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Bİr Alİmİn Olümü ... 
PROF. DR. ŞÜKRÜ HALUK AKALIN 

stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tütk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünde öğrenime başladığım ilk günlerde hocamız Prof. 
Dr. Kemal Etaslan sözlükleti anlatıyordu. Bir sözlük türü ilk 

anda adıyla dikkatimi çekti: Elimolojik so·zliik ... Daha önce hiç duymadığım 
bu sözlük türü hakkında bilgiler verdikten ·sonra Prof. Dr. Eraslan sözlerini 
şöyle tamamladı: Tiirkfeııiıı eıiıııolojik so'zliiğiiııii Prof Dr. Hastm Ereıı hazırla

maktadır, yaklılda yaY/JJılClJltlcak ... 

İşte o günden sonra etimolojik sözlük ile Prof. Dr. Hasan Eren'in adları 
özdeşleşti. Etimolojik sözlük denince aklıma Hasan Eren adı geliyor, Hasan 
Eren adı anılınca da l)azıdamakta olduğu etimolojik sözlük gözlerimin önün
de canlanıyordu. 

Urla'da Kô"ken Bilgiii Siizliiğii Üzerine Yapcığımız Görüşme 
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Prof. Dr. Hasan Eren'i böyle ra

nıdım ... Sonra yer adlarıyla, sözlerle 

ilgili köken bilgisi yazılarını başra 

Belleteıı ve Tiirk Dili olmak üzere çe

şidi dergilerde okudum. Tiirk AIIJik

lopedisi'ni karıştırdığımda yine karşı

ma Prof. Dr. Hasan Eren adı çıkıyor

du. Türklük bilimi ile ilgili çeşidi 

konularda da karşı ma çıkan adların 
başında Prof. Dr. Hasan Eren geliyor

du. Ancak Prof. Dr. Hasan Eren ile 

hiç karşılaşamamıştım. İsranbul'da 
öğrenim gördüğüm için Ankara Ün i

Tafar Türkolog Prof. Dr. E/bem R. Tenijeı! ile versİresindeki bocalarıınızı pek göre

(E)'liiI2000) miyorduk. Yalnızca onu ranıyan ho

calanmızın anlattıklarını dinliyorduk. Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçtikten sonra bölümdeki mes

lektaşım Yrd. Doç. Dr. Kayahan Erimer'den Prof. Dr. Hasan Eren hakkında 

çok şey dinledim. Yrd. Doç. Dr. Erimer, Prof. Dr. Eren'den doktora yapmış 
tek kişiydi. Uzun yıllar asistanlığını yapmış, birlikte çalışmışlardı. Tanıyan

lar Prof, Dt. Hasan Eten'in ram bir bilim adamı olduğunu anlatıyor, kıvr~k 
zekasından ve İnce esprilerinden söz ediyordu. Prof. Dr. Hasan Eren adı be

nim için böylece bit efsaneye dönüşmüştü", 

Prof. Dt. Hasan Eren ile yüz yüze ranışmamız 1989 yılında oldu. Yayına 

hazırlamış olduğum Saltııkııaıııe'nin baskı işlerini rakip etmek üzere Anka

ra'ya gelmiştim. Basımevinde işlerimi bitirdikten sonra Türk Dil Kurumuna 

da uğradım, Kururnda hocam Prof. Dr. Osman Fikri Settkaya ile katşılaşmış
tım. Prof. Dt. Settkaya, hem üniversiteden hocamdı hem de hemşehtimdi ... 

Biraz sohbet ettikten sonra "Ha!J7kçıığuJJl, flasdn Eren ile !emıpm !}ii biÇ" diye 

sordu. "Ha)'ır" deyince, "O ZdJJldIJ odaJlnd git, kendini tamt} ziyaretine geldiğinj 

sbyle" dedi. Hocam Prof, Dt. Settkaya'nın tavsiyesi üzerine Türk Dil Kurumu 

Başkanlık katına çıktım, Kapıyı çaldım, içeriden Bllyrtlııııııi diye bir ses yük
seldi ... Bu Prof. Dt. Hasan Eren'in sesiydi ... İçeri girdim, Prof. Dt. Hasan 

Eren, masasında yığılı kitapların arasına gömülmüş bit biçimde çalışıyordu . 

İçeri girmemle birlikte ayağa kalktı. Kendimi tanıtarak elini öpmek üzere 

eğildiğimde elini geri çekti. Masanın önündeki koltuğu işaret etti. Oturdum. 

Yaptığım çalışmalardan söz ettim. Beni dikkatle dinliyordu. Herkese karşı 
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olduğu gibi bana karş ı da son derece nazikri. Kısa sorular soruyor ben de kı
sa kısa cevaplar veriyorum. Bu tanışmanın ardından İzİn isteyerek ayrıldım. 

Vedalaşırken yine elini öprürmek isrememişr i ... 

Birkaç y ıl sonra ben de Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyeliğine seçil
mişrim. Kurum Başkanı Prof. Dr. Ahmer Bican Ercilasun idi. Prof. Dr. Ha
san Eren de Bilim Kurulunda yer alıyordu. Bilim Kurulunun yanı sıca çeşir
li kollarda da görev almışrım. Anık Kuruma daha çok gidip geliyordum. 
Böylece de Prof. Dr. Hasan Eren ile daha çok karşı laşma, konuşma fırsarı olu
yordu. 

Bilim Kurullarında Prof. Dr. Hasan Eren çok az söz alıp konuşuyordu. 

Ama söyledikleri hep özlü sözlerdi. Genellikle Eveeeeel! diyerek söze başlar, 
başını iki yana sallayacak konuşurdu . Herkese karşı her zaman kibardı, nazik
ri, saygılıyd!. .. Cekerinin düğmesini daima iliklenmiş olarak görürdüm. Bi
lim Kurulunda, kollarda söz aldığı zaman anlarrıklarından her zaman yeni bir 
şeyler öğrenirdim. 

Prof. Dr. Hasan Eren, güncelolayları da yakından izler, gazerelerden ha
berleri ve köşe yazılarını keser, bunlarla ilg ili ilginç yorumlar yapardı. Bir bi
lim adamı olarak yurr içindeki ve yurt dışındaki bürün yayınları izlerdi. Bu 
yayınlarda ilgisini çeken bir konu mutlaka olurdu. Prof. Dr. Eren'i yakından 
canıdıkça ona olan hayranlığım ve saygı m da anıyordu. İnsanları yakından ta
nımanın en iyi yolu birlikte yolculuk yapmakm derler ... Onu yakından tanı
mamda birlikte yaptığımız yolculukların da payı vardı. Prof. Dt. Hasan Eren, 
yolculuk sırasında da nezakerinden, saygısından, kibarlığından hiçbir şey 
kaybetmiyordu. 0l1uiıla yolculuk aytı bir zevkti . Çok hoşsohberri ... Bu ara
da bir küçük ayrıntıdan söz edeyim ... Galiba Prof. Dr. Hasan Eren, uçak yol~ 
culuğundan korkuyordu ... 2000 yılında Belçika'ya giderken uçakta en arka 
sırada yan yana oruruyorduk. Mmorlardan yükselen ses kulaklarımızı doldu
rup uçağımız kalkışa geçtiğinde Prof. Dr. Eren bana dönerek "Akıl 0/011 bıııw 

binmez" demişti ... 

Kurum Başkanlığ ına atanmamdan sonra Prof. Dr. Hasan Eren ile daha 
sık görüş ür olmuştlik. Kuruma geldiği zaman lar bazen adama uğruyordu, 
sohber ediyorduk. Ama daha çok kollarda toplantı sırasında karşılaşıyorduk . 

Üyeliklerin sona ermesi, kuruluş yasamızdaki eksik maddeler yüzlinden yeni 
dönem üyelerimizin seçilernemesinden sonra Kururnda yapayalnız kalmıştım. 
Yapılması gereken pek çok iş vardı ama Kururnda danışacağım, iş birliğ i ya-
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pacağım bilim adamı kalmamıştı. İşte o günlerde Prof. Dr. Eren ile telefonla 
da olsa sık sık görüşüyor, onun düşüncelerini alıyordum. Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararlarıyla Kurumumuzda yeni 
çalışma gruplarının kurulmasıyla bir bilim kadrosu oluşrukran sonra da Prof. 
Dr. Hasan Eren ile telefonda görüş alışverişini sürdürdüm. 

TDK'nin 69. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz törende 
Kurum ile ilgili anılarını anlatmasını istemiştim. Prof. Dr. Hasan Eren, 12 

Temmuz 2001 günü düzenlediğimiz törende bitmesini hiç istemediğimiz ha
rika bir konuşma yaptı. Kurum ile ilgili anılarını tadı üslubuyla ve İnce es

prileriyle süsleyerek anlanyordu. Dinleyiciler nefeslerini tutmuşlar Prof. Dr. 
Eren'i dinliyorlardı. İşte ne olduysa o anda oldu, salon birden karanlığa gö
müldü ... Kurum binamızın da bulunduğu Kavaklıdere'de bir arıza sonucu 
elektrik kesilmişti. Hemen ışııdaklar, mumlar getirttim, Prof. Dr. Eren, ko

nuşmasını mum ışığında sürdürecekri. Prof. Dr. Hasan Eren fırsatı kaçırma
dı ve "Eveeeet, bô)le eski emtlar emecık ml/ııı lj1ğmda (m/attlır" diyerek İnce espri

lerinden birini daha yaptı. Bu konuşmayı daha sonra Tiirk Dili dergisinin 
598. sayısında yayımladık. Ancak hocamızın anıları bu yazıyla bitmiyordu, 
bitmeyecekti ... Daha sonra anıİarın ikinci bölümünü de gönderdi, onu da 

Tiirk Dili dergisinde yayımladık. Meraklıları için küçük bir bilgi: Ömrünün 
son günlerinde her iki yazıyı birleştiren ve eklediği yeni bölümlerle bütün le
yen Prof. Dr. Eren'in TDK ile ilgili anılarını yakında kitap olarak yayımlıyo
ruz ... 

Prof. Dr. Hasan Eren'in nüktelerinden birine yer vermek istiyorum. 25 
Mayıs 200 ı günü Bilim Kurulu roplantısındaydık. Prof. Dr. Hasan Eren sol 
tarafımda en ba!ita oturuyordu. Bilim Kurulu üyeleri görüşülmekte olan bir 
konuyla ilgili olarak söz alıyorlardı. Söz alırken de ellerini kaldırıp soyadıarı
nı söylüyorlardı: Anbarcıoğlu ... Kocaoğlu ... Mazıoğlu ... Oflazoğlu ... Saka
oğlu ... Prof. Dr. Hasan Eren hoca da elini kaldırdı "Hasan" dedi, durakladı, 
sağına soluna bakındıktan sonra muzip bir gülümsemeyle "Hasan Erenoğlıı" 

dedi ... Bürün üyeleri güldürmüşrü ... 

İmla Kılavuzu Çalışma Grubu yeni kılavuzu hazırlamış, kılavuzun basım 
kararı alınması gündeme gelmişri. Birkaç üye dışında çalışma grubu üyeleri
nin büyük bir bölümü yeni kılavuzun Yazım Kılavuzu adıyla yayımlanmaslOı 

istiyordu. Ben de Yazım KtIavıızlı adının verilmesinden yanaydım. Ancak Bi
lim Kurulumuzun olmaması yüzünden bu konuda karar verecek yerkili bir 
kurulumuz yokru. Bunun için son dönem Bilim Kurulu üyeleriyle mevcur ça-
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Prof Dr. Zeyııep Korkıııa=, Prof Dr. !-Immı Ereıı, Prof Dr. Şükrü Hııllik ılka/ııı, Prof Dr. Güııay 

Kaı'tlağaf, Tımm Oflll'::'Oğ/ıı, Prof Dr. Hmıı:.;a Zülfikar, 

lı ş ma gruplarının üyelerine bir yazı göndererek düşüncelerini almak istedim. 

Bu arada Prof. Dr. Hasan Eren'i de relefonla arayarak düşüncesini sordum . 
Prof. Dr. Eren rek cümleyle cevap verdi: Yazıııı olsllI1 ... Düşüncesini bir ya
zırla bildirmesini isrediğimde de el yazısıyla yazdığ ı yazıda yazım ve imla ko
nusundaki görüşünü, bir başka yazıda da yeni kılavuzdaki kurallada ilgili dü
şüncelerini de göndermişti. FcızıTII KtfCl-VIIZII ile ilgili görüşünü el yazısıyla bu 
yazının sonunda bulabilirsiniz. 

1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'nın sekseninci yılı dolayısıyla oluşruru
lan düzenleme kuruluna seçildiği günlerde önerilerini yazılı olarak bildirmiş

ri . Önerileri arasında Prof. Dr. Ahmer Caferoğlu'nun yayımladığı Azerbaycaıı 
Yım Bilgisi dergisi nin npkıhasımının yapılması da yer alıyordu. Kurul bu 
öneriyi benimsedi ve ?asım kararı alındı. 

Türk Dil Kurumunun kuruluşunun yermiş beşinci yıl dönümü ve yermiş 
beşinci Dil Bayramı ile ilgili erkinlikleri rasadamak ve yürürrnek üzere kuru
lan kurul. Prof. Dr. Hasan Eren de seçilmişti . İzmir'de olması yüzünden rop
Iannlara kanlamıyordu ama yine sık sık relefonla arıyor ve yermiş beşinci yıl
da neler yapılması gerekriğini söylüyordu. Telefon kon~masında yermiş be
şinci yılda TDK'nin köken bilgisi sözlüğünü yayımlaması gerektiğini döne 
döne dile gerirmişri ... Kurucumuz ve koruyucu Genel Başkanımız Ata
rürk'ün TOK'nin kurulduğu günlerde erimoloji sözlüğünün yayıml.ması is
reğini sözlerine ekliyor ve yermiş beş yıl sonra da olsa bu sözlüğün y.yımlan
masının arrık zorunluluk olduğunu söylüyordu. Konuyu kurulda ele aldık. 

Oy birliği ile Ti;rkfenin K.ken Bilgisi Sözlüği; .dıyla bir proje yapılması ve söz
lüğün Prof. Dr. Hasan Eren tarafından hazıdanması kararı verildi. Konuyu 
kendisine bildirdiğimde yedi ayda hazıdayabileceğini söyledi . Sözlüğün ilk 
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baskı s ını oğluy l a birlikte yapmıştı ama dağıcım ve satış' ile ilg ili sorunlar yü
zünden umduğunu bulamamışt ı. İlk baskıdan sonra neredeyse iki katı kadar 
malzeme oluştuğunu söylüyordu. Projenin ayrıntılarını görüşmek üzere 15 
Aralık 2006 günü Urlaya gittim. Oğlu Seçkin ağır hasraydı. .. Hasan Eren 
hocanın sağlığı fena değildi ama oğlunun durumuna çok üzülüyordu. Sözlü
ğün TDK rarafından yayımlanacak olması kendisini çok sevindirmişti . Proje-

272 nin pazarlığını yaparken Prof. Dr. Hasan Eren'in tok gözlüğünü gördüğüm
de ona olan hayranlığım bir kat daha artm ı ş tı. Ankara'ya dönüp projeyi 
AKDTYK Yönetim Kuruluna sunduk. Tam da o günlerde hocamızın oğlu 

Seçkin , Hakk ' ın rahmetine kavuşmuştu. Hoca, ömrünün son günlerinde og
lunun ölümünü görmekle yıkılmıştı ... 

Bu arada AKDTYK Yönetim Kurulu sözleşmenin noterden yapılması 
kaydı y la projeyi onay lamıştı. Prof. Dr. Hasan Eren'i bir imza için Ankara'ya 
getinemeyeceği mize göre benim yeniden Uda'ya gitmem gerekecekri . Ur
lanı n tek notetine birlikte gi ttik. Hocanın 1919 doğumlu olduğunu gören 
noter, Devlet Hastanesinden akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor al
mamız gerektiğini söyleyince Devlet Hastanesinin yolunu runuk. Hasranede
ki kalabalığı görünce önce durumu anlarmak üzere gi ttiğimiz Başhekim şan

sımıza dile, edebiyara meraklı ç ı kmışrı. Psikiyarrı beklerken Başhekimin oda
sında koyu bir sohbet başladı. Hasan Eren hoca Bulgaristan, Macarisran anı
lanndan güncel olaylara ratlı üslubuyla hemen her konuya deği niyordu. Der
ken konu bir fılme geldi. Başhekim fılmin başrol oyuncusunu harırlayama
yınca Hasan Eren hoca Gre!" G""bo dedi . . . Başhekim hocanın belleğ ine hay
ran kalmışn. Telefon açrı, Psikiyatrm gelmesine gerek )ıok, raporıı ben yazıyorilm, 
dedi. Raporu aldıkran sonra söz l eşmeyi norerde imzaladık . Böylece Tiirkçeııiıı 
Ko'keıı Bilgisi So'zliiğii projesi resmiyet kazanmış oluyordu. 
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Prof. Dr. Eren, Tiirkçeııiıı Ki/keıı Bilgisi Siizliiğii adını verdiğimiz hayatının 
eserini tamamlamak üzere büyük bir heyecanla çalışmaya başladı. Sözlük, 
onun hayata yeniden tutunmasını sağlamışt!. Ankara'ya dönerken bana verdi
ği büyük ve kalın zatfta damadı Ahmet Tançgil'e göndetdiği yeni maddeler 
vardı. Sözlüğün dizgisini kızı ve damadı üstlenmişlerdi. Haftada bitkaç kez 
hocayla telefonla götüşüyorduk. Yazdığı bölümlet konusunda bana bilgi ve
tiyordu. Temmuz sonunda sözlüğü TDKye teslim etmek üzete anlaşmıştık. 
Baskıyı kısa sütede yapıp yetmiş beşinci Dil Bayramı törenlerine yetiştirecek
tik. Ancak bit gün kızı Çiçek beni telefonla aradı ve babasının evde düştüğü
nü, başında büyük bir yara oluştuğunu, birtakım sağlık sorunlarının da orta
ya çıktığını söyledi. Yaşlılar için en büyük tehlike olan ev kazalarından biri 
Hasan Eren hocanın başına gelmişti ... 

Çiçek Eren'in anlattığı na göre daktilosunda takılı kiiğıtta Hıdtellez mad
desi vatdı. .. Maddenin yarısına geldiğinde sandalyesinden kalkrığında yete 
düşmüştü. Hemen hasmneye kaldırılmıştı ancak durumu ağırdı. Buna karşın 

Hasan Eten hoca kısa sürede kendisini toparlayarak hayati tehlikeyi adareı. 
Prof, Dr. Hamza Zülfıkar, arabasıyla Prof. Dr. Eren'i Ankara'ya getirdi. Özel 
bir hasmneye kaldırıldı. Hemen kendisini ziyarete gittim, derin bit uykuday
dı. Daha sonra iyileşti ve evine çıktı. Evinde kendisini ziyarete gittiğimde 
uzun uzun konuştuk, herkesin heyecanla Tiirkçeniıı Kblw} Bilgisi Sözliiğii'nü 
beklediğini söyledim. Gözlerinde umut vardı.. , "Çalışll/cı)'tl başlayacağıııı" di
ye söyledi, Ancak sonra durumu bir kez daha ağırlaştı. Yine hasmneye kaldı
rıldı. Yoğun bakırnda kendisine geldiğinde ziyatete gittim, Ancak bu defa 
durumu pek iyi görünmüyordu, Bitkaç gün sonra biraz iyileşince evine çıkar
dılar. Eve çıktığını duyunca hemen evini aradım. Hoca telefonda konuşabili
yordu ... İyileştiğini:bitaz daha kendisini toparladıktan sonra Tiirkçeııiıı KhkelI 
Bilgisi Sözlüğii üzerinde çalışmaya başlayacağını söyledi. Ben yine kendisini 
reşvik ediyor, herkes in sözlüğü heyecanla beklediğini söyıüyordum. "İıışallab 
ftlJJ/alıılaytlCt/ğım Baıkan" dedi ... Aramızdaki son görüşme bu sözlerle sonlan
dı. 26 Mayıs günü öğleden sonra bir yarışmanın seçici kurulunda görevliyken 
cep telefonum çaldı. Arayan damadı Ahmet Tançgil idi ... Ptof. Dr. Hasan 
Eren Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu ... 

Türk sözlükçülüğünün, Türk ansiklopediciliğinin, Türklük bilgisinin 
büyük ismi Prof. Dr. Hasan Eren seksen sekiz yaşında aramızdan ayrıımıştı. 
Bir iilimin ölümü, iilemin ölümü imiş ... Seksen sekiz yıla karşın pırıl pırıl 
belleğindeki bilgilerle Prof, Dr. Hasan Eren'i yitirdik ... Değerli hocamıza 
yüce Tanrı'dan sonsuz rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. 
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