Hüzni’nin Anıt-Mezarı
Törenle Açıldı
Nevzat ÇELİK
Kültür Bakanlığı’nın 1985 yılında
yapımına karar verdiği, projesini ha
zırlayıp
Yozgat’a gönderdiği Hüzni
Anıt -Mezar’ı altı yıl sonra Yozgat’ta
tamamlanarak törenle açıldı...
Anıtın açılışı münasebetiyle bir de
panel düzenlendi. «Yozgatlı Şair Hüz
ni Paneli« adına taşıyan bu toplantı 30
Kasım 1991 tarihinde Yozgat Kültür
Merkezi Konferans Salonunda gerçek
leşti. Hüzni'nin hayatı, edebi şahsiye
ti ve diğer yönleri itibariyle değerlen
dirildiği panele ekseriyetini Gazi Üni
versitesi Öğretim elemanlarının mey
dana getirdiği bir ilim heyeti katılarak
tebliğ sunmuşlardır.
Dergimiz Yayın Yönetmeni ve Yazı
İşleri Müdürü M. Öcal OĞUZ’un yö
nettiği panele Yozgat Valisi Sayıı;
Nusret Miroğlu, Sarıkaya Belediye Baş
kanı Mehmet Sanal, Sorgun Belediye
Başkanı Yılmaz KUıçarslan'ın da ara
larında bulunduğu seçkin bir davetli
topluluğu katılmıştır.

4. Himmet BİRAY, «Hüzni’nin Şi
irlerindeki Dil Özellikleri»
5. Ertuğrul KA PUSUZOĞLU .«Hüz
ni’nin Hayatı Filme Alınabilir mi?»
Dinleyicileri zaman zama coşturan,
zaman zaman soru ve cevaplı tartış
ma ortamı doğuran bu veciz konuşma
lardan sonra, Panele gönderilen tel
graf ve mesajlar okunmuştur...
Pa
nele uzun bir mesaj göndsren Yibitcvş
Holding Yönetim Kurulu Başkan Veklii
B:lal Şahin, Hüzni’nin YozgatlIlar için
taşıdığı öneme işaret ederek, onun ör
nek alınması gereken abidevi bir şah
siyet olduğunu vurgulayarak, böyle
bir şairi bağrından çıkaran Yozgat
ne kadar övünse azdır, şeklinde ifade
lere yer vermiştir.

1. Dr. M. Öcal OĞUZ, «Hüzni'nin
Hayatı vo Edebi Şahsiyeti»

Panel sonunda büyük bir kalaba
lık halinde Yozgat Çamlığı’nın altında
bulunan
Anıt Mezar'a gidilmiştir.
Anıt - Mezar’m açılışı sırasında bir
konuşma yapan Yozgat Valisi Sayın
Nusret Miroğlu,
«Milletler, büyük
şahsiyetler
yetiştirdikçe
büyürler...
Büyük şahsiyetler her zaman ve ko
lay yetişmez. Yozgat bu bakımdan
talihlidir. Hüzni, edebiyatımızın yetiş
tirdiği güçlü
seslerden biridir. Biz
Hüznî gibi Yozgat’ın yetiştirdiği diğer
büyük şahsiyetleri de unutmayıp, on
lara lâyık eserler ortaya koymak ka
rarındayız. İnşaallah bu bir başlangıç
olacaktır. Yapımında emeği geçenlere
teşekkür ederek Hüzni anıtını açıyo
rum.» demiştir.

2. İsmet ÇETİN, «Edebiyatımızda
Hüzni’nin Yeri»
3. Ali YAKICI, «Cumhuriyet Dö
nemi Şairlerimiz ve Hüznî»

Panele katılanları anıtın yapımın
da emeğe geçenleri bir kez daha kut
luyoruz; çalışmalarının devamını dili
yoruz.

Panelin açış konuşmasını yapan
Yozgat Kültür Müdürü Çelebi Kara
aslan, panelin düzenlenmesi ve Anıtın
açılacak olmasından büyük mutluluk
duyduğunu ifade ederek emeği geçen
lere teşekkür etmiştir.
Daha sonra panele geçilmiş ve şu
konuşmalar yapılmıştır :
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