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Orhan Bilgin’e Hususiyetim
SEMA UĞURCAN*

Orhan Bilgin’i ilk defa 29 Mayıs 1984 tarihinde Marmara Üniversitesi’nin Sultanahmet’teki Rektörlük binasında, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin düzenlediği İstanbul’un Fetih Yıldönümü toplantısında gördüm.
Hakk’ın rahmetine kavuşan Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Abdülhak
Hâmid’in “Merkad-ı Fatih’i Ziyaret” şiirinin tahlili konulu, şu anda öğretim üyeliğinden emekli olan ama çalışmadan emekli olmayan Prof. Dr.
İnci Enginün “Tiyatro Eserlerimizde Fatih” konulu birer konuşma yaptılar. Toplantıdan sonra yukarıdaki hâzırûn, beraberinde Hakk’ın rahmetine kavuşan fakülte dekanı Prof. Hakkı Dursun Yıldız, Prof. Dr. Zeynep
Kerman da dahil, bütün medeniyetlerin kesiştiği Sultanahmet meydanında bir yerde oturmak istedi. Ama nereye oturacağı konusunda tereddüt geçirdi. O zaman Orhan Bilgin, “sizi çok güzel bir yere götüreceğim.” diyerek, bu grubu meydanın Ayasofya’ya yakın bir köşesinde
Türkiye Turing Otomobil Kurumu tarafından yeni açılmış Yeşil Ev’e
sevk etti. Hâzırûn, eski evlere vurdumduymazlığın devam ettiği o günlerde, bu yeni restore edilmiş, şadırvanı ve ağaçlı bahçesiyle tam bir
Osmanlı konağı intibaı veren binaya hayran oldu. Bilmedikleri yerin
kılavuzu Orhan Bilgin’e minnettar kaldı. Güzel binanın güzel bahçesin*
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de Mehmet Kaplan’ın idare ettiği kültür açısından çok zengin bir sohbet
yapıldı. Eskilerin güzellik duygusundan söz edildi. Bu manevi ziyafet,
Orhan Bilgin’in ikramıyla renklendi. Arkadan bütün bu güzellikleri yaratan Turing müdürü Çelik Gülersoy masaya geldi. Bu binanın harabeden bu hâle getirilişini, bahçenin, şadırvanın tanzimini, odaların tefrişini
anlattı ve incelikli yerlerini dolaştırdı. İstanbul’un beton yığınlarından
bunalmış gözler ve gönüller ferahlatıcı bir nefes aldı.
Bize, sanıyorum yaşayan hiç kimsenin unutmadığı o güzel çay toplantısını hediye eden Orhan Bilgin ile daha sonra aynı fakültenin Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde çalıştım. O günkü gibi sürprizlerle dolu
kişiliğinin başka tezahürlerini gördüm. Sürprizli kişiliğinin genel kültürünün zenginliğinden ileri geldiğine karar verdim. Bölümümüzün iki
dönem başkanlığını yapan Orhan Bilgin’in huzurlu yapısı bana hep Yeşil Ev’in yeşil bahçesini hatırlattı. Huzurlu, cömert, mütebessim... görünüşler iş hayatımızın bahçesini de âbâd etti. Kendisi Eski Türk Edebiyatı
uzmanı olmasına rağmen, Yeni Türk Edebiyatı’nın birçok şahsına, meselesine vâkıftı. Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Eserlerinde Tarih isimli çalışmamı
hazırlarken, “Merkad-ı Fatih’i Ziyaret” ve “Kabr-i Selim-i Evvel’i Ziyaret” şiirleri üzerinde beraberce durduk. Bana ufuk açıcı bilgiler verdi.
Bazı kısa günlü Ramazan iftarlarında, bazı uzun yaz günlü ikindi kahvaltılarında mükrimliğinden hepimiz faydalandık...
Artık emekli olan ancak hayatını ve çalışmalarını ilmik ilmik dokumaya devam eden Orhan Bilgin’e ailesiyle birlikte uzun, sağlıklı, semereli bir ömür temenni ederim.

