MERHUM YAVUZ ARGIT ve BİR HATIRA
Nurettin ALBAYRAK

İstanbul’a geldiğim 1984 yılından itibaren daha önce tanıdığım yazar ve akademisyen
dostlarım vasıtasıyla tanıdığım ve her cumartesi günü öğlenden sonra ziyaret ettiğim yerler
arasında Beyaz Saray’daki Enderun Kitabevi de vardı. Enderun Kitabevi küçücük bir yer
olmasına rağmen pek çok insanın toplanıp sohbet etmesine ev sahipliği yapardı. Üçer kişinin
sığabildiği L şeklinde iki alçacık kerevetten ve bir sandalyeden başka oturulacak yeri yolktu.
Sandalyede orada bulunduğu zaman mutlaka merhum Ali İhsan (Yurt) ağabey, kerevetlere ise
erken gelenler oturur, sonradan gelenlere yer vermek ise nadirattandı.
Enderun Kitabevi’ne rağbet gösterilmesinin belki de en önemli sebebi bu kitabevinin
sahibi Muhterem İsmail Özdoğan’ın samimi tavırları –ki bu samimi tavırlar fazlasıyla
mahdumları sevgili Ahmet ile Sinan’da da vardı- hiç eksik etmediği ve o daracık yerde
demleyip gelenlere ikram ettiği nefis çaylarıydı. Tabi bunlar yanında eksik olmayan bir şey
daha vardı: kitap. İsmail Bey daha çok eski kitap satmakla beraber, hafta içinde çıkan yeni
kitapları da gelenlerin görebileceği bir yere koyar, Mustafa Kutlu’nun deyimiyle “Enderun
uleması” bu yeni kitapları inceler, her biri kendine has tenkitlerde bulunurdu. Enderun
ulemasından Ali İhsan ağabey dışında bugün ahirete intikal etmiş diğer önemli bir isim de –
Enderun’a sürekli gelmese de- Marmara Üniversitesi rektörlerinden Prof. Dr. Hakkı Dursun
Yıldız’dı. Mehmet Şevket Eygi, İsmail Erünsal, Mustafa Kutlu, Mustafa Uzun, Mustafa
Miyasoğlu, Nihat Azamat, Sadık Albayrak, Abdullah Uçman, merhum Syfettin Manisalıgil,
İsmail Kara, merhum Cengiz Aydın, Durali Yılmaz, M. Ruhi Şirin, Beşir Ayvazoğlu –bazıları
sürekli olmasa da- Enderun Kitabevi’ne uğrayanlardan aklımda kalan isimler. Bunlar yanında
kitap meraklısı olduğu bilinenler içinde Gemlik’te oturmakla beraber zaman zaman Enderun
kitabevi’ne gelip kitaplarından, özellikle bazı kıymetli kitapların kendisinde biri ev, biri de
muayenehane nüshası olmak üzere iki nüsha bulunduğunu övünerek anlatan Dr. Abdullah
Öztemiz Hacıtahiroğlu, Avukat Orhan Bey ve o zaman adını bilmesem de merhum Yavuz
Argıt hatırlayabildiğim isimler.
Yavuz Argıt, Enderun Kitabevi’ne sürekli gelmediği için ben kendisini normal bir
kitapsever olarak biliyordum. Yıllar sonra, yanılmıyorsam 1990’lı yılların ikinci yarısında –ki
artık Enderun uleması dağılmıştı- yaz tatili için memleketim Erzincan’da bulunuyordum.
Kardaşimin Erzincam Sanayi Çarşısı girişinde bulunan dükkânının önünde bir dostumla
oturmuş sohbet ediyorduk. Bir ara iki elinde iki poşet, kendisini tanıdığım; ancak Erzincanlı
olmadığını bildiğim birisinin geldiğini gördüm. Hemen yerimden kalkarak kendisini
kerşiladım ve tanıştığımızı söyledim. Kendisi de beni tanıdığını ve Enderun Kitabevi’nde
zaman zaman karşılaştığımızı belirtti. Erzincan’a nasıl düştüğünü sorduğumda, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu turuna çıktığını, birçok ili gezdiğini ve illerde yayımlanan birçok yeni
kitap aldığını belirtti. Tâ Van’daki Aktamar Adası’na kadar gittiğini, orada emniyet yetkilileri
tarafından ajan olabileceği şühesiyle epeyi sıkıştırıldığını, yakayı zor kurtardığını anlattı.
Erzincan’a da bir gün önce geldiğini, bugün kitapçıları gezerek özellikle Erzincan’da
yayımlanan bazı kitaplar aldığını ve akşama da otobüsle İstanbul’a döneceğini, bunun için de
terminele gidip kitapları emenete bırakacağını söyledi. Kendisine ikram ettiğimiz çayı içtikten
sonra izin isteyerek yanımızdan ayrıldı.
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Merhum Yavuz Argıt’ı o karşılaşmadan sonra birkaç yıl göremedim; tâ ki kitaplarını
İSAM Kütüphanesi’ne bağışlayana kadar. Kocaeli Üniversitesi’nde çalışmaya başladığım ilk
yıl İSAM’la ilgim olduğunu öğrenen oda arkadaşım benden Yavuz Argıt’ı sordu. Ben de
İSAM’da kendisini zaman zaman gördüğümü söyledim. Oda arkadaşım Yavuz Argıt’ı belli
aralıklarla Kocaeli’ne davet ettiklerini ve kendisinin kitap sohbetlerinden faydalandıklarını
söyledi. Bir süre sonra Yavuz Argıt’ın binlerce kitabını İSAM’a bağışladığını ve İSAM’da
kaldığını öğrendim. Bazen öğlen yemeklerinde karşılaşır, hâl hatır sorduktan sonra kışın bile
gömlekle gezmesinden dolayı kendisine takılarak bizden çok genç olduğunu söylerdim.
Kitapları büyük özenle tasnif edilen Argıt’a İSAM Kütüphanesi’nde Yavuz Argıt
adıyla güzel bir bölüm ayrılmış ve bugün binlerce kitabı binlece okuyucunun hizmetine
sunulmuştur. Son olarak şunu da belirtmeden geçemeyeceğim: İSAM Kütüphanesi
mensupları- başta Müdür Fatih Çardaklı, M. Birol Ülker, Recep Yılmaz, Cemil Cahit Can,
Cemal Toksoy, Selahattin Öztürk, Ekrem Aslan olmak üzere- merhum Yavuz Argıt’ı hiç
yalnız bırakmadılar kendisine saygıda kusur etmediler. O da zannedediyorum kendisini
candan seven bu kitapsever dostları arasında mutluydu. Allah rahmet eylesin.
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