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ZAMANIMIZIN KAŞGARLI 
MAHMUD’U

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Bazı insanlar vardır yazdıkları ile 
yaşadıkları zamanı çağlar ötesine 
taşırlar. Onların anlattıkları ile de-

virlerindeki meslek, giyim, barınma, yeme 
ve içme hakkında bilgi sahibi oluruz. Me-
sela Kaşgarlı Mahmud tarafından kaleme 
alınmış olan Dîvânu Lugâti’t-Türk bu tür 
eserler için en önemli örneklerden birisidir.

Günümüzde de bu tür uğraşı içerisinde 
olup mensubu bulunduğu milletin kültü-
rünü, adabını, örf ve adetini, gelenek ve 
göreneğini kaleme alıp onlarca kitap ya-
zan, gelecek nesillere ulaştırma gayreti 
içerisinde olan, unutulmaması için müca-
dele eden birisi var.

Günümüzün Kaşgarlı Mahmud’u diye-
bileceğimiz, içi millet ve memleket sevgisi 
ile dolu bu zat bizim de içinde yaşadığımız 
Konya’da ikamet ediyor. Üç çeyrek asrı 
yedi yıl fazlası ile geride bırakan bu müm-
taz şahsiyet halen yazmaya ve üretmeye 
devam ediyor.

Hocamız 1939 yılında Konya’da Me-
ram İlçesi Fahrünnisa Mahallesi Çayba-
şı Caddesinde dünyaya gelmiş.  Doğmuş 
olduğu Meram, Fahrnnisa Mahallesi ve 
Çaybaşı Caddesi için ayrı ayrı kitaplar ha-
zırlayıp yayımlamış. Bunun dışında Konya 
kültürünü anlatan yazılar kalemle almış, 
Konya için yazılan makale ve şiirleri ayrı 
ayrı kitaplar halinde meraklısının hizme-
tine sunmuş.

Sayın Hocamızın doğum yılında bir 
karışıklık olmasa da kendi tabiri ile doğum 
gününde küçük bir hata yapılmış. Resmi 
evraklarda 20 Mart olarak görülen doğum 
günü aslında 28 Şubat’mış. Yani Hocamız 
20 Mart 1939 değil 28 Şubat 1939 tarihin-
de dünyaya teşrif etmiş.  Biz bu bilgileri 
Hocamızın kendi kaleme aldığı ve mektup 
olarak gönderdiği mesajından öğrendik. 

Kendisi için bir özel sayı hazırlamayı 
düşündük ve bu bilgiler ışığında gerçek 
doğum tarihinden bir hafta sonra resmi 
doğum tarihinden de iki hafta önce bu sa-

yıyı hazırlamaya karar verdik.
İlavemizi hazırlarken yazı istediğimiz 

kişilerin Hocamızı tanıyor ama çok yakı-
nında olmamasını uygun gördük. Bunun 
için de Anuş Gökce, Fatma Tutak, Serpil 
Yalçınkaya, Tayyar Yıldırım ve Bülent Çe-
vik’ten birer yazı rica ettik. Sağ olsunlar 
bizi kırmadılar ve birer yazı gönderme lüt-
fünde bulundular.  

Hocamızın kendisini çok iyi tanımayan 
sadece birkaç kez gören kimseler üzerinde 
nasıl bir etki bıraktığını, kibir ve gururdan 
uzak durmanın ve entelektüel olmanın 
farkını fark ettirelim istedik. Sanıyorum 
okuyacağınız bu yazılar sonrasında ne de-
mek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.

Başta da bahsettiğim gibi o günümü-
zün Kaşgarlı Mahmud’u… O bir aksakal… 
O bir ihtiyar…(Lütfen ihtiyarlar heyetini 
hatırlayın.)  O Batılı anlamı ile tam bir en-
telektüel…

Bu güne kadar hazırlayıp yayımladığı 
kitap sayısı 67, kendisi hakkında özel sayı 
hazırlayan dergi ve eklerin sayısı 8, aldığı 
ödül sayısı 17, hakkında bilgi veren ansik-
lopedi ve sözlük sayısı 16, madde ve bölüm 
yazdığı bazı ortak eser sayısı 10 ve bun-
ların dışında çeşitli gazete ve dergilerde 
yayınlanmış yüzlerce makale…

Yetiştirdiği öğrencilerden 9 profesör, 
3 doçent ve onlarca doktor bu gün çeşitli 
üniversitelerde görev yapmaktadır. 

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu hocamızı kı-
saca tanıtmaya çalıştım. Diğer yazıları 
okuyarak Hocamız hakkında daha detaylı 
ve doyurucu bilgiye ulaşacağınızı tahmin 
ediyorum. 4. Çeyreği de görüp dalya de-
mesi dileği ile sağlıklı bir ömür diliyorum 
sayın hocama…
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A nadolu’nun bozkırında vazife aş-
kıyla yollara düşmüş bir doktora 
talebesi. Ne kadar da hevesli... So-

ruyor, soruşturuyor, çabalıyor; peşine düş-
tüğü kayıp hazineyi bulmak için çırpınıyor. 
Fakültede okutulan kitaplarda gördü. Ho-
caları da doğruladı; hazine orada, Anado-
lu’nun organik toprağında masalcıların ne-
fesleriyle, asırlardır akan kültür kaynağıyla 
yoğrulup şekillenen sinesinde gömülü. Ne-
reden başlayacağını, hangi izleri takip ede-
ceğini, -at izi it izine karışmışsa nasıl ayırt 
edeceğini- yolun sonunda onu bekleyen 
hazineye hangi yollardan ulaşacağını bil-
miyor. Zati çoğu şey evvelden öngörüle-
mez; öngörülse bile gidilmesi planlanan yol 
santimi santimine hesap edilemezdi. Onun 
için de en iyisi kervanı yolda düzmekti. 

Niyet ettiği yolda sevdiceği, can yoldaşı 
seve seve eşlik edecekti koysa. Fakat bu ne-
rede biteceği belirsiz yola onunla çıkmak, 
hele de ortada minicik bir yavru varken; 
kendisiyle beraber bir bilinmez maceraya 
sürüklemek demek olacağından istemedi. 
Onları güvenli, korunaklı, sıcacık ama yal-
nız -varsın olsun- bir yuvada bırakmak her 
bakımdan yeğdi. 

Onları hatırlatsın, zor zamanlarda ba-
kıp avunsun, gönlü ferahlasın diye karısı-
nın verdiği ipek mendilin içine bebeğinin 
patiğini sardı. Anasından göğe ağan kutlu 
dualar; niyeti halis olana bunlar fazlasıyla 
yeterdi. 

Not defterine kaydettiği birkaç adre-
se uğrayacaktı ilkin. Oradan başlayacaktı. 
Devamı da gelecekti böyle böyle. Ah bizle-
rin masum hesapları! Öyle olacağına olan 
sonsuz bir kanaatle şartlanarak çıkılan ve 
ne hikmetse yolda çoğu sekteye uğrayan, 
sapma payı sıfır olan! Planlar. Yine öyle 
oldu. Uğrak verdiği adreslerin hemen hep-
sinden eli boş döndü. Var olduğu söylenilen 
masalcı analar, atalar ya yıllar evvel adresi-
ni değiştirmişti ya da dünyasını. Olsun, he-
men umutsuzluğa kapılmak var mıydı? Ye-
nilerini bulacaktı. Aşkla arayanın önünde 
dağların dize geleceğine, eninde sonunda 
aradığını bulacağına olan inancı sonsuzdu. 

Köy, kasaba, mahalle; imam, öğretmen, 
muhtar, ihtiyar heyeti bırakmadı sordu so-
ruşturdu. Buna rağmen eline geçen bilgiler 
ne yazık ki tatmin edici raddelere varamı-
yordu. ‘Şevki kırılmasın, emeği zayi olma-
sın, buralara kadar yol tepip ayağını eskitip 
gelmiş fukara’ diyerek köy kahvelerinde, 
çeşme başlarında ayaküstü anlatılıveren 
birkaç kırık dökük söylentiyle olacak iş 
değildi. Zora soyunmuştu. Belki imkânsı-
zın peşine düşmüştü. Yok, hayır kesinlikle 
olanaksız bir mefkûrenin ardında savrulup 
durmaktaydı. Bunu bu bozkırın göbeğin-
de, bu insanı da havası gibi sert, kelamı 
az, çehresinde gülmeyle ilgili tek emareye 
rastlanmayan kişilerin arasında daha iyi 
kavrıyor, eni- konu pişmanlığın girdabına 
sürükleniyordu. Arkadaşlarından bazı-
sı; ‘ne işin var oralarda, çalışılacak başka 
konu mu yok azizim düzenini bozduğuna 
değer mi Allah aşkına’ nev’inden sözlerle 
uyarmaya çalışmıştı. Hiçbirine kulak as-
mamış, burnunun dikine gitmişti. Şimdi 
neredeyse haklı oldukları kanaatine vardı 
varacak duruma gelmişti. 

Hoş kendisi de Anadolu çocuğuydu la-
kin onun yaşadığı yer, alıştığı hayat tarzı 
şehirli tabirinin içini doldurur biçimde 
çağdaşlaştırılmış, fennin nimetlerinden 
istifade ile gelişmiş, ilerlemiş, değişmişti. 
Aradaki müthiş fark kırsala inilir inilmez 
kendini insanın gözüne sokarcasına bel-
li ediyordu. Tahsil gördüğü, ülkenin önde 
gelen fakültelerinden biri olan İstanbul 
Üniversitesinden hele İstanbul’dan söz et-
miyordu bile. 

Vazgeçti geçecek gelgitlerin eşiğinde 
sanrılarını kuvvetlendirecek mesullerin 
varlığını artırmak, bunlara sığınarak vic-
danını rahatlatmak için çırpındığı bir gün 
çok sevdiği, onu bu yola; Halk Edebiya-
tı alanına yönlendiren hocasından gelen 
bir pusula, içinde kapanmaya hazırlanan 
umutsuzluk perdesini araladı. 

YAŞAYAN EFSANE, MODERN 
ZAMANDA BIR AKSAKAL

FATMA 
TUTAK
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 İBÂDET ve ÂDET

İbâdet, kalbine huzur verirse ibâdet olur,
Aksi halde yaptığın ibâdet değil âdet olur.
                                                   Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ

Hocası Anadolu denen kültür deryası-
nın çok geniş mecralar barındırdığını, ça-
lışma alanını bir şehir ve yöresiyle sınırlan-
dırmasının çalışmalarında büyük kolaylık 
sağlayacağını anlatıyor, bu yolda kendisine 
olan itimadının tam olduğunu belirterek 
onu yüreklendirmeyi de ihmal etmiyordu. 
Pusulada ayrıca araştırmasını yürütebile-
ceği birkaç örnek şehirden bahisle bunların 
saha çalışmalarında en bakir alanlar oldu-
ğu bildiriliyordu. 

Bu şevkle çalışmalarına Gümüşhane ve 
yöresinde devam etme kararı aldı. Önceli-
ği bir harita çizerek derleyeceği masalların 
sınırlarını belirlemeye verdi. Bu yöreye ait 
olduğu kesinkes bilinenlerle bir tipoloji is-
keleti çıkaracak sonrasında oluşturduğu 
havuzda biriken masalları bu iskelet üze-
rinden değerlendirmeye alacaktı. Yöreye 
has motiflerle örtüşmeyenler havuzun 
dışında kalacaktı. Köy odaları meskeni, 
âşıklar, halk ozanları köşe başlarında ço-
mağına dayanıp soluklanan -çoğunun aklı 
bir gelip bir gidiyordu- ihtiyarlar yaranı 
olmuştu. Birkaç hevesli edebiyat hocası ve 
talebe de sağ olsun ellerinden geldiğince 
destek veriyordu.

Böylelikle kısa zamanda havuz dolup 
taşmaya, ayıklamanın ardından yöreye ait 

buluntular ortaya çıktıkça eser enikonu şe-
killenmeye başladı. Dosya, üzeri tozlanmış 
masalları gün yüzüne çıkarmakla kalmı-
yor, ilerde yapılacak akademik araştırma-
lara ışık tutması muhtemel ayrıntıları ba-
rındıran kapsamlı bir tipoloji çalışması da 
ortaya koyuyordu.

El alan el vermeye, bir bayrağı teslim 
alma sorumluluğuna soyunan sonrakilere 
yüz akıyla teslim edecek olmanın hazzını 
duyumsamaya hazırlanıyordu. Titiz çalış-
malar sonucu ortaya çıkan hazine rüzgâ-
rın kulaklara fısıldadığı terennüm olmak-
la kalmıyor, mermer taşlara kazınıyor, bir 
name, bir ferman olarak gelecek nesillere 
aktarılıyordu. Ne büyük şeref! 

Yetiştirdiği onlarca talebe, ortaya koy-
duğu dosyalarca eser, yayınlanmış sayısız 
makale, yurt içi ve yurt dışında katıldığı 
konferanslar, seminerler… Kendi çiçekle-
riyle beraber sulayıp yeşerttiği vatan evlat-
ları onu masalcı dede olarak tanıyor tanı-
yacak. 

İlme adanmış dolu dolu bir ömür, ha-
zinelere malik kutlu öz, yaşayan bir efsane 
bir aksakal, hocaların hocası Profesör Saim 
Sakaoğlu’na bu münasebetle nice sağlıklı, 
bereketli, huzur dolu yıllar temenni ede-
rim...
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BÜLENT 
ÇEVİK

ANILAR VE ANLATILAR

Saim Sakaoğlu ile tanışmam ilkokullu 
yıllarıma rastlar. Gıyabi olan bu tanışma 
evimizde bulunan Tercüman gazetesi-

nin verdiği Görgü Ansiklopedisi (Gelenekleri-
miz-Göreneklerimiz) sayesindedir. Bu tanış-
mayı ancak 2000’li yıllarda fark etmiştim. Yüz 
yüze tanışmam ise 1995 yılında üniversiteden 
hocam Öcal Oğuz’un selam ve hürmetlerini 
iletme vesilesiyle olmuştur.

1999 ve 2000 yıllarındaki yüksek lisans 
için başvurularımda öğrencisi olmayı çok is-
tediğim Saim Hoca’nın halk edebiyatı ile il-
gili makalelerini de yutarcasına okumuştum. 
Nasipte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 
Doğan Kaya ve diğer hocalarımızın öğrencisi 
olmak varmış.

2007 yılında “Konya’da Halk Hekimliği Uy-
gulamaların Dünü ve Bugünü” başlıklı yüksek 
lisans tezimi hazırlarken Saim Hoca’mı ziya-
ret etmiş, yönlendirmelerinden istifade etmiş, 
odasında Hasan Hüseyin (Erden) Amca’dan 
derleme dahi yapmıştım. Saim Hoca’nın evi-
nin bodrumunda bulunan lisans ve yüksek 
lisans tezlerini incelemek ve kullanabilecek-
lerimi tespit etmek için eğitim fakültesinin 
arka kapısından birlikte çıkarken toz, toprak ve 
yaprakları çevirerek giden küçük bir hortumu 
görünce: “Buna ne denir?” diye sormuş: “Bil-
miyorum, Hocam.” cevabım üzerine ondan 
bu hortuma “dağal” denildiğini öğrenmiştim.
Saim Hoca’mın Divânü Lügâti’t-Türk Köyün-
de Halk Bilimi Unsurları adlı bitirme tezimin 
fotokopisini çekip öğrencilerine gösterdiğini 
öğrencilerinden duymuş; 2008 yılında Türk 
Dili dergisinde yayımlanan Kaşgarlı Mahmud 
ve Eseri Üzerine Notlar makalesinde “Divânü 
Lügâti’t-Türk köyü var mıdır?” başlığıyla tezi-
mizden bahsettiğini okumuştum.

İlerleyen yıllarda Saim Hoca’mla türlü ve-
silelerle karşılaştık. Bunların birinde yanımda 
kardeşim de vardı. Bir gün Merkez Öğretme-
nevi’nin sokağında elinde çantası ile hocamla 
karşılaştığımızda kardeşim de benimle birlikte 
hocamıza saygıda kusur etmemişti. Kardeşim 
hocamızı daha önce tanımasa da hocamızın 
konuşması ve beyefendiliğine hayran kalmıştı. 
Hocamızın kendine has olan bu nitelikleri ona 
saygı duyulması hissini, galiba, beraberinde 

getiriyordu.
2008 yılında Konya’da yapılan Türk Tıp 

Tarihi Kongresi’nde bildirimi sunmadan önce, 
bilgiye ulaşmak için kitaplarını alt üst ettiğim-
den bahsederek dinleyicilere tebessüm ettir-
miş, heyecanımı unutturan cümleleri beni 
mutlu etmişti. 2010 yılında Ilgın Sempozyu-
mu’nda yine hocamızın bilgilerinden istifade 
etmiş, güzel anılar biriktirdiğim arkadaşlarla 
tanışma bahtiyarlığına erişmiştim.

2014 yılında rahmetli Ali Berat Alptekin 
Hoca’mızın odasında birkaç kez karşılaşmış-
tık. Her karşılaşmamızda iki hocamdan da 
edindiğim bilgilerin yanı sıra Saim Hoca’mın 
hediyesi kitaplarla ayrılışımı unutamam. 16 
Mart 2019’da Ali Berat Alptekin Hoca’mızın 
“Armağan Kitabı” vesilesiyle yapılan törende 
görüşmüş ve fotoğraf çektirmiştik. Son olarak 
da, salgın öncesi, 22 Şubat 2020’de, Konya 
Türk Ocağı’nda A. Yağmur Tunalı’nın dilimiz 
üzerine verdiği konferansta görüşmüş, fotoğ-
raf çektirmiş ve yine hayır dualarını almıştık.

ANLATILAR
Saim Hoca denilince ilk akla gelen masal, 

efsane, fıkra, şiir değil midir? Pek çok tür ve 
bunların anlatımı ile ilgilenen hocamızla ilgili 
anlatılar yok mudur? Saim Hoca’mız etrafında 
da pek çok anlatı yaşamaktadır. Saim Hoca ile 
ilgili anlatılar, maddeler şeklinde anlatılmaya 
çalışılmıştır:

1. Hocamızın doğduğu mahallenin ve 
ikamet ettiği mahallenin ismi sabit kalmadığı 
gibi doğum tarihi de değişim gösterir: 20 Mart 
1939’da doğan hocamızın özel belirlemesine 
göre doğum tarihi 28 Şubat 1939’dur.

2. Saim Hoca çay ve kahve içmez.
Saim Hoca’mız kelime anlamı “oruç tutan, 

oruçlu” anlamına gelen adını çay ve kahve 
orucu tutarak da yaşatmaktadır. Çay içmedi-
ği çevresi tarafından bilinmektedir. 6 Haziran 
1969 Cuma günü çay içmemeye karar verdiği, 
yılda bir kez 6 Haziran’da çay içtiği bilinmek-
tedir. 
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Kahveyi de “28 Mart 1970, 23.02’de 6 
saniye süren ve 1086 kişinin vefat ettiği” Ge-
diz Depremi günü bırakmaya karar verir. Bir 
fincan orta şekerli kahveyi de yılda bir defa, o 
da özel günlerde (öğrencilerine kız istemeye 
gittiği günler gibi) içmektedir. 

3. Saim Hoca sporu sever, sigaradan nef-
ret eder.

Saim Hoca’nın çocukluğunda futbol oy-
nadığı; gençliğinde Konya İdman Yurdu’nun 
atletizm takımında (uzun atlama ve 110 
metre engelli) lisanslı sporcu olduğu, bisikle-
te bindiği, basketbol oynadığı ayrıca Konya 
gazetelerinde spor (futbol) yazıları yazdığı bi-
linmektedir. Bugün -Rabbim ömrünü artırıp 
bereketlendirsin- seksen üçüncü yaşını idrake 
gün sayan Saim Hoca’mın hâlâ kaybetmediği 
hareketlerindeki atikliğinde, yürüyüşündeki 
seriliğinde sporcu geçmişinin etkisi olsa ge-
rektir.

Saim Hoca sigara içenleri sevmez, sigara 
içerken gördüğü veya üzerine sigara kokusu 
sinen kişileri: “Amerika’da birinci, ikinci değil; 
beşinci sınıf insan yerine bile koymazlar!” di-
yerek eleştirir. Hocanın yakın çevresi sigara 
içmez. Çevresinde içenler varsa da gizli içer, 
belli etmez. Hocanın kimin içtiğini biliyorsa 
da söylemediği, renk vermediği bir gizlilik de 
söz konusudur.

4. Saim Hoca’nın daha önce görülmeyen, 
alışkın olunmayan özellikleri vardır.

Saim Hoca, 1991’den beri her yıl “PROF. 
DR. SAİM SAKAOĞLU’NUN … YILI ETKİN-
LİKLERİ Geleneksel Yıllık Çalışma Raporu” 
adı altında mektuplar yazar ve bunları yüz-
lerce kişiye gönderir. Tarihe not düşürdüğü 

ve planlamanın önemini anlattığı bu mektup-
larında bir yılı değerlendirir, katılacağı konfe-
ransları belirtir, katılamadığı toplantılara ka-
tılamama nedenini yazar. Mektuplarında dut 
yaprağı ile pekmezköpüğü yemek gibi sevdiği 
olaylara, arabasını kastederek bizim Nissan 
falanca km.ye falanca yerde ulaştı, şeklinde 
ilgi çekici bilgilere de yer verir.

Bir hocanın öğrencisi için kitap yazdığı 
hiç duyulmamıştır. Öğrencisi Ali Berat Alpte-
kin’in vefatından sonra hocası Prof. Dr. Saim 
Sakaoğlu’nun Bir Veliahtın Ardından Prof. Dr. 
Ali Berat Alptekin adıyla bir kitap yazması da 
hocamıza özel bir güzelliktir.

Hocamızın yayımlanmış 75 kitabının 
yanı sıra binlerce makalesi, bildirisi, ansiklo-
pedi maddesi vb. bulunmaktadır. Hocamızı 
merak edenler saimsakaoglu.com başlıklı 
genel ağ adresinden, görsellerle de desteklen-
miş, ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler.

Saim Hoca’mız, Türkiye’de bilim adamı 
kişiliğiyle bir tiyatro kitabının başkarakteri 
olan tek kişidir, dense hilaf olmaz sanırım. 
Zira Sabahattin Engin, onu konu edinen Bi-
limin Sönmeyen Işığı Saim Sakaoğlu adlı bir 
tiyatro eseri kaleme almıştır.

5. Sakaviler diye bir oluşum duydunuz 
mu? Bu oluşumda kimler bulunmaktadır?

Baba tarafından Konya’nın “Sakaveliler” ai-
lesinden olan Saim Hoca’nın öğrencileri ile öğ-
rencilerinin öğrencileri “Sakaviler” olarak ad-
landırılmaktadır. Saka isminin ünlü ile bitmesi 
hasebiyle Sakaviler ismi “ilimde mensubiyet 
göstermesi için genelde öğrencilerini -öğrenci-
si olmayanlar da var- ve o öğrencilerin yetiştir-
dikleri kişileri göstermesi amacıyla” konuluyor.
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Nail Tan ve/ya Sabri Koz Hoca’nın bir 
sempozyumda hocamızın öğrencilerini ve 
öğrencilerinin de öğrencilerini görünce “Sa-
kaviler” demesiyle başlayan bu adlandırma 
zamanla özellikle rahmetli Ali Berat Alptekin 
ve Esma Şimşek ile devam eden öğrencileri 
ve öğrencilerinin de öğrencilerini içine alan 
bir ekol olarak devam ediyor.

28 Şubat 2020 Cuma 14.00’te Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi A Blok’un ikinci katındaki 
Konevî Salonu’nda toplantı ve sonrasında 
yemekli bir oturum gerçekleştirilir. Öğren-
cilerinden Esma Şimşek ve Atiye Nazlı tara-
fından doğum günü dolayısıyla “katılan ve 
katılamayan pek çok öğrencisi adına” yaptırı-
lan pasta üzerine de bundan dolayı Sakaviler 
ismi yazılmıştır.

6. Türkçenin düzgün kullanılmasını is-
ter.

Türkçe hocamızın kırmızıçizgisidir. Ko-
nuşmalarında kitabî konuşur, titizdir, nefe-
sini doğru kullanır; kelimeleri vurgu, ton-
lama ve telaffuzuna dikkat ederek söyler. 
“Evet, hayırın yerini “Hı hı!” aldı der. “Öyle 
mi hocam?” diye sorunca “Hı hı!” diyenlere 
“Emme basma tulumba gibi kafanı aşağı yu-
karı sallama!” diyerek güzel ve doğru konuş-
manın önemini anlatır.

7. Saim Hoca pek çok kurulda görev al-
mıştır.

Saim Hoca’mızı pek çok kuruluş ve olu-
şumda veya dergide görebilirsiniz.

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi De-
kanlığı; Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu, TDK 
Yürütme Kurulu, Türk Dili Dergisi Yazı Ku-
rulu, Folklor Araştırmaları Kurumu Üyeliği; 
Ad Bilimi Çalışma Grubu Üyeliği ve Başkan-
lığı, Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya-
tı Bölümü, Türk Halk Kültürü Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Başkanlığı görevlerinde 
bulundu.  Yabancı Kelimelere Karşılık Bulma, 
İmlâ ve Yayın Komisyonları; Atatürk ve Türk 
Dili ile Halk Bilimi Metinleri Çalışma Grupla-
rında görev aldı. Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü Bilim Kurulu ve Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Halk Kültürü Araştırmaları Kuru-
mu; American Folklore Society, Konya Fikir, 
Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği; İLE-
SAM, UNİMA, Türkiye Yazarlar Birliği, Kon-
ya Kültür ve Turizm Derneği, Konya Lisesi 
Mezunları Derneği, Selçukya Kültür Sanat 
Derneği Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Türk Dili, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat 
Dergisi Yazı Kurulu Üyeliğini yürütmüş olan 
hocamızı, Akra (İstanbul), Akpınar (Niğde), 
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi (Erzurum); Bilimsel Eksen 
(Ankara) Danışma Kurulu, Ethnos (Alman-
ya) Dergisi Editorial Board, Kültür Çağlayanı 
(Ankara) Yayın Danışma Kurulu, Kültür Ev-
reni (Ankara) Danışma Kurulu üyeliğinde; 
Kümbet (Tokat), Millî Folklor (Ankara), Motif 
Akademi Halk Bilimi Dergisi (İstanbul) vb. 
yayınların danışma/hakem kurulunda göre-
bilirsiniz.

8. Saim Hoca’nın “Dağınıklığım düze-
nimdir.” sözü gerçek mi?

Dünyanın en düzenli insanlarından biri 
olmasına rağmen çalışma masasının kalaba-
lık olmasını bu şekilde tarif edecek kadar mi-
zahı sever. Belge, kitap çokluğundan çalışır-
ken masasının üzeri dağınık, yoğun olabilir 
ve bu kaynaklar görev tamamlanınca bilinen 
yerlerine yerleştirilir.

Ayrıca Saim Hoca’mızı her daim tıraşlı 
hâliyle ve şık kıyafetleri ile görürsünüz. Ho-
ca’mızın titizliği ve kıyafetinin temizliği nok-
tasında eşinin de (Hoca hanımın kulakları 
çınlasın) payı büyük olsa gerektir.

9. Saim Hoca’nın gezgin bir kişiliği var-
dır.

Akademik çalışmalar için Asya, Avrupa 
ve Amerika kıtasında pek çok ülke ve şehri 
gezip gören Saim Hoca’mız hem yurt dışı 
hem de yurt içi bilim gezilerinde edindiği 
tecrübe ve izlenimleri not almakta ayrıca ya-
şadıklarını günlüklere yazmaktadır.

Basım için sırasını bekleyen yükseköğre-
nimini yaptığı İstanbul’a, ilk görev yeri olan 
ve orada eşiyle hayatını birleştirdiği Tokat’a, 
akademik hayata atıldığı Erzurum’a ve doğ-
duğu, hayatını sürdürdüğü Konya’ya dair İs-
tanbul, Tokat, Erzurum, Konya kitapları olan 
hocamızın ayrıca Dünyayı Dolaşıyorum/
Gezi Yazıları adındaki eseri yayımlanacağı 
tarihi beklemektedir.

Saim Hoca’mızla ilgili anılarımı paylaştı-
ğım ve bir efsane, masal, fıkra gibi etrafın-
da dilden dile aktarılan “eksik bilgiler varsa 
tamamlamaya, yanlış bilgiler varsa düzelt-
meye razı olduğum” anlatıları derlediğim ya-
zımın Saim Sakaoğlu Hoca’mızı anlatmaya 
yetmeyeceği bilinciyle hocamıza sağlık, afi-
yet ve -yapmayı düşündüğü çalışmalar için 
-kolaylıklar diliyorum.
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Daha öncesinde birkaç farklı prog-
ramda kendisini dinlememe rağ-
men, Saim Hoca ile karşılıklı ilk 

tanışmamız 27 Nisan 2016 tarihinde Mem-
leket Gazetesindeki köşemde  “Fahrünnisa 
Mahallesi Çaybaşı Caddesi” başlıklı (Saim 
Hoca’nın da kitabının adı olan) eser tanıtımı 
yazımda, biyografi kısmında yer verdiğim 
“1981 yılında Atatürk ve Türkçe konulu 
eser yarışmasında birinciliğe, 1990 yılında 
ise Türkiye İş Bankası’nın Büyük Edebiyat 
Ödülü’ne ve 2004 yılında da ikincisi verilen 
Karacaoğlan Araştırma Ödülü’ne layık gö-
rülmüştür. 

Prof. Sakaoğlu ayrıca Kayseri Sanatçılar 
Derneği’nin 1982 yılı için verdiği Yılın Folk-
lörcüsü Armağanı’nı, Folklör Araştırmala-
rı Kurumu’nun 1985 yılında verdiği İhsan 
Dinçer Türk Folklörüne Hizmet Ödülü’nü, 
Tarsus Belediyesi 2004 Karacaoğlan Ödü-
lü’nü ve Motif Halk Oyunları Vakfı’nın 2004 
yılı Yılın Folklörcüsü ödülünü almıştır.” 
cümleleri sayesindedir.

Bu yazımdan sonra kendileri bana bir 
mail atmış ve yine kendi tabiriyle bir tatlı 
hatırlatmada bulunmuştu. Gönderdiği me-
tin şöyleydi:

Değerli Genç Yazarımız Serpil Hanım, 
02 Kasım 2016 tarihli MEMLEKET gaze-

tesindeki köşenizde, son kitabımla ilgili ola-
rak yazdığınız tanıtma yazınızdan dostum 
Seyit Küçükbezirci’nin bilgilendirmesiyle 
haberdar oldum. Çok teşekkür ederim, eli-
nize sağlık...  

Başarı dileklerimle selam ve sevgilerimi 
sunarım.

SAİM SAKAOĞLU
Bir tatlı hatırlatma: Folklor kelimesini 

lütfen folklör olarak yazmayınız. 
...

Bunca zaman imla ve yazım kuralları 
hakkında ahkâm kesmeye çalışan ben; ço-
cuklarımı, eşimi ve arkadaşlarımı sürekli 
ikaz edip düzeltmelere kalkışan ben… nasıl 
böyle bir gaflette bulunurdum. Hemen aç-
tım yazıyı, tekrar tekrar inceledim ve işin as-
lına erince de sevindim tabii. Hiç durur mu-
yum hemen cevap yazdım Saim Hoca’ma;

Kıymetli Hocam, kitabınızı heyecanla 
bekliyorum inşallah. 

Gazetede yer alan,
“Masal, fıkra ve efsane benim bilim ha-

yatımın üç vazgeçilmez güzelliğidir.” Diyen 
Saim Sakaoğlu ömrünü halk edebiyatına 
harcamış, Türk masalları, destanlar, âşıklık 
geleneği, nüktedanlar, Konya ağzı gibi farklı 
pek çok folklor konularında ülkemizin önde 
gelen uzmanlarından biridir. “ cümlesi bana 
ait ve folklor yazdığımı görüyorsunuz. Bi-
yografinizi ise Wikiapedi’den alıntıladığım 
için hiç dokunmadan koydum. Haklısınız, 
belki daha dikkatli olmam gerekirdi.

Çok teşekkür ediyor, ellerinizden öpüyo-
rum.

…
Bu karşılıklı latifelerimizden sonra yazış-

malarımız ara ara devam etti (ve etmekte) 
değerli hocamızla. İyi ki de öyle. Böylece 
Saim Hoca’ya münhasır birçok güzellikler-
den, mesela çok uzun yıllardır arkadaşlarıy-
la olan yıllık mektuplaşmalarından haberdar 
oldum:

Merhaba Serpil Hanım.
İletiler geldi, teşekkür ederim.
Ben de size, 1991 yılından beri arka-

daşlarıma gönderdiğim yıllık mektubumun 
2018’e ait olanını gönderiyorum. Ancak bu 
son olacak ve 28 yıllık mektup macerasına 
son veriyorum. Bir göz atıveriniz.

Selam ve sevgilerimle
 Saim SAKAOĞLU

…
Kimi yazışmalarımızla beni sürekli takip 

ettiğini öğreniyor ve mutlu oluyordum. Bu 
hem beni şevklendiriyor hem de ne yalan 
söyleyeyim daha özenli cümleler kurmama, 
daha dikkatli bir yazım şekline itiyordu.

…
Sevgili Kızım Serpil Hanım,
Bugün semtimdeki üç bayide de Memle-

ket’i bulamadım. Akşam gazetenin sayfası-
na girince de EV HALİ’ni gördüm. 

SERPİL 
YALÇINKAYA

ROL-MODELİM SAİM HOCA
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Geçen haftada ise yayımlanmamıştı. 
Ricam, eskilerden vaz geçtim (kimlerdi aca-
ba?), bari bugünkünden benim için bir kop-
ya ayırınız. Uygun bir zamanda alırım.

Teşekkür ederim.
İyi geceler.
SAİM SAKAOĞLU

...
Sayın Hocam,
Sizin için gazeteyi arayıp rica ettim. 

Dünkü gazeteden bir adet ayıracaklar. “Ev 
Hali” yazıları on beş günde bir çıkıyor. Yani 
haftada bir köşe yazısı, haftada bir de söyle-
şi-röportaj yayınlanıyor benim adıma.

Geçen haftaki köşe yazımı da okumak 
isterseniz diye ekledim.

Saygılar, hürmetler...
…

Onu en son Konya Fikir, Sanat, Kültür 
Adamları Birliği Derneği’nin olağan genel 
kurulu toplantısında gördüm. İlmine, bil-
gisine ve bu dünyaya olan katkılarına karşı 
hayranlık duyduğum Saim Hoca bu kez de 
kişiliği ile hayran bıraktı kendisine.  Duru-
şu ve konuşma tarzıyla bulunduğu ortama 
nezih bir hava kattığını zaten biliyordum. 
O günkü hâl ve hareketleriyle hocamız bir 
kez daha onu Saim Hoca yapan karakterini 
(bana örnek olacağını bilmeden) ortaya ko-
yuyordu. Konya Yazma Eserler Bölge Mü-
dürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen 
genel kurulda  dernek başkanımızın seçil-
mesi, konuşmacıların sözlerini tamamla-
malarından sonra Saim Hoca (pek çoğumuz 
oturduğumuz yerden konuşmayı tercih etti-

ğimiz halde) ayağa kalkarak konuşma yap-
mak için genel kurul başkanından müsaade 
istedi, sözü alarak derneğimiz adına önemli 
hususları ve şahsi fikirlerini beyan etti. Hâl 
ve hareketleri öylesine mütevazı; konuşma 
üslubu öylesine yumuşak bir tonda, tane 
tane ama kesin ve net ifadelerden oluşu-
yordu ki bir insan hem nasıl bu kadar teva-
zu sahibi olup hem de net sınırlarla ve bir 
o kadar otoriter bir tarz ortaya koyabiliyor 
sorusu epey zihnimi meşgul etti. Dayana-
madım, hocamın da haberi olmadan birkaç 
poz fotoğrafını çektim. Eve gidince çocukla-
rıma Saim Hoca’yı örnek gösterecek, nasıl 
yerli yerinde ve zamanında, nasıl bir üslup 
ve netlikte konuştuğunu anlatacaktım. (An-
lattım ve artık onlar da tanıyorlar hocamızı)  
Adabı muaşeret denilen olayın canlı timsali 
olarak benim seçtiğim kişi Saim Hoca ol-
muştu o gün.

Bu sayfalarda Saim Hoca ile yakinen ta-
nışan ve gönül sayfalarında çok daha fazla 
hatıraları olan kimselerin yazdıkları da yer 
alacaktır muhtemelen.  Ve onlar çok daha 
ötesini anlatacaklardır Saim Hoca ile alaka-
lı… Lakin her ne kadar daha az tanımış ol-
sam da henüz küçük yaşlardayken gazetey-
le, kitapla, okumayla tanışmanın bir insanın 
hayatını ne derece etkileyebileceğini, hem 
karakterinin sarsılmaz temel taşlarını nasıl 
oluşturacağını; yaşam tarzı ve hem de çev-
resindeki insanlara, doğduğu memleketine, 
ülkesine ve hem de gelecek nesillere neler 
katabileceğinin inkişafını bizzat Saim Hoca 
ile öğrendiğimi ifade etmek isterim…



106

HOCALARIN HOCASI 
PROF. DR. SAİM SAKAOĞLU

TAYYAR 
YILDIRIMBen de birçoğumuzun yaptığı gibi yaz-

dığım şiirleri sadece kendime ait sosyal 
medya sayfalarında ve bir takım şiir, 

edebiyat sitelerinde yayınlıyordum. Sonunda 
bir takım tavsiyeler sonucunda, 2019 yılında 
şiirlerimi topladığım bir kitabımı yayınladım. 
Bu kitabın serüveni içerisindeki bir şahsiyet 
benim için kitabın kendisinden daha önem-
liydi. Zira bu serüvenin içindeki o şahsiyet, 
Hocaların Hocası Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Ho-
ca’mdı.

Sanırım 2010 yılıydı. Şiirlerimi sosyal 
medyadan takip eden, Karamanlı Şair Hikmet 
Elitaş Abimden bir mesaj aldım. Mesajında; 
şahsıma çok defa başka  dostların da yaptığı 
gibi; “şiirlerimin çok güzel olduğunu, beğen-
diğini ancak onların sadece sosyal medya say-
falarında kalmaması, bir araya toplanması ve 
bir kitaba dönüştürülmesi gerektiği” hususla-
rından bahsetmişti. Devamla; “Konya’da Prof. 
Dr. Saim Sakaoğlu gibi, Prof. Dr. Ali Berat 
Alptekin gibi edebiyat dalında ihtisas yapmış, 
halk kültürü ile ilgilenmiş, birçok yarışmada 
jüri üyeliği yapmış hocalarla tanışmamı ve 
onların, şiirlerim ile ilgili görüşlerine başvur-
mamı” öneriyordu.

Bu mesajı almamla birlikte, bahse konu 
hocalarıma ulaşabilme çabasına giriştim. An-
cak görüşmemi söylediği şahsiyetler; profesör 
ünvanlı, akademik kariyer yapmış, üniversite-
lerde yıllarca en üst seviyede görevler ifa et-
miş insanlardı. Doğrusu onlarla görüşebilmek 
ihtimalini biraz zayıf görüyordum. Bir de ben, 
bu şiir konusuyla amatörce ve sadece kendimi 
tatmin etmek için uğraşıyordum. Öyle “kitap 
çıkarmak gibi büyük işlere girişmek benim 
haddim olan işler değil” diye düşünüyordum. 
Bir başka korkum da; “hocalarım şiirlerimi be-
ğenmezlerse ve onlarla ilgili olarak olumsuz 
yönde fikir beyan ederlerse eğer, şiirden bir 
daha ona dönmemek üzere kopabileceğim ve 
böyle bir durumla karşılaşmak istemediğim 
yönündeydi.

Bu düşünceler içinde boğulurken bir şekil-
de cesaretimi topladım ve gazeteci arkadaşım 
Sadık Gökce Beyefendi’den Saim Sakaoğlu 
Hoca’mın telefon numarasını temin ettim. Bu 

cesareti o anda kendimde bulduğum ve bir 
cesaretsizlik durumuyla karşılaşmamak için 
anında çevirdim numarayı. Çevirdim çevir-
mesine de “telefonuma kesinlikle cevap ver-
mez” diye düşünmüyor da değildim. Üçüncü 
kez ulaşan sinyalde karşıdaki telefonun açıl-
dığını ve nezaket dolu bir ses tonuyla “alooo” 
sesini duydum.

 “Saim Hocam”, diye karşılık verdim. 
“Evet benim, buyurun” dedi.
“Estağfurullah Hoca’m. Benim ismim 

Tayyar Yıldırım. Siz beni tanımazsınız ama 
ben sizi tanıyorum” diye girdim konuya. Ken-
dimi kısaca tanıttım ve Hikmet Elitaş Ağabe-
yim ile aramızda geçen mesajlaşmayı anlat-
tım kısaca. “Şiirlerimin bulunduğunu, kitap 
çıkarmak istediğimi ve kendisinden onlarla 
ilgili bir değerlendirme yapmalarını arzu et-
tiğimi” söyledim. “Bu konuda yardımcı olup 
olamayacaklarını” sorduktan sonra sözü Saim 
Hocam aldı. Sanırım, önceden tanış oldukla-
rını daha sonradan öğrendiğim Hikmet Elitaş 
ismi olumlu bir durum oluşturmuştu kafa-
sında.“Kıymetli Kardeşim, pek zamanım yok 
ama kısa bir biyografini ve şiirlerinin bulun-
duğu bir taslağı vereceğim adrese kargo ile 
gönderirsen eğer ben de zaman bulabildiğim 
takdirde onlara bakabilirim” dedi. 

Ben de kendilerine;
“Hocam ben de Konya’da ikamet ediyo-

rum bizatihi size elden verebilirim” dedimse 
de; “benim bazı prensiplerim var, internetten 
falan da hiç anlamam, elimde doküman yani 
bir nesne olması lazım” diyerek bana ne yap-
mam gerektiğini tekrar söyledi. 

Bu defa, itirazsız kabul ettim, adresini 
yazdım ve bir emirlerinin olup olmadığını 
sordum.

Kendileri de bana; “acele etmeyeceksin 
ama elimde buna benzer çok iş var. Onları 
halletmeden senin işine bakamam, ben ne 
zaman ararsam bil ki o iş bitmiştir” diye de 
tembihleyerek konuşmamızı sonlandırdık.  
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Çok heyecanlanmıştım. Tabi ki çok da 
mutlu olmuştum. Bir profesör, hiç tanımadığı 
birisinin ve benden önce kim bilir kaç yüz, bel-
ki de kaç bin kişinin benzer taleplerde bulun-
duğu bir hocanın, itirazsız bir şekilde talebimi 
kabul etmesi beni ziyadesiyle mutlu etmişti.

Hazırlığımı yaptım ve verdiği adrese, tas-
lak şiir dosyamı kargo ile gönderdim.

Bekleme süreci böylelikle başlamış oldu. 
O andan itibaren, benim için zaman geçmek 
bilmiyordu. “Acaba şiirlerim hakkında neler 
söyleyecekti?” diye merak içindeydim.

Nihayet aradan bir buçuk ay kadar bir 
zaman geçti ve telefonum çaldı. Telefondaki 
isim Saim Sakaoğlu Hoca’mdı. Günün erken 
saatleriydi, doğrudan doğruya konuya girdi. 
“Rampalı Çarşı’da bodrum katta falanca dük-
kânda saat 14.00’da buluşalım” dedi.

Buluştuk, böylece yüz yüze de tanışmış 
olduk. Hemen konuya girdi. “Şiirlerinin ta-
mamını inceledim, hepsinin yanına notlar 
yazdım” dedi. “Şiirlerini beğendim doğrusu, 
ancak biraz daha fazla okumalısın” diye de 
tavsiyede bulundu. “Okumadan şiir de yazıl-
maz, yazı da yazılmaz. Ancak şiirlerini, çıkar-
mayı düşündüğün kitabına bir takdim yazısı 
yazmaya da değer buldum. Özellikle de kafiye 
konusunu halletmişsin” dedi. Kendisine şük-
ranlarımı sunup oradan ayrıldım.

Taslağı incelediğim de içinde bulunan 
250’ye yakın şiirin tamamına dokunduğunu 
ve yanlarına kırmızı kalem ile notlar yazmış 
olduğunu gördüm. 

O tarihlerde kendi mesleğime ait bir der-
nekte yönetici olmuştum. Bu görevim se-
bebiyle şiirlerimi kitaplaştırma düşüncemi 
askıya aldım. Zira dernek işleriyle kitap ya-
yınlama işinin bazı kaygılarım sebebiyle ayrı 
ayrı zamanlarda yapmam gerektiğini düşünü-
yordum. Ancak şiir çalışmalarımdan hiç geri 
kalmamış, sürekli olarak şiir konusunu araş-
tırmış ve bilgi dağarcığımı doldurmaya gayret 
etmiştim.

Dernekçilik görevim yedi yıl kadar sürdü. 
2017 yılında o görevimi bıraktım. Aradan yedi 
yıl geçmişti ve yeni şiirlerim girmişti hayatı-
ma. Ayrıca biraz daha geliştirdiğimi düşünü-
yordum şiir yazma tekniğimi ve şiir hakkında-
ki bilgilerimi...

Saim Hoca’mı o yıl telefonla yeniden ara-
dım. Kendimi hatırlattım, mevzuyu tekrar 
anlattım. “Bu ikinci taslağı, Rampalı Çarşı’da 
yıllar önce buluştuğumuz dükkâna bırakma-

mı, kendisinin oradan alacağını” söyledi. Öyle 
de yaptım. Bir gün sonra beni aradı ve “ema-
netin eline geçtiğini, acele etmemem gerekti-
ğini ve kendisinin bana mutlaka döneceğini” 
söyledi.

Bu defa geri dönüş süresi bir buçuk ay 
yerine tam tamına bir yıl iki ay olarak gerçek-
leşmişti. Bu sürenin bitiminde beni aradı ve 
“şiirlerimi incelediğini, takdim yazısını da yaz-
dığını ve mail adresime gönderdiğini” söyledi. 
Yedi yıl öncekinin aksine, “teknoloji faslından 
uzak olduğunu ve dosyayı kargo ile gönder-
memi” istemek yerine, “mail adresinden” 
bahsetmesi, Hoca’mızın da “iletişim teknoloji-
sini kullanma ve öğrenme ihtiyacı içine girmiş 
olduğunun” ve bunu da halletmiş olduğunun 
bir göstergesiydi adeta.

Mart 2019’da yayınlamış olduğum “Gönül 
Sızımın Bam Telleri/Şiirlerim” isimli kitabımın 
takdim yazısı;  Mart 1939 tarihinde doğmuş 
olan ve neredeyse her bir yaşı adedince ya-
yınlanmış eseri bulunan; mütevazı kişiliğiyle 
tanımış olduğum, gönül insanı, çok Değerli 
Hocam Prof. Dr. Saim Sakaoğlu tarafından 
yazılmıştır. Bu olay, benim için hayatımda ya-
şadığım en anlamlı olaylardan birisidir.

Şöyle diyor Saim Hocam takdim yazısının 
girişinde: “Tayyar Yıldırım adını yakın zama-
na kadar hiç işitmemiştim hatta bu ad altında 
yayınlanmış şiirlerini de hiç okumamıştım. 
Ama bir gün benim dünyama bir Yıldırım dü-
şüverdi. İyi ki de düşüvermiş, düşüş o düşüş. 
Sanat ve şiir ortamlarında görüşmek, sınırlı 
dakikalarla sohbet etmek gibi yakınlaşmaları-
mızı da bu arada hatırlatmak isterim...”

Saim Sakaoğlu Hocam’ın kısa bir zaman 
diliminde de olsa ilim ve irfanından nasiplen-
me imkânım da oldu. 

Selçukya Kültür Sanat Derneğimizin de-
ğerli şairlerini iki aylık bir süre ile sınırlı olan 
bir zaman diliminde çok ciddi bir sınava tabi 
tuttular. Bizlere faydalı bilgiler sundular. Bu 
vesileyle de kendisine şükranlarımı arz edi-
yorum.

Bir sabah telefonum çaldı. Saim Hocam 
arıyordu. “Günaydın Sayın Yıldırım, bugün 22 
Şubat” dedi. “Günaydın Hocam evet bugün 
22 Şubat” dedim. “Anadan doğum günün 
kutlu olsun” dedi. Şaşırdım kaldım. Benim 
doğum günüm 26 Nisan 1962 olarak geçiyor-
du resmi olarak. Ama gerçek doğum günüm 
22 Şubat 1959’du ve kitabımın ön sözünde 
bundan bahsetmiştim. 
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O bilgiyi değerlendirip, doğum günümü 
kutlaması nasıl bir kültür, sanat ve ilim insanı 
ile karşı karşıya olduğumuzun açık bir göster-
gesi idi. 

Burada, yukarıda isminden bahsetmiş ol-
duğum Rahmetli Prof Dr. Ali Berat Alptekin 
Hocam ile görüşme fırsatı bulamadığımı be-
lirtmek ve kendisine Allah’tan rahmet dilek-
lerimi iletmek isterim.

Saim Sakaoğlu ismi, şiirlere de konu ol-
muş... Kendisi ile ilgili birçok şiir yazılmış. 
Hani Anadolu tabiriyle; “Ben kimin kızından 
geri kalırım?” diyerek bir de ben yazayım is-
tedim. 

Sağlıklı ömür diliyorum, Prof. Dr. Saim 
Sakaoğlu Hocam. 

Allah sizden razı olsun inşallah.

SAİM SAKAOĞLU HOCA’MA
Duydum; yaşı kadar kitabı varmış,
Hem de çok çok güzel hitabı varmış.
Dedim; “bir arasam, döner mi acep?”
Meğerse hazırmış, cevabı varmış.

Kiminin yanına kimse varamaz,

Sen arasan bile asla aramaz.
Hoca’mı bir defa ararsan eğer
Meşgul olsa bile döner duramaz.

Yeter ki arayan, usul arasın,
Saim Hoca gibi okul arasın.
Aklına esince aranmaz kimse
Zamanı, mekânı makul arasın.

Onun doğum günü Yirmi Mart imiş,
Herkese bir rehber örnek fert imiş... 
Kalmamış çıkmadık hiçbir basamak 
İlmini iktisap bize şart imiş...

Böylesi insanlar az bulunurlar,
Bulunurlar ama öz bulunurlar.
Kimine ulaşmak ömür tüketir
Hocam gibilerse tez bulunurlar

O bir duayendir her daim Hocam,
Konya’da ilmiyle hep kaim Hocam...
Solmasın, parlasın gülen yüzünüz
Sağlıklı çok yaşa sen Saim Hocam!

24 Şubat 2020/Konya
Tayyar Yıldırım

 

Yusuf değilsen bari Yakup ol;
onun gibi matlubuna erişmek
için ağla.
                       (Hz. Mevlânâ)
 
YUSUF ve YAKUP
Sen Yusuf olamazsın çünkü Yusuf güzeller şâhı,
Bari Yakup  ol  da  ağla, belki bulursun  o  mâhı.
                                                 (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel 
ve Kültürel Araştırmaları Vakfı ta-
rafından düzenlenen “Türk Dünya-

sı Hizmet Ödülü” Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, 
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Prof. 
Dr. Öcal Oğuz’a verilmiştir. Bilim adamla-
rını tebrik ediyor ve başarılarının devamını 
diliyorum.

Biz de dergimizin bu sayısını Prof. Dr. 
Saim Sakaoğlu’na ayırarak bu sayı değer 
bilim insanını bir nebze olsun sizlere tanıt-
mak istedik.

 Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile tanışmam 
2010-2011 yılları arasında Türkiye Yazar-
lar Birliğinin Konya Şubesindeki Cumartesi 
konferanslarını takip ettiğim günlere rast-
lar.

Saim Hoca’nın birkaç defa Yazarlar Bir-
liğinde konferansını takip ettim. Ben dışarı-
dan geldiğim için Hocayı hiç tanımıyordum. 
Ağzımı açıp tek kelime konuşamıyordum. 
Yanına gitmekten de çekiniyordum. Daha 
doğrusu biz de ortaokul ve liseden kalma 
bir korkuyla hocaya yaklaşamıyordum. 
Çünkü biz hocalarımızı koridorda görünce 
korkardık. Öğretmenler odasının yakının-
dan geçemezdik.

Saim Hoca’nın öğrencileriyle birlikte 
sohbet etmesi beni çok etkilemişti. Önce 
uzaktan uzağa oturarak konferanslarını 
takip ettim, sohbetlerini dinledim. Daha 
sonra yavaş yavaş yaklaşmaya başladım.  
Bu arada tanıştık. Hoca “Sizi ilk defa görü-
yorum. Her halde yeni gelmeye başladınız” 
dedi. Bu kısa tanışmadan sonra yavaş yavaş 
ben de Hoca ile sohbet etmeye başladım. 

2013 yılında Yenigün Gazetesinde çalış-
maya başladıktan sonra Hoca da gazeteye 
ayda bir defa olmak üzere her ayın on dör-
dünde yazı göndermeye başladı. Gazetenin 
yaptığı fahiş bir hata üzerine yazılarını kesti 
ve bir daha göndermedi. Çünkü baş sayfada 
yazının anonsu olduğu halde iç sayfalarda 
metin yoktu. Ne kadar özür dilediysek de 
Hoca’yı kararından döndüremedik. Biz de 
kararına saygı duyduk.

Saim Hoca, Konya Türk Ocağı’nda, Ya-
zarlar Birliği’nde Konferanslar verirdi. Ya-
zarlar Birliğinin Konferansı genelde İl Halk 
Kütüphanesinde yapılırdı. Bazen Av. Meh-
met Ali Uz ve merhum gazeteci Seyit Kü-
çükbezirci ile birlikte konferans verirlerdi.

İl Halk Kütüphanesinde Kütüphaneciler 
Haftasında konferanslar tertip edilirdi. Biz 
de Konya Kütüphaneciler Derneği olarak 
faaliyetlerimizi anlattıktan sonra Prof. Dr. 
Saim Sakaoğlu da bir konuşma yapardı. Bu 
konferanstan sonra Dernek Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sahura Yağmur Arıcan, Zekiye 
Bozgöz,  Saim Hocam, eşim ve ben yemeğe 
gittik. Uzun uzun sohbet ettik.

Zaman geçtikçe Hoca ile münasebeti-
miz dostluğa dönüştü. Bazı kitaplarını kon-
feransından sonra imzalayıp bizlere takdim 
ederdi. “101 Anadolu Efsanesi” eserini kı-
zım adına imzaladı:

“ Sevgili Torunum Aybala Gökce’ye” 
diye hitap etmesi beni çok duygulandırdı.  
Bizi aileden biri gibi görmeye başladı ve ta-
bii ki biz de kendisini… Her nerede görür-
sek mutlaka yanına gider, hal hatır sorar ve 
hürmetlerimizi takdim ederiz.

Saim Hocamın eşime “Sadık Bey Kar-
deşim” diye hitap etmesi gurur verici bir 
olay. Bir insanın ailesinin dışında olan bi-
risini kardeş olarak görebilmesi çok önem-
lidir. Kardeşliğe birlik ve beraberliğe her 
zamandan daha çok ihtiyacımız olduğu bu 
günlerde fevkalâde anlamlıdır. Hocanın ilgi 
ve alakasını bu denli üzerimize çekebildiği-
miz için kendimizi şanslı hissediyorum. 

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Hocamın en 
çok hoşuma giden davranışlarından birisi 
de dostlarına mektup göndermesidir. Ön-
celeri posta ile daha sonra elektronik posta 
ile yollamasıdır. Gönderdiği son mektupta 
yayınlanan eserlerini, baskıda bekleyenleri, 
makalelerini, aldığı ödülleri, katıldığı kon-
ferans, kendisi hakkında doktora ve yüksek 

ANUŞ 
GÖKCE

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN YAŞAYAN 
HAFIZASI: PROF. DR. SAİM 
SAKAOĞLU 
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lisans yapan öğrencilerini, hakkında telif 
edilen eserleri, sempozyum ve panelleri,  
üyesi bulunduğu kuruluşları, kart vizitleri-
ni, posta kutularını, adreslerini, vs. içeren 
otuz sayfalık uzunca bir mektup gönderdi. 
Mektubun sonunda Prof. Dr. Ahmet Bican 
Ercilasun’un kendisi için yazdığı bir şiire yer 
vermiş.

Bu olay bana devlet adamlarının mil-
lete hesap vermek için eser telif ettiklerini, 
Nutuk’u veya yüzyıllar ötesinden Göktürk 
Kitabelerini,  Türk Milletini uyaran Bilge 
Kağan’ı Tonyukuk’u, Yusuf Has Hacib’i ha-
tırlattı. Kutadgu Bilig, Siyasetnameler ger-
çekten büyük devlet olmak için yol gösteren 
eserlerdir. Saim Hoca’nın da mektupları, 
emekli olmakla kişinin işi bitmediğini, gö-
revinin son nefesini verene kadar devam et-
mesi gerektiğinin tescilidir. Bir yıl boyunca 
neler yaptığının ve yapacaklarını dostlarına 
bildirmesi, basılacak olan eserlerinin müj-
delemesi son derece önemlidir.

Sizlere Saim Hoca hakkında kısaca bilgi 
vereyim.

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
Konya’nın merkez ilçesine bağlı (son-

radan Meram) Fahrünisa Mahallesi’nde 20 
Mart 1939’da doğdu. (Özel belirleme: 28 
Şubat 1939) Babası hattat ve hafız Mehmet 
Efendi, annesi Zeliha (Köseoğlu) Hanım’dır. 
1946-1951 yılları arasında Hâkimiyeti Mil-
liye İlkokulu’nu, 1951-1955’te Konya Lisesi 
orta kısmını, 1955-1959’da lise kısmını bi-
tirdikten sonra 1965 yılında İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü ve 1964’te Çapa Yüksek 
Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu.

İlk görev yeri Tokat Gazi Osman Paşa 
Lisesi’dir.(1965-1967) Atatürk Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiya-
tı Bölümü’nde 1967-1971’de asistan, 1971-
1977’de asistan doktor, 1977- 19882de 
doçent doktor oldu. 1988’de Konya Selçuk 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk 
dili ve edebiyatı bölümüne profesör olarak 
atandı.  1988-1994’te iki dönem Eğitim Fa-
kültesi Dekanlığında bulundu. (Bu fakülte 
günümüzde Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’dir) 
1994’te Selçuk Üniversitesindeki bölümüne 
geri döndü. Emekli oluncaya kadar bölüm 
başkanlığını da yürüten Sakaoğlu 20 Mart 
2006’da yaş haddinden emekli oldu.

Erzurum’da görevli bulunduğu yıllarda 
yeni kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversite-
sinde üç dönem ders verdi. 2010-2011 yı-
lında öğrenime açılan Konya Ticaret Odası 
Karatay Üniversitesinde bir yıl zorunlu Türk 
Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Görev aldı-
ğı ilk iki üniversitede 29 öğrencinin yüksek 
lisans, 17 öğrencinin de doktora danışman-
lıklarını yürüttü.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 
Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, İLE-
SAM, UNİMA, Konya Fikir Sanat Kültür 
Adamları Birliği Derneği, Türkiye Yazarlar 
Birliği, Konya Lisesi Mezunları Derneği, 
Konya Kültür ve Turizm Derneği vb. kuru-
luşların üyesi olan Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, 
1983-2001’da Türk Dil Kurumu Bilim Ku-
rulu, 1993-2001’de Yürütme Kurulu üye-
liklerinde bulundu. 1974’den beri American 
Folklore Society üyesidir.

Kayseri Sanatçılar Derneği, Folklor 
Araştırmaları Kurumu, Tarsus Belediyesi, 
Meram Rotary Derneği, Motif Halk Oyunla-
rı Eğitim ve Öğretim Vakfı, UNIMA Türki-
ye Milli Merkezi, ,Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, İLESAM, Türkiye Yazarlar Bir-
liği vs. kuruluşlar tarafından Türk Folkloru-
na Hizmet Ödülleri, İhtiram Beratı, takdir, 
“Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Ödü-
lü” almıştır. En son aldığı ödül Valeh Hacı-
lar Uluslararası Bilim ve Kültür Araştırma-
ları Derneği tarafından düzenlenen “Kültür 
Hizmet Ödülünü” Aralık 2020’de vakfın 
başkanı Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz imzasıyla 
almıştır. 

Emekli Öğretim görevlisi Yurdanur Gü-
lel ile evli olan Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun 
Dr. Selcen (Manavgat)) ve İngiliz Dili Bilim 
Uzmanı Seren adında iki kızı, Güven adın-
da on dört yaşlarında küçük kızı Seren Ha-
nım’dan tek torunu vardır.

Kişiliği:
Son derece efendi, kibar, disiplin sahibi 

ve dakik bir ilim adamı olan Prof. Dr. Saim 
Sakaoğlu, mütevazı ve mütedeyyin bir Türk 
milliyetçisidir. Türk Milletinin ilelebet yaşa-
ması ve kültür birikimlerini gelecek nesil-
lere aktarılması için kültürünü, tarihini, 
dilini, edebiyatını, destanlarını, atasözleri-
ni, oyunlarını, sağularını, ağıtlarını, halk 
şairlerini ve âşıklık geleneğini, efsanele-
rini, masallarını, sözcüklerin etimolojisini 
araştıran, yayımlayan ve yaşatan bir kültür 
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adamıdır.
Özü sözü bir, dosdoğru bir kişi olan 

Saim Sakoğlu’nun en çok sevdiği ve pek çok 
takdir ettiği olay ahde vefa ve kadirşinaslık-
tır. En çok üzüldüğü olay ise dostlarının, aile 
bireylerinin, mesai arkadaşlarının ve bir ev-
lat gibi gördüğü öğrencilerinin vefat etme-
sidir. Bunlardan biri de Saim Hoca’nın he 
zaman rahmetle andığı Prof. Dr. Ali Berat 
Alptekin’dir. En çok kızdığı şey ise yalancı-
lık, sahtekârlık ve emek hırsızlığıdır. Hoca, 
eserlerinden dipnot göstermeden alıntı ya-
panlardan sık sık şikâyet etmekte ve hakkı-
nı helal etmeyeceğini söylemektedir.

Eserleri: Kitapları, makaleleri ve bildi-
rileri İngilizce, Almanca, Fransızca, Make-
donca ve Japonca olarak yayınlanan Prof. 
Dr. Saim Sakaoğlu’nun basılı 67 kitabı, ba-
sılmayı bekleyen birkaç kitabı vardır.  Ma-
kale, bildiri,  derleme, tanıtma, aktarma vb. 
basılı 2000 üzerinde çalışmaları bulunan 
Saim Sakaoğlu’nun Yeni Konya’da yedi yıl 
haftalık kültür sanat sayfasında, Merhaba 
gazetesinin Akademik Sayfalarda 300’e 
yakın yazısı yayımlandı. Değişik gazete ve 
derilerde, Kırk Ambar, Cönk, Konya v.b. ek 
ve sayfalarda Konya konulu yazıları yayım-
landı. ÜNTV’de 15 yıl dil, edebiyat ve kültür 
konularında programlar sundu.

Eserlerinden seçilen bazı metinler İlköğ-
retim Türkçe ve lise edebiyat ders kitapları-
na alındı.

Basılı olan eserleri: Gümüşhane Ma-
salları/Metin Toplama ve Tahlil (Ankara, 
1973; 2. Baskı: Gümüşhane ve Bayburt Ma-
salları Ankara, 2002), Halk Şiirinde Ata-
türk (Ankara, 1974,Turgut Günay ile), 101 
Anadolu Efsanesi (İstanbul, 1976; Ankara, 
1989, 2003, 2004, 2013), Türk Çocukla-
rına Masallar (Ankara 1977),  Sarı Çiçek 
/Sivaslı Âşık Kul Gazi (Erzurum 1980), 
Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme 
Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu (An-
kara 1980),  Kıbrıs Türk Masalları (Ankara 
1983, 19869), Azerbaycan Âşıkları ve El 
Şairleri I, (İstanbul 1985, Esma Şimşek ve 
Ali Berat Alptekin ile), Dadaloğlu (Ankara 
1986, 1993), Azerbaycan Âşıkları ve Halk 
Şairleri II (İstanbul 1986, Esma Şimşek ve 
Ali Berat Alptekin ile), Ercişli Emrah (Anka-
ra 1987, 2019), Senin Aşkınla/Kadirlili Âşık 
Halil Karabulut (Konya 1987), Bayburtlu 
Zihnî (Ankara 1988, 2016), Dadaloğlu Bib-

liyografyası/Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden 
Örnekler (Ankara 1988, Ali Berat Alptekin 
ile), Bayburtlu Zihni Bibliyografyası (An-
kara 1990, Ali Berat Alptekin ile) Atatürk, 
Gençlik ve Kültür (Konya 1990), Türkmen 
Halk Masalları (Ankara 1991, Metin Ergun 
ile), Folklor Bibliyografyaları Bibliyografya-
sı Üzerine Bir Deneme (Konya 1991), Azer-
baycan Tapmacaları/Bilmeceleri (Elazığ 
1992, Ali Berat Alptekin ve Esma Şimşek 
ile), Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca (Kon-
ya 1992), Hikâye-i Garibe/Bayburtlu Zihnî 
(Konya 1992, Ahmet Sevgi ile),Efsane Araş-
tırmaları (Konya 1992,2009, 2013, 2018), 
Hurşit ile Mahmihri Hikâyesi (Ankara 
1996, Ali Duymaz ile), Proben VIII (Anka-
ra 1997, metin Ergun ile), Meddah Behçet 
Mahir’in Bütün Hikâyeleri I (Ankara, 1997, 
Ali Berat Alptekin, Yurdanur Sakaoğlu ve 
Esma Şimşek ile),Âşıkların Diliyle Cum-
huriyet (Ankara 1988, Zekeriya Karadavut 
ile), Dede Korkut Kitabı/ İncelemeler-Der-
lemeler-Aktarmalar I-II (Konya 1998), 80. 
Doğum Yılında Şair Ahmet Tufan Şentürk 
(Ankara 1999, 2002),Masal Araştırmaları 
(Ankara 1999,2003,2009, 2012), Meddah 
Behçet Mahirin Bütün Hikâyeleri II (An-
kara 1999 Ali Berat Alptekin, Yurdanur 
Sakaoğlu ve Esma Şimşek ile), Azerbaycan 
Âşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi I (16-
18. Yüzyıllar, Ankara 2000, Esma Şimşek 
ve Ali Berat Alptekin ile), Çaybaşı Yazıları, 
(Konya 2000, 2002), Türk Ad Bilimi I/Gi-
riş (Ankara 2001), İslamiyet Öncesi Türk 
destanları/ İncelemeler-Metinler ( İstanbul 
2002, 2003,2008, Ali Duymaz ile), Destan 
Destan Üstüne/Kadirlili Âşık Halil Karabu-
lut’un Destanları (Konya 2002), Ercişli Em-
rah Bibliyografyası (Ankara 2002, Ali Berat 
Alptekin ile), Konya Üzerine Şiirler (Konya 
2002), 101 Türk Efsanesi (Ankara 2003), 
Türk Gölge Oyunu/Karagöz (Ankara 2003, 
2011), Karaca Oğlan (Ankara 2004, 2012), 
Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler 
(Ankara 2005), Türk Saz Şiiri Antolojisi 
(14-21. Yüzyıllar, Ankara 2006 ve 2008, Ali 
Berat Alptekin ile), Halk Şiirinden Seçmeler 
(Ankara 2007, Ali Berat Alptekin ile), Dost-
lar Beni Hatırladı (Konya 2019), Nasreddin 
Hoca (Ankara 2009 Ali Berat Alptekin ile, 
(2014,2018), Dostlara Mektuplar (Konya 
2010), Yarenlik (Çeşitlemeler) (Konya 2010), 
(Çoğaltma), Konyalı Hattat Hafız Mehmet 
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Sakaoğlu (Konya 2010), Halk Hikâyele-
ri ve Masallar (Eskişehir 2010, Zekeriya 
Karadavut ile), Halk Hikâyeleri (Eskişehir 
2011), Masallar (Eskişehir 2011, Zekeriya 
Karadavut ile), Karaca Oğlan Der ki/Eleştiri 
Yazıları (Konya 2012), Konya Ağzı Üzerine 
Araştırmalar (Konya 2012), Meram Yazı-
ları (Konya 2012, 2013), Nasreddin Hoca 
Üzerine Yazılar (Konya 2013), Türk Masal-
ları (Ankara 2013), Âşık Edebiyatı Araştır-
maları (Konya 2014), Saim-Nâme (Konya 
2014), Eflatun Cem Güney (Konya 2014), 
Fahrünnisa Mahallesi Çaybaşı Caddesi 
(Konya 2015), Ansiklopedi Maddelerim I / 
Konya Maddeleri (Konya 2016), Ansiklope-
di Maddelerim II/ İstanbul Maddeleri (Kon-
ya 2016), Ad Bilim Yazıları (Konya 2017), 
Benim İstanbulum (Konya 2018), Masal 
Araştırmaları 2 (Ankara 2018), Ben de Ço-
cuktum (Konya 2019), Prof. Dr. Ali Berat 
Alptekin / Bir Veliahtın Ardından (Konya 
2020)

Basım Aşamasında olan Eseri: Türk 
Fıkra Tipi Üzerine Araştırmalar

Basılması için Sıra Bekleyen Eserler: 
Konya Lisesi/ Bir Zamanlar

Gönül isterdi ki Saim Sakaoğlu’nun bü-
tün eserlerini sizlere tanıtmak. Ama ne ya-
zık ki sayfamız sınırlı.  İnsan hangi eserini 
seçeceğini şaşırıyor. Seçtiğim bir eserini 
sizlere tanıtmak istiyorum.

Nasreddin Hoca Üzerine Yazılar, Kö-
men Yay, 2013-Konya

 Bütün Türk dünyasında bilinen Nasred-
din Hoca fıkralarının bir değerlendirmesi 
yapan Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Nasreddin 
Hoca’nın milli ve dini kimliğini, ilmi kari-
yerini tespit ettikten sonra fıkraların bir 
kısmının ona ait olup olmadığını, kendin-
den önce ve sonra yaşayan bazı şahısların 
fıkralarının ona mal edildiğini ortaya koyar. 
Bir din âlimi olan Nasreddin Hoca’nın ah-
lâka aykırı fıkraların ona ait olmayacağını, 
her fıkranın Nasreddin Hoca’ya yakıştırıl-
maması gerektiğini vurgular. 

“Art niyetli kişiler şu iki yolla Nasreddin 
hocamızı adeta tanınmayacak hale getir-
mektedirler:

1-Nasreddin Hocanın fıkraları çarpıtıl-
maktadır.

2-Başka karakterlere ait olan, kesinlik-
le Hoca’mızla ilgisi olmayan ahlak dışı ko-
nularla bağlantılı olanlar onun adına bağ-

lanmaktadır… Hocamızı sevmeyen, onun 
toplumda temsil ettiği hocalık kurumunu 
aşağılamaya çalışan kişiler, hatta bazı züm-
reler Hoca’mızı aklın alamayacağı kadar 
aşağılamakta, kendi aşağılık duygularını 
ona bağlamaktan çekinmemektedirler… 
Tarih boyunca hocamızı karalamayı amaç 
edinmiş kişiler olmuştur. Deli Birader Ga-
zali (Ö. 1535) kitabında yer alan Nasreddin 
Hoca fıkralarının konulduğu bölüm bile 
başlı başına bir saygısızlık sebebidir…” 
(Sakaoğlu, Saim Prof. Dr., Nasreddin Hoca 
Üzerine Yazılar, s.29 vd, Kömen Yayınları, 
I. Baskı , 2013 Konya.)

“Kazan Doğurdu” fıkrasını ele alan Sa-
kaoğlu, bu fıkra üzerine komşu ve Hoca’yı 
suçlayanları, ya da Hoca’yı göklere çıkaran 
araştırmacıları eleştirdikten sonra şöyle di-
yor: “Bu fıkra Hoca’ya ait değildir. Burada 
hoca daha sonra yapacağı bir vurgun için 
zemin hazırlamaktadır. Din adamı böyle bir 
tuzak kurmaz. İkincisi Hocanın komşusu 
tamahkârın tekidir. O üzümünü yiyip bağı-
nı sormayan hesabı kazanın doğurmayaca-
ğını söyleyip Hocanın şaka yapmakta oldu-
ğunu söylemeliydi.(Sakaoğlu,a.g.e. s.46 vd.)

Saim Sakaoğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı 
iken Konya Postası’na verdiği bir röportajda, 
“Nasreddin Hoca 13. Yüzyıla kadar çeşitli 
siyasi ve kültürel çalkantılarla yoğrularak 
gelen Türk insanının adeta billurlaşmış bir 
temsilcisi gibidir. O güne kadar yaşanan sı-
kıntıların, çekilen üzüntülerin hafifletilme-
sinde, onun hayata bakış tarzındaki sıcak-
lığın önemli bir rolü vardır. O, nükteleriyle 
çağının insanını teselli etmiş, sıkıntılarını 
atlatmaya çalışmıştır.” diyerek Hoca’nın 
Türk halkı üzerindeki eğitici rolünü ortaya 
koymuştur. Her milletin Nasrettin hoca gibi 
önemli tipleri olduğunu belirten Sakaoğlu, 
hiç birinin Nasreddin Hoca kadar etkili ola-
madığı belirtir. Onun başka milletlerin sa-
hiplenmesine karşı da “O her şeyden önce 
Türk’tür. Yaşayışıyla, düşüncesiyle Türk 
insanını temsil etmektedir. Başka milletle-
rin mizah dergilerini inceleyenler, Hoca’da 
gerek Çin ve gerek İran’a ait hiçbir motif 
bulamayacaklardır.” diyerek milli kahra-
manımıza sahip çıkmıştır. (Sakaoğlu, a.g.e, 
s. 270)

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun yazma aşkı 
devam etmesi dileğiyle hayırlı, sağlıklı ve 
mutlu bir ömür diliyorum.
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