
Siz rahmetli Akif Emre’nin üniversite yıllarından arka-
daşısınız. Akif Emre’yle tanışmanız nasıl oldu?
Akif Emre Vatan Mühendisliği kazandı. Vatan Mühendislik biliyor-
sunuz Yıldız’a bağlı bir okuldu. 1974 yılı Mehmet Emre vasıtasıyla 
Ortaköy’de bulunan Abdurrahman Paşa köşkünde tanıştık. Bizim 
okulun başkanı Mehmet Emre’ydi. Onun akrabasıdır Akif Emre. 
O’nu Mehmet Emre köşke getirdi. Orada başladı tanışıklığımız. 

12 Eylül’den önceki ortamlarda Akif Emre ne okurdu, 
olaylara bakış açısı nasıldı, sizin de önemsediğiniz, bir-
likte yaşadığınız bize anlatmak istediğiniz bir hadise 
var mıdır?
kif Emre, Necip Fazıl Kısakürek perspektifinden yetişmiş bir genç 
arkadaşımızdı tanıştığımızda. Çok okuyan, hadiselere geniş bir 
perspektiften bakan bir arkadaştı. Birlikte değişik kitaplar okur-
duk. İyi bir arkadaşlığımız oldu.

Bizimle paylaşmak istediğiniz bir anınız var mı?
Efendim çok anı vardır. Hangisini anlatacaksın. Akif Emre an-
lattığım gibi donanımlı, okuyan, araştıran bir arkadaştı. Olaylara 
dar çerçeveden bakmayan, geniş açıdan bakan bir arkadaştı. O 
dönemde Vatan Mühendislikten pek çok arkadaşı yanımıza getir-
di. Çok arkadaş kazandırdı.Çok hatıralarımız var. Gezen, araştıran 
bir arkadaştı. Yurtdışı seyahatleri de vardı bilirsiniz. Yazılarına ve 
eserlerine bakarsınız Akif Emre’yi daha iyi tanıyabilirsiniz. Kişi-
yi tanımak için eserlerine bakmak gerekir. Ben de öyle diyorum, 
yazılarına ve konuşmalarına bakarsanız Akif Emre’yi çözersiniz.

Peki, Akif Emre’nin dost ve arkadaşlık ilişkilerinde 
vefası, ilkeleri, hassasiyeti ve dostlarını seçmesinde 
önemli kriterleri var mıydı? O zaman Akif Emre dostla-
rını seçerken nelere dikkat ediyordu? 
Akif Emre’nin dost seçtiğini hatırlamıyorum. Akif Emre’nin kapı-
sını kim çalarsa, Akif Emre kimseyi reddetmez konuşurdu. Bizim 
o dönemde arkadaşlarımız da öyleydi. Biz o, şu, bu diye kimseyi 
reddetmezdik. Herkesle konuşurduk. Akif Emre de böyle birisiydi. 
Bundan dolayı da pek çok arkadaş kazandırmıştır. Geniş arkadaş 
çevresi olan bir arkadaştı.

Siz Özdemir İş Sendikası’nda yöneticilik yaptınız.
Özçelik İş, önce Özçelik İş’ti. O zaman baraj yoktu sendikalarda. 
Sonra Özdemir’e geçtik. Sonra Özçelik İş’le birleştik. O dönemlerde 
sendikacı olduk. Akif Emre de sendikamıza, bütün arkadaşların, 
yani herkesin geldiği bir yer oldu. Saat altıdan sonra, mesai bittik-
ten sonra konuşurduk. 

Sizin orada çok entelektüel bir arkadaş ortamınız vardı. 
Akif Emre de o halkadandı. Orada ne konuşurdunuz?
Efendim buna bir çerçeve çizmek mümkün değil. Dünyanın bü-
tün meseleleri konuşulurdu. Ama özel işler konuşulmazdı. Yani 
bugün aklınıza gelmeyecek isimler bile oraya gelmiştir. Orası fikri 
bir platformdu. 

Son olarak bize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır?
Akif Emre erken gitmiş bir değerdi. Başka bir şey demeyeceğim.

Söyleşi
Abdurrahman Özaydın
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