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FEVZİ CEYLAN'ın BENİM ÜNİVERSİTE HAYATIMDA ÇOK ÖNEMLİ 
BİR YERİ VARDIR. ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN İSTANBUL'A GİTMEK 
ÜZERE SAMSUN'DAN VAPURA BİNDİK. VAPUR KARAKÖY'DE 
İSKELEYE YANAŞTIĞINDA AŞAĞIDA FEVZİ ABİYİ GÖRDÜĞÜMDE 
DÜNYALAR BENİM OLDU. 

Bu hayatta önemli olanı şair Baki aşağıdaki dizelerinde dile getirmiş.

"avâzeyi şu âleme davut gibi sal, bâki kalan bu kubbede bir hoş sâda imiş..." 

Geçmişten günümüze büyüklerimiz yazı dizelerinde söyleşilerden edindiğim en önemli izlenim 
işte yukardaki dizelerde saklı. Önemli olan bu gök kubbede hoş bir seda bırakmak. Sn. Ahmet 
AHISHALI abimizle sohbet bana hep bu güzel tesbiti hatırlattı. Bafra'da tamı tamına 50 yıl 
eczacılık yapmış, yani 1954 yılında açtığı Eczanesini 50 yıl süreyle Bafralıya hizmet ederek 
geçirmiş ve 2004 yılında kapatarak kendini emekliye ayırmış bir abimizden, Sn Ahmet 
AHISHALI'dan söz edeceğiz.

Eczacı olmamda rahmetli babamın çok büyük etkisi vardır. O dönemlerde üniversiteye giriş lise 
bitirme derecesi ile oluyordu. Liseyi bitirdiğimde notlarım hep pekiyi idi. Bu sonuç her iki imtihan 
için de geçerli idi. Yani bizim zamanımızda liseyi bitirirken birde belli derslerden “Bakalorya” 
denilen bir imtihan daha vardı ve benim her iki notlarımda çok iyi idi. Bu durumda bütün 
üniversitelere doğrudan girebiliyordum ve ben “Mülkiye”de, yani bu günki ismiyle Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde okumak istiyordum. Bu isteğimi babama söylediğimde, babam esnaf kafasıyla 
“Oğlum dedi ne yapacaksın mülkiyede, sonunda maaşa mı talim edeceksin, baksana 
Eczacı Kemal'e para basıyor meydanda- “Cumhuriyet Meydanındaki Yeni Eczane” dedi, 
babamı dinledim ve araştırdım, İstanbul Üniversitesinde Dişçilik ve Eczacılık en kıymetli 
fakültelerdi. 80'er kişi alırlardı. Ben de İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesine girdim.

Babamdan sonra öğrenim hayatımda Fevzi CEYLAN'ın önemli bir rolü vardır. Üniversiteye kaydı 
yaptırdık, tabi şimdi kalacak yer önemli. Hemen babamın ağzından Fevzi CEYLAN'a bir telgraf 
çektim. “Fevzi, Ahmet Eczacılık Fakültesiini kazandı,yardımlarını ve himmetini esirgeme”.  
Bunun üzerine İstanbula gitmek üzere Samsun'dan Vapura bindik ve yola koyulduk. 2-3 gün 
sonra İstanbul'daydık. Vapur Karaköy'de iskeleye yanaştığında aşağıya bir baktım, Fevzi 
CEYLAN, Mahmut BAYRAKÇI, Muhlis ARIKAN, Samim ALAÇAMLI (O'da hemşerimizdir) 
Biliyorum Abi, Hakim Abimiz, derneğimize çok geldi. ve Recep KOMUTAN... Hepsi beraber 
beni karşılamaya gelmişler. Tabi benim için büyük keyifti, böyle alay-ı vala ile karşılanmak.  
Sonunda yurt yerimi de hazırlamış Fevzi Abi, O’nun yardımiyle yurt sorunumnda çözülmüş olması
benim için büyük şanstı. O yurtta 2 sene kaldık ve daha sonra Cağaloğlu'na taşındık. Merkez 
Talebe Yurdu olarak bilinen bu yurt daha önceleri, ittihat ve terakki döneminde siyasi 
mahkumların yargılandığı bir bina imiş. Süleymaniye Camii'nin yanında. Biz bu yurtta 300 kişi 
kadardık. Eczacılık fakültesi bizim zamanımızda hemen üniversitenin ana giriş kapısının sol
tarafındaki bina idi, Eczacılık Fakültesi o zamanda aynı bugünki yerindemiydi? Yok, hayır 
ana kapıdan çıkınca sol tarafta bakırcılar çarşına girişte, orada bir bina vardı ve oranın alt katı 
dişçilik ve üstü eczacılık fakültesi idi.  

Biz 2 seneden sonra Cağaloğlu'ndaki binaya taşındık, ancak benim orada çok önemli bir de anım 



var, iyi hatırlıyorum. Girişte tavanlar yüksekti, 4, 5 metre falan, girişin karşısında bir salon vardı. 
Bu salonda yurtta kalan öğrencilerin misafirleri ağırlanırdı. Bir gün babam ziyaretime geldi. O 
salonda otururken tavandan sarkan kabloya takılı 30-40 mumluk bir ampul vardı. Hani yukardan 
aşağıya gelen saç örgüsü şeklinde sarkan klasik elektrik kablosu vardır ya, baktığında boyana 
boyana kabukları soyulmuş. Bir kıvılcım dikkatimi çekti ve bir baktım yavaş yavaş kıvılcım 
yanarak yukarı doğru tırmanıyor. Tavan ahşap, tavana ulaşırsa kesin yangın tehlikesi var. Hemen 
oturduğum yerden fırladım ve duyundan kapatarak elektriği söndürdüm, dolayısiyle de ceyran 
kesilmiş oldu. Fakat bu arada hemen durumu gören bir görevli tarafından itfaiyeye haber verilmiş 
ve çok kısa bir zamanda Fatih İtfaiyesi yanında diğer yerlerden de acilen başka itfaiyeler de geldi.
Gerekli tedbirler alındı ve yangın tehlikesi böylece bertaraf edildi. Tarihi bir bina olduğu için büyük 
bir ihtimam gösterilmişti. Tabi hemen ertesi gün basında çıktı ve Falih RIFKI ATAY Cumhuriyet'te 
bu konuyla ilgili bir makale yazdı. Zamanın muhalif yazarlarındandı. Olayı anlatıyor ve işkenceleri 
hatırlatırcasına diyordu ki “Orada çok göz yaşı vardı, orada bir çok insana zulmedildi, siyasi 
görüşleri dolayısiyle orada bir çok suçsuz insana işkenceler yapıldı.” Mesela İttihat ve 
Terakki'nin silahşörü, meşhur Yakup CEMİL, o bile orada alıkonulmuştu. Yazısının bir kısmında 
isim vermeden benden bahsediyor ve diyordu ki “Genç arkadaş keşke müdahale etmeseydin 
de yansaydı orası, çünkü orada çok göz yaşı var, insanlar orada çok zulüm gördü” diyerek 
serzenişte bulunuyordu. Ancak tabi en sonunda da diyordu ki “Şaka söylüyorum, sakın ciddiye 
almayın” diyede söylediklerini tenzih ediyordu.
 
Fevzi CEYLAN, bizim oradaki liderimizdi. Sadece bizim değil tüm talabelerin. 5 kişilik bir heyet, 
seçimle gelirdi. Bizim yemeklerimizi bile belli bir ücret karşılığı onlar organize ederlerdi. 
Öğrencilerin ne ihtiyaçları varsa onlara yardımcı olurlardı. Yani ÖZ bir yönetim vardı, talebe kendi 
liderini ve yöneticisini seçerdi. Fevzi Abimiz'de liderdi ve bizim ÇOK NEFİS bir hayatımız vardı. 
Biz 2 sene boyunca biraz önce bahsettiğim Bafralı arkadaşlarla beraber hep oradaydık. 

TECAMMUAT KANUNU; Bilirmisin nedir Tecammuat Kanunu; Duymadım Abi. Geceleri nümayiş
(Yürüyüş) yapmak yasak o dönemde. Hava karardıktan sonra bir araya gelinemezmiş. Yurtta bir 
densiz oğlan vardı. ATATURK hakkında ileri-geri konuşmuş. Büyük Doğu dergisinde ismi 
geçiyormuş. O zamanlar bir Atatürkçü, Cumhuriyetçi grup ve birde karşıt olan muhafazakarlar 
vardı. O çocuk karşıt gruptan, Atatürk saçı sarışın ve gözü mavi bu Türk değil gibi laflar edince, 
Abi ta.. o zamanlar kötülük tohumları ekilmeye başlanmış demekki, tabi,bu konuyu protesto 
etmek üzere yürüyüş yapmak için toplandık. Büyük Doğu Mecmuasıda o zaman Vilayetin 
yanında.Bir iş hanının 3. Katında. Çok kısa zamanda diğer yurtlara da haber verildi ve binlerle 
ifade edilen bir topluluk toplandı. İlk defa Cumhuriyet ziyaret edildi. O dönemde Cevat Fehmi 
BAŞKURT, Cumhuriyet’te yazıyordu ve aynı zamanda yönetici idi. Hani şu önemli piyeslerin 
yazarı, PAYDOS gibi...O’na gidildi, siyah boya istendi, o tabela siyaha boyanacaktı. Cevat Bey 
yapmayın evladım, bu yaptığınız kanunsuz bir iş# başınıza iş almayın dedi. O sıra Fahrettin 
Kerim GÖKAY haber almış, geldi. Kısa boylu bir adamdı, dönemin İstanbul Valisi idi. Kısa boylu 
olduğundan arkadakiler göremiyordu, onun için bir masa buldular getirdiler ve FKG üstüne 
çıkarak, “Yapmayın arkadaşlar, bu yaptığınız Tecammuat Kanuna aykırı” diyerek bizleri 
vazgeçirmeye çalıştı. İşte ben o zaman duymuştum, Tecammuat Kanunun ne olduğunu. 
Cumhuriyet gazetesinden sonuç alınamayınca Yeni Sabah gazetesine gidildi. Oradan da bir 
sonuç alınamadı. Daha sonra bir yerden bulundu ve doğruca Büyük Doğu dergisinin bulunduğu iş
hanına geri dönüldü, içeri girildi. Dışarda asılı tabela siyaha boyandı ve yerinden koparılarak 
atıldı. Daha sonra hep beraber yurda döndük fakat sabah kalktığımızda Fevzi CEYLAN’ın siyasi 
polis tarafından içeri alındığını öğrendik. Aslında geceki haraketlerinde hiçbir aşırılık yoktu, biz 
diğer Bafralı arkadaşlar beraber yürüdük. Biz ne yaptıysak Fevzi Abi’de aynı şeyleri yaptı. Fakat 
siyasi polis sabah gelmiş, lider kim diye sormuş ve böylece içeri almışlar. Fakat bu durum 
nedense Fevzi Abi’yi çok mutlu etmişti, zira ismi gazetelerde ve çevrede artık “Cumhuriyet 
Muhafızı” olarak anılıyordu. Tevkif edildi ve Sultan Ahmet Cezaevine kondu. Biz Bafralılar olarak 
bir gün ziyaretine gittik. Herkes birer paket sigara alarak hediye etmek üzere, talebelik, başka ne 
alabiliriz....Orada Fevzi Abi’den tellerin arkasında Atatürk ve Cumhuriyet hakkında bir söylem 
dinledik. Bir kaç gün sonra 2. Celseye çıktı ve tahliye edildi. Ama bizim için çok önemli bir olaydı 
ancak bundan büyüğünü de yaşamadık.



Abi biraz geçmişe, Bafra’ya gidelim. Eczaneyi 1954’te açtığını söylemiştin, o dönemlerden 
biraz bahsedelim.
Ben kendimi siyasete kapadım, tamamen sosyal faaliyetlerin içinde oldum. Lise yaptırma 
derneğinde bulundunuz mu? Yok hayır, o dernek teşekkül ettiği sırada ben bir seyahatteydim. 
Döndüğümde dernek kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştı. Ancak Lise yaptırma derneğinde Adil 
ALAÇAMLI’nın çok emeği vardır. Ben ise başka bir sosyal faaliyetin içinde oldum. Bir gün gene bir
seyahatten döndüm, sabah eczaneye geldim, biraz sonra kaymakamlıktan birisi geldi ve 
kaymakamın beni istediğini söyledi.Kaymakam o dönem Şükrü Bey’di, daha sonra Sivas Valisi 
oldu. Kalktım gittim. İçeri girdim, “Ahmet Bey tebrik ederim, heykel derneğinin başkanı oldunuz.” 
Dedi. Ben şaşırdım. Hani şu andaki heykel varya hükümet konağının önünde, işte onun için. 
Daha önce, hatırlarsın, bir tane ATATÜRK büstümüz vardı, ufacık birşey. Ben seyahatteyken 
Şükrü Bey eşraftan 8-10 kişiyi toplamış, heykel yaptıracağız demiş, geldiği yerde böyle bir 
çalışma yapmış ve konuya da aşikar. Sonra bir yönetim kurulu oluşturmuşlar ve şimdi başkan 
seçin demiş ve sağolsun arkadaşlar da beni başkan seçmişler. Hatırladığım, Habil DEMİRCAN, 
Belediye başkanı Ali KALE, İş Bankası Müdürü, Nafiz KAYA gibi isimler vardı. Ben hayatta bilmem
heykel nasıl yapılır, kim yapar. Arkadaşlardan biri çok önemli bir heykeltraştan, Atatürk’ün öldüğü 
anda yüzünün üç boyutlu maskını çıkartan bir sanatçıdan bahsettiler. Atatürkün yüzünü en iyi 
yapan heykeltraş ve biz o şahsı Bafra’ya davet ettik. Beraberce konulacak yeri tesbit ettik ve 
anlaşarak siparişi verdik. Ondan sonra esnaftan, köylüden para toplamaya başladık. Bir gün 
heykeltraştan bir haber aldık, rölyefi hazırladım buyurun gelin görün. Ben, Habil ve Kaymakam 
Şükrü Bey kalktık gittik, heykeltraşla buluştuk. Abi nerde yapıyordu adam heykeli. Kabataş set 
üstünde bir ofisi vardı, oraya gittik ve adam bize Üsküdar’a gideceğimizi söyledi. Orada Sanayi 
Nefise Mektebi isimli bir okula gidecektik, meğer okulun müdürü yapıyormuş heykeli. O sadece 
yüz kısmını yaparmış kalan kısmını taşare edermiş. Neyse, benim aklıma Bedri KORAMAN 
geldi. O zaman İstanbul’da idi ve Milliyet gazetesinde çiziyordu. Telefon ettim, “Abi biz böyle böyle
bir işe kalkıştık, İstanbul’a geldik biraz sonra provayı görmeye gideceğiz, sen sanatçısın lütfen 
bize katılırmısın?”  Sağolsun bizi kırmadı ve geldi. Beraberce provayı görmek üzere karşıya 
geçtik.Bu arada Rauf Abi vardı, onun kızıda heykeltraştı ve onuda çağırdık, sağolsun o’da kırmadı
bizi geldi. Hatta o okulun bahçesinde resim çektirmiştik, Ben, Habil, Şükrü Bey, Bedri Koraman ve
Rauf Abinin kızı. Abi varmı bu resim? Var ama nerde? Ben bir ara bu resmi sosyal medyada 
gördüm.
Neyse, provayı gördük. Bir baktım heykelin modern bir havası var, ben hemen itiraz ettim. Hocam
biz modern bir figürden ziyade klasik bir heykel istiyoruz dedik. O’da bize “Merak etmeyin, orası 
19 Mayıs diyarı, ben orada bir genç erkek ve bir de genç bayan figüründen Atatürk’ün de önünde 
olduğu bir kompozisyon yaratmak istiyorum” dedi. Biz böyle bir şey istemiyorduk. Ben Bedri 
Beye’e dedimki “Biz klasik bir heykel istiyorduk böyle bir kompozisyon istemedik, Lütfen 
söylesenizde bizim istediğimizi yapsa.” Bedri Bey, “Ben bir sanatçı olarak başka bir sanatçıya 
şöyle yap diyemem, doğru olmaz, söyleyemem” dedi. Biz böylece anladık ki bizim siparişi 
verdiğimiz heykeltraş telefonla konuşmuş ve o da aklına estiği gibi yapmış. Ancak, yüzünü 
yapacak olan bizim anlaştığımız heykeltraş. Bizim kabul etmeyeceğimizi anlayınca hemen atladı 
“İsmail, bu olmaz beylerin istediği gibi yap bu olmaz diyorlar.” Dedi. Nihayet, İsmail’le yapılacak 
şekli konuşup anlaştılar ve biz döndük. Bir süre sonra tekrar görmeye geldik ve ondan sonra tunç 
dökümleri yapıldı ve bu günki heykel meydana geldi. İşte o gördüğünüz kompozisyon böyle 
macera sonunda oluştu. Biz bu heykelin parasını toplarken, tütün satışlarından da para 
kestirmiştik. Bu bağlamda biz çiftçinin de temsil edilmesi gerektiğini düşündük ve ön taraftaki bir  
temsili tütün dizen köylüler kabartmaları yaptırdık. Diğer yanlara da veciz sözler hazırlaması için 
Selim Kurnaz’ı görevlendirdik, dedik ki Edebiyat hocaları arasında bu sözleri siz tesbit edin” 
diyerek herkesin katılımını sağladık.Böylece hiç kimse olumsuz bir tenkit yapamadı.

Biz yukardaki bu söyleşiyi 11.Nisan 2015 günü Etiler’de Akmerkez altında bir cafede 
gerçekleştirdik. Ancak bu hikayelere mesnet teşkil edecek bir fotoğraf bile yoktu. Yazınında ilk 
sayıya yetişmesi de mümkün görünmüyordu. Dolayısiyle Ahmet Abi ile uzun uzun dernek ve vakıf 
faaliyetlerinden, 3 Mayıs’ta yapmayı planladığımız geceden bahsettik ve daha sonra resimleri bir 
şekilde bana ulaştıracağı sözünü aldıktan sonra ayrıldık. Ahmet Abi gecemize ailesi ile birlikte 



katılarak bizleri onurlandırdı. Resimleri almak için 11 Ağustos 2015’te Atakum’daki yazlığında bir 
araya geldiğimizde çok güzel bir hikaye daha anlattı. 

Bir gün eczanede oturuyorum, kafamı bir kaldırdım bir karaltı, bir baktım Aziz NESİN karşımda. 
Ben demiş karşıdaki otelde kalıyorum. Gösterdiği Recep Ağa’nın oteli. Ben gazeteciyim burada 
konuşabileceğim biri var mı diye sorduğumda bana eczanenizi gösterdiler. Bende kasaba 
hakkında bilgi alabileceğim kasaba eczacısı olabilir dedim ve geldim. “Bana burada enteresan 
kişilikleri olan kimse varmı?”.diye sordu. Beni onlarla tanıştırırmısın lütfen dedi. Anladım ki 
hikayesine bir konu arıyor. O günlerde 7,5 Mustafa vardı, bir kovaya sabunla su köpürtür ve 
haftada bir merdivenini dayar Atatürk Büstünün başını, yüzünü sabunlayarak temizlerdi. O arada 
bir kafamı çevirdim 7,5 Mustafa gene iş başında Atatürk’ün büstünün temizliyor. Bak dedim işte 
sana enteresan bir adam. Gerçektende çok enteresan, adam neredeyse büstü keseliyordu. 

Daha sonra bir Müdürahanım vardı, kız sanat okulunun müdürü,Nezahat Hanım, balolarıyla 
meşhur. O zaman yer yok, tütün deposunda balo düzenliyor. Bir keresinde Pazar yerinde Ziraat 
Bankasının tütün deposunu aldık ve balo düzenlendi ve bir gece sabaha kadar eğlendiğimizi 
hatırlıyorum. O sıralarda İş Bankasına bir müdür gelmişti, Rıza Bey, bizde görüşüyoruz. “Nasıl 
dedim Rıza Bey akşam ki baloyu beğendin mi?” hiç beğenmediğini, hiç umursamadığını gördüm 
ve böyle balo olur mu diye de tenkit etti. Anlaşılan memnun kalmamıştı. Ben de madem öyle 
sende yap, seninkini de görelim dedim.Bu bir heveslendi. Bir gün baktım bir davetiye geldi. Rıza 
Bey düzenliyor. Genelde balolar mutlaka bir büyüğün himayelerine sığınarak yapılır. Rıza Bey 
kimseyi bulamamış ve Bafra Kaymakamı Musa KAZIM’ın himayelerinde diye yazmış. Hasılatıda 
mutlaka bir hayır kurumuna bağışlamalısın, onun için de Çocuk esirgeme Kurumunun Bafra 
Şubesi diye yazmış. Yani Himayeyi Etfal Cemiyeti’nin Bafra Şubesi. Yer Kibaroğlu Sineması, 
yeni yapılmış, daha sıvaları kurumamış, ortalık hem soğuk ve hemde rutubet kokuları arasında 
balo düzenleniyor. Çevreme bakındım, yan masada Muhlis ARIKAN oturuyor. Bizde Muhlis’le 
karşılıklı olaylara “hiciv” düzerek atışıyoruz. Ayrıca salon meyilli masalarda yamuk oturuyoruz.

Kapılıp hissiyatına hazreti müdür,  
Müdirenin balosu için iş yok dedi.
Ol ceple bir balo donatıp etfale, 
Musa Kazım himayesinde Rıza b..k yedi. 

Derken Muhlis elimden çekti aldı. Ben de o zaman yenice sigarası içiyorum, bu dörtlüğü  “Yenice” 
sigara paketinin arkasına yazdım. Muhlis uzaktan farketmiş, eczacı gene birşeyler döktürüyor 
diye, bitirdiğimi anlayınca elimden çekip aldı. Sonra ben bunu okuyacağım demeye başladı. 
Soğuktan oda bizar olmuş olacak ki birazda spor olsun maksadıyla okuyacağım diye dayattı. Biz 
yapma Muhlis, adama ayıp olur diye zor ikna ettik. 
Neyse, biz Aziz NESİN’den buraya geldik, Biz daha sonra onu Nezahat Müdüranımla tanıştırdık 
ancak ondan pek bir şey çıkaramadı. Anladığım kadarıyla o daha çok kasabada tenakuz 
olabilecek konular arıyordu. Aziz NESİN son gününde, sabah erkenden kalkmış. Camilerden 
sırayla sabah ezanı okunmaya başlayınca, uykusu kaçmış ve çevredeki camileri dolaşmaya karar
vermiş. Önce Paşa Camisi, sonra Çarşı camisi derken üç camide toplam 2 sıra bile namaza gelen
cemaat olmadığını tesbit etmiş.

İşte bir büyüğümüzü daha eskilere götürdük, gene herkeste olduğu gibi Ahmet Abi’nin de 
gözlerindeki parıltı ve mutluluk, anlatırken o dönemlere geri dönüp hafızalarını zorlayarak  o anı 
yaşama gayretleri görmeye değerdi.

Bir sonraki sayımızda “Geçmişten Günümüze Büyüklerimiz” köşemizde bir başka 
büyüğümüzle beraber olma dileğiyle,  

Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın...

Bülent ARSLAN


