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ÖN SÖZ

Geçmişte yaşanan olayların geleceğe aktarılmasında bir 
köprü görevi üstlenen bu çalışmada, Aydın ailesinin misyonu 
Sabire AYDIN’ın gözünden kaleme alınmıştır.

Sabire AYDIN’ın çocukluğundan, gençliğinden ve yaşlılı-
ğından izler bulacağınız bu kitap; köklerine sıkı sıkıya bağlı 
olan bir kadının bilgi ve tecrübelerinin yanı sıra pek çok ma-
nevi değerin de içinde bulunduğu bir hayat öyküsüdür.

Köklü bir ailenin gelini olan Sabire AYDIN, bir yandan 
tarlada çalışırken bir yandan da tarlanın ortasında kurduğu 
beşikte çocuklarını büyütmüş ve o günün koşullarında, bu-
gün her birinin kendi alanında pek çok başarılara imza atmış 
olan çocuklarının yetişmesindeki yeri yadsınamaz bir öneme 
sahiptir.

Yaptığımız söyleşiler neticesinde Sabire AYDIN’ın hayatın-
da ayrı bir öneme sahip olan, dönemin manevi önderlerinden 
ve dinamiklerinden olan kayınpederi Hafız İsmail Efendi ile 
“Bölge Müftüsü” olarak anılan eşi Müftü Halit Aydın’la ilgili 
de önemli bilgiler edindik. 

Ömrünü ailesine adamış, tabiri caizse tam bir “Osmanlı 
Kadını” olan Sabire Hanım, “Her şeyin doğrusunu ve doğru 
insan olmayı ondan öğrendim.” diyerek gölgesinde kocaman 
bir aileyi barındıran kayınpederi Hafız İsmail Efendi’den ulu 
bir çınar olarak bahsediyor. Bu çınarın gölgesinde yaşamış 
olmanın verdiği güven ve huzuru ise gözlerinden okumak 
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mümkün. Çalışmamızda ise bunun kelimelere dökülmüş hâ-
lini yansıtmaya çalıştık. Böylesi asırlık bir çınarın hayatı bo-
yunca edindiği bilgi birikimi ve tecrübesini tüm nesillere ör-
nek teşkil edeceğine inanarak; tarihe, bugüne ve geleceğe not 
bırakmak için bu çalışmayı hazırladık.   
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Yaşadığımız sıra dışı günlerin kasveti altında ezilen insanlığın 
geleceğe hâlâ umutla bakmasını sağlayan annelerdir. 

Anne; yürektir, sevgidir, vicdandır, cesarettir, sadakat ve 
fedakârlıktır. 

                                              Doç. Dr. Mustafa AYDIN
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TEŞEKKÜR

Doç. Dr. Mustafa AYDIN ailenin kutsiyetine önem ver-
mekle birlikte kökleriyle olan bağının sağlam olması gerek-
tiğine ve köklerle olan bağın da sağlam olması gerektiğine 
inanır. Özellikle, anne ve babaya hayırlı evlat olmanın öne-
mini sıklıkla vurgulayan Doç. Dr. Mustafa AYDIN’ın anne-
si Sabire Hanım ile arasında derin bir bağlılık bulunması bu 
özel çalışmanın hazırlanmasında önemli bir unsur olmuştur. 
Böylesi asırlık bir çınarın bilgi birikimini nesillere aktarılması 
adına tarihe not bırakan, bana bu çalışmayı yapabilme imkânı 
sağlayan, desteğini üzerimden esirgemeyen, eğitim ve kariyer 
hayatıma daima ışık tutan Doç. Dr. Mustafa AYDIN’a saygı ve 
şükranlarımı sunuyorum.

Hoşsohbetiyle evinin kapısını açan, yaşamına konuk eden 
ve hayat öyküsünü bir yaşam reçetesi olarak içtenlikle payla-
şan Sabire Hanım’a çok teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum. 

Çalışmanın yayına hazırlanması için çaba ve emek sarf 
eden İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Pa-
zarlama Direktörlüğüne, çalışma içeriğine görüş beyanı ya da 
veri paylaşımıyla destek sağlayan Sn. Bahar AR’a, Özel Kalem 
Müdürü Tuğçe KOÇKAT’a, tüm ekip arkadaşlarıma ve Aydın 
ailesine teşekkür ediyorum.

 Gizem GÜLKANAT
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8

Sabire AYDIN, silahla havaya ateş ediyor.
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9

ÖZ GEÇMİŞ

Sabire Aydın, 1928 yılında Trabzon’un Maçka ilçesine bağ-
lı olan Kaynarca (eski adıyla Limli) köyünde Rahmi Efendi ve 
Fatma Hanım’ın üç erkek evladından sonra evin tek kızı olarak 
dünyaya gelmiştir. Sabire Hanım daha dokuz aylıkken babası 
Rahmi Efendi vefat etmiştir.

O yıllarda dönemin şartlarından dolayı mektebe gideme-
yen Sabire Hanım, ilerleyen yıllarda kendini geliştirmiş, bilgi ve 
tecrübesini çevresindeki insanlarla paylaşmayı kendine vazife 
edinmiştir. 

Gençliğinde çalışmayı çok seven Sabire Hanım, boş vakit-
lerinde eğlenmeyi ve oyun oynamayı ihmal etmemiştir. Arka-
daşlarıyla mezereye çalışmaya gidip, kalan vakitlerinde türkü 
söyleyerek, güzlembeç ve çeltik oynamıştır.

Mütemadiyen çalışan ve eğitim konusuna ayrı bir önem 
veren Sabire Hanım, İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın 
Kampüsü’nü de sıklıkla ziyaret etmektedir.

Sabire Hanım, 1951 yılında Hafız İsmail Efendi’nin oğlu 
Müftü Halit Aydın ile evlenmiştir. 54 yıl süren bu evlilikten Sa-
bire Hanım’ın yedi çocuğu olmuştur. 

Sabire Hanım eğitime önem vermekle birlikte bilhassa ha-
yatını çocuklarının eğitimine adamıştır. Bütün çocuklarının 
eğitim alması konusunda onlara her şartta destek olmuştur. Bu 
noktada sadece evde değil tarlada da çalışmıştır. Zorlu iktisadi 
ve sosyal şartlara karşı amansız bir mücadele vermiş ve kendi 
deyimiyle de meyvesini toplamıştır. Çocuklarının başarıların-
dan büyük bir onur duymaktadır. 
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Sabire Hanım’ın eşi Müftü Halit AYDIN da eğitim konusuna 
ayrı bir önem vermektedir. Her zaman çevresindekilere okuma-
ları için nasihatte bulunmuştur. “Önce İnsan Sonra Hristiyan, 
Önce İnsan Sonra Yahudi, Önce İnsan Sonra Müslüman” sözü 
ile Halit Aydın, “Önce İnsanlık” anlayışını özümseyerek her za-
man dile getirmiştir. Özellikle tüm kız çocuklarının okuması 
gerektiğini savunan, dönemin aydın ve nadir insanlarındandır. 
Evlatlarını, üniversite kurabilecek nitelikte bilim insanları ola-
rak yetiştiren Müftü Halit Aydın 19 Kasım 2005 tarihinde vefat 
etmiştir.

Sabire Hanım yaşamı boyunca eşinin görevi sebebiyle pek 
çok il ve ilçede yaşamıştır.  Eşi Müftü Halit Aydın’ın vefatından 
sonra ise İstanbul’a, çocuklarının yanına yerleşmiştir. 

10
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Ailesi  
ve

Çocukluğu
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Sabire Hanım, annenizden ve babanızdan bahseder misiniz?

Babamın adı Rahmi, annemin adı da Fatma… Anneme 
Çerkez Fatma da derlermiş. Çünkü anneannem Çerkez kızıy-
mış.

Ben doğduğumda babam yanımızda değildi, askerdeymiş.  
O dönemlerde askerliği uzun yaparlardı, babam da dört sene 
yapmış ve askerden hasta olarak dönmüş, iki-üç ay hasta yat-
tıktan sonra henüz ben dokuz aylıkken vefat etmiş, hiç göre-
medim. (Gözleri doluyor.) Babacığım otuzlu yaşlardaymış o 
zaman, çok erken ayrıldı yanımızdan hiç doyamadım…

Eminim ki yaşasaydı beni çok severdi.  Çünkü üç erkek ev-
ladından sonra evin tek kızı olarak dünyaya geldim. Babamın 
yanımda olmasını, onu görebilmeyi çok isterdim. Küçükken 
onun ardından türküler söylerdim, annem de duyunca ağlar-
dı.

Sabire AYDIN, 2018.
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13

BİRİNCİ BÖLÜM

Aİlesİ ve Çocukluğu

Kayınpederim Hafız İsmail Efendi ile babam çok iyi ar-
kadaşlarmış. Kayınpederim, “Kızım, Mustafa’nın boyu bosu 
yüzü aynı baban Rahmi’ye benzer.” derdi. Ona baktıkça baba-
cığım aklıma gelir. Babam vefat edince anacığım bizi tek başı-
na büyüttü; hem analık hem de babalık yaptı. Anacığım, “Hü-
kümet gibi kadındı.” Çok cömert, çok hamarat, çok güzeldi...

Babasız büyümenin zorluğu şüphesiz ki çok ağırdır. Emi-
nim ki bu zorluğu hayatınızın her evresinde hissetmişsinizdir. 
En çok hangi anınızda veya zor zamanınızda babanızın yanı-
nızda olmasını isterdiniz? 

Büyürken babamın yokluğunu çok sık hissettim. O olsaydı 
kimse beni illet edemezdi. Herkes onun çok güçlü bir insan 
olduğunu söylerdi, ondan korkarlarmış. Onun gücünü, deste-
ğini yanımda hissetmek isterdim. (Gözleri doluyor.) Babasız 
olanın hiç kurur mu yaşları? Acısı hâlâ yüreğimde…

    Oğlu Doç. Dr. Mustafa Aydın’dan...

...

Bu kez ebediyen kayboldun.
Aramak sormak boşuna!
Bulunmak istemeyen ve bilerek...
Yakın ama uzak, uçsuz bucak.
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Sabire Hanım genç yaşta vefat eden babasına duyduğu öz-
lemi anlatırken bir ara duraksadıktan sonra şu şiiri gözleri yaşlı 
yaşlı dile getiriyor…

…
Kovanın çiçeğinden arılar alır balı
Kız baba demeyen de nerde bulur ikbali

Hiç hoşuma gitmiyor kıravat bağlaması
Kız baba demeyen de durur mu ağlaması

Doç. Dr. Mustafa Aydın, annesi Sabire Aydın, 2019.
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BİRİNCİ BÖLÜM

Aİlesİ ve Çocukluğu

Anneniz sizi ve kardeşlerinizi babasız büyüttü. Sizlere hem 
ana hem de baba oldu. Kendisinin çok güçlü bir kadın olduğunu 
düşünüyorum. Sizce de öyle miydi? Annenize benzer miydiniz? 

Evet, annem bize hem analık hem de babalık yaptı. Ama erkek 
kardeşlerim de vardı, yaşları büyüktü. Babam vefat ettikten sonra 
anneme çok yardımcı oldular. Hiçbirinin hakkını ödeyemem.

Pek tabii anneme benzerdim ama ben daha şişmandım. An-
nem zarif, uzun boylu ve zayıf bir kadındı. Temiz yüzlü, bem-
beyaz bir teni vardı, çok güzeldi. Trabzon’dan gelmişti, köyden 
değildi, çok hanımefendiydi.

Annem yıl içinde sık sık oruç tutardı; hiç yemek yemezdi, 
yedirirdi. O çok cömert bir kadındı. Değirmenden eve dönerken 
tenekenin içindeki unu dağıta dağıta gelirdi, teneke yarılanırdı.

Muhakkak ki gençliğiniz eğlenceli ve neşe dolu geçmiştir. 
Gülümseyerek hatırladığınız bir anınız var mı? 

Evimizin kapısı herkese açıktı, misafirimiz hiç eksik olmaz-
dı. Bir gün yine misafir geldi, ben de kahve yaptım. Bilir misiniz 
bilmiyorum ama büyüklerimiz, misafire kahve yaptıktan son-
ra cezvenin içindeki kahveyi misafirin yanında içersen zengin 
olursun derlerdi. Ben de yaptığım kahveyi dağıttım, sonra cez-
venin dibindeki yoğun telveli kahveyi misafirin yanında içmeye 
başladım. Herkes bana gülmeye başladı, “Sabire neden böyle 
yapıyorsun?” diye sordular. Ben de dedim ki: 

“Zengin olacağım, zengin…” 

Evin hem en küçük çocuğu hem de tek kızı sizmişsiniz… 
Kardeşlerinizle ilişkiniz nasıldı?

Kardeşlerim büyükten küçüğe şöyleydi; Mustafa, Ömer, İs-
mail ve en son da ben olmuşum.

Kardeşlerimin isimleri şimdi çocuklarımın ismi oldu. Çocuk-

ULU BIR ÇINARIN GOLGESINDE SABIRE AYDIN.indd   15 3.05.2021   10:22



ULU BİR ÇINARIN GÖLGESİNDE

SABİRE AYDIN

16

larımın ismini kayınpederim verdi ama denk geldi işte. Mustafa 
ağabeyim, babam vefat ettikten sonra evi geçindirmek için hep 
çalışırdı. En büyüğümüz o olduğundan evin geçimini üstlenmiş-
ti. Diğer kardeşlerim küçüklerdi, okurlardı ama yine de işlere 
yardım ederlerdi. Hepsinin zanaatları da vardı. Mustafa ağabe-
yim erken yaşta evlendi. Gelinimiz de çok iyiydi. Ablalık yapardı 
bana. Bize çok yardımı olmuştur. Onu da çok severdim.

Çocukken kapının önünde yaşıtlarımla oyun oynardık. Ağa-
beyim yıllar sonra bana, “Sen oyun oynarken gelir kıyafetinin 
durumuna bakardım. Diğer çocukların yanında mahcup  ol-
mayasın isterdim.” demişti. Ağabeyim bana çok düşkündü, beni 
çok nazlı büyüttüler. O zamanlar yokluk vardı şartlar şimdiki 
gibi değildi. Hepimiz çocuk yaşta yetim kaldık. Zor günlerdi…

Sonra da kardeşlerim sırayla öldüler. Aralarında hep üçer 
sene var. Şimdi o taraftan kimsem kalmadı…

Sabire Hanım’dan…
…
Karalar giymiş yastadır başım
Ne anam var ne kardeşim

Torunlarınızla aranızdaki ilişki çok derin ve hepsinde de 
emeğiniz var. Peki sizin kendi anneanneniz, babaanneniz ve 
dedelerinizle olan ilişkiniz nasıldı? 

Ben ne anneannemi ne babaannemi ne de dedelerimi kimse-
yi göremedim genç yaşta ölmüşler… Anneannemin adı Sabire’y-
miş. Seher teyzem, “Evimizin bir tane kızı var, adı Sabire olsun.” 
demiş. Adımı teyzem vermiş. 

Babaannemin adı da Güllü’ymüş. Benim yüzümü, gözümü, 
boyumu bosumu hep babaanneme benzetirler. Çok güzel kadın-
mış öyle derlerdi…
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BİRİNCİ BÖLÜM

Aİlesİ ve Çocukluğu

“Teyze anne yarısıdır.” derler. Anneniz erken yaşta vefat 
etmiş ama Seher teyzeniz ile yakın zamana kadar hep görü-
şürmüşsünüz. Teyzeniz ile aranızda da farklı bir bağ olduğunu 
söylediniz. Bahseder misiniz?

Aslında iki tane teyzeceğim vardır. Gülfere ve Seher teyzem. 
Gülfere teyzemi hiç görmedim. Gülfere teyzem ve çocukları savaş 
zamanı Çorum’a muhacir gitmişler. Orada da vefat etmişler. Se-
her teyzem bize yakın otururdu, sürekli görüşürdük. Teyzeciğimi 
çok severdim. Yüz yaşında vefat etti… Bana, “İnşallah teyzen 
gibi uzun ömürlü olursun.” derler. 

Dayınız var mı?

Halit Efendi’nin kız kardeşinin çocuklarına dayı derdim. Ce-
mal ve Celal dayı vardı. Benim anne tarafımdan dayım yoktu. 
Annemler zaten üç kız kardeşmiş. En küçükleri de annemdi.

Doç. Dr. Mustafa Aydın, annesi Sabire Aydın, 2019.
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Amcalarınızdan ve halalarınızdan bahseder misiniz?

İki amcam vardı. İsmail amcam ben doğmadan önce, Meh-
met amcam da ben yedi yaşındayken vefat etti. Mehmet amca-
mı çok severdim. Onunla çok anımız var, hatırlarım. Dört tane 
de halam vardı. Yazili, Gülizar, Cevahir ve Asiye halam…

Mehmet amcanız ile ilgili olarak aklınıza ilk gelen anınızı 
paylaşır mısınız?

Tabii… Benim küçükken altın sarısı upuzun saçlarım var-
dı. Herkes çok severdi. Bir gün saçlarım yara oldu, kaşınır du-
rurdu. Annemde mecbur saçlarımı kesmeye niyetlendi. Bende 
küçüğüm tabii evde çığlık kıyamet ağlamaya başladım. O anda 
amcam geldi. Mehmet amcam, “Bu kız niye ağlar?” diye anne-
me sordu. Anacığım da “Saçları yara olmuş keseceğim de ondan 
ağlar.” deyince “Kesme saçını ben ilaç alır getiririm, düzelir.” 
dedi. Saçlarımı kesilmekten öyle kurtardı Mehmet amcacığım. 
(Gülümsüyor.) Beni çok severdi. Ben de onu çok severdim… 

Çocukluk arkadaşınız var mıydı? Hatırlar mısınız o günleri?

Arkadaşlarım vardı ama isimlerini hatırlamam ki kızım… 
(Biraz düşündükten sonra devam ediyor.) Kaç sene geçti üzerin-
den. Ama oyun oynardık, onu hatırlarım. Çeltik ve güzlembeç 
oynardık.

Güzlembeç?

Saklambaç, saklambaç. (Elleriyle gözlerini kapatıyor.) Eski-
den biz saklambaça güzlembeç derdik. 
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Manevi olarak evlilik sizin için ne ifade ediyor? Sizin için 
evliliğin anlamı nedir?  Bir evlilik daha güzel nasıl kurulur ya 
da daha iyi hâle nasıl getirilir?

Ben bu zamana kadar kimsenin kalbini kırmadım. Ne elti-
me ne kayınvalideme bir kere bile bir şey demedim. Biz eltimle 
dokuz sene aynı evde yaşadık, birbirimize hiç darılmadık, küs-
medik. Kocan sana kötü davransa da seninle konuştuğunda 
yaptığı kötülüğü unutursun. Çünkü onu seviyorsundur. Kısaca-
sı, bazı şeyleri görmezden geleceksin, unutacaksın. Bu evliğin en 
büyük sırrıdır; eşler ve akrabalar arasında dengeyi bulmalısın.

Sonra ben Halit Efendi’yi çok severdim. Onun saçını tarar-
dım, mendilini cebine koyardım. O da “Beni çok süslüyorsun. 
Kızlar hep bana bakacak.” derdi. 

Sabire Aydın, eşi Müftü Halit Aydın.
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Eşiniz Müftü Halit Aydın’ı ilk ne zaman, nerede gördünüz ve 
nasıl tanıştınız, anlatır mısınız?

Köyümüzde muhtarlık seçimi yapılıyordu. Köyün gençleri 
de sandık başında görevliydi. Bizde görevliydik. Sonra oy verme 
işi bitti ve sonuçlar belli oldu. Bizim tarafın seçmeni de muhtar 
oldu. Bizde sevindik, kendi aramızda gülüştük. Sonra bir anda 
telaşe oldu, masanın başındaki biri (Eşinden bahsediyor.) sessiz 
olun diye işaret etti. Müftü’nün mizacı da biraz serttir. Onu ilk 
kez orada görmüştüm. (Müftü Halit Bey edindiği eğitim ve ter-
biyeden dolayı ulu orta tezahür ve sevinci hoş karşılamamış ve 
sevinen kişilere işaretle susmasını söylemiştir.)

Peki evlilik süreci nasıl başladı, bu birlikteliğiniz kaç yıl sürdü?

O ilk karşılaşmadan sonra aradan yıllar geçti. Bir gün yuka-
rı mahalleden beni istemeye geldiler. Müftü’yü ikinci kez bizim 
evde kahve ikram ederken görmüş oldum. Müftü, (Sabire Ha-
nım eşinden bahsederken hep Müftü diyor.) o zaman 20, bende 
17 yaşındaydım. 54 yıl evli kaldık.

Dile kolay 54 yıl… Açıkcası düğününüzün ve gelinliğinizin 
nasıl olduğunu merak etmiyor değilim. O günlerden bahseder 
misiniz? 

Halit Efendi ile mart ayının pazartesi günü sade bir köy dü-
ğünüyle evlendik. Nikah kıyıldı, mevlüt okundu, yemekler ye-
nildi… O zamanlar şimdiki gibi beyaz gelinlik de yoktu. Herkes 
istediği renk bir kumaş seçerdi gelinliğini diktirirdi. Ben önü 
işlemeli pembe renkli ipek bir entari giymiştim. Halit Efendi de 
beyaz gömlek, siyah pantolon giydi. Gelinliğimi Şükran’ın za-
manına kadar sakladım. Şükranım o pembe entariyi giymişti.
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Sabire Hanım’dan…
…
Çok severdim yârimi peteğin balı gibi
Eritti yağlarımı dağların karı gibi

Güneş alıyor güneş camlı pencerelere
Eritti yağlarımı döktü tencerelere

Asmalı kara ağaçlar
Belime indi saçlar

Yaktı beni güzelim
Öyle yanar ağaçlar

Sabire Hanım evliliğinizde unutamadığınız ya da eşiniz ile 
ilgili her zaman hatırladıkça gülümsediğiniz bir anınız var mı-
dır? Varsa bizimle paylaşır mısınız?

Sabire Hanım, “Halit Efendi ile bir de bizim kahve mu-
habbetimiz var.” diyor ve anlatmaya devam ediyor…

Düğün gecesi misafirler ayrıldıktan sonra Halit Efendi ben-
den kahve yapmamı istedi. Ben de elimde iki fincan kahve ile sa-
lona geldim. Birlikte oturup içtikten sonra Halit Efendi gülüm-
seyerek, “Önceki eşim yanımda yemek bile yemezdi. Sen benim 
yanımda ilk günden kahve içtin.” dedi. O zamanlar çocuklar ve 
eşler babanın yanında kahve içmezlerdi. Çekinirlerdi. O da be-
nim ne yapacağımı görmek istedi herhâlde. 

Ben de gülümseyerek, “Ee… Ne olmuş içmişsem? Kahve iç-
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mek ayıp mı? Siz kahve içmeyi ayıp mı sayarsınız?” dedim ve 
gülümsedi. 

Bu duruma şaşırmış olacak ki, “Yok da, hiç utanmadan iç-
tin.” diyerek yineledi.

“Neden utanacakmışım, kahve içmek ayıp değil. Biz kah-
ve içeriz, utanmayız.” dedim, gülümsedi. Tabii sonra karşılıklı 
kahvemizi içtik. Bu anımızı hiç unutmadı, sık sık eşe dosta an-
latırdı. Aramızda her zaman hatırladıkça gülümsediğimiz bir 
anımız olarak kaldı. 

Sabire Hanım, bu anıyı paylaştığı anda gözlerindeki hüznü 
görmemek mümkün değil...

Sabire AYDIN.
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Müftü Halit Aydın.
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“Bir pazartesi gelin geldim, diğer pazartesi Halit Efendi askere 
gitti…” 

Ayrılmışım yârimden bitti yüreğim bitti
Ben tanımadan yârimi yârim askere gitti
Gece gezerim gece yolları seçe seçe
Ben yârimle durmadım yedi gün yedi gece 
Pişirdim yemeği nazlı yârim yemedi
Yârim gitti askere daha dönüp gelmedi

  Gelenek ve görenekler ailedeki düzenin sağlanmasında 
önemli yapı taşlarını oluşturur. Sizin ailenizde de geleneksel 
bir yapı söz konusu...

Biz evliliğimizin ilk yıllarında köydeki baba evindeydik. 
Kayınpederim, kayınvalidem, görümcem, kaynım ve eltim ile 
dokuz yıl aynı evde beraber yaşadık. Eskiden hep bir arada ya-
şanırdı. Kayınvalidem Kafiye Hanım ben gelin gittikten üç sene 
sonra vefat etti. Kayınvalidem melek gibi kadındı. Kayınvali-
dem yılın on iki ayı oruç tutardı. Sabahlara kadar Kur’an okur-
du. Çok iyi insandı çok severdim… 

Halit Efendi’nin bir erkek kardeşi dört de kız kardeşi var-
dı. Kız kardeşleri Mevlüde, Fatma ve Havva ben gelin gitme-
den önce evlenmişlerdi. O zaman bekar olan sadece Güllü’ydü. 
Onunla da çok güzel anlaşırdık.

Evlendikten sonra Sabire Hanım’a hem eşinin kız kardeşleri 
hem de eltisi arkadaş olmuş. O günlere özlem duyduğunu dile 
getiriyor…

Eltimin adı da Seyhan idi. Kayınvalidem erken vefat ettiği 
için Seyhan ile ben evin ve tarlanın bütün işlerini üstlenmiştik, 
her şeyi beraber yapardık. Seyhan, yaş olarak benden biraz daha 
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büyüktü. Bana çok yardım ederdi. Sonra çoluk çocuk olunca 
baba evinden ayrıldık ve yine yakın olan başka evlere taşındık. 
Zaten köyde evler birbirine hep yakındır. Evleri ayırdığımız za-
man Ömer daha üç aylıktı. Eltim Seyhan, ayrılmak zorunda 
kaldık diye çok ağlamıştı. Çok severdik birbirimizi çok güzel an-
laşırdık. Kâh gülerdik kâh ağlardık. Özlüyorum o günleri…

O ev hâlâ duruyor mu?

O baba evi harap hâldeydi torunum da yıktı, yeniden başka 
bir ev yaptırdı. Çok güzel oldu. Ama artık eski tadı yok ki. Ka-
yınpederim yok, Müftü yok. Şimdi o ev yeni olsa ne fayda? Hatı-
ralar, kahkahalar, üzüntüler çok şey kaldı o evin duvarlarında. 
Duvarların dili olsa da konuşsa keşke!

Müftü Halit Aydın işi gereği pek çok il ve ilçede görev yap-
mış. Beraber mi gittiniz? O dönemde gelişmeler hangi yönde 
seyreyledi?

Müftü tek bir işle uğraşmazdı, farklı farklı bir sürü iş yapardı. 
Mustafa da aynı babası gibidir. Onun gibi koşturur, durur. Müf-
tü, Maçka’dan köye geldiği vakit insanlar da hemen yanına ge-
lirlerdi. Onunla sohbet ederler, soru sorarlardı. Herkese yardım 
ederdi, çözüm yolu arardı.

İsmail daha bir haftalıkken Halit Efendi, Adana Saimbeyli 
ilçesine müftü olarak tayin edildi. Kayınpederim, İsmail daha 
çok küçük oralarda zorlanırız diye Halit Efendi’yi tek başına 
gönderdi. O da orada fazla durmadı. Az bir vakit sonra Trab-
zon Tonya Müftülüğüne tayin oldu. Oradan Akçaabat Müftü-
lüğüne geçti. Akçaabat’ta çok kaldık. 

Sonra ise Maçka Müftülüğüne atandı ve emekli oluncaya 
kadar Maçka Müftüsü olarak görev yaptı. 
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“Müftü, oturmayı da oturanı da sevmezdi.”
Emekli olduktan sonra yine evde durmazdı. Eline kazma kü-

reği alırdı bahçeye gider çalışırdı. Çalışmayı çok severdi. Otur-
mayı da oturanı da sevmezdi. Gelinler evin işi bitince otururlar-
dı. (Gülümseyerek devam ediyor.) Sonra kayınbabaları gelince 
temiz kapları dolaplardan çıkartır, tekrar yıkarlardı. İş bitse bile 
kendilerine iş çıkarırlardı. Gelinler kayınbabalarını çok sever-
lerdi. Onu sevmeyen yoktu ki…

“Hacı Anne gelmezse bizde gitmeyiz.” 
Halit Efendi’nin kendisi gibi müftü olan arkadaşları vardı. 

Topsakal, Aslan ve Osman Müftü’nün yakın arkadaşlarıydı. 
Müftüler toplanır, hanımlarını da alır hep beraber Trabzon’un 
ilçelerine gezmeye giderlerdi. Ben gitmeyince diğerlerinin ha-
nımları da gitmek istemezlerdi. Hanımlar, “Hacı Anne gelmez-
se bizde gitmeyiz.” derlermiş. Bende onları kıramazdım, bera-
ber giderdik. Beni çok severlerdi ben de onları çok severdim.

Eşiniz Müftü Halit Aydın herkes tarafından sevilen ve sayı-
lan biriymiş. Sizin gözünüzden her anlamıyla Halit Bey’i anlatır 
mısınız?

Müftü her şeyden önce çok çalışırdı ve çok okurdu. İlim irfan 
sahibiydi. Çevresindekilere sürekli okumaları yönünde nasihat-
te bulunurdu. Kayınpederim de Müftü de nasihatlerinin akılda 
kalması için onları şiir gibi yazarlardı. Müftü çocuklarına her 
zaman “Nerede olursanız olun elinizde hep bir kitap olsun, oku-
mayı ihmal etmeyin.” derdi.

Sonra, “Okuyun da hangi mesleği istiyorsanız onu yapabi-
lirsiniz.” diye de onların kendi kararlarını vermesini de isterdi. 
Çok şükür hepsi okudu, mesleklerini ellerine aldılar. Halit Efendi, 
çocuklarını çok severdi ama çalışmak söz konusu olduğunda asla 
taviz vermezdi. Çok disiplinli büyüttü. Sadece çocuklarına değil 
çevresindekilere de hep okumaları yönünde tavsiyede bulunurdu.   
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“Hatta çalışanlarına ve yakınlarına sürekli kitap hediye 
eder, sonra da onları değiş tokuş yaptırırdı.” 

Müftü’nün yetiştirdiği hocalar ondan bahsederken, “Müftü 
Hocamız olsaydı bu konuda şöyle söylerdi.” derler. Hep Müftü’nün 
düşüncelerini kendilerine örnek almışlardır. Epey zaman oldu 
Müftü öleli… Hâlâ o öğrenciler gelir, Müftü’nün mezarını ziyaret 
ederler, dua ederler. 

Müftü’nün çok seveni vardı. Müftü’nün cenazesi de çok kala-
balıktı. 72 milletten insanlar gelmişti. Fındık tarlaları dolu adam-
dı. Çevresindekilerin her sorununa çözüm yolu bulan, bilirkişi-
lik yapan biriydi. Müftü fötr şapka takardı, kendini geliştirmiş 
adamdı. Kimseye benzemezdi.

“Şiarım çalışmaktır.” sözünü dile getiren Müftü Halit Ay-
dın’ın kuşkusuz Maçka’nın bugün geldiği noktada emekleri 
yadsınamaz bir öneme sahiptir. Bu bağlamda “Aile ve Çalış-
ma” üzerine Müftü Halit Aydın’ın kaleminden bir nasihat…

Babasının öğrenme ve kitap aşkına çok yakından şahit olan oğlu Doç. Dr. 
Mustafa Aydın, 1961-2005 yılları arasında Maçka Müftüsü olarak görev ya-

pan babası adına bir kütüphane yaptırmış ve yaşatmaktadır. 
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Aile etrafta,
Bir sözüm var dinlensin.
Küçük yaşımdan beri,
Şiarım çalışmaktır…
Bardağın içinde sular;
Bakınca güzel olur.
Her çalışanın sonu;
Elbette güzel olur.

Her yerde kendini fazlasıyla hissettiren ve mevcut yapıyı 
değiştiren Müftü Halit Aydın her anlamda çok farklı biriymiş. 
Sabire Hanım, Halit Bey ile evin kedisi arasında bile derin bir 
bağ olduğunu dile getirdiniz. Anlatır mısınız?

Evin kedisi Sarı bile Halit Efendi kapıya doğru yaklaştığında 
sobanın altındaki yerinden kalkıp bizden önce karşılamaya gi-
derdi… Halit Efendi “Otur!” dediğinde oturur, “Kalk!” dediğin-
de kalkardı. Çok akıllı bir kediydi. Bende Sarı’nın önüne yemek 
koyardım, “Ye bakalım!” demeden asla yemezdi.

Halit Efendi hayvanları çok severdi. Zaten hayvanı sevme-
yen insanı sever mi? Eline bir poşet alır, içine köpekler için ye-
mek doldurur, yol boyu köpeklere dağıta dağıta giderdi. Köpek-
ler daha onu görür görmez koşuşturmaya başlardı. 

Bizim kendi köpeğimiz de vardı. Adı Karabaş’tı. Boz rengiydi. 
Harmanın kenarına yatar beklerdi. Bizim harmana biri yaklaşsın 
hemen havlamaya başlardı. Müftü’yü gördüğü zaman da zıplardı 
ayağa. Çok akıllı bir köpekti, onun ona yemek getirdiğini bilirdi.

Sabire Hanım, Müftü Halit Aydın’ın vefat ettiği zamanı mıs-
ralarla anlatıyor…

“Müftü hastalanınca Erzurum’daki hastaneye götürdük. 
Gece gittik, sabahı göremedi. Yürek kaldırmaz anlatmaya…” 
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Müftü Halit AYDIN.
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Sabire Hanım’dan...
…
Gittim nafile gezdim Erzurum dağlarını,
Ne ağlamayla çıktım Kopdağ’ın yollarını. 
Mendille silerdim yüzündeki terleri,
Ben gördüm de ağladım oturduğun yerleri.
Gaybana Erzurum’a oy varalım varalım
Dedi: İbrahim burada oturalım,
Oturalım da burada Erzurum’a bakalım.
İbrahim de söyledi: “Nasıl istersen baba.”

… 
Erzurum’u kar aldı
Kargalar havalandı
Doktor deyince yüreğim yaralandı
Dert bende verem bende
Sağılmaz yara sende
Yuvasız kuşlar gibi kalmışım bu yerde

…
Yüksek dağın buludu
Akdağına yürüdü
Doktor dedi yavruma ciğerlerin çürüdü
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Sabire Hanım’dan…
…
Mendille silerdim yüzündeki terleri
Ben gördüm de ağladım oturduğun yerleri
Kapısından aşağı dere akıyor dere
Ben gittim huysuzum namaz kıldığın yere
Saçlarımı taradım kalktım gittim Erzurum’a 
Ben huysuzu aramaya...

Oğlu Doç. Dr. Mustafa AYDIN’dan... 
...
Kim Sarar Beni?
Kim yolumu gözler, 
Her gelişimde  kim yüreğini açar?
Sevgi ile yüklü saran o kollar,
Tüm benliği ile kucaklayan, 
Sert ama merhamet dolu bakışlar.
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HAfız İsMAİl EfEndİ

Hafız İsmail Efendi 1926 yılında aldığı manevi bir işaret 
üzerine “Haçkalı Baba” diye de anılan ve asıl adı Mustafa Tar-
han olan veliyle tanışır. Hafız İsmail Efendi’nin, Haçkalı Baba 
ile çok yakın ilişki içinde olması onun kişiliğini, dünya görüşünü 
ve yaşam biçimini etkilemiştir. Son devir Trabzon velilerinden 
kabul edilen ve hakkında pek çok menkıbe bulunan tasavvuf 
ehli bir zat olan Haçkalı Hoca ile Hafız İsmail Efendi’nin bu 
birlikteliği yirmi üç yıl kadar sürmüş. Hafız İsmail Efendi bu 
birlikteliği Mevlânâ ile Şems’in birlikteliğine benzetmiştir.

Sabire Hanım, Haçkalı Baba’nın kızı İrve/Haskız ile olan bir 
anısını anlatıyor…

Haçkalı Baba dünyanın Haçkalı Babası’ydı. Bir burada gö-
rünür, bir Trabzon’da görünürdü. Kayınpederim de öyleydi… 

Bir gün Haçka’ya gittik. Haçkalı Baba’nın kızı İrve/Haskız 
bizi karşıladı. Uzun uzun sohbet ettik. Sonra, “Babamın cena-
zesini on, on beş yaşlarında çok güzel bir çocuk yıkadı. Adı Ha-
lit’ti.” dedi.

Haçkalı Baba, “İsmail Efendi beni çok sever cenazemi yı-
karken çok üzülür, beni oğlu Halit yıkasın.” demiş. Yanımda da 
şimdi hatırlayamadım, biri vardı. O da döndü dedi ki “Bak bu 
Halit’in karısıdır.” Bizi çok severdi, biz de onu çok severdik.

Hafız İsmail Efendi’nin Haçkalı Baba ile olan yakın birlikte-
liğine örnek olması bakımından, Hafız İsmail Efendi’nin torun-
larından İsmail Hakkı Aydın’ın dilinden şahit olduğu bir hatıra-
sına yer verelim…

“Beş yaşlarındaydım. Her zaman olduğu gibi dedemle Maç-
ka’dan bir ata binip Haçkalı Baba’nın kabrini ziyaret etmek için 
yola çıktık. Yaylaya yakın bir yerde durduk atı sahibine teslim 
ettik. Yaya olarak Haçka Yaylası’na vardığımızda vakit öğleyi 
geçmişti. Önce dedem Haçkalı Baba’nın sandukasını çevreleyen 
demir parmaklıkların dışında Kur’an okudu, tespih çekti.  Zaten 
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Trabzon Orta Hisar’daki evin yatak odası penceresinde Dr. Ömer Aydın’ın ve  
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın’ın objektifinden İsmail Efendi’nin görüntüsü, 1970.
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o demir parmaklıkları normalde aşmak mümkün değildir. Ben 
de yanında oturmuş onun emri üzerine ihlas ve fatiha okuyor-
ken karşıklı iki ayrı sesle “huhuu huhuu” diye iki nara duydum. 
Biraz korku, biraz şaşkınlıkla etrafa bakındım dedem yanım-
da yoktu, sanki parmaklıkların içinde belirir gibi oldu fakat 
yine gözden kayboldu. Ben gayriihtiyari okumaya devam edi-
yordum. O an zaman mefhumunu hatırlamaz olmuştum. Bir 
müddet sonra da aynı “huhuu huhuu” seslerini duyduğum an 
dedemi yanımda gördüm. Artık olağanüstü bir şeyler olduğunu 
iyice anlamış ve korkmuştum.” 

Ya Hu...
Hayret alır aklımı her baktığımda insana, 
Kudretinle çok keramet yükledin ins-u cana!
Dönmezem asla yolumdan, kesseler de başımı,
Neylesin biçare mecnun, ülfet et ağlayana!
Sırrına mazhar olur, “Ya Hu!” deyip nadan olan, 
Rahmetin deryasının bir damlası kâfi bana...

                                               İzzetzade Hafız İsmail

    Dedem de “Korkma oğlum, korkma bak ben buradayım, bir 
şey yok.” dedi. Fakat  ben artık her şeyi tam olarak fark etmeye 
başlamıştım. Zira daha önce dedemin ölülerle konuşabildiğini 
duymuştum. Evet, o gün de dedem orada Haçkalı Baba ile ko-
nuşmuştu. Orada dedemin dostları bizi misafir ettiler yemek 
ikram ettiler, sohbet, tesbihat ve zikirler yapıldı ikindi namazı 
kılındı, çay içildi. Yavaş yavaş akşam olmak üzereydi. Orada-
ki insanlar kalmamız için ısrar etti iseler de dedem gitmemiz 
gerektiğini söyledi. Dedem ile Maçka’ya doğru yürümeye başla-

ULU BIR ÇINARIN GOLGESINDE SABIRE AYDIN.indd   37 3.05.2021   10:22



ULU BİR ÇINARIN GÖLGESİNDE

SABİRE AYDIN

38

dık. Geride kalanlar gözden kaybolunca dedem şöyle bir durdu 
ve “Oğlum İsmail, atımız yok hadi sırtıma gel ve uyu bakalım.” 
dedi ve beni sırtına aldı. Ben de gözlerimi kapadım. Gözleri-
mi açtığımda Maçka’daki evimizin kapısındaydık, akşam ezanı 
okunuyordu. Kapıyı annem açtı. Dedem de akşam namazına 
gitti. Annem şaşırmıştı. Çünkü biz sabah geç vakitte çıkmıştık 
ve o günün şartlarında o zaman içinde Haçka Yaylası’na gidi-
lip gelinmesi imkânsızdı. Bir de ben yayladan akşam namazı 
yakınken çıktığımızı söyleyince annem, “Deden seni uçurmuş.” 
dedi. O zaman işin tam olarak mahiyetini anlamamıştım. Daha 
sonra dedemi tanıdıkça ve yaşananları öğrendikçe konuyu an-
lamıştım.

“Kayınpederim İsmail’in hasta olduğunu hissetmiş, yanımı-
za gelmiş.”

Kayınpederimin hisleri de çok kuvvetliydi. Bazen çocuklar 
kaza falan geçirse de haberim olmasa “Korkma kızım! Bir şey 
yok!” deyip içimizi ferahlatırdı. Çoğu şeyi önceden hisseder ve 
bize söylerdi. 

Halit Efendi Tonya’da müftülük yaparken bizde çocuklarla 
orada kalırdık. Bir akşam İsmail ateşlendi, çok hasta oldu. Ora-
da da kimsemiz yok tabii korktum bende çocuğa bir şey olacak 
diye. Sonra İsmi birden kapıya fırladı, “Dedem geldi dedem!” 
diye bağırdı. Kayınpederim İsmail’in hasta olduğunu hissetmiş, 
yanımıza gelmiş.

Sabire Hanım’dan…
…
Akşam oldu yak dedi feneri feneri
İki gemi doldurur yüreğimi veremi
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Müftü Halit Aydın’ın babası Hafız İsmail Efendi ile ara-
nızda kayınbaba-gelin ilişkisinden ziyade bir baba-kız iliş-
kisi varmış… 

Evet. Beni gelini gibi değil, kızı gibi severdi. Ben de onu çok 
severdim. Kurban olayım ben ona… Ben öz babamı hiç göre-
medim, ben çok küçükken vefat etti. Ama kayınpederim benim 
babam oldu. Hafız İsmail Efendi benim için çok farklıdır. Kur-
ban olayım ben ona…

Hafız İsmail Efendi size isminiz ile seslenmez, Emine diye 
seslenirmiş. Bunun bir anlamı var mıydı?

Kayınpederimin annesinin adı Emine’ydi. Kayınpederimin bir 
de Emine diye kız kardeşi varmış. Kayınpederimi de çok severmiş. 
Bir vakit kayınpederim çok hasta olmuş. Emine hala da, “Allah’ım 
sen kardeşimin canını bağışla, beni yanına al.” diye günlerce dua 
edip ağlamış. Daha sonra Emine hala birdenbire ölmüş, sonra da 
kayınpederim iyileşmiş… 

 Kayınpederim çok sevdiği ve erken yaşta kaybettiği ablası 
Emine haladan dolayı bana da Emine diye seslenirdi. Beni de çok 
severdi. Kayınpederim, “Mezarda benim yanıma Emine’yi koyar-
sınız.” dermiş. Benim mezarım Müftü ile onun arasındadır. 

Bugün hâlâ fotoğrafını cüzdanımda taşırım. (Hafız İsmail 
Efendi ile oğlu Ömer Aydın’ın fotoğrafını gösteriyor.) Gözleri yaşlı 
yaşlı şu cümleyi kuruyor: “Bak! Oğlum Ömer’in yüzü aynı ka-
yınpederime benzer. Kayınpederim Ömer’i de bir başka severdi.”

Hafız İsmail Efendi bir ilim adamı, bir kuvayımilliyeci ve ta-
savvuf erbabıydı. Çevresindekilerin iyi bir insan olmaları nok-
tasında hayatı boyunca da çaba göstermiştir. Özellikle ailesine 
ve çevresindekilere hangi konularda nasihatte bulunurdu?

Babamı çok severdim o da beni çok severdi. Kayınpederim 
beni neden çok severdi bilir misiniz? Ben hiç yalan söylemez-
dim. Yanlış bir şey bile yapmış olsam gider her şeyi anlatırdım. 
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İyi niyetle bile olsa söylenen yalanı sevmezdi.
Bir gün bana darılmış, ben de dayanamadım, “Babacığım 

ne oldu bana neden dargınsın?” diye sordum. Hâlâ aklımdadır, 
şöyle cevap verdi:

“Kızım, güzel bir elbise alırsın kirlendiğinde ne yaparsın? 
Elbiseyi kaynar suyla yıkarsın, sıkı sıkı çitilersin, güzelce hırpa-
larsın değil mi? Çünkü o elbiseyi sevdiğin için daha temiz, daha 
güzel olsun istersin. Ben de sevdiğim insanı o güzel elbise gibi 
biraz hırpalarım ki daha güzel olsun.” dedi.

Kayınpederin vasiyetidir: “Namahreme bakmayın, yalan 
söylemeyin, haram yemeyin, Allah’ın yolundan ayrılmayın, Al-
lah’tan korkun. Haktan ayrılmayın, insanları sevin. Mümkünse 
siyasete bulaşmayın. Unutamayacağınız iyiliği yapmayın.”

Hafız İsmail Efendi ile uzun yıllar aynı evde yaşamışsınız. 
Unutamadığınız bir anınızı paylaşır mısınız?

Babam ile sohbetimiz çoktu. Tavuklarla ilgili bir anımız var, 
aklıma geldi şimdi onu anlatayım…

Sabahtan kalkardım, evdeki işleri bitirdikten sonra tarla-
daki işler için yola koyulurdum. Tavukları da sepete doldurur 
alırdım yanımda götürürdüm. Tahtayı saplardım toprağa onla-
rı da bağlardım gezerlerdi yanı başımda. On, on beş tane piliç... 
Kayınpederim “Kızım, bu kadar zahmet etme ta oralara kadar 
niye taşıyorsun yanında bırak evin önünde gezsinler, yeter.” der-
di. Bende, “Yok babacığım tarlada daha çok beslenirler, büyü-
sünler. Ben seviyorum onları yanımda dursunlar zararları yok.” 
derdim.
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Sabire Hanım, ilk çocuğunuzu ne zaman kucağınıza aldınız? 
Kaç çocuğunuz oldu? Bize çocuklarınızdan bahseder misiniz?

Beş oğlumuz, iki kız çocuğumuz oldu. Çok şükür… Evlen-
dikten dört yıl sonra ilk çocuğumuz Aynur dünyaya geldi. Evde 
hiç çocuğumuz olmadığı için Aynur’u çok severdik, çok güzel 
bir çocuktu, evimizin neşesiydi. Ona tahta beşik yaptırdık, onda 
büyüttük. Sonra ikinci çocuğum İsmail Hakkı dünyaya gelince 
onu da o beşikte büyüttüm. İsmail’in adını dedesi Hafız İsma-
il Efendi verdi. İlk erkek torunu olduğu için onu farklı severdi. 
Çocuklarımın hepsini aynı beşikte büyüttüm. O beşik hâlâ İb-
rahim’in evinde durur.  

“İsmail’e ben İsmi derdim, Halit Efendi de Bircis derdi.” 
O zamanlar kayınpederim ile aynı evde yaşardık. Kaynınpe-

derimin ismi de İsmail olduğundan evde oğlumuzu İsmail diye 
çağırmazdık. Öyle ayıp olurdu. O yüzden İsmail’e ben İsmi der-
dim, Halit Efendi de Bircis derdi. Bircis ne demek bilir misin? 
Bircis gökyüzündeki en parlak en büyük yıldız demek…

“İsmail beş yaşında okula başladı.” 
İsmail beş yaşında okula başladı. Altı- yedi yaşındayken 

Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. Dedesi çalıştırdı, öğretti. Kayınpede-
rimin bir gün işi çıktı, ben de Kur’an-ı Kerim’den geri kalmasın 
diye aşağıdaki camiye yolladım. İsmail yolda giderken dedesi 
ile karşılaşmış, birlikte eve geldiler.  Kayınpederim, “Neden onu 
camiye gönderdin?” diye sordu. Ben de, “Kur’an-ı Kerim’den geri 
kalmasın istedim.” dedim. “Kızım sen sağ olasın ama çocuğa ca-
mide nazar değdiriyorlar.” dedi. O saatten sonra bir daha cami-
ye yollamadım, evde dedesi ile çalıştılar. Halit Efendi çocukların 
okumasını çok isterdi. Bütün çocukları erkenden gönderdik. İs-
mail de çok güzel okudu, doktor oldu. 
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Kayınpederim, Müftüye “Ömer’e sakın bir şey deme.” derdi.
Ömer hassastır ama İbrahim ile Mustafa daha dayanıklıdır. 

İkisi de erkenden kalkarlardı, fındık çuvallarını arkacıklarına 
yüklerdim. Tarladan eve kadar taşırlardı.

İsmail ve Ömer biraz hassastır. Ömer o zamanlar çocuk ol-
duğu için pek iş yapmak istemezdi. Top oynamayı ve şiir yaz-
mayı çok severdi. Çoğu zaman fındık toplamaya gidiyorum diye 
top oynamaya giderdi. Tarlaya gitmemek için oturur dua eder-
di, “Allah’ım ne olur yağmur yağsın da köye gitmeyelim, tarla-
ya gidip çalışmayalım.” derdi. O biraz nazlıydı. Kayınpederim 
Ömer’i çok severdi. Müftü’ye, “Ömer’e sakın bir şey deme, ona 
şamar atma.” derdi. Şimdi Ömer’in yüzü, gözü, boyu bosu aynı 
kayınpederime benzer. 

Trabzon Kaynarca, Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın köy evi (baba evi). Ayaktakiler, 
soldan sağa; Doç. Dr. Mustafa Aydın, anne Sabire Aydın, anne Sabire Aydın’ın 

önündeki kız çocuğu Kafiye Aydın Ar, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’ın eşi  
Emine Aydın, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın. Oturanlar, soldan sağa;  

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Süleyman Aydın, Dr. Ömer Aydın, 1971.
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“Ben onları ne zorluklarla büyüttüm” 
Çocuklar Maçka’da okurlardı. Biz o vakit köyde dururduk. 

Ekmek pişirir sarardım onlara. Fasulye haşlayıp kaplara doldu-
rurdum, götürürlerdi.

 “Çocuklar uzakta okurlardı, çalışırlardı. Ben de onları öz-
lerdim sonra dağlarda dolanır dolanır şu sözleri fısıldardım 
kuşlara…”

...

Kimseler anlamıyor ha bu benim dilimden
Kimseler anlamıyor ha bu benim dilimden
Topladılar aldılar yavrularımı elimden
Kan ağlıyor komşular
Evimin köşeleri
Kimseler anlamıyor ha bu benim dilimden
Topladılar aldılar yavrularımı elimden
Göz ucuyla koyarım İsmim sizi bir sıraya
O zaman kıyarım ben sizden ayrılmaya

“Kardeşi yemek yemiyor diye hüngür hüngür ağlıyor.” 
Yine bir vakit Maçka’ya çocukların yanına gittik. İsmail bizi 

görür görmez iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. “Ne oldu 
İsmi?” diye sorunca o da, “Anacığım menemen yaptım, Musta-
fa yemiyor ben de yemeyeceğim.” dedi. (Gülümsüyor.) Mustafa 
çok narindi, çok yemek seçerdi. Domates, kıyma ve et yemezdi. 
İsmail de kıymalı menemen yapmış. Mustafa da yemez tabii... 
İsmail de oturmuş ağlıyor Mustafa yemiyor diye. Çocuklarımın 
hepsi birbirlerine çok düşkündü hâlâ öyledirler. Kurban olurum 
ben onlara… 
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“Orada ona salıncak bile yapmıştı. Babacığını sallardı 
salıncakta…”  

Kayınpederim, Maçka’da çocukların yanında dururdu. Biz 
böyle zaman zaman gider gelirdik ama onlar orada kalırlardı. 
Pazar akşamüstü köyden çıkar ertesi hafta cuma ya da cumar-
tesi köye dönerlerdi. Hafta sonu köyde olmaları gerekirdi, zira 
çocuklar tarlada da çalışırlardı. Hiç durmazlardı. Halit Efendi 
biraz sertti. Çocuklara bazen de bağırırdı. Onların iyiliğini is-
tediğinden tabii… 

Çocuklar babalarını çok severlerdi. Mustafa hâlâ çok arar. “Ah 
babacığım! Burada olsaydın da bu günleri görseydin.” der. Müftü 
üniversitenin kurulduğunu gördü ama şenlendiğini görmedi…

Mustafa babasına çok iyi bakmıştır. Müftü’nün son günle-
rinde sık sık alıp yazlığa götürürdü. Orada ona salıncak bile 
yapmıştı. Babacığını sallardı salıncakta…

Doç. Dr. Mustafa Aydın, anne Sabire Aydın ile İstanbul-Tarabya’daki 
evlerinde, 2020.
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Doç. Dr. Mustafa Aydın, babası Halit Aydın ile BİL Dershanesi açılışında,1998.

Müftü Halit Aydın ve oğlu Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın şiirle-
rinin bir araya getirildiği “Devr-i Kalem” adlı eserde Aydın’ın 
babası için yazdığı şiir tam da Sabire Hanım’ın anlattığı o zorlu 
günlerin mısralarla dile getirilmiş hâlidir…

Her saniye
En güvendiğin yıkılmaz duvarındım.
Önce salıncağını,
Sonra beni bıraktın.
Ebediyyen terk edip bu gidişinde;
Sancılanır sevgin,
Kalbimde her saniye.

Mustafa bana da çok bağlıdır. Rahmetli babası bazen bana 
takıldığında bile, “Anneme dokunma baba! Ne istiyorsun anam-
dan!” derdi. Çok sever, kollar beni. Tabii ben de onu çok severim. 
Çocuklarımın hepsi bana bağlıdır ama o biraz daha ayrıdır… 
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Sizce size olan bu aşırı düşkünlüğünün sebebi ne olabilir?

Neden biliyor musun? Ona çok dua ederim de ondan. Ben 
ona çok dua ederim ve o da benim duama çok inanır. Ondan 
işte. “Bu rızıkları hep senin dualarınla kazandık.” der durur.

Bazen de arayıp özel dua ister benden. “Bu akşam dua et 
anne, yarın bir işim var.” der. Ertesi gün de arayıp, “Çok iyi 
geçti.” diyerek teşekkür eder. İşte buna inandığı için de üniver-
siteye gittiğim zaman, “Asıl mal sahibi geldi. Mal sahibi an-
nemdir.” der. Bir de sağ olsun, üniversitede benim adımla bir 
ibadet yeri yaptırdı. Çok düşkündür bana. Ben de onun bir sı-
kıntısı olsa, hemen hissederim zaten.     

Mustafa’nın boyu bosu benim öz babama benzermiş, öyle 
derlerdi. Ama huyu suyu aynı Halit Efendi… Babası gibi bazen 
sert olur. Fakat yüreğinde hiç kötü bir şey yoktur. Babası da 
öyleydi. Bir şeye kızar ama iki dakika sonra o insandan eser 
bulamazsın.

“Mustafa’ya güzel uşak derlerdi…” 
Mustafa babası gibi çok titiz ve çalışkandır. Sabah erken sa-

atte kalkar, kıyafetlerini giyinir, gelir bana gösterir, “Anacığım 
beğendin mi?” der. Her zaman çok güzel giyinir, çok beğenirim. 
Küçüklüğünden beri böyleydi, giyim kuşam konusunda hep çok 
hassastı. 

Mustafa subay olduğu vakit çok ağladım. Mustafa’ya “Oğ-
lum sen günde üç kez kıyafet değişirsin, nasıl bütün gün bu 
kıyafetlerle duracaksın?” derdim. O da “Anacığım sen üzülme, 
ben çok mutluyum.” derdi. Komutanları da çok severdi onu.

Mustafa aynı zamanda çok cömerttir, güçlüdür. Adapaza-
rı’nda bizim köylüler vardı, ihtiyaç sahipleri için arabaya çuval 
çuval erzak (un, tahıl, şeker vb.) yükler, dağıtırdı. 

Mustafa’ya güzel uşak derlerdi. Daha yeni doğduğu günlerde 
pembe bir battaniyeye sarıp çeşmeye götürdüm. Çeşmede ka-
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dınlar elden ele gezdirmek istediler ve çok sevdiler. Akşamına da 
epey huzursuzlandı. Dikkat çeken bir çocuktu, sık sık da nazar 
ederlerdi. (Üzülerek sözlerine devam ediyor.) Ben de o ağlıyor 
diye kendi kendime biraz söylendim, şikayet ettim diyeyim…

Sonra o gece bir rüya gördüm. Rüyamda İsmail elimden tu-
tuyor, Mustafam da kucağımda böyle bembeyaz bir yolda yürü-
yoruz. Sonra elinde uzunca bir değnek, üzerinde yemyeşil elbise 
olan biri karşıma çıktı. Yüzünü göremedim tabii. Bana dedi ki: 

“Ben seni çok severdim ama sana kızdım, sen çocuğa söylen-
din, isyan ettin. Biz senin çocuğuna Mustafa adını verdik. Ken-
di adımızı… Kızım bir de sana üç erkek iki kız çocuk ayırdık. 
Tövbe etmezsen bütün bu bahşettiğimiz çocukları senden alırız, 
tek kalırsın.” dedi. 

 Cevap vermediniz mi? diye soru yönelttikten sonra Sabire 
Hanım sesi titreyerek sözlerine devam ediyor…

Ağlayıp dururdum, cevap vermek ne mümkün! Konuşan 

“ Sabire Aydın ve Doç. Dr. Mustafa Aydın Kıbrıs’ta 2019.”
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kişinin yüzünü göremedim ama sesini işittim. Sonra o kaybol-
du. Yanımda birden masmavi gözleriyle, bembeyaz sakallarıyla 
Haçkalı Baba belirdi. “Niye ağlarsın kızım?” diye sordu. Ben-
de elinde değneğiyle bana o sözleri söyleyeni anlattım. Haçkalı 
Baba, “Kızım sen Resul Efendimizi görmüşsün.” dedi. 

O rüyadan sonra essahtan üç oğlum, iki kız çocuğum oldu. 
Allah nasip etti, çok şükür…

“Bütün çocuklarımın adlarını kayınpederim daha onlar 
doğmadan önce koymuştur.” 
       Mustafa’nın doğumu yaklaşmıştı. Daha erkek mi kız mı ola-
cağını tabii bilmiyoruz. O zamanlar şimdiki gibi teknikler yok. 

Trabzon Karahasanlı ’da, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’ın evi.  
Arka sıra, soldan sağa; Süleyman Aydın, Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın,  
Doç. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Dr. Ömer Aydın.  

Orta sıra, soldan sağa; anne Sabire Aydın, İsmail Hakkı Aydın, baba Halit 
Aydın, Doç. Dr. Abdülkadir Cüneyt Aydın. Ön sıra, soldan sağa; Halit Emre 

Aydın, İsmail Hakkı Aydın, Mustafa Fazıl Aydın, 1998.
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Bir akşam Halit Efendi, kayınpederim İsmail Efendi ve kaynım 
İzzet ile otururken İzzet çocuğun kız mı erkek olduğunu me-
rak ettiğinden babasından öğrenmek için “Baba çocuğun adını 
ne koyalım?” dedi. Kayınpederim de biraz düşündükten sonra 
“Haçkalı’ya sorayım da ondan sonra söylerim.” diye cevap verdi. 
Oysa Haçkalı Baba öleli altı, yedi sene olmuştu. Ertesi gün ka-
yınpederim Halit Efendi’ye, “Çocuğun isminin hem Peygamberi-
mizin hem büyük dedemin hem de Haçkalı’nın adı olan Mustafa 
olmasına karar verdik.” dedi. Mustafa da doğunca Halit Efendi 
de öyle kaydettirdi. 
    “Oğlum hadi köye gidelim. Yakında İbrahim Hakkı Haz-
retleri bize misafir gelecek.”

İbrahim de doğmadan iki gün önce Maçka’dayken kayın-
pederim İsmail’e “Oğlum hadi köye gidelim. Yakında İbrahim 
Hakkı Hazretleri bize misafir gelecek.” demiş ve köye gelmek 

İstanbul Aydın Üniversitesi 2019 Mezuniyet Töreni. Soldan sağa;  
Dr. Halit Fatih Aydın, Doç. Dr. Mustafa Aydın, Sabire Aydın,  

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın.
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için yola koyulmuşlar. Ben hiç onların geleceğini beklemiyor-
dum. Doğum da yaklaştığı için biraz sıkılmıştım. Beni çağıra-
rak, “Bak Emine kızım, iki gün sonra İbrahim Hakkı Hazretleri 
hanemizi şenlendirecek sen rahat ol. İbrahim Hakkı Hazretleri 
bize gelecek benim onu karşılamam lazımdı, yoksa ayıp olmaz 
mı?” dedi. Ben olayı anlamıştım. Doğacak çocuğum erkek ola-
cak, adı da İbrahim Hakkı konulacaktı. Çünkü diğer doğumlar-
da da buna benzer şeyler yaşamıştım. 

“Bir gün sonra Süleyman doğdu…” 
Süleyman’ın doğumunda kayınpederim İstanbul’daydı. Sü-

leyman doğmadan bir gün önce Halit Efendi bana, “Bugün 
babamdan telgraf aldım. -Süleyman Sırrı hanemize hoş geldi.- 
yazıyor.  Demek ki  doğum yakın ve bir erkek çocuğumuz daha 
olacak.” dedi. Bir gün sonra Süleyman doğdu.

Trabzon Kaynarca köyündeki fındık harman yeri. Soldan sağa;  
Dr. Ömer Aydın, Yusuf Aydın, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, İzzet Aydın, 
Doç. Dr. Mustafa Aydın. Ayaktakiler soldan sağa; Doç. Dr. Abdülkadir 

Cüneyt Aydın, Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, 1997.
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“Süleyman yedi aylıkken yürüdü.” 
En küçükleri ve en nazlıları Süleyman’dır. Süleyman daha 

yedi aylıkken yürüdü. Diğerleri de yürüdüklerinde dokuz aylık-
lardı nerdeyse…

Süleyman okumayı çok severdi, söz dinlerdi. Kimseyle kırıcı 
konuşmazdı, düşünceliydi. 

“İbrahim’den sonra kırk gün hasta yattım.” 
İbrahim üç günlükken hasta oldu. Kırk gün hasta yattım. 

Tabii o zamanlar kayınvalidem çoktan vefat etmişti. Evde bana 
yardım edecek kimse yoktu, zor zamanlardı. İbrahim’e o vakit 
Pamuk Nine baktı. Ben her doğumdan sonra kalkar kendi işimi 
yapardım. Herkes şaşırırdı, az dur derlerdi. İbrahim’ de hiç kal-
kamadım yerimden. Nazar değmiş sana demişlerdi… 

İbrahim’in gözleri, bıyıkları aynı babasına benzer. Babası-
nın gençliği sanki…

Erzurum’da, Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın’ın evi. Soldan sağa, Prof. Dr.  
İbrahim Hakkı Aydın, Doç. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, 1992.
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İbrahim Hakkı çok kuvvetliydi, eli iş görürdü. Sabahları fın-
dığa giderken Mustafa ile İbrahim’in sırtına çuvalları verirdim, 
taşırlardı. İbrahim Hakkı 15 kg’lik çuvalı sırtına rahatlıkla alır, 
giderdi. Ama Mustafa biraz narindi, elleri şişince hastaneye gö-
türdük. Doktor, “Taşımasın” dedi, hâlâ ellerinde izleri vardır.  

“Ömer’in huyu çok güzeldir.” 
12 yıl Ömer’in evinde kaldım. Her hafta sonu gezmeye gi-

derdik. Ne istersem yapardı. Ömer’in huyu çok güzeldir. O çok 
başkadır çok. Bütün çocuklarımdan razıyım…

“Şükran bebekken çok güzel bir kızdı.”
O bebekken çok başkaydı. Masmavi gözleri ile çipil çipil ba-

kar, insanı kendine hayran bırakırdı. Hafif balık etli bir çocuktu, 
elleri ayakları da toplucaydı. Bembeyaz teniyle o kimseye ben-

Soldan sağa; Süleyman Aydın, Dr. Ömer Aydın,  
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın,  

Doç. Dr. Mustafa Aydın.
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zemezdi. Fındığa götürürdük, yollar biraz engebeli olduğu için 
düşerdi, toplayamazdı. Bizde eve gönderirdik; yemek yapardı, 
evi siler süpürürdü, dikiş yapardı. Maşallah, o çok becerikliydi. 

Eşiniz ve siz eğitim konusunda oldukça hassasmışsınız. Ço-
cuklarınızın okuması adına hiçbir fedakârlıktan kaçınmamışsı-
nız ve her biri de alanında önemli başarılara imza atmış. Bu 
süreç içerisinde yaşadıklarınız ile ilgili söylemek istediğiniz bir 
şeyler var mı?

Ben doktoru çok severim. Doktor ölmez gitmez, onun zanaatı 
bitmez, kaybolmaz. Hastalık biter mi? Hasta olmayan adam mı 
var?  Ama hastaneyi hiç sevmem. Yıllardır hiç hastaneye gitme-
miştim, hastane nedir bilmezdim. İlk defa geçen sene hasta oldum 
ama zor durdum hastanede. Doktorlar, “Sabire Anne sen hasta-
neyi sevmiyorsun ama oğulların hep doktor bu nasıl oluyor?” der-
lerdi. Bende onlara “Ben hastaneyi sevmem ama doktorları çok 
severim.” derdim.  

Doç. Dr. Mustafa Aydın, anne Sabire Aydın, Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın.
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Bizim köyden ilk İsmail doktor çıktı. Bende o zaman kefaret 
orucu tutmuştum. Aslında bütün çocuklarım, torunlarım doktor 
olsun isterdim ama onlar istemediler. Başka meslekler seçtiler.
Şimdi torunum Gökçe’ye doktor ol diyorum. Ben o günleri göre-
mem ama sen gel mezarımda “Babanneceğim ben doktor oldum.” 
diye söyle dedim, bakalım.

Çocuklarınızla aranızdaki sevgi ve saygıya dayalı o kuvvetli 
bağ pek çok ebeveyne ve evlada örnek olacak nitelikte. Soh-
betimiz sırasında bile sık sık telefonunuz çalıyor… 

Evet. Çocuklar çalışırlar ama beni her gün mutlaka ararlar. 
Hafta sonu olunca da eşlerini, çocuklarını alır, yanıma gelirler. 
(Bu sohbet sırasında günlerden cumartesi… Sabire Hanım da 
bana dönerek yarın pazar uşaklar erkenden gelirler, hiç sohbet 
edemeyiz seninle. Sen iyisi mi pazartesi sabah erkenden tez gel 
yanıma diyor.) 

Evlatlarımın hepsi bir tanedir, onları sevgiyle muhabbetle 

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, anne Sabire Aydın, Doç. Dr. Mustafa Aydın.
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büyüttüm. Her birinin yeri kalbimde apayrıdır, birbirlerini de 
çok severler. Çocuklarımın hepsi çok çalıştı, okudu, bugünlere 
geldi. Ben onlardan razıyım, Allah’ta razı olsun, Rabbim onları 
başımdan eksik etmesin.

Çocuklarınıza masal, hikâye anlatır mıydınız? Bilmeceler 
sorar mıydınız? 

Çocuklara çok masal, hikâye anlatırdım. Ama epey zaman 
oldu unuttum… Bilmece hatırlarım birkaç tane.

“Ölemez melemez ocak başına gelemez gelse de geri döne-
mez.” -Yağ

“Kara kadir yan yatır, kalkıp çiğner geri yatır.” -Makas
“Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane.” -Nar
“Abdest alır namaz kılmaz, cemaatten geri kalmaz.” -Ölü 
“Ağaç üstünde kapalı sandık.” -Ceviz

İstanbul Aksaray, Dr. Ömer Aydın’ın evinin salonu.
Soldan sağa; Süleyman Aydın, Doç. Dr. Mustafa Aydın, anne Sabire Aydın, 

Dr. Ömer Aydın, Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, baba Halit Aydın ve  
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, 2003.
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“Yer altında sakallı dede.” -Pırasa
“Dağdan gelir dak gibi, kolları budak gibi eğilir su içmeye, 

bağırır oğlak gibi.” -Kağnı

(Sabire Hanım bilmeceleri paylaşırken o sırada yanında 
olan kızı Şükran Hanım’ın gözünde çocukluk yılları canlanıyor 
ve hemen bilmecelerin cevaplarını hatırlayıp söyleyiveriyor.)

Aydın Ailesi Tepekent Sosyal Tesislerinde düzenlenen aile yemeğinde. Arka 
sıra, soldan sağa;  (Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın torunu) Mustafa Aydın, Reyhan 
Aydın, Şaduman Aydın, Gökçe Aydın, İsmail Hakkı Aydın, Fatmanur Aydın, 

Nurullah Mustafa Aydın, Sabire Berra Aydın, Sabire Bilge Sena Aydın, 
Mümine Elif Aydın, Ahmet Yiğit Aydın, Mahmut Kerem Aydın. Ön sıra, 

soldan sağa; Halit Fatih Aydın, Süleyman Aydın, Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Aydın, Aynur Yolsal Aydın, İsmail Hakkı Aydın, Doç. Dr. Mustafa Aydın,  

Dr. Ömer Aydın, Kafiye Şükran Aydın Ar, Eşref Aydın, Burcu Aydın, 2017.
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Sabire Hanım’ın gözyaşları bir bir toprakla buluşurken di-
linden dökülen sözler…

 …
Petekler alır balı
Ee baba tanımaya
Nerede buldun ikbali

“Fındık tarlasındaki ağaca salıncağı bağlardım, çocuk ora-
da yatarken bende tarladaki işlerimi yapardım.” dediniz. Ço-
cuklara ninni de söyler miydiniz? 

…
Köyden uçan kuşlara sorarım İsmimi
Kuşlar da dedi bana tanımam İsmi’ni
Kuşlar da dedi bana getirelim İsmi’ni
Ayağındaki yemeni valla yenidir yeni
Bende dedim kuşlara tutamazsınız beni

Müftü Halit Aydın’ın kaleminden çocuklarına nasihat tadında 
şiirler…

...
Evlat
Ah kızlar ah gelinler,
Bir sözüm vardır size,
Babanıza bakıp da,
Hiç güvenmeyin bize…

Tarlayı güzel yapan, 
Elinde olan soğan.
Evlatlarının güzeli,
Dersini iyi yapan…
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1970’ li yıllarda Trabzon’da köy evinin önü. Sabire Aydın ve kucağında torunu 
Abdülkadir Cüneyt Aydın ve  kızı Kafiye Aydın Ar.
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Kızınız Şükran Hanım, “Torunları annemi çok severler, her 
anneanne her babaanne  torunları  kendisini böyle sevsin ister.” 
dedi. Tabii, torun baldan tatlıdır. Bir de torunlarınızı sizden din-
leyebilir miyiz?

Çok torunum var. Kız, erkek çok… Hepsini çok severim. 
Hepsine de baktım desem yeridir. İlk torunlarım Abdülkadir ile 
Elif ’in yeri bende başkadır. Abdülkadir benim yanımda çok kal-
dı. Annesi babası Erzurum’dayken benimle Maçka’da dururdu. 
Benden hiç ayrılmazdı. Beraber uyurduk. Gelirdi yanıma so-
kulurdu, “Babanneceğim kokun gelsin, ne olur yanında uyuya-
yım.” derdi. Bir gün Abdülkadir yolda koştururken yetişemedik 
yere düştü, çocuk ya düşer. Az bir şey yarası oldu. Çok üzüldüm, 
çok da korktum. Günlerce uyuyamadım. Torun bir başka olu-
yor. Aradım annesine babasına söyledim, gelip götürdüler…

“Abdülkadir, Hafız İsmail Efendi’nin sakallarını çekerdi.” 
Kayınpederim sadece İsmail’in oğlunu gördü. İsmini de o 

verdi. Abdülkadir’i de çok severdi. Kayınpederim vefat ettiğinde 
Abdülkadir üç yaşlarındaydı. Kayınpederim Abdükadir’i kuca-
ğına alırdı o da onun sakallarını çekerdi. (Gülümsüyor.) Abdül-
kadir “dede dede” diye bağırırdı. Yürümeye de başlamıştı tabii 
dünyayı dolanırdı…

“Babanneceğim saçlarım çok acıyor, sen kocadığında 
bende senin saçlarını tararken acıtacağım.” 

Elif küçükken altın sarısı upuzun saçları vardı. Benimde 
küçükken öyleydi… Annesiyle babası Kahire’deyken o benimle 
uzun bir süre kaldı. Fatih ile onu okula gönderirdim. Her gün 
saçlarını tarardım, incecikti saçları. Bir gün saçları birbirine do-
laşmış, ben de tararken biraz canını acıtmışım. Hâlâ aklımda-
dır. Bana, “Babanneceğim saçlarım çok acıyor sen kocadığında 
bende senin saçlarını tararken acıtacağım.” dedi. Çok güzel bir 
kız çocuğuydu. Babasına benzerdi. Gözleri masmavi, yanakları 
al al idi. Kurban olurum ben ona…
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“Benim adımı çocuklarına verdiler.” 
Çocuklarım babalarının adını oğullarına verdiler. Halit Fa-

tih ile Halit Emre diye iki torunum var. Dedelerinin adlarını 
taşırlar. Halit Fatih’i dedesi çok severdi. Köyde bir evimiz vardı, 
o ev Fatih’in derdi. 

Benim adımı da kız torunlarıma verdiler… Halit Fatih kı-
zına Sabire Berra ismini, İbrahim Hakkı da kızına Sabire Bilge 
adını verdi. İkisini de çok severim.

“İlk maaşlarını bana getirirler.”
Torunlarım işe başladıklarında ilk aldıkları maaştan beşer 

lira getirirler verirler. Bende onları bir kutuya koyar, saklarım. 
Bereketi olsun diye öyle yaparım. O paranın kıymeti vardır. On-
ların ilk alın teri, ilk emekleri, hatırası var tabii…

Arka sıra, soldan sağa; Sabire Berra Aydın, Halit Fatih Aydın. Ön sıra,
soldan sağa; anne Sabire Aydın, Mustafa Aydın, Doç. Dr. Mustafa Aydın. 
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Sabire Hanım’ın torunu Selim Emre Ar’ın iki güzel kızı var. 
Sabire Hanım’ın da onları görür görmez dilinden şu mısralar 
dökülüveriyor…

…
Kapıda dut ağacı
Bir evde iki bacı
Birisi hele melek küçüğü can ilacı…

Trabzon Kaynarca köy evinin önü. Arka sıra, soldan sağa; Emine Aydın 
(Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’ın eşi), anne Sabire Aydın, Doç. Dr.  

Mustafa Aydın, Eşref Aydın (Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın eşi). Ön sıra, soldan
sağa; Halit Emre Aydın, Dr. Halit Fatih Aydın (Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın 
oğlu), Canan Aydın Doğan (Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’ın kızı), 1986.
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Arka sıra, soldan sağa; Sabire Aydın, Fatmanur Aydın, Sabire Bilge Sena Aydın
Ön sıra, soldan sağa; Emine Rayyan Aydın, Nazmiye Efnan Aydın, Gökçe Aydın.
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Uzakta

Bak yine  yaz geldi,

Bu yıl yine yığınla fındıklar...

Sana alışık, seninle dost,

Arkadaş olan dallar... 

Başını eğmiş bakıyor,

Beklediği o nasırlı ellere,

Yerlerine de gitmiyor bu kalın dallar,

Biraz karışmış yerdeki yapraklar.

                                   Doç. Dr. Mustafa AYDIN
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Çocuklarım

Her akşamdan akşama,

Yemek yedik beraber…

Çocuklarım iyidir,

Millete öyle derdim…

Haram asla yemeyin!

Yalanı da demeyin!

Herkes bizi gözlüyor,

Beni mahcup etmeyin…

                        Müftü Halit AYDIN
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Trabzon ilinin Maçka ilçesine bağlı Kaynarca köyünden bir görüntü, 2020.
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Maçka, tarihi İpek Yolu güzergâhının Trabzon-İran transit 
yolu hattında önemli bir geçiş noktası olması, dağlar tarafın-
dan sağlanan doğal korunaklı yapısı, ılıman iklimi, verimli top-
rak yapısı ve hayvancılık açısından zengin bitki örtüsü saye-
sinde jeostratejik bir öneme sahiptir. Tüm bu özelliklerinden 
ötürü tarihin tüm devirlerinde Maçka, pek çok millet ve toplu-
luk tarafından yerleşim merkezi olarak kullanılmıştır. Pek çok 
farklı dil ve dinin oluşturduğu kültür zamanla aynı potada eri-
yerek günümüz Maçka’sını oluşturmuştur. Sabire Hanım hem 
Maçka doğumlusunuz hem de Maçka’nın gelinisiniz. Böyle bir 
durumda Maçka’yı en ince detaylarıyla anlatır mısınız?

Biz Trabzon’da, Maçka’da, köyde dururduk. Çocuklar Trab-
zon’da okurlardı. Yanlarına gidip gelirdik. Ama en çok Trab-
zon’da durduk. Çok eskiden Maçka’da yangın çıkınca köy isim-
leri değişmiş. Bizim köyün eski adı Limli’ymiş. Sonra Kaynarca 
olmuş. Köyümüz çok güzeldir, düzlüktedir. Şimdi köyde cami, 
okul, market her şey var. Vilayet gibi köy…

Yakın köyden insanlar bizim köye gelirler. Çünkü bizim köy 
çarşıya da çok yakındır. Gece vakti bile her yer ışık. Bizim evi-
mizin böyle düzlüğe bakan balkonu var. O balkona oturur, ça-
yımızı içeriz. Çok özlerim oraları…

Sabire Hanım’dan…
…
Alnıma kara yazı yazıldı
Alnıma yazılan yazılar da bozuldu
Gurbet elde mezarım da kazıldı
Oy düştüm gurbet ellere
Gözlerim de ondan ağlar
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İnsan hayatının doğum, evlenme ve ölüm olmak üzere üç 
önemli geçiş dönemi bulunmaktadır. Bu üç önemli evrenin her 
biri kendi içinde kimi alt bölümlere ayrılır. Her bir evrenin ve 
her bir bölümün çevresinde şekillenmiş pek çok inanış, âdet, 
töre, tören, gelenek gibi unsurlar bulunmaktadır. Bu işlemler, 
söz konusu geçişleri bağlı bulundukları kültürlerin beklentile-
rine ve kalıplarına uygun bir biçimde yönetmekte ve böyle-
ce kişinin bu geçiş dönemindeki yeni durumunu belirlemek, 
kutsamak, aynı zamanda da kişiyi bu sırada yoğunlaştığına 
inanılan tehlikelerden ve zararlı etkilerden korumaktadır. Bu 
bağlamda doğum öncesi, sırası ve sonrası dönemlerde gerçek-
leştirilen âdetleri paylaşır mısınız?

O zamanlar kadınlar doğumu hastanede yapmazlardı. Kadın-
lara doğum sırasında ve sonrasında yardımcı olan ebeler olurdu. 
Şimdinin doktoru o zamanın ebesi işte. 

Köyde birkaç tane ebe vardı. Benim bütün çocuklarımda ya-
nımda olan Pamuk Nine vardı. Bana çok yardım etmişti. İbrahim 
doğduğunda kırk gün hasta yattım. Ebe de kırk gün yanımda dur-
du. İbrahim’e baktı. Çok emeği vardır onun üzerinde.

Sonra çocuk kırk oldu mu kırklanır. İlk önce suyun içine tespih 
ve tuz koyarlar. Çocuk o suda güzelce yıkanır. O zaman bir de ço-
cuklar daha güzel olsun diye kundak yaparlardı. Ben çocuklarımı 
hiç kundak yapmadım. Güzeldi benim çocuklarım. Çok şükür. O 
kundağın kenarlarına nakış yaparlardı. Her kızın çeyizinde mutla-
ka işlemeli kundak, işlemeli battaniye, işlemeli salıncak bulunurdu.

Trabzonlular çocukları beşikte değil de salıncakta büyütürler. 
Eskiden öyleydi. Ben de çocukları beşikte hiç yatırmadım. Salıncağı 
yatak odasına bağlardık. Yanımda uyurlardı. Bütün çocuklarımı 
aynı salıncakta büyüttüm. Salıncağın üstünde çıngırağı vardı. Bon-
cuk da takardık, süslerdik o beşiği. Çocuklarım küçükken mecbur 
salıncağı da tarlaya götürürdüm. Evde çocuklara bakacak kimse-
miz yoktu. Ben de salıncağı götürür ağaca bağlardım, çocuk orada 
yatarken bende tarladaki işlerimi yapardım. Çok akıllıydı benim 
çocuklarım, hiç ağlamazlardı.
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Eskiden düğün öncesi süreç nasıl işlerdi, gelenekleri sizden 
dinleyebilir miyiz? Anlatır mısınız? 

Eskiden evlilikler görücü usulü olurdu. Allah’ın emri, pey-
gamberin kavliyle kız aile büyüklerinden istenirdi. Söz ve nişan 
yapılırdı. Nişan bohçası hazırlanırdı. Sonra da düğün… Önce-
den düğüne kadar kız nişanlısına gözükmezdi. Şimdi öyle değil. 
Eski zamanlar çok güzeldi. Saygı vardı.

Kına düğünden bir gün önce olurdu. Kınayı kız kendi evinde 
yapardı. Köydeki millet çağırılırdı, özellikle de kadınlar gelir-
di. Orada kadınlar şarkılar, türküler söyler, oyunlar oynardı. 
Oyunlar oynandıktan sonra gelin ortaya getirilir, orta yapılırdı 
geline kına yakılacak diye. Maniler, türküler söylenir kız ağla-
tılırdı.

Sabire Hanım ve oğlu Doç. Dr. Mustafa Aydın baba Halit Aydın’ın  
kabrini ziyareti, 2020.
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Maçka’da düğün nasıl olurdu? 

Kınadan sonraki gün düğün olurdu. Düğün günü ilk önce 
erkek tarafı davul zurna, kemençe ile kız evine gider, kızı alıp 
düğün yerine getirirdi. Buna gelin alma denirdi.

Maçka’da düğünü bazıları çalgı çengiyle bazıları da mevlüt 
okutarak yapardı. Bizim oralarda cumalık yaparlar. Cumalık 
ne bilir misin? Sadece kadınlar kendi aralarında türkü söyler, 
oynar, eğlenir. Ona derler.

Düğün bittikten sonra gelinle damat oturacakları eve girme-
den eşikte başlarına; buğday, arpa, bozuk para ve şeker serper-
ler. Bunu hâlâ yapan vardır, devam eder. 

Bir de eskiden erkek iç güvey gitmezdi. Şimdi giderler her-
hâlde, her şey değişti artık.

“Yediye bağırırlardı.” 
Düğünden yedi gün geçtikten sonra kız tarafı, yediye bağı-

rır. Yediye bağırmak nedir bilir misin? Kız tarafı, erkek tarafını 
yemeğe çağırır. 

Bir tepsiye yumurta kırması ve yoğurt doğraması yaparlar. 
Sonra tepsideki yemeklerin üstünü beyaz bir örtüyle örterler. 
Damat tepsiye âdet gereği bir altın bırakır ve örtüyü açıp ye-
mekleri yer.

Gelen diğer misafirlere de yemek ikramı yapılır. Yediye gelin-
mesi düğün gibi çok kalabalık olur. 

Çeyiz kültürünü kökleri binlerce yıllık âdetlerle, inançlarla 
beslenen bir hayat ağacına benzetmek mümkündür. Yöreden 
yöreye farklılık  göstersede genel çizgileriyle aynıdır. Bu nok-
tada Maçka’daki çeyiz kültüründen bahseder misiniz?

Bizim oralarda çok çeyiz yapılırdı. Erkek tarafı; düğünü, 
evin salonuna ait mobilyaları, beyaz eşyayı ve altınları hazırlar. 
Kızın gelinliğini de alır. Kız tarafı yatak odasını ve mutfak eş-
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yalarını alır. Damada takım elbise ve saat alınır. Erkek kıza, kız 
erkeğe yüzük alır. Bu böyle olur. Şimdi değişmiş…

Önceden kız yirmi yaşına geldi mi evlenirdi. O zamanlar be-
kar kızlar kanaviçe, dantel, masa örtüsü bir sürü el işi yaparlar-
dı. Çarşıdan da alırlardı. Sonra çeyiz serme âdeti vardır. Kızın 
gelin gittiği evin odalarına ip çekerler, çeyizdeki el işlerini asarlar. 
Kız o eve gitmeden ev temizlenir, çeyizler açılır ve ev süslenirdi.

İlmek ilmek işlediğiniz el emeği göz nuru olan çeyizlerinizin 
yanı sıra bir de ihtiyaçlar doğrultusunda etrafınızdakilere kıya-
fet de dikermişsiniz. Kızınız Şükran Hanım’ın anlattığına göre 
çevrenizdekilere dikiş nakış yapmayı da siz öğretmişsiniz…

Eskiden her yerde dikiş makinası yoktu. Hazır da alırdık 
ama dikerdim de. Halit Efendi’ye, çocuklara, kendime hep elim-
le kıyafet dikerdim. Patik, hırka, yelek, pantolon, gömlek, entari 
her şey. Çok severim dokumayı, işlemeyi… Torunlarıma hatta 

Trabzon ilinin Maçka ilçesine bağlı Kaynarca köyünden bir görüntü, 2020.
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torunlarımın eşlerine kadar hep yelek diktim. Onlar da hatıra 
diye saklarlar, giymezler. 

Yazın fındık tarlalarında Erzurum’dan, Gümüşhane’den işçi 
kadınlar gelirdi, çalışırdı. O kadınlara da elbise dikerdim. Ka-
dınlar, “Bize bakıp dikme gelin, kendine bakıp dik.” derlerdi. Yani 
sizin kıyafetleriniz gibi olsun demek isterlerdi. Öyleydi işte…

Bizim hastanede çalışan kadınların yeni doğan çocuklarına 
bile hırka ördüm. Bir zamanlar evimiz hastaneye yakındı. Gider 
gelir, ziyaret ederdim. Çalışanlar beni çok severlerdi. Uzun süre 
gitmesem sorarlarmış Sabire Anne niye gelmiyor yanımıza diye… 

Doç. Dr. Muıstafa Aydın, Trabzon ilinin Maçka ilçesinde annesi  
Sabire Aydın, 2020.
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Daha geçen senelere kadar yine elimde bir şeyler diker, uğra-
şırdım. Ama artık yapamıyorum, bu kollar ne işler yaptı kızım… 

Aydın ailesi köklerine bağlı olmakla birlikte toplumun 
bir araya gelmesinde de öncü olarak dostluk ve kardeşlik 
bağlarının güçlenerek sosyal yardımlaşmanın ve dayanış-
manın artması için bayramlara hassasiyetle yaklaşmıştır. Bu 
noktada neler söylemek istersiniz? 

Ramazan ayı geldi mi herkes orucunu tutardı. Hep bera-
ber sahurumuzu, iftarımızı yapardık. Sahur vakti geldi mi 
görümcem Güllü’yle beraber sofrayı kurardık. O zamanlar 
iftarlar da bir başka olurdu. 

Önceden köydeyken bayramlarda misafirimiz çok olur-
du. Bizim evimizde bayram olmasada hep misafir olurdu 
zaten. Kayınpederim ile Müftü’nün çok çevresi vardı. Çok 
iyi insanlardı. Bakalım biz onlar gibi olabilecek miyiz?

Şimdi de bayram geldiğinde Trabzon’a gideriz. Bütün ço-
cuklar, gelinler, torunlar orada toplanırız. İlk gün mezarları 
ziyaret ederiz. Kurban  bayramında da ilk gün kurbanlar 
kesilir, dağıtılır. Torunlar lokmaları arabalara yüklerler köy 
köy gezip dağıtırlar. 

Sabire Hanım, eski bayramları anlatırken birden gözle-
rinden yaşlar süzülüyor ve şu mısraları dile getiriyor…

…
Bayram geldi neyime
Kan damlar yüreğime
Evvel söyler gülerdim
Şimdi gülmek neyime
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Eskiden mezarlara, türbelere ziyaretlere gider miydiniz?

Bizim aile mezarlığı köyümüzün içindedir. Bayramlarda 
olsun diğer zamanlarda olsun gider ziyaret ederiz.

Türbelere de giderdik tabii… Bizim Maçka’da türbe ziyareti 
yoktur. Ama Akçabat’ta Telli Baba Türbesi’ne, Vakfıkebir’deki 
türbelere, Damlacık diye bir yer var, ziyaret derler… Oralara 
giderdik.

Haçkalı Baba’nın türbesine ve kızı Haskız’ın mezarına gi-
derdik. Buralar hep bizim köye uzak anca arabayla gidilir.

Sabire Hanım’dan…
…
Kara yeller serin olur
Açıldıkça derin olur
Yere giren kayıp olur

Kabirler sıra sıra
Topraklar kara kara
Ordakidir işi kara

Dumanı tüter bacası yok
Kalksam kalksam kapısı yok
Allah’ım yardım eyle
Canın suali çok
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Eski zamanlarda Maçka’da giyim kuşam nasıldı? 

Eskiden köydeki kadınlar, entari ve etek giyinirlerdi. Ben 
hep uzun elbise giyerdim, şimdi olduğu gibi... Kadınlar pan-
tolon hiç giymezlerdi. Daha çok etek giyerlerdi. Ama çok eski-
den peştamal bağlarlardı. Bende bir, iki sene bağladım. Fındık 
toplarken peştamal giyerdim. Fındık taşırdık onlarla. Köydeki 
kadınlar peştemal çok bağlarlardı. Biz Trabzon’da durduğu-
muz için pek bağlamazdım. Benim peştemalim durur hâlâ 
saklarım köyde. Gelin olduğum vakit almışlardı…

Aydın Ailesinin, Trabzon ilinin Maçka ilçesine bağlı Kaynarca  
köyündeki evleri, 2020.
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Başımıza da çömber bağlardık, keri bağlardık. O zamanlar 
bizim köyün kızlarının saçları da uzundu, kesmezlerdi. 

Trabzon’un geleneksel mutfak kültürü hemen hemen her 
ilçede farklılık gösterir. Ayrıca aynı yemeğe farklı isimler veril-
diği bilinmektedir. Maçka’daki mutfak kültüründen bahseder 
misiniz? 

Mesela; Tonyalılar, Sürmenililer, Oflular, Maçkalılar hep 
başka konuşur. Tonyalılar patatese “kartof ” derler. Müftü Ton-
ya’da görev yaptığında bir vakit orada da kaldık. İlk gittiğimiz 
zamanlarda pek dillerini anlamazdım.

Doç. Dr. Mustafa Aydın annesi Sabire Aydın, 2020.
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Patatese Trabzon’un yüksek köylerinde “yer elması” ya da 
“kartof” denir. Kartof sözcüğü Almancadan ve Rusçadan gel-
mektedir. Sabire Hanım da “kartof” anısını anlatıyor…

Bir gün kayınpederim de yanımdayken bana, “Kartof yer mi-
sin?” diye sordular. Bende ilk defa adını duymuşum, ne olduğunu 
bilmediğimden yemem dedim. Sonra kayınpederime dönüp de-
diler, “Senin bu gelinin nasıl kartof yemez?” O da gülümseyerek, 
“Benim gelin kartofun patates olduğunu bilemedi ondan yemem 
dedi.” deyince oradakiler de durumu anladılar. Yani diyeceğim o 
yörelerde hep farklı farklı isim verirler.

“İşlerimiz çoktu ama özellikle fındık zamanı çok keyifli 
olurdu.” 

Önceden işimiz çoktu bizim… Hem tarla işleri hem de evde-
ki işler vardı. Tarlaya; domates, salatalık, biber, lahana her şey 
dikerdik. Ama daha çok mısır, fasulye, patates olurdu. Tarlaya 
tohumu atardık, ertesi gün toplardık. Topraklarımız da bereket-
liydi. Tarladan yediğimizin tadı da bir başka olurdu. 

O zamanlar evlerde su da yoktu. Evlerin dışında çeşmeler 
vardı. Su şişelerini elime alır, fındık çuvallarını da sırtıma alır 
eve taşırdım… 

Palamutu tuzlardık, bahçeden de topladığımız salatalığı 
tuzlardık. Bir de yanına patates haşlardık. Bazen de yanına çay 
demlerdik. Ben o zamanlar çay pek içmezdim. 

Şimdi de çok sevmem. Azıcık limon sıkarım öyle günde bir 
bardak ya içerim ya içmem. Böyle işlerimiz çoktu ama özellikle 
fındık zamanı çok keyifli olurdu. 
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Sabire Hanım’dan…
…
Kemençemin üstüne
Mâni çekerim mâni
Sanma güzelim ben aramadım seni

“Herkes birbirine yardım ederdi.” 
Komşularla beraber sırayla birbirimizin işlerini yapardık. 

İlk önce birinin işlerini bitirir, sonra diğerinin işine geçerdik. 
Ekin zamanı ekin, buğday zamanı buğday, mısır zamanı mı-
sır…Şimdilerde kimse kimseye yardım etmez.

Yaylaya “mezere” derdik. Eşyalarımızı yüklerdik atların sır-
tına çıkardık. Hamur kazanını, yal kazanını yanımıza alırdık. 
Hayvanları da götürür, orada bakardık. Her şeyimizi bütün kış-
lık yiyeceklerimizi orada yapardık…

Ağustos ayında yaylada şenlik olurdu. Oraya “Yosma Düzü” 
denirdi. O zamanlar orada fındık tarlaları vardı. O Yosma 
Düzü şimdi çarşı gibi oldu.

Ağustos ayına ağustos diyorsunuz ama diğer aylara başka 
isimler söylüyorsunuz. Maçka’da yöresel bir halk takvimi var. 
Paylaşır mısınız?

Galandar (ocak), küçük ay (şubat), mart (mart), abril 
(nisan), mayıs  (mayıs), kiraz ayı (haziran), orak ayı (tem-
muz), ağustos (ağustos), üzüm ayı (eylül), istavrit (ekim),  
ayerüt (kasım), histyianlar (aralık).

ULU BIR ÇINARIN GOLGESINDE SABIRE AYDIN.indd   80 3.05.2021   10:23



81

ALTINCI BÖLÜM

Sabİre aYDIN’IN GözüNDeN Maçka

“Eskiden odalarda raf olurdu. O raflara yazın topladığı-
mız meyveleri, sebzeleri dizerdik, kuruturduk.” 

Köyde herkesin tarlaları vardı zaten. Kimse çarşıdan pek bir 
şey almazdı. Çok şükür, mahsulümüz de çok olurdu. Köydekiler 
fazla mahsulü çarşıda satardı. Biz satmazdık. İhtiyacı olanlara 
verirdik.

Bizim tarlada her türlü sebzemiz, meyvemiz vardı. Eskiden 
evlerin odalarında raf olurdu. O raflara yazın topladığımız 
meyveleri, sebzeleri dizerdik, kuruturduk. Kışın onlardan ye-
mek yapardık.

Trabzon ilinin Maçka ilçesine bağlı Kaynarca köyünden bir görüntü, 2020.
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Mesela taze fasulyeyi, yaş fasulyeyi dizerdik dizim dizim tele 
asardık kuruturduk. Turşu gibi fasulyeyi on, on beş, yirmi dizim 
dizerdik. O fasulyeyi kavurduktan sonra içine de lahana koyar-
dık. Ona da “zülüflü fasulye” derdik. Çok severdim. 

Fasulyenin yanına da pirinç pilavı yapardık. Ben pirinç pila-
vını ve etin kavurmasını çok severim. Dışarıdan alınan yemeği 
de hiç sevmem.

“Bizim çocuklar beyaz fasulyeyi çok sever.” 
Beyaz fasulye yapardık. O fazla kaynamaya gelmez. Bizim 

çocuklar beyaz fasulyeyi çok sever. Bizim oralarda ona kurşun 
fasulye de denir.

“Elma fırında çok güzel pişer.” 
Önceden kalabalıkla yenilen yemeklerin tadı da bir başkay-

dı. Gece kalkardık tarla elmasını ve ayvayı köz fırına atardık. 
Elma fırında çok güzel pişer. Maranda deriz biz ona. Ayvanın 
da eriğin de reçelini yapardık.

Armut da fırına atılır mı?

Yok, armuttan da hoşaf yapardık mesela. Köyde, içecek ola-
rak genellikle yaş ve kuru meyvelerden yaptığımız komposto ve 
hoşaflar içilirdi.

“Kara üzümden pekmez yapılırdı.” 
Kara üzümü hamur teknesine koyardım. Sonra onu bir gü-

zel yoğurur, üzümü çekerdim. Süzdükten sonra da kaynatırdım. 
Çok güzel olurdu.

“Rahmetli anacığım fırın mısırından çorba yapardı.”  
Fırına mısır atar kuruturduk. Rahmetli anacağım fırın mı-

sırından çorba yapardı. Çok güzel de yemek pişirirdi. Beyaz ka-
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laylı barkaçımız vardı. Yarma çorbası yapardı, ona ayranlı çorba 
da derler. İçine fasulye de atardı. Sonra yoğurt veya süt eklerdi.

“Lahananın her şeyini yapardık.” 
Bizim oralarda lahana çok olur. Lahananın çorbasını, dol-

masını, turşusunu her şeyini yapardık. Mesela lahana çorbasını 
bilir misin? Önce lahanayı haşlarım. İçine yarma, fasulye, kuy-
ruk yağı, tereyağı ve etli kemik koyarım. Oldu sana çorba.

Lahana dolmasına önce fasulyeyi pişirirsin beyaz fasulye… 
Sonra soğanı koyarsın. Ben kuyruk yağ severim koyarım ye-
meklere. Sonra dökersin yarmayı, fasulyeleri, suyu… Sonra da 
lahanaları sarma şeklinde sararsın, pişirirsin. 

 “Sabire Anne yemeklerini özledik.” derler. 
Torunum hastanede çalışırdı, o zamanlar da yemek çok ya-

pardım. O da alır hastaneye götürürdü. Şimdi orada çalışanlar 
beni görünce, “Sabire Anne yemeklerini özledik.” derler.

“Halit Efendi sütlacı, burmalıyı ve kadayıfı çok severdi.” 
Bizim oralarda sütlaç en güzel Hamsiköy’de yapılır. Ben süt-

lacı çok yapardım. Halit Efendi sütlacı, burmalıyı ve kadayıfı çok 
severdi. Benim çocuklar da tatlıyı çok sever. Un helvası da kavu-
rurdum, burmalı yapardım. Gelinim Şadıman da güzel un helva-
sı yapar, hep getirir bana. 

Burmalı, baklavada olduğu gibi hamur hazırlanır. Fındık 
veya ceviz dövmesi de hazırlanır. Yufka açılır, baklavada oldu-
ğu gibi tepsiye sıralanır. Baklavadan tek farkı yufkaların okla-
vada rulo hâlindeyken büzülerek tepsiye halkalar hâlinde dizil-
mesidir. Kızardıktan sonra üzerine şerbet dökülür. 

“Sonra yufka açardık, ekmek, pide her şey yapardık.” 
Buğday zamanı buğday yapardık. Saman olurdu, ondan 

sonra laba derdik küreğe benzer, böyle enli enli sapı vardı. Buğ-
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dayı ayırırlardı samanı atarlardı orak ile. Buğdayı biri çeker çe-
ker yığardı. Onları bendal yapardık. Arkadan güneş vururdu. 
Sonra diplerini keserdik. Büyük kalbur vardı. Harman kalburu 
derler ona dökerlerdi, sallarlardı. Kalbura vururlardı yani. O 
kalbur eleğe benzer ama büyük tabii. Biri bir başından diğeri 
diğer başından tutup elerlerdi. Bunu erkekler yapardı, kadınlar 
yapmazdı.

Sonra o buğdayı kadınlar yıkardı. İki üç defa hamur kaza-
nından geçirirdik. Beyaz sergiler olurdu, onun üstüne serer, ku-
rutur, çuvallara doldururduk.

Buğdayın içine azıcık mısır atar bir yığın ekmek yapardık. 
Bizim oralarda evlerin bahçesinde fırın olur. O fırında pişirir-
dik. Kaynım İzzet böyle işlere de yardım ederdi, severdi. Ma-
karna bile keserdi. Sonra yufka açardık, ekmek, pide her şey 
yapardık. 

“Ziliftar yapardık.” 
Ziliftar yaparken önce hamur mayası hazırlanır. Ondan 

sonra dökülür bir kaba. Oraya da su dökersin, tuz atarsın. Bir 
güzel hamur yaparsın. Şekerle ye, sade ye. Hepsi olur.

Ekmeği de kendiniz mi yapardınız?

Önceden fırında, ocakta, sobada ekmek yapılırdı. Yer ev-
lerinde evin içinde ateş yakarlardı. Duvarlar kapkara olurdu. 
Sonra da o duvarları yıkarlardı. Bizim köy evinde fırınımız evin 
dışındaydı. Evin içinde ateş yakmazdık.

İlk önce mayalanan hamuru önceden kızdırılan bileği üzeri-
ne koyardım. Ekmeğin altının kararmaması için altına lahana 
ve ceviz yaprağı koyar ve kapağını kapatırdım. Ekmeğin üzerini 
sac ile kapatır, üzerine zülüf dökerdim. O ekmek yavaş yavaş 
pişerdi. Nar gibi olurdu. Komşuları çağırır, ikram ederdim. 
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Sabire AYDIN.
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“Kayınvalidem sen kuru ekmekten başka bir şey yemez 
misin?” derdi.

Peksimet yapardık peksimeti bilir misin? Kuru ekmektir. O 
kuru ekmeği kıtır kıtır yerdim, çok severdim. Hâlâ da çok se-
verim. “Kayınvalidem sen kuru ekmekten başka bir şey yemez 
misin?” derdi. Bende “Anacığım bunu böyle yemesi hoşuma gi-
der.” derdim. O zamanlar fazla yemek yemezdim şimdi de çok 
yemem zaten. 

Şimdi yazın gittiğimizde yine oradan taze taze meyve, sebze 
alır, yeriz ama kendi büyüttüğümüzün tadını vermez. O kendi 
büyüttüğümüz bir başkaydı. 

Hafız İsmail Efendi’nin büyük dedesi Mustafa Efendi bazı 
hastalıkları doğal ilaçlar yaparak tedavi etmekle ilgileniyor-
muş. Özellikle zehirlenmelere karşı geliştirdikleri ilaç “Bakioğ-
lu Panzehiri” adıyla ünlenmişti. Bu kapsamda sizin de tedavi 
yöntemi olarak kullandığınız doğal ilaçlar var mıydı?

Eskiden hiç hasta olmazdık. Her şeyi kendi büyüttüğümüz 
meyveden, sebzeden yapardık, yerdik. Evvelden insanlar sağlık-
lıydı. İlaç nedir bilmezdik. Tek bildiğimiz ilaç aspirindi. Şimdi 
öyle mi? Herkes hasta…

Oğlu Doç. Dr. Mustafa Aydın...
...
Bu mevsim;
Ne sonbaharın sonu
Ne de kışın başı
Bu mevsim;
Yeni düşüncelerin başlangıcı.
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Sabire Aydın, kızı Aynur Aydın Yolsal, 2018.
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Kızı
Sn. Aynur AYDIN YOLSAL

Yaşamım boyunca örnek aldığım tek kişi annemdir. Bize 
her zaman şefkatli, dürüst, sıcak ve merhamet dolu tavırlarıyla 
yaklaştı. Bildiği her şeyi bize adım adım sabırla öğretti. İlkele-
rinden ve kurallarından asla taviz vermeden bizlere daima ışık 
oldu ve doğruyu gösterdi.

Annemin çevresiyle olan iletişimi de oldukça iyidir, bil-
gisini her zaman paylaşır ve yardımcı olmak için çalışırdı. 
Çalışmayı çok severdi, çalışkan bir kadındı, boş durmayı hiç 
sevmezdi. Bizleri de öyle yetiştirdi. Akşam ay doğduğunda 
bile kalkardı işlerine devam ederdi. Ertesi güne iş bırakmazdı. 
Onun küçük yaşlardan beri sorumluluk bilinci gelişmiş, bizle-
re de bunu kazandırmak için büyük çaba sarf etmiştir.

Annemin sadece evlatları ve ailesi üzerinde emeği yoktur. 
Aynı zamanda çevresindeki insanların üzerinde de emeği ol-
dukça fazladır. Bilgisini, hayattan kazanımlarını çevresiyle da-
ima paylaşır, insanlara yardımcı olurdu. 

Annem hoşsohbet bir kadındı, sohbet etmeyi çok severdi, 
kendisini de çok güzel ifade ederdi. Evimize gelen misafirleri 
en iyi koşullarda ağırlardı. Onların gönüllerini hoş etmeye ça-
lışırdı. Güzel yemekler yapardı, bize de öğretti. Anneciğimin 
evlatları üzerinde emeği oldukça fazladır, ailesine bağlı, fe-
dakâr, azimli, özverili bir kadındı. Hiçbir zaman duruşundan 
taviz vermeyen annem, iradeli tavırları ve öz güveniyle bizlere 

her zaman ışık olmuştur. 
                           

                                                     Aynur AYDIN YOLSAL
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         Sabire Aydın, oğlu Doç. Dr. Mustafa Aydın, 2019.
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Oğlu
Sn. Doç. Dr. Mustafa AYDIN

Merhametin, fedakârlığın, azmin ve şefkatin timsali,
Baş tacım, dua hazinem anacığım…

Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başladığım gün, askerî 
üniformamı giyip yanına geldiğimde, bana gururla bakışını, 
heyecan içerisindeki tavırlarını, gözlerindeki o pırıltıyı unut-
mayacağım. Yaşadığımız o değerli an, gözümün önünden asla 
gitmeyecek, daima aynı tazeliğiyle zihnimde yaşayacak. Bu-
gün, yedi evladının geldiği nokta şüphesizdir ki senin gözle-
rindeki bu sevincin ve azmin bir sonucudur. 

Ailenin kutsiyetini esas alan, çocukları söz konusu oldu-
ğunda elinden geleni fazlasıyla yapan; torunları içinse daha da 
hassaslaşan, affedici ve sevgi dolu olan; hoşsohbetiyle muhab-
betiyle evinin kapısını herkese açan, bilgi ve tecrübesini payla-
şan, çevresindeki herkesle sevgiye ve saygıya dayalı kuvvetli bir 
bağ kuran öz güveni yüksek, inatçı, minnetsiz, dini kuralların-
dan asla taviz vermeyen asırlık çınarımızdır annemiz. 

Hayata adım attığımız ilk günden beri, yedi evlâdının 
esas öğretmeni olmuştur. Aile içindeki ilişkilerimizi yöneten 
çözüm mercimiz, sığınağımız, dayanağımız, değerlerimizin 
sağlam temellere oturmasını sağlayan, nasihatleriyle ruhları-
mızı teskin eden yegâne varlığımızdır. Çocukluğumu düşün-
düğümde, bugünümüzü şekillendiren birçok anı zihnimde 
canlanır. 

Çocukluğumuz, 1956-1962’li yıllarda, Trabzon’un Maçka 
ilçesine bağlı Kaynarca köyünde geçti. Mısır ekmeğine siyah 
buğday unu katabiliyorsanız varlıklı sayıldığınız, ülke gene-
linde maddi imkânsızlıkların hâkim olduğu, zorlukların gün 
geçtikçe arttığı o yıllarda annem, yedi evladını, hiç kimsenin 
yardımı olmadan büyük fedakârlıklarla büyüttü... 
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Köyde, sabahları kahvaltımız yer sofrasında edilirdi ve zey-
tinler sayılarak yenirdi. Herkes anacığımızın verdiği beş zey-
tinle ve o gün sofrada ne varsa onu yiyerek kahvaltısını ederdi. 
Ancak bu süreçteki en önemli unsur ailemizde var olan hu-
zurdu. Evimizdeki bu huzurlu ortamı sağlayan kişi şüphesiz 
ki annemdir.

Rahmetli babacığım Müftü Halit Aydın’ın ailesinin; eko-
nomik, sosyal ve kültürel anlamda köklü bir geçmişi vardı. Bu 
duruma karşın, anne ve babamın aldıkları karar doğrultusun-
da çocukluğumuz boyunca, yedi kardeş el ele vererek hem tar-
lada çalışır hem de derslerimizi en iyi şekilde yapardık. Elbet-
te ki bu süre zarfında tarladaki işleri yapacak başka kişiler de 
vardı. Fakat tarladaki bu işlere bizim de dâhil olmamızın asıl 
nedeni başkaydı. O zamanlar çocuktuk ve dolayısıyla bunun 
sebebini pek anlayamazdık. Yaşımız ilerledikçe, bizleri haya-

Oğlu Doç. Dr. Mustafa Aydın, annesi Sabire Aydın’ın İstanbul Aydın Üniversitesini 
ziyareti sırasında eşlik ediyor, 2019.
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tın sert rüzgarlarına karşı ilmek ilmek işlediklerini ve çetin 
sıkıntılara karşı dik durabilmek için donattıklarının farkına 
vardık. Rahmetli babacığımın disiplini ve annemin de şefkati 
olmasaydı, bizler bugün ulaştığımız başarıyı elde edemezdik.

Bugün bir eğitimci olarak şunu söyleyebilirim: Sabire Ay-
dın, inandığı dava uğruna göstermiş olduğu irade ile o yılların 
Türkiye’sinde hem ekonomik olarak hem sosyal olarak orta 
düzeyin hâkim olduğu bir aile yapısında yedi çocuğunu da 
okutmuş, vizyoner ve erdemli bir insandır. Annem bir bakıma 
bizimle beraber yetişmiş, hayat tecrübeleri artmış ve bizlerin 
de bu tecrübelerle yoğrulmasını sağlamıştır.

Asırlık çınarımızın, muazzam bir bilgi birikimi vardır. 
Çocukluk yıllarından bugüne kadar atalarından öğrendiği ve 
zamanla kazandığı tecrübelerle bizleri büyütmüştür. Kökleri 
ile bağlarını güçlendiren öğütleri bizlerin yol haritasını oluş-
turmuştur. Başarıyı anlamlı kılanın, uğrunda akıtılan ter ve 

Doç. Dr. Mustafa Aydın, annesi Sabire Aydın, 2020.

ULU BIR ÇINARIN GOLGESINDE SABIRE AYDIN.indd   93 3.05.2021   10:23



ULU BİR ÇINARIN GÖLGESİNDE

SABİRE AYDIN

94

aşılan engeller olduğunu, başarıyı elde etmenin ise mazeretle 
değil marifetle mümkün olacağını bizlere öğreten kişi annem-
dir. Bunun bir örneğini, gelecek nesillere de ışık tutması ve 
kılavuz olması adına paylaşmak isterim. 

Maçka’da yaşadığımız süre zarfında, köyümüz ve beldemiz 
arasındaki mesafe ortalama 8 kilometreydi. En yakın okul da 
bahsettiğim beldedeydi. Biz bu yolu ağabeyim İsmail’le yürü-
yerek gidip gelirdik. Her pazartesi sabahı, sevgili anacığım, 
fırınlı sobada o hafta yiyeceğimiz mısır ekmeğinin içerisine 

Doç. Dr. Mustafa Aydın, annesi Sabire Aydın ile yürüyüşteler...
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biraz kara buğday koyarak pişirirdi. Biz de o ekmeği gazete kâ-
ğıdına sarıp, fileye koyup okula gitmek üzere uzun bir yola ko-
yulurduk. Yıllar geçti, İsmail ağabeyim beyin cerrahı, ben ise 
eğitimci oldum. Annem sayesinde, cesaretimizi ve inancımızı 
hiçbir konuda yitirmedik. Çocukken o yolu nasıl yürüdüysek; 
gençliğimizde ve erişkinliğimizde de yol ne kadar uzun olursa 
olsun hedefe ulaşmak için daima, durmadan, kararlılıkla yü-
rüdük. Biz bu yolu yürürken, sevgili anacığım, ilkelerinden ve 
kurallarından asla taviz vermedi. Kararlı, iradeli bir biçimde 
bizi hayata dair yönlendirdi. İnsanı yücelten en önemli un-
surun başarı değil insanlık olduğunu bizlere ve çevresindeki 
herkese öğretti. Annemin, herkes tarafından çözüm makamı 
olarak bilinmesinin sebebi de işte bu bakış açısıdır.

Annemize büyük bir sevgi duyduğumuzu, çok düşkün ol-
duğumuzu tekrar tekrar belirtmek isterim. Hatta kardeşlerim-
le, annemize karşı sevgimizi gösterme konusunda her daim 
bir yarış içerisindeyizdir. Zaman zaman kardeşler olarak, 
annemize, onu daha çok seviyorsun beni daha az seviyorsun 
gibi kıskançlık şikâyetlerimiz de olmuştur. Yedi kardeşten en 
büyüğümüz olan ablam 70, en küçüğümüz ise 50 yaşında ama 
aramızdaki yarış bugün bile hâlâ devam ediyor.

 Aile içinde ise onun çocuklarıyla torunlarıyla ve gelinle-
riyle kurduğu iletişim birbirinden farklıdır. Özellikle gelinle-
rine karşı oldukça minnetsiz ve sert davranabilir. Annemin 
ilkeleri ve beklentileri vardır; istekleri yerine gelmediği zaman 
gelinleriyle arasına mesafe koyar, tavır alır. Fakat çocuklarına 
ve torunlarına dayanamaz; bizlere karşı daha ılımlı ve uyum 
içindedir. Bazen çocukları onu kızdırdığında küstüğü olur, 
bu da en fazla bir gün sürer. Torunları söz konusu olduğunda 
daha da hassas, affedici ve sevgi doludur. Hatta onu en çok   
kızdıran torununa dahi küsmemiştir, “babaanneciğim” veya 
“anneanneciğim” diyerek yanaklarını öpüp, sarıldıklarında 
annemin yağları erir, hemen yumuşar. Dediğim gibi; onlara 
karşı her daim sevgi, şefkat ve muhabbet besler.
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Bu sevgi alışverişi arasında annemin İstanbul’da bulundu-
ğu dönemlerde ağırlıklı olarak benimle yaşaması büyük bir 
ayrıcalık ve tarifsiz bir mutluluktur. Çünkü benim nezdimde 
anacığım; gölgesi dağ, duası hazine olan huzur kaynağımdır. 
Onun düşünceleri, kararları, sosyal ve ailevi hayatımda fevka-
lade önemlidir.  

Ömrüm boyunca yaptığım hayırlı olan her işin ardında 
annemin duasının olduğuna inanırım. Anneme karşı olan 
sevgimi ve muhabbetimi en çok onu rahat ettirerek, sağlığı ve 
mutluluğu için gerekli olan her şeyi ön planda tutarak gös-
teririm. Annem, onsuz bir hayatı düşünemeyeceğim kadar 
ruhumun derinliklerine işlemiş, içten bir sarılışıyla bana can 

Doç. Dr. Mustafa Aydın, annesi Sabire Aydın, 2019.
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verip hayata bağlayan bir sığınaktır benim için ve nefes aldı-
ğım müddetçe bu sevgim daima artarak devam edecektir… 

Her daim söylediğim gibi annemi ve anneme olan sevgimi 
sizlere birkaç cümle ile ifade edemem. O ilkelerinden ve ku-
rallarından asla taviz vermeyen kararlı ve iradeli bir kadındır. 
Çocuklarının iyi ortamlarda ve  şartlarda yetişmesi için elin-
den geleni fazlasıyla yapmış, bu konuda özverili, fedakâr ve 
disiplinli davranmıştır. Daima bizim arkamızda bir dağ, yanı 
başımızda bir çınar gibi durmuştur. 

Onun engin maneviyatı, şefkati ve merhameti bizlere her za-
man ışık olmuştur. Kendisine zor günler yaşatan kişilere karşı 
affedici ve bağışlayıcı tavırları ile bizlere yol göstermiş, her ne 

Doç. Dr. Mustafa Aydın, annesi Sabire Aydın ile Trabzon Maçka’daki  
evlerinin önünde, 2019.
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olursa olsun yardım elimizi uzatmamızı dile getirmiştir. 
Yaşamını ailesine adamış, iffetli, ferasetli ve asalet timsali ca-

nım anacığım; dünyayı önüne sersek, bütün servetleri de versek 
hakkını ödeyemeyeceğimizin bilinci ile sana hizmette yarışıyor 
ve varlığına her gün şükrediyoruz.

Doç. Dr. Mustafa Aydın, annesi Sabire Aydın ile İstanbul-Florya’daki 
evlerinin önünde, 2019.
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Sabire Hanım, oğlu Ömer Aydın, 2019.

Oğlu;
Sn. Dr. Ömer AYDIN

Annem’e…
Ellerinden öperim,
Nasılsın anne?
Ben iyiyim,
Canımı yakan sadece özlemin. 
Senin gibi söyleyeyim:
Anne, seni göresledim.

Ağlayan çocukluğum peşinde anne…
Çocukluğumun güneşli sabahlarındaki
Türkülü ninnilerini,
Acının hamurundan mısır ekmeklerini,
Karayemişi katık etmeni,
Çamaşır leğenini,
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Çiçekli eteğini,
Beyaz tülbendini, 
Geceleri hazırladığın sefer tasımızın
yemeklerini özlerim…
Hasretin en gerçek resmi sen misin anne?

Babamın anlamsız huysuzluklarına yılmadan katlanmanı,
Yıkılmadan göğüslemeni akrabalarımızın entrikalarını,
Dokuz ay, odun aleviyle evimizi aydınlatmanı,
Eyüp Peygamber sabrıyla direnmeni, 
En büyük acıları yaşatanları affedip,
Haklarını helal etmeni,
Yetimleri sevmeni, fakirleri sevindirmeni,
Yüreğinden akan merhamet sularını özlerim…
Senden başka çıkarsız hiç kimse sever mi anne?

Okuma yazma bilmeden hayatı okumanı,
Nazara’yla konuşmanı,
Karabaş’a sadakati hatırlatmanı,
Kedilerimize şükretmeyi öğretmeni,
Gece vakti mezarlıktan çabucak geçirmeni,
Elimden tutup okula kaydetmeni,
Küfürbaz komşunun tarlasını dağıttığımda,
Sever gibi dövmelerini özlerim…
Senin gibi benden kim razı anne?

Çocuklarına yaktığın hasret türkülerini taşıyan
Yüzündeki derin çizgileri,
Çölün yağmura arzusu gibi sesini,
Yalnız kaldığımızda saçlarımı okşayan
Nasırlı, müşfik ellerini,
Sıkıntılarımızda adaklarını,
Mutluluklarımızda kurbanlarını,
Başım her sıkıştığında imdadıma koşan
Dualarını hep özlerim…
Senin gibi duası kabul var mıdır anne?
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Kavuşmalarımızda boğazına yapışan sevinçlerini,
Beni uğurladığında,
Üzülmeyeyim diye hıçkırığını boğarak
Gülümseyişini,
Seni ihmal ettiğimde sitemli telefonlarını,
Annenin bir anlamının da “küsmeyen sevgili” olduğunu 
Hatırlatmanı,
Her kandırıldığımda; 
Aldatmayan yegâne insan olmanı özlerim…
Dürüstlüğün simgesi sen misin anne?

Hâlden anlamanı,
Gönlümdekileri bilmeni,
Düşündüğümden fazlasını hissetmeni,
Aylarca aynı havayı solumasak da;
Hep yanımda olmanı,
Yüz yüze görüşmesek de,
Can gibi içimde durmanı,
Her çağırdığımda zihnime gelmeni özlerim… 
İki tende bir can olmak bu mudur anne?

Dualarımı dedemden,
Onurlu yaşamayı babamdan öğrendim.  
Bitmeyen sorumluluklarım,
Omuzlarımdaki yüklü hayatlar,  
Kahırlarım,
Anılarımla yer değiştiren acılarım,
Senden miras.
İlaç gibi tesellilerini özlerim.
Senden başka yasımı kim tutar anne?

Ben iyiyim anne üzülme.
Senin gibi,
Namerde de minnet eylemem, yiğide de,
Gözlerim kızarık değil,
Sağlığım yerinde,
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Duaların üzerimde,
Titrek öpücüğün tenimde,
Cennet kokulu ellerin başımda, 
İçime huzur yağıyor seni her hatırladığımda.
Baştan aşağı şefkat,
Tepeden tırnağa rahmetini özlerim, 
Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi sen misin anne?

Anne, 
Gözümde tütmüyorsun,
Yüreğimde hasretinle tutuşuyorsun.
Bitecek yakında bu ayrılıklar,
Gecenin ardından gelir sabahlar.
Bir yaz ikindisinde,
Fındık çuvalı sırtında,
Ağabeyim kucağında,
Harmanın ortasında doğurduğun,
Üçüncü çocuğun;
Bir ikindi namazı tespihinde gelecek.
Sana, acılarla yıpranmış yıllarını getirecek.
En tatlı gülüşünle karşıla beni.
Geleceğimi hissedeceksin.
Secdelere yoldaş alnından öpüleceksin.
Hazırla, şefkat iğneni ipliğini;
Ruhumun sökülmüş yerlerini dikecek misin anne?
Sabire Annem,
Anneciğim…

                                                          Dr. Ömer AYDIN
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Oğlu
Sn. Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN

İbocuk Oğlundan, Canımın İçi Anneme; 
Canım annem için “zorlu iktisadi ve sosyal şartlara karşı 

mücadele” denildiğinde öyle birkaç cümle ile ifade edilmesi 
mümkün değildir. Nereden başlamak gerekir! Geceleri evimi-
zi aydınlatacak lambaya koyacak gaz bulamayacak derecede, 
yoksul kalmasından mı, üstelik köyün en varlıklı ailesinin ge-
lini iken bu durumda olmak zorunda kalması, onun çocukları 
için gösterdiği sabrın önemli bir göstergesidir. Yarı gecelere 
kadar evin ekmeğini pişirip ertesi sabah fındık bahçesine ça-
lışmaya gitmesinden mi bahsedelim? Babamın memur maa-
şıyla verdiği mutfak masrafı parasından kıt kanaat artırdığı üç 
beş kuruşla aldığı küçük ve basit eşyalarla evimizi güzelleştir-
mesinden mi, (üstelik bunu yaptığı için de babamın “mutfak 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Neslişah Kılıç, Sabire Aydın, 2019.
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parasından keserek gereksiz eşya alıyor” gerekçesiyle de sinir-
lenmesinden mi) bahsedelim. 

Çevresinin yaptığı baskılara, olumsuzluklara rağmen ço-
cuklarının yetişmesi için var gücüyle çalışmış ve Hz. Eyüp’ün 
sabrını sergileyerek bir sabır abidesi olmuştur. Özellikle “Ben 
çocuklarımı sığır çobanı yapmam. Onlar okuyacak; doktor, 
mühendis olacaklar.” sözlerinden mi bahsetmek gerekir? Üs-
telik bu sözlerini ve duruşunu, (otuz yaşlarında okuryazar ol-
mayan, köyünün tüm kadınları ve erkeklerinin çoğu da okur-
yazar olmayan bir kadın) bölgesinde güçlü otorite sahibi olan 
insanlara karşı göstermiştir. Bu noktada anacığım bir annenin 
çocuklarının iyi bir eğitim alması için verilebilecek desteğin 
en büyüğünü vermiştir. Bunların her birini anlatmak için say-
falar yazmak gerekir. Çeşmenin önünde buz gibi sularda ça-
maşır yıkayan elleri çalışmadan dolayı nasırlıydı, yumuşacık 
değildi belki ama sıcaktı. Hele yüzümü okşadığında kim bilir 
kaç acıya dokunur, kaç gözyaşını siler o eller... Ben annemin 
çok güldüğünü hatırlamam, hüznün kadınıydı sanki. Ama o 
gülümseyince dünyanın en mutlu insanı olurdum.

Bunların meyvesini almış mıdır? Kendi ifadesiyle “Çok 
cebirler çektim, çocuklarım olmasaydı çektiklerimin yarısını 
bile çekmezdim. Ama Allah’ıma şükürler olsun sonu aydınlık 
oldu, uşaklarım hep okudular. Yine olsa yine de o cebirleri çe-
kerdim. Pişman değilim.” Bu konuda küçük bir hatırasını an-
latır. 2012 yılında (84 yaşında iken) Mustafa ağabeyimle İstan-
bul’dan Trabzon’a yolculuk yapıyor. Mustafa ağabeyim uçakta 
annemi o dönemde Yıldız Teknik Üniversitesinin Rektörü 
olan Prof. Dr. İsmail Yüksek ve eski milletvekili Yalçın Koçak 
ile tanıştırıyor. O dönemde annemin, gençliğinde çocukları 
için etrafına yüksek sesle haykırdığı ve yaptığı duası sonuç 
bulmuş, çocukları ve torunları doktor, mühendis, profesörler-
den oluşuyordu. Bunlardan bahsedince Prof. Dr. İsmail Yük-
sek Hoca “Yahu teyze sen profesör fabrikasıymışsın haberimiz 
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yok.” sözü hoşuna gitmiş, bunu bana mutlulukla anlatmış ve 
“Allah’tan daha ne isteyeyim?” demişti. 

Bütün yaşadığı olumsuzluklara rağmen, Sabire Hanım ken-
dine en acımasız olumsuzlukları yaşatanlara bile acıyıp hakkını 
helal edip, onlardan muhtaç durumda olanlara yardım etme 
yüceliğini gösterecek kadar çevresiyle olumlu ilişkiler içinde 
olan, bir komşu, bir arkadaş olmuştur. Bunun çok canlı örneğini 
yaşadık. Aile birliğini bozmak için olmayan entrikaları yapan, 
şeytana pabucunu ters giydirecek hileler, tuzaklar kuran, onu 
kocasından ayırmak, onun dostlarıyla arasını bozmak, düşman 
kazandırmak için yalancı şahitlik yapanları bile affetmesi, hak-
kını helal etmesi bir tarafa, elinden geldiğince ekonomik olsun 
insaniyetlik bakımından olsun, onlara hep yardım etmiştir. Biz 
kızdığımızda intikam duygularımızı kabarttığımızda, affetme-
mizi, kendinin affettiğini, onlardan muhtaç olanlara gücümüz 
yettiğince yardım etmemizi bize emretmiştir.

Disiplini, tavizsiz planlı çalışmayı, diklenmeden dik dur-
mayı babamdan öğrendim. Merhameti, şefkati de annemden 
öğrendim. Onun uzun kış gecelerinde, bazı bölümlerini kendi 
doğaçlamasıyla karikatürize ettiği, uzun masallarıyla mânile-
riyle türküleriyle insanın yeri geldiğinde korkması, yeri geldi-
ğinde de korkmaması gerektiğini öğrendim. Bu masallarıyla 
çalmanın, başkalarının malına zarar vermenin, küfretmenin 
kötü olduğunu ve özellikle bulduğunu sahibine vermezsen, 
senin olmayanı izinsiz alırsan mutlaka senden onun fazlasıy-
la çıkacağını onun o güzel masallarıyla öğrendim. Annem bu 
masal anlatımını ne kadar bilinçli olarak yapıyordu bilmem 
ama o pedagoglara taş çıkartacak bir eğitimciymiş. Harama o 
kadar hassastı ki, fındık toplarken sınıra yakın alanlarda yere 
düşmüş fındıkları diğer tarafa attırırdı. Nedenini sorduğu-
muzda, çünkü genelde diğer taraf amcamın fındıklığı olurdu 
ve bizden de düşmüş olması mümkündü. O “Biz fındıkları 
amcanın tarafına atarsak, fındıklar bizim ise en fazla bir kilo 
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fındık kaybederiz, onların ise hem haramdan kurtuluruz hem 
de bin kilo bereket kazanırız.” derdi. 

Babamın hiç affetmediği şey yalan konuşmaktı. Babama 
göre hak yiyen kişiye ceza verilmeliydi, keskin çizgileri vardı ve 
o konularda tavizsizdi. Fakat annem, başkalarının aleyhine ol-
madıkça, her şey hakkında her zaman tavizkâr olmuştur. Hak-
sızlık yapmaktansa haksızlığa uğramış olmayı tercih etmiştir. 
Hep kolay affedici olmuştur. Her ne olursa olsun şükretmeyi 
ondan öğrendim. Bu nedenle; ne kadar kötü bir şey olursa ol-
sun, annemin yanına giderken hep rahatlık duymuşumdur.

Babam sürekli çalışmayı öğütlerdi, dinlenmeyi de başka 
bir şeye çalışarak yapmayı öneren bir anlayışı vardı. “İnsanın 
kafası çalıştıkça, yoruldukça açılır.” derdi ve başarmak için 
sürekli çalışmamızı isterdi. Çalışmayı farz ibadetlerden kabul 
ederdi. Onun için çalışmayı engelleyecek bir neden olamaz-
dı. Biraz uyumak (bir insan için yeterli, asgari miktarından 
fazla) istesek, “Ölünce hep uyuyacağız, burası şimdi uyuma-
nın yeri değildir, çalışalım.” derdi. Başarılarımızın ardından 
babamdan “tebrik” ya da “aferin” almak da neredeyse imkân-
sızdı. Onun ilkelerinde başarısızlığın müeyyidesi vardı ama 
başarının mükâfatı neredeyse imkânsızdı. Bütün bunlara 
rağmen şimdi anlıyorum ve şunu da ifade etmek gerekir ki, 
babam o denli disiplinli olmasaydı, başta ben olmak üzere bir 
başarımız varsa, ona ulaşmamız en azından bu denli müm-
kün olmazdı. Babam emsallerine göre başarılı sayılabilecek 
yedi çocuk yetiştirdi ve bu konuda başarılıydı. Ben dört çocuk 
yetiştirmeye çalışıyorum, ondan daha fazla imkâna sahip ol-
mama rağmen kendimi onun kadar asla başarılı bulmuyorum. 
Babam sadece çocuklarına çalışmayı emretmezdi. Çalışanla-
rına da aynı disiplin içinde hiç boş durmamalarını, mesleki 
eksikliklerini tamamlamak ve alanlarında sürekli ileri gitme-
leri için durmadan çalışmaları konusunda baskı derecesinde 
telkinde bulunurdu. Bundan dolayı da mahiyetinde çalışanlar 

ULU BIR ÇINARIN GOLGESINDE SABIRE AYDIN.indd   106 3.05.2021   10:23



107

YEDİNCİ BÖLÜM

Çocukları İle Söyleşİ

“Müftü Bey’in yanında bir an bile boş durmak yoktur, elinden 
ne geliyorsa, gücün neye yetiyorsa onu yapacaksın. Onunla 
hakkıyla bir yıl çalışıp ve büyük günah da işlemez ise o kişi-
ye cehennem azabı yoktur.” derlerdi. Fakat onunla çalışan bu 
memurlar, babam öleli (19 Kasım 2005) on dört yıl olmasına 
rağmen, hâlen sürekli onun kabrini ziyaret ederler. 

Annem çalışma konusunda babam kadar sıkı değildi. Ol-
madığı da zaten iyi olmuş. Nitekim babamın çalışma konu-
sundaki disiplini onda da olsaydı, biz başarılı olamazdık. O sı-
kılığı esnetecek, rahatlatacak, uygulanabilir hâle getirecek bir 
sıcaklığa, esnekliğe, rahatlığa ihtiyaç vardı. Bunaldığımız hat-
ta isyan edecek olduğumuz zamanlar olurdu. Tam bu noktada 
annem devreye girerdi ve bizi sakinleştirir, rahatlatırdı. Biz 
de babamın sıkı disiplinli çalışma yöntemine devam ederdik. 
Annem bunu bilinçli mi yoksa annelik şefkatinden mi yapardı 
bilmem. Ama onun o şefkati olmasaydı, babamın sıkı disip-

Arka sıra, soldan sağa; Gökçe Aydın, Şaduman Aydın, Zeynep Aydın,
Ön sıra, soldan sağa; Kafiye Ar Aydın, Sabire Aydın, İbrahim Hakkı Aydın.
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linli çalıştırması sonuç vermezdi. Dolayısıyla bizlerin ortaya 
çıkardığı bir başarı varsa, bu başarılarda annem ve babamın 
katkı payları birbirinden fazla değildir.

Annem! Hep söylersin; bebekliğimde huysuzmuşum, ba-
zen de aksiymişim, bazen de sözümü bilmez, son sözü baş-
ta söylermişim. Her şeye rağmen her zaman sabır gösterdin. 
Bilirsin; bazen sözünü dinlemem, bazen bile bile hataya yü-
rürüm ama bunlara rağmen beni her seferinde hatalarımla 
kabullendiğin için sen dünyanın en affedici kadınısın annem. 

Dört, beş yaşlarındaymışım, köyde evimizde su yoktu. 
Çeşme evimize yüz metre kadar mesafedeydi. Annem, kü-
çücük bir güğümü bana verip, “Oğlum git çeşmeden su ge-
tir, sana bir şey vereceğim.” demiş. Ben de gidip suyu almış 
getirmişim ve “Hadi ver!” demişim. Annem o anda namaza 
duruyormuş ve “Tamam namaz kılayım vereceğim.” demiş. O 
namaza durmuş, ben suyu almışım gidip çeşmeye dökmüşüm 
ve eve döndüğümde annem hâlâ namaz kılıyormuş. Annem 
namazı tamamladıktan sonra suyu kullanmak için güğümü 
eline aldığında boş olduğunu görünce neden boş olduğunu 
sormuş, ben de, “Bana bir şey vermedin, ben de suyu gittim 
çeşmeye döktüm.” demişim. O anı hayal meyal hatırlıyorum, 
özellikle güldüğünü ve beni kucaklayıp kuru incir verdiğini 
hatırlıyorum. 

Biliyorum ki, bazen seni kızdırırım, üzerim; ama sen de 
şunu bil ki, seni kızdırdığımda kendime daha çok kızarım ve 
üzdüğümde senden daha çok üzülürüm. 

Aynı mekânda olmadığımız anlarda sürekli sık sık ona te-
lefon edip bizim tabirimizle durum tekmili vermemiz gerekir. 
Biraz geciksek o bizi arar, bilgi alamaz ya da ulaşamaz ise tüm 
kardeşlerimizi arar, bilgi alana kadar rahat etmez. 

Tüm olumsuzluklara rağmen dedeme olan sevgine hep 
hayran olmuşumdur anne. Herhâlde bir gelinin kayınpederi-

ULU BIR ÇINARIN GOLGESINDE SABIRE AYDIN.indd   108 3.05.2021   10:23



109

YEDİNCİ BÖLÜM

Çocukları İle Söyleşİ

ne duyabileceği en ulvi sevgi olsa gerek. Senin metafizik güç-
lerin olduğunu, olabileceklerin önceden sana ilham edildiğini, 
neyin iyi neyin kötü olduğunu senin işaretlerinle öngördüğü-
müz oluyor anne… 

Nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama pek çok zorluğun, im-
kânsızlığın üstesinden geldin, her şeyinle güçlü bir kadınsın 
anacığım... 

Üniversitede okurken bizi görmeye Trabzon’dan Erzurum’a 
gelirdi. Bu yolculukları genelde kışın yapardı. Trabzon’dan Er-
zurum’a kış yolculuğu yapmak oldukça zordur. Bir defasında 
ağır kış, yollar çok kötü, o zaman (1981) beş, altı saatlik yol 
on iki saat sürdü. Otogarda onu karşıladım, beni kucakladı 
ve “Oğlum, yol çok kötüydü, yuvarlanıp öleceğim de sizi gör-
meyeceğim diye çok korktum.” dedi. Bu cümleyi ancak benim 
annem kurardı. 

Bu sadece yavrusunun kokusunu ve nefesini duyabilmek 
için her gün idam sehpasına çıkmaya razı gelmek demektir. 
İşte bu makam böyle bir makam ve ben annemi böyle bilirim! 

Bana her zaman “Ben de annemi çok seviyorum ama onu 
seni ve kardeşlerini sevdiğim kadar hiçbir zaman sevemem.” 
dersin. Anacığım; karşında seni, senin beni sevdiğin kadar se-
vemediğim için her zaman acizim. 

Canıyla canlandığım, varlığı ile hayat bulduğum, özlemiy-
le ve iç çekişleriyle efkârlandığım anacığım, sana olan sevgimi 
asla kelimelerle ifade edemem. Annem için annelik fedakârlık 
değil; sorumluluk ve özveridir. Onun hakkında yazdığım her 
cümleyi defalarca yazıp sildim, tekrar yazdım. Her defasın-
da daha iyi yazayım diye çabaladıysam da yine de annem için 
söylenecek her kelime yetersiz kaldı ve duygularımı tam ola-
rak aktardığımı söyleyemem. 

                                          
 Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN 
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Süleyman Aydın, annesi Sabire Aydın, 2019.
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Oğlu
Sn. Süleyman AYDIN

Sabire Sultan, kelimelerle yazıya dökmekle anlatılamaz ki! 
En zor şey bu olsa gerek…

Yedi çocuk büyütmek, okutmak yetiştirip her birini önemli 
kariyer sahibi yapmak kaç anneye nasip olmuştur?

Her anne gibi annemin de serveti çocuklarıdır. Çocukla-
rının başarılarından şiddetli mutlu olan ve gurur duyan, ço-
cuklarını anlatırken gözlerinin ışıl ışıl parlaması harika bir 
duygudur. Hayatı zor şartlarda çalışarak geçiren, kimseye asla 
minnet etmeyen vakur duruşuyla dominant, maneviyatı çok 
güçlü, ehl-i iman biri, insanları çok seven, dediği dedik, kararı 
karar, lafının kesilmesine çok sinirlenen, merhametli, yardım 
sever, kin tutmayan, kırılgan, zor şartlarda asla pes etmeyen 
inatla mücadele eden, yanlıştan, yalandan, ikiyüzlülükten nef-
ret eden ve her gün aranıp gün hakkında rapor vermenin zo-
runlu olduğu bir kadındır benim annem…

Hani derler ya baba evladın arkasında bir dağdır. Ama o 
dağı taşıyla toprağıyla ağacıyla oluşturup ayakta tutan, koru-
yup kollayan anadır. İşte benim anam çocuklarının arkasın-
daki o dağdır.

Canım anam, senin evladın olduğum için dünyanın en 
şanslı insanı sayıyorum kendimi. Allah’ım beni asla senin 
yokluğunla sınamasın diyedir dualarım. Hayattaki en büyük 
şansım, aşkım, sevdam, ömrüm, mutluluğum, muhabbetim 
canım anam, Sabire Sultan, iyi ki annemsin...

                                                                   Süleyman AYDIN
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Sabire Aydın, kızı Şükran Aydın Ar, 2019.

Kızı
Sn. Kafiye Şükran AYDIN AR

Annemi sizlere birkaç kelime ile anlatmam neredeyse im-
kânsız... O her zaman lider vasıflı, doğruluk ve dürüstlüğe son 
derece önem veren örnek bir kişiliktir. Çevresindekilere her 
daim doğruyu anlatmış, onların sıkıntılarını dinlemiş, dertle-
rine derman olmuş ve yol göstermiştir. 

Annem aynı zamanda dini konularda oldukça hassastır; 
edep ve hayâdan yana sık sık nasihatlerde bulunmuştur. 

Çevresiyle son derece iyi iletişim kuran annem, misafir 
ağırlamayı da çok severdi. Misafirlerini en iyi şekilde ağırlar, 
onları memnun etmek için uğraşırdı. Onun sohbeti hoştu; 
derdi veya bir sıkıntısı olan anneme hiç çekinmeden anlatır, 
akıl alırdı. 
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Önder bir kişiliğe sahip olan annem, köydeki kadınlara di-
kiş nakış gibi meziyetleri de öğretmiştir. Bu noktada annemin 
öğretmenlik vasfı olduğunu da söyleyebilirim.

Annemin saygı konusunda da keskin çizgileri vardır, yaşa-
mı boyunca  bu konuda asla taviz vermemiştir. Her zaman bü-
yüklerimize karşı saygılı olmamızı nasihat etmiştir. O yaşına 
rağmen gündemi iyi takip ederek güncel olaylara hâkim olma-
ya çalışmış, her konuda bilgi sahibi olmaya özen göstermiştir. 

Ben de bazı huylarımı annemden aldığımı söyleyebilirim; 
çalışkanlık, dürüstlük, hırs ve feraset gibi birçok özelliğim ona 
benzemektedir. 

Annem her zaman “Eğitim, eğitim, eğitim!” demiştir. Ders-
lerimizi ihmal etmememizi dile getirmiştir. Hem ev işlerini 
yapmış hem de tarlada çalışmıştır. Bütün çocuklarının okuma-
sı için büyük fedakârlıklarda bulunmuştur.

Annem, gelinlerini kızı gibi sever. Hatta gelinlerini, kızla-
rından da önde sever. Torunları da anneme çok düşkündür, 
her anneanne her babaanne torunları böyle kendisini sevsin 
ister.

Bir anımızı anlatmak isterim… Annemin matematiği çok 
iyidir. Hâlâ da aklından hemen problem çözer. Bir gün annem 
eve takvim asmak istedi. Bende anne şu sayıları bilirsen tak-
vimi asacağım dedim. 1’den başlayarak teker teker gösterdim. 
Hepsini söyledi tabii… Sıra 31’e gelince, “Ha bunda ne var? 
Ha bu 3 ha bu da 1 etti 4.” demişti. Çok hoşsohbetlidir anne-
ciğim…

  
                                                             Kafiye Şükran AYDIN AR
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SON SÖZ

Yeşilin maviyle kucaklaştığı topraklardan gelen, değerle-
rine ve ilkelerine son derece bağlı bir Karadeniz kadının ya-
şamından kesitleri sizlerle paylaştık. Sabire Hanım, bilgisiyle 
tecrübesiyle sevgisiyle çevresindeki herkesin hayatına dokun-
mayı başarmış, onlara yol gösterici olmuştur. O özverili, fe-
dakâr ve köklerine bağlı bir anne, eş ve evlattır. Evlatlarının 
en iyi ortamlarda ve şartlarda yetişmesi için elinden geleni 
yapmış, onların arkasında bir dağ, yanı başında bir çınar gibi 
durmuştur. 

Sabire Hanım, babasız büyümenin acısını ve zorluğunu 
hayatının her evresinde hissetmiş, büyürken onun gücünü ve 
desteğini alabilmeyi çok istemiştir. Gençlik yıllarında fakirlik 
ve kıtlığın getirdiği sıkıntılarla mücadele ederek kendini yetiş-
tirmiş, evlatlarını da hayatın çetin sıkıntılarına karşı korumuş 
ve yol gösterici olmuştur. O çevresi ve akrabaları tarafından 
takdir toplayan tavırlarıyla her zaman çözüm makamı olarak 
görülmüştür. Çevresiyle kurduğu insan ilişkileri çok iyi olan 
Sabire Hanım, hoşsohbeti ile evinin kapısını herkese açmış, 
bilgi ve tecrübesini paylaşarak yaşamına konuk etmiştir. O 
etrafındakilere daima hoşgörülü, vefakâr ve fedakâr olmaları, 
her hatayı görmemeleri ya da unutmaları noktasında nasihat-
ler ve tavsiyelerde bulunmuştur. 

Onun birlik ve beraberliğin sürekliliğini sağlamak adına 
çocuklarına, yuvasına, toprağına, sahip çıkması ile gösterdiği 
erdem hafızalarda her zaman yer tutacaktır. Böylesi asırlık bir 
çınarın bilgi birikimi nesillere aktarılarak, hayatın zorlukları-
na karşı bir kılavuz olarak kalacaktır. 

Sabire Hanım, hayatı boyunca çektiği çileler ve sıkıntılar 
karşısında asla duruşundan ve kararlılığından taviz vermeye-
rek, inandığı dava/değerler/ilkeler uğruna göstermiş olduğu 
irade ile tüm nesillerin örnek alacağı bir duruş sergilemiştir.
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