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"BANA B‹R RES‹M GET‹RD‹LER"
Prof. Dr. Umay TÜRKEﬁ-GÜNAY
Postadan, sevginin sayg›yla bütünleﬂti¤i abide ﬂahsiyet hocam, baba dostu,
Osmanl› zarafetinin son temsilcisi, büyük bilim adam›, Türk milletine hizmeti
yarad›l›ﬂ sebebi kabul eden bir Türk milliyetçisi, hayat›n›n bir tek gününü bile
çal›ﬂmadan, ülkesi için gerekli hizmetleri düﬂünmeden geçirmemiﬂ olan Prof.
Dr. ﬁükrü Elçin’in “ Bana Bir Resim Getirdiler” adl› ﬂiir kitab› ç›kt›¤›nda, benim
haf›zamda da pek çok anlaml› resim belirdi.
Hacettepe, Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü’nün kurucu Baﬂkan› Elçin Hocam›z›n, kültürümüzün temel dayana¤›
Türk Dili ve Edebiyat› bölümünü var etme ve milletimize lay›k bilim oca¤› yapma mücadelesi. B›kmadan yorulmadan,
gençler okuyamaz, bulamaz endiﬂesi ile
el yazma kaynaklar› yeni harflere aktarma çabas›, ülkemizde bilimsel temelleri
asr›n yar›s›nda at›lan halbilimi meselelerine getirdi¤i çözümler, lisans veya lisanüstü ö¤rencilerinin heyacanlar›n›
paylaﬂma uslubu. Genç araﬂt›r›c›lar›n
akademik unvanlar› kazand›rma gayretlerine, zarafetini ve nezaketini istismara
kalkanlara zarafet ve fedakarl›kla direniﬂi ve kaya gibi duruﬂu, ﬂefkatl› ve sorumlu bir eﬂ ve baba, bütün bu yo¤unluk
içinde ﬂiiri kaybetmeyen yüre¤i ile örnek
bir Cumhuriyet ayd›n›. Türk milliyetçisi
olmak isteyenlere, kendini ayd›n olarak
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tan›mlayanlara, bilim adam› olma yoluna girenlere Prof.Dr. ﬁükrü Elçin’i tan›mak fevkalade bir örnekle karﬂ›laﬂmak
olacakt›r.
“Bana Bir Resim Getirdiler” adl› ﬂiir kitab›n›n ayn› adl› ilk ﬂiiri, Balkanlar’da Türk yenilgisinin ac›lar›yla yurt
edinilmiﬂ ikilimi terk etme mecburiyeti
ile karﬂ›laﬂan insanlar›m›z›n ikilemini
sevdikleri, emek verdikleri hayatlar› arkada b›rakarak yeni yurtta kökleniﬂin
derin duygular›: “ Bir gün nas›l ayr›ld›k
baba yurdundan, son yolculu¤a ç›kar gibi, anlatamam; Bana gelen resimde kaderle derinleﬂmiﬂ bir yara var: yürek yaras›.” m›sralar›nda hissettirilmekten öte
resmedilmiﬂ.
Sevgili Hocam›z, Elçin’in “ Bana Bir
resim Getirdiler” ve hat›ralar› hikayeleﬂtirdi¤i “Hikayeden Hat›raya” baﬂl›klar›n› taﬂ›yan her iki kitab› vatan ve millet
sevgisinin, tarih bilinci ve ayd›n sorumlulu¤u taﬂ›yan, yüre¤indeki ﬂiiri, bütün
çirkinliklere ra¤men milletine Türkçenin gücünü sergileyen çok etkileyici iki
kitap oldu¤unu ifade etmek isterim.
Muhterem Hocam’a elinize, gönlünüze ve dilinize sa¤l›k derken en derin
sayg›lar›m› tekrarl›yorum.
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