yaralı Yazılar isimli kitabını mutlaka okumanızı 

öneririz. Çocuk, şiir ve çeviri kitapları var. Bir ara 

İbrahim Kardeş adıyla Yeni Şafak’ta yazdı. Hece’de 

bazen özel sayı editörlüğü yapıyor ve yazıyor. O’nun 

hakkında Rasim Özdenören şöyle der: “Onu okurk-

en yalnızca dil zevkimizi ve dil bilincimizi gözden 

geçirme lüzumunu hissetmekle kalmıyor; tarihle, 

gelenek ve görenekle olan irtibatımızı da irdeleme 

zorunluluğunu hissediyoruz.”

Kırk Yıl Evvel Kırk Yıl Sonra 

Anadolu’da, Refi k Halid Karay

İnkılap Kitabevi

348 sayfa, 2. Baskı, Şubat 2019 Refik Halid Karay. Türkçe-
nin tadı ve ahengi. Sade-
ce kitabının ismi değil, 

bizzat kendisini tarif ediyor bu 
ifade. Gazeteci, romancı, mizah 
yazarı, denemeci, eleştirmen, 
tiyatro yazarı, politikacı gibi 
vasıflarını, siyasi kimliğini, ha-
yat görüşünü bir kenarda tutup 
biz Refik Halid’i Türkçenin tadı 
ve ahengi olarak tanımlamayı 
tercih ediyoruz. Okuma iştiya-
kı olmayan birisine verin Refik 
Halid’in bir öyküsünü ya da 
“Memleket Yazıları” serisinden 
bir kitabını sonra gözlemleyin, 
okumaktan zevk almaya başla-
mış mı başlamamış mı? 

Kısa ve net cümleler, mizah, 
dokundurma, güçlü tasvir usta 
bir kalemde birleşiyor ve ortaya 
memleket gibi samimi, yalın, 
cezbedici, sıcak bir Memleket 
Yazıları serisi çıkıyor. Sonra 
bir kitaptan diğerine geçmek 
için heyecanlanırken aynı anda 
eldeki kitabın bitmesi düşün-
cesinin hüznü sarıyor; tezatları 
yaşatıyor Refik Halid. Su gibi 
kullandığı sade dildeki ihtişam 
misali.

Memleket Yazıları gündelik ha-
yattan, gazetecilere, kadınların 
dünyasından, mutfak zevkine, 
güzel sanattan politikaya ora-
dan Anadolu köy ve kasabala-
rına uzanan geniş bir yelpazeyi 

andırıyor. Refik Halid, eserle-
rinde insan, olay ve mekanı 
öyle gerçek tasvir ediyor ki 
dönemin önemli profesörle-
rinden Sabri Esat Siyavuş gil 
Memleket Yazıları’nın yazılmış 
ve yazılacak en azametli psiko-
loji ve sosyoloji eserlerinden 
daha etraflı, daha derin, daha 
dolu ve daha gerçek olduğunu 
söylüyor.

Sözün özü belli; üzerinden on-
larca yıl geçse de orijinalliğini 
ve dinamizmini kaybetmeyen 
Refik Halid  eserleri ile zengin-
leşin, enginleşin. 

Türkçenin Tadı ve Ahengi:
Refi k Halid Karay

Ayşe Yazıcılar

Bir kitaptan diğerine geçmek için heyecan-

lanırken aynı anda eldeki kitabın bitmesi 

düşüncesinin hüznü sarıyor; tezatları ya-

şatıyor Refik Halid.

Taklitten Âdete Gündelik Hayat

Refi k Halid Karay

İnkılap Kitabevi

800 sayfa, 1. Baskı, Şubat 2017
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