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Yusuf Atılgan’ı çocukluğumda tanıdım. O, çocukluğumun Yusuf Abi’siydi. Karşı komşumuz 
Makbule Teyze, Atılganlar’ın yakın dostuydu. Yusuf Abi, annesi Avniye Teyze ile sıkça 
gelirdi komşu teyzemize. O zamanlar komşuluk ilişkileri çok güzeldi. Herkes birbirini sever 
sayardı. Makbule Teyze de köyden gelen tüm akrabalarını mutlaka bize getirirdi. 
Komşumuzun bizlerden dönmemecesine ayrılışından sonra Yusuf Atılgan’ı görmedim. 1965 
yılında kardeşimin Hacırahmanlı’ya öğretmen olarak atanmasından üç ay sonra onunla 
karşılaştım. Yıllar saçlarına ne çok kar yağdırmış. Önce tanıyamadım. Kardeşim: Abla, Yusuf 
Atılgan’ı tanıdın mı? Dediği an, çocukluğuma yol aldım. Bir gün: Sizin tüm kitaplarınızı 
okudum dediğim an: Gençler durmaksızın okumalı, demişti. 
Gediz Dergisi’ni çıkarmak için birkaç kez toplantı yaptığımızda, usumda hep Yusuf Atılgan 
vardı. Perşembe arkadaşları, onun için ‘Yusuf Atılgan’a Armağan’ kitabını, İletişim 
Yayınlarından yayımlamışlardı. Kitabı okudukça gözümün önünden bir film gibi eski Manisa, 
Makbule Teyze’ye gelen Yusuf Abi, Hacırahmanlı köyünde karşılaştığım yazar Yusuf Atılgan 
vardı. Kolları sıvayarak, Manisa’da ki yakın dostları olan Muazzez Taygon, Halil Şahan, 
Tahir Canuyar’a giderek, yazarımız hakkında güncel; ama sıcacık anılar topladım. Bir de 
Atılgan’ın yazmış olduğu iki mektup. 
 
DOSTLARI YUSUF ATILGAN’I ANLATIYOR 
 
Yusuf Atılgan’la tanışıklığı 1950’lere dayanan eski Kitapsaray Müdiresi Muazzez Taygon 
anıları ve belgeleri korumuş. Söyleşimizde anlattıkları sıcacık bir sevgi:  
“Manisa’ya sıkça gelirdi. Sinema tutkunuydu. Yanında köyden gelen gençler olurdu, onları da 
sinema tutkunu yapmış. Bazı geceler bizde kalırdı. Sohbetlerimiz gece yarılarına dek sürerdi. 
Akşam yemeklerini keyifle yemeğe bayılırdı. Onun sevdiği yemekleri yapardım. Kadınbudu 
köftesi ile barbunya fasulyesini çok severdi. Birde kapuskayı. Bana: “Kapuskayı sevmem 
ama, senin yaptığın kıymalı kapuskayı bayılıyorum”, diyerek kapuska yapmamı isterdi. 
Kadınlardan esmer güzellerini  beğenirdi. Ona takılırdım: Sen çingene güzellerini seviyorsun, 
derdim. O da kahkahayı patlatırdı. Oğlu Mehmet’in annesi  Serpil de esmer güzeliydi. 
Ondan bir kez sahaflardan bir kitap almasını istemiştim. Kitabı alır almaz bana bir mektup 
yazmış. O mektubu saklıyorum. Madem ki Atılgan’ı yazacaksın, o mektubu sana 
vereyim,”diyor. 
 
Muazzez merhaba! 
Bugün sahaflar’a gidip istediğin kitabı ( usul-u fıkıh dersleri) buldum ve 60 liraya aldım. Pek 
acelesi olmadığını sanarak ve yolda kaybolabileceğini düşünerek postayla göndermiyorum. 
Bu sıralar İhsan buraya geleceğini söylemişti, onunla gönderirim ya da ( o gelmezse ve 
Manisa’ya bir başka giden de olmazsa) en geç iki aya kadar ben getiririm. Yok, acele dersen 
bana bildir de postayla göndereyim. 
İyiyiz biz. Serpil kardeşi ile birlikte dükkan hazırlığı ile uğraşıyor hep. İki si de çok titiz; bu 
gidişle daha epey sürer bu dükkanın açılışı. Ben- okumayı saymazsak- şimdilik hiçbir şey 
yapmıyorum denebilir. Umarım sizler de iyisinizdir. Serpil’le ben sana, Hikmet’e, Gül’e, 
Nur’a , Ayla’ya , Sadık’a , Huriye’ye , Güler’e, Çetin’e selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. 
                                                   
                                                                                                                  Yusuf Atılgan 
 



Köyde yaşamını sürdürürken Yusuf Atılgan gençleri okuma alışkanlığı kazandırır. ‘Okuma 
göçebesi’ olanlardan birisi de Tahir Canuyar’dır. Kendisiyle yaptığım söyleşide yazarı şöyle 
dile getirdi: 
“Sıralama yapmadan aklıma hangi anılar gelirse onları anlatmaya çalışacağım. O, bizler için 
köyde bir dost, bir ağabey oldu. Bana her zaman okuduğu kitapları verirdi. Ben de hemen 
okurdum. Konuşmalarımız daha çok şairler, yazarlar üzerine olurdu. Turgut Uyar, Edip 
Cansever, Cemal Süreya’nın şiirlerini severdi. Çok seçiciydi. Yazarlardan Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ı, yenilerden Orhan Pamuk’u beğenirdi. Yalnız yazarlar hakkında yorum yapmazdı: 
Ağabey niçin yazmıyorsun? Dediğimde: Tahir, yazmak ciddi bir iştir. Yeryüzünde yeni bir 
şey yok. Bu zamana dek her şey yazılmış, yazsam ne değişir, demişti. 
Maddi değerlere önem vermezdi. Çok cömertti. Varı yoğu okumaktı. ‘Anayurt Oteli’ kitabını 
çok seviyordu. Kitabı filmleştirildiğinde  iki kez film setine gitmiş.Hoşlandığı şeyler vardı 
Bethoven’e hayrandı. Seha Okuş’u dinlemeyi severdi. Bir de Ege türkülerini. ‘Ah bir Ataş ver 
cigaramı yakayım’, ‘Yeni Memet Ağa Türküsü’, ‘Kütahya’nın Pınarları’ en beğendiği 
türkülerdi. Onun kadar okuma tutkunu insan görmedim. Sinema için üşenmez sıkça İzmir’e 
giderdi. Çok fazla konuşmazdı. Konuştu mu Türkçe’sine hayran kalırdım.  
Bir gün hiç açmadığı bir olayı sordum ona. Hapishane günlerini. Nedenini açıklamadan 
sadece şunları söyledi: İçeride komik, esprili bir tiyatro sanatçısı vardı. Onun yaptığı 
komiklikler sayesinde, anlattığı fıkralarla vaktin nasıl geçtiğini anlamazdık. Yanılmıyorsam 
tiyatro sanatçısı Tevfik Gelembe’ydi galiba.  
Şimdi düşünüyorum da, öğretmenlik yaşamımda tanıdığım Yusuf Atılgan’a duyduğum 
saygıyla başlayan dostluk benim için hala ölmedi. Okumam için verdiği kitaplar gibi, bana hiç 
kimse bir daha kitap vermedi. Böyle insan unutulur mu?” dediği an Canuyar susuyor. Tahir’i 
anılarıyla başbaşa bırakırken, Halil Şahan arkadaşımın yanına yol alıyorum. İnsanın çok 
arkadaşı vardır; ama dostu çok azdır. Halil Şahan benim için can bir dost. Onunla söyleşi 
yaparken sözcükler su olup akıp gider. Söz Halil Şahan’ın: 
 
 
“Yusuf Abi’yle, ilk kez 1973 yılında Muğla’nın Ula ilçesinde karşılaştık. O yıl öğretmen 
olarak atanmamı istemiştim. Manisa’da kadro dolu olduğundan bir türlü atamam olmuyordu. 
Yusuf Abi: Bizim köyde ortaokul açıldı, oraya gelebilirsin, köyümüz güzeldir, insanları 
uygardır, demişti. Zamanın Belediye Başkanı akrabası olurmuş. Belediye yükselticisinde 
yapılan yayınlarda öz Türkçe kullandığını söyledi. Ben de bu konulara meraklı olduğum için: 
İyi sizin köyü isteyeyim, dedim. Gerçekten tayinim oraya çıktı. Hacırahmanlı’ya atanmama 
neden olan Yusuf Abi’dir. 
Hacırahmanlı’ya gittiğim zaman onu sordum. Köylülerin verdiği cevap çok tuhafıma gitti: Ya 
hoca o, konuşulacak adam mı, insana bir çay filan ısmarlamaz. Köylü bu haliyle onu tanıyor. 
Aradan bir ay geçtikten sonra, baktım bir gün Manisa’ya gitmeye hazırlanıyor. Beni gördü ve 
tanıdı: Bak köye geldim, dedim. Sevindi. Görüşürüz, dedi. Sonra arkadaş, ahbap olduk sık sık 
görüştük. O zamanlar edebiyat anlayışından, sanattan konuşmaktan kaçınıyordu. Filmlerden 
konuşurdu, çok sık sinemaya gidiyordu. Hatta bana birkaç film tavsiye etti. Ben onun tavsiye 
ettiği filmlerden, ‘Vahşi Sürü’ye gittim. Hoşuma gitmedi. Sordu: Beğenmedim, dedim. Bir 
daha bana film tavsiye etmedi. 
Çok çok kitap alışverişi yaptık. O da benden dergi isterdi. Öğleye kadar okur, öğleden sonra 
Gençlik Kulübü’ne giderdi. Sanırım akşamları da kitap okurdu. 
Onunla birlikte olduğumuz sürede benim gözlemim şu. Yazdıklarının çoğu köydeki insanlar, 
çok azını değiştirmiş durumda. Gerçek adlarıyla anlatıyor ve kişileri de gerçek. Yaşadıkları 
olayları değiştirmiş olabilir. 
Gençlik Kulübü’nün önünde otururken, önümüzden geçenlerin bazıları için kısa kısa şeyler 
anlatırdı. Bir gün asık suratlı, sağa sola bakmadan kazık yutmuş gibi bir adam geçti: “Bu 



adam kız kardeşini öldürdü.”dedi. Dikkat ettim sürekli adamı izliyordu. O adamı bir yerlerde 
kullandığını sanıyorum. Yazdığı insanların çoğu arkadaşıydı. 
Beğendiği yazar olarak yalnızca Bilge Karasu’yu söylemişti Kendisi, ‘Ekmek Elden Süt 
Memeden’ masal kitabını yazdığını söyledi. Biraz Kemal Tahir’i sanki bana beğenir gibi 
geldi. Bunu açıkça: Ben Kemal Tahir’i beğeniyorum, demedi. Son zamanlarda Orhan 
Pamuk’un tavsiye ederdi okumam için. Cevdet Bey ve Oğulları’nı beğenirdi. 
Yusuf Abi yazdıklarında hep aileleri anlatmıştır. Anayurt Oteli’nde de aileler vardır. Özellikle 
büyük aileler. Çünkü kendisi de Türk toplumunun feodal yapıya sahip bir toplum olduğunu 
söylüyordu. Feodal yapıda büyük ailenin önemi var. Bireyi anlatırken, büyük aile yapısının 
içinde ele alırdı. William Faulkner gibi.” Şahan, konuşmasını, Yusuf Atılgan’ın ona yazdığı 
mektubu okuyarak noktalıyor. 
 
Sevgili Halil Kardeş, 
Mektubunu alalı bir haftayı geçti. Sana yazamadım. Altı- yedi aydır elime kalem aldığım yok. 
‘Yazmayan Yazar mı denir bana?’ Anlaşılan yazar falan değilim artık. Gene de Tanpınar’ın 
dediği gibi;’Yarım Kalmış Roman bir vicdan azabı gibi duruyor.’ 
Ben de özledim seni. Kasım’ın  15’inde köye gelmiştim;ama sana uğrayamadım. Belki sana 
getirecek dergi, kitap olmadığı için. Ocak ya da en geç Şubat’ta umarım pamuklar satılınca 
görüşürüz sanıyorum. 
Sağlığınızın iyiliğine, Barış’ın durumuna sevindim. Bizler de kötü sayılmayız. Bildiğin gibi 
Mehmet Hamdi ’sıçan yarışı’na girdi. Oldukça yoruluyor; ama sağlığı iyi. Her sabah okul, 
haftada üç yarım gün dershanede kurs, bir gün de iki saat özel matematik dersi. Bu durumda 
pek resim yapamıyor, ama ara sıra yaptıkları gene çok güzel. 
Dilerim yakında görüşürüz. 
Hepinizi sevgiyle öper, yeni yılda sağlık ve mutluluklar dilerim. 
                                                                       Yusuf Atılgan 
 
KENDİLERİ VE KENTLERİ... 
YUSUF ATILGAN/  MANİSA 
“MANİSA’DA dağa yakın Göktaşlı mahallesinde küçük bir evde doğmuşum. Amcamdan, 
ninemden duyduklarıma göre-o sıralar bir çeşit tahsildarlık görevi olan ‘kol memuru’ babam o 
gün gene atıyla köylerdeymiş- 1921 yılı 27 Haziran sabahı evde çamaşır yıkama hazırlığı 
varmış. Anam hafif bir ağrı duymuş ama önemsememiş; oysa ninem komşumuz ebe Naciye 
Hanım’a gidip hemen bir bakmasını söylemiş. Anam’ daha vaktim gelmedi’ diyormuş ama   
ebenin gelmesinden az sonra rahatça doğurmuş beni. Oldukça uslu bir bebekmişim; ama 1922 
yılı Eylül başında Yunanlıların kaçarken yaktıkları kentten bizler dağa sığınırken ne babam ne 
dayım alabilmiş beni anamın kucağından; o sıralar incecik, çelimsiz bir kadın olan anam 
çıkarmak zorunda kalmış beni dağa. Her yanından cayır cayır yanan koca kenti dağdan birkaç 
gün seyretmiş olacağım elbet ama hiçbir şey anımsamıyorum. Bizim evimiz de yandığı için 
yangından sonra Manisa’nın 20 km. uzağındaki Hacırahmanlı köyüne yerleşmişiz ve babam 
kol memurluğundan ayrılıp bir bakkal dükkanı açmış orada. Yakınlarımız kentte olduğu için 
sık sık gider gelirdik Manisa’ya; sonraları ilkokulun 4.ve 5. sınıfları ile ortaokulu 
kiraladığımız küçük evlerde ninemle okuduğum çocukluğumun Manisa’sı düzgün, geniş 
sokaklarıyla evden çok arsası olan bir kentti. Şimdi hantal apartmanların yükseldiği, Nişancı 
Paşa Mescidinin yanındaki geniş arsada top oynardık. Çoğu kez sabahları, Manisa’nın 
ağaçlandırılmasında büyük emeği geçen ’Manisa Tarzanı’ diye bilinen bizlerin kısaca ‘Hacı’ 
dediğimiz Ahmet Bedevi’nin Çamlık’taki tek odasından çıkıp küçük havuzun buzlarını 
kırarak suya girmesini seyretmek için evden erkenden çıkardım. Yaz- kış yalnız kısa bir mayo 
ile dolaşan ‘Hacı’yı yılda bir gün Cumhuriyet Bayramı töreninde belediye çavuşu 
üniformasıyla görünce şaşardık.Hacının bir görevi de Topkale’de tam saat 12’de öğle topunu 



patlatmaktı. Çoğu günler onun topu patlattıktan sonra dağdan koşarak inişini seyrederdik 
hayranlıkla. 
Ovadan neredeyse dimdik yükselen Spil Dağının eteğinde uzanan bu kentte Eski Lidya’dan, 
Romalılardan hiçbir iz kalmamış şimdi. Saruhan Beyliği’nden bir cami(Ulu Cami), bir de 
türbe var. Çoğu eski yapıtlar Osmanlı çağından kalma; Fatih Mehmet’in, Kanuni 
Süleyman’ın, III. Murat’ın, III. Mehmet’in devlet yönetimine alıştıkları bu eski Şehzade 
Sancağı’nda olağan bir şey bu. I. Süleyman’ın anası Hafsa Sultan’ın yaptırdığı Sultan Camii 
ve Şifahane’sinin kentin yaşamında önemli bir yeri var. XVI. Yüzyılda Şifahane hekimi 
Merkez Efendi zamanından kalma bir gelenekle her yıl 22 Mart’ta- son yıllarda Nisan 
sonlarında- Nevruz’u karşılama töreni yapılır. Mesir Şenliği denir buna. Mesir macunu kırk 
bir çeşit baharat karıştırılarak kazanlarda kaynatılır, hazırlanır ve Mesir günü Sultan 
Camii’nin ve Şifahane’sinin kubbelerinden aşağıda çevreden gelenlerle birikmiş büyük bir 
kalabalığa küçük kağıt paketlerde saçılır. Kaynatılırken hocalar duasını da okudukları için bu 
Dua’lı Mesir’lerden yiyene akrep, yılan sokmayacağına inanılır. Yukarıdan atılan Mesir’leri 
kapmak için kalabalıkta itişip kakışmalar olur. Yoksul yaşlı bir kadının ağzından uydurulmuş 
bir de tekerleme vardır:’Oğlum hafız baksanya, bu yanne de atsan ya; bakmaz ki, baksa da 
atmaz ki; eli şemsiyeli, ipek feraceli hanımlara atar.’Mesir şenliği günü dışardan gelenlerin 
çokluğundan biraz geç kalanlar aşevlerinde, köftecilerde yiyecek bir şey bulamazlar. 
Fatih’in tahta çıkışında öldürttüğü kardeşlerinin türbesi olduğu söylenen ‘Yirmi İki Sultanlar 
Türbesi’ güzel bir yapı olmamakla birlikte ilginçtir. 
Çaybaşı deresinin yanından ağa çıkan yolun solunda belki de Niobe  efsanesine kaynaklık 
eden ‘Ağlayan Kaya’ vardır. 
Kentin dışında, doğusunda Gediz Irmağı kıyısındaki Akpınar gezintisinin üstünde ‘Bereket 
Tanrısı’ denilen bir kaya ovaya bakar gibidir. Sözde ‘baktığım yerde altın var,’ dermiş; bir 
bakıma doğrudur bu, kayanın baktığı ova her türlü değerli toptak ürünlerinin üretildiği verimli 
bir ovadır. Pamuk, buğday tarlaları, çekirdeksiz üzüm bağlarıyla kentin ve çevresindeki kentin 
ve çevresindeki kasabaların, köylerin geçim kaynağıdır. Manisa yerlilerin nerdeyse tümünün 
ovada bağları ve bağ evleri vardır; yaz aylarında bunlardan oturdukları için kent tenhalaşır. 
Manisa’nın en eski yapıtlarından en önemlisi kuşkusuz III. Murat’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı 
Muradiye Camii ve külliyesidir. Dağ eteğinde, kentin nerdeyse her yerinden görülebilecek bir 
yerde yükselen bu güzel, çift minareli camiyle şimdi arkeoloji müzesi olan medrese arasında 
18. yüzyılda yapılmış ama külliyenin uyumunu bozmayan bir yapı da Muradiye Kitaplığı’dır. 
Şimdi yalnız çocuk kitaplığı olan bu yapı yeni, büyük Kitapsaray yapılmadan önce kentin en 
önemli kitaplığıydı. Çocukluğumda, özellikle ortaokuldayken çoğu tatil günleri burada kitap 
okurdum.Ufak tefek, gözlüklü kitaplık memuru Feyzi Efendi bir gün istediğim kitabı verirken 
‘Çoğu zaman roman okuyorsun, derslerin nasıl?’ demişti. Çok iyi olduğunu söylediğimde pek 
inanmamış gibi geldi bana. Bir süre sonra karne aldığımızda, karnemi yanıma alıp ona 
göstermiş ve bir ‘aferin’ almıştım. 
Sipil dağının önünde yaşayanları çarptığı kentte herkesin kaçık olduğu, bu yüzden ilk 
tımarhanenin Manisa’da yapıldığı ve Hacı Hasan’ın (tımarhanenin) her zaman dolu olduğu 
söylenir. Bu genelleme pek doğru olmasa gerek ama çocukluğumun iki zararsız kaçığını 
anımsıyorum: Çoğu çarşıda dolaşan, aşçıların, köftecilerin parasız doyurduğu; ama kimi 
şakacı esnafın da koca bir tas suya şeker atıp ‘İsmail çay içer’ diye bunca suyu içirttikleri Deli 
İsmail ile çoğu Kurşunlu Hanı’ın yüksek taş duvarları önünde durup ellerini kollarını 
sallayarak’puufff.puuufff’ diye bağıran, yalnız kendisinin gördüğü şeytanları kovduğu 
söylenen Malik Dede. Akşamüstleri çarşı fırından taze ekmeğimizi alıp eve dönerken, biraz 
uzağından ürpererek seyrederdim onu. Kovmaya çalıştığı şeytanlar ‘dokuz Lahavle’yle bile 
kovulamayan, inatçı şeytanlar olacaklar ki her gün sürekli bağırırdı Malik Dede.. 
Çocukluk arkadaşlarım Türkan, İbrahim, Nuri, ortaokuldayken ilk aşkım Ayten kimbilir 
neredeler şimdi? Sonraki dostlarımı her gidişimde gene görüyorum orada: Sözünü sakınmaz 



eski Kitapsaray memuru Hakkı, sevimli inatçılığıyla eski müze memuru Muharrem, kentin her 
türlü toplumsal, kültürel işlerinde yakınmadan çalışan Sadık, her konuda olumlu, iyimser karı- 
koca Muazzez’le Hikmet, işlerinde karamsar ama iyi insan &ahir. Burada keselim, kentin 
insanlarından söz etmeyi sürdürürsem bitmez bu yazı...” 
                                                   Sanat Olayı, sayı 6, Haziran 1981 


