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SUNUŞ

Kültür ve Sanat, toplumların gelişmişliklerini, sosyal, ekonomik ve hukuki 
alanlarda yaşadıkları değişimleri yakından görmemiz, yeniliklere şahitlik 
etmemiz bakımından son derece önemli bir göstergedir.

   Türkiye Yazarlar Birliği bu alanda yapmış olduğu çalışmalarla çağa 
tanıklık etmektedir. Yıl içinde yapılan önemli kültür ve sanat olaylarına 
mercek tutmakta, her yıl çıkarmış olduğu Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı ile 
tarihe kayıt düşmekte ve geleceğe ışık tutması adına bu çalışmaları kayıt 
altına almaktadır.           

Düşünceyi, kültürü öne çıkaran anlayışıyla her zaman niteliği önce-
likli kılmış, toplumun sahip olduğu tarihî, sosyal ve kültürel değerleri öne 
almıştır. Bu sorumlulukla hareket eden Türkiye Yazarlar Birliği için 2011 
yılı ayrı bir anlam taşımaktadır. Çünkü 2011 yılı aynı zamanda TYB’ nin 33. 
kuruluş yıldönümüdür. TYB Otuz Üç yıl boyunca faaliyetleri ve çalışmaları 
ile ülkemizde diğer sivil toplum kuruluşlarına öncülük yapmış, kültür ve 
sanat alanında da önemli yatırımlar ve hizmetler üretilebileceğini defaatle 
göstermiştir.

Ciddi bir ekip çalışması içerisinde birçok etkinliğe imzasını atan 
TYB ürettiği seçkin projeleriyle kültür coğrafyamıza güç katmaya de-
vam etmektedir.Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı salt edebiyat kaynakları 
açısından değil, siyasî, ekonomik, kültürel, radyo televizyon, elektronik 
yayıncılık, inceleme ve araştırma gibi birçok alanda kıymetli araştırmacı 
ve bilim adamlarımızın uzun uğraşlar neticesinde ortaya koyduğu dosya 
çalışmalarından oluşmaktadır.    

Ülkemizde, kültür ve sanat yıllığı tarzında çok fazla çalışmanın 
yapılmaması, TYB olarak yaptığımız işin önemini daha da artırmaktadır. 
Bu sorumluluk bilinciyle; dergiler, şiir, hikâye, roman, deneme, eleştiri, dil 

ve hukuk branşlarında detaylı veriler oluşturma gayreti içinde olmuştur.

Düşünce ve kültür hayatımıza yön veren bu çalışmalar, kültür ve edebi-
yat tarihimiz açısından önemli vesikalar olarak geçmişten günümüze daha 



şimdiden tarihteki yerini almıştır. 2011 Kültür ve Sanat Yıllığı değerli ak-
ademisyen, araştırmacı ve yazar arkadaşlarımızın büyük özverisi sonucu 
hazırlanmıştır. Bu vesileyle Kültür Sanat Yıllığının hazırlanmasında emeği 
geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim.

        Tarihe, kültür ve sanat olaylarına, yeni yıllıklarda birlikte tanıklık 
etmek dileğiyle.

İbrahim Ulvi YAVUZ
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EKONOMİDE YAŞANAN GELİŞMELER
İskender Gümüş

1. Giriş

2007 yılının ikinci yarısında, ABD’de konut kredilerine bağlı olarak finans çevrele-
rinde başlayan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan küresel ekonomik kriz 2008’de 
ve özellikle 2009’da hemen hemen her ülkede üretimin ve ticaretin kısmen geri-
lemesine neden olmuştur. Dünya genelinde yaşanılan bu kriz işsizliği arttırmış, 
açlık ve eşitsizliği derinleştirmiştir. Çin, Hindistan, Güney Asya-Pasifik ülkeleri bu 
krizden az etkilenen nadir ülkeler olmuşlardır.

Hükümetlerin ve merkez bankalarının, finansal sisteme işlerlik kazandırmaya 
yönelik parasal ve mali tedbirleri neticesinde, 2010 yılında küresel finans krizin-
den sonra dünyada pozitif büyüme oranlarına adım atılmış ve ülke ekonomile-
rinde bir canlanma başlamıştır. Ancak krizin sona erdiğini hâlen söylemek müm-
kün değildir. Özellikle PIGS olarak adlandırılan Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve 
İspanya’da bütçe açıkları, yüksek işsizlik oranları ve borç krizi yaşanması, yine 
AB’nin pek çok ülkesinde bu sorunların bulunması, istikrarsızlık ve belirsizlikler 
2010 yılının ekonomik gelişmelerine damgasını vurmuştur. Buna karşılık OECD, 
IMF ve Dünya Bankasının raporlarına göre Türkiye, toparlanmanın en güçlü ol-
duğu ülkelerden biridir. Türkiye’de, 2008 ve 2009 yılında daralan ekonomi 2010 
yılında pozitif büyümeye ulaşmış, işsizlik oranları düşmüştür. 2010 yılı bir bakıma 
krizde oyunun kurallarını iyi oynayanların yılı olmuştur.

2. 2010 Yılında Dünyada Yaşanan Ekonomik Gelişmeler

2008 yılı son çeyreğinden itibaren çok sayıda gelişmiş ülkenin ekonomisi daralma 
sürecine girmiş ve pek çok gelişmekte olan ülkede büyüme hızı yavaşlamaya baş-
lamıştır. Gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde de önemli düşüşler 
yaşanmıştır. 2009 yılında gelişmiş ülkelerde ekonomik daralma yüzde 3,2’ye ula-
şırken, özellikle Çin ve Hindistan kaynaklı olmak üzere, yükselen ve gelişmekte 
olan piyasa ekonomilerinde yüzde 2,5 oranında büyüme kaydedilmiştir.

Öte yandan, Euro bölgesi 2009’un ilk çeyreğinde yüzde 4,6 ile son 14 yılın en 
yüksek düşüşünü yaşamıştır. Japonya son 25 yılın, Amerika ise son 40 yılın en 
yüksek küçülme rakamlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Ancak küresel krizin etkisi 
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2009 yılının ikinci yarısında azalınca, 2009 yılı için yüzde 1,4 olarak tahmin edi-
len daralma yüzde 0,6 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılının son çeyreğinde küre-
sel ekonomik gelişmeler dünyanın birçok bölgesinde beklentilerin üzerinde artışa 
geçmiştir. Özellikle Asya ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülke ekonomilerinde 
başlayan toparlanma 2009 yılının sonlarına doğru gelişmiş ülke ekonomilerinde 
de hissedilmeye başlamıştır. Ülkelerin almış olduğu olağanüstü tedbirler finansal 
piyasalarda olumlu etkilere neden olmuş ve bu durum küresel ticaret hacmine ve 
talep göstergelerine de yansımıştır.

2010 yılının başında görülen ekonomideki canlanmalar bölgeden bölgeye fark-
lılık göstermiştir. Euro bölgesi ekonomilerinde işsizlik oranı, borç krizi küresel 
krizin hâlâ devam ettiğinin göstergesiyken bu ülkelerin uyguladığı sıkı kredi ko-
şulları yatırımları zayıflatmıştır. Bunun yanında 2009 yılının sonu ve 2010 yılının 
başında gelişmekte olan ülkeler nispeten iç talebin ve sağlıklı finansal sektörün 
etkisiyle gelişmiş ülkelerden daha hızlı büyümeye başlamıştır.

Aşağıdaki tabloda, Ekim ayında yayınlanan IMF Dünya Ekonomik Görünüm 
Raporu’nda da görüleceği üzere, 2010 yılında dünya genelinde ekonomilerde bir 
toparlanma göze çarpmaktadır. Bu toparlanma, gelişmiş ekonomilerde düşük bü-
yüme oranları ile gelişmekte olan ülkelerde ise yüksek büyüme oranları ile gerçek-
leşmektedir.

Dünya ticaret hacmi ise 2009 yılında krizin en etkili olduğu dönemde görmüş 
olduğu dip seviyesinden 2010 yılında canlanma aşamasına geçmiştir. Yine ticaret 
hacminde de gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek bir oran göze çarpmaktadır.

Tablo 1. Dünya Ekonomik Görünüm Projeksiyonlarına Genel Bir Bakış

EKONOMİLER 2008 2009
Projeksiyonlar

2010 2011

Dünya Üretimi 2,8 -0,6 4,8 4,2

Gelişmiş Ekonomiler 0,2 -3,2 2,7 2,2

ABD 0,0 -2,6 2,6 2,3

Avro Bölgesi 0,5 -4,1 1,7 1,5

Gelişmekte Olan Ekonomiler 6,0 2,5 7,1 6,4

Orta ve Doğu Avrupa 3,0 -3,6 3,7 3,1

Bağımsız Devletler Topluluğu 5,3 -6,5 4,3 4,6

Gelişen Asya Ülkeleri 7,7 6,9 9,4 8,4

Çin 9,6 9,1 10,5 9,6

Hindistan 6,4 5,7 9,7 8,4

Avrupa Birliği 0,8 -4,1 1,7 1,7

Dünya Ticaret Hacmi 2,9 -11,0 11,4 7,0

İthalat

Gelişmiş Ekonomilerde 0,6 -12,7 10,1 5,2

Gelişmekte Olan Ekonomilerde 9,0 -8,2 14,3 9,9

İhracat

Gelişmiş Ekonomilerde 1,9 -12,4 11,0 6,0

Gelişmekte Olan Ekonomilerde 4,6 -7,8 11,9 9,1
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2010 yılında makroekonomik gelişmelere bakıldığında, gelişmiş ekonomilerde 
yavaş olmakla birlikte istikrarlı bir toparlanma, gelişmekte olan ekonomilerde ise 
güçlü büyüme beklentisi göze çarpmaktadır. Büyümenin 2010 yılında ABD ekono-
misinde yüzde 2,6, Avro Bölgesinde yüzde 1,7 ve gelişmiş ekonomilerin tamamın-
da yüzde 2,7 olarak gerçekleşmesi beklenirken; Çin’in yüzde 10,5, Hindistan’ın 
yüzde 9,7, gelişmekte olan ekonomilerin toplamda yüzde 7,1 büyüme kaydetmesi 
beklenmektedir. Böylece, dünya ekonomik büyümesinin yüzde 4,8 olacağı tahmin 
edilmektedir.

2009 yılında, ABD ve Avro Bölgesi ekonomilerinde, küresel krize karşı uygula-
nan genişlemeci ekonomi politikalarının katkısıyla, genel devlet açığının GSYH’ye 
oranı sırasıyla yüzde 12,9 ve yüzde 6,3’e ulaşmıştır. Söz konusu oranın, ABD’de 
2010 yılından itibaren, Avro Bölgesinde ise 2011 yılından itibaren düşmeye baş-
layacağı ve 2015 yılında ABD’de yüzde 6,5’e, Avro Bölgesinde ise yüzde 2,8’e geri-
leyeceği tahmin edilmektedir. ABD ve Avro Bölgesi brüt borç stokunun GSYH’ye 
oranı, 2007 yılındaki yüzde 62,1 ve yüzde 65,9 seviyelerinden, 2009 yılında sıra-
sıyla yüzde 84,3 ve yüzde 79’a ulaşmıştır. Bu oranların önümüzdeki dönemde de 
artmaya devam ederek 2015 yılında ABD’de yüzde 110,7’ye, Avro Bölgesinde ise 
yüzde 89,3’e yükselmesi beklenmektedir.

Tablo 2. İşsizlik Oranları (Dünya ve Bölgesel) (Yüzde)

Her iki cinsiyet 1999 2000 2004 2005 2006 2007 2008
2009 
(Tahmini)

Dünya 6,4 6,2 6,4 6,3 6 5,7 5,8 6,6

Gelişmiş Ekonomiler 
ve AB

7 6,7 7,2 6,9 6,3 5,7 6 8,4

Orta ve Güneydoğu 
Avrupa

12,4 10,6 9,7 9,4 9 8,3 8,3 10,3

Doğu Asya 4,7 4,5 4,2 4,2 4 3,8 4,3 4,4

Güneydoğu Asya ve 
Pasifik

5,1 5 6,4 6,5 6,1 5,4 5,3 5,6

Güney Asya 4,3 4,5 5,2 5,3 5,1 5 4,8 5,1

Lâtin Amerika ve 
Karayipler

8,5 8,4 8,4 8 7,4 7 7 8,2

Orta Doğu 9,3 9,5 9,3 10 9,5 9,3 9,2 9,4

Kuzey Afrika 13,1 14 12,3 11,5 10,4 10,1 10 10,5

Sahra Altı Afrika 8,2 8,3 8,2 8,2 8,2 8 8 8,2

Kaynak: ILO, Global Employment Trends January 2010

ILO’nun verilerine göre, küresel ekonomik krizin tetiklendiği 2007 yılında 
dünya genelinde 177,7 milyon olan işsiz sayısı, 2008 yılında 184,9 milyona yük-
selmiş, küresel ekonomik kriz neticesinde dünyadaki işsiz sayısının 2009 yılında 
211,5 milyon, 2010 yılında ise 213,4 milyon olacağı öngörülmektedir. 2007 yılında 
102,8 milyon erkek, 74,9 milyon kadın işsiz varken, 2008 yılında 184,9 milyon 
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erkek, 77,8 milyon kadın işsiz olduğu görülmektedir. 2009 yılında öngörülen işsiz 
sayısına bakıldığında ise 122 milyon erkek, 89,5 milyon kadın işsiz olacağı tahmin 
edilmektedir. Genç ve yetişkin işsizlik oranlarına bakıldığında ise, 2007 yılında 
toplam işsizlerin 72,5 milyonunu genç işsizler oluştururken, 105,2 milyonunu ye-
tişkin işsizler, 2008 yılında ise toplam işsizlerden 77,8 milyonunu genç işsizler 
74,2 milyonunu genç işsizler 110,7 milyonunu ise yetişkin işsizler oluşturmakta-
dır. 2009 yılı tahmini işsizlik oranlarına bakıldığında ise toplam işsizlerden 82,7 
milyon genç işsizin, 128,8 milyon yetişkin işsizin olacağı tahmin edilmektedir.

3. 2010 Yılında Türkiye’de Yaşanan Ekonomik Gelişmeler

Küresel ekonomik kriz ile birlikte, dünya genelinde ekonomik faaliyetlerin da-
ralması, talepteki düşüşler Türkiye’de de etkili olmuş, özellikle hızlı bir büyüme 
döneminden sonra, siyasi belirsizlik ortamının da etkisiyle 2007 yılının ikinci çey-
reğinden itibaren Türkiye ekonomisinde bir yavaşlama meydana gelmiş ve 2008 
yılının ikinci yarısından itibaren de Türkiye ekonomisinde daralma yaşanmaya 
başlamıştır.

2003-2007 arası yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 6,9 olan Türkiye ekonomi-
sinin 2008 yılında yüzde 0,9 oranında büyümüş, 2009 yılının ilk yarısında ise bir 
önce yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 oranında daralma meydana gelmiştir. 
GSYH büyüme hızı, 2008 yılının son çeyreğinde negatif yüzde 6,5, 2009 yılının ilk 
çeyreğinde negatif yüzde 14,3 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılının ikinci çeyreğin-
de ise ekonomide bir toparlanma başlamış ve daralma hızı yavaşlayarak negatif 
yüzde 7 olmuştur.

2010 yılında ise 2009’un son çeyreğinde başlayan ekonomide canlanma arta-
rak devam etmiştir. Bu dönemde sanayi, inşaat, ticaret ve ulaştırma sektörlerinde 
yüksek oranda katma değer artışları meydana gelmiştir. Bunun sonucunda, yılın 
ilk yarısında GSYH yüzde 11 oranında artmıştır. Yurt içi talep ve üretimdeki artışın 
yılın ikinci yarısında hız kaybetmekle birlikte devam edeceği ve yılın tamamında 
GSYH’nin yüzde 6,8 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

Sanayi üretiminde geçen yılın Ekim ayında yüzde 6,2 olan artış oranı, bu yıl 
aynı dönemde yüzde 9,8’e ulaştı. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı, bu 
yıl Kasım ayında yüzde 75,9’la 2008 yılının Eylül ayından sonra hesap edilen en 
yüksek oran oldu. 2009 yılı Kasım ayında yüzde 69,8 olan üretim değeri ağırlıklı 
kapasite kullanımı, bu yılın aynı ayında 6,1 puan arttı.

Enflasyon oranı, 2010 yılında gıda ve enerji fiyatlarındaki değişimlere bağ-
lı olarak yıllık enflasyon dalgalı bir seyir izlemiştir. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), verilerine göre 2010 yılında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 
6.40, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 8.87 artmıştır.

Faiz oranlarına baktığımızda ise Hazine bu yıl devlet iç borçlanma senetleriyle 
yapılan borçlanmada en kısa 6 ay, en uzun 10 yıl vadeyle borçlanmıştır. Yılın ilk 
ayında yüzde 8-9’larda seyreden yıllık bileşik faiz oranı, en son 7 Aralık’ta yapı-
lan 7 yıl (2513 gün) vadeli tahvil ihalesinde yüzde 7,77 olmuştur. Bankaların yıllık 
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mevduat faizleri ise yılsonu itibariyle yüzde 4 ile yüzde 9 arasında değişmiştir. 
Merkez Bankası ise gecelik faiz oranlarını 2009 Kasım ayından itibaren borçlan-
mada yüzde 6,50, borç vermede ise yüzde 9’da tutarken, Eylül ayında borçlanma 
faizini yüzde 6,25, borç verme faizini de yüzde 8,75’e çekmiştir. Para Politikası 
Kurulunun bu yılki son toplantısında alınan kararla da politika faiz oranı yüzde 
7,0’den yüzde 6,50’ye, gecelik borçlanma faizi yüzde 1,75’den yüzde 1,50'ye indiril-
miştir. Yüzde 8,75 olan borç verme faiz oranı ise yüzde 9 olmuştur.

Tablo 3. Türkiye’de İşgücü Durumu

 
TÜRKİYE  

 

KENT  
 

KIR

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Kurumsal olmayan nüfus (000) 70 707 71 508 48 826 49 248 21 882 22 260
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 
(000)

51 862 52 718 36 300 36 598 15 562 16 120

İşgücü (000) 25 416 25 907 16 869 17 179 8 547 8 729

İstihdam (000) 22 020 22 973 14 138 14 792 7 882 8 181

İşsiz (000) 3 396 2 934 2 730 2 387 665 548

İşgücüne katılma oranı (yüzde) 49,0 49,1 46,5 46,9 54,9 54,2

İstihdam oranı (yüzde) 42,5 43,6 38,9 40,4 50,6 50,8

İşsizlik oranı (yüzde) 13,4 11,3 16,2 13,9 7,8 6,3

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 16,9 14,3 16,7 14,4 17,7 13,8

Genç nüfusta işsizlik oranı(1)(yüzde) 24,3 21,2 27,3 25,3 17,9 13,1

İşgücüne dahil olmayanlar 
(000)

26 446 26 810 19 431 19 419 7 015 7 391

İşsizlik oranlarına bakıldığında, 2009 yılında krizin en etkili olduğu dönemde 
işsizlik oranı yüzde 15’lere kadar yükselmişken 2010 yılında yüzde 11,3’e düştü-
ğünü görüyoruz. İşsizlik oranı 2010 Ocak döneminde yüzde 14,5, Şubat’ta yüzde 
14,4, Mart’ta yüzde 13,7, Nisan’da yüzde 12,0, Mayıs’ta yüzde 11,0, Haziran’da yüz-
de 10,5, Temmuz’da yüzde 10,6, Ağustos’ta yüzde 11,4 oranında iken, 2010 Eylül 
döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 953 bin kişi 
artarak, 22 milyon 973 bin kişiye yükselmiştir. Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen 
yılın aynı dönemine göre 462 bin kişi azalarak 2 milyon 934 bin kişiye düşmüş-
tür. İşsizlik oranı ise 2,1 puanlık azalış ile yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Geçen yılın aynı ayında ise işsizlik oranı yüzde 13,4, toplam istihdam 22 milyon 20 
bin kişi, işsiz sayısı 3 milyon 396 bin kişi olarak belirlenmişti. İşsizlik oranı geçen 
yıl yüzde 14 idi.

Merkezî yönetim bütçesi, 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla göre 
yüzde 49,3 azalmayla 23 milyar 489 milyon lira açık verirken 2010 yılının ilk 11 
ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 255 milyar 770 milyon lira, merkezî yö-
netim bütçe gelirleri 232 milyar 281 milyon lira, faiz dışı fazla ise 22 milyar 969 
milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde vergi gelirleri yüzde 24 

(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus 

Not:Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Kaynak:TÜİK,Hane Halkı İşgücü Araştırması Eylül 2010



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 15

artmıştır. Gider kalemlerinden personel giderleri yüzde 11,3 SGK devlet primleri 
yüzde 51,7, cari transfer kalemi ise yüzde 9,5 artmıştır.

Yine 2010 yılında ihracat 2009 yılına göre yüzde 11,30’luk artışla 113 milyar 
685 milyon 989 bin dolar olmuştur. Belirsizliklerin azalması, tüketici güveninin 
artması, kredi koşullarının iyileşmesi tüketim ve yatırım kararlarını olumlu yön-
de etkileyerek yurtiçi talebi artırmıştır. Ekonomik canlanmada sağlanan bu ivme 
2010 yılında da devam etmiş ve yılın ilk yarısında GSYH, bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 11 oranında artış kaydetmiştir. Türkiye, 2010 yılında kaydettiği 
büyüme ile dünya ekonomileri arasında 15. büyük ekonomi olmuştur.

Hükümetin, 2010 yılının son çeyreğinde açıkladığı 2011-2013 Orta Vadeli 
Programa göre, 2010 yılında GSYH’nin yüzde 6,8 oranında büyüyeceği öngörül-
müştür. 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin olarak ise sırasıyla yüzde 4,5, yüzde 5 
ve yüzde 5,5 oranında büyüme hedeflenmektedir.

Söz konusu programa göre, işsizlik oranlarındaki iyileşmenin tedrici bir şekil-
de gerçekleşeceği öngörülmektedir. Toplam talep koşullarının enflasyona düşüş 
yönünde yaptığı katkının OVP döneminde devam edeceği ve 2011 yılından itiba-
ren enflasyonun yüzde 5 civarında gerçekleşeceği de öngörülmüştür.

4. Dünyada ve Türkiye’de
2010 Yılında Yaşanan Bazı Ekonomik Olaylar

4.1. Dünyada 2010 Yılında Yaşanan Bazı Ekonomik Olaylar

Çin İhracatta Dünya Devi Oldu

Çin, dünyanın en büyük ihracat ülkesi oldu. Toplam 1,2 trilyon dolarlık ihracat-
la Almanya’yı geride bırakarak ilk sıraya yerleşen Çin, 196 milyar dolarlık ticaret 
fazlası verdi. Öte yandan, Çin, motorlu taşıt üretiminde ABD ve Japonya’yı geride 
bırakarak ilk kez birinci sıraya yerleşti. Küresel kriz nedeniyle bütün dünyada üre-
tim düşerken Çin’de yüzde 48,3 oranında arttı.

Ekonomide Kurallara Uymayanlar İflâsın Eşiğinde

PIGS olarak adlandırılan Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İspanya’da bütçe açık-
ları, yüksek işsizlik oranları ve borç krizi yaşanması, yine AB’nin pek çok ülkesinde 
bu sorunların bulunması, istikrarsızlık ve belirsizlikler 2010 yılının ekonomik ge-
lişmelerine damgasını vurdu. IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası örgütler 
PIGS ülkelerini borç krizinden kurtarmak için birbiri ardına yardım paketlerini 
onayladı.

Çin Japonya’yı Geçti

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2010 Dünya Ekonomik Görünümü raporu verile-
rinden yapılan derlemeye göre, bu yıl ABD 14,6 trilyon dolarla ilk sırada yerini 
alırken, Çin, uzun süredir ikinci sırada bulunan Japonya’yı geride bırakarak, 5,7 
trilyon dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ile ikinci sıraya yerleşti.
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Kur Savaşlarının Yılı

ABD Merkez Bankasının (FED) ülke ekonomisini canlandırmak adına piyasaya 
daha fazla para aktarması nedeniyle gelişmekte olan ülkelere sıcak para akışı hız-
landı. Bu şekilde para birimleri değerlenen bu ülkelerde, küresel ticarette rekabet 
avantajını kaybetme korkusu yayılmaya başladı. Yatırımcıların gözünde ülkenin 
çekiciliğini azaltmak adına reformla başlatıldı. Güney Kore, Tayvan, Rusya ve 
Brezilya bu konuda bazı reformlar yaptı. Çin, ihracata dayalı bir ekonomiye sahip 
olduğu için Yuan’ı Dolar karşısında sabitledi. Japonya, Yen’in aşırı değerlenmesi-
nin ihracatı olumsuz etkileyeceği korkusuyla uzun zamandan sonar ilk kez piyasa-
lara dolar alım yönünde müdahalede bulundu. Rusya Rublenin değer kazanması 
üzerine piyasalara Ruble satışını artıracağını duyurdu.

Öte yandan, ekim ayında G-20 ülkeleri, para birimlerinin değerlerinin düşü-
rülmesinden kaçınma konusunda anlaştı. Sonuç bildirgesinde, piyasanın belirle-
diği döviz kuru oranlarını gözeteceklerini ve rekabetçi devalüasyonlardan kaçına-
caklarını taahhüt ettiler.

Nobel 2010 Ekonomi Ödülü Üç İktisatçıya Gitti

Alfred Nobel anısına verilen Nobel 2010 ekonomi ödülü açıklandı ve ödül üç ikti-
satçı arasında paylaşıldı. MIT’den Peter Diamond, Northwestern Üniversitesinden 
Dale Mortensen ve London School of Economics’den Christopher Pissariders 
ödülün sahipleri oldular. İsveç Bilimler Akademisi, Diamond, Mortensen ve 
Pissarides’i “piyasa analizleri yönteminden” ötürü ödüle layık gördü. Geliştirilen 
bu yöntemin, istihdam piyasasına ilişkin temel sorunlara yanıt verdiği ve işsizliğin 
ekonomi politikalarına nasıl etkilediğinin anlaşılmasına yardımcı olduğu kayde-
dilmiştir. Bu üç araştırmacının “boş kadrolar varken insanların neden işsiz kaldığı 
ve ekonomi politikalarının istihdam piyasasını nasıl etkilediği” gibi sorulara yanıt 
bulunması için geliştirilen modelin farklı alanlara da etkisi olduğundan Akademi 
tarafından Nobel ödülüne layık görüldüğü belirtilmiştir.

4.2. Türkiye’de 2010 Yılında Yaşanan Bazı Ekonomik Olaylar

YTL Yürürlükten Kaldırıldı

2010 yılına Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden banknot ve madeni paraların 1 Ocak 
2010 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasıyla başlandı. Parada yeniden Türk 
Lirasına (TL) dönüş yapıldı.

IBAN Kullanımı Başladı
Bankalardaki mevcut müşteri hesaplarının yerine kullanılacak olan ve EFT, hava-
le, virman gibi para transferi işlemlerinin hızlı, hatasız ve az maliyetle gerçekleşti-
rilmesi amacıyla belirli bir standarda göre oluşturulan Uluslararası Banka Hesap 
Numarası (IBAN) kullanımı zorunlu hâle geldi.

IMF ile Stand-By Anlaşması Yapılmadı 

Yaklaşık 2 yıldır ekonomi gündemini meşgul eden “IMF ile yeni bir anlaşma ola-
cak mı?” sorusu 2010 yılında yanıt buldu. Artık yeni dönemde yeni bir anlaşma ya-
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pılmaması kararlaştırıldı. IMF, Türkiye’nin ekonomik görünümünün iyileştiğini 
ve Türkiye ile IMF’nin, bu temelde, 4. madde istişarelerini Mayıs ayında başlatma 
konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

TÜSİAD’ın Yeni Başkanı Ümit Boyner

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin 40. genel kurulu yapıldı. Seçimli genel 
kurulda üyelerin 198’inin oyunu alan Ümit Boyner, TÜSİAD başkanlığını Arzuhan 
Doğan Yalçındağ’dan devraldı. TÜSİAD’ın ikinci kadın başkanı olan Boyner, seçi-
min ardından yaptığı konuşmada, Türkiye’nin cari işlemler açığı, istihdam açığı-
nın yanında “Türkiye’nin demokrasi açığı da vardır” diyerek gündeme oturdu.

MÜSİAD’da Ömer Cihat Vardan Yeniden Başkan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinde (MÜSİAD) Ömer Cihad Vardan yeni-
den başkan seçildi. Siyasilerin ve iş adamlarının ilgiyle izlediği derneğin 19. olağan 
genel kurulunda yeni denetim ve yönetim kurulu belirlendi.

İMKB Tarihinin En Yüksek Puanına Ulaştı

Bu yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), tarihinin en yüksek puanına 
da ulaştı. 2009 yılını 52 bin 825 puanla tamamlayan İMKB 100 Endeksi, 25 Ekim 
2010 günü 71 bin 776 puana kadar ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yine 
tüm zamanların gün sonu kapanış rekoru da 71 bin 543 puanla 9 Kasım 2010 günü 
kırıldı. Öte yandan halka arz edilen şirket sayısında da önemli bir artış oldu. Aralık 
ayına kadar 26 şirketin halka arzı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Kredi Notu Yükseltildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, Moody’s, JCR ve S&P 
Türkiye’nin kredi notunu artırmışlardır. Söz konusu kuruluşların raporlarında, 
Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde azalan borç yükü ve hükümetin ekonomi politika-
larında esnekliği not artırımına gerekçe olarak gösterilmiştir.

Türkiye Dünyanın 15. Büyük Ekonomisi Oldu

Millî gelir büyüklüğüne göre dünyada 16. sırada yer alan Türkiye, Bakanlar 
Kurulu’nun 2011 Yılı Programı’nda yer alan “Fert Başına Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla”ya (GSYH) ilişkin bazı rakamlarda yaptığı düzeltme sonrası Endonezya’yı 
geçerek 15. sıraya yerleşti. Türkiye’nin 2010 yılı için 947 milyar 836,5 milyon 
dolar olarak öngörülen Satınalma Gücü Paritesi (SGP) esaslı millî gelir büyük-
lüğü, bu düzeltme sonrasında 1 trilyon 118 milyar 967,6 milyon dolara yükseldi. 
Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, SGP bazında, Türkiye, 1 trilyon 27 
milyar 437 milyon dolar millî gelir büyüklüğüyle dünya sıralamasında 15. olan 
Endonezya’yı geride bırakarak, 1 trilyon 330,1 milyar büyüklüğündeki Kanada’nın 
ardından 15. sıraya yerleşti.
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Sonuç

2007 yılının ikinci yarısında ABD’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 
ve Büyük Resesyon diye adlandırılan küresel ekonomik krizin 2009 yılı sonlarına 
doğru dibe vurduğu ve o tarihten itibaren birçok ülke ekonomisinde canlanmalar 
başladığı bilinmektedir. Özellikle, IMF, OECD, Dünya Bankası gibi uluslararası 
mali kuruluşların raporları da bu doğrultuda olmakla birlikte, ekonomide yaşa-
nan canlanmaların ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılık gösterildiği de ifade 
edilmektedir.

Türkiye, küresel krizden en çok etkilenen ülkelerden olmasına rağmen 
2010’daki toparlanma süreciyle birlikte diğer ülkelere kıyasla daha hızlı ve güçlü 
bir büyüme kaydetmiştir. Bunda, Türkiye’nin bankacılık sisteminde geçmişte ya-
pılan reformların ve hükümetin uygulamış olduğu mali disiplinin rolü büyüktür. 
Ancak, krizdeki daralmadan sonra tekrar büyümeye geçişle birlikte cari açık ve 
bütçe açığı artma eğilimine girmiştir. Artan cari açık ve bütçe açığı ekonomide 
kırılganlığın hâlâ devam ettiğini göstermektedir. Bunun yanında, işsizlik oranı-
nın yüzde 10’un üzerinde seyretmesi de ekonomi için diğer bir tehlike sinyalidir. 
İstihdamı artırmak için istikrarlı büyüme ortamını sağlayacak politikaların yanı 
sıra işgücünün niteliğini, işgücü piyasasının esnekliğini ve işgücüne katılımı artı-
racak politikalara öncelik verilmelidir.



2010 YILI TÜRKİYE’DE TOPLUM VE SİYASET
Serkan Yorgancılar

2010 yılında Türkiye’de birçok değişiklik yaşandı. Özellikle Kürtler açısından ger-
çekten büyük adımların atıldığı bir açılım yılı oldu. Ancak buna rağmen Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki faşist / ırkçı terör hareketinin karşı propagan-
dası yüzünden bu açılımları halkın görmesi engellendi. TRT Kürtçe kanalının ya-
yın hayatına başlaması başlı başına bir devrimdi. Bunlara ek olarak Kürtçe kurs-
larının açılmasından tutun da üniversitelerde Kürt enstitülerin kurulabileceği ko-
nusunda yapılan değişiklikler büyük ve cesur adımlardı. Ama ırkçı bölücüler için 
yeterli olmadı. Referandumda en büyük özgürlük genişlemesine doğu bölgesinde 
yaşayanlar sahip olacakken boykot kararı uyguladılar.

2010 yılının Türkiye açısından en önemli olayı şüphesiz Mavi Marmara ola-
yıdır. İsrail tarafından uluslararası sularda insani yardım amacı taşıyan silâhsız 
sivil inisiyatif sahiplerine savaş uçakları, savaş helikopterleri ve savaş gemileriyle 
askerî bir harekat düzenlenerek 9 Türk vatandaşı şehit edildi. İsrail bütün kat-
liamlarından, bütün barbarlıklarından sonra yaptığı gibi bütün hukuksuzluğuna 
rağmen kendi haklılığını ileri sürdü. Mavi Marmara gönüllülerini esir aldı ve psi-
kolojik şiddet uyguladı. Bu olay sonrasında Türkiye’nin özellikle İslâm dünyasın-
da prestiji arttı. Filistin’de, Lübnan’da ve dünyanın dört bir yanında Türk bayrak-
larıyla barbarlar protesto edildi.

Referandum

2010 yılı Türk siyasal yaşamında önemli bir değişimin yaşandığı yıl olarak tari-
he geçti. Referandum (Lâtince referendum) genelde anayasa değişikliği, yasaların 
kabulü veya çok önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan 
oylamadır. Referandumda halkın iradesi idareye doğrudan yansımakta olup doğ-
rudan demokrasinin güzel bir örneğidir. Temsilî demokraside ise halkın seçtiği 
insanlar, halkın iradesini yansıtmaya çalışmaktadır. Türkiye’de çok az uygulanan 
referandum, gelişmiş ülkelerde sık sık uygulanır. Referandum kelimesi genelde 
plebisit kelimesiyle beraber anılır. Plebs, Eski Roma’da, ayrıcalıklı patriciler dı-
şında kalan kalabalık halk sınıfına verilen isimdir. Plebs meclislerinin aldığı ka-
rar anlamında olan Lâtince plebiscitum sözünden gelir. Plebisit genelde yasama 
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organlarının biri tarafından halkın oylamasına sunulan bir sorudur. Plebisit bir 
şekilde güven oylaması manasını ihtiva ettiği için günümüzde pek sık kullanılma-
maktadır.

Eski çağ sitelerinde vatandaşlık hakkına sahip bir kısım halk, gerçek bir hü-
kümet ve yasama organı gibi toplanırdı. Bugün ise bazı İsviçre kantonların-
da ve bir kısım Amerikan komünlerinde, yılda bir defa toplanan halk genel 
kurulunun görevi, sadece yöneticileri denetlemek ve tekliflerini bildirmektir. 
Doğrudan demokrasinin fiilen uygulanmasındaki güçlük sebebiyle temsilî demok-
rasi sistemine gidilmiştir. Bu sistemin de mahzurlarını gidermek ve doğrudan de-
mokrasi sistemine yaklaşmak için yarı doğrudan demokrasi sistemine gidilmiştir. 
Referandum bunlardan birisidir. Yarı doğrudan demokrasi denilen, halkın yöne-
time katılmasının bu şeklinde ise; seçmenlerin görevi, sadece temsilciler seçmek 
değildir. Seçmenler, gerek anayasa yapma ve gerekse yasama yetkisine oylarıyla 
katılırlar. Hazırlanmakta olan bir kanunun kabulüne veya bir kanun teklifine hal-
kın katılması iki şekilde olur:

1. Yetkili makamın bir kanun tasarısı veya teklifinin esaslı kısımları hakkında hal-
koyuna başvurmak.

2. Yasama organının (parlamento) hazırladığı kanun hakkında halkın reyine mü-
racaat etmek.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılan referandumlar:

1. Türkiye’de ilk referandum, 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesinin ardından ha-
zırlanan 1961 Anayasası için yapıldı. 9 Temmuz 1961’deki halkoylaması ile 1961 
Anayasası, yüzde 38,3 “hayır” oyuna karşılık, yüzde 61,7 “evet” oyuyla kabul edil-
di.

2. Türkiye ikinci kez “1982 Anayasası”nın halkoyuna sunulması üzerine sandık 
başına gitti. İkinci referandum, 1980 askerî müdahalesinin ardından hazırlanan 
1982 Anayasası için 7 Kasım 1982’de yapıldı.

3. Türkiye’de üçüncü halkoylaması, 1982 Anayasası’nın geçici 4. maddesi ile geti-
rilen 10 ve 5 yıllık siyasal yasakların kalkıp kalkmaması konusunda 6 Eylül 1987’de 
düzenlendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) halkoylaması sonuçlarını 12 Eylül 1987’de 
açıkladı. Halkoylamasına 24 milyon 436 bin 821 seçmen katıldı. Geçerli 23 milyon 
347 bin 856 oydan 11 milyon 711 bin 461’i “evet”, 11 milyon 636 bin 395’i “hayır” 
çıktı. Böylece geçici 4. madde yürürlükten kalktı.

4. Türkiye’nin dördüncü kez önüne getirilen halkoylaması sandığının konusu ise 
Anayasa’nın 127. maddesindeki yerel seçimlerin 1 yıl erkene alınıp alınmama-
sı oldu. Bu halkoylaması 25 Eylül 1988’de yapıldı. Seçmenlerin yüzde 65’i “ha-
yır”, yüzde 35’i “evet” oyu kullandı. Böylece yerel seçimlerin erkene alınması için 
Anayasa’nın 127. maddesindeki değişiklik kabul edilmedi ve 13 Kasım 1988 olarak 
öngörülen erken yerel seçim yapılmadı.

5. 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Hakkında Kanun, 21 Ekim 2007’de halkoyuna sunuldu.
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Anayasa Değişikliği Paketi Neleri Kapsıyor

Teklifte, Anayasa’nın 10, 20, 23, 41, 51, 53, 54, 69, 74, 84, 94, 125, 128, 129, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 156, 157, 159. ve 166. maddelerinde değişiklik öngörülüyor. 
Teklifte Anayasa’nın geçici 15. maddesinin yürürlükten kaldırılması da yer alıyor. 
Yapılacak olan Anaysa Değişikliği paketinde; 

Madde 1: Pozitif ayrımcılığın kapsamı genişletiliyor. Anayasa’nın 10. madde-
sine “Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri 
ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz” ibaresi 
ekleniyor.

Madde 2: Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına 
sahip olacak. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hâllerde veya kişinin açık 
rızası ile işlenebilecek.

Madde 3: Anayasa’nın Seyahat Hürriyeti başlıklı 23. maddesine, “vatandaşın 
yurtdışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle 
ve hâkim kararına bağlı olarak sınırlandırılabilecek” ifadesi ekleniyor.

Madde 4: Çocukların korunmasına yönelik yeni düzenleme getiriyor. Her ço-
cuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça 
ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip ola-
cak. Devlet, her türlü istismara karşı, çocukları koruyucu tedbirleri alacak.

Madde 5: Bir kişinin aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya 
üye olmasının yolunu açıyor.

Madde 6: Memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı 
tanınıyor.

Madde 7: Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya 
kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddi za-
rardan sendikanın sorumlu tutulmasını öngörüyor. Siyasi amaçlı grev ve lokavt, 
genel grev ve lokavt, işyeri işgali, iş yavaşlatma ve diğer direnişlere ilişkin yasaklar 
kaldırılıyor.

Madde 8: (330 kabul oyuna ulaşamadığı için tekliften düştü.) Siyasi partilerin 
kapatılmasını Meclisin iznine bağlıyordu.

Madde 9: Kamu denetçiliği (ombudsman) kurumu oluşturuluyor.

Madde 10: Milletvekilliğinin düşürülmesi uygulamasını kaldırıyor.

Madde 11: Başkanlık Divanı 2. devre dönemin sonuna kadar görev yapacak.

Madde 12: Yüksek Askerî Şura’nın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle 
emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılıyor.

Madde 13: Anayasa’nın 128. maddesine memurlara tanınacak olan toplu söz-
leşme hakkı yansıtılıyor.

Madde 14: Memurlara yönelik uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine 
açılıyor.
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Madde 15: Adalet hizmetleri ile savcıların idari görevleri yönünden Adalet 
Bakanlığınca denetimi, adalet müfettişleri ile hâkim ve savcı mesleğinden olan 
iç denetçiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişleri 
eliyle yapılacak.

Madde 16: Askerî yargının görev alanı yeniden belirleniyor. Buna göre, askerî 
mahkemeler, asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker ki-
şiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara 
ait davalara bakmakla görevli olacak. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve 
düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her durumda adliye mahkemelerinde 
görülecek. Siviller, savaş hâli dışında askerî mahkemelerde yargılanamayacak.

Madde 17: Anayasa Mahkemesinin yapısı yeniden düzenleniyor. Anayasa 
Mahkemesi 17 asıl üyeden oluşacak. 3 üyesini Meclis seçecek.

Madde 18: Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresine limit getiriliyor. 
Üyeler 12 yıl için seçilecek. Bir kişi 2 defa üyeliğe seçilemeyecek.

Madde 19: Anayasa Mahkemesine kişisel başvuru hakkı tanınıyor. Meclis baş-
kanı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları ile jandarma genel komutanı da 
görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanacak.

Madde 20: Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve genel kurul hâlinde çalışacak.

Madde 21: Askerî Yargıtay üyelerinin disiplin ve özlük işlerinde askerlik hiz-
metinin gereklerine bakılmayacak. Bunun için hâkimlik teminatı esasları dikkate 
alınacak.

Madde 22: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için de hâkimlik teminatı 
getiriliyor.

Madde 23: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısı değiştiri-
liyor. Bu kapsamda, hâlen 7 olan HSYK’nın üye sayısı 22’ye çıkarılacak. Adalet 
bakanı kurulda yer almaya devam edecek.

Madde 24: Ekonomik ve Sosyal Konsey Anayasa kapsamına alınıyor.

Madde 25: 12 Eylül darbecilerine yargı yolu açılıyor. Anayasa’nın, 12 Eylül dö-
nemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu dönemde kurulan hükümetler ve 
Danışma Meclisi’nde görev alanların yargılanmasını önleyen geçici 15. maddesi 
yürürlükten kaldırılıyor.

Referandum’a Evet Diyenler Cephesi

Referandum sürecinde kamuoyu evetçiler ve hayırcılar olarak ikiye ayrıldı. 
Evetçiler tarafında Ak Parti’nin yanında SP, BBP gibi partiler yer alırken hayırcı-
ların başını ise CHP ve MHP çekti. BDP ise boykot kararı ile bir nevi hayırcılara 
destek verdi.

Referandum’a evet desteği sadece siyasi partilerden gelmiyordu. Özellikle 
28 Şubat döneminde ciddi anlamda mağdur edilen İslâmi gruplar evet çağrıları 
yaparken 12 Eylül’de mağdur olanlar ne gariptir ki referandum sonuçlarının Ak 
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Parti’ye yarayacağı endişesiyle hayır diyorlardı. Evetçilerden birisi de Fethullah 
Gülen’di. Gülen ABD’den yaptığı açıklamada “İmkân olsa mezardakileri bile kaldı-
rarak ‘evet’ oyu kullandırmak lâzım” diyor ve hatta Amerika’da olanlar Türkiye’ye 
gidip oylarını kullanmalı, hatta 10 tane 20 tane daha insanı sandığa götürmeli, 
onlara bir güzel evet dedirtmeli diyordu.

Engin Ardıç köşesinde evetçileri desteklerken hayır diyenleri anlayamadığını 
belirtiyordu: “Referandumda evet çıkarsa, Anayasa Mahkemesine bireysel başvu-
ru hakkınız olacak! Bu bir devrimdir. Birtakım şaşkınların devrimin şanlı yolunda 
diye bağıra çağıra mastürbasyon yapmalarına hiç benzemez.”

Yasin Aktay Yeni Şafak’taki köşesinde hayırcıların en büyük argümanı olan 
yargının siyasallaşacağı tezini çürütüyordu. Ona göre HSYK’nın yapısının değiş-
mesiyle yargının iktidarın baskısı altında kalmayacağını, aksine bu baskıdan kur-
tulacağını savunuyordu. Çünkü Aktay yazısında hukukçuların kendilerine baskı-
nın siyasetten değil de kendi atama ve terfilerini yapan HSYK’dan geldiklerini öne 
sürüyor, dolayısıyla yapılacak Anayasa değişikliği sayesinde HSYK vesayetinin 
kalkacağını vurguluyordu.

Türkiye’deki anayasaların zorbaca ve dayatmalar sonucunda yapıldığı, dolayı-
sıyla Türkiye’nin ilk kez önüne kendinin bir anayasa yapma fırsatının doğduğunun 
altını çizen Yusuf Kaplan da, “12 Eylül’de yasaklanan millet aklanacak” diyordu. 
Kaplan Anayasa paketinin kapsamı ve içeriğinden çok, milletin iradesi kapsamın-
da referanduma yaklaştığı yazısında önemli olanın “ilk defa içeriği veya kapsamı 
ne olursa olsun, anayasa konusunda kendisine sorulan bir özne hâline gelmesini” 
gösteriyordu.

Referandum sürecinde televizyon kanallarında hayırcılar tarafından gerçek-
leştirilen bazı telefon görüşmeleri de basına sızmıştı. Bunlardan bir tanesi de yük-
sek yargı üyesi bazı kimseler arasında referandumdan hayır çıkması için terörist 
Öcalan’ın bile kullanılması gerektiği ile ilgiliydi. Birçok TV kanalında yayınlanan 
bu ses kaydına çok yoğun tepki geldi. Bu tepkilerden biri de Zaman yazarlarından 
Hüseyin Gülerce’ye aitti: “12 Eylül’deki referandum, işte buna kapı aralıyor. Darbe 
anayasalarının ilk defa karanlık, fitneci ruhuna dokunuyor. Vesayetin adamlarının 
rahatsızlığı sırf bu yüzden... Yoksa yüksek yargıdaki bazı kozmik adamlar, ‘refe-
randumda hayır çıkması için Öcalan’a çok ihtiyaç var şimdi...’, ‘CHP’nin, Barış ve 
Demokrasi Partisi’nin elinden tutması lâzım’ diye konuşur mu? ‘Tam bir kaos ol-
sun, bu kaostan ben yararlanırım’ diyerek insanlıktan çıkar mı? ‘Evet dendiğinde 
bitiyor bu iş...’ diye panikler mi?”

Referanduma “Şimdilik Evet”le SP de katılıyordu. Anayasa tartışmalarının 
Tanzimat’tan bu yana yapıla geldiğini, 12 Eylül 2010’dan sonra da Türkiye’nin 
Anayasa tartışmalarına devam edeceğini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti: 
“Çünkü bu anayasa referandumda oylanacak olan paket tam manasıyla bir de-
mokrasiyi tesis etmekten uzaktır. Şimdi biz Saadet Partisi olarak diyoruz ki bu 
millet kendi anayasasını yapacak noktaya, olgunluğa gelmiştir. 12 Eylül’de eksik 
de olsa şimdilik bu anayasa paketine evet diyeceğiz ve 12 Eylül’de kollarımızı sıva-
yarak yeni bir anayasa yapmaya başlayacağız. Bu anayasayı yapacak olan da kapalı 
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kapılar ardında birileri olmayacak. Ülkenin seçkinleri olmayacak, bizzat siz, bizzat 
milletimizin kendisi olacaktır.” Türkiye’yi aslında bürokrasi yönetiyor diyen SP 
lideri Türkiye’deki sistemin adının da bürokratik oligarşi olduğunu söylüyordu.

Referandum’a Hayır Diyenler Cephesi

12 Eylül’de yapılan referandumlara kayıtsız şartsız hayır diyenlerin cephesini 
CHP-MHP bloğu oluşturdu. CHP’nin yeni Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
meydanlarda sakin tavırları karşısında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sert ve si-
nirli tavırları dikkat çekti. Bahçeli’nin en büyük sıkıntısı Ak Parti’nin 12 Eylül acı-
sını çekmiş ülkücüleri hedef alan politikaları karşısında ülkücü tabanı kaybetme 
endişesiydi.

CHP’nin hayır propagandasına damgasını vuran olay ise İstanbul teşkilatı ta-
rafından hazırlanarak bilboardlara asılan afişlerdi. Bu afişlerde başörtülüler ra-
hibe kadınlara benzetiliyordu. Ciddi tepki alan bu afişleri bir müddet sahiplenen 
olmadı. Ancak sonra öğrenildi ki il örgütünün bilgisi ve onayı dahilinde bir ilçe 
teşkilatı hazırlamıştı bu afişleri. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından “ba-
şörtüsünü biz çözeriz” (“Biz bu sorunu özgürlük temelinde çözeceğiz. Şu anda bir 
grup arkadaşımız bu konu üzerinde çalışıyor. Şu ya da bu şekilde o insanların oku-
malarının önündeki engelleri kaldıracağız.” CNN-Türk, 23 Ağustos) söyleminin 
ardından kamuoyuna bomba gibi düşen bu afişlerde, “Müslüman kadınların rahi-
be gibi örtünmesi için Evet… Ulu önderimiz Mustafa Kemal’i tarihten silmek için 
Evet… Yetim hakkı yemekten dosyaları bulunan Recep Beyi kurtarmak için Evet… 
Bebek katilini kurtarmak için Evet… Parçalanacak topraklarımızda Kürdistan’ın 
kurulması için Evet…” deniyordu.

Muhalefetin en büyük eleştirisi Ak Parti’nin iktidarın olanaklarını da kulla-
narak orantısız bir propaganda faaliyeti yürüttüğü yönündeydi. Gerçekten de Ak 
Parti bütün büyük şehirlerde merkezî bilboardları referanduma haftalar kala ka-
patmıştı.

Aksiyon’da Mehmet Yaman MHP’nin 1999 seçimlerinden sonra kendi gelenek-
sel milliyetçi tabanını değiştirmeye çalıştığını bundan dolayı da tabanda ciddi so-
runlar olduğunun altını çiziyordu. Ona göre “MHP, referandumda şehirli modern, 
laik hassasiyeti yüksek, yer yer ulusalcı, kalıcı olup olmadığı henüz belli olmayan 
Batılı ‘misafir seçmenlerinin’ tercihine uyarak onu bugünlere getiren milliyetçi 
asabiyesi güçlü, muhafazakâr-dindar tabanını dışarıda bırakmıştır. Devlet Bey, 
Batılı seçmeni değiştiren bir liderlik anlayışı yerine, partisinin duruşunu değiştir-
me yoluna gitmektedir. MHP referanduma hayır derken farkında olmadan ciddi 
bir siyaset mühendisliği operasyonuna uğradığını göremiyor. Siyasetin evet-hayır 
parantezine sıkıştığı ve kutuplaşmanın had safhaya çıktığı bir ortamda MHP’nin 
hayır cephesinde CHP ile yan yana durması zaten geçişken olan tabanın CHP’de 
toplanmasına yol açabilir. MHP referanduma hayır derken CHP’yi bir cazibe mer-
kezi hâline getirerek ‘AK Parti gitsin’ diyenlerin birinci adresi hâline getirebilir.”

Ahmet Taşgetiren de MHP’de bir krizin yaşandığını belirterek şöyle bir ana-
liz yapıyordu: “Yeni ve küçük’ MHP, misafir tabanın reaksiyonuyla hayır derken, 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 25

‘kadim ve ekber’ MHP ise evet diyor. MHP yönetimi demokrasinin ve son tahlilde 
milletin yanında yer almayarak kendini inkâr edercesine MHP’nin küçülmesine 
zemin hazırlıyor. MHP, hayır demek suretiyle ‘Büyük Türkiye’nin kurulmasına 
mâni oluyor. 12 Eylül’ün mağduru olmuş bir hareketin, 30 yıl sonra Eylülist dö-
nemin savunuculuğuna soyunması partide yaşanan ‘kafa karışıklığını’ ortaya ko-
yuyor.”

Bütün bunlara ilâveten Cengiz Çandar da MHP’nin hayır demesini anlamlı bul-
maz. Ona göre MHP ne kadar hayır kampanyası yürütse de hayır oylarının yüksek 
çıkmasının CHP’ye yarayacağını bundan dolayı da MHP’nin politikalarını yeniden 
gözden geçirmesi gerektiğini yazıyordu.

Boykotçular

Yeni Anayasa paketinde Kürtlerin talepleriyle ilgili birçok olumlu düzenleme var-
ken BDP tamamen kendi politik çıkarları doğrultusunda sandığa gitmeme kararı 
aldı. Bazı yerlerde etkili olan boykot genel anlamda BDP’nin de beklediği oranda 
gerçekleşmedi. Birçok yorumcu BDP’nin boykot kararını anlamsız buldu.

“Tek dil, tek millet demeyeceğiz, 12 Eylül’de sandığa gitmeyeceğiz” sloganını 
kullanan BDP kendisi dışındaki tüm partileri gericilikle suçlayarak onların tutum-
larına mahkûm olmadıklarını söylüyordu. Kendisinin de etnik kimlik üzerinden 
siyaset yapan, milliyetçiliği kullanarak siyaset yapan bir parti olduğunu her fırsat-
ta unutan, hatta şiddeti, terörü ve teröristleri lânetlemekten ısrarla kaçınan BDP 
gerici bir tutumu kendisinin ortaya koyduğunu fark etmiyordu. Doğu bölgelerinin 
bir kısmı dışında hiçbir yerde etkinlik gösteremediler.

Referandum Sonuçları

Anayasa değişikliği paketi oylamasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu resmî sonuçları 
açıkladı. YSK’nın internet sitesinde yer alan sonuçlara göre, gümrük ve cezaevleri 
dahil, 52 milyon 51 bin 828 kayıtlı seçmenden 38 milyon 369 bin 253’ü, sandık 
başına giderek oy kullanırken, katılım oranı yüzde 73,7 olarak hesaplandı.

Oy kullanan seçmenlerden 21 milyon 788 bin 911’i (yüzde 57,88) “evet”, 15 
milyon 854 bin 379’u ise (Yüzde 42,12) “hayır” yönünde oy kullanırken, 725 bin 
963’ünün oyu, çeşitli sebeplerden dolayı geçersiz sayıldı. Halkoylamasına en çok 
katılım yüzde 89,30 ile Burdur’da, en az katılım ise 9,05 ile Hakkari’de gerçekleşti. 
En çok “evet” diyen il, yüzde 95,75 ile Ağrı olurken, en çok “hayır” yüzde 81,02 ile 
Tunceli’de çıktı.

Saadet Partisi Kongresi

11 Temmuz 2010’da Saadet Partisi yaz sıcağında Ankara’da Olağanüstü Kongre’sini 
yaptı. Ancak kongre sırasında ikilli liste krizi yaşandı. Her iki listenin de ortak 
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genel başkanı Numan Kurtulmuş olmasına rağmen, Kurtulmuş tarafından hazır-
lanan ikinci listede bazı eski tüfeklerin (Şevket Kazan, Yasin Hatipoğlu, Oğuzhan 
Asiltürk, Temel Karamollaoğlu) ve Erbakan hocanın kızı, oğlu ve damadının olma-
ması kongre salonunu savaş alanına çevirdi.

Oğuzhan Asiltürk ve Şevket Kazan’ın başını çektiği muhalif grup, kongre önce-
sinde Erbakan Hoca’nın huzurunda kongreye sunulacak liste üzerinde mutabakat 
sağlandığını; ancak kongre günü Numan Kurtulmuş tarafından bu liste yerine baş-
ka bir liste hazırlandığını iddia etti. Numan Kurtulmuş ise liste üzerinde böyle bir 
ittifakın sağlanmadığını ifade etti. İkinci listeden kendisinin ve birçok arkadaşının 
istifa etmesi tartışmaları başladı. Bunun üzerine bir grup Saadet Parti’li duruma 
sert tepki gösterdi, salonda olaylar çıktı, “Hocaya sadakat şerefimizdir,” “Hocayı 
satanı bizde satarız” sloganları atılarak kürsü işgal edildi ve çevik kuvvet polisi-
nin salona girip duruma hâkim olması ile kongreye kaldığı yerden devam edildi. 
Ancak 1200 delegenin birçoğuna Numan Kurtulmuş’un Erbakan Hoca tarafından 
hazırlanan ve onaylanan liste dışında başka bir liste ortaya koyduğu iddiası ile eski 
tüfekler tarafından oy kullanmamaları söylendi ve birçok delege oy kullanmadı. 
Eski tüfekler, delegelerin oy kullanmama gibi bir durumun olmadığını “sıcaktan 
dolayı delegelerin Ankara’yı terk ettikleri”ni ileri sürdüler. Kongre sonunda tek 
listeyle seçime gidildi ve 312 delegenin oyu ile Kurtulmuş genel başkanlığa yeni-
den seçildi. Kongre sonrası tartışmalar ise çok şiddetlenerek devam etti.

Saadet Partisi kongresi sonrasında üç grup oluştu. Birinci grubu, partiye 40 
yıldır hizmet eden, dolayısıyla kendilerinin onayı olmadan kimsenin partide iş 
yapmaya yetkisinin ve hakkının olmadığını iddia eden ve Numan Kurtulmuş’un 
bir an önce istifa etmesi ya da hemen yeni bir kongreye gitmesini talep eden eski 
tüfekler oluşturdu. İkinci grubu ise Numan Kurtulmuş’u destekleyenler oluşturdu. 
Kongre sonrası Kurtulmuş’un kongrede 312 oy almış olmasının herhangi bir şeyi 
değiştirmeyeceği; çünkü delegelerin kongre salonunda olmalarına rağmen bazıla-
rının yanlış yönlendirmeleri sonucu oy kullandırılmadığı savunuldu. Tartışmalar 
etrafında oluşan üçüncü bir grup ise parti içindeki diğer bütün grupları redde-
den bir söylemi benimseyen, “sadece Numan kurtulmuş değil, Oğuzhan Asiltürk, 
Şevket Kazan, Mete Gündoğan da gitsin” fikri etrafında toplandı.

İftar Baskını

21 Ağustos 2010 tarihinde SP İstanbul İl Başkanlığı İstanbul’da, uluslararası tem-
silcilerin de katıldığı geniş katılımlı bir iftar düzendi. Beş yıldızlı bir otelde düzen-
lenen iftar öncesinde aslında iftarda olayların çıkacağı önceden belliydi. Çünkü 
Millî Görüş yanlısı bazı internet sitelerinde ve mail gruplarında İstanbul’da yapı-
lacak olan iftarın protesto edilmesi yönünde haberler ve mailler dolaşmaktaydı. 
Maillerde Numan Kurtulmuş’tan “çeyrek genel başkan” diye söz edilirken “hocaya 
itaatsizlik” yaptığından dolayı bir an önce istifası istenmekteydi. Ayrıca maillerde 
Kurtulmuş’a ait cep telefonları da verilerek SP genel başkanının cebinden arana-
rak protesto edilmesi istenmekteydi.
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İftar günü Kur’an tileveti yapılırken bir grup partilinin “Hocaya sadakat şere-
fimizdir” sloganlarıyla başlayan olaylar tırmandı ve Kurtulmuş’un eşiyle birlikte 
salonu terk etmesine neden oldu.

Kurtulmuş İstifası ve HAS Parti

Kongre sonrasında Kurtulmuş her ne kadar sessizliğini korusa da özellikle oğul 
Fatih Erbakan’ın Akşam gazetesine ve bazı televizyon kanallarına verdiği beya-
natlar sonrasında ortam iyice gerildi. Kurtulmuş’un Erbakan’la görüşme talepleri 
de uzun bir süre cevapsız kaldı. İpler kopma noktasına gelmişken Erbakan evinde 
Kurtulmuş ve ekibini kabul etti. Onlardan acilen kongreye gidilme kararını alma-
larını istemesine rağmen Kurtulmuş ekibi bu talebe sıcak bakmadı. Daha sonraki 
süreçte ise partinin kimine göre kayyuma, kimine göre ise kongre heyetine teslim 
edilmesi mahkeme kararı çıktı. Artık bütün ipler partinin kayyuma devredilme-
siyle kopmuş oldu.

Şerafettin Kılıç, Mustafa Kamalak ve Hasan Bitmez tarafından oluşturulan 
kongre heyeti yeni kongrenin 17 Ekim 2010 tarihinde Ankara’da yapılmasını ka-
rarlaştırdı. Bu süreçte Kurtulmuş’un kongreye katılıp katılmayacağı ve Erbakan’ın 
kimi destekleyeceği merak konusuydu. 1 Ekim’de Kurtulmuş gözyaşları içerisinde 
SP’den istifa ettiğini ve kongreye katılmayacağını ilân etti. Kurtumuş’un istifasın-
dan sonra 70’e yakın il başkanı ve yönetimi de partiden istifa ederek Kurtulmuş’un 
yanında yer aldı.

Kurtulmuş ilk olarak “medeniyet hareketi”ni başlattı. Ona göre ilk yapılması 
gereken, bir müddet medeniyet hareketi yapısı altında çalışmalar sürdürülecek, 
teşkilatlanmalar tamamlanacak ve ondan sonra partileşme sürecine girilecekti. 
Ancak tabandan gelen yoğun talep yeni bir partinin kurulması yönünde olunca 
Kurtulmuş bu talebe direnemedi ve 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi’ni 
kurdu. HAS Parti 28 Kasım 2010 tarihinde I. Olağan Genel Kurulu’nu Ankara’da 
yaptı.

17 Ekim’de SP cephesinde ise kimin genel başkan olacağı kongre günü saba-
hında bile bir sır gibi saklanırken büyük bir sürpriz oldu ve Necmettin Erbakan 
SP genel başkanlığına aday gösterildi. Delegelerin büyük kısmı istifa ettiklerinden 
dolayı 1200 delege yerine 630 delegenin oyuyla genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Köklü Değişim

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la uzun yıllar Baykal’ın özel kalem müdürlüğünü 
yaptıktan sonra milletvekili olan Nesrin Baytok’la görüntüleri bir video paylaşım 
sistemine yüklendi. İkili arasında bir ilişkinin yaşandığını gösteren bu görüntü-
lerin ardından Deniz Baykal uzunca bir dönem ne medyaya çıktı, ne de ortalıkta 
göründü. Baykal’a destek vermek amacıyla partili gençler evinin yakınına çadırlar 
kurdular ve başkanlarının istifa etmemesi için açlık oruçları tuttular. Baykal bir 
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müddet sonra baskılara dayanamadı ve bir basın toplantısı düzenleyerek genel 
başkanlık görevinden istifa etti. Açıklamasında şunları söyledi: “Bu bir kaset olayı 
değildir, bir komplodur. Komplo, hukuk dışı, ahlâk dışı bir tertip demektir. Bir 
komplo yaparken bazen haneye tecavüz edersiniz. Duvarlara, eşyalara gizli ka-
meralar yerleştirirsiniz. Gizli çekimlerle insanların en korunaksız görüntülerini 
alırsınız, kesersiniz, biçersiniz, aktarırsınız, montaj yaparsınız çarpıtırsınız. Böyle 
yaparken de dünyanın her yerinde bütün dinlerin, bütün rejimlerin, bütün ahlâk 
anlayışlarının güvencesi altında olan insanoğlunun mahremiyetine tecavüz eder-
siniz.”

İstifasını komplo olarak nitelendiren Baykal öncelikle bu komployu Ak Parti’ye 
fatura etmeye kalktı. Kamuoyunda bu olayla ilgili olarak bir de Fethullah Gülen 
cemaatinin parmağı olup olmadığı konusu tartışılırken Fethullah Gülen Baykal’ı 
ABD’den arayıp yaşanan olaylarla ilgili üzüntüsünü bildirdi. Baykal da istifasında 
bu olaya değinerek, “ABD’den, Pensillvanya’dan aldığım üzüntü ve destek mesajla-
rının samimiyetine inandığımı da belirtmek isterim” diyerek açıklık getirdi. Ancak 
sonradan yaşanan gelişmeler bu olayları tezgâhlayanların CHP içerisinde Baykal 
karşıtı polit-büro tarafından tertiplenerek ortaya konulduğu üzerine yoğunlaştı.

CHP’de Deniz Baykal’ın istifasının ardından genel başkan olan Kemal 
Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla konuşulan ikinci adam Önder Sav oldu. “Deniz Bey, 
istifa ettiği gün, ben onun 53 yıllık dostuyum, genel sekreteriyim... İstifada bir dö-
nüş kararlılığı vardı. Daha okuduğu an hissettim” diyen Sav, gelişen olayları şöyle 
açıkladı: “13 Mayıs akşamı evde kendi kendime epey tartıştım. Sindiremiyorum 
CHP’nin adaysız kurultaya gitmesini... Kemal Kılıçdaroğlu ismi de perşembe ge-
cesi netleşti. Birkaç kez buluştuk. Kimsenin bilmediği, bilemeyeceği bir yerde... Ve 
kimse de bilemedi. Ne o karısına söyledi, ne ben. Gürsel Tekin bile televizyondan 
öğrendi Kılıçdaroğlu’nun adaylığı.”

Önder Sav da Bırakmak Zorunda Kalıyor

Yargıtay Başsavcılığının CHP’nin tüzüğüyle ilgili verdiği karar sonrasında CHP’de 
kılıçlar çekildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile Genel Sekreter Önder Sav arasında 
parti içi çatışma başladı. Her iki parti yöneticisinin taşra teşkilatlarında bulunan 
partililerin de tartışmaya taraf olmalarıyla olaylar büyüdü. Kılıçdaroğlu, Önder 
Sav’ı kastederek “52 yıldır bu zihniyet yüzünden iktidar olamıyoruz” derken, Sav 
da Kılıçdaroğluna meydan okuyarak “iki CHP yok, tek CHP var, onu sana da öğ-
reteceğim” dedi. CHP, başsavcılık kararı nedeniyle tüzük tadilatı için 27 Kasım’da 
kurultay kararı aldı.

Kılıçdaroğlu, “koltuklar kimsenin babasının malı değil. Birileri, bu koltuğu be-
nim altımdan alırsanız ben de başka işler yaparım derse, ben buna izin vermem” 
derken Sav da “CHP’yi AKP’ye öykünerek sağa yanaşarak, CHP’ye hayatında oy 
vermemiş, vermeyecek olanlara şirin görünerek CHP’nin mayasını bozamayacak-
tır” dedi.
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Vatan’da Güngör Mengi, “Kılıçdaroğlu CHP’yi altı aydır genel başkan vekili 
gibi yönetiyordu. Dün liderliğe terfi etmiştir! Çünkü kendisini sınırlayan Önder 
Sav vesayetine son vermiş, onun örgüt üstündeki gücünü kullanarak oluşturduğu 
rehin alıcı zincirleri kırmıştır” derken Ruşen Çakır, CHP’deki kavganın dün itiba-
riyle galibinin Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubununsa Önder Sav olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Tabii bir de “gizli galip” var: Deniz Baykal. Ama ortada çok ciddi bir 
soru / sorun var: Yıllardır CHP’de hayli güçlü bir iktidar tesis etmiş olan ve teşki-
latı büyük ölçüde denetim altında tutan Sav ve ekibi mağlubiyeti kabul edecek mi? 
Sanmıyorum, herhalde kimse de sanmıyordur, dedi.

Basına yansıdığı kadarıyla CHP genel başkanının makam odasında “keskin” 
bir konuşma yaşanıyor:

“Önder Sav: Tamam kurultayı toplamadan değişiklikleri yapalım. Peki, bana 
ne görev vereceksiniz?

Kılıçdaroğlu: Size seçim ve hukuk işlerini vereceğim Sayın Sav…

Sav: Kesinlikle kabul etmem. Benim örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı 
olmam gerekir.

Kılıçdaroğlu: Sayın Sav, artık bir heyecan değişikliğine ihtiyaç var. Hep aynı 
sokaktan aynı insan geçerse artık o sokaktaki değişimi göremez. Bu değişimi yap-
mak zorundayız.

Sav: Peki, örgütten kimi sorumlu yapacaksınız?

Kılıçdaroğlu: Gürsel Tekin Bey’i düşünüyorum. Onu yapacağım.”

Bu sözler üzerine Önder Sav ayağa kalkıyor. Ve kapıdan çıkarken şöyle diyor: 
“Size artık genel başkan demiyorum Kemal Bey. Bunu yakında göreceksiniz.”

Ergenekon ve Genelkurmay’da Atama Krizi

Taraf gazetesinde yayınlanan darbe günlüklerinden sonra başlayan süreç 2010 
yılında da hızını kesmeden ve sıcaklığını kaybetmeden devam etti. Bilindiği gibi 
Ağustos YAŞ’ı atama kararlarının ve emeklilik kararlarının alındığı bir toplantı 
olduğu için terfi bekleyen askerler açısından büyük önem taşır.

2010 yılı YAŞ toplantısı öncesinde fırtınalar kopmaya başladı. Kulislere sızan 
haberlere göre siyasi iktidar Genelkurmay Başkanlığı tarafından önerilen atama 
listesini kabul etmeyecekti. Aslında bu ihtimale kimse pek sıcak bakmıyordu. 
Ancak durum beklenildiği gibi olmadı. YAŞ toplantısına günler kala bir mahkeme 
kararı ülke gündemine bomba gibi düştü. 28’i general 120 muvazzaf ve emekli 
subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu karara yapılan itirazlar, şura so-
nuna kadar sonuçlandırılmadı. Şura bittikten sonra ise itirazlar kabul edildi ve 
yakalama kararları kaldırıldı. Ancak yakalama kararı nedeniyle terfi bekleyen 
11 general ve amiral terfi edemedi. YAŞ, Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tümgeneral 
Halil Helvacıoğlu ve Tuğamiral Abdullah Gevramoğlu için “terfi edebilirler” 
tespiti yaptı. Ancak yakalama kararı nedeniyle terfi işlemi yapılamadı, isimleri 
Cumhurbaşkanı’na çıkarılmadı.
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Bu ilk kez yaşanan bir olaydı. Adı geçen iki general ve bir amiral terfi edeme-
diler; ancak bir üst rütbede yürütülen görevlere vekâleten atandılar. Bu arada adı 
geçenler AYİM’e başvurarak, haklarındaki yakalama kararının kalktığını ve terfi 
işlemlerinin yapılmasını talep ettiler. AYİM, başvurular üzerine yürütmeyi dur-
durma kararı aldı. Bu karara hükümetin yaptığı itirazı da reddetti. AYİM, konuyu 
esastan karara bağlamadan önce Gönül ve Atalay, generalleri ve amirali açığa al-
dılar. Açığa alınanlar da yeniden AYİM’e başvurarak işlemin durdurulmasını ve 
iptalini istediler. Kesin kararı AYİM verecek.

YAŞ toplantısında yaşanan ikinci kriz ise yeni genelkurmay başkanının kim 
olacağıyla ilgiliydi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına 
kimlerin getirileceği krizi yaşandı. Bu yüzden süreç uzadı. Cuma günü gece yarısı 
Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ’un görüşmesinin 
ardından “Yeni komutanların açıklanmasında bir pürüz kalmadı” yorumları ya-
pıldı.

Başbakan Erdoğan, Afyonkarahisar’da yaptığı açıklamada, “Bakanlar Kurulu 
olarak Genelkurmay Başkanımızla ilgili kararnamemizi hazırladık ve Ankara’ya 
döner dönmez Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz” dedi. Saatler gece yarısını 
gösterdiğinde ise Ankara’daki bekleyiş sona erdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
İlker Başbuğ ile Millî Savunma Bakanı Vecdi Gönül, iki önemli ismin atamasını 
Cumhurbaşkanı’na sunmak için gece yarısından sonra Cumhurbaşkanlığı konutu-
na gittiler. Yeni günün ilk saatinde, Cumhurbaşkanı’nın onaylamasının ardından 
kararlar Resmî Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. 30 Ağustos’tan itibaren 
geçerli olmak üzere yeni komuta kademesi şöyle oluştu: Genelkurmay Başkanlığına 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Yüksek Askeri Şura toplantısın-
da 1. Ordu Komutanlığına getirilen Orgeneral Erdal Ceylanoğlu Kara Kuvvetlerinin 
yeni komutanı oldu. 1. Ordu Komutanlığına Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hayri 
Kıvrıkoğlu getirilirken, Ege Ordunun başına da Orgeneral Nusret Taşdeler atandı. 
Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Harp Akademileri Komutanlığına getiri-
len isim ise Genelkurmay ikinci başkan yardımcısı Orgeneral Bilgin Balanlı oldu.

Aslında YAŞ toplantısı yapılmadan televizyonlarda bazı rütbeli askerlerin 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakan’ına “köpek” diye hakaret ettikleri kasetler yayım-
lanıyordu. Buna ilâveten Balıkesir Erdek deniz komutanlığında paralo olarak “adi 
başbakan” vakası yaşandı. Bu olaylar asker-sivil ilişkilerini yeniden germişti.

Açılım Yılı

Kürt Açılımı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, “Kürt sorununda 
açılımlar olacak” ve “Kürt sorunu için tarihî fırsat” sözlerinin arkasında Almanya 
modelinin olduğu ortaya çıktı. Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılarına da 
zaman zaman katılan üst düzey bir yetkili, “Çok yakında bazı açılımlar olacak. 
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Bunlar, Avrupa’daki Türkler için biz ne istiyorsak onları kapsıyor. Meselâ orada-
ki Türkler kendi çocuklarına istedikleri ismi koyabiliyor, istediği dili öğrenmesini 
sağlıyor, kendi kültürlerini yaşıyorlar. Almanya’daki, Avusturya’daki Türklerin 
haklarını artık biz de Kürt kökenli vatandaşlarımıza sağlamalıyız” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Açılım” politikasının bir yıkım politikası ol-
duğunu savunuyor. Bundan kastı, açılımın yürütülmesindeki beceriksizlik değil, 
fikrin bütünü yıkıcıdır Bahçeli’ye göre.

Roman Açılımı

15 Mart 2010 tarihinde Başbakan Erdoğan İstanbul’da Zeytinburnu Abdi İpekçi 
spor salonunda roman vatandaşlarla bir araya geldi. Kamuoyunda Roman açılımı 
olarak nitelendirilen bu buluşma aslında 2009 yılının Aralık ayında İstanbul’da 
düzenlenen ve birçok sivil toplum kurumundan 120 temsilcinin katıldığı “Roman 
Çalıştayı” ile başlamıştı. Bu çalıştayda “Geçmişle Gelecek Arasında Romanlar”, 
“Romanlar ve Sivil Toplum Örgütleri”, “Birlikte Yaşama, Çok Kültürlülük ve 
Romanlar” konuları masaya yatırılmıştı.

15 Mart’ta gerçekleştirilen bu buluşmada Başbakan Erdoğan hiç kimsenin 
kimseye buçuk muamelesi yapamayacağını söyledikten sonra, “Ben Kasımpaşa 
Kulaksız’da, sizlerin içinde doğdum. O günden bilirim, kimileri sizlere şopar der, 
kimileri elekçi, abdal, mırtıp, poşa, gurbet, aşık, zanaatkar, çingan, çingene der. 
Her ne derlerse desinler, hangi ismi kullanırlarsa kullansınlar, sizler insansınız. 
Yani cansınız, sizler benim Roman kardeşlerimsiniz” dedi. Romanların sorunları-
nı iyi bildiğini ifade eden Erdoğan, bundan sonra Romanları çadırlarda yaşarken, 
derme çatma evlerin içinde yaşarken görmek istemediğini ifade ettikten sonra 
Romanların barınma sorunlarına köklü çözümler bulunacağı müjdesini verdi.

Füze Kalkanı Krizi

NATO’nun Lizbon’da yaptığı toplantıda İran tehdidine karşı Türkiye’de Füze 
Savunma Kalkanı sistemi kurulması kararlaştırıldı. Ancak Türkiye’nin deklaras-
yon metninde doğrudan İran’ın isminin olması hâlinde bu talebi reddedeceğini 
açıklamasından sonra sözlü olarak asıl tehdidin İran olduğu ifade edilmesine rağ-
men, deklarasyona bu ifade sokulmadı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından bu durum ciddi bir başarı ola-
rak değerlendirildi. USAK Başkanı Sedat Laçiner bu durumu şöyle değerlendir-
di: “Eleştirilerden başlayacak olursak, öncelikle karşı-füze sistemi bir savunma 
sistemi, saldırı değil. Başka bir deyişle saldırı olursa gelen füzelere karşı koymak 
üzere tasarlanmış bir sistem. Bu durumda İran NATO ülkelerine saldırmadığı sü-
rece sorun yok. Diğer taraftan NATO’nun saldırı sistemleri zaten mevcut: Örneğin 
ABD’nin Avrupa’da 200’den fazla atom silâhı var ve bunlardan bir kısmı Türkiye’de 
konuşlu. İkinci olarak Türkiye NATO’nun 28 üyesinden sadece biri. ABD, Fransa 
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ve diğer üyeler Türkiye istemese de İran’a zaten saldırabilirler. Başka bir deyişle 
Türkiye’nin gücünü abartmamak gerekiyor. Türkiye bu tür çatışmaları engellemek 
için elinden geleni yapıyor; ancak unutmamak gerekir ki Türkiye’nin öncelikli gö-
revi İran’ı değil, kendisini korumak.” Laçiner’e göre Türkiye’nin NATO’dan 3 te-
mel isteği vardı:

1. Füze sistemi hiçbir ülkeye karşı olmasın, kararlarda ülke adı geçmesin.

2. Sistem Türkiye topraklarının sadece bir kısmını değil, her karış toprağını ko-
rusun.

3. Sistem tamamıyla bir NATO sistemi olsun ve kullanımında tek bir devlet değil, 
ortak komuta anlayışı hâkim olsun.

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül ise füze kalkanı olayını yüzyılın yalanı olarak 
nitelendirdikten sonra, “Olası saldırılara karşı ‘Batı medeniyeti’ni koruma dürtü-
sünden çok, küresel ölçekte çok sıkı bir denetim mekanizmasının plânlandığına 
inanıyorum. Bu öyle bir denetim arayışı ki hayır diyebilecek uluslara ya da böl-
gelere nefes alacak kadar bile boşluk bırakmayı kararlı bir şekilde reddediyor. 
Günümüz dünyasında ABD-Avrupa ve müttefiklerini, askerî anlamda tehdit ede-
cek bir meydan okuma söz konusu değil. Var olan tehditlerin var olan güvenlik 
önlemleriyle aşılması pekâlâ mümkün. Hatta şu anki askerî hazırlıkla öngörüle-
bilir tehditler arasında bile korkunç bir dengesizlik söz konusu. Kimse, bütün bu 
hazırlıkların İran’dan gelecek bir tehdidi savuşturmaya yönelik olduğunu söyle-
mesin. ABD, İsrail, Avrupa’nın birçok ülkesi ve İran arasındaki güç değerlendir-
mesi bunu oldukça komik hâle getiriyor. Peki, İran hedefte mi? Elbette hedefte. 
Her ne kadar Lizbon Zirvesi’nde resmen ilân edilmese de İran’ın hedef olduğunu 
herkes biliyor... Ancak Füze Kalkanı, ‘İran tehdidi’ için geliştirilmedi. Aynı şekilde 
Ortadoğu’dan yükselecek tehditleri savuşturmak için de...” diyordu.

SP lideri Erbakan ise gazetecilerin kendisine füze kalkanı ile ilgili görüşü sorul-
ması üzerine, “Gâvurun kalkanından hayır gelmez” diyerek füze kalkanı projesini 
reddettiğini söyledi.

Bedelli Askerlik Tartışmaları

Referandum sonrasında seçim tartışmalarına giren Türkiye’de en önemli tartışma 
konularından birisi de Bedelli Askerlik kapsamında askerlik süresinin değiştiril-
mesiyle ilgili tartışmalardı. Bu söylentilere göre uzun dönem askerlik 12 aya düşe-
cek, üniversite mezunları tarafından 6 ay olarak yerine getirilen askerlik hizmeti 
de 12 aya çıkarılacaktı.

Millî Savunma Bakanı Vecdi Gönül bir açıklama yaparak gündemlerinde 9 ay 
veya 12 ay gibi tartışmalarının olmadığını, TSK’nın bu konuda görüşüne başvuru-
larak yeni uygulamalara gidilebileceğini ifade etti. Ayrıca Taraf gazetesi tarafından 
zorunlu askerlik yapan Türk gençlerinin büyük kısmının ordu evlerinde garson, 
kantinci vs. olarak çalıştırıldıkları, bunlara ilâveten üst kademenin eşlerine de bi-
rer er verilerek özel işlerinin dahi bu askerlere yaptırdıkları gündeme getirildi ve 
yeni bir tartışma ateşlenmiş oldu.
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Kurban Bayramında Trafik Kazaları

Ak Parti iktidarında ilk kez bayram tatili 9 gün oldu. 9 günlük bayram tatilinde 
yollar gene kan gölüne döndü. Trafik kazalarında toplam 160 kişi hayatını kaybe-
derken 800’den fazla kişi de kazalarda yaralandı.

Diyanet’te Görev Değişimi

Diyanet İşleri Başkanlığı görevine Mehmet Nuri Yılmaz’dan sonra 2003 yılında 
atanan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden kendi iste-
ğiyle ayrıldı. M. Nuri Yılmaz gibi bir Diyanet İşleri Başkanından sonra Diyanet ku-
rumuna birçok yenilikler katan Bardakoğlu görevinden ayrılmak istediğini Devlet 
Bakanı ile paylaştığını, aralarındaki uzlaşma gereği Kurban Bayramı öncesine 
denk geldiğini açıkladı. Bardakoğlu döneminde Diyanet’in yeni teşkilat kanunu 
da çıkartıldı ve kurumun bundan böyle müsteşarlık olarak yeniden yapılanması 
düşünülüyor.

Bardakoğlu döneminde Diyanette çalışan kadın personel sayısı arttırıldı. Gene 
bu dönemde Alevi açılımı sonrasında yaşanan tartışmalarda Bardakoğlu cemevle-
rinin ibadethane olmadığını söyledi. Din dersleri ve başörtüsü konularında da so-
rumluluğu siyasi iradeye yükleyen Bardakoğlu, görevi uzun zamandır başkan yar-
dımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Görmez’e devretti. Bardakoğlu veda 
konuşmasında: “Mütevazı olmaya gerek yok, gerçekten kadın hakları konusunda, 
din anlayışı konusunda, bilgi ve ahlâk konusunda, toplumu bütünüyle kucakla-
ma, din, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan bir insanı bağrına basma konusunda 
topluma önemli bir zihniyet değişikliği yaşattık. Bizim 72 milyondan vazgeçebile-
ceğimiz, feda edebileceğimiz bir tek kişi bile yok. İnancı, mezhebi, meşrebi, kılık 
kıyafeti, bölgesi, etnik kökeni, örfü, âdeti, geleneği ne olursa olsun hepsi bizim 
insanımızdır, biz hepsinin Diyanet İşleri Başkanlığıyız,” dedi.

Radikal gazetesinin iddiasına göre Diyanet İşleri eski başkanı Ali Bardakoğlu, 
“cem namaza denktir, namaz Sünnilere cem Alevilere aittir” demeye zorlandığını 
iddia etti. Görevi bıraktıktan sonra Bardakoğlu bir gazeteyle yaptığı röportajda bu 
durumu şu şekilde açıkladı: “DİB bir temsil kurumu değil. Sünniliği, Kadiriliği, 
Caferiliği, Mevleviliği temsil eden bir birim olursa, o zaman oturulur konuşulur. 
Mezhep ve inanç esaslı bir teşkilatlanma laiklik ilkesine ne kadar uygun olur, ne 
getirir, ne götürür, toplum bunu tartışabilir. Ama kamu kurumlarında böyle şey 
olamaz. Bu tür şeyler söylemek statü peşinde koşmaktır. Herhangi bir kişinin 
Alevilik adına konuşmasını da ihtiyatla karşılarım. Kim, hangi Aleviliği, ne kadar 
temsil ediyor? Aleviler diye konuşmaya başlarsak, Türkiye’de bin tane Alevilik var. 
Türkiye’de köylerde, bucaklarda, ilçelerde kol kola yaşadığımız Alevi kardeşleri-
mizin ne din kültürü dersiyle, ne Diyanetle, ne de Kuran’la bir sorunu olduğunu 
düşünüyorum. DİB cemevlerinin olmasından yanadır, bir zenginlik olarak gör-
mektedir. Ne cemevi yapılmasına, ne de cem ayinine karşı çıkmış değiliz. Kim is-
tiyorsa yapabilir, o bizim kültürümüzün ve İslâm’ın içindedir. Alevilik ayrı bir din 
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değil, İslâm’ın içinde kültürel, mistik, tasavvufi, tarihî bir inanç yönü olan bir ge-
leneğimizdir. İnsanlar ‘Aleviliğe kimse karışmamalı’ derse tamam; ama ‘Diyanet 
şunu söylemelidir’ dedikleri noktada durun. Diyanet’i ‘cem namaza denktir, namaz 
Sünnilere cem Alevilere aittir’ demeye zorluyorlar. Benim ne diyeceğime karışmak 
yerine herkes ibadetini özgürce yapsın. Hiç kimse Diyanetin cemevinin camiye 
denk olduğunu söylemesini beklemesin” diye konuştu.

Mavi Marmara Olayı

“Rotamız Filistin yükümüz insani yardım” filosu 6 uluslararası sivil toplum kuru-
luşu tarafından organize edilmiş bir girişimdir. Girişimin öncülüğünü Türkiye’den 
İHH yapmıştır. Bu filo 36 ülkeden 700 katılımcının Gazze’ye insani yardım götür-
mek ve Gazze halkının yaşadığı ambargoyu kamuoyuna duyurabilmek amacıyla 
oluşturulmuştu.

Tamamen insani yardım taşıyan ve sadece sivillerin bulunduğu gemilere İsrail 
uluslararası sularda 31 Mayıs gecesi saldırdı. Savaş gemileri eşliğinde gerçekleş-
tirilen saldırı sonrasında 9 Türk şehit olurken 50’den fazla gönüllüde yaralandı. 
Gemidekilerin tamamı gözaltına alındı ve İsrail tarafından her türlü psikolojik 
şiddet uygulandı. İsrail 2 gün boyunca ne tutuklu listesini açıkladı, ne de katlettiği 
gönüllülerin isimlerini.

Yahudi fundemantalisti İsrail barbarlığı karşısında tüm dünyada ve Türkiye’de 
büyük protesto gösterileri düzenlendi. Mavi Marmara gönüllüleri gemilere yer-
leştirilen uydular sayesinde baskın ânını tüm dünyaya canlı olarak izlettiler. İHH 
Başkanı Bülent Yıldırım canlı yayında baskın anını anlatırken “yaralılarımız var, 
şehitlerimiz var” demesi üzerine Ankara ve İstanbul’da bulunan İsrail elçilikleri-
nin önünde gece yarısından başlamak üzere günlerce eylemler yapıldı.

İsrail askerleri olaylar sonrasında basına açıklama yaptıklarında silâhsız ve 
savunmasız insanların katledilmesini “başka çaremiz yoktu” diyerek savunma-
ya çalışırken İsrail de katliamı yapan askerlerine madalya vereceğini duyurdu. 
Olaylar boyunca başta Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 
çok net tavır koyarak, insani yardımda bulunan gönüllülerimizin yanında yer al-
dılar. Yaralılar için Sağlık Bakanlığı ambulans uçak tahsis etti, yaralılar ülkemize 
getirilerek tedavi altına alındılar.

Tüm vicdan sahipleri İsrail katliamını kınarken Mavi Marmara gönüllüleri-
ni kınayanlar da vardı. Olayların ilk günlerinde Zaman gazetesi ve STV sürekli 
baskınla ilgili yayınlar yaparken, birkaç gün sonra Fethullah Gülen ABD’den bir 
açıklama yaparak “izin almaları gerekirdi” diyerek gönüllüleri ve olayda hayatını 
kaybedenlerin yakınlarını suçlu ilân etti. Gülen açıklamasında dünyanın bildiği, 
tanıdığı İHH’yı ilk defa duyuyor imajını vermesi de olayın bir başka üzücü yanıy-
dı. Hükümetin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Gülen cemaatinin önemli 
faaliyetlerinden olan Uluslararası Türkçe Olimpiyatları açılışında “Hocaefendi her 
zaman doğru” söyler dedi. Kamuoyunda tepki çekmesi üzerine her zamanki gibi 
yanlış anlaşıldığını ifade etti.
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Daha sonra Gülen cemaatinin yardım derneği Kimse Yok Mu Derneği baş-
kanı Özkara da “Gazze, İsrail devletinin içinde bir şehir. Türkiye’deki Edirne, 
Erzurum’dan farkı yok” diyerek akıllara durgunluk verecek bir açıklama yaptı. 
Ayrıca cemaatin yardım derneği kendilerinin İsrail’den izin alarak uzun zamandır 
bölgeye yardım yaptıklarını da ilân ederek İHH’yı suçlu duruma düşürdü.

KPSS’de Skandal

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte patlak veren Kamu Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) skandalının, tüm emniyet birimlerinin sınavdan iki gün önce uya-
rılmasına rağmen önlenemediği ortaya çıktı. 10-11 Temmuz tarihlerinde yapılan 
KPSS sınavından önce 8 Temmuz’da Ağrı’dan gelen bir telefon ihbarında, sına-
va girecek olan bazı adaylara cevapların cep telefonlarıyla ulaştırılacağı, bunun 
da tüm ülke genelinde bir organizasyon olduğu bildirildi. İhbar üzerine Emniyet 
Genel Müdürlüğünün, valilikler aracılığıyla tüm il emniyet müdürlüklerini 9 
Temmuz’da sınav konusunda uyardığı, yazının da sınavlarda görevli emniyet per-
soneline imza karşılığında tebliğ edildiği ortaya çıktı.

300’ü aşkın kişinin 120’de 120 net yaptığı KPSS’nin şampiyonlarının en az 
20’sinin aynı evde yaşayan evli çiftler, kardeşler veya arkadaşlar olduğu anlaşıl-
dı. Devlet memuru olmak isteyen 800.000 adayın ter döktüğü Kamu Personeli 
Seçme Sınavı’nda soru veya cevapların sızdığı iddia edildi. Radikal’in haberine 
göre, “KPSS şampiyonlarından (120 sorulu sınavda 110 ve üzeri net yapanların) 
en az 20’si aynı evde yaşayan evli çiftler, kardeşler veya ev arkadaşları. KPSS’de 
geçen yıl 120 sorunun tamamını yapan kimse olmamıştı. Bu yıl ise aynı sınavda 
300’ü aşkın kişi 120 soruda 120 net doğru yapması, bu kişilerden bir kısmının aynı 
evde yaşaması, zordu denilen sınavda ortalama doğru sayısının ise 61’de kalması 
cevap anahtarı bazı evlere servis mi edildi kuşkusu yarattı.”

Aynı adreste yaşayan en az 10 çift, kardeş ya da akraba, sınavda şampiyon oldu. 
Bütün bu iddialar sonrasında KPSS iptal edildi ve sınavlar yenilendi. Sınavda 
tüm soruları doğru cevaplayan çıkmadığı gibi, bir önceki sınavda tam puan alan 
adayların bir kısmı sınava girmedi, bir kısmı ise çok düşük puanlar aldılar. KPSS 
skandalı sonrasında çok sayıda gözaltı oldu ve birden fazla çetenin birçok farklı 
yöntemle soru cevaplarını sattığı iddia edildi.

Ahmet Türk’e Yumruklu Saldırı

Muş’un Bulanık ilçesindeki olaylara ilişkin davanın görüldüğü Samsun Adliyesinin 
önünde, kapatılan DTP’nin eski başkanı Ahmet Türk 12 Nisan’da yumruklu saldı-
rıya uğradı. Türk’ün burnunda kırık tespit edildi. 2 kişi gözaltına alınırken, 2 mül-
kiye başmüfettişi görevlendirildi. Emniyet Müdür Yardımcısı Cemal Issı ve Şube 
Müdürü Murat Alkan ise görevden uzaklaştırıldı.
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Bakan Taner Yıldız’a Yumruklu Saldırı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Şırnak’taki silâhlı saldırıda şehit 
olan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Levent Çetinkaya’nın Kayseri’deki cenaze töre-
ninde beden eğitimi öğretmeninin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzüne aldığı dar-
beyle yaralanan Yıldız, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültes’ne kaldırıldı. 
Burun kemiklerinde kırık ve burun içi dokularda ezilme tespit edildi. Ayrıca göz-
lük camı da burun üzerinde kesik oluşturdu.

Avrupa Birliği 2010 Kültür Başkenti İstanbul

Avrupa Kültür Başkenti uygulaması ilk kez 1980 yılında başladı. 2000 yılına kadar 
sadece AB üye ülkelerinden birisinin başkenti bu unvanı alırken bu tarihten sonra 
AB aday ülke başkentleri de Avrupa Kültür Başkenti olabilmeye hak kazandılar. 
2000 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olabilmesi amacıyla Girişim 
Grubu oluşturuldu ve bu grubunda katkılarıyla İstanbul 2010 Avrupa Başkenti 
oldu. İstanbul coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfusuyla, tarihi dokusu ve geç-
mişiyle bu statüye hak kazandı. Bu yıl çeşitli sanat ve kültürel etkinliklerle kutla-
narak bir kentlilik bilinci oluşturulmaya çalışıldı.

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Türkiye’de

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Türkiye’de yapıldı. Türk basketbol takımı 
finalde ABD’ye yenilerek ikinci oldu. 2010 dünya basketbol şampiyonu ise ABD 
oldu.

Wikileaks Olayı

Wikileaks internet sitesi tarafından ülkelerin iç ve dış politikalarını yakından 
ilgilendiren bazı gizli bilgi ve belgeler yayınlandı. Wikileaks sitesi tarafından 
Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu bazı ülkelere ait gizli bilgiler tartışma yaratır-
ken site sahipleri ellerinde 200 binden fazla bilgi ve belge olduğunu ve bu belgeleri 
de zamanla yayınlayacaklarını duyurdular. Sitede en fazla Türkiye aleyhinde belge 
yayınlandı.

Wikileaks olayı ile ilgili olarak eski MİT mensubu Mahir Kaynak, dünyanın 
gündemine oturan ABD’nin gizli belgelerinin ABD hükümetinin izni ve haberi ol-
madan yayınlanmasının imkânsız olduğunu söyledi. Kaynak, ABD hükümetinin 
bu yolla rahatsızlık duyduğu konularda dünya kamuoyunu ve liderleri yönlendir-
meyi amaçlamış olabileceğini söyledi. Eski MİT’çi Mahir Kaynak, dünya günde-
mine düşen Wikileaks internet sitesinin ABD’nin gizli belgelerini yayınlamasıyla 
ilgili Cihan Haber Ajansı’na açıklamada bulundu. Gizlilik derecesi yüksek ve bu 
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türden belgelerin değil Amerika dünyanın hiçbir yerinde yayınlanmayacağını be-
lirten Mahir Kaynak, “Eğer bunlar yayınlanıyorsa onlara gizli demenin bir manası 
yok. Burada süreç şöyle ilerler, önce belgeler üzerinde gizlilik kaldırılır. Ondan 
sonra bunun kamuoyuna istedikleri gibi yansımasını sağlarlar” dedi. Bu türden 
gizli bilgileri sızdıranların hapse atılacağını, hatta idama mahkûm edileceğini söy-
leyen Kaynak, “Öyle olmasa casusluk diye bir şey kalmaz” dedi. ABD hükümetinin 
durumu kendisinin yönettiğini anlatan Kaynak “ABD bu yolla dünya kamuoyuna 
söylemek istediği sözleri söylüyor” dedi.

Belgelerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı övücü bazı sıfatlar yer aldığını 
ve “Başbakandan şikâyetçi değiliz. Onun Türkiye’de şeriat devleti kurma gibi bir 
amacı yok. Ama Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun politikasının yanlış oldu-
ğu” mesajını verdiğini belirten Kaynak, “ABD Türkiye’nin şu anda üstlendiği dış 
politikadan rahatsız. Bunun altında belki başka bir hesap arıyor. Görünüm bu ol-
makla beraber anti-Amerikan bir çizgi hissetmiş olabilir” dedi. Belgelerin bir kıs-
mının gerçek, bir kısmının ise sonradan eklenmiş olabileceğini söyleyen Kaynak, 
“Amaçları dünya kamuoyunu yönlendirmek. Birçok ülke hakkındaki rahatsızlıkla-
rını bu yolla dile getirmektir” Dedi.

Erci Edelman 2004 yılında Erdoğan için, “Erdoğan küstah bir gurura sahip, 
güce aç, çok otoriter ve başkalarına güvenmeyen biri” dediği belgelerde Türkiye’nin 
Ortadoğu politikasından uluslararası güçlerin rahatsız olduğu da vardı.

Generaller Görevden Alındı

Cumhuriyet tarihinde ilk kez İçişleri Bakanı jandarma personelini görevden alma 
yetkisini kullandı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın, Balyoz Davası sanığı ve çok sa-
yıda fişleme dosyasında imzası bulunan Tümgeneral Halil Helvacıoğlu’nu açığa 
almasının ardından, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de Tümgeneral Gürbüz 
Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu’nu, “Pazartesi günü itibariyle” açığa al-
dığını duyurdu.

İçişleri Bakanı’na Jandarma personeli, Millî Savunma Bakanı’na Türk Silâhlı 
Kuvvetleri personeli hakkında verilen açığa alma yetkisi Cumhuriyet tarihinde 
ilk kez kullanıldı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Balyoz Davası sanığı ve çok sayıda 
fişleme dosyasında imzası bulunan Tümgeneral Halil Helvacıoğlu’nu açığa aldı. 
Karar, 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun açığa almayı düzenleyen 65. maddesi 
uyarınca uygulandı. 22 Kasım 2010 tarihli açığa alma kararı, önceki gün İçişleri 
Bakanlığı tarafından gereğinin ivedilikle yerine getirilmesi için Genelkurmay 
Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderildi. Bakanlığın yazısı 
Tümgeneral Helvacıoğlu’na aynı gün tebliğ edildi. Helvacıoğlu’nun üniforması çı-
kartıldı ve Ağustos YAŞ’ında atandığı Jandarma Genel Komutanlığı Değerlendirme 
ve Denetleme Başkanlığındaki görev ve yetkileri elinden alındı.

Açığa alma yazısında, Tümgeneral Helvacıoğlu hakkında İstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki E: 2010/283 sayılı dosyaya atıf yapıldı. Yazıda Helvacıoğlu’nun 
hükümeti devirme plânları içerisinde yer aldığı hatırlatıldı. Helvacıoğlu hakkında 
açılan davada isnat edilen suçların içeriği ve deliller göz önüne alındığı vurgulanan 
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yazıda “926 sayılı TSK personel kanununun 65. maddesi uyarınca açığa çıkarılmış-
tır. Bilgilerinizi ve gereğini, durumun adı geçene bugün ivedilikle tebliğ edilerek 
belgenin bir örneğinin gönderilmesini rica ederim. İÇİŞLERİ BAKANI” denildi.

Milletvekili Sayıları Değişti

Adrese dayalı nüfus sayımı sonrasında ülke genelinde milletvekilliklerinin dağılım 
sayıları değişti.

Milletvekili sayısı artan iller: Ankara’nın milletvekili sayısı 29’dan 31’e, Bursa 
16’dan 17’ye, Diyarbakır 10’dan 11’e, Gaziantep 10’dan 12’ye, İstanbul 70’den 84’e, 
İzmir 24’den 26’ya, Kayseri 8’den 9’a, Kocaeli 9’dan 11’e, Sakarya 6’dan 7’ye, 
Tekirdağ 5’den 6’ya, Van 7’den 8’e ve Şırnak 3’den 4’e çıktı.

Milletvekili sayısı azalan iller: Afyonkarahisar, Ağrı, Aydın, Bitlis, Çankırı, 
Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kırşehir, Konya, 
Kütahya, Malatya, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Karaman, 
Kırıkkale, Karabük.

Alevilerin Din Dersi Eylemi

18 Eylül 2010 tarihinde Ankara’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği din dersleri-
nin kaldırılması için oturma eylemi yaptı, hükümetten AİHM kararına uymasını 
istedi. Dernekten Bülbül “Anayasa değişikliğinde zorunlu din dersi maddesine do-
kunulmadı” dedi.

“Eşit Yurttaş Demokratik Türkiye”, “Bilimsel Demokratik Laik Eğitim İstiyoruz” 
dövizleri taşıyan grup adına basın açıklaması yapan Dernek Başkan Yardımcısı 
Kemal Bülbül, 12 Eylül darbesi sonrası düzenlenen anayasanın 24. maddesiyle 
zorunlu hâle getirilen din derslerinin kaldırılması için 10 yılı aşkındır mücadele 
ettiklerini belirtti. “Bu devletin genetik kodlarında sadece Türk ve Sünni olmak 
vardır. Aleviler, Kürtler, gayrimüslimler yoktur” diyen Bülbül, son anayasa pake-
tinde zorunlu din dersini düzenleyen maddelere dokunulmamasına dikkat çekti. 
Ayrıca “AKP darbecilerle hesaplaşacağını söylerken o darbeci zihniyetin hazırla-
dığı anayasanın 24. maddesini değiştirmemiştir. Üstelik Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi zorunlu din derslerini insan hak ve özgürlüklerine aykırı bulduğu 
hâlde bundan kaçınılmıştır” denilen oturma eylemi olaysız biçimde sonlandı.

Mazlum-Der de aynı Aleviler gibi okullarda okutulan din kültürü dersleri-
ni “zorunlu” olarak nitelendirdi ve seçmeli hâle getirilmesi gerektiğini savundu. 
Açıklamayla yetinmeyen Mazlum-Der bu durumu İzmir mahkemelerine de taşıdı. 
İzmir 1. İdare Mahkemesi ilköğretim okulu öğrencisi için yapılan bir başvuru üze-
rine zorunlu din dersi uygulamasının yürütmesini durdurmuş ve bu karar Bölge 
İdare Mahkemesi tarafından da onaylanmıştır.
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Fadlallah Hayatını Kaybetti

Şiiliğin en yüksek otoritelerinden biri olarak kabul edilen Lübnanlı Büyük 
Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlallah 4 Temmuz 2010’da hayatını kay-
betti. Lübnanlı Şiilerin dışında Orta Asya ve Körfez ülkelerinde de geniş bir yandaş 
kitlesine sahip olan Fadlallah, İran devriminin savunucularındandı. Fadlallah’ın 
aynı zamanda 1982’de kuruluşunu takip eden ilk yıllarında Hizbullah’ın akıl ho-
calığını yaptığı ve örgütün ruhani lideri olduğu iddia ediliyor. Ancak gerek örgüt, 
gerekse Fadlallah örgütün ruhani lideri olduğu iddiasını reddediyor. Birçok kitabı 
Türkçeye çevrilen Fadlallah iki mezhep arasında ılımlı görüşleriyle biliniyordu.

Muhammed Abid el Cabiri Hayatını Kaybetti

1936’da Mağrib’de (Fas) doğan Cabiri 1968’de felsefe diploması, 1970’de Rabat’taki 
Külliyetü’l-Adab’tan felsefe doktorası almıştır. 1967’den bu yana adı geçen fakül-
tede felsefe ve Arap-İslâm düşüncesi hocalığı yaptı. Cabiri, Fas / Rabat Edebiyat 
Fakültesinde felsefe ve İslâm-Arap düşüncesi profesörü olarak görev yapıyor-
du. Felsefi Mirasımız, İslâm’da Siyasi Akıl, Arap Aklının Oluşumu, Arap Aklının 
Yapısı, Gelenek ve Modernlik, Demokrasi ve İnsan Hakları, Yeniden Yapılanma 
vb. birçok konu üzerinde çalışmaları bulunan Cabiri, “Şii imamet mitolojisi ve 
Sünni saltanat ideolojisi’nin” aşılarak yeni ve çağdaş bir İslâm siyaset felsefesi 
kurmak gerektiğini savunan söylemiyle son dönem yenilikçiliğine önemli katkıları 
sağlayan bir düşünürdü.

Vakit Gazetesi’ne Şok Ceza

Aralarında 4 eski kuvvet komutanının da bulunduğu 312 general, “Onbaşı bile ola-
mayacakların general olduğu ülke” başlıklı köşe yazısı nedeniyle açtıkları davada, 
Anadolu’da Vakit gazetesinden her bir davacı için 2 bin TL olmak üzere toplam 
624 bin TL manevi tazminat kazandı.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, eski Hava 
Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri 
Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski Jandarma Genel Komutanı 
emekli Orgeneral Şener Eruygur’un da aralarında bulunduğu 312 general, Asım 
Yenihaber imzasıyla yayımlanan “Onbaşı bile olamayacakların general olduğu 
ülke” başlıklı köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla 
Anadolu’da Vakit gazetesi ve eski RTÜK üyesi Mehmet Doğan aleyhinde 624 bin 
TL’lik manevi tazminat davası açmıştı. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, her 
bir davacı için 2 bin TL olmak üzere toplam 624 bin TL’nin, Nuri Aykon, Harun 
Aksoy ve Mehmet Doğan’dan (Asım Yenihaber) müştereken tahsiline karar ver-
mişti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin bu kararını, eksik inceleme 
gerekçesiyle bozmuştu.
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Terör

2010 yılında da eli kanlı bölücüler boş durmadılar. Özellikle teröristlerin 
Hantepe’de bulunan askerî birliklerimize saldırmaları sonucunda 6 askerimiz şe-
hit olurken 17 asker de yaralandı. Hantepe baskını sonrasında olayda ihmal olup 
olmadığı kamuoyunda tartışılırken Taraf gazetesi tarafından yayımlanan bir ha-
ber ortalığa bomba gibi düştü.

Taraf gazetesinin ele geçirdiği görüntülere göre Hantepe baskını insansız hava 
araçları Heronlar tarafından saniye saniye kaydedilmiş ve karargâhta seyredilmiş-
ti. Baskından yaralı olarak kurtulan askerler görüntülerin Hantepe’ye ait olduğunu 
ileri sürmesine rağmen 20 gün olaylar hakkında hiçbir yorum yapmadan suskun 
kalmayı tercih eden Genelkurmay Başkanlığı olayda ihmal olduğunu reddetti.

Hatay Dörtyol’da teröristler tarafından 4 polis memuru şehit edildi. Daha son-
ra ilçe karıştı ve olay bir Türk-Kürt çatışmasına getirildi. Birçok şaibenin olduğu 
olay henüz aydınlanmadı.

Kırmızı Kitapta Revizyon

27 Ekim 2010 tarihinde 5 yıl süreyle geçerli olacak Kırmızı Kitap için Millî Güvenlik 
Kurulu toplantısı sonrasında ilk kez irtica ve irtica tehdidi ifadeleri bu kitaptan 
çıkartıldı. MGK’nın Ekim ayı olağan toplantısında terörle mücadele dışında üze-
rinde en çok durulan konu, uzun süredir hazırlıkları sürdürülen Türkiye’nin yeni 
Millî Güvenlik Siyaset Belgesi oldu. Beş yıl süreyle geçerli olacak olan yeni Kırmızı 
Kitap, yaklaşık beş buçuk saat süren toplantıda, MGK üyelerinin onayını aldı.

2005 yılından bu yana uygulanan belgede Türkiye’nin tehdit algılamalarında 
önemli değişiklikler yer alıyor. Devletin vatandaşını potansiyel tehdit olarak gör-
mediği, yerine kendine ve vatandaşına güven esasına dayalı görüşün hâkim kılın-
dığı yeni MGSB’nin iç güvenlik bölümünde, “din istismarı ile aşırı dinci örgütler 
tek tek” değerlendirilirken, “irtica” ve “irtica tehdidi” ifadeleri ilk kez kullanılmadı. 
Yeni Kırmızı Kitapta “Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarmasının savaş se-
bebi sayılacağı”, “demokratik sistemin temel kurumlarının da anlayış ve desteği 
ile demokratik kurallarla işletilmesinin sağlanması”, “bölücü terör örgütüne karşı 
çok yönlü yürütülen mücadele, halkın sağduyulu yaklaşımı ve desteğinden alınan 
güçle kararlılıkla sürdürülecek” ibareleri yer aldı.

Pakistan’da Sel

Pakistan’ın kuzey batısında etkili olan Muson yağmurları bereket değil, felâket ge-
tirdi. Sel felâketinden 1 milyon kişinin etkilendiği Pakistan’da halk ayakta kalma 
mücadelesi veriyor.

Şimdiye kadar ulaşılabilen bölgelerde can kaybı 1400’ü geçti. Bu rakamın kat-
lanarak artması ihtimal dışı değil. On binleri evsiz, aşsız bırakan felâketin boyutla-
rı, yeni âfet bölgelerine ulaşıldıkça büyüyor. Bu felâket 1929’dan bu yana bölgede 
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yaşanan en büyük sel felâketi. Arama kurtarma çalışmaları sürse de birçok kişinin 
durumu içler açısı. Ülkedeki otobanların 90’dan fazla noktasında hasar var. 58 
ana yol ulaşıma kapatılmış durumda. Selden etkilenen bazı eyalet hükümetleri, 
âfet bölgelerinden bu yıl vergi almayacak. Pakistan hafta sonunda uluslararası yar-
dım çağrısı yaptı. Türk Kızılay’ı da bölgede. Âfet bölgelerine yardım ulaştırmaya 
çalışıyor. Selden kurtulanlar için helikopterle yiyecek dağıtılıyor. Bölgeye Avrupa 
Komisyonu 39 milyon dolar, ABD ise 10 milyon dolar yardım ve 10 bin kişinin su 
ihtiyacını karşılayacak su temizleme üniteleri gönderecek. Kolera salgını endişesi 
ölüm ve açlık korkusuna bir de salgın hastalık korkusu eklendi. Pakistan’da sel-
lerden en fazla etkilenen Hayber-Paktunva eyaletinin Enformasyon Bakanı Mian 
İftikar Hüseyin, kolera salgınından endişe ettiklerini söyledi.

Hüseyin, 3 bin 700 evin sellerde tamamen yıkıldığını ve binlerce mağdurun 
güvenli yerlerdeki okul binalarına yerleştirildiğini söyledi. Kuzey kesimlerde bin 
500 turistin kurtarılmayı beklediğini belirten Hüseyin, mahsur kalan turistleri 
askerî helikopterlerle kurtarmak için çalışma başlatıldığını kaydetti.

ABD Irak’tan Çekildi

Ülkesinin Irak’taki savaş görevinin sona erdiğini açıklayan Obama, ABD’nin Irak 
savaşında büyük bedel ödediğini belirterek Irak’tan çekildiklerini açıkladı. Obama, 
“Bugün Irak’ta muharip görevin sona erdiğini ilân ediyorum. Irak’a özgürlük ope-
rasyonu bitti, bundan böyle ülkelerinin güvenliğinden Iraklılar sorumlu. Bu göre-
ve adayken Amerikalılara verdiğim sözü yerine getiriyorum” ifadelerini kullandı. 
ABD ve Irak tarihi için bu çok önemli bölümde sorumluluklarını bildiklerini belir-
ten Başkan Obama, “şimdi yeni bir sayfa açma zamanın geldiğine” dikkati çekti.

Obama, savaşın başladığı 2003’ten bu yana ABD’nin ülkelerinin geleceğini 
Iraklılara vermek amacıyla ağır bir bedel ödediğini belirterek, “Irak’ta büyük bir 
özveride bulunmaları için genç erkek ve kadınlarımızı gönderdik ve bütçenin en 
sıkışık olduğu dönemde yurt dışında kaynaklarımızı harcadık” vurgusunu yaptı. 
Şimdi en acil görevlerinin ekonomiyi düzeltmek ve kriz dolayısıyla işlerini kaybe-
den milyonlarca Amerikalıyı istihdam etmek olduğunu anlatan Başkan Obama, 
ekonomiyi düzeltmenin zor olduğunu; ancak gelecek günlerde başkan olarak so-
rumluluğunun merkezini bunun oluşturacağını kaydetti. Obama’nın açıklayaca-
ğı takvime göre, Irak’ta şu anda bulunan 50 binden daha az Amerikan askeri 31 
Aralık 2011’e kadar ülkeyi terk edecek.

Kuzey Kore Güney Kore’de Bir Adayı Bombaladı

Kuzey Kore’nin, Güney Kore’ye ait bir adaya açtığı top ateşinde, 1 Güney Koreli 
asker öldü, 13 asker de yaralandı.

Güney Kore’ye ait bir savaş gemisinin Mart ayında batması, iki ülke arasındaki 
gerginliği yıllardır hiç olmadığı kadar artırdı. Çeonan gemisi, 26 Mart’ta iki ülke 
arasındaki tartışmalı deniz sınırı yakınındaki Baengnyeong adası açıklarında sey-
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rederken bir patlamayla ikiye bölündü. 55 denizci kurtulurken, 46 denizci hayatını 
kaybetti. Yapılan araştırma sonucunda geminin bir Kuzey Kore denizaltısından 
ateşlenen torpil yüzünden battığı sonucuna varıldı. Kuzey Kore ise bu olayda so-
rumluluğu olduğunu reddederek, kendi soruşturmasını yapmasına izin verilmesi 
gerektiğini belirtti. Raporun yayımlanmasının ardından Güney Kore, Kuzey’le ti-
cari ilişkilerini askıya aldı ve sınırdan propaganda yayınlarına yeniden başladı. 
Meseleyi BM Güvenlik Konseyine havale eden Seul, Kuzey Kore’nin kınandığı bir 
bildiri çıkmasını sağlayamadıysa da Konsey, Pyongyang’ı açıkça suçlamadan, sa-
dece olayı kınadı. Batılı diplomatlar, Kuzey Kore’yi kınama kararı çıkmasını Çin’in 
engellediğini belirtiyorlar. Bunun ardından ABD, Güney Kore ile bir dizi tatbikat 
yapmaya başladı.

2009 Ekim’inde kara sınırında bir karşılıklı ateş çıktıysa da ilişkiler yavaş-
ça düzelmeye yüz tuttu. Pyongyang, bölünmüş ailelerin tekrar birleşmesini ve 
askerî görüşmelerin yeniden başlamasını teklif etti. Seul de son iki yıldır ilk kez 
Kuzey’e pirinç gönderdi. Kuzey’in nükleer faaliyetleriyle ilgili olarak ise bu ay 
Pyongyang’ın en az bin santrifüjü olan modern bir uranyum zenginleştirme te-
sisi kurduğunun ortaya çıkması, çıkmazdaki görüşmeleri daha da çıkmaza soktu. 
Bu arada Güney Kore, Kuzey Kore’ye yönelik “Günışığı Politikası”nın başarısız 
olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili hükümet raporunda, on yıllık yardım ve teşvi-
ke rağmen Pyongyang’ın tavrında olumlu bir değişim olmadığı bildirildi. Mevcut 
Devlet Başkanı Lee Myung-bak, 2008’de iktidara geldiğinde her şeyden önce 
Kuzey’in nükleer faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirterek yardımı kesmiş 
ve Pyongyang’ın istediği tavizleri vermeyi reddetmişti.

Kamboçya’da Su Festivali Felâketi

Kamboçya’da bir festivalde çıkan izdihamda ölenlerin sayısı 345’e, yaralananların 
sayısı da 440’a yükseldi. Kamboçya Başbakanı Hun Sen, su festivalinde çıkan ve 
345 kişinin ölümüyle sonuçlanan izdihamın, ülkede Kızıl Kmerlerin yönetiminden 
sonra yaşanan en büyük trajedi olduğunu söyledi.

Hun, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, 345 kişinin ölümü, 440 
kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayı, “Kızıl Kmerler’in komünist yönetimin-
den sonra ülkesini vuran en büyük trajedi” şeklinde tanımlayarak, izdihamın ne-
deninin soruşturulması emrini verdi ve felâketten ötürü halkından özür diledi. 
Başbakan Hun ayrıca, perşembe gününü ulusal yas günü ilân etti.

Festivale katılan bazı kişilere elektrik çarpması sonucu binlerce kişinin pani-
ğe kapılmasından çıktığı belirtilen izdiham sırasında kaçmaya çalışan insanlar, 
başkent Phnom Penh’i kutlamaların yapıldığı Mekong nehri üzerindeki Diamond 
adasına bağlayan köprüde ezilerek ya da nehre düşerek can verdi. Ambulanslar, 
izdihamdan sonra olay yeriyle hastaneler arasında saatlerce mekik dokurken, baş-
kent Phnom Penh’deki en büyük tıp merkezi olan Calmette Hastanesi’nde bazı ya-
ralılar koridorlarda tedavi edilmek zorunda kaldı. Yetkililer, 3 gün süren festivale 
2 milyonun üzerinde kişinin katıldığının tahmin edildiğini ifade ederken, izdiham 
sonrası bölge hastanelerinin kapasitelerinin üzerine çıkması ve bazı yaralıların 
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durumlarının ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiği de 
kaydedildi. Bölgedeki en yoksul ülkelerden biri olan Kamboçya’da sağlık sistemi-
nin az gelişmiş olduğu biliniyor.



2010YILININ YARGI VE HUKUK GELİŞMELERİ
Kamuran Emre

Giriş

2010 yılı Türk hukuk, demokrasi ve siyasi tarihi açısından bir dönüm noktası 
oldu. Yargıdan siyasete, demokrasiden kalkınmaya çok önemli gelişmeler yaşandı. 
2010, yargıyı, siyaseti ve demokrasiyi yaklaşık yarım yüzyıldır kelepçeleyen darbe-
lerle hesaplaşma yılı oldu.

1945’te demokratik hayatın temel dinamiklerinden olan siyasi partilere izin ve-
rildi. 1950 yılında serbest ve demokratik bir şekilde yapılan seçimlerle Demokrat 
Parti ezici bir oyla iktidar oldu. Demokratik hayat 10 yıl sürdü. 1960 yılında Türk 
siyasetine dramatik bir müdahale oldu. Türk siyasetinin demokrasiye geçişinde, 
önemli katkısı olan Demokrat Partili Başbakan Adnan Menderes ve yakın arka-
daşları, TSK mensubu bir grup subayın tertip ettiği darbe yargısı ile idam edildi. 
Darbeler hem yargıyı, hem de siyaseti uzunca bir süre tahakkümü altına aldı. Bu 
gayrı hukuki müdahaleden sonra siyaseti ve hukuku belirleyen, şekillendiren, si-
yasete yön veren askerî müdahaleler ve muhtıralar oldu.

Bu tahakkümün daha ne kadar süreceği bilinmez; ama öyle görünüyor ki tek-
nolojik gelişmelerle birlikte kitle iletişim araçları ve haberleşme araçlarının yaygın 
kullanıldığı günümüzde, darbelerin varlık bulması mümkün değildir.

Ak Parti’nin Kasım 2002’de iktidara gelmesi ile birlikte, bazı generallerin de 
aralarında bulunduğu üst düzey rütbeli askerlerin iktidara karşı plânladığı darbe 
girişimleri “Ergenekon, Balyoz, Kafes ve Poyrazköy” soruşturmaları ile ortaya çıktı. 
Bu soruşturmalar neticesinde birçok general ve subay tutuklandı. Genelkurmay’ın 
bu soruşturmalar karşısındaki menfi tutumu, demokrasi ve siyaset açısından çokça 
tartışıldı. Genelkurmay, meşru hükümetin varlığına kasteden “İrtica ile Mücadele 
Eylem Plânı”nda imzası bulunan Albay Dursun Çiçek’e uzun süre sahip çıktı.

Darbe, kendi siyasetini üretmiş, 1971 muhtırası ve 1980 darbesi ile kurumsal-
laşmıştır. Ayrıca kendi kurumlarını ve bürokrasisini oluşturmuş, sivil siyaseti sü-
rekli dizayn etmiştir. Darbe sonrası kurulan Anayasa Mahkemesi, toplumun tercih 
ve beklentilerini karşılayan sivil siyasetin kabul ettiği birçok kanunu iptal etmiş, 
bürokratik bir kuruma dönüşen Yargıtay, Danıştay, HSYK ve benzeri kurumlar 
kararları, açıklamaları ve tutumları ile siyasi iktidara ve sivil kurumlara yön ver-
meye kalkışmışlardır. Yüksek yargının parti kapatma, başörtüsü, katsayı, cumhur-
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başkanı seçimi gibi birçok kararı hukuki ve siyasi krizlere neden olmuş; hukuk, 
siyaset ve demokraside derin yaralar açmıştır.

2010 yılına, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi Kadir Kayan’ın Ankara 
Seferberlik Daire Başkanlığında bulunan kozmik odada yaptığı incelemelerle gi-
rildi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yapılacağı iddia edilen suikast soruş-
turması kapsamında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hâkim Kadir Kayan 
yeni yılın ilk günlerinde Ankara Seferberlik Daire Başkanlığındaki Kozmik Oda’da 
inceleme ve araştırmalara devam etti.

Ak Parti’nin 2002’de iktidara gelmesiyle hazırlanan darbe plânları bir bir or-
taya çıktı. “Sarıkız”, “Ayışığı”, “Yakamoz” ve “Eldiven” adı verilen darbe plânları 
“Ergenekon soruşturması” kapsamında yargıya taşındı ve 2010 yılında da büyük 
tartışmalar ışığında, davaya devam edildi.

Yeni yılda Albay Çiçek imzalı “Darbe Andıcı” ortaya çıktı. Islak imza tartışma-
ları arasında Albay Dursun Çiçek iki kez serbest bırakıldı üç kez tutuklandı.

Azınlıklara saldırılarla kaosu hedefleyen “Kafes Eylem Plânı” Poyrazköy soruş-
turması ile deşifre oldu. Poyrazköy sanıkları hakkında iddianame hazırlandı ve 
dava açıldı.

Yeni yılın ilk günlerinde “Balyoz Darbe” plânı gündeme âdeta bir bomba gibi 
düştü. Bu soruşturma kapsamında aralarında Balyoz’un hazırlayıcısı olduğu iddia 
edilen Çetin Doğan’ın da bulunduğu 34’ü general, 138 asker şüpheli ya da sanık 
oldu.

Ergenekon’un Erzurum ayağını oluşturan Erzincan soruşturması ile ilgili 
Erzurum savcısı Osman Şanal, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner 
hakkında soruşturma başlattı evinde ve ofisinde arama yaptı ve Cihaner’i gözaltı-
na aldı. Mahkemeye sevk edilen İlhan Cihaner mahkemece tutuklandı.

HSYK alelacele toplanarak, aralarında Osman Şanal’ın da bulunduğu soruş-
turmayı yürüten Erzurum savcılarının CMK m. 250 kapsamındaki görevlerine son 
vererek özel yetkilerini kaldırdı. Bu tasarruf Yüksek Yargı’nın önemli bir kesimi 
tarafından desteklendi. Ancak HSYK’nın tutumu hukukçular arasında şiddetli 
tartışmalara neden oldu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin basın açıklaması yaparak 
HSYK’nın yetki gaspında bulunduğunu belirterek, yargı reformunun şart olduğu-
nu ve kapsamlı bir anayasa değişikliğine gideceklerini açıkladı. 

Bu tartışmalar arasında HSYK ve Anayasa Mahkemesinin yapısı, askerle-
rin sivil mahkemelerde yargılanması, darbecilerin yargılanması, siyasi partile-
rin kapatılması gibi konuların da yer aldığı kapsamlı bir Anayasa değişikliğinin 
startı verildi. 26 maddeden oluşan Anayasa değişikliği TBMM’ce kabul edilerek 
Cumhurbaşkanının onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliğini hal-
koyuna sunmak üzere onayladı. Anayasa değişikliği referandumda halk tarafın-
dan yüzde 58 ile kabul edildi.

2010 yılı Anayasa değişiklikleri, darbe mantığı ve ideolojik tutum ile dizayn 
edilen yüksek yargının siyasete dönük yaklaşımını kırmaya yönelik olmuştur. 
Anayasa değişiklikleri yargıyı bürokrasi kurumu olmaktan çıkartıp içtihat maka-
mı olmasını arzulamıştır. Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nın yapısı, bu Anayasa 
paketi ile değiştirilmiş, mahkemenin ve HSYK’nın üye sayısı artırılmış ve üyelerin 
seçimi demokratik bir niteliğe sokulmuştur.
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2010 yılında Türk siyasi tarihinde belki bir ilk yaşanmıştır. Sivil iktidar, Ağustos 
2010 Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantılarında baskın çıkmış, demokrasiyi özüm-
sememiş ve kendi iktidarına kast eden paşaları terfi ettirmemiştir. Akabinde bu 
paşaları açığa almıştır.

YAŞ toplantılarında Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanması beklenen Hasan 
Iğsız, hakkındaki “İnternet Andıcı” iddiası sebebiyle hükümetin rezervi sonucun-
da terfi alamadığından emekli edilmiştir.

Darbe plânlarına adı karışan ve haklarında kovuşturma başlatılan Tümgeneral 
Gürbüz Kaya, Tümgeneral Halil Helvacıoğlu ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu, 
Ağustos 2010 Yüksek Askerî Şûra’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan 
Tayyip Erdoğan’ın karşı çıkması nedeniyle terfi ettirilmemiştir. Terfi olamayan 
generaller AYİM başvurarak yürütmenin durdurulmasını talep etmiş, talepleri 
AYİM’ce kabul edilmiştir.

İçişleri ve Savunma Bakanları, haklarında kovuşturma devam eden 
Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tümgeneral Halil Helvacıoğlu ve Tuğamiral Abdullah 
Gavremoğlu’nu, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 65. maddesine 
dayanarak açığa almıştır. Bunun üzerine generaller tekrar yürütmenin durdurul-
ması istemli olarak AYİM başvurmuştur. Ancak bu kez AYİM açığa alma işleminin 
kanun gereği bakanların yetkisinde olduğunu dolayısıyla hukuka uygun olduğunu 
belirterek yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir.

Açığa alama işlemi, Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Bu, ülkede demokrasi-
nin ulaştığı seviye bakımından kayda değer önemli bir olaydır. İçişleri ve Millî 
Savunma Bakanlığının askere karşı aldığı, halkın pek de alışık olmadığı bu karar, 
sivil demokrasinin evrensel değerlere yaklaşması ve bu değerlerle buluşması bakı-
mından önemli bir merhaleyi teşkil etmektedir.

2010 yılında yaşanan en önemli olaylardan birisi de Mavi Marmara Gemisi’ne 
yapılan baskındır. Gazze’deki ablukayı delmek amacıyla, kısa adı İHH olan İnsan 
Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı’nın tertip ettiği yolculuğa, 31 Mayıs 
sabahı İsrail devleti uluslararası sularda saldırı düzenlemiş, 9 Türk şehit edilmiş-
tir. Birçok yabancı gazeteci ve siyasetçinin bulunduğu gemiye yapılan baskın krize 
neden olmuş, Türk-İsrail ilişkileri bozulmuştur.

Saldırı ânı uydularla, canlı olarak tüm dünyaya duyurulmuş, gemidekiler İsrail 
kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştır. İsrail Cumhurbaşkanı’na kar-
şı Davos’ta one-minute çıkışı ile tüm dünyaya adını duyuran Başbakan Tayyip 
Erdoğan, Türk-İsrail ilişkilerin düzelebilmesi için İsrail’in tazminat ödemesi ve 
özür dilemesi gerektiğini şart koşmuştur.

Şimdi 2010 yılında yaşanan olaylara kısaca değinelim.

Kozmik Oda

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelik suikast iddiaları üzerine kozmik oda-
nın aranması, yeni yılın ilk günlerinde heyecan yarattı. Genelkurmay Başkanlığı 
Hukuk Müşavirliği aramanın iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu; ancak 
bu talep reddedildi. Başvuruyu değerlendiren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 
“Arama, zanlıların bulunduğu yerde yapılmaktadır. İsnat edilen suçların niteli-
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ği, olayın vahameti ve delillerin karartılması ihtimali nazara alındığında, devlet 
sırlarının saklandığı yer bile olsa arama yapılır. Aksine düşünce devlet sırrı kav-
ramının arkasına sığınarak suç delillerinin gizlenmesi ve bilahare yok edilmesine 
zemin hazırlandığını akla getirir. Salt bu nedenle girilmemesi, devlet sırrı niteli-
ğinde olmayan ve suç teşkil eden fiillerin bu gibi mahallerde gizlenmesi, faillerin 
de soruşturma ve kovuşturmadan kurtulması sonucunu doğurur. Bu, hukuk dev-
leti ilkesine güveni sarsar. Söz konusu kurumu da zan altında bırakır” demiştir.

Hukuk devleti yolunda bu bir kilometre taşı idi. Bazılarının “Türkiye gladyo-
su”, “derin devlet” ya da “kontrgerillanın beyni” saydığı kozmik odaya girilmesi 
bazı gazeteciler tarafından Genelkurmay’ın “yatak odası”na girilmesi olarak yo-
rumlandı.

Basında Savcı Bilgili’nin cep telefonuna “Seferberlikten uzak dur, adamları-
mızı içeride tutamayacaksın, sonun Doğan Öz gibi olur,” “Seferberlik dosyasını 
kapat, kapatmazsan tabutun içine kapatılırsın,” “Askerlerin hesabı sorulacak” ve 
“8 askere bedel 8 kurşun sana yeter” şeklinde tehdit dolu mesajlar gönderildiği 
yazıldı.

Soruşturma savcısına gönderilen tehdit ve mermiler 1978 yılında, dönemin 
kaos ortamında işlenen cinayetlerden yola çıkarak bir rapor hazırlayıp Bülent 
Ecevit’e sunan Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz’ün cinayeti ve hukuk tarihine geçen 
yargılamasını akla getirdi.

19 Ocak 1978 günü Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu öğ-
rencilerinden Levent Özyörük öldürülmüştür. Nöbetçi savcı Doğan Öz, katillerin 
Site Öğrenci Yurduna kaçtığını öğrenir ve bu yurdun aranmasına karar vererek 
aramayı güç bela gerçekleştirir. İlk aramada temiz çıkan öğrenci yurdunda, Savcı 
Öz’ün bizzat katıldığı ikinci aramada tabanca ve bıçak bulunur. Savcı Öz, 6 Mart 
1978 günü bu öğrencilerden 70’i hakkında, Levent Özyörük’ü öldürmek, yasalara 
aykırı toplantı düzenlemek ve yasal olmayan yürüyüş yapmak suçlarından dava 
açar. Savcı Doğan Öz, 24 Mart 1978 sabahı evinin önünde vurularak öldürülür. 
Cinayet sanığı İbrahim Çiftçi yakalanır ve suçunu itiraf eder. Dava dosyasına gi-
ren ifadesi şöyledir: “Savcı Yardımcısı Doğan Öz’ü, (...) eski Ankara Ülkü Ocakları 
İkinci Başkanı Hüseyin Demirel ve hâlen Muzaffer Üstünel adlı şahsı öldürmek 
suçundan hakkında gıyabi tutuklama müzekkeresi bulunan Hüseyin Kocabaş adlı 
şahsın verdikleri talimat üzerine öldürdüm. Suçta kullandığım tabancayı Hüseyin 
Demirel verdi. Kullandıktan bir gün sonra tekrar aynı şahıs tabancayı benden 
geri aldı. Bu şahıslar bana Doğan Öz’ün Site Yurdunu arattığını ve ayrıca Ülkü 
Ocaklarını kapattırmak için çalıştığını ve Ülkü Ocakları için tahkikat açtığını söy-
lediler. Bu nedenle savcının öldürülmesi için bana talimat verdiler... Hüseyin tara-
fından bana verilen tabanca 14’lü idi. Hatırladığıma göre 6 el ateş etmiştim.” Bazı 
tanıklar da kendisini teşhis eder.

Dava, Ankara Savcılığınca 26 Aralık 1978’de Ağır Ceza Mahkemesinde, “tasar-
layarak adam öldürmek”ten açılır. Dosya, 12 Eylül’de sıkıyönetimin ilânı üzeri-
ne, bu mahkeme tarafından verilen “görevsizlik” nedeniyle Ankara Sıkıyönetim 
Askerî Mahkemesine gönderilir. 1 No’lu Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinin ka-
rarı idam yönünde olur. Yargılamanın tüm aşamalarında idam talep eden savcı, 
her nedense karar itiraz eder. Karar birçok kez bozulur. Dosyayı son kez inceleyen 
Askerî Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı bozar ve İbrahim Çiftçi’nin beraat etme-
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si gerektiğine karar verir. En üst merci olan Askerî Yargıtay Ceza Genel Kurulu ka-
rarına uymaktan başka çaresi olmayan yerel mahkeme yargı tarihine geçen şu ka-
rarını verir. Yerel mahkeme beraat kararı gerekçesinde, “Sanık İbrahim Çiftçi’nin 
maktul Doğan Öz’ü taammüden öldürdüğü mahkememizce sabit görülmüş; ancak 
Askerî Yargıtay Daireler Kurulu kararı mahkememizi bağlayıcı nitelikte bulun-
duğundan sanık İbrahim Çiftçi hakkındaki 7/8’lik oyçokluğuna dayanan bozma 
ilamına uyularak sırf bu hukuki zorunluluk nedeniyle sanık İbrahim Çiftçi’nin be-
raatına karar verilmiştir” diyecektir.

Ölümünden önce kontrgerillayla ilgili yazdığı raporda Öz şu ifadeleri kullan-
mıştır: “Şiddet olayları, anarşik eylemler olarak nitelendirilebilecek kadar basit 
değildir. Amaç, demokrasi umudunu yok etmek; onun yerine faşist düzeni günde-
me getirmek ve bütün unsurlarıyla yürürlüğe koymaktır. Böylece ABD ve çokulus-
lu ortaklıklar, Ortadoğu sorununu büyük ölçüde çözmek amacını gütmektedirler. 
Bize göre bu sonuca ulaşmada CIA, kontrgerilla gibi gizli örgütlerin yönlendirmesi 
vardır. Bu örgütler, devlet aygıtını geniş ölçüde kendi amaçlarına uygun şekle dö-
nüştürerek demokrasi düşmanı akımları iktidar yapmayı öngörmüşlerdir.”

1977 yılındaki 1 Mayıs’tan başlayıp 12 Eylül darbesine giden süreçte senaryo-
ların Özel Harp Dairesi tarafından hazırlandığı iddia edilmektedir. 12 Eylül askerî 
darbesinden önce 3000 vatandaşımız katledilmiştir.

Ergenekon davası ile başlayan soruşturma ve tahkikatlar sonunda Özel 
Kuvvetler Komutanlığının kozmik odasına ulaşılmış gözüküyor. Soruşturma de-
vam etmektedir. Ancak “devletin gizli sırları”nın bulunduğu ileri sürülen yere bazı 
hâkimlerin el atması demokrasi ve hukuk tarihimizin önemli bir merhalesidir.

3.1.2010: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelik “suikast plânı” ile ilgili 
soruşturma kapsamında Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında yapılan “kozmik 
arama”ya devam edildi.

5.1.2010: Seferberlik Bölge Başkanlığındaki arama ve soruşturmayı sürdüren 
Cumhuriyet Savcısı ile hâkime gönderilen zarflardan mermi çıktı.

20.1.2010: Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında, Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi üyesi Hâkim Kadir Kayan tarafından gerçekleştirilen arama ve ince-
leme sona erdi.

10.2.2010: Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Seferberlik Bölge 
Başkanlığında hâkim tarafından yapılan aramada el konulan 22 belgenin adli ema-
nette tutulmasına, bilgisayar hard diski ile CD’lerin kopyalarının ise Genelkurmay 
Başkanlığı Adli Müşavirliğinin belirleyeceği bir yerde muhafaza edilmesine karar 
verdi.

Ergenekon Soruşturması

12 Haziran 2007’de, Ümraniye Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir gecekonduda 
yapılan aramalar neticesinde 27 el bombası, TNT kalıpları ve fünye ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, soruştur-
mayı özel yetkili savcı olan Zekeriya Öz yürütmeye başladı. Daha sonra yapılan 
incelemelerde, Cumhuriyet gazetesine atılan bombaların Ümraniye’de ele geçen 
bombalarla aynı seriden ve türden olduğu tespit edilir. 
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26 Haziran 2007’de eski Binbaşı Fikret Emek’in Eskişehir’deki evinde yapı-
lan aramada Ümraniye’deki patlayıcılara benzer 11 kilo plastik patlayıcı ve sui-
kast tüfeği ele geçirilir. Soruşturmanın boyutunun genişlemesi üzerine daha 
sonra birçok savcı görevlendirilecektir. Soruşturmayı yürüten savcılar, Türkiye 
Cumhuriyeti’nde kaos ortamı yaratarak askerî darbeye zemin hazırlamak amacı 
ile suikastlar düzenleyen Ergenekon adı verilen silâhlı bir örgüte operasyonlar 
düzenleyip, birçok tanıdık simayı göz altına alır. Soruşturma kapsamında Hurşit 
Tolon, Şener Eruygur gibi aralarında bazı ordu komutanlarının da bulunduğu 
çeşitli emekli ve muvazzaf subay ile onlara destek veren Tuncay Özkan, Mustafa 
Balbay gibi birçok gazeteci, Mehmet Haberal gibi dünyaca ünlü akademisyenler, 
yeraltı dünyasının tanıdık isimleri ve sivil toplum örgütü lideri tutuklanır.

86 kişi hakkında Birinci Ergenekon İddianamesi ile 25 Temmuz 2008 tari-
hinde bir kamu davası açılmıştır. Daha sonra birçok operasyon gerçekleştirilmiş, 
başlatılan soruşturmalar davalarla sonuçlanmıştır. Ergenekon davası adı verilen 
bu davalar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmektedir. Davanın ilk 
duruşması 20 Ekim 2008 tarihinde Silivri Cezaevi içindeki adliyede yapılmıştır.

Yargıtay tarafından bozularak birleştirilmesine karar verilen, Avukat Alparslan 
Aslan tarafından Hâkim Mustafa Yücel Özbilgin’in öldürülmesi ile sonuçla-
nan Danıştay Davası da Ergenekon davası ile birlikte görülmeye devam etmiş-
tir. Danıştay saldırısı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmış, mahkeme heyeti, çok 
önemli ara karalar almıştır.

Bu arada Danıştay saldırısı ile ilgili önemli bazı bilgiler elde edilmiştir. 
Saldırının olduğu gün Ankara Emniyeti, 17 Mayıs 2006’da, hard diski Danıştaya 
sormuş, binadaki güvenlik sisteminden sorumlu Tetkik Hâkim Danıştay Savcısı 
Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Engin Çakmak ise polise tam 5 gün sonra, 22 
Mayıs’ta, hard diskin OYAK Güvenlik’te olduğunu bildirmiştir. OYAK Güvenlik ise 
har disklerin bozuk olduğunu, görüntülere ulaşılmadığını belirtir.

İşte bu iddianın gerçek olmadığı yargılama safhasında TÜBİTAK raporu ile 
ortaya çıkmıştır. TÜBİTAK, Danıştaydaki güvenlik kameralarına ait görüntülerin 
kaydedildiği hard diskin sağlam olduğunu, dosyaların ise geri getirilemeyecek şe-
kilde silindiğini ortaya koymuştur.

Ergenekon davasında sanıklar, seçimle işbaşına gelen meclis ve hükümeti 
devirecek bir askerî darbe plânlamak ve Ergenekon adında bir silâhlı terör ör-
gütü kurmak suçlamasıyla yargılanmaktadır. Ergenekon davasının kilit isimleri 
emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin ile Tuğgeneral Veli Küçük’tür. Ergenekon kapsa-
mında yargılanan tanıdık bazı simalar şunlardır: İşçi partisi Genel Başkanı Doğu 
Perinçek, Avukat Kemal Kerinçsiz, Sami Hoştan, Sevgi Erenerol, İlhan Selçuk.

İddialara göre örgüt, “iç düşmanları” pasifize etmek, hatta ortadan kaldırmak 
için suikastları “kaçınılmaz” görüyor. Entelektüellere önem veriyor. Medyayı, sivil 
toplum kuruluşlarını (STK) kullanmanın önemine vurgu yapıyor. “Naylon terör 
grupları” ile naylon şirketlerin kurulması gerektiğini düşünüyor.

2007’de başlayan soruşturmalarla açılan Ergenekon davasına 2010 yılında de-
vam edilmiş ve bazı gelişmeler yaşanmıştır.

8.1.2010: Yargıtay Onursal Başsavcısı Kanadoğlu, Ergenekon soruşturması 
kapsamında ifade verdi.
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13.1.2010: Emekli generaller Şener Eruygur, Hurşit Tolon ve Hakkı Kılınç jan-
darma örtülü ödeneğinin Ergenekon örgütüne aktarıldığı iddiasıyla ilgili ifade 
verdi.

18.1.2010: Ergenekon soruşturması kapsamında hazırlanan 4. iddianame ta-
mamlandı. 4. iddianamenin konusunu Poyrazköy cephaneliği oluşturmaktadır. 
Poyrazköy cephaneliğiyle ilgili soruşturmayı kapsayan iddianamede ilk kez bir 
muvazzaf tuğamiral ve 7 deniz kurmay albayın ismi yer alıyor. Bu kişiler hakkında 
örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis isteniyor.

14.2.2010: İkinci Ergenekon davasında mahkeme, Ecevit’in Ankara Başkent 
Üniversitesi’ndeki tedavi sürecine ilişkin hastane evrakları ile tüm belgeleri iste-
di. Duruşmada “Poyrazköy” ve “Amirallere suikast” iddianamelerini de inceleme 
kararı aldı.

16.2.2010: Ergenekon soruşturması kapsamında Foça Çıkarma Gemileri 
Komutanı Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar ile Ege Ordusu Kurmay Başkanı 
Tümgeneral Ömer Paç’ın ifadeleri alındı.

22.3.2010: İzmir’de Ergenekon sanıklarıyla bağlantıları bulunduğu belirlenen 
organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 13’ü tu-
tuklandı. Sanıklar ihaleye fesat karıştırmak, haksız kazanç sağlamak, rüşvet ve 
kamu kuruluşunu zarara uğratmakla suçlanıyor.

22.3.2010: İstanbul’da Avukat Yusuf Erikel, Ergenekon soruşturması kapsa-
mında gözaltına alındı.

2.4.2010: Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, İlhan Cihaner’in 
yargılandığı dava dosyasının bir örneğini istedi.

2.4.2010: Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tu-
tuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheliler Avukat Yusuf Erikel, Hakan 
Arıkan ve Hayri Bildik’in tahliyesine yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 
üç isim hakkında yakalama kararı verdi.

19.5.2010: Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 
Danıştay binasını gören Orduevi’nin kamera kayıtlarını ile Danıştaydan da bina gi-
riş çıkışlarının krokilerini istedi. Ayrıca iddianamede ve birleşen dosyada adı geçen 
sanıklarla ilgili istihbari bilgi olup olmadığını Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden sorul-
masına karar vermiştir.

1.6.2010: Ankara ve İstanbul’da 15 adrese Ergenekon soruşturması kapsamın-
da operasyon düzenlendi. Eski Bakan Seyfi Oktay gözaltına alındı.

16.6.2010: Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Ergenekon davasından tutuklu bu-
lunan Prof. Dr. Haberal’ın, kendisini kasten tahliye etmedikleri gerekçesiyle 9 
hâkime karşı açtığı davada 9 hâkimi 1500’er lira tazminat ödemeye mahkûm etti. 
Yargıtayın birçok kararı gibi tartışmalı olan bu kararı, hak ve hukukun teminatı 
olan hâkim ve savcıların hukuk güvenliğini ciddi düzeyde zedelemiştir.

Balyoz Soruşturması

20 Ocak 2010’da Taraf gazetesi, 2003 yılında yapılması düşünülen Dönemin 1. 
Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’ın başkanlığındaki cuntanın hazırla-
dığı bir darbe plânını ele geçirir. Bu plân, o güne kadar yayınlanan en ayrıntılı 
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ve kapsamlı darbe plânıdır. Plâna göre darbeye zemin hazırlamak ve kaos ortamı 
oluşturmak için Fatih Cami bombalanacak, Yunanistan ile gerginlik çıkarmak için 
Hava Kuvvetlerine ait bir jet düşürülecektir.

Dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’ın başkanlığındaki cun-
tanın hazırladığı öne sürülen darbe plânında, darbeye direnebilecek 200 bin kişi 
Şükrü Saraçoğlu ve Burhan Felek Statları ile Ümraniye Netaş tesislerine dolduru-
lacaktır.

“Çarşaf, Sakal, Oraj ve Suga” plânlarını içeren 11 sayfalık “Balyoz Plânı”nın 
altında sıkıyönetim komutanı olarak Çetin Doğan’ın adı bulunmaktadır. Balyoz 
Darbe Plânı’na adı karışan kuvvet komutanlarından emekli Orgeneral İbrahim 
Fırtına, Örnek ile aynı tarihlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmıştır. İbrahim 
Fırtına, balyoz soruşturmasında “oraj” plânını hazırlamakla suçlanıyor. “Oraj” 
plânına göre, Ege’de bir Türk savaş uçağının düşürülerek ülkede kargaşa yaratıl-
maya çalışılacağı öne sürülüyor.

Emekli Oramiral Özden Örnek ise 2003-2005 yılları arasında Deniz Kuvvetleri 
Komutanı olarak görev yaptı. 2005 yılında emekli oldu. Nokta dergisinde, kendi-
sine ait olduğu söylenen darbe günlükleri yayınlandı; ancak Örnek, günlüklerin 
kendisine ait olmadığını öne sürdü. Özden Örnek, Balyoz Soruşturması’nda Ege 
denizinde Yunanlılarla kriz çıkartılması iddialarının yer aldığı “suga” adlı plânla 
suçlanıyor.

1. Ordu eski komutanlarından emekli Orgeneral Ergin Saygun da İstanbul’daki 
seminere katılan komutanlardan. Saygun’un Selimiye Kışlası’ndaki seminer ko-
nuşmasında, “Bu bir EMASYA değildir. Bu devletin bekasıyla ilgili bir şey. Rejimin 
devamı ile ilgili bir şeydir. Bu bakımdan diğer kuvvetlere mensup bölgemizde-
ki kurum ve kuruluşların da bu yaklaşım içinde olması ve bu yapılacak bütün 
plânlamada yer alması, bilfiil görev alması gerekir” ifadelerini kullandığı iddia 
edilmektedir.

Plândan umulan maksat, laikliğe karşı unsurları ortadan kaldırmak. Plân dört 
aşamadan oluşmaktadır: Hazırlık, harekât ortamının şekillendirilmesi, icra ve ye-
niden yapılanma.

Plânda, “Harekâta Kamuoyu Desteği Sağlanmasında Faydalanılacak Medya 
Mensupları” başlığı altında 137 gazetecinin isimleri de yer alıyor.

Ele geçirilen plânda, Silâhlı Kuvvetlerin imkân ve kabiliyetleri olmak üzere 
maddi ve manevi tüm güçlerin kullanılması amaçlanıyor. Bir darbenin başarı-
ya ulaşması için tüm ayrıntılar düşünülmüş, darbede ve darbe sonrasında görev 
alacak İstanbul ve çevresinde yaşayan ordu ile bağlantılı 843 kişinin isimleri tek 
tek sıralanmış ve birçok listeler hazırlanmıştır. Bundan murat edilen en üstten en 
alta, bütün devlet kadrolarının temizlenip 1923 zindeliğine ulaşılmasıdır.

Balyoz soruşturması kapsamında kuvvet komutanları dahil birçok emekli 
ve muvazzaf asker tutuklanmıştır. Tutukluluğa yapılan itirazlar neticesinde bir-
çok şüpheli tahliye edilmiş ve savcıların itirazı üzerine tekrar tutuklanmışlardır. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Balyoz soruşturmasını yürü-
ten iki savcıyı görevden alarak soruşturmaya müdahale etmiştir. Binlerce belgeyi 
inceleyen ve onlarca CD’yi inceleyen savcıların görevden alınması tartışmalara 
neden olmuş, soruşturmanın selâmeti açısından doğru görülmemiş ve müdahale 
olarak yorumlanmıştır.
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21.1.2010: Taraf gazetesi muhabiri Baransu, Balyoz Darbe Plânı ile ilgili belge-
leri, 5 CD hâlinde İstanbul Cumhuriyet Savcılığına teslim etti.

23.1.2010: Özel yetkili savcılar Balyoz Darbe Plânı ile ilgili soruşturma başlat-
tı.

29.1.2010: Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu, “Balyoz Plânı”na ait ol-
duğu belirtilen belgelerin asıllarını İstanbul Cumhuriyet Savcılığına verdi.

22.2.2010: “Balyoz Plânı” iddialarına ilişkin aramalarda 1. Ordu eski komutanı 
emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan ve Genelkurmay 
Başkanlığı SAREM eski başkanı emekli Tuğgeneral Süha Tanyeli, Deniz Kuvvetleri 
eski komutanı Özden Örnek ve 1. Ordu eski komutanı Ergin Saygun, Hava 
Kuvvetleri eski komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına ve Deniz Kuvvetleri eski ko-
mutanı Oramiral Özden Örnek’in de bulunduğu 14 muvazzaf ve emekli subay gö-
zaltına alındı.

23.2.2010: “Balyoz Plânı” iddiaları soruşturması kapsamında mahkemeye sevk 
edilen 7 kişi tutuklandı.

24.2.2010: “Balyoz Plânı” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamın-
da 1 muvazzaf subay ile Kuzey Deniz Saha eski komutanı emekli Koramiral Feyyaz 
Öğütçü’nün de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

26.2.2010: 13 şehirde 1 emekli 17 muvazzaf asker gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan askerler İstanbul’a getirildi.

26.2.2010: “Balyoz Plânı” iddiaları soruşturması kapsamında mahkemeye 
sevk edilen emekli Orgeneral Çetin Doğan ile emekli Korgeneral Engin Alan tu-
tuklandı.

25.2.2010: Balyoz Güvenlik Harekâtı Plânı’yla ilgili 1. Ordu Komutanlığı Askerî 
Savcılığınca oluşturulan bilirkişi heyeti, yaptığı inceleme sonucunda, 3 DVD ve 
1 adet CD’nin içeriğindeki bilgilerin doğru olduğu ve sahtecilik yapılmadığı so-
nucuna vardı. Askerî Savcılık, bu doğrultuda hazırlanan bilirkişi raporunu, özel 
kuryeyle “Balyoz Eylem Plânı” soruşturmasını yürütülen Özel Yetkili İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığına gönderdi.

27.2.2010: “Balyoz”da ikinci dalga camilerin bombalanmasını öngören 
plânların tim komutanlarına uzandı. Fatih ve Beyazıt camilerini bombalayarak 
halkı galeyana getirmek için hazırlanan Sakal ve Çarşaf plânlarında tim komuta-
nı olarak adları geçen Konya İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Özçoban ve 
Jandarma Yarbay Hüseyin Topuz gözaltına alındı.

1.4.2010: İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Albay Cengiz Köylü, 
“Balyoz Plânı” iddiaları soruşturması kapsamında da tutuklandı. Köylü, Balyoz’un, 
Yunanistan’la havada gerginlik çıkarıp sıkıyönetim ilân edilmesini öngören oraj 
adlı plânı hazırlamakla suçlanmıştı.

4.4.2010: İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edilen tümgeneraller 
Bekir Memiş ve İhsan Balabanlı ile emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında 
bulunduğu 19 kişi hakkında tekrar yakalama emri çıkarıldı. İstanbul Nöbetçi 12. 
Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimi Oktay Kuban tarafından 1 Nisan’da tahliyeleri-
ne karar verilen şüphelilerin tahliye kararına soruşturmayı yürüten cumhuriyet 
savcıları itiraz etmesi üzerine İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti söz konusu 
şüphelilerin tekrar yakalanmasına oy birliği ile karar verdi.
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5.4.2010: Balyoz Soruşturması’nı yürüten Cumhuriyet Savcılarından Mehmet 
Berk ve Bilal Bayraktar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin tara-
fından görevden alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Balyoz soruşturmasını 
yürüten iki savcıyı görevden alınca 14 ilde başlatılan eşzamanlı operasyonlar dur-
du. Tüm aramalar ve gözaltı işlemleri iptal edildi. Başsavcının görevden alma ka-
rarını “soruşturmaya müdahale” olarak yorumlayan hukukçular, hakkında işlem 
yapılamayan şüphelilere delil karartma, suç unsurlarını yok etme fırsatı verildiği-
ne dikkat çekti.

6.4.2010: “Balyoz Plânı” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında mahkeme-
ye sevk edilen eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli 
Tümgeneral Nuri Ali Karababa ve emekli Kurmay Albay Mümtaz Can tutuklandı.

7.4.2010: Balyoz Darbe Plânı soruşturması kapsamında haklarında yeniden 
tutuklama kararı çıkan sekizi muvazzaf subay 13 kişi cezaevine konuldu.

29.4.2010: “Balyoz Darbe Plânı” soruşturması kapsamında hakkında yakala-
ma çıkartılan emekli Korgeneral Engin Alan tutuklandı.

18.6.2010: Balyoz darbe plânı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tu-
tuklanan 1. Ordu eski komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan dahil 14 kişi tahliye 
edildi.

22.6.2010: Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral 
Şükrü Sarıışık’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tahliye edildi.

6.7.2010: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Balyoz Plânı” iddialarına iliş-
kin soruşturmayı tamamlayarak, hazırladığı iddianameyi İstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesine gönderdi.

5-7 Mart 2003 tarihli plân seminerinde, harekât plânının bir nevi provasını ya-
pacak düzeyde hazırlık yapıldığı savunulan iddianamede şu ifadelere yer verilmiş-
tir: “Dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, hükümetin bir darbeyle yıkılması 
ve yerine Millî Mutabakat Hükümeti adı altında yeni bir hükümetin kurulması yö-
nünde çalışma başlattı. Harp Akademileri Komutanı İbrahim Fırtına ve Donanma 
Komutanı Özden Örnek ile temas kuruldu ve anlaşma sağlandı.”

“Balyoz Plânı” iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede, 196 şüphelinin, 15 
ila 20 yıl arasında hapis cezası öngören ve “Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri he-
yetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs” suçunu 
düzenleyen eski TCK’nın 147. ve 61. maddeleri gereğince cezalandırılması istenil-
miştir.

Balyoz Plânı iddianamesine giren belgelere göre çoğu gazeteci 19 önemli isme 
suikast düzenlemeyi tasarlayan askerî tim, “Tahrip ve Bomba İmha”, “Gayri 
Nizami Harp” ve “Özel Harekât” eğitimi almış.

“Balyoz Plânı” iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede, “Balyoz” yapılan-
masının, askerî bir müdahale için öncelikle ülkeyi günden güne kaos ve kargaşa 
ortamına çekerek ortamı şekillendirmeyi plânladığı, bu amaçla “Oraj”, “Suga”, 
“Çarşaf” ve “Sakal” eylem plânlarının hazırlandığı öne sürülmüştür.

19.7.2010: İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz Plânı iddianamesini ka-
bul etti.

23.7.2010: İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, “Balyoz Plânı” davasına ilişkin 
olarak 102 sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Sanıklar bir 
kez daha tutuklandı.
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16.12.2010: 196 sanıktan oluşan Balyoz Davası’nın ilk duruşması yapıldı. 
“Balyoz Plânı” iddialarına ilişkin davaya bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 
reddi hâkim taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla dosyanın İstanbul 11. Ağır 
Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 28 
Aralık Salı gününe erteledi.

Erzincan Soruşturması

İlhan Cihaner Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına atanmadan önce valilikte, em-
niyet ve jandarma mensuplarının da katıldığı bazı toplantılara yapılır. Erzincan 
Başsavcılığına atandıktan kısa bir süre sonra İlhan Cihaner de bu toplantılara 
katılmaya başlar. Bu toplantılarda katılan emniyet ve jandarma mensupları, bazı 
grupların irticai eylem ve faaliyetlerini tespit ettiklerini söylerler. Cihaner’in bu 
toplantılara başkanlık ettiği iddia edilir.

Bir kadının jandarmaya başvurup kocasından şiddet gördüğünü iddia etmesi 
üzerine 2 Kasım 2007 tarihinde soruşturma başlatılır. Kadın, jandarmaya kocası-
nın İsmailağa Cemaati’nin ileri gelenlerinden olduğunu söyler ve bu cemaate ait 
bir derneğin faaliyetlerini anlatır. Soruşturmanın gerekçesi Erzincan’da, küçük 
çocukların İsmailağa Cemaati mensupları tarafından alınıp izinsiz dinî eğitime 
tâbi tutulduğuna ve cemaatin izinsiz ayni ve nakdi yardım topladığına ilişkindir.

Soruşturmanın talimatını Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner verir. 
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı soruşturmayı yürütür. Albay Recep Gençoğlu, 
operasyonları yöneten isim olur. Cemaat mensuplarına yönelik Refahiye’de 
23.02.2009 tarihinde düzenlenen operasyonda, Cemal Gündoğdu ve ikiz bebek 
bekleyen hamile eşi Sünbül Gündoğdu da gözaltına alınır. Gözaltına alınanlara 
karşı zor kullanılır. Sünbül Gündoğdu birkaç gün sonra serbest bırakılır; ancak 
çocuğunu düşürür.

Cemal Gündoğdu ve beraberindeki 8 kişi, 25.02.2009 tarihinde çıkarıldıkları 
Nöbetçi Mahkemece, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt üyesi 
olmak yardım etmek (TCK 220) çocukların cinsel istismarı (TCK 103), tehdit (TCK 
106), ihaleye fesat karıştırmak (TCK 235), kanuna aykırı eğitim kurumu açmak 
(TCK 263), yardım toplama kanununa muhalefet etmek, vakıf ve dernekler ka-
nununa aykırı hareket etmek, belgede sahtecilik (TCK 204, 207), suç uydurmak 
(TCK 271), dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi ve bir vakfın aracı kılınması 
suretiyle dolandırıcılık (TCK 158/1-a-d)” gibi gerekçelerle mahkemenin 2009/25 
sayılı kararı ile tutuklanır.

Bu soruşturmaya birçok siyasinin ve bürokratın müdahale ettiği iddia edilir. 2 
Mart 2009 tarihinde, cemaat mensuplarına yönelik gözaltı, işkence, hatta hamile 
bir kadının gözaltında iken düşük yaptığı iddiaları üzerine Erzurum savcısı Osman 
Şanal soruşturma başlatır. Erzurum Özel Yetkili Ağır Ceza Savcısı Osman Şanal 
soruşturmanın “silâhlı örgüt”e ilişkin olduğunu iddia ederek soruşturmanın ken-
disine devredilmesi gerektiğini belirtir. Ancak İlhan Cihaner dosyayı göndermez. 
Ancak daha sonra Cihaner dosyayı Erzurum’a gönderir. Fakat bu kez de başka bir 
cemaatle ilgili başka bir soruşturma başlatır.
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Albay Dursun Çiçek’e ait olduğu iddia edilen “AKP ve Gülen’i bitirme plânı” 
olarak yorumlanan “İrticayla Mücadele Eylem Plânı”nın Erzincan’da hayata 
geçirildiği iddia edilir. Dursun Çiçek tarafından imzalanmış bulunan İrticayla 
Mücadele Eylem Plânı’nın Erzincan’da hayata geçirildiği, bu amaçla Ergenekon 
silâhlı terör örgütüne bağlı olarak faaliyet gösteren şüpheli Saldıray Berk liderli-
ğindeki yasa dışı oluşum faaliyetlerinde bulunulduğu, bu çerçevede Gülen cemaa-
tinin Erzincan’daki evlerine veya okullarına silâh, uyuşturucu vs. suç unsurları ile 
yasa dışı illegal dokümanlar konularak bu yerlerde eşzamanlı olarak operasyonlar 
yaptırılması hedeflendiği gerekçesi ile Erzurum savcılığı tarafından Ergenekon’un 
Erzincan ayağına yönelik olarak soruşturma başlatılır. Bu operasyonlara hukuki 
yardımı başsavcı İlhan Cihaner’in sağladığı iddia edilir.

27 Ekim 2009’de DSİ’ye ait Göyne Barajı’nda yapılan aramayla mühimmat 
ele geçirilir. Aramada cep telefonu ve sim kart da bulunur. Sim kartın çözümü 
Jandarmada görevli iki subayı işaret eder. Bunun üzerine Erzincan İl Jandarma 
Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Nedim Ertan, Üsteğmen Ersin Ergut 
ve Astsubay Orhan Esirger tutuklanır.

Ertan’dan 4 Aralık 2009’da ele geçirilen CD’ler MİT mensuplarını işaret eder. 
MİT Erzincan Müdürü Ş. D. ile iki MİT görevlisi tutuklanır. Soruşturma kapsa-
mında birçok subay ve astsubay tutuklanır. 3 Şubat 2010 tarihinde, daha önce 
Erzincan’da görev yapan Eskişehir Jandarma Alay Komutanı Recep Gençoğlu tu-
tuklanır.

Özel yetkili Erzurum savcısı Osman Şanal, 3. Ordu Komutanı Orgeneral 
Saldıray Berk’i soruşturma kapsamında bilgisine başvurmak üzere Erzurum 
Adliyesi’ne 15 Şubat 2010 tarihinde davet eder. Ancak Berk ifadeye gelmez. Berk, 
“şüpheli” sıfatıyla 10 gün içerisinde ifade vermeye ikinci çağrılır.

Ergenekon’un Erzincan ayağına yönelik bu soruşturmada 16 Şubat 2010 tari-
hinde Erzincan savcısı İlhan Cihaner’in evinde ve adliyedeki odasında arama yapı-
lır ve Cihaner gözaltına alınır. Gözaltına alınan Erzincan savcısı Cihaner 17 Şubat 
2010 tarihinde tutuklanır.

Bu gelişme, Türk hukuk ve demokrasi hayatının bir dönüm noktasıdır. 
HSYK’nın bu soruşturmaya fütursuzca müdahalesi, 2010 Anayasa değişiklikle-
rin fitilini ateşledi. HSYK alelacele toplanarak, Erzincan soruşturmasını yürüten 
Savcı Osman Şanal ve diğer savcıların yetkilerini kaldırdı.

HSYK ve onun bu girişimini destekleyen kesimler, Erzurum savcılarının yetki-
lerini gasp ettiklerini belirterek, Yargıtay tarafından yargılanacak bir Cumhuriyet 
başsavcısının soruşturma yetkisi olmayan kişilerce aranarak gözaltına alınmasını 
ağır bir hukuk ihlali olarak değerlendirdiler. HSYK’nın bu tasarrufuna yüksek yar-
gıdan büyük destek geldi.

İçinde Adalet Bakanlığının bulunduğu HSYK’nın bu müdahalesine karşı olan 
diğer bir kesim, CMK madde 250 kapsamındaki suçların görev sırasında veya gö-
revden dolayı işlenmiş olması durumunda ayrım yapılmaksızın soruşturmanın 
özel yetkili savcılarca yapılacağını bu nedenle Erzurum özel yetkili Cumhuriyet 
savcılarının yasal olarak soruşturma yetkilerinin bulunduğunu, iddianamenin ka-
bulünden sonra ancak yargılamanın Yargıtayda yapılabileceğini, kişisel suçların 
ise her zaman yerel mahkemelerce ve savcılarca yapılabileceğini savunmuştur.
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Terör örgütüne üye olmak, bu kapsamda faaliyette bulunmak kişisel bir suçtur. 
Soruşturmaya konu eylemler bu kabil eylemlerdir. HSYK’nun bu tutumu ideolojik 
ve siyasi bir tutum olmuştur. Bu tutumu ile HSYK doğrudan taraf olmuş, soruştur-
manın selametini tehlikeye düşürmüştür. Bu tasarruf bağımsız yargının işleyişine 
müdahaleden başka bir şey değildir. HSYK’nın müdahalesi Savcı Sarıkaya olayını 
akla getirmiştir. Van Cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya, Şemdinli’deki olayları 
nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt hakkında düzenlediği fezle-
ke nedeniyle HSYK tarafından ihraç edilmişti. HSYK’nın bu tutumu kapsamlı bir 
Anayasa değişikliği gibi hayırlı bir son ile neticelenmiştir.

Erzincan Soruşturması ile ilgili 2010 yılında yaşananlar:
28.1.2010: Eskişehir Jandarma Alay Komutanı Recep Gençoğlu, Ergenekon 

soruşturması ve Erzincan’daki bazı operasyonları yönettiği gerekçesiyle gözaltına 
alındı.

3.2.2010: Erzincan soruşturması ve Ergenekon kapsamında gözaltına alınıp 
daha sonra serbest bırakılan Eskişehir Jandarma Alay Komutanı Albay Gençoğlu 
savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

16.2.2010: Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in evi ve işyerinde 
arama yapıldı.

17.2.2010: Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal’ın talima-
tıyla Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak Erzurum’a getirilen 
Başsavcı İlhan Cihaner Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.

17.2.2010: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Erzincan Cumhuriyet 
Başsavcısı İlhan Cihaner’in soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcı-
larının yetkilerinin kaldırılmasına ve haklarında suç duyurusunda bulunulmasına 
karar verdi.

17.2.2010: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan soruşturması ve 
Başsavcı Cihaner’in tutuklanmasıyla ilgili inceleme kararı aldı.

17.2.2010: Adalet Bakanı Sadullah Ergin yaptığı basın açıklamasında, “HSYK 
yargısal görevleri olmayan idari bir kuruldur. İdari bir kurul olan HSYK’nın bu 
denetimi yapmaya kalkışması çok açık bir yetki gaspıdır. Anayasa ve yasalara ta-
mamen aykırı bir hukuksuzluktur” dedi. Bakan açıklamasında ayrıca “HSYK ile 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yargılama sürecine yaptığı bu müdahaleden 
sonra yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından yargı reformunun acilen ha-
yata geçirilmesi zorunluluğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

18.2.2010: Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Erzurum’a yeni savcılar atadı.
18.2.2010: Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in tutukluluğuna yapılan itiraz, 

Özel Yetkili Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince oy birliği ile reddedildi.
19.2.2010: Özel yetkileri HSYK tarafından kaldırılan Osman Şanal, yürüttüğü 

Ergenekon soruşturması dosyasını, kararı tebellüğ etmeden önce İstanbul’daki 
Ergenekon savcılarına gönderdi.

22.2.2010: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Başsavcılığınca “yetki-
sizlik” kararıyla gönderilen dosyanın, suç yeri itibarıyla yargı alanı dışında kaldığı 
gerekçesiyle “yetkisizlik” kararı vererek iade etti.

1.3.2010: İlhan Cihaner’in de tutuklu bulunduğu Ergenekon soruşturmasıy-
la ilgili Erzurum özel yetkili savcıları tarafından hazırlanan iddianame, 2. Ağır 
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Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan 
Cihaner hakkında göreviyle ilgili suçların yer aldığı dosyanın Yargıtaya gönderil-
mesine, örgüt kapsamına giren kişisel suçların Erzurum’daki dosya kapsamında 2. 
Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 3. Ordu 
Komutanı Orgeneral Saldıray Berk birinci şüpheli, İlhan Cihaner ise ikinci şüpheli 
durumundadır.

Cihaner, “Ergenekon terör örgütü üyesi olmak, resmî evrakta sahtecilik, tehdit 
ve hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek”le suçlanmaktadır. Orgeneral 
Berk ise “Ergenekon terör örgütü üyesi olmak, tehdit, resmî belgede sahtecilik, 
hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek”le suçlanmaktadır.

14 sanıklı iddianamede, “Örgütün, TSK içinde son derece gizli bir yapılanma 
içinde olduğu kadar, yukarıda açıklandığı gibi örgüt amaçlarının gerçekleştirilme-
sinde çok önemli gördüğü istihbarat örgütü içinde de kadrolaşmaya çalıştığı açık-
ça ortaya çıkmış bulunmaktadır” deniliyor. Ayrıca iddianamede, “Dursun Çiçek 
tarafından imzalanmış bulunan İrticayla Mücadele Eylem Plânı, Erzincan ilinde 
hayata geçirilmek istenmiş, bu amaçla Ergenekon silâhlı terör örgütüne bağlı 
olarak faaliyet gösteren şüpheli Saldıray Berk liderliğindeki yasa dışı oluşum fa-
aliyetlerde bulunmuştur. Bu çerçevede Gülen cemaatinin Erzincan’daki evlerine 
veya okullarına silâh, uyuşturucu vs. suç unsurları ile yasa dışı illegal dokümanlar 
konularak sonrasında bu yerlerde eşzamanlı olarak operasyonlar yaptırılması ve 
böylece Gülen cemaatinin silâhlı terör örgütleri kapsamına alınmasının sağlanma-
sının hedeflendiği ortaya çıkmıştır. Dursun Çiçek imzalı bir belgedeki ifadeler ile 
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesinde görevli Üsteğmen Ersin 
Ergut’un ajandasındaki birbiriyle örtüşen el yazısı ifadeler bunun açık kanıtıdır. 
Üyelerinin tamamına yakını kamu görevlilerinden oluşan ve bir kısmı Erzincan 
ilinde üst düzey görevlerde bulunan örgütün Erzincan yapılanmasının bu oluşu-
mu ve işlenen suçların kamu görevinin yapılması kılıfı altında gerçekleştirilmesi 
karşısında delillere ulaşabilmenin zorluğu ortadadır” gibi hususlar yer alıyor.

İddianamede, İlhan Cihaner’in örgüte hukuki koruma sağladığı belirtiliyor. 
İddianamede Cihaner ile ilgili şu tespitlere yer veriliyor: Erzincan Çatalarmut 
Baraj Gölü’nde bir ihbar üzerine ele geçirilen 13 adet el bombası ve 350 civarında 
mermiyi Erzincan Emniyeti ile suni olarak irtibatlandırmak için İl Jandarma Alay 
Komutanı Ali Tapan, Üsteğmen Ersin Ergut, Astsubay Orhan Esirger ve İstihbarat 
Binbaşı Nedim Ersan’ın yalancı tanık ayarlamaya çalıştıklarına dikkat çekiliyor. 
İddianamede sözde tanık ile gizli şekilde şehir dışında görüşüp çeşitli vaatlerle 
ikna etmeye çalıştıkları ancak tanığın (gizli tanık x) komplonun bir aracı olmak is-
tememesi üzerine kabul etmediği belirtiliyor. İddianamede, Albay Tapan’ın tanığı 
gerçeğe aykırı anlatımlar yapılması olayıyla ilgili Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı 
İlhan Cihaner’in de haberinin olduğu, hukuki korumanın ve desteğin bizzat baş-
savcı tarafından yapılacağı vaat edildiği belirtiliyor. Tapan’ın Erzurum savcılığına 
verdiği ifadede olayı doğruladığı, tanık ile gizli bir yerde görüştüğünü, görüşme 
sonrasında da durumu Cihaner’e arz ettiğini beyan ettiği aktarılıyor. İddianamede, 
“Böylece plânladıkları komplonun içinde Cihaner’in de bulunduğunu zımni olarak 
ikrar etmiştir” deniliyor.
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2.4.2010: Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Erzincan Savcısı 
Cihaner’in yargılanmasına Yargıtay 11. Ceza Dairesinde başlandı.

4.5.2010: Aralarında Orgeneral Berk ile Cihaner’in de bulunduğu Erzincan’daki 
Ergenekon davasının şüphelileri hâkim karşısına çıktı.

11.5.2010: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “Erzincan’daki silâhlı terör ör-
gütü” davasını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Albay Dursun Çiçek 
imzalı “İrtica ile Mücadele Eylem Plânı” davasıyla birleştirilmesine karar verdi.

18.6.2010: Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan 
Cihaner’in Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Ergenekon terör örgütüne üye 
olmak” suçlamasıyla yargılandığı dava ile “görevi kötüye kullanmak”, “evrakta 
sahtecilik” ve “imar kirliliğine neden olmak” iddialarıyla Yargıtayda yargılandığı 
davanın Yargıtayda birleştirilmesine, her iki davada tutuklu bulunanların tahliye-
sine karar verdi.

Kafes Darbe Soruşturması

Köylülerin ihbarı üzerine Nisan 2009’da İstek Vakfı’nın Poyrazköy’deki arazisinde 
yüklü miktarda mühimmat bulunur. İstek Vakfı’nın kurucusu kamuoyunun ya-
kından tanıdığı, Ergenekon firarisi Bederettin Dalan’dır.

Soruşturma kapsamının genişletilmesi üzerine, emekli Binbaşı Levent Bektaş’ın 
ofisinde yapılan aramada, “Kafes Eylem Plânı” isimli şifrelenmiş bir dokümanın 
da yer aldığı bir CD ele geçirilir. Azınlıkların ve öğrencilerin hedef alındığı bomba-
lı eylemleri kapsayan Kafes Operasyonu Eylem Plânı soruşturması kapsamında; 
Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarından Murat Yönder ta-
rafından plânda “Danışma Kurulu”nda adı geçtiği iddia edilen Güney Deniz Saha 
Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ile İzmir Foça Çıkarma Filosu Komutanlığında 
görevli Tuğamiral Mehmet Ilgar’ın da bulunduğu 41 kişinin ifadesi alınır. Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 7 askerî personel ise soruşturma kapsamında 
tutuklanır.

Bu soruşturma kapsamında Koramiral Ali Feyyaz Öğütçü’nün de ifadesi alın-
mış; ancak savcılıkça serbest bırakılmıştır. Daha sonra Öğütçü, Balyoz soruştur-
ması kapsamında tutuklanacaktır.

Altında, Poyrazköy soruşturması kapsamında tutuklanan Yarbay Ercan 
Kireçtepe’nin imzasının bulunduğu Plânda, Ak Parti üzerindeki baskıları arttır-
mak ve hükümeti yıpratmak için gayrimüslimler hedef alınmış, gayrimüslimlere 
yönelik suikast yapılması plânlanmış ve suçun muhafazakâr kesimlere atılması 
öngörülmüştür. Ele geçirilen plânda gayrimüslim temsilcilerinin kimler olduğu 
ve nerelerde yaşadıkları ayrıntıları ile verilmiştir. “Hazırlık”, “korku oluşturma”, 
“kamuoyu oluşturma” ve “eylem” olmak üzere dört safhadan oluşan plânda gayri-
müslim nüfusun isim ve adreslerinin yanı sıra azınlıklara ait gazete ve dergilere ait 
abone listelerinin ele geçirilmesi gibi başlıklar yer alıyor.

Dört aşamalı plâna göre, önce gayrimüslimler üzerinde korkutucu propagan-
da icra edilecektir. Tanınmış bazı isimler kaçırılarak öldürülecek ve bundan hü-
kümet sorumlu tutulacaktır. Amaç Ak Parti’yi iktidardan uzaklaştırmak. Adalar 
bölgesindeki çeşitli mahallelerde bomba patlatılacak, azınlık haklarını hararetle 
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savunma konusunda ön plâna çıkmış kişi / kişilere suikast düzenlenecek, tanın-
mış gayrimüslim işadamı ve sanatçılardan belirlenen bir ya da birkaçı kaçırılacak, 
gayrimüslim nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde sık aralıklarla araç, ev ve işyeri 
kundaklanacaktır.

Kafes operasyonu özel operasyon gücü komutanı tarafından sevk ve idare edi-
lecektir. Özel operasyon gücü komutanı ana karargâhta bulunacaktır.

Daha sonra kabul edilen Poyrazköy İddianamesi ve eklerinden, Kafes Eylem 
Plânı’nın kâğıt üzerinde kalmadığı, teoriden pratiğe geçirildiği anlaşılmaktadır.

Tüyler ürpertici kafes eylem plânına ilişkin 2010 yılında meydana gelen geliş-
meler şöyledir:

17.2.2010: İstanbul özel yetkili savcılarının isteği üzerine Güney Deniz Saha 
Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ve Foça Çıkarma Gemileri Komutanı Tuğamiral 
Mehmet Fatih İlğar, İzmir Adliyesi’ne gelerek ifade verdi.

15.3.2010: Başsavcı Vekili Çolakkadı iddianameyi Poyrazköy’le birleşmesi tale-
biyle 12. Ağır Ceza’ya gönderdi.

19.6.2010: Kafes Operasyon Eylem Plânı’na ilişkin dava, eylemlerin bağlantılı 
olduğu, sonuçları itibariyle birbirlerini etkiledikleri, delillerin büyük oranda ortak 
olduğu gerekçesiyle, Poyrazköy davası ile birleştirildi.

İrtica ile Mücadele Eylem Plânı

12.06.2009 tarihinde, Taraf gazetesinde Mehmet Baransu imzalı Türkiye’yi ayağa 
kaldıran bir belge yayınlanır. Belge, darbe plânlarının hayata geçirilmesi ve bazı 
illerde tatbik edilmesini ihtiva etmektedir. Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun 
Çiçek imzalı “irticayla mücadele” adı altında hazırlanan eylem plânı, Ergenekon 
tutuklusu Serdar Öztürk’ün ofisinde ele geçirilmiştir.

“Gizli” ibareli “İrticayla Mücadele Eylem Plânı”, hükümeti ve başta Fethullah 
Gülen cemaati olmak üzere, diğer cemaatlerin ordu içindeki mensuplarını hedef 
almaktadır. Plânın “icra” bölümünde; “Laik ve demokratik düzeni yıkarak, şeriata 
dayalı bir İslâm devleti kurma hayalinde bulunan Ak Parti hükümeti ve ona des-
tek veren çeşitli gruplar ile Fethullah Gülen grubu başta olmak üzere radikal dinî 
oluşumlar hakkındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak, kamuoyunun desteğini 
kırmak ve faaliyetlerine son vermek üzere bilgi destek faaliyetleri icra edilecektir” 
denilmektedir. Dört sayfalık plânın “durum” bölümünde, “Ergenekon adı altında, 
TSK’ya büyük emeği geçmiş emekli ve muvazzaf askerî personel yersiz ithamlarla 
lekelenmektedir” denilmektedir.

Plânın, Psikolojik Harp Dairesinin yeni adı olan Genelkurmay Harekât 
Başkanlığı 3. Destek Şube Müdürlüğünde hazırlandığı iddia edilmektedir.

Belge ve altındaki ıslak imza çok tartışılmış, tartışmalar nedeniyle kamuoyu 
gerilmiştir. Genelkurmay uzun süre Albay Dursun Çiçek’i sahiplenmiş, belgenin 
fotokopi olduğunu ileri sürmüş, plân denilen belgenin “bir kâğıt parçası” olduğu-
nu ısrarla dile getirmiş, iddiaların gerçek olmadığını defaten vurgulamıştır.

Taraf gazetesi tarafından yayınlanan belge bir darbe plânını içermektedir. 
Serdar Öztürk’ün ofisinde çıkan belge bir surettir. Ancak belgenin aslı bir ihbar-
cı tarafından soruşturma makamlarına gönderilmiştir. İstanbul Adli Tıp Kurumu 
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Başkanlığı Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesi, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı, İstanbul Adli Tıp 
Kurumu Başkanlığı Fizik İhtisas Dairesi, Jandarma Kriminal Laboratuvarı ıslak 
imzalı belgenin altında bulunan imzanın Albay Dursun Çiçek’in eli ürünü oldu-
ğunu belirtmiştir. Bu kapsamda Albay Dursun Çiçek iki kez serbest bırakılmış, üç 
kez tutuklanmıştır.

Dursun Çiçek hakkında hazırlanan iddianamede ilginç iddialara yer verilmiş-
tir. Basın, yayın ve televizyonlarda çokça tartışılan bu plân ile ilgili iddianameye 
geçen bazı iddialara yer vermekte fayda vardır.

“Şüpheli Bedrettin Dalan’ın, ‘Ergenekon silâhlı terör örgütü’nün, iktidarda bu-
lunan mevcut hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla hazırladığı darbe plânlarında, 
medya ve siyasetin yönlendirilmesi ile bazı üst düzey iş adamlarının bu hususta 
ikna edilmesi görevini üstlendiği, bu amaçla, medya sahipleri ve iş adamları ile gö-
rüşmeler yaptığı, darbe plânlarının hazırlanmasında aktif rol oynayan ‘Ergenekon 
terör örgütü’ üyeleri Levent Ersöz, Hasan Atilla Uğur ve İsmail Yıldız ile görü-
şerek, askerî müdahalenin bir zorunluluk olduğu yönünde onları teşvik ederek 
cesaret verip, bu yöndeki motivasyonlarını güçlendirmeye çalıştığı, örgüte finans 
desteği sağladığı ve aralarında Adil Serdar Saçan’ın da bulunduğu örgüt üyelerine 
mütevelli heyeti başkanı olduğu üniversitede görevler verdiği, örgütün stratejisi 
doğrultusunda uluslararası ilişkileri yürüttüğü, darbe sonrası kurulacak hükümet-
te başbakan olma görevini üstlendiği anlaşılmıştır.”

İddianamede, Doğu Perinçek ve grubunun yayın faaliyetleri içinde yer alan 
istihbarat toplama çalışmalarının gazeteciliğin doğal sınırları içinde varsayıla-
mayacağını, disiplinli bir biçimde sürdürülen arşiv çalışmaları içinde MİT ve 
Genelkurmay Başkanlığının “çok gizli” belgelerinin de yer aldığı vurgulanıyor.

“Doğu Perinçek ve onun talimatları ile hareket eden, medyada yer almış örgüt 
üyelerinin, medyayı örgütün amaçları doğrultusunda bir araç olarak kullandıkları 
ve Ergenekon silâhlı terör örgütü ana dokümanlarında geçen istihbarat toplama 
faaliyetleri ve bilginin paraya çevrilebilirliği ile siyaset dünyasına yön verilmesi 
gibi, örgütün hedefleri doğrultusunda faaliyetlerde bulundukları anlaşılmaktadır. 
Şüpheli Mehmet Deniz Yıldırım ve Ufuk Akkaya’nın bu ses kayıtlarını yayınlama-
ları, örgüt üyeliği ile birlikte özel hayatın gizliliğini ihlal ve devlete ait gizli bilgileri 
bulundurma ve yayınlamak suçunu oluşturmaktadır.”

“Şüphelinin imzasını değiştirmesi ve belgenin gazetede yayınlanmasından son-
ra yapılan delil imha işleminin ne anlama geldiği herkes tarafından değerlendiri-
lebilecek açıklıkta bir konudur. Yukarıdaki delillerin dışında, söz konusu belgenin 
gerek önce ele geçen fotokopisi, gerekse sonradan ihbar mektubuyla gönderilen 
aslı üzerinde, bu tür imza incelemeleri konusunda tüm savcılıklar, mahkemeler 
ve resmî kurumların raporlarını esas aldığı üç farklı kurumdan alınan bilirkişi ra-
porlarındaki, ‘bu belgedeki imzanın şüpheli Çiçek’e ait olduğu’ yönündeki tespit-
leri, bahse konu belgenin şüpheli Çiçek tarafından hazırlandığını tereddüde yer 
olmaksızın açıkça ortaya koymaktadır. Hatta en son şüpheli tarafından ısrarla 
rapor alınması istenilen Jandarma Kriminal Laboratuarından alınan raporda da 
imzanın şüphelinin elinin ürünü olduğunun saptanması tartışmalara ve itirazlara 
son noktayı koyacak mahiyettedir.”
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İddianamenin Erzincan Soruşturması ile ilgili değerlendirmesi şöyledir: “Bu 
illegal amacı gerçekleştirmek için şüpheliler var güçleriyle çalışma yapmışlardır. 
Şüpheliler İlhan Cihaner, Ali Tapan, Ersin Ergut ve Orhan Esirger’in birlikte ha-
reket ederek, yalancı tanık bulma ve suni olarak delil oluşturma şeklinde gelişen 
faaliyetleri tespit edilmiş, bu faaliyetlerin 3. Ordu Komutanı sıfatı taşıyan şüpheli 
Saldıray Berk’in himayesi ve koordinasyonunda gerçekleştirildiği değerlendiril-
miştir.”

İddianamede, “Dursun Çiçek tarafından imzalanmış İrticayla Mücadele Eylem 
Plânı, Erzincan’da hayata geçirilmek istenmiş, bu amaçla Ergenekon silâhlı terör 
örgütüne bağlı olarak faaliyet gösteren şüpheli Saldıray Berk liderliğindeki yasa 
dışı oluşum faaliyetlerde bulunmuştur” deniliyor.

“Dursun Albay, eskiden beri Ergenekoncu subaylarla hep iç içe olmuştur. 
Dursun Albay, hükümet karşıtı yayın yapan ‘turkatak.com’ ve dinî gruplar hak-
kında yayın yapan ‘irtica.org’ sitelerini de yönetiyor. Bu sitelere içerik sağlıyor. Bu 
sitelerin Genelkurmay tarafından psikolojik maksatlı hazırlandığı gazetelerde de 
yer almıştı. Özellikle PKK, Ermeni sorunu ve Ergenekon içerikli yazılar yazıyor. 
Yazılarını e-maille üstlerine ve tanıdıklarına sunarak, ilişkilerini hep sıcak tutma-
ya çalışıyor. İrticayla Mücadele Eylem Plânı’nı da kesinlikle kendisi hazırlamıştır. 
Ayrıca Genelkurmay intraneti üzerinde Dr. Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek 
imzalı birçok bilgi notu var. Son eylem plânında da aynı imzayı kullanmış. Artık o 
kadar nettir ki Dursun Albay, TSK içerisinde faaliyet gösteren cuntanın bir elema-
nıdır. Son eylem plânı ile de iyice deşifre olmuştur.”

8.2.2010: Adli Tıp Kurumu, İrticayla Mücadele Eylem Plânı’nda ıslak imzası 
olduğu ileri sürülen Dursun Çiçek ile ilgili inceleme sonucunda 7’ye karşı 4 oyla 
“İmza Dursun Çiçek’e ait” sonucuna vardı.

1.3.2010: Genelkurmay Başkanlığı, Dz. P. Kur. Alb. Dursun Çiçek’in tutuklama 
talebiyle Askerî Mahkemeye sevk edildiğini, 01 Mart 2010 tarihinde Genelkurmay 
Askerî Mahkemesi tarafından tutuklama talebinin reddine karar verildiğini açık-
ladı.

05.4.2010: Genelkurmay Askerî Savcılığı “ıslak imzalı belgeyi” soruşturmayı 
yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderdi.

29.4.2010: “İrticayla Mücadele Eylem Plânı” iddialarına ilişkin soruştur-
ma kapsamında yedi şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. “Ergenekon” soruşturmasını yürüten 
Cumhuriyet savcılarınca hazırlanan “İrticayla Mücadele Eylem Plânı” soruştur-
ması kapsamında hazırlanan iddianamede 1 numaralı şüpheli olarak Bedrettin 
Dalan yer almıştır.

İddianamede, sanıklar arasında birinci sırada yer alan ve hakkında yakalama 
kararı bulunan Bedrettin Dalan’ın, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kal-
dırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaş-
tırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Dalan’ın ayrıca, “silâhlı terör 
örgütü kurma veya yönetme” suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına 
çarptırılması talep ediliyor.

Albay Dursun Çiçek hakkında da “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan 
kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” suçundan ağır-
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laştırılmış müebbet hapis cezası öngörülen iddianamede, Çiçek’in ayrıca “silâhlı 
terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırıl-
ması isteniyor.

30.4.2010: “İrticayla Mücadele Eylem Plânı” iddialarına ilişkin açılan dava 
kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Albay Dursun Çiçek üçüncü kez 
tutuklandı.

Poyrazköy Soruşturması

2 Şubat 2009’da köylülerin ihbarıyla harekete geçen jandarma, Poyrazköy’de yap-
tığı kazıda çok sayıda patlayıcı ele geçirmiştir. Yapılan kazıda, toprağın 20 cm al-
tında gömülü hâlde poşet içerisindeki plastik termosta her biri 550 gr. ağırlığında 
27 adet TNT kalıbı, 155 cm boyunda infilaklı fitil, 3 fünye, 1 adaptör, 100 gr C-4 
plastik patlayıcı madde bulunmuştur.

Bu mühimmatların ele geçirilmesinden 21 gün sonra polise gelen bir ihbar 
e-mailinde, patlayıcıların Ergenekon tutuklusu Albay Levent Göktaş’a bağlı ekip 
tarafından gömüldüğü ve Bektaş’ı kurtarmak için savcılara yapılacak suikastta 
kullanılacağı belirtilmiştir. Peş peşe gelen ihbar mektuplarıyla birçok noktada 
mühimmat bulunmuştur. Soruşturma kapsamında yapılan kazılarda, Dalan’a ait 
İstek Vakfı arazisinde law silâhları, el bombası ve mermi bulunmuştur.

İrticayla Mücadele Eylem Plânı’nda olduğu gibi Genelkurmay Başkanı Başbuğ, 
bu iddiaları soruşturmak yerine, law’ların bazılarının boş olduğunu belirterek, bu-
nun komplo olduğunu savundu.

8 Aralık 2010 tarihinde “şantaj ve askerî casusluk” iddialarına ilişkin soruş-
turma kapsamında Gölcük’teki Donanma Komutanlığında özel bölmelerde 10 
çuval belge ve krokiler ele geçirilir. Bazı belgelerde Poyrazköy’de yapılan kazılar-
da ele geçirilen askerî mühimmatla ilgili bilgiler olduğunun saptanması üzerine 
Poyrazköy’de yeni kazılar yapılır. Poyrazköy’de 5 ayrı noktada dedektörlerle yapı-
lan kazılarda bomba yapımında kullanılan malzemeler, özellikle suikast girişim-
lerinde kullanılan “datasheet” patlayıcı, C-3 ve C-4 patlayıcılar, bomba yapımında 
kullanılan fitil ve değişik çaplarda 2100 mermi bulunur. Bu Poyrazköy davasına 
yeni bir boyut kazandırmıştır.

27.1.2010: “Ergenekon” soruşturması kapsamında Poyrazköy’deki kazılarda 
ele geçirilen mühimmata ilişkin 5’i tutuklu 17 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

9.4.2010: “Ergenekon” soruşturması kapsamında Poyrazköy’de yapılan ka-
zılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin açılan davanın ilk duruşması yapıldı. 
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Poyrazköy’de ele geçirilen mühimmata ilişkin 
görülen davanın ilk duruşmasında davanın “görevsizlik kararı” ile askerî mahke-
meye gönderilmesi yönündeki talebi reddetti.

19.6.2010: İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, “Kafes Eylem Plânı” dava dosya-
sı ile “Poyrazköy’de ele geçirilen mühimmat” davası dosyasının birleştirilmesine 
karar verdi.

19.12.2010: Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramalarda ele geçiri-
len belgelerden yola çıkılarak Poyrazköy’de bir arazide üç gün önce başlatılan kazı 
çalışmalarında mühimmat bulundu.
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KCK Soruşturması

Türk kamuoyunda PKK’nın şehir yapılanması olarak bilinen KCK, PKK lideri 
Abdullah Öcalan’ın talimatı ile 2005 yılında KKK (Koma Komelén Kürdistan / 
Kürdistan Halklar Konfederasyonu) olarak kurulmuştur. KKK daha sonra KCK 
(Koma Civakén Kurdistan / Kürdistan Halklar Konfederasyonu) adını almıştır.

Halk arasında karışıklık çıkarmak, vatandaşlara ait araçlara, polis, jandarma 
ve kamu varlıklarına molotofkokteyli atmak, taşlı-sopalı saldırıda bulunmak, bu-
nun için eylemci gruplar oluşturmakla suçlanan KCK üyelerinin PKK yöneticileri 
olan Murat Karayılan, Sabri Ok,Cemil Bayık, Zübeyir Aydar’ın talimatlarıyla hare-
ket ettiği iddia ediliyor.

KCK’nın PKK’nın kaos kanadı olduğu iddia ediliyor. KCK’nın bir devlet gibi 
hareket ettiği, kendi meclislerini, karar organlarını, mahkemelerini kurmaya ça-
lıştığı, örgüte karşı hareket edenleri de kendi usullerince cezalandırdığı iddialar 
arasında. PKK adına ülke genelinde gerçekleştirilen tüm illegal aktiviteleri kontrol 
ettiği sanılıyor.

KCK/TM (Türkiye Meclisi) olarak bilinen örgüt, emniyetin 13 Nisan 2009 ta-
rihinde yaptığı operasyon ve gözaltılarla daha çok gündeme geldi. Soruşturmayı 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmış ve yürütmüştür. Diyarbakır, Siirt, 
Şırnak, Mardin, Van, Şanlıurfa gibi illerde 2009 ve 2010 yılında KCK üyelerine 
birçok operasyon yapıldı. Aralarında DTP ve BDP’li belediye başkanları ve başkan 
yardımcıların da yer aldığı onlarca kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan eşzamanlı operasyonlar-
da gözaltına alınan ve tutuklananlar arasında siyasi yasaklı olan Siirt Belediye 
Başkanı Selim Sadak, Şırnak’ın Cizre ilçesi belediye başkanı Aydın Budak, Kızıltepe 
Belediye Başkanı Ferhan Türk ve DTP’nin kapatılması üzerine Barış ve Demokrasi 
Partisi’ne (BDP) geçen Diyarbakır Kayapınar belediyesi başkanı Zülküf Karatekin, 
Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Çınar Belediye Başkanı Ahmet Cengiz, 
Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven, kapatılan DTP’nin Dicle eski beledi-
ye başkanı Abdullah Akengin, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali 
Şimşek, BDP Diyarbakır il başkanı Fırat Anlı, İHD Genel Başkan Yardımcısı ve 
Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, demokratik toplum kongresi eşbaşka-
nı Hatip Dicle, kapatılan DTP’nin Batman eski belediye başkanı Hüseyin Kalkan 
da bulunmaktadır.

Gözaltına alınıp tutuklananların birçoğunun seçilmiş belediye başkanları ve 
vekilleri olması, soruşturmanın siyasi bir amaç güttüğü tartışmasını yaratmıştır. 
Belediye başkanlarının gözaltına alınış ve mahkemeye sevk ediliş şekli tepkilere 
neden olmuş, herhangi bir şiddet eyleminde bulunmadıkları hâlde gözaltına alı-
nanların çoğunun tutuklanmış olması tartışmalara neden olmuştur.

13.1.2010: Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde KCK’ya yönelik operasyonda gö-
zaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

3.2.2010: Gaziantep’teki KCK operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
12.6.2010: KCK soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame mahkemeye 

ulaştı. İddianamede, Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir de yer aldı. 
Örgütün 1 numarası ise PKK’nın Avrupa sorumlusu Sabri Ok. Osman Baydemir’in 
25 yıl hapsi isteniyor.
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18.6.2010: Terör örgütü PKK’nın “Kürdistan Topluluklar Birliği / Türkiye 
Meclisi (KCK/TM)” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ha-
zırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 103’ü tutuklu, 151 şüpheli hakkında, TCK’nın “devletin birliğini 
ve bütünlüğünü bozmak”, “terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak”, “terör örgütü-
ne yardım ve yataklık etmek” suçlarından 15 yıl hapis ile ağırlaştırılmış müebbet 
arasında değişen hapis cezası isteniyor.

23.6.2010: Hakkari’de terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması KCK’ya yönelik 
yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

16.8.2010: Van’da PKK’nın şehir yapılanması KCK’ya yönelik operasyonda 10 
kişi gözaltına alındı.

18.10.2010: Aralarında şüpheli olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Baydemir’in de olduğu KCK davası, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülmeye başlandı.

19.10.2010: KCK davasında Kürtçe savunma talebine reddedildi.
25.10.2010: Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen 

“Kürdistan Topluluklar Birliği / Türkiye Meclisi (KCK/TM)” yapılanmasıyla ilgili 
davanın 5. duruşması sona erdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hâlinin devamı-
na karar verdi.

İsrail Krizi

“Rotamız Filistin yükümüz insani yardım” sloganı ile yola çıkan, Gazze’deki am-
bargoyu kırmayı hedefleyen Mavi Marmara gemisine İsrail’in yaptığı baskın 2010 
yılında gündeme bomba gibi düşmüş, sadece Türk toplumunu değil, tüm İslâm 
âlemini üzmüştür.

9 kişinin ölümü ile sonuçlanan, insani yardımı ve Gazze’deki ablukayı delmeyi 
amaçlayan Mavi Marmara gemisine, uluslararası sularda yapılan baskın tüm dün-
yanın da tepkisini çekmiştir. 

İnsani Yardım Vakfı’nın (IHH) İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Gazze’nin 
imarında kullanılacak malzemeleri ulaştırmak için 1 milyon 800 bin TL’ye satın 
aldığı Mavi Marmara gemisi 15 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkmıştır.

İsrail, uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak birçok yabancı milletvekili 
ve gazetecinin de bulunduğu 560 kişilik gemiye baskın düzenlemiş, 9 kişiyi öldür-
müş, onlarca kişiyi yaralamış ve gemidekileri gözaltına almıştır. Gemiye uydu ile 
sürekli bağlantı gerçekleştirilmiş, gelişmeler an be an halk ile paylaşılmıştır. Hatta 
baskın ânı canlı olarak verilmiştir.

İsrail donanması, Gazze’ye yardım götüren gemileri saldırıdan bir gün önce 
taciz etmeye başlamış, gemideki uydu bağlantısını ve televizyonlara yapılan canlı 
yayını dışarıdan sinyal göndererek bozmaya çalışmıştır.

Türkiye’nin ısrarlı girişimleri neticesinde BM nezdinde, baskını soruşturmak 
üzere bir komisyon kuruldu. İsrail’in komisyon üyesi Joseph Ciechanover olurken, 
Türkiye’nin temsilcisi Özden Sanberk oldu.

BM uzmanları, İsrail’in, Gazze Şeridi’ne yardım konvoyuna baskında ve sonra-
sında “uluslararası insan hakları yasası” da dahil uluslararası hukuku ihlal ettiğini 
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bildirdi. Raporda, İsrail askerleri, baskın sırasında, aralarında işkence ve cinaye-
tin de bulunduğu çeşitli suçlarla suçlanıyor ve haklarında dava açılması tavsiye 
ediliyor. Raporun sonuç bölümünde şu çarpıcı tespitler yer alıyor: 

“Misyon, kendisi için belirlenen çalışma süresi içerisinde tüm ihlallerin tatmin 
edici şekilde kapsamlı bir listesini derleyememekle beraber, pek çok ihlal ve sal-
dırının işlendiği görüşündedir. Dördüncü Cenevre Konvansiyonu’nun 147. mad-
desindeki şartlara göre, aşağıdaki suçların kovuşturulmasını destekleyecek açık 
kanıtlar bulunmaktadır:

Kasıtlı adam öldürme,
İşkence veya insanlık dışı davranış,
İnsan bedenine ya da sağlığına yönelik kasıtlı eziyet ya da yaralama.
Misyon, İsrail’in, uymakla yükümlü olduğu uluslararası insan hakları huku-

kunu, aşağıdaki maddeler de dahil olmak üzere birçok kez ihlal ettiği kanaatin-
dedir:

Yaşam hakkı (madde 6, ICCPR / Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi),

İşkence ve kötü, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza (madde 7, 
ICCPR; CAT / İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani ve Küçültücü Muamele veya 
Cezaya Karşı Sözleşme),

Kişinin özgürlük ve güvenlik hakkı ile keyfî tutuklama veya gözaltı dokunul-
mazlığı (madde 9, ICCPR),

Gözaltına alınanların insanca ve insan onuruna saygılı bir şekilde muamele 
görme hakkı (madde 10, ICCPR),

İfade özgürlüğü (madde 19, ICCPR).
Tüm mağdurlara en uygun tedavi hakkı sağlanmalıdır. Misyon’un, hiçbir şekil-

de, bu listenin kapsamlı bir liste olduğunu ifade ettiği anlaşılmamalıdır.”
12.5.2010: Gazze’ye gemilerle yardım götürmek için gün sayan İHH başkanı 

Bülent Yıldırım, “Temsilcimizi gözaltına alan İsrail, bunu koz olarak kullanmak 
istiyor. Kesinlikle geri adım atmayacağız” dedi.

28.5.2010: İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın “Rotamız 
Filistin yükümüz insani yardım” kampanyası kapsamında Gazze’ye gidecek olan 
“Mavi Marmara” adlı yolcu gemisi, Antalya Limanı’ndan yola çıktı.

29.5.2010: Gazze halkına yardım ulaştırmak için 560 barış gönüllüsüyle yola 
çıkan Mavi Marmara gemisine Kıbrıs açıklarında Yunanistan’dan gelen 15 aktivist 
daha katıldı.

31.5.2010: İsrail televizyonu, İsrail donanmasının dün gece Gazze’ye yardım 
götüren başta Mavi Marmara olmak üzere 6 gemilik filoya operasyon düzenlediği-
ni ve 16 kişinin öldüğünü bildirdi.

31.5.2010: Denizcilik Müsteşarı Hasan Naiboğlu, İsrail’in Gazze’ye yardım gö-
türen gemilere kendi kara sularının, hatta arama kurtarma sahalarının da dışın-
daki bir yerde müdahale ettiğini belirtti.

5.6.2010: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun 
ile görüştüğü ve BM’nin, İsrail’in Gazze’ye yardım götüren gemilere saldırısına 
ilişkin araştırma yapmak üzere komisyon kurulmasına karar verildiği bildirildi.

3.8.2010: İsrail 9 Türk’ün öldüğü Mavi Marmara baskını için BM Soruşturma 
Heyetini kabul etti.



66 / EKONOMİ, TOPLUM VE SİYASİ HAYAT

9.8.2010: BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon 7 Ağustos Cumartesi günü Türkiye 
ve İsrail’in 31 Mayıs’ta Gazze’ye gitmekte olan Türk liderliğindeki bir yardım filo-
suna düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği baskınla ilgili soruşturmayı yü-
rütecek BM komisyonunda yer alacak temsilcilerini seçti. İsrail’in komisyon üyesi 
Joseph Ciechanover olurken, Türkiye’nin temsilcisi Özdem Sanberk oldu.

10 Ağustos 2010: Gazze’ye yardım filosunda yer alan Mavi Marmara gemisine 
İsrail’in düzenlediği baskınla ilgili BM soruşturması başladı. Komisyonun 4 üyesi 
BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile New York’ta bir araya geldi.

23.9.2010: BM uzmanları, İsrail‘in, Gazze Şeridi’ne yardım konvoyuna baskın-
da ve sonrasında “uluslararası insan hakları yasası” da dahil uluslararası hukuku 
ihlal ettiğini bildirdi.

Emasya Protokolü

28 Şubat sürecinde, İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında im-
zalanan Emasya Protokolü, güvenlik kuruluşları arasında ordunun etkinliğini 
artırmıştır. Protokolde imzası bulunanlar, İçişleri Bakanlığı adına dönemin müs-
teşarı Teoman Ünüsan ile Balyoz Darbe Plânı ile adı gündeme gelen dönemin 
Genelkurmay Harekât Daire Başkanı Çetin Doğan’dır. 7 Temmuz 1997 tarihli pro-
tokol, Emasya birliklerine valilik talep etmese de kendisi gerekli gördüğü durum-
larda toplumsal olaylara el koyma yetkisi vermiştir. Protokolün 9. maddesine göre 
askerî birlik, gerekli görürse validen izin almaksızın duruma el koyabilir.

Emniyet Asayiş Yardımlaşma Birlikleri 1997’de imzalanan Emasya Protokolü 
ile amacından saptırılmıştır. Esasında Emasya, valinin veya mülki idare amirin, 
gerekli durumlarda, örneğin doğal afet, büyük toplumsal olaylar, emniyet güçle-
rinin güvenliği yeterli düzeyde sağlayamaması hâlinde, ordudan yardım istemesi 
üzerine oluşturulan geçici askerî birlik yapısına denir.

TSK bu protokole dayanarak yeni bir iç güvenlik doktrini inşa etmiştir. 28 
Şubat sürecinde TSK, irtica tehdidini iç tehdit algısının en üstüne oturtmuştur. 
Bu dönemde TSK’nın güvenlik perspektifini irtica belirlemiştir. İşte Emasya 
Protokolü, TSK’nın güvenlik algısını irtica üzerinden şekillendirmiştir. İç güvenlik 
operasyonlarında polisi askere tâbi kılan Emasya, toplumsal olaylar başlamadan 
önce sürekli bilgi toplama ve depolamayı sağlamış, böylece hukuka aykırı fişleme-
lerin yolunu açmıştır. Emasya birlikleri, geçici olarak istisnai hâllerde toplanan 
birlikler iken, bu protokol ile askerî garnizonların içinde asayiş güvenlik merkez-
leri kurularak sürekli hâle getirilmiştir. 

Bu protokole dayanarak Emasya Birlikleri birçok operasyon yapmıştır. 
Esasında Emasya bir askerîleşme operasyonudur. Yasalara göre bir ildeki en bü-
yük mülki amir vali olsa da protokol, iç güvenlik operasyonlarında en üst rütbeli 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubunu yetkili kılıyor. 27 maddelik söz konusu 
protokol, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/D maddesine dayanıyor.

Emasya Protokolünün hukuka aykırı olduğu Bülent Ecevit hükümeti dönemin-
de Nisan 2002’de yapılan Mülki İdare Şurası’nda net bir şekilde ortaya konulmuş-
tur. Ancak kaldırılması için herhangi bir adım atılmamıştır.

Mülki İdare Şurası’nda, aralarında vali, emniyet müdürü, asker ve bürokrat 
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105 kişinin yer aldığı 2 numaralı komisyon hazırladığı raporda, protokolün hem 
biçim yönünden, hem de yetki yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci 
maddesine aykırı olduğunu vurgulamıştır. Komisyon raporda şu hususlara yer 
vermiştir. “Vali ve kaymakamların görev alanlarını daraltacak, takdir yetkilerini 
ortadan kaldıracak ve inisiyatif kullanma güçlerini fiilen kısıtlayacak bir düzenle-
menin getirilmesi aynı zamanda taşra yönetiminin esasını oluşturan ‘il sistemi’ne 
de aykırıdır. (…) Mülki idare amirliğinin asayiş hizmetlerine ilişkin yetki ve so-
rumluluk düzeninin bütünlüğünü bozmaktadır.”

Emasya protokolünün dayanağı olan 1949 tarihli 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 
1980 ve 1996 yıllarında iki kez değişmiştir. 1997 yılında 11/D maddesine bazı 
ilâveler yapılmıştır. Bu ilâvelerle birlikte ülke âdeta “sürekli olağanüstü hâl uy-
gulamasına” geçmiştir. CHP milletvekilleri Mümtaz Soysal, Oya Araslı ve 113 ar-
kadaşı 5442 sayılı kanunun 11/D maddesinde yapılan düzenlemenin Anayasa’ya 
aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Soysal, iptal di-
lekçesinde şu çarpıcı tespitlere yer vermiştir: “İptali istenen yasa ile olağan rejimin 
istisnası olağanüstü hâl, bölge, süre, neden ve konu sınırlaması getirmeksizin, so-
yut, genel ve en önemlisi sürekli bir hukuk metni ile ‘olağan hâl’e yayılarak ‘istisna 
olmaktan çıkartılmış’ ancak hukuk içi rejim olarak kalabilecek olağanüstü hâller 
‘kanuni’ fakat ‘gayri hukuki’ bir duruma getirilmiştir.”

Anayasa Mahkemesi 1999/68 sayılı kararı ile 11/D maddesi içinde yer alan kü-
çük bir düzenlemeyi iptal etmiştir. Diğer düzenlemeler aynen kalmıştır.

Toplumsal olaylarda, mülki idare amirinin güvenlikle ilgili yetkilerini fiilen 
garnizon komutanına devreden protokol, en sonunda Ak Parti hükümeti zama-
nında 2010 yılında kaldırılmış; ancak askerin güvenlik stratejisi ve iç tehdit algısı 
aynı kalmıştır.

Öyle anlaşılıyor ki, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11. maddesi, önümüzdeki sü-
reçte askerin iç güvenlik ile ilgili stratejisine kaynaklık etmeye devam edecektir.

4.2.2010: İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı 13 yıldır yürürlükte 
olan Emasya protokolünün kaldırıldığını açıkladı.

16.4.2010: Bugün gazetesinin ele geçirdiği belgeye göre, 4 Şubat’ta Emasya 
protokolünün kaldırılmış olmasına rağmen, bu iptalin sadece kâğıt üzerinde kal-
dığı ortaya çıktı. Belgede, 8 Şubat 2010 tarihli ve tüm askerî birliklere gönderilen 
“gizli” emirde protokolün kalktığı hatırlatılarak, “söz konusu iptal işlemi, toplum-
sal olaylara müdahale plânlaması icrası açısından herhangi bir değişiklik getirme-
miştir. Garnizon komutanları bu tür görevleri 5442 sayılı il idaresi kanunu esasları 
dahilinde ve Genelkurmayın emirleri çerçevesinde devam edilecektir” deniliyor.

Danıştayın Katsayı Kararı

28 Şubat sürecinin baskıcı ortamında YÖK, meslek liselilerin üniversiteye girişini 
zorlaştıran düzenlemeler yapmıştır. Üniversiteye girişte YÖK farklı katsayılar ge-
tirmek suretiyle özelikle imam hatipleri hedef almış, binlerce genç dimağı mağdur 
edecek katsayı adaletsizliğini getirmişti. Yeni üyelerin atanması ve kompozisyo-
nunun değişmesi ile birlikte YÖK, 21 Temmuz 2009’da toplanarak katsayı adalet-
sizliğini kaldırmıştır. Ancak yargıdaki bürokratik zihniyetin temsilcisi ve ideolojik 
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tavrıyla tartışmalı kararlara imza atan Danıştay, bu kez önce yürütmeyi durdurma 
kararı almış, daha sonra da YÖK’ün kararını iptal etmiştir.

Mahmut Esat Bozkurt ödülünü HSYK başkan vekili Kadir Özbek’e veren ve 
mensuplarınca çokça eleştirilen İstanbul Barosu, YÖK’ün katsayıyı kaldıran 21 
Temmuz 2009 tarihli kararının iptali ve için Danıştayda dava açmıştı. Danıştay 
8. Dairesi, YÖK’ün kararının yürütmesini durdurmuştu. Bunun üzerine YÖK, 17 
Aralık’ta meslek lisesi mezunlarının üniversiteye girişlerinin engelleyen katsayıyı 
sembolik hâle getiren ve diğer lise mezunlarına göre fazladan 4 soru cevaplamala-
rını gerektiren bir sistem getirdi.

İstanbul Barosu, YÖK’ün bu yeni kararının da iptali için Danıştayda dava açtı. 
8. Daire, YÖK’ün yeni kararının, iki, üç ve dördüncü maddelerinin yürütmesini oy 
birliğiyle durdurdu. Kararın ikinci maddesi, “AOBP’nin 0.15 ve 0.13 katsayıları ile 
çarpılmasını” öngörüyordu. 

Bunun üzerine YÖK 17 Mart 2010’da toplanarak, Danıştay kararlarını da göz 
önünde bulundurarak yeni kat sayı oranlarını belirledi. YÖK Genel Kurulu, yaptığı 
katsayı düzenlemesi ile alan içi ve alan dışı tercihlerdeki puan farkını 15’e çıkart-
mıştır.

9.2.2010: Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün meslek liseleriyle düz liseler arasındaki 
katsayı farkını sembolik hâle getiren 17 Aralık 2009 tarihli kararını oy birliğiyle 
iptal etti.

18.2.2010: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, YÖK’ün farklı katsayı kararı-
nın yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı 14’e karşı 15 oy ile reddetti.

Gerekçede, dava konusu düzenlemelerin önceki Danıştay karalarına ve gerek-
çelerine uygun olup olmadığı, yeni düzenleme ile getirilen katsayı farkının ölçülü-
lük ilkesine, eğitimin örgütleniş biçimindeki bütünlüğe uygun olup olmadığı, alan, 
bölüm, mesleki eğitim ve genel lise eğitimi gibi ayrımları dikkate alıp almadığının 
tespit edilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir.

21.4.2010: Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün 17 Mart 2010 tarihinde aldığı yeni kat-
sayı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Anayasa Değişiklikleri

HSYK’nın Erzurum savcılarına yönelik müdahalesi ile artık kaçınılmaz olan 
Anayasa değişikleri, hızlı bir şekilde TBMM Genel Kuruluna getirilerek yasalaş-
mıştır. Parti kapatma davası hariç diğer tüm maddeler, 330 ile 367 arasında deği-
şik oylarla kabul edilmiştir.

2010 Anayasa değişiklikleri cunta anayasası olan 1982 Anayasa’sını köklü bir 
şekilde revize etmekte, anti demokratik maddelerini değiştirerek Anayasa’yı de-
mokratik bir hüviyete sokmaktadır. 27 Mayıs 1960 darbesi ile başlayıp 12 Mart 
1971 muhtırası ve 12 Eylül 1980 darbesi ile militarist bir sisteme dönüştürülen 
rejim, 12 Eylül 2010 referandumu ile aslına rücu etmiş ve daha demokratik bir 
yapı kazanmıştır.

Anayasa değişiklikleri ile HSYK ve YAŞ kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır. 
Değişikliklerle, Cumhurbaşkanı’nın ancak 367 ve üzeri milletvekilinin oyu ile se-
çilebileceğine ilişkin kararı, türban kararı, Anayasa değişikliklerini esastan incele-
me ve daha birçok kararı ile hukuk ve kamuoyu vicdanını rahatsız eden; kendisini 
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TBMM’nin üstünde görüp Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen yeni uygulamalar 
yaratacak şekilde kararlar veren Anayasa Mahkemesinin yapısı ile hukuka aykırı 
müdahalesi ve haksız ihraçlara çokça tartışılan HSYK’nın yapısı değiştirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, bu süreçte tartışmalı bir karara daha imza atmıştır. 
Anayasa’ya göre Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişiklerini ancak şekil yönünden 
denetleyebilir, esasa girip bir denetim yapamaz. Böyle olmasına rağmen Anayasa 
Mahkemesi bir kez daha esasa girmiş, bazı maddelerin kısmen iptaline karar ver-
miş ve tartışmalı bir karar vermiştir. Değişikliklerin özünü etkilemeyen ancak hu-
kuka aykırı olması nedeniyle birçok hukukçunun haklı tepkisini çeken bu karar, 
değişikliklerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu değişiklikler, en az yeni bir Anayasa kadar önemlidir. Türk milleti % 58 
oy oranıyla bu değişikliklere sahip çıkmıştır. Ancak yeni bir Anayasa yapma fikri 
gündemden düşmemiştir. Amaç, tamamen sivil, yeni, evrensel standartlara uygun 
yeni bir Anayasa yapmaktır.

2010 Anayasa değişiklikleri kısaca şu değişiklikleri ihtiva ediyor. Kanuna göre, 
kadın-erkek eşitliği konusunda alınacak tedbirler, Anayasanın eşitlik ilkesine ay-
kırı olarak yorumlanamayacaktır. Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife 
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilke-
sine aykırı sayılmayacaktır.

Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip ola-
caktır. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu 
verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsayacaktır. Kişisel 
veriler ancak kanunda öngörülen hâllerde veya kişinin açık rızası ile işlenebile-
cektir.

Yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması veya kovuşturması nede-
niyle ve hâkim kararıyla sınırlandırabilecektir.

Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı 
olmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkı-
na sahip olacaktır. Devlet, her türlü istismara karşı çocukları koruyucu tedbirleri 
alacaktır.

Aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunabilecektir.
Memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanına-

caktır. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde, taraflar 
Kamu Görevlileri Kuruluna başvurabilecektir. Kurul kararları, kesin ve toplu söz-
leşme hükmünde olacaktır. Toplu sözleşme emeklilere de yansıtılacaktır.

“Kamu Denetçiliği Kurumu” (ombudsmanlık) oluşturulacaktır. Kurum, TBMM 
Başkanlığına bağlı olarak kurulacak ve idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetleri incele-
yecektir. Kamu baş denetçisi TBMM tarafından gizli oyla ve 4 yıl için seçilecektir.

Milletvekilliğinin düşürülmesi uygulaması kaldırılacaktır.
Yüksek Askerî Şuranın (YAŞ) terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye 

ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılacaktır.
İdari yargı, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı 

olacaktır, yerindelik denetimi yapılamayacaktır.
Memurlara verilen uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine açılacaktır.
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Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürü-
tülecektir. Askerî mahkemeler, asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile 
bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak 
işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli olacaktır.

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlara ait 
davalar, her durumda adliye mahkemelerinde görülecektir.

Siviller, savaş hâli dışında askerî mahkemelerde yargılanamayacaktır.
Anayasa Mahkemesi, 17 asıl üyeden oluşacaktır. TBMM, 2 üyeyi, Sayıştay 

Genel Kurulunun gösterdiği 3’er aday arasından, 1 üyeyi ise baro başkanlarının 
avukatlar arasından göstereceği 3 aday arasından gizli oyla seçecektir.

Cumhurbaşkanı, 3 üyeyi Yargıtay, 2 üyeyi Danıştay, 1 üyeyi Askerî Yargıtay, 
1 üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesince gösterilecek 3’er aday içinden; en az 
ikisi hukukçu olmak üzere 3 üyeyi ise YÖK’ün kendi üyesi olmayan yüksek öğre-
tim kurumları öğretim üyeleri arasından göstereceği 3’er aday içinden seçecek-
tir. Cumhurbaşkanı, 4 üyeyi de üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, 1. sınıf 
hâkim ve savcılar ile en az 5 yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportör-
leri arasından belirleyecektir.

Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce 
Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara, Genel Kurul bakacaktır.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliğinde iptale, siyasi partilerin kapatıl-
masına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için 
toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla karar alacaktır.

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri, 
dosya üzerinden inceleyecektir. Ancak, bireysel başvurularda duruşma yapılması-
na karar verilebilecektir. 

Anayasa Mahkemesine kişisel başvuru yapılabilecektir.
Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma 

Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılana-
caktır. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilecektir. 
Genel Kurulun yeniden inceleme sonucu verdiği kararlar kesin olacaktır.

Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için “hâkimlik temi-
natı” geçerli olacaktır.

HSYK’nın hâlen 7 olan üye sayısı 22’ye, 5 olan yedek üye sayısı ise 12’ye çıka-
rılacaktır. HSYK, 3 daire hâlinde çalışacaktır. HSYK’nın başkanı, Adalet Bakanı 
olmaya devam edecektir. Adalet Bakanlığı müsteşarının kurulda yer alması uygu-
laması da sürecektir.

Kurulun, 4 asıl üyesi, yüksek öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bi-
limler dallarında görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile avukat-
lar arasından Cumhurbaşkanınca; 3 asıl ve 3 yedek üyesi, Yargıtay üyeleri arasın-
dan Yargıtay Genel Kurulunca; 2 asıl ve 2 yedek üyesi, Danıştay üyeleri arasından 
Danıştay Genel Kurulunca; 1 asıl ve 1 yedek üyesi, Türkiye Adalet Akademisi Genel 
Kurulunca kendi üyeleri arasından; 7 asıl ve 4 yedek üyesi, birinci sınıf olup, bi-
rinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hâkim ve savcıları 
arasından adli yargı hâkim ve savcılarınca; 3 asıl ve 2 yedek üyesi idari yargı hâkim 
ve savcıları arasından idari yargı hâkim ve savcılarınca dört yıl için seçilecektir. 
Süresi biten üyeler yeniden seçilebilecektir.
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Kurulun “meslekten çıkarma” cezasına ilişkin kararlarına itiraz yolu getirile-
cektir. Kurulun diğer kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamayacaktır.

Darbecilerin yargılanmasını önleyen geçici 15. maddesinin kaldırılması ile bir-
likte 12 Eylül dönemindeki Millî Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu dönemde kurulan 
hükümetler ve Danışma Meclisi’nde görev alanlar yargılanabilecektir.

3.3.2010: Anayasa değişikliklerinin halk oylamasına sunulma süresini 120 
günden 60 güne indiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 
yasalaştı.

8.3.2010: Cumhurbaşkanı Gül, “Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna 
Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un da arala-
rında bulunduğu üç kanunu onayladı.

7.4.2010: Adalet Bakanı Ergin ve Müsteşar Kahraman’ın da katıldığı HSYK 
toplantısında Ali Suat Ertosun’un Ergenekon savcı ve hâkimlerini de kapsayan 
güz kararnamesi ile ilgili kurula dilekçe vermesi üzerine bakan ve müsteşar tepki 
göstererek toplantıyı terk etti.

27.4.2010: TBMM Genel Kurulunda, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
(HSYK) yapısını düzenleyen 159. maddesinde değişiklik yapan Anayasa değişikliği 
teklifinin 23. maddesine 336 kabul, 72 ret oyu verildi.

3.5.2010: TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa değişikliği teklifinin 2. turunda, 
siyasi partilerin kapatılmasını düzenleyen 8. maddesi 327 oy reddedildi.

13.5.2010: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayladığı 5982 sayılı “Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” Resmî Gazete’de yayınlandı.

4.6.2010: Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliğine ilişkin CHP’nin iptal 
başvurusunu esastan incelemeyi kabul etti.

7.7.2010: Anayasa değişikliği paketinin tamamının iptali yönündeki başvuru 
reddedildi. Bazı maddeler ise kısmen iptal edildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Haşim Kılıç, Anayasa değişiklik paketinin bazı maddelerinin kısmen iptal edildi-
ğini ve diğerlerinin referanduma gideceğini açıkladı.

12.9.2010: Türkiye Anayasa değişiklikleri için referanduma gitti.
13.9.2010: Anayasa’dan 12 Eylül darbesinin izlerini silen düzenlemeler için 

sandık başına giden Türkiye “evet”i tercih etti. Sandıktan anayasa değişikliği için 
yüzde 58 evet çıktı.

13.9.2010: Birçok ilde sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve bazı gruplar, “12 
Eylül 1980 darbesini yapanlar” hakkında suç duyurusunda bulundu.

11.10.2010: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir 
Özbek başta olmak üzere üyeler Musa Tekin, Ayşe Albayrak Doğan, H. Ceyda 
Keyman, Suna Türkoğlu, Fatma Anıl Genç, Orhan Cem Erbük, “Gündemi belli ol-
mayan görev yaptırılmayan kurumda daha fazla kalmanın bir anlamı yok” diyerek 
istifa ettiler.

13.10.2010: TBMM Genel Kurulunda Türkiye Barolar Birliğince (TBB) belir-
lenen 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek ismi belirlemek 
üzere yapılan gizli oylamanın ikinci turunda 290 oy alan Celal Mümtaz Akıncı, 
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
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2010 Yılında Yaşanan Diğer Önemli Gelişmeler

18.1.2010: Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci-Yazar Abdi İpekçi’yi 
öldürmekten ve Papa 2. Jan Paul’e suikast yapmaktan hükümlü Mehmet Ali Ağca, 
Sincan F tipi Cezaevi’nden tahliye oldu.

22.1.2010: Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, 2005’te meydana gelen olaylarla il-
gili Van Askerî Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, “görevsizlik” 
kararı vererek, dava dosyasını Hakkari Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. 

Şemdinli’de, Seferi Yılmaz’a ait Umut Kitabevi’ne, 9 Kasım 2005’te el bombası 
atılmasıyla ilgili haklarında dava açılan astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile 
terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş’in, Van Askerî Mahkemesinde yargılandık-
ları dava dosyasının, görevsizlik kararı verilerek, Hakkari Ağır Ceza Mahkemesine 
gönderilmesi kararlaştırıldı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, 9 Kasım 2005’te meydana gelen patlamayla 
ilgili Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde, 19 Haziran 2006 tarihinde görülen davada, 
sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel 
Ateş hakkında, “Adam öldürmek, çete kurmak ve adam öldürmeye teşebbüs” suç-
larından 39 yıl 5 ay 10’ar gün hapis cezası verilmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 3 
sanık hakkında verilen kararın, usul yönünden bozulmasını kararlaştırmıştı. 

13 Haziran 2007’de yeniden Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye baş-
lanan davanın, 14 Eylül 2007’deki duruşmasında, mahkeme heyeti “görevsizlik” 
kararı vererek dosyayı Van Askerî Mahkemesine göndermişti.

Van Askerî Mahkemesi de 14 Aralık 2007 tarihindeki ilk duruşmada sanıkların 
tahliyesini kararlaştırmıştı.

22.1.2010: Gece yarısı torba yasa dahilinde Meclisten geçirilen “Askere sivil 
yargı yasası”, Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle iptal edildi. Mahkeme 
düzenlemeyi 145. maddeye aykırı buldu.

29.1.2010: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Amirallere suikast” 
girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9’u tutuklu 19 sanık hakkın-
da iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Süleyman Pehlivan tarafından hazırlanan iddia-
name, Poyrazköy davasına bakacak olan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine, bu 
dava ile birleştirilme talebiyle gönderildi.

6.2.2010: Ankara Zir Vadisi’nde bulunan mühimmatla ilgili olarak yargılanan 
Yarbay Mustafa Dönmez “bir kısmı cephane niteliğinde olan askerî eşyayı gizle-
mek” suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dönmez, TSK’dan da ihraç edildi.

11.2.2010: Liseli Münevver Karabulut’u “canavarca bir hisle ve eziyet çektire-
rek” öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Cem Garipoğlu, ilk kez hâkim karşısına 
çıktı.

3 Mart 2009 günü Etiler’deki bir çöp konteynırında başı gövdesinden ayrılmış 
hâlde cesedi bulunan liseli Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu, 17 
Eylül gecesi avukatları aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

22.2.2010: Taraf gazetesinin sürmanşetten verdiği iddiaya göre Erdek Deniz 
Üs ve Garnizon Komutanlığında nöbet tutacak askerlere verilen parola adi başba-
kan kelimelerini içermektedir.

22.2.2010: Deniz Kuvvetleri’nde yaşanan “Parola: Adi, İşaret: Başbakan” so-
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ruşturması kapsamında Erdek’te evi aranan bir deniz astsubayı tutuklandı.
24.2.2010: Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Şanlıurfa’da Abdullah Öcalan’ın 

cezaevi koşulları bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösterilerde, polise taş attık-
ları iddiasıyla 1’i kız 13 çocuk hakkında hazırlanan iddianameyi iade etti.

Mahkeme, çocuklardan ikisinin gözaltına alındığı tarihte, sağlık kuruluşundan 
alınan ve “suçun sonuçlarını anlamadıkları, davranışlarını yönlendirme yetenek-
lerinin gelişmediği” yönünde alınan raporu gerekçe gösterdi.

Şanlıurfa’da, 5 Aralık 2009 tarihinde izinsiz gösteri düzenleyerek, polise molo-
tof kokteyli, havai fişek ve taşlarla saldırması üzerine çıkan olaylarda, 15-17 yaşla-
rındaki 1’i kız 13 çocuk gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan çocuklar savcılık sor-
gularının ardından serbest bırakılmıştı. Dosyayı inceleyen Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı 13 çocuk hakkında, “terör örgütünün propagandasını yapmak”, “2 bin 
911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek”, “Tehlikeli 
maddeleri izinsiz bulundurmak” ve “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işlemek” suçlarından 14 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları istemiyle id-
dianame hazırlamıştı.

1.3.2010: Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç, Uluslararası Savaş 
Suçları Mahkemesinde yargılandığı duruşmada açılış konuşmasını yaptı.

Soykırım ve savaş suçlarından yargılanan Karaciç, 1992-1995 yılları arasındaki 
savaşta Bosnalı Sırpların İslâmcı fundementalistlere karşı kendilerini savunduğu-
nu öne sürdü. Karaciç, adil ve kutsal bir amaç için savaştıklarını dile getirdi.

4.3.2010: ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesinde Ermeni soykırımı id-
diaları ile ilgili kritik tasarı kabul edildi. Komitede yapılan oylamada 22 “hayır”, 24 
“evet” oyu çıktı. Bu gelişme üzerine Türkiye, büyükelçimizi geri çağırdı.

5.3.2010: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıs konusunda önem-
li bir karar alarak, KKTC’de kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) etkin 
bir iç hukuk yolu olduğunu hükme bağlayarak burayı adres gösterdi.

Bu karar KKTC’de işleyen bir hukuk düzeninin mevcudiyetinin, uluslararası hu-
kuka uygunluğunun AİHM tarafından teyit edilmesi anlamına geliyor. Bu kararla 
AİHM önündeki 1500 civarındaki Rum mülkiyet başvurusunun önce KKTC’deki 
TMK’ya yönlendirilmesinin yolu açılmış oldu. Böylece TMK işlemlerinin uluslara-
rası hukuka uygunluğu AİHM tarafından tescil edildi.

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK), AİHM’nin 22 Aralık 2005 tarihinde verdiği 
Xenides-Arestis mülkiyet kararı çerçevesinde, KKTC makamları tarafından kuru-
lan ve Nisan 2006’dan bu yana faaliyet gösteren bağımsız bir organdır.

11.3.2010: İsveç Parlamentosunda, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının 
tanınmasını öngören karar tasarısı, bir oy farkıyla kabul edildi.

18.3.2010: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin kararı 
doğrultusunda dokunulmazlıkları kaldırılan kapatılan DTP’nin eski Genel Başkanı 
Türk ve Diyarbakır milletvekili Tuğluk hakkında iki ayrı iddianame hazırladı.

25.3.2010: Şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski millî futbolcu 
Fatih Akyel ve Ali Rıza Gültekin tutuklandı.

3.4.2010: Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Albay Temizöz’ün avukatları-
nın talebini kabul ederek “faili meçhuller” dosyasını Askerî Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderme kararı aldı.
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İddianamede, sanık Temizöz’ün 1993’te Cizre’de “terörle mücadele ediliyor” 
görüntüsü altında “korucu, itirafçı ve uzman çavuşlardan bir grup oluşturduğu” 
ileri sürülüyor. “Söz konusu grubun, süreç içerisinde asli görevinden ayrılarak, 
terör örgütü PKK’ya yardım ettiğinin değerlendirildiği ya da özel sebeplerden do-
layı gözaltına aldıkları kişileri sorguladığı” ifade edilen iddianamede, grubun bu 
sorgulanan kişilerden bir kısmını öldürdüğü öne sürülüyor.

8.4.2010: Diyarbakır’da 2008 yılında düzenlenen iki ayrı etkinlikteki konuş-
malarında terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında dava 
açılan, kapatılan DEP’in eski milletvekili Leyla Zana 3 yıl hapis cezasına çarptı-
rıldı.

8.4.2010: 27 Mayıs 2009’da 7 Mehmetçik’in şehit olmasına yol açan 
Çukurca’daki mayın patlamasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı 
yürüten savcılık, mayınların MKE yapımı olduğu ve komutanın emriyle döşendiği 
sonucuna vardı. “Taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olmak” suçundan so-
rumluların cezalandırılması istenirken, dosya Genelkurmaya gönderildi.

Jandarma Kriminalin raporuna yer verilen kararda, mayının hazırlanmasında 
MKE’nin ürettiği 120 mm’lik havan mühimmatı ve askerî telsiz pillerinin kullanıl-
dığı kaydedildi.

12.04.2010: Muş’un Bulanık ilçesinde 15 Aralık 2009 tarihinde DTP’nin ka-
patılmasını bahane eden bin kişilik grubun eylem yapıp iş yerlerine saldırması 
sırasında kepenk kapatma eylemine katılmadığı için saldırıya uğrayan esnaf 
Turan B.’nin ruhsatlı kaleşnikof silâhıyla ateş açması sonucu Necmi Oral ve Kemal 
Ağcan’ın hayatını kaybettiği davada duruşmayı izlemek üzere Samsun’a giden 
Ahmet Türk, duruşma çıkışında bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. 

Ahmet Türk’e yumruklu saldırıda bulunan İsmail Çelik ertesi gün tutuklan-
mıştır.

13.04.2010: Kapatılan DTP’nin eski genel başkanı Nurettin Demirtaş, 
Almanya’da yaptığı bir konuşma nedeniyle yargılandığı davada, “terör örgütünün 
propagandasını yapmak” suçundan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince 10 ay ha-
pis cezasına çarptırıldı.

13.04.2010: Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, terör örgütü PKK’nın propa-
gandasını yaptığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15.04.2010: İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Cem Uzan’ı “Suç işlemek ama-
cıyla örgüt kurmak”, “resmî belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” gerek-
çeleriyle toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.

19.04.2010: İş adamı Aydın Doğan ve kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in de 
aralarında bulunduğu dört kişinin “Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPK) muhalefet 
ettikleri” iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

İddianamede, Aydın Doğan, Vasfiye Hanzade Doğan Boyner, İmre Barmanbek 
ve Ali Rıza Temuroğlu’nun, 2 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezası öngören 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A-6 ve TCK’nın 43/1. maddesi uya-
rınca yargılanması isteniyor.

20.04.2010: Bursa’da Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) Yıldırım ilçe baş-
kanlığının açılışında terör örgütü ve elebaşı lehine slogan attığı iddiasıyla gözal-
tına alınan partinin Ağrı il başkanının da aralarında bulunduğu 6 kişiden 5’i tu-
tuklandı.
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1.05.2010: İstanbul Taksim Meydanı’nda 32 yıl sonra “1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü” kutlamalarına izin verildi.

10.05.2010: Deniz Baykal, parti genel merkezinde hakkındaki iddialarla ilgili 
basın toplantısı düzenledi. Baykal, CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa ettiğini açık-
ladı.

22.05.2010: CHP’nin bugün yapılan 33. Olağan Genel Kurultayı’nda İstanbul 
Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 1189 oyla genel başkan seçildi.

1.06.2010: Engin Çeber davasında dört gardiyan ölüme sebebiyet vermekten 
müebbet hapse mahkûm oldu.

Engin Çeber, Sarıyer’de 28 Eylül 2008 tarihinde yaklaşık 10 kişilik bir grup ile 
izinsiz toplantı ve gösteri yapmak isterken kimlik kontrolü yapan polislerce aran-
dığı için gözaltına alınmıştı. Daha sonra tutuklanarak Metris Cezaevi’ne götürülen 
Çeber, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

10.06.2010: “Sahte çürük raporu” soruşturması kapsamında hazırlanan iddia-
name, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, 8’i tutuklu 
17 sanığın 1 ile 413 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta tarafından hazırlanan iddianamede, 
tutuklu sanıklardan Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok’un “suç işlemek amacıyla ör-
güt kurma” suçundan 2 ile 6, “4 kez nitelikli yağma” suçundan 20 ile 30, “54 kez 
nitelikli dolandırıcılık” suçundan 102 ile 357 ve “kamu görevini kötüye kullanma” 
suçundan 5 ile 10 yıl olmak üzere toplam 129 ile 403 yıl arasında değişen hapis 
cezasına çarptırılması talep ediliyor.

17.06.2010: Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 
“Kayıp Trilyon” davasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında 
vermiş olduğu “kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” ilişkin kararını kaldıran 
Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını “kanun yararına” bozdu.

18.06.2010: Sivas’ta 37 kişinin hayatını kaybettiği yer olan ve altındaki kebapçı 
nedeniyle tartışmalarla gündeme gelen Madımak Oteli kamulaştırıldı. Otelin ka-
mulaştırma bedeli 4 milyon 500 bin lira olarak açıklandı.

29.06.2010: “Sanıkların savunma haklarının kısıtlandığı” gerekçesiyle 
Yargıtayın bozma kararının ardından Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar 
görülmeye başlanan yasa dışı Dev-Yol örgütü ana davası bir kez daha karara bağ-
landı.

Mahkeme, 1982’de görülmeye başlanan davada, daha önce verdiği kararda di-
renerek, 19 sanığı müebbet, atılı suç tarihinde yaşı 18’den küçük olan 2 sanığı ise 
16 yıl 8’er ay hapis cezasına mahkûm etti.

3.07.2010: Yasa dışı “Anadolu Federe İslâm Devleti / İslâmi Cemaat ve 
Cemiyetler Birliği (AFİD/İCCB)” yöneticisi Metin Kaplan, “silâhlı terör örgütü 
kurmak ve yönetmek” suçundan 17,5 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. İstanbul 
14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Metin Kaplan hazır bulundu.

7.07.2010: Kayseri’de yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında tutuk-
lama kararı çıkartılan Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir tutuklandı.

16.07.2010: Anayasa Mahkemesi, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin 
Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, 
bazı hükümlerinin iptaline karar verdi.

20.07.2010: İzmir’de geçen yıl Aralık ayında düzenlenen operasyonla gözaltı-
na alınan ve “terör örgütüne üye olmak”, “yasa dışı gösteri düzenlemek”, “bayrak 
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yakmak” gibi suçlardan haklarında dava açılan sanıklar, Kürtçe savunma yapmayı 
talep etti. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) kararını gerekçe göstererek, talebi reddetti.

25.07.2010: Kamuoyunda “taş atan çocuklar” olarak bilinen çocukları da kap-
sayan, 6008 Sayılı “Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, 
yürürlüğe girdi.

Kanuna göre çocuklar, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmala-
rı ve örgüt propagandası suçunu işlemeleri hâlinde, “terör suçu” işlemiş gibi yar-
gılanmayacak. Çocuklar, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanamayacak, 
kendilerine bu mahkemelere özgü soruşturma ve kovuşturma hükümleri uygulan-
mayacak. Buna göre, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suçlanan çocuklar da 
çocuk mahkemelerinde yargılanacak.

26.07.2010: Taş atan çocukların simgesi hâline gelen 16 yaşındaki Batmanlı 
Berivan, Diyarbakır E tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

4.08.2010: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YAŞ kararlarını onayladı. Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı için atama bekleyen “Balyoz” ve “İnternet Andıcı” soruş-
turmalarında adı geçen 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız dahil 11 askerin 
terfileri yapılmadı.

8.08.2010: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Askerî Şura kararnamesini 
onayladı.

15.08.2010: Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’nda 88 yıl 
aradan sonra, Hıristiyan âleminde “Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” olarak 
kabul edilen ve kutsal sayılan bu günde ayin yapıldı.

24.08.2010: 1. Ordu eski komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, internet andıcı so-
ruşturmasıyla ilgili ifade vermek üzere adliyeye geldi.

14.09.2010: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gazeteci Hrant Dink davasında 
Türkiye’yi oybirliğiyle mahkûm etti. Türkiye; yaşama hakkı ve etkili bir soruştur-
ma ihlali ile ifade özgürlüğü ve etkili başvuru hakkının ihlali nedeniyle toplam 133 
bin 595 euro ödemeye mahkûm edildi. 

Dışişleri Bakanlığı, AİHM’nin bugün açıkladığı Dink davası hakkındaki karara 
itiraz etmeyeceklerini açıkladı.

17.09.2010: KPSS eğitim bilimleri testi, “sınav sürecinde bazı usulsüzlüklerin 
meydana geldiği kanaatiyle” iptal edildi.

19.09.2010: Van’da 95 yıl aradan sonra Akdamar Kilisesi’nde ilk kez ayin yapıl-
dı. Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından Keşiş Manuel’e yaptırılan kilise, Ermeni 
halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi, dinî bir 
vecibe olarak görüyor.

27.09.2010: Merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, ba-
basına yönelik 18 Haziran 1988’de yapılan suikast girişimiyle ilgili iddialarına yö-
nelik açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

28.09.2010: İstanbul’un da aralarında bulunduğu bazı illerde “Devrimci 
Karargâh Örgütü”ne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Emniyet 
Müdürü Hanefi Avcı, adliyeye getirildi. Mahkemeye sevk edilen Hanefi Avcı tu-
tuklandı.

4.10.2010: YÖK, öğrencinin “disiplin yönetmeliğine aykırı” durumu nedeniyle 
sınıftan çıkarılamayacağını; çıkaran öğretim görevlisi hakkında soruşturma açı-
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lacağını duyurdu. Bundan böyle bir öğrenci derse türbanla girse bile derse alın-
maması ya da sınıftan çıkarılması söz konusu olmayacaktır. YÖK’ün bu kararına 
göre, öğretim görevlisi tutanak tutup bunu ancak dekana vermekle yetinecektir. 
Bu talimata uymayan öğretim üyeleri hakkında ise soruşturma açılacaktır.

13.10.2010: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın 
başörtülü öğrencilerin derslerden çıkarılmaması için gönderdiği yazı hakkında ko-
vuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet 
Savcısı Mustafa Şahin Tanrıöver kararında; eğitim-öğrenim hakkının evrensel bir 
insan hakkı olduğunu vurgulayarak, “bunun istisnası yoktur” dedi.

17.10.2010: Millî Görüş lideri ve 54. Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan, 
Saadet Partisi Büyük Kongresi’nde 684 geçerli oyun tamamını alarak genel başkan 
seçildi. 

22.10.2010: Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü bir operasyon kapsa-
mında aralarında iki Yargıtay eski daire başkanının da bulunduğu 10 kişi gözaltına 
alındı. Operasyon kapsamında İTO Başkanı Murat Yalçıntaş için yakalama kararı 
çıkartıldı.

22.10.2010: Yüksek Askerî Şura toplantılarında veto yiyen Balyoz sanığı paşa-
lara terfi yolunu açan Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kararına Başbakanlık 
itiraz etti: “Emekliliği gelen askerlerin terfi ettirilmesinin hukuki bir dayanağı 
yoktur.”

23.10.2010: Dünya Ticaret Merkezi ile CNR Fuarcılık arasındaki davayla ilgili 
1 milyon 200 bin liralık rüşvet operasyonunda aralarında iki eski Yargıtay daire 
başkanı, iş adamları ve avukatların da bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

30.10.2010: Video paylaşım sitesi Youtube’a erişim yasağı kalktı. Youtube eri-
şim, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla 5 Mayıs 2008’den beri engelleni-
yordu.

6.11.2010: Hakkari Çukurca 20. Jandarma Sınır Tugay Komutanı, 6 
Mehmetçiğin şehit düşmesinde suçu bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Bursa 
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeki Es, askerî mahkeme tarafından tutuklandı.

16.12.2010: Balyoz Davası duruşmaları görülmeye başlandı.



2010 YILINDA ÇALIŞMA HAYATI
Tarkan Zengin

2010 yılında demokratik hayatımız ve sendikal hareket açısından en önemli geliş-
me referandum süreciydi. Çünkü sendikal hareket açısından olduğu kadar demok-
ratik hayatımızı etkileyen önemli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler sendikal 
hareketin tüm sorunlarını çözmese de önemli değişiklikler getirdi.
 
Referandumla Getirilen Yenilikler

İşadamının yurtdışı çıkışına kolaylık. Mevcut işleyişte, ceza soruşturması ve 
kovuşturması geçirenlere yurtdışı yasağı getirilebiliyordu. Az miktarda vergi bor-
cu olan bir işadamı bu sınırlama yüzünden yurtdışına çıkamıyordu. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin de 2006 yılında yanlış bulduğu bu uygulama değiştiriliyor. 
Anayasa değişikliğinde seyahat özgürlüğünün kapsamı genişletiliyor. Buna göre, 
hakkında hâkim kararı olmadığı sürece ceza kovuşturması ve soruşturması geçi-
renler de yurtdışına çıkabilecek.

Ekonomik ve Sosyal Konsey anayasada. Hükümetler ile işçi ve işveren sen-
dikaları, tüccar, esnaf, sanayicinin bağlı olduğu birlik ve konfederasyon temsilci-
lerinden oluşan Ekonomik ve Sosyal Konsey anayasal güvenceye kavuşturuluyor. 
Böylece konseyin toplanması ve sosyo-ekonomik politikaların belirlenmesinde 
iktidarların inisiyatifi kaldırılıyor. Toplumun geniş kesimleri sosyal ve ekonomik 
politikaların belirlenmesinde sürece dahil edilecek. Ekonomik ve Sosyal Konsey 
AK Parti iktidarı döneminde toplanmaya başlamıştı. Anayasal güvence altına alı-
nan konsey artık her hükümet döneminde görev yapacak.

Sendikal özgürlükler genişletiliyor. Grev hakkına getirilen kısıtlama kal-
dırıldı. Grev esnasında meydana gelen olaylardan sendikanın sorumlu olacağına 
yönelik hüküm anayasadan çıkarıldı. Siyasi amaçlı grev ve lokavt faaliyetlerine 
ilişkin yasaklar da kaldırılarak çalışanlar lehine iyileştirmeye gidildi. Greve katı-
lan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan 
işyerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumlu tutulamayacak. Siyasi 
amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grevi ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri iş-
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gali, iş yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişlere ilişkin yasaklar tamamen 
kaldırıldı.

Memur toplu sözleşme hakkına kavuştu. Paketin referandumdan geçmesiy-
le birlikte 11 milyonun üzerindeki işçi, memur, emekli ve özürlülere yeni haklar ge-
lecek. Anayasaya göre memurlar bugüne kadar sahip olmadıkları toplu sözleşme 
hakkını kazanacak. Maaş zammı konusunda Uzlaştırma Kurulu kararları bağlayıcı 
olacak. Son sözü hükümet yerine Uzlaştırma Kurulu’nun söylemesi memurun ala-
cağı zammı yükseltecek. Bu kurumun kararları geçtiğimiz dönemlerde bağlayıcı 
olsaydı memurlar son 6 yılda yüzde 17 daha fazla zam alacaktı.

Birden fazla sendikaya üyelik. Değişiklikle birlikte bugüne kadar sadece bir 
sendikaya üye olabilen işçiler aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olabile-
cek. Bu durum sendikalar arasındaki rekabeti artırırken, işçiden yana avantajlar 
getirecek.

Uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine açılacak. Bunun yanı sıra 
memurlara ve diğer kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama cezaları yargı 
denetimine açılacak. Kınama ve uyarma gibi disiplin cezalarına karşı da yargı de-
netimi işletilecek. Haksız ceza aldığını düşünen memur mahkemeye gidebilecek.

AİHM yerine Anayasa Mahkemesine gidilecek. Bütün vatandaşlara Anayasa 
Mahkemesinin kapısı açılacak. Toprağı elinden alınan köylüden ayrımcılığa tâbi 
tutulanlara, din ve vicdan baskısı yaşayanlardan aile kurma hakkı engellenenlere 
kadar herkes AİHM yerine Anayasa Mahkemesine başvuracak. AİHM’nin kurul-
duğu 1959’dan beri 2 bin 295 kez mahkemeye giden Türkiye, bu davaların 2 bin 
17’sinde yüklü miktarda tazminat ödemeye mahkûm oldu. Bu değişiklikle birlikte 
her yıl AİHM’ye ödenen milyonlarca dolarlık ceza azalacak.

Kadın ve çocuk istismarına önlem. Paketin 1. maddesinde yapılan değişik-
likle kadınlar, çocuklar, özürlüler, şehit ve gazi yakınları ile ilgili alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak. Örneğin bir işveren istihdam konusunda ka-
dınlara belli bir kontenjan ayırdığında, bu şikâyet konusu olamayacak. Kadınların 
toplumsal hayat pratiğinde karşılaştıkları engeller ortadan kalkacak. 12 Eylül 
Anayasası’nda görmezden gelinen çocuklar yeni anayasaya giriyor. Çocukların 
şiddete ve her türlü istismara karşı korunmasına devlet güvencesi geliyor.

Mahkemeye gitmeden çözüm. Devlet-vatandaş arasında yaşanan sorunların 
çözümünde yeni bir müessese oluşturuluyor. Kökeni Osmanlı’ya dayanan, oradan 
da İskandinav yarımadasına sıçrayan ve gelişmiş Batı demokrasilerinde yaygın 
olan ombudsmanlık mekanizması kuruluyor. Vatandaş mahkemeye gitmeden, ilk 
elden ombudsman aracılığıyla sorunlarına çözüm arayacak. Devlet kurumlarının 
her türlü işleminde haksızlığa, kötü muameleye uğrayan vatandaş mahkemeye 
müracaat etmeden sorununu Meclise bağlı oluşturulacak kamu denetçiliği (om-
budsmanlık) aracılığıyla çözebilecek.
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12 Eylül darbecileri yargılanacak. Anayasanın geçici 15. maddesi 12 Eylül 
darbecilerini koruma altına alıyordu. Paket referandumdan geçerse 12 Eylül dar-
besini gerçekleştiren Kenan Evren ve arkadaşları ile Danışma Meclisi üyelerinin 
yargılanamaz ve hesap sorulamazlığına son verilecek. Darbecilerin yargılanma-
sıyla ilgili yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Tartışma konusu olan zamana-
şımında farklı görüşler savunuluyor. Kimi hukukçular insanlık suçu gördükleri 
darbeler için zamanaşımı olmayacağı görüşünde. Ancak bazı hukukçulara göre de 
yargılamayı imkânsız kılan sebepler zamanaşımını durdurur, engeller kalktığında 
zamanaşımı tekrar işlemeye başlar. Yani 12 Eylül darbecileri yargılanabilir.

Ordudan atılan askere yargı yolu. Yıllardır eşinin kılık kıyafeti veya inanç-
larından dolayı irtica gerekçesiyle ordudan binlerce subay ve astsubay ihraç edil-
mişti. Bu rakam 28 Şubat döneminde zirveye çıkmış, 1997-1998 yıllarında 569 
kişi ordudan atılmıştı. Ordudan ilişiği kesilen askerlerin hak aramasının önünde-
ki engel, YAŞ kararlarına karşı yargı yolunun kapalı olmasıydı. Rütbesi sökülen, 
işsiz bırakılan askerler mahkemelere gidip hakkını arayamıyordu. Anayasa deği-
şikliğiyle bu durum düzeltilerek YAŞ kararları yargı denetimine açılacak. Böylece 
Silâhlı Kuvvetlerden ilişiği kesilen askerî personele hak arama hürriyeti ve savun-
ma hakkı tanınacak.

Özel hayata koruma geliyor. Darbeler insanların hayatını karartırken, cunta-
cılar toplumun neredeyse tamamını fişlemişti. Kişisel verileri korumaya alan ana-
yasa paketi ile fişleme tarih olacak. Vatandaşın adı, yaşı, adresi, medeni durumu, 
telefon numarası, pasaport numarası, özgeçmiş bilgileri, resimleri, sesi, parmak 
izi ancak kişinin rızası ile kayıt altına alınabilecek. Zorunlu haller dışında bu ve-
riler kayda geçirilemeyecek. Fişleme yapanlar yargılanacak. Gerektiğinde, özel 
bilgilere işlem yasağı getirilebilecek. Herkes kişisel bilgilerinin kayıt altına alınıp 
alınmadığını öğrenme hakkına sahip olacak.

Darbeciler sivil mahkemeye. Türkiye, ikili yargı sisteminin olduğu nadir ülke-
lerden. 12 Eylül Anayasa’sı ile askerî personelin işlediği suçlara askerî mahkeme-
ler bakıyordu. Bir asker demokratik rejime karşı suç işlese, darbe plânı yapsa hatta 
uyuşturucu işine bile karışsa askerî mahkemede yargılanıyordu. Anayasa’nın 145. 
maddesinde yapılan değişikliğe göre, bundan sonra askerler sadece görevleriyle 
ilgili disiplini gerektiren suçlarda askerî mahkemelerde yargılanacak. Darbe ve 
muhtıra gibi anayasal düzene ve devletin güvenliğine yönelik suçlara sivil mahke-
meler bakacak. Siviller kesinlikle askerî mahkemelerde yargılanamayacak. Askerî 
hâkim ve savcılar emir komuta zincirinden kurtarılarak hâkimlik teminatına ka-
vuşturulacak.

“Yüce Mahkeme”ye demokrasi ayarı. Siyasi parti kapatma davaları, 367 ka-
rarı, başörtüsüne özgürlük tanıyan düzenlemeleri iptal ederek demokrasiye zarar 
veren Anayasa Mahkemesinin yapısı köklü bir şekilde değişecek. Anayasanın 146. 
maddesinde yapılan düzenleme ile “Yüce Mahkeme”nin üye sayısı 11’den 17’ye 
çıktı. Üyelerinin 3’ünü TBMM, 14’ünü ise Cumhurbaşkanı seçecek. Yeni yapıyla 
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Mahkeme’nin antidemokratik uygulamaları ortadan kalkacak. Yüksek Mahkeme, 
2 bölüm ve genel kurul olarak çalışacak. Anayasa Mahkemesi üyeleri gizli oyla bir 
başkan ve iki başkan vekili seçecek. Süresi bitenler yeniden seçilebilecek. Yeni ya-
pısıyla Anayasa Mahkemesinin antidemokratik kararlara imza atması zorlaşacak.

HSYK-yüksek yargı paslaşması bitiyor. Ergenekon, Balyoz, Kirli Tezgâh 
davalarına bakan savcı ve hâkimleri görevden alarak yargı üzerinde baskı ortamı 
oluşturan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısı değişti. Yüksek 
yargıdaki vesayetçi anlayış sona erdi. Kurulun yapısı ve işleyişi gelişmiş ülkelerde-
ki demokratik standarda kavuştu. Kapalı kast sistemini andıran mevcut durumda 
HSYK üyeleri Yargıtay ve Danıştay tarafından seçiliyordu. Yapılan değişikliklerle 
HSYK üyeliği yüksek yargı dışındaki hâkim ve savcılara da açıldı. HSYK’nın 7 asıl, 
5 yedek olan üye sayısı 22 asıl, 12 yedek üyeye çıktı. HSYK üyeliği seçim yöntemi 
de değişti. Asıl ve yedek 34 üyenin 10’u Danıştay ve Yargıtay genel kurulları tara-
fından doğrudan seçiliyor. Böylece yaklaşık 13 bin hâkim ve savcıdan oluşan birin-
ci derece mahkemelerde (taşrada) görev yapan yargı mensupları da seçimlerde söz 
sahibi oldu ve yeni üyelerini seçti.

Meslekten atılan hâkim hak arayacak. Tıpkı YAŞ kararları gibi HSYK’nın 
meslekten çıkarma kararları da yargı denetimi dışındaydı. Şemdinli Savcısı Ferhat 
Sarıkaya örneğinde olduğu gibi HSYK’nın meslekten attığı yargı mensuplarının 
hak arama yolu kapalıydı. Değişiklik paketi ile HSYK’nın meslekten çıkarma ka-
rarlarına karşı yargı yolu açılıyor. Ayrıca HSYK’nın fiziki ve mali çehresi de deği-
şecek. HSYK, müstakil bir bina ve sekreterya ile bütçeye kavuşacak.

Bakan yargı atamalarına karışmayacak. Adalet bakanı ve müsteşarı yine 
kurulda olacak. Bakan, HSYK’nın atama, yetki, terfi, disiplin gibi önemli kararla-
rının alındığı toplantıya katılmayacak ve oy kullanamayacak. Müsteşarın katılma-
dığı toplantılarda HSYK Genel Kurulu toplanabilecek. Dairelerin ve genel kurulun 
görev ve yetkileri kanunla belirlenecek. Hâkim ve savcıların denetimi ve soruştur-
malarını yapacak olan müfettişler, kurul müfettişleri ve adalet müfettişleri olarak 
ikiye ayrılıyor. Kurul müfettişleri HSYK’ya, diğerleri bakanlığa bağlı çalışacak.

Anayasa Değişikliklerinde Sendikaları 
İlgilendiren Maddelerin Gerekçeleri

Aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunabilmesinin gerekçesi: 
Anayasanın 51. maddesinin 4. fıkrası sendika özgürlüğünü iş kolu ile sınırlamak-
ta ve aynı zamanda aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamayacağını 
hükme bağlamaktadır. Bu düzenleme, Uluslararası Çalışma Teşkilatının (ILO) 
Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı 
Sözleşmesine aykırı bulunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu aykırılığın giderilme-
si amacıyla 51. maddenin 4. fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır.
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Memurlara ve emeklilere toplu sözleşme hakkı verilmesinin gerekçe-
si: Anayasanın 53. maddesinin mevcut düzenlemesinde memur ve diğer kamu 
görevlilerinin sadece toplu görüşme hakkına sahip olduğu hükme bağlanmak-
tadır. Toplu görüşme kapsamında anlaşma sağlanması hâlinde mutabakat met-
ni imzalanmakta ve gereği için Bakanlar Kurulunun takdirine sunulmaktadır. 
Anlaşma sağlanamazsa, konu yine Bakanlar Kurulunun takdirine bırakılmaktay-
dı. Uzlaştırma Kuruluna gidilmesi de mümkündü. Ancak, Uzlaştırma Kurulunun 
kararları Bakanlar Kurulunu bağlayıcı nitelikte olmadığından, anlaşmazlık, her 
zaman Bakanlar Kurulunun takdir ettiği şekilde sonuçlandırılıyordu.

Maddeye eklenen yeni hükümlerle memur ve diğer kamu görevlilerine toplu 
sözleşme yapma hakkı getirilmektedir. Toplu sözleşme konusunda kamu işvere-
ni ile memur ve diğer kamu görevlileri anlaşırlarsa, toplu sözleşme imzalanacak 
ve uygulamaya konacaktır. Eğer anlaşma olmazsa konu Uzlaştırma Kuruluna gö-
türülecektir. Uzlaştırma Kurulunun vereceği karar kesin olacak ve toplu sözleş-
me yerine geçecektir. Mevcut düzenlemedeki Bakanlar Kurulunun takdir yetkisi 
sona erdirilmektedir. Ayrıca memur ve diğer kamu görevlilerine tanınan toplu 
sözleşme hakkının, emeklilere yansıtılmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla 
düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu şekilde emeklilerin de kanunda öngörülen 
çerçevede toplu sözleşmenin sonuçlarından faydalanması imkânı getirilmektedir. 
Yapılan bu yeni düzenlemenin bir sonucu olarak 53. maddenin 3. fıkrası yürür-
lükten kaldırılmaktadır. Öte yandan, maddeyle, Uluslararası Çalışma Teşkilatının 
(ILO) Teşkilatlanma ve Kolektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına 
Müteallik 98 Sayılı Sözleşmesinin 4. maddesinde öngörülen “serbest ve gönüllü 
toplu pazarlık” ilkesiyle bağdaşmayan 53. maddenin 4. fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmaktadır.

Grev hakkına getirilen sınırlamaların kaldırılmasının gerekçesi: 
Maddeyle, tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile çağdaş demokratik top-
lumlarda çalışma hayatını düzenleyen ve genel kabul gören evrensel ilkelerle bağ-
daşmayan, grev ve lokavt hakkına gereksiz sınırlamalar getiren 54. maddenin 3. ve 
7. fıkraları yürürlükten kaldırılmaktadır. Söz konusu hükümlerin kaldırılmasıyla, 
sendikal haklar ile grev ve lokavt hakkının kullanılabilmesi bakımından ileri bir 
adım atılmış olmaktadır.

Toplu sözleşme hakkı nedeniyle memurların mali ve sosyal haklarını 
geliştirmesini sağlayan düzenlemenin gerekçesi: Anayasanın 53. madde-
sinde yapılan değişiklikle memur ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yap-
ma hakkı verilmektedir. Anayasanın 128. maddesinde ise memur ve diğer kamu 
görevlilerinin nitelik, atanma, aylık, ödenek gibi özlük haklarının kanunla düzen-
leneceği hükmü yer almaktadır. 53. maddede yapılan değişikliğe paralel olarak 
memur ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin toplu sözleş-
me hükümlerinin saklı olduğu hükme bağlanmaktadır.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 83

Memurlar ve diğer kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama ceza-
larının da yargı denetimine açılmasının gerekçesi: Anayasanın 129. mad-
desinin 3. fıkrasında disiplin kararlarının yargı denetimine tabi olduğu belirtil-
mekte, ancak uyarma ve kınama cezaları yargı denetimi dışında tutulabilmektey-
di. Cezanın hafifliğinin, insan onurunu zedeleme niteliği yönünden diğer cezalara 
göre daha az etki doğurmayacağı dikkate alınarak maddenin 3. fıkrasında yapılan 
değişiklikle memurlar ve diğer kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama ceza-
larının da yargı denetimine açılması öngörülmektedir.

Hane Halkı İşgücü Araştırması
2010 Ağustos Dönemi Sonuçları
(Temmuz, Ağustos, Eylül 2010)

2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak 
da yayımlanmaya başlanmıştır. Ocak 2005-Ocak 2010 dönemine ilişkin mevsim et-
kilerinden arındırılmış işgücü göstergeleri, 30 Nisan 2010 tarihinde ayrı bir haber 
bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur. Şubat 2010 döneminden başlamak üzere, 
ilgili döneme ait mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri de ilgili 
haber bülteni ile verilmektedir. Tablo 1 mevsim etkilerinden arındırılmamış, Tablo 
2 ise mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergelerini içermektedir.

Ağustos 2010 döneminde kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 
geçen yılın aynı dönemine göre 856 bin kişi artmıştır. 2010 yılı Ağustos 
döneminde, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 801 bin kişilik bir artış ile 71 milyon 440 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma 
çağındaki nüfus ise 856 bin kişi artarak 52 milyon 645 bin kişiye ulaşmıştır.

Ağustos 2010 döneminde işgücüne katılma oranı % 49,7’dir. 2010 yılı 
Ağustos döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla % 49,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem-
ler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık 
azalışla % 71,7, kadınlarda ise 1 puanlık artışla % 28,5’tir. İşgücünün eğitim ve yaş 
dağılımları ise,
Toplam işgücünün % 18,2’sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır,
Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için % 70,7, kadınlar için 
% 25,1’dir,
Yükseköğretim mezunu erkeklerde % 83,6 olan işgücüne katılma oranı, kadın-
larda % 70,5’tir.
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Tablo 1. Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri (Ağustos)

 

TÜRKİYE  
 

KENT  
 

KIR

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Kurumsal olmayan nüfus (000) 70 639 71 440 48 793 49 216 21 846 22 224
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 
(000)

51 789 52 645 36 282 36 615 15 507 16 030

İşgücü (000) 25 537 26 166 16 879 17 279 8 657 8 887

İstihdam (000) 22 108 23 195 14 095 14 856 8 013 8 339

İşsiz (000) 3 429 2 971 2 784 2 423 644 548

İşgücüne katılma oranı (%) 49,3 49,7 46,5 47,2 55,8 55,4

İstihdam oranı (%) 42,7 44,1 38,8 40,6 51,7 52,0

İşsizlik oranı (%) 13,4 11,4 16,5 14,0 7,4 6,2

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 17,0 14,5 17,0 14,5 17,2 14,1

Genç nüfusta işsizlik oranı(1)(%) 23,5 21,1 27,8 25,6 15,1 12,7
İşgücüne dahil olmayanlar 
(000)

26 252 26 478 19 402 19 336 6 850 7 143

(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus
 
Not: Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Tarım dışı istihdam 748 bin kişi artmıştır. 2010 yılı Ağustos döneminde 
istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 87 bin kişi ar-
tarak, 23 milyon 195 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan 
sayısı 339 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 748 bin kişi artmıştır.

Ağustos 2010 döneminde istihdam edilenlerin % 26,6’sı tarım, % 19,5’i sanayi, 
% 6,6’sı inşaat, % 47,2’si ise hizmetler sektöründedir. Önceki yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,2 
puan, sanayi sektörünün payının 1 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,1 puan 
arttığı, buna karşılık hizmetler sektörünün payının 1,4 puan azaldığı görülmekte-
dir.

İstihdamın Yapısı

Bu dönemde istihdam edilenlerin,
% 71,4’ü erkek nüfustur,
% 60’ı lise altı eğitimlidir,
% 60,3’ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, % 24,7’si kendi hesabına veya işve                          
ren, % 15’i ise ücretsiz aile işçisidir,
% 59,5’i 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır,
% 2,6’sının ek bir işi vardır,
% 2,8’i mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramak-
tadır,
Ücretli olarak çalışanların % 87’si sürekli bir işte çalışmaktadır.
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Kamu İstihdamı

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre 2010 yılı III. döneminde top-
lam kamu istihdamı 2 milyon 998 bin kişidir (Tablo 7).

Yaptığı işten dolayı sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlar: 
Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalı-
şanların oranı önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık azalışla % 44,8 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe 
sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı % 87,1’den % 85,9’a, tarım dışı sek-
törlerde % 30,8’den % 29,8’e düşmüştür.

İşsizlik oranı % 11,4’tür. Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 458 bin kişi azalarak 2 milyon 971 bin kişiye düşmüştür. İşsizlik oranı ise 2 
puanlık azalış ile % 11,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 
2,5 puanlık azalışla % 14, kırsal yerlerde ise 1,2 puanlık azalışla % 6,2 olmuştur.

Bu dönemde,
İşsizler sıklıkla (% 30,4) “eş-dost” vasıtasıyla iş aramaktadır,
İşsizlerin % 86,7’si (2 milyon 577 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır,
Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin % 52,1’i “hizmetler”, % 22,7’si “sa-
nayi”, % 16,5’i “inşaat”, % 6,2’si “tarım” sektöründe çalışmış, % 2,5’i ise 8 
yıldan önce işinden ayrılmıştır.
İşsizlerin; % 26,8’ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, % 16,5’ini işten çı-
karılanlar, % 17,6’sını kendi isteğiyle işten ayrılanlar, % 8’ini işyerini kapatan / 
iflâs edenler, % 8,1’ini ev işleriyle meşgul olanlar, % 13’ünü öğrenimine devam 
eden veya yeni mezun olanlar, % 10’unu ise diğer nedenler oluşturmaktadır.

İşgücü dışında olanların % 48,9’u daha önce bir işte çalışmıştır. Ağustos 
2010 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların % 15’i “ta-
rım”, % 11,4’ü “sanayi”, % 3,1’i “inşaat”, % 20,5’i “hizmetler” sektöründe çalışmış, 
% 50’si ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.

Bu Dönemde İşgücü Hareketleri

Ağustos 2010 döneminde 1 milyon 872 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştir-
miş olup bunun toplam istihdam içindeki oranı % 8,1’dir. İşe yeni başlayan veya 
iş değiştirenlerin % 27,1’i 25-34 yaş grubundadır.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin % 19,5’i “sanayi”, % 33,5’i 
“hizmetler”, % 20,8’i “inşaat” sektöründe, % 26,2’si ise “tarım” sektöründe işe 
başlamıştır. Mevcut işsizlerin % 18,3’ünü (544 bin kişi) bu dönemde işten ayrı-
lanlar oluşturmaktadır.
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Tablo 2. Mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri 

  

2010 yılı Ağustos döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edi-
lenlerin sayısında bir önceki döneme göre 87 bin kişilik azalış, işsiz sayısında ise 
40 bin kişilik artış söz konusudur. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne ka-
tılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalış ile % 48,6, istihdam oranı 
0,2 puanlık azalış ile % 42,8, işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artış ile % 12 olarak 
gerçekleşmiştir.

Asgari Ücret

Asgari ücret, 1 Ocak 2010 ile 30 Haziran 2010 tarihleri arasında, 16 yaşından bü-
yükler için brüt 729, net 576,57 lira, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 621, 
net 499,25 lira olarak belirlenmişti.

Yılın ilk yarısında 16 yaşından büyükler için yüzde 5,2 artırılan asgari ücrete, 
yılın ikinci yarısı için yüzde 4,3 zam yapıldı.

1 Temmuz 2010 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında asgari ücret, yüzde 4,3’lük 
zamla brüt 760,50, net 599,12 liraya yükseldi. 16 yaşından küçükler için asgari 
ücret, bu artışla brüt 648, net 518,58 lira oldu.

         İŞ GÜCÜ DURUMU

          (Mevsim Etkilerinden Arındırım)
Bir

önceki
döneme 

göre 
değişim

Bir
önceki

döneme 
göre 

değişim

Bir
önceki

döneme 
göre 

değişim

İşgücüne 
katılma 

oranı 
(%)

İstihdam 
oranı

(%)

İşsizlik 
oranı

(%)Yıllar İşgücü Oranı İstihdam Oranı İşsiz Oranı

2009 Ağustos 24 945 0,5 21 428 0,4 3 517 1,0 48,2 41,4 14,1

Eylül 25 011 0,3 21 542 0,5 3 469 -1,4 48,2 41,5 13,9

Ekim 25 218 0,8 21 838 1,4 3 379 -2,6 48,6 42,1 13,4

Kasım 25 185 -0,1 21 862 0,1 3 323 -1,7 48,4 42,0 13,2

Aralık 25 294 0,4 22 026 0,7 3 268 -1,6 48,6 42,3 12,9

2010 Ocak 25 454 0,6 22 169 0,6 3 286 0,5 48,8 42,5 12,9

Şubat 25 592 0,5 22 380 1,0 3 212 -2,3 49,0 42,9 12,5

Mart 25 633 0,2 22 436 0,2 3 197 -0,4 49,0 42,9 12,5

Nisan 25 628 0,0 22 548 0,5 3 080 -3,7 48,9 43,1 12,0

Mayıs 25 587 -0,2 22 524 -0,1 3 064 -0,5 48,8 43,0 12,0

Haziran 25 700 0,4 22 677 0,7 3 023 -1,3 48,9 43,2 11,8

Temmuz 25 622 -0,3 22 602 -0,3 3 020 -0,1 48,7 43,0 11,8

Ağustos 25 574 -0,2 22 515 -0,4 3 060 1,3 48,6 42,8 12,0
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Memur Sendikalarında Durum

2010 yılında memur sendikalar açısından birtakım gelişmeler yaşandı. 2010 yılın-
da en çok üyeye sahip konfederasyon bir önceki yılda olduğu gibi Memur-Sen oldu. 
İkinci konfederasyonla aradaki farkı biraz daha arttıran Memur-Sen 2010 yılında 
yapılan toplu görüşmelerde tüm memurları temsil etmiştir. Ayrıca 2010 yılında 
geçen yıl yetkiyi kıl payı kaçıran Enerji Bir-Sen 2010 yılında yetkiyi almıştır. 2010 
yılında Memur-Sen’den 5 sendika, Türkiye Kamu-Sen’den 5 sendika, KESK’ten 1 
sendika yetkili olarak masaya oturmuşlardır. Memur-Sen’den Diyanet-Sen, Bem-
Bir-Sen, Toç-Bir-Sen, Sağlık-Sen ve Enerji-Bir-Sen, Türkiye Kamu-Sen’den Türk 
Eğitim-Sen, Türk Büro-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk İmar-Sen, Türk Haber-Sen, 
KESK’ten ise Kültür Sanat-Sen yetkili sendikalardır. Konfederasyonların üye sa-
yıları ise aşağıdadır.

Kamu Görevlileri Toplam Üye Toplam Üye

Konfederasyonlarının Unvanı Sayısı (2009) Sayısı (2010)

Memur-Sen 
(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

376.355 392.171

Türkiye Kamu-Sen 
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

375.990 369.600

KESK 
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

224.413 219.195

Genel Toplam 1.017.072 1.023.362

2010 Yılı Toplu Görüşmeleri

2010 yılı toplu görüşmeleri referandum öncesine denk geldi. Referandumda hayır 
diyeceğini açıklayan KESK ve Kamu-Sen büyük bir çelişkiyle toplu görüşmelerin 
toplu sözleşme olarak yapılmasını önerdiler. Bu iki konfederasyonda sendikalara 
önemli haklar getiren düzenlemelere hayır diyerek üyelerini ve toplumu büyük 
hayal kırıklığına uğrattılar. KESK ise her zaman yaptığı gibi masadan kaçma yo-
lunu tercih etti.

2010 görüşmeleri referandum gölgesinde yapıldı. Referandum düzenlemeleri, 
demokratik hayatımızı ve sendikal hareketi ilgilendiren önemli yenilikler getiri-
yor. Memur sendikal hareketini doğrudan ve dolaylı ilgilendiren maddeler var. 
Memur sendikal hareketini doğrudan ilgilendiren maddeler, memurlara ilk defa 
“toplu sözleşme” hakkı verilmesi (emekliler dahil) ile memurlar ve diğer kamu 
görevlilerine verilen uyarma ve kınama cezalarının yargı denetimine açılması-
dır. Tüm memur konfederasyonlarının bu düzenlemelere evet demesini bekler-
ken kimi konfederasyonlar hayır diyeceklerini söylediler. KESK’in kimi sendika-
ları ve yöneticileri hayır derken, kimi sendikaları ve yöneticileri ise boykot dedi. 
Görüşmelerin ilk günü Memur-Sen ve KESK tarafından “toplu görüşmeyi ertele-
yelim, referandumdan sonra toplu sözleşme yapalım” teklifi getirildi.
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KESK, son yıllarda sendika politikalarının odağına “hükümet karşıtlığını” yer-
leştirdi. Hâl böyle olunca önüne getirilen düzenlemelere “üyelerin çıkarına” göre 
değil, “ideolojilerinin çıkarına” göre bakma hastalığını sürdürdüler. KESK, refe-
randumda önce “evet-hayır arasına sıkışmayacaklarını” söyledi. Ardından kimi 
başkanları “hayır” ve “boykot” tercihlerini ilân ettiler. Ancak ilk defa bir anayasa 
düzenlemesinde eksik de olsa toplu sözleşme hakkının getirilmesinin desteklen-
mesi gerekmiyordu. Referandum, toplu görüşmeden kurtulmak için memurla-
rın önünde önemli bir fırsat. KESK, evet demeyecekleri düzenlemenin getireceği 
“toplu sözleşme” hakkından yararlanmak için toplu görüşmelerin ertelenmesini 
talep etmesi samimi değildi. Önce “referanduma sunulan memurlara toplu söz-
leşme hakkı” bir aldatmaca diyeceksiniz, sonra aldatmaca diye kabul ettiğiniz bir 
haktan yararlanmak isteyeceksiniz. KESK, toplu görüşme masasını, “toplu gülüş-
me masası”, “tiyatro oynanıyor” ve “meşru olmayan, hukuksuz bir masa” olarak 
tanımlıyordu. Toplu görüşme masasının yetersiz olduğu ve memurlara toplu söz-
leşme hakkının grevle birlikte verilmesi gerektiğini bizler de yıllardır söylüyoruz. 
Bir taraftan toplu görüşme masasını gayri meşru ilân edip ardından o masadan 
talepte bulunmak büyük çelişkidir. Bu tartışmalar arasında 2010 toplu görüşme-
leri yapıldı. Mutabakata varılan konular aşağıdaki tutanakla ilân edilmiştir.

Kamu İşveren Kurulu ile
Memur-Sen Konfederasyonunun Mutabakat Metni

1. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 2011 yılının birinci altı aylık döne-
minde % 4 ve ikinci altı aylık döneminde % 4 oranında artış olacak şekilde zam 
yapılması,
2. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. maddesi uyarınca yapılan ek 
ödemenin, Ocak 2011 tarihinden itibaren 80 TL artırılması,
3. Eş için ödenmekte olan mevcut aile yardımı ödeneğinin 2011 yılının birinci ya-
rısında 20 TL ve ikinci yarısında 20 TL artırılması ve aile yardımı ödeneğinin söz-
leşmeli personele de verilmesi,
4. Sendika üyesi kamu çalışanlarına 3 ayda bir 45 TL Toplu Görüşme Primi öden-
mesi,
5. Yılın her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının anılan dönemlerde yapı-
lan artış oranını aşması hâlinde, gerçekleşen enflasyon oranı ile söz konusu artış 
oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 1.7.2011, ikinci altı ay içinse 1.1.2012 tarihin-
den geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı 
olarak yansıtılması, üzerinde mutabakata varmışlardır.



islâm dünyası

Mustafa Özcan





2010 YILINA DAMGASINI VURAN
DÜNYA OLAYLARI
Mustafa Özcan

2010 yılı 21. asrın ilk on yılının sonunu temsil ediyor. 2008 ile 2009’un geçiş 
günlerinde dünya Gazze olaylarını yaşadı. Gazze olayları Türk-İsrail ilişkilerine 
damga vuran olaylar dizisini başlattı. 2010 yılında Mayıs ayında gerçekleşen Mavi 
Marmara baskını Türk ve dünya tarihine damgasını vurdu. 2010 ile 2011 geçiş 
günleri de Arap dünyasında tarihî dönüm noktası teşkil etti ve Arap baharı ya-
şandı; Arap dünyası 2011 yılıyla birlikte gecikmeli olarak 21. yüzyıla geçiş yaptı. 
Arap dünyası 2011 yılında “Sıra kimde?” tartışmasını yaşıyor. 2010 yılı bu açıdan 
bir hazırlık yılı oldu. 2010 yılı gerçek manada Wikileaks yılı oldu ve bilinen; ama 
söylenmeyen sırlar ifşa edildi ve ifşaat Tunus ve Mısır’daki olayların yaşanmasın-
da kısmen etkili oldu. 2010 yılında çok mühim olaylar yaşandı ve bu olaylardan 
bazılarını kronolojik olarak aşağıda bulacaksınız.

Ocak Kronolojisi

Ocak: İspanya AB dönem başkanlığını üstlendi. -Kazakistan, Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilâtının (AGİT) dönem başkanı oldu. -KKTC’de tüm kapalı alanlarda 
tütün ürünleri kullanımı yasaklandı. -Irak’taki çok uluslu gücün adı “Amerikan 
Güçleri-Irak” şeklinde değiştirildi. -Pakistan’da bir voleybol maçı sırasında bomba 
yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 96 kişi öldü.

3 Ocak: Kolombiya’daki Galeras Volkanı faaliyete geçti. -Venezuela’da yeni yıl 
kutlamalarında 157 kişi öldü.

4 Ocak: Rusya hükümeti, Gürcü Havayollarının ülkesine doğrudan uçak sefer-
leri yapmasına izin verdi. -Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma üçüncü kez 
evlendi. -Dünyanın en yüksek binası Dubai’de törenle açıldı. Dubai Kulesi, anten 
kulesiyle 818 metreye ulaşıyor.

5 Ocak: Çin’in doğusundaki Ciangsu’da 51 çocuk kurşundan zehirlendi. 
-Gürcistan Başbakanı Nika Gilauri, 2004 yılındaki Gürcistan güzellik yarışması-
nın adaylarından Marina Şamugiya ile evlendi. -Japonya’da dev bir orkinos ba-
lığı, açık artırmada 177 bin dolara satıldı. -İran, aralarında BBC, İnsan Hakları 
İzleme Örgütü, ABD’nin desteklediği yayın kuruluşları ve muhalif internet sitesi 
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Rahesabz’ın da bulunduğu 60 kurumu kara listeye alarak, vatandaşlarının bu ku-
rumlarla irtibatını yasakladı. -Suudi Arabistan’da ilk kez bir kadın gazeteci savaş 
muhabiri oldu.

6 Ocak: Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombalarından kurtulan tek kişi 
olarak resmen kabul edilen Tsutomu Yamaguçhi 93 yaşında öldü. -Tayvan’da çev-
reci bir çift, atık gazete kâğıtlarından küçük bir okul yaptı. -Pakistan’ın tanınmış 
komünist şair, yazar ve gazetecisi Saif Banvi, 65 yaşında Karaçi’de öldü.

11 Ocak: Hırvatistan’da cumhurbaşkanı seçimini, muhalefetteki Sosyal 
Demokratların adayı İvo Josipoviç kazandı. -İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 
Milano’da uğradığı saldırının ardından yaklaşık bir ay boyunca ortalıkta görün-
memesinin ardından Roma’ya dönerek işbaşı yaptı.

12 Ocak: Karayip Denizi’ndeki ada ülkesi Haiti’de 7,0 büyüklüğünde deprem 
meydana geldi. 250 bin kişi hayatını kaybetti.

14 Ocak: Amerikan insansız uçağının Kuzey Veziristan’daki bir medreseye dü-
zenlediği saldırıda Pakistan Talibanı lideri Hakemullah Mesud’un öldüğü iddia 
edildi.

15 Ocak: Japon hükümeti, Afganistan’da 2001 yılında ABD önderliğinde baş-
latılan askerî harekâta destek amacıyla Hint Okyanusu’nda konuşlandırılan yakıt 
ikmal misyonuna son verdi. -Ukrayna, eski SSCB lideri Josef Stalin’i 1932-33 yılla-
rında Ukrayna’da meydana gelen ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan suni 
açlığın (Holodomor) suçlusu ilân etti. 

16 Ocak: İspanya’da zengin; ancak sade bir vatandaş olan Juan Ignacio Balada 
adlı kişi, kraliyet ailesine yaklaşık 30 milyon avro miras bıraktı. -Mısır’ın en bü-
yük muhalefet hareketi Müslüman Kardeşler, muhafazakâr kanattan Muhammed 
Bedii’yi yeni lideri seçti.

Okuma Parçası
İhvan; Yol Ayrımında mı, Yoksa Yolun Sonunda mı?
Mustafa Özcan, Millî Gazete, 2.1.2010

Müslüman Kardeşler kurulalı tam 82 yıl oldu. Esasında, Müslüman Kardeşler, 
Hilâfet’in yıkılması ve üzerine gelen tartışmalar üzerine 1928 yılında Hasan el 
Benna tarafından kaim-i makamı hilâfet niyetiyle kurulmuştu. Lâkin 44 yılını aş-
mayan ömrü ve ansızın gelen ölümle birlikte Müslüman Kardeşler hareketi öksüz 
ve projesi de yetim kalmıştır. Ondan sonra gelen liderlerin “fez / eşsiz” olarak ta-
nımlanan karizmasını yakalayamamaları, bundan yoksun olmaları ve eksik temel-
lerini sağlamlaştıramamaları ve gelişmelere göre uyarlayamamaları Müslüman 
Kardeşler tecrübesini de yarım ve akim bırakmıştır.

Bediüzzaman’ın dediği gibi, aslında Müslüman Kardeşler projesi lidere, yani 
mürşide bağlı bir projedir ve hakiki mürşidin yokluğunda hareket de yoktur. Lider 
eksenli bir harekettir. Hareket birçok fırtına atlatmış ve teşkilât dışından seçilen 
ikinci Mürşit Hasan Hudeybi ile sonraki Mürşit Ömer Telmisani, hareketi şiddetin 
dışında tutmuşlar ve hareketten ziyade, onu dinî bir cemaat ve hizmet anlayışı 
çerçevesine oturtmuşlardır. Lâkin Müslüman Kardeşler, 80 kusur yıllık tarihleri 
içerisinde üzerlerinden şiddet töhmetini bir türlü atamamışlardır.
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Katıldıkları Filistin cihadı ardından Faruk tarafından hapishanelere atılmışlar 
ve akabinde de Tanzim es Sırrı adıyla bilinen gizli cihaz, Müslüman Kardeşleri ya-
saklayan Nakraşi Paşa’yı öldürmüş ve ardından da devlet intikam saikıyla Hasan 
el Benna’yı şehit etmiştir. Bundan sonra ise Müslüman Kardeşler mihnet dönemi-
ne girmiş ve iç kalesine çekilmiştir. Cemaat, Nasır döneminde; önce 1954 ve son-
rasında da 1965 ile 1967 yıllarında darbe üzerine darbe yemiştir. Bu furyalarda, 
asrın en iyi hukukçularından Abdülkadir Udeh asılarak şehit edilmiştir. Ardından 
asrın en parlak mütefekkirlerinden olan Seyyit Kutup da Nasır tarafından acıma-
sızca idam edilmiştir. İşte bu dönemlerde Müslüman Kardeşler kabına çekilmiş ve 
siyasete kısmen veda etmiş veya asgari çerçevede sürdürmüştür. Ömer Telmisani, 
cemaati, sıkı bir denetim altına almış ve şiddetten hem fikren, hem de eylem ola-
rak uzak tutmuştur. Buna rağmen yine de Enver Sedat gibiler tarafından suçlan-
maktan da kendini kurtaramamıştır.

*
Esasen her şey gibi 82 yıl içinde Müslüman Kardeşler de yaşlanmış veya yaşlan-

ma belirtileri göstermiştir. Şiddetten maada birçok yeni suçlama ile karşı karşıya 
kalmıştır. Bunlardan birkaçı şöyledir: Boğazına kadar siyasete batmıştır ve dinin 
özünü siyaset olarak algılamıştır. İkinci olarak, şer’i ve rabbani bir hareket ola-
rak liderliğini teknokrat kesimlere kaptırmıştır. Muhammed Gazali veya Kardavi 
gibi ulema eksenli bir hareket olacağı yerde, aksine ulemanın kenarında kaldığı 
bir hareket olarak sivrilmiş ve temayüz etmiştir. Yenileme ve tecdit maksadıyla 
yola çıkan hareket, zamanla dinamizmini kaybetmiş ve durağanlaşmıştır. Tecdit 
ve yenilenme hareketi, kendisini yenileyememiştir. Nomenklatura tipli liderlerle 
birlikte Sovyet sistemi gibi yaşlanmış ve bünyesine taze kan transfer edememiştir. 
Uzun yıllar İhvan içinde olan Abdusettar Milici, İhvan’ın bazı gizli sırlarını ifşa 
etmiş ve İhvan’ın sertlik yanlısı ve Gizli Teşkilât’ının devamı niteliğindeki gizli ve 
görünmez başkanlar tarafından yönetildiğini ileri sürmüştür. Ona göre, Mustafa 
Meşhur, Gizli Teşkilât’ın atadığı bir başkandır ve Mahmut İzzet onun geleneğini 
devam ettirmektedir. Özellikle de son dönemlerde mürşitlik postuna oturan li-
derler sureta liderlerdir ve onların görüntüsünün arkasında gizli teşkilâtın gizli 
ve görünmez adamı vardır. Bu tip organizmalar bizde Ergenekon çerçeveli, bir 
numara kimdir, tartışmalarını hatıra getirmektedir. “Kol kırılır yen içinde kalır” 
misali Abdussettar Milici’nin iddiaları önceleri yalanlanmış ve reddedilmiş; lâkin 
Muhammet Mehdi Âkif’in İrşat Bürosu ile girdiği ihtilaflar neticesinde çekilme 
arzusunda ısrarı sonucu kavga yüzeye taşmış ve gizlenemez hâle gelmiştir.

*
Mürşit yardımcısı Muhammed Habib’in yardımcılıktan azledilmesine ilâveten 

İrşat Bürosuna da seçilememesi (Nomeklatura’daki Siyasi Büroya benziyor) ihti-
lafın su yüzüne çıkmasına ve sorunun patlamasına neden olmuştur. Bunun üze-
rine teskin etme çabalarına rağmen, akacak kan başta durmamış ve Habib, bütün 
yetki ve sorumluluklarından istifa ettiğini ve cemaate fert olarak yeniden geri dön-
düğünü ilân etmiştir.

Öteki kesimler ise istifasının karşılığı olmadığını, zaten bu makama seçimler 
sırasında seçilemediğini ileri sürmüşlerdir. Dolayısıyla İhvan’da sancılı 8. mürşit 
seçimi bir şekilde İhvan’ın sonunu getiren bir sürece dönüşmüştün. Rejimin sil-
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keleyemediği İhvan’ı, seçimlerde hile iddiaları silkelemiştir. Cemal Haşmet gibi 
kimileri bunu komplo ile izah etmeye yeltenmektedir. Aynen İran gibi, cemaat, 
ılımlılarla muhafazakârlar arasında ikiye bölünmüştür, Cemaat içinde Gizli Yapıyı 
temsil eden Mahmut İzzet ile ılımlı veya reformcu kanadı temsil eden Muhammed 
Habib ve Abdulmün’im Ebu’l Futuh ve İsam Aryan gibiler ayrı baş çekmektedir. 
Cemaat içindeki bu kumkumanın dışa yansımaması ve bütünlük görüntüsün 
devamı için Abdülmünim Ebu’l Futuh ve Muhammed Habib’den boşalan İrşat 
Bürosundaki bir koltuğa İsam Aryan getirilmiştir. Bu ılımlıları teskin girişimi 
ise de aksi bir sonuç vermiştir. Esasen bunu daha evvel yapmış olsalardı zaten 
Muhammed Mehdi Âkif istifa etmeyecekti. Zira Aryan’ı seçtiremediği için istifa 
kararı almıştı. Lâkin iş işten geçtikten sonra sertlik yanlıları veya muhafazakarla-
rın İsam Aryan’ı İrşad Bürosuna seçmeleri Reformcu kanadı kızdırmış ve bu seçi-
mi, manipülasyon olarak değerlendirmelerine yol açmıştır. Velhasıl, 82 yıl sonra 
İhvan ya bitiş çizgisine ya da yol ayrımına gelip çatmıştır.

17 Ocak: Irak’ta Saddam Hüseyin döneminin dışişleri bakanlarından Tarık 
Aziz felç geçirdi ve konuşma yetisini kaybetti. -Şili’de yapılan devlet başkanlığı 
seçimini 52 yaşındaki işadamı Sebastian Pinera kazandı.

19 Ocak: Spencer serisinin kuramcısı Amerikalı yazar Robert B. Parker öldü. 
-Trajik bir aşk öyküsünü konu alan ünlü Love Story-Aşk Hikâyesi romanının ya-
zarı Erich Segal 72 yaşında öldü.

20 Ocak: Hamas liderlerinden Mahmud El Mabhuh Dubai’de kaldığı otelde 
öldürüldü. -Rusya’nın “Tesis” gözlemevi Güneş’te son 2,5 yılın en şiddetli patla-
masını tespit etti. -Haiti’de Jacmel kasabasında depremde yıkılan evin enkazının 
altından 23 günlük bebek sağ çıkarıldı. -Suudi Arabistan’da yetkililer, kadınların 
gittiği bir jimnastik salonunu kapattı.

21 Ocak: Genetik kod ve protein sentezindeki rolüne ilişkin çalışmaları nede-
niyle Nobel ödülü alan Amerikalı bilim adamı Marshall Nirenberg, 82 yaşında 
öldü.

22 Ocak: Amerikalı astronot, Uluslararası Uzay İstasyonundan (UUİ) ilk 
Twitter mesajını dünyaya gönderdi. -Ünlü İngiliz film yıldızı Jean Simmons, 80 
yaşında öldü.

25 Ocak: Etiyopya Havayollarına ait bir uçak, Beyrut havaalanından ayrılma-
sından kısa bir süre sonra Akdeniz’e düştü. 90 kişi öldü.

26 Ocak: Türkiye’de de bir dönem TRT tarafından yayınlanan Amerikan yapı-
mı Bonanza (Doludizgin) dizisinin hayattaki son üyesi Pernell Roberts öldü.

29 Ocak: İngiltere’nin eski başbakanı Tony Blair, ülkesinin ABD’nin Irak’ı iş-
galine katılmak için verdiği kararı savunmak için Irak Soruşturma Komisyonunda 
ifade verdi. -Çin’in başkenti Pekin’deki olimpiyat köyünde dünyanın en büyük çi-
kolata parkı açıldı.

30 Ocak: Mahatma Gandi’nin, bir yakını tarafından gizlice muhafaza edilen 
son külleri de Güney Afrika açıklarında denize döküldü.
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Şubat Ayı Kronolojisi

1 Şubat: Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen intihar saldırısında ölen 41 Şii öldü, 
106 kişi yaralandı. -Çin’in başkenti Pekin’de bir kadın, 60 metre yükseklikteki 18. 
katta bulunan dairesinin balkonundan kar yığınının üzerine düştü, kazayı birkaç 
kırıkla atlattı. -Barack Obama, Youtube’a canlı katılan ve soruları cevaplayan ilk 
ABD Başkanı oldu.

3 Şubat: Arap Birliği, ABD’nin dolaylı İsrail-Filistin görüşme önerisine destek 
verdi. 

4 Şubat: Dubai’de geleneksel tatlar sunan bir restoran, menüye “deve burger”i 
kattı.

6 Şubat: Çinli arkeologlar ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinde 100 mil-
yon yıl önce yaşamış dinozorların ayak izlerini buldu.

7 Şubat: Ukrayna’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda muha-
lif lider Viktor Yanukoviç kazandı. -Kosta Rika’da yapılan devlet başkanı seçimin-
de iktidar partisinin adayı Laura Chinchilla zaferini ilân etti.

8 Şubat: Avustralyalı sokak göstericisi Chayne Hultgren, aynı anda 18 kılıcı yu-
tarak yeni bir rekor kırdı. -Kuzey İrlanda’daki Cumhuriyetçi örgütlerden İrlanda 
Ulusal Kurtuluş Ordusu (INLA), silâhsızlanma sürecini tamamladığını açıkladı.

9 Şubat: Afganistan’da ölen İngiliz askerlerinin sayısı, Falkland Savaşı’nda 
(1982) ölen İngiliz askerlerinin sayısını geçti.

10 Şubat: Afganistan’daki Salang Geçidi’nde çığ düşmesi sonucu 157 kişi öldü. 
-Irak’taki ABD ordusu, herhangi bir ithamda bulunmadan yaklaşık 1,5 senedir ha-
piste tuttuğu Reuters foto muhabiri İbrahim Casim Muhammed’i serbest bıraktı. 
-Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti Başkanlığına, ekonomi bilimleri dok-
toru Magomedsalam Magomedev seçildi.

11 Şubat: Uruguay’da 1973’teki askerî darbeye liderlik eden eski diktatör Juan 
Maria Bordaberry (81), anayasayı ihlalden 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çin’in 
en önemli simgesi Çin Seddi’nin ülkenin orta kesimindeki Şaanşi eyaletinden ku-
zeybatısındaki Gansu eyaletine kadar uzanan 700 kilometrelik yeni duvarı keşfedil-
di. -Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela’nın 
hapisten çıkışının 20. yılı kutlandı.

12 Şubat: Frizbi’nin yaratıcısı Walter Fredrick Morrison öldü. -Dünya Basın 
Fotoğrafı ödülünü İtalyan Pietro Masturzo kazandı.

16 Şubat: Pakistan’ın Karaçi kentinde Taliban’ın iki numaralı ismi olarak bili-
nen Molla Abdulgani Baradar yakalandı. -ABD ordusu, Irak’taki askerlerinin sayı-
sını 2003’teki işgalden bu yana en düşük seviyesine indirdi.

18 Şubat: Pakistan’ın Hayber kentinde meydana gelen patlamada 31 kişi 
öldü, 100’den fazla kişi yaralandı. -Rusya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde 
(AİHM) reform öngören protokolü onayladı. -ABD Başkanı Barack Obama, Çin’in 
itirazına rağmen Tibet’in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama ile Beyaz Saray’da 
bir araya geldi.

19 Şubat: Nijer’de darbe yapıldı. -İran, “Cameran” adlı ilk yerli yapım muhribi-
ni Basra Körfezi’nde törenle denize indirdi. -Fas’ın Meknes kentindeki bir caminin 
minaresinin cuma namazı sırasında yıkılması sonucu 41 kişi öldü. -ABD’nin eski 
Dışişleri Bakanı Alexander Haig öldü. 
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22 Şubat: Afganistan’ın güneyinde süren NATO operasyonu sırasında 33 sivil 
öldü. 

23 Şubat: İran’da terör örgütü Cundullah’ın elebaşı Abdülmelik Rigi yakalan-
dı.

25 Şubat: Türkiye’ye nazire kabilinden İran ile Suriye arasında vize kaldırıldı.
27 Şubat: Şili’de büyüklüğü 8,3 olarak hissedilen deprem meydana geldi. 

500’den fazla kişi hayatını kaybetti.
28 Şubat: Fransa’nın en prestijli sinema ödüllerinden “Cesar”da büyük ödülü, 

yönetmenliğini Jacques Audiard’ın yaptığı Peygamber filmi aldı. -Tacikistan’da 
genel seçimler yapıldı. -İran’daki Cundullah, Abdülmelik Rigi’nin yerine El Hac 
Muhammed Dahir Beluş’u liderliğe seçti.

Mart Kronolojisi

1 Mart: Gürcistan ile Rusya Federasyonu arasında 2006’dan beri kapalı olan 
Kazbegi-Verhni Lars gümrük kapısı açıldı. 

2 Mart: Uganda’da meydana gelen toprak kaymalarında 3 köy toprak altında 
kaldı, 70 kişi öldü, 250 kişi kayboldu. 

3 Mart: Irak’ın Bakuba kentinde eş zamanlı düzenlenen intihar saldırılarında 
38 kişi öldü.

4 Mart: Gürcistan’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilân eden Abhazya’nın 
ilk lideri Vladislav Ardzinba 64 yaşında öldü. -Hindistan’da bir tapınakta çıkan iz-
dihamda 63 kişi yaşamını yitirdi. -ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, 
Ermeni iddialarının tanınmasına ilişkin tasarıyı 22’ye karşı 23 oyla kabul etti.

6 Mart: İspanya’da ilk kez İslâmi görüşlü ulusal bir parti kuruldu.
7 Mart: İngiliz aktör Richard Stapley (86) hayatını kaybetti. -AB dönem baş-

kanlığını yürüten İspanya’nın talebiyle ilk AB-Fas zirvesi yapıldı. -Irakta seçimler 
yapıldı. -İran’da kısa menzilli “Nasr-1” füzelerinin seri üretimine başlandı.

8 Mart: Eski Kıbrıs Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos’un 11 Aralık 
2009’da mezarından çalınan cesedi bulundu. Naaş ayın 11’inde yeniden defnedil-
di. -82. Oscar Akademi ödülleri sahiplerini buldu.

10 Mart: İsveç’te 3 gazete, İslâm dünyasını rahatsız eden karikatürü yeniden 
yayımladı. -Mısır’ın en yüksek dinî otoritesi El Ezher Şeyhi Muhammed Seyyid 
Tantavi, Suudi Arabistan ziyareti sırasında kalp krizinden öldü.

11 Mart: İsveç Meclisinde 1915 olaylarıyla ilgili tasarı 130 ret oyuna karşı 131 
oyla kabul edildi. -Geleneksel ay takvimine göre Kaplan Yılını kutlayan Çin’de, bir 
hayvanat bahçesinde 11 Sibirya kaplanı açlıktan öldü.

12 Mart: Hollanda’nın eski Dışişleri Bakanı Hans van Mierlo 78 yaşında öldü.
14 Mart: Amerikalı kadın kürekçi Katie Spotz, Atlas Okyanusu’nu tek başına 

geçti. 
15 Mart: Dünyanın en kısa adamı Çinli Hı Pingping öldü. -İnternet bugün, 

ilk “dotcom” (.com) alan isminin tescillenmesinin 25. yıl dönümünü kutladı. 
-Amerikalı oyuncu Peter Graves, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

20 Mart: Nepal’in eski başbakanı Girija Prasad Koirala öldü. -ABD’nin eski 
içişleri bakanlarından Stewart Udall, 90 yaşında öldü.
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23 Mart: İslâm Konferansı Teşkilâtı (İKT) Genel Sekreteri Ekmelettin 
İhsanoğlu’na Pakistan Devleti tarafından “Hilal-i Pakistan” nişanı verildi. 
-İngiltere, Dubai suikastında İngiliz pasaportlarının kullanılması konusuyla ilgili 
Londra’daki İsrailli bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. -Matematikteki en 
zor problemlerden birini çözen “dünyanın en zeki adamı” olduğu söylenen Rus 
matematikçi, 1 milyon dolarlık ödülü elinin tersiyle itti. -Çin’in kuzeydoğusundaki 
Liaoning eyaletinin başkenti Şınyang’da yaşayan bir çocuk, el ve ayaklarında bu-
lunan 31 parmakla dünya rekoruna sahip oldu.

26 Mart: Irak’ta düzenlenen çifte bombalı saldırıda 42 kişi öldü, 65 kişi yara-
landı. -Güney Kore donanma gemisi Kuzey Kore’nin batı kıyısında battı, 46 gemici 
öldü.

28 Mart: ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan’a sürpriz ziyarette bulun-
du.

29 Mart: Moskova metrosunda iki kadın intihar eylemcisi tarafından düzenle-
nen iki saldırıda 37 kişi öldü.

30 Mart: Dünyanın en büyük atom altı parçacık çarpıştırıcısı olan Büyük 
Hadron Çarpıştırıcısında iki proton ışını rekor hıza ulaştırılarak çarpıştırıldı. 
Bugüne kadarki en büyük enerji açığa çıkarıldı.

Nisan Kronolojisi

1 Nisan: Yunanistan’ın eski başbakanlarından Canis Canetakis öldü.
4 Nisan: Irak’ın başkenti Bağdat’ta bomba yüklü üç araçla arka arkaya düzen-

lenen saldırılarda 35 kişi öldü, 200’den fazla kişi yaralandı.
5 Nisan: Pakistan’ın kuzeybatısındaki büyük kent Peşaver’de 5 patlamada 

38 kişi öldü, 100’den fazla kişi yaralandı. -Meksika’nın kuzeybatısındaki Aşağı 
Kaliforniya bölgesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde iki kişi öldü, 
yüzlerce kişi yaralandı.

6 Nisan: Bağdat’ta şiddet olaylarında 45 kişi öldü, 130’dan fazla kişi yaralandı. 
-Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde Maocu gerillaların düzenlediği iki saldırıda 
60 asker öldü.

7 Nisan: Kırgızistan’da darbe... Devlet Başkanı Kurmanbek Bakıyev başkent 
Bişkek’ten kaçarak, Oş kentine sığındı, geçici hükümet kuruldu, başına da eski 
Dışişleri Bakanı ve Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Roza Otunbayeva getiril-
di. ABD ile Rusya, Soğuk Savaş dönemi sonrası tam olarak ilk nükleer silâh indiri-
mini öngören tarihi antlaşmayı Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da imzaladı.

Okuma Parçası
Kırgızistan’da Patrona Halil Ayaklanması
Mustafa Özcan, Millî Gazete, 9.4.2010

Orta Asya’nın en istikrarsız ülkelerinin başında Kırgızistan geliyor. Bunun temel 
nedeni halkının genelde göçebeliğe daha yatkın olmasıdır. Arapça tabiriyle be-
deviyet / göçebelik hâli istikrarsızlık unsurlarının başında gelmektedir. Zira gö-
çebelik büyük ölçüde merkeziyete, düzene ve kurala karşıdır. Dolayısıyla devlet 
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düzeninden ziyade, kabile düzenine yatkındır. Türk kabileleri ve unsurları arasın-
da göçebelikten yerleşik yapıya en son geçenler Kırgızlardır. Bu açıdan Bişkek’in 
düşmesi bize Bağdat’ın düşmesini hatırlattı. Yoğun dumanlar arasında en fazla 
dikkati çeken husus, yağma görüntüleriydi. Bağdat düşerken de böyle olmuştu. 
Bişkek’in bu ikinci düşüşü bize tam da birincisini hatırlatıyor. Asker Agayev’in 
devrilmesi ve Moskova’ya kaçmak zorunda kalmasını takip eden olaylar dizisin-
de Türklere ait işyerleri de hem kundaklanmış, hem de yağmalanmıştı. Benzeri 
tabloyu televizyon başlarında Bağdat düşerken de görmüştük. Bağdat düşerken 
gördüğümüz hususlardan birisi de arşivlerin, kütüphanelerin ve dosyaların da ya-
kılması, yağmalanması ve kaçırılmasıydı. Bağdat ve Bişkek yağmalarını bizzat gör-
mesek de ikisi arasında bir irtibat ve ilinti kurabiliyoruz. Bir benzerini düşmesin-
den çok sonra Mogadişu’da bizzat müşahede etmiştim. Siad Barre’nin başkanlık 
sarayından geri kalan kırıntılardan biri olan son alafranga tuvalette el arabasına 
konulmuş ve kimsenin olmadığı başkanlık sarayından kaçırılıyordu. Başka kaçırı-
lacak bir şey kalmayınca geride kalan en son şey alafranga tuvalet de olsa onu da 
götürüyorlardı. Alaturka olsaydı nasipsizlerin o şansı da olmayacaktı! Maalesef bu 
cehalet ile bedeviyetin izdivacının bir acı mahsulüdür.

Bişkek’in ikinci defa yakılması ve yağmalanması bize bir başka cihetle de 
Patrona Halil ayaklanmasını hatırlatıyor. Yabancı ajanslar sözbirliği etmiş gibi 
geçtikleri gözlem ve haberlerinde 18 yaşın altındaki mahmur gençlerin arbe-
de çıkardıklarını ve yağmalama işlerine mübaşeret ettiklerini ortaya koyuyor. 
Bu bıyıkları yeni terleyen gençler veya Kırgız tarzı Patrona Halil adayları Beyaz 
Saray’dan kaçan Kurmanbek Bakiyev yönetimini istibdat ve kayırmacılıkla suç-
luyorlar. Anlatılanların en azından bir kısmı muhtemelen doğrudur. Zira devrik 
yönetimin mantalitesi de aynı idi. Yani idare tarzı kabilecilik tercihlerine daya-
lıydı. Bundan dolayı özel tercihlerinin olması ve bunları uygulaması muhtemelin 
ötesinde muhakkaktır. Lâkin bu isyancıları ve yağmacılıklarını haklı çıkarmıyor. 
Asker Agayev’den sonra onun halefi Kurmanbek Bakiyev’e de aynısını reva gös-
terdiler. Dolayısıyla burada bir Patrona Halil mantığı var. Bunun merkezinde de 
yağmacılık sanatı bulunuyor. Bunun dışında dünya, etme bulma dünyasıdır ve 
Agayev’e yapılanlar bir şekilde halefi Bakiyev’e de yapılmış oldu. 

Bişkek’te faaliyet gösteren özellikle Türk şirketleri de arbededen ve yağmala-
madan nasiplerini ve paylarını almış bulunuyorlar. Bakiyev’in evi ve ikametgâhı 
olan Beyaz Saray bile yağmalamadan kurtulamaz ise tabiatıyla yabancılara ve 
Türklere ait işyerlerinin de herhangi bir masuniyeti kalmayacaktır. Bu bağlamda, 
Beta Stores, Vefa Center, Goin AVM gibi büyük alışveriş merkezlerinde ve şehir 
merkezinde bulunan bazı mağazalarda, restoranlarda ve kafelerde yağmalama 
olayları yaşandığı tespit edildi. Arbede esnasında yağmalanan Beta Store mağa-
zasında da bazı Türkler rehin kalmış. Cumhurbaşkanı kaçmış ve nerede olduğu 
hakkında çelişkili haberler gelirken Başbakan Daniyer Üsenov da istifasını vermiş 
bulunuyor. Bunun sonucunda geçici bir kabine teşekkül etti ve bu kabinenin ba-
şına da muhalif liderlerden biri olan eski Dışişleri Bakanı Rosa Otunbayeva geti-
rilmiştir.
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Patrona Halil ayaklanması 28 Eylül, 1730’da başlayıp üç gün sürmüştür. 
Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam edilmiş; Sultan III. Ahmet taht-
tan indirilmiş ve tahta I. Mahmut cülus etmiş ve sonradan Lale Devri adı verilecek 
devir sona erdirilmiştir. Zamanın tarihini yazan Mehmet Raşit Efendi ve İsmail 
Asım Efendi, tepkilerin ve öfkelerin korkunç bir ayaklanmaya dönüşmesinde, 
geceli gündüzlü ziyafetlerin, Çırağan eğlencelerinin, sefere çıkmak istemeyen pa-
dişahla sadrazamının Davutpaşa Sarayı bahçelerine gidip bülbül dinlemelerinin 
başrolü oynadığını yazarlar. Tarihçi Şem’danî-zâde ise daha pratik bir anlatım ile 
ayaklanmaya neden olan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’yı “mirasyedi meşrep, 
gece gündüz zevku sefa icad idüb halkı aldatacak şey lazımdır deyû bayramlarda 
meydanlarda dolaplar, beşikler, atlı karıncalar, salıncaklar kurdurur; erkeklerle 
kadınları karışık salıncağa bindiren, salıncağa binub inerken babayiğit delikanlı-
lara kadınları kucaklattıran, hoş-seda ile şarkılar söylettiren” kişi olarak tarif eder. 
Topluluk tepkilerini halk ihtilalına döndürmeyi başaranlar, gerçekte Nevşehirli 
Damat İbrahim Paşa’nın siyasi hasımlarıydı. Patrona Halil ayaklanması ile Bişkek 
ayaklanmasının ortak yönü ayaklanmacıların ayak takımından oluşması ve 
şikâyetlerinin de benzerliğidir.

Okuma Parçası
Lale Devri ve Devrimi’nin Sonu
Mustafa Özcan, Millî Gazete, 11.4.2010

Doğrusu Kırgızistan’la alâkalı olarak ilk yazdığım Kırgızistan’da Patrona Halil 
Ayaklanması yazısını yazarken 5 yıl önceki devrimin veya darbenin Lale Devrimi 
olarak anıldığını hatırlamıyordum. Ertesinde haberlerle birlikte, 2005 yılındaki 
ayaklanmanın getirdiği siyasi değişimin Lale Devrimi olarak anıldığını hatırladım. 
Bu defa geçen yazım daha bir anlam kazandı. Zira Osmanlı’da Lale Devri’ni bitiren 
Patrona Halil Ayaklanması olmuştur. Kırgızistan’da da Lale Devrimi’ni bitiren işte 
bu yeni kalkışma ve ayaklanma olmuştur ki ben de buna Kırgızistan tarzı Patrona 
Halil Ayaklanması dedim. İlginçtir, yer kabuğu depremlerle birlikte çatlarken ve 
sallanırken ülkeler de ekonomik deprem, kriz ve yıkımlarla sallanıyor. Bundan 
dolayı “sırada hangi Kırgızistan var” sorusu gündemin merkezinde yerini koru-
maktadır. Açık toplum nazariyesi ve George Soros’un dünyada tetiklediği renkli 
devrimler; piyasa gerçeğinin halk gerçeğiyle uyuşmadığı ortamlarda birer ikişer 
sönüyor ve ortadan kalkıyor. Ukrayna gibi ülkelerde renkli devrimler sona erdiği 
gibi Kırgızistan’da da daha kanlı bir biçimde nihayet bulmuştur. Halkın ve top-
lumların gerçeği, aldatma üzerine kurulu kurgu ve sahte gerçekleri yıkıyor. Musa 
Aleyhisselam’ın yedi beyza’sının ve asasının sihirbazların araçlarını yutması gibi. 
İlginçtir, küreselleşmenin merkezleri bile son dalga krizlerle birlikte zarar gördü-
ler. ABD ile birlikte bütün dünya ekonomik olarak sallanırken hiç sarsılmayacağı-
nı umut ettiğimiz Dubai büyük bir krizden geçiyor. Bazı AB ülkeleri ise ekonomik 
kriz içinde deniz dalgaları arasındaki kayık gibi sallanıyor. Yunanistan, Portekiz ve 
İspanya gibi ülkeler buhran denizinin ortasında bir kurtarıcı bekliyorlar.

Kırgızistan’da zamlar ve Bakiyev’in oğlunu Mübarek gibi veliaht ilân etmesi 
söylentileri Lale Devrimi’nin sonunu getirmiştir. Maalesef Arap âlemiyle Türk 
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dünyası mali ve siyasi yolsuzluklar bakımından birbiriyle yarışmaktadır. Yemen 
lideri Ali Abdullah Salih oğlu Ahmet’i, Mübarek Camal’i ve Kaddafi Seyfülislâm’ı 
veliaht yapmak istiyor ve bu yöndeki gayretleri biliniyor. Orta Asya’da da böyle 
bir durum var. Bu yönde en istikrarlı olanı Kazakistan. Kazak lider de damadı 
ile siyasi imajı arasında tercih yapmak durumunda kalmıştı. İstihbaratın başında 
olan damadı başına buyruk hareket ediyor ve hoşuna giden yerlere el koyuyordu. 
En azından böyle söylentiler bulunuyordu. Özbekistan’da da İslâm Kerimov’un 
kızıyla alâkalı böyle söylentiler var. Daha 5 yıl önce iktidara gelen Bakiyev ise daha 
iktidar balayı bitmeden bütün hızıyla yerini oğluna teslim etmeye hazırlanıyor gö-
rüntüsü verince iş işten geçmiş ve zamlara da öfkelenen halk tavanı başına yıkmış-
tır. Bu gerçek bir Patrona Halil Ayaklanması’dır. Aile arasında devleti paylaşmaya 
hazırlanırlarken şimdi yeni gelen rejim Bakiyev’in oğulları ve kardeşini cinayet 
ve yolsuzluklarla suçluyor. Rus basınının edindiği bilgiye göre, geçici hükümetin 
İçişleri Bakanı Bolot Şerniyazov, Bakiyev’in kardeşi ve iki oğlu Şanibek, Marat ve 
Maksim Bakiyev hakkında ateşli silâhların yas dışı kullanımı ve birden fazla insanı 
kasten öldürmek suçlarından dava açıldığını duyurdu. Şerniyazov, bu üç kişinin 
güvenlik güçlerinin ateş etmesi yönünde emir verdiği konusunda ellerinde somut 
deliller olduğunu söyledi. Bişkek belediye başkanı ve diğer yetkililerle ilgili de ben-
zer yönde davaların açılacağı gelen haberler arasında.

Türkiye de inşallah bu gelişmelerden ders alır. Zira 8 yıllık AKP iktidarını Lale 
Devri’ne benzetenler çok. İstanbul da Lale Devri’ndeki gibi lalelerle anılıyor. Her 
lale diken lale devri ile birlikte anılmaz. Lâkin israf ve kayırma yapılıyor ve halk 
birtakım yapmacık estetik çalışmalarla iğfal ediliyorsa veya iktidar mensupları 
Fransız kraliçelerinden birisinin dediği gibi “ekmek bulamıyorsanız pasta yesin-
ler” anlayışını temsil ediyorsa orada potansiyel olarak bir veya birden fazla Patrona 
Halil müsveddesi vardır. Şartlar oluşursa kendisi hazır olur. Lale Devrimi’nin ve 
Nevşehirli İbrahim Paşa’nın en önemli yöntemlerinden birisi halk goygoyculuğu 
veya popülizmidir. Burada siyasi popülizmden maksat, halkı oyalamak ve eğlence 
ile gerçeklerden koparmaktır. İşte bundan dolayı “krizle gelen krizle veya popü-
lizmle gelen popülizmle gider” demişlerdir. Halk bir yere kadar aldatılır sonun-
da ya uyanır ya da Firavun ve avanesiyle birlikte denize batar. Firavun’un denize 
Karun’un da toprağa batması ilginçtir ve bize “el cezau min cinsil’l amel / mükâfat 
ve mücazat işin türüne göre değişir” kaidesini hatırlatmaktadır. Kur’an-ı Kerim 
Firavun’a kanarak onunla birlikte batanları şöyle tasvir etmektedir: Fe estehaffe 
kavmehu fe atauhu. Firavun halkını kandırdı halkı da ona boyun eğdi. Allah’tan, 
Firavun adayları ve aldattığı benzer kavimler için ivedi intibah ve uyanma niyaz 
ederiz.

10 Nisan: Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve beraberindeki heyeti ta-
şıyan Tu-154 tipi uçak aşırı sisli havada iniş yapmaya çalışırken düştü. Uçakta bu-
lunan 132 kişiden kurtulan olmadı. Kaza ile ilgili rapordan sonra Polonya zımni 
olarak Rusya’yı suçladı.

11 Nisan: Sudan’da parlamento ve devlet başkanı seçimleri yapıldı. Seçimler 3 
gün sürdü. Ömer El Beşir yeniden devlet başkanı oldu.
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12 Nisan: ABD’nin gazetecilik alanındaki en saygın ödülü Pulitzer ödüllerinin 
bu yılki sahipleri belli oldu. -İlk kez Amerikalı olmayan, İngiliz silâh üreticisi “BAE 
Systems”, dünyanın bir numarası hâline geldi. -Kuzey İrlanda’nın emniyet ve yar-
gı yetkileri Londra’dan Belfast’a resmen devredildi.

14 Nisan: Çin’in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,1 büyüklüğünde dep-
rem meydana geldi, 2 binden fazla insan öldü. -UNESCO-Guillermo Cano 2010 
Basın Özgürlüğü Ödülü, Şilili kadın gazeteci Monica Gonzalez Mujica’ya verildi. 
-İzlanda’da 20 Mart’ta patlayan tehlikeli yanardağda ikinci patlama meydana gel-
di. Yanardağın gökyüzüne püskürttüğü kül bulutunun bütün Avrupa’da hava saha-
larının kapatılmasına ve hava trafiğinin felç olmasına neden oldu. -Kırgızistan’ın 
devrik Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev Kazakistan’a kaçtı. -Doğalgaz zengi-
ni Türkmenistan, Uluslararası Doğalgaz Kongresine ev sahipliği yaptı. Başkent 
Aşkabat’taki Sergi Köşkünde düzenlenen kongreye, 32 ülkeden 400 kadar delege 
katıldı.

17 Nisan: Uganda’da “dünyanın en genç kralı” ilân edilen Oyo Nyimba Kabamba 
Iguru Rukidi, resmen taç giydi. -Japonya’nın başkenti Tokyo’ya 41 yıldan beri ilk 
defa kar yağdı.

18 Nisan: KKTC’de yapılan cumhurbaşkanı seçimini Başbakan ve Ulusal Birlik 
Partisi’nin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Derviş Eroğlu ilk turda kazandı. -Kübalı 
yazar ve siyasi eylemci Carlos Franqui yaşamını yitirdi.

19 Nisan: Irak’taki El Kaide’nin lideri Ebu Eyüp El Masri öldürdü.
20 Nisan: Şili Katolik Kilisesi, tacizde bulunmakla suçlanan papazların kur-

banlarından özür diledi. -BP’nin Meksika Körfezindeki platformunda meydana 
gelen patlamada 11 kişi öldü. İki gün sonra da bu platforma bağlı, denizin 1500 
metre altındaki bir kuyudan suya milyonlarca litre ham petrol karışmaya başladı. 

21 Nisan: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Aile Kadın ve Gençlik 
Bakanı Kristina Schröder ile birlikte, genç kızları teknik mesleklere özendirmek 
amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Girls Day” günü kapsamında, ara-
larında 6 Türk kızının da bulunduğu 24 kız öğrenciyi başbakanlıkta ağırladı.

22 Nisan: Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan’ın Türkiye 
ile imzaladığı protokollerin onaylanmasının askıya alındığını; ancak sürecin terk 
edilmediğini söyledi. -Lenin’in 140. doğum günü kutlandı. 87. ölüm gününde ise 
naşının gömülmesi istendi.

25 Nisan: Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz vilâyetinde üç kız okuluna düzen-
lenen gaz saldırısında 80 öğrenci zehirlendi. -Güney Sudan ordusu ile Darfurlu 
Arap Rizeigat kabilesi arasında çıkan çatışmada 55 kişi öldü, 85 kişi yaralandı. 
-Avusturya’da yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere 6 milyon 355 bin 620 
kayıtlı seçmen, sandık başına gitti. -Dünyada tek “At Bakanlığı”nın bulunduğu 
Türkmenistan’da “At Bayramı” coşkuyla kutlandı.

Mayıs Ayı Kronolojisi

1 Mayıs: Bolivya’nın sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales, yabancılara ait üç özel 
elektrik şirketini ulusallaştırdı. -Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir camiye dü-
zenlenen bombalı saldırıda 39 kişi öldü.
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3 Mayıs: Filistinlilerin efsanevi lideri Yaser Arafat’a yakın isimlerden ve danış-
manlığını yapan Neturei Karta lideri Moşe Hirsch 86 yaşında öldü.

4 Mayıs: Tayvan, Çin’de ilk resmî dairesini açtı. -Dünyanın en yaşlı insanı 114 
yaşındaki Japon kadın Kama Çinen öldü. -ABD’nin Meksika Körfezi kıyılarındaki 
petrol sızıntısı felâketi, İngiliz petrol şirketi British Petroleum’u (BP) zor durumda 
bıraktı. Felâketin şirkete maliyeti 3,12 milyar doları buldu.

6 Mayıs: İngiltere’de genel seçimler yapıldı. -Nijerya Devlet Başkanı Umaru 
Yar’Adua öldü.

7 Mayıs: Brezilya’da Amazon bölgesindeki bir cezaevinde 2002 yılında çıkan 
ayaklanmada 27 mahkûmun ölümünden sorumlu bulunan iki mahkûma 486 ve 
445,5 yıl hapis cezaları verildi.

8 Mayıs: Rusya’nın Sibirya bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen gri-
zu patlamasında 52 kişi öldü.

10 Mayıs: Irak’ta farklı kentlerde düzenlenen saldırılarda 100’den fazla kişi 
yaşamını yitirdi, 200’den fazla kişi yaralandı. -Filipinler’de devlet başkanı dahil 
genel ve yerel yaklaşık 18 bin yöneticinin belirleneceği seçimler yapıldı. Benigno 
Aquino seçimi kazandı.

11 Mayıs: Fransız Meclisi genel kurulu, peçeli çarşafın kamuya açık yerlerde 
yasaklanması konusunu görüşerek, bu konudaki karar tasarısını kabul etti. -Mısır 
hükümeti, olağanüstü hâl yasasını iki yıl uzattı. -İsveç’in batı kıyısında 130 yıldır 
görülmeyen 3 metreyi aşan uzunlukta, sahile vurmuş ölü dev ringa balığı bulun-
du. -Afganistan’daki uluslararası barış gücüne (ISAF) asker veren ülkelerin askerî 
temsilcileri, gelecekteki stratejilerini belirlemek amacıyla Berlin’de bir araya gel-
di.

12 Mayıs: Libya Havayolları Afrikiyah’ın Johannesburg-Trablusgarb seferini 
yapan uçağı Trablusgarb havaalanına inerken düştü. 104 kişinin öldüğü kazadan 
bir Hollandalı çocuk kurtuldu.

14 Mayıs: Irak’ın kuzeyinde bir 15 Mayıs: “Gazze’ye Özgürlük” seferleri kapsa-
mında aylardır hazırlıklarını sürdüren ve Gazze topraklarında ölen Amerikalı barış 
eylemcisi Rachel Corrie’nin adını taşıyan gemi, İrlanda’nın Dundalk Limanı’ndan 
Akdeniz’e doğru demir aldı. -Avustralyalı 16 yaşındaki Jessica Watson, 7 ayda tek 
başına tekneyle dünya turunu tamamladı.

16 Mayıs: Tarihin en önemli icatlarından ve bugün endüstriden tıbba, telefon 
şebekesinden DVD okuyucuya birçok kullanım alanı bulunan lazer ışını 50 yaşına 
bastı.

17 Mayıs: Afganistan’da Kunduz ile Kabil vilâyetleri arasında sefer yapan, için-
de 43 kişi bulunan bir yolcu uçağı düştü, kurtulan olmadı. -Aralarında Türkiye’den 
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da bulunduğu Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinden yardım kuruluşları, Gazze’ye en temel ihtiyaç maddelerinin 
geçişine izin vermeyen İsrail ambargosunu denizden delmek için harekete geçti.

19 Mayıs: Pakistan’ın aşiretler bölgesindeki Orakzai’de Taliban militanlarıyla 
güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 60 militanın öldürüldüğü bildirildi. 
-İspanya’nın Palencia kentindeki bir çiftlikte, dünyada ilk kez klonlama yöntemiy-
le “boğa buzağısı” doğdu.

20 Mayıs: ATM makinesinin mucidi İskoçyalı John Shepherd-Barron 84 ya-
şında hayatını kaybetti.
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21 Mayıs: ABD’de 1794 yılında basılmış gümüş dolar, 7 milyon 85 bin dolara 
satıldı. 

22 Mayıs: Hindistan’da inişe geçtiği sırada pisti ıskalayarak yere çarpan yolcu 
uçağındaki 160 kişi öldü. -İsveç’te basılan nadide bir pul, gizli yapılan özel açık ar-
tırmada 2,3 milyon dolardan alıcı buldu. -Irak, 20 yıl aradan sonra ilk kez Mısır’a 
büyükelçi atadı. -13 yaşındaki Amerikalı Jordan Romero, Everest’in zirvesine ula-
şan en genç dağcı unvanını aldı.

24 Mayıs: İran, uranyum takasına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna 
sunduğu mektupta, “Tahran bildirisiyle üstlendiği yükümlülükleri yerine getirme-
yi” taahhüt etti.

25 Mayıs: Matematikte Norveçli dahi matematikçi Niels Henrik Abel (1802-
1929) adına verilen “Abel Ödülü” Amerikalı matematikçi John Tate’in oldu. 
-Karayibler’deki ada ülkesi Trinidad ve Tobago’da ilk kez kadın başbakan seçil-
di. -Yunanistan, İsrail ile ortak eğitim tatbikatına başladı. -Amerikalı heavy metal 
grubu Slipknot’un basçısı Paul Gray ölü bulundu.

26 Mayıs: Irak hükümeti, Kuveyt ile çıkan mali sorunlar nedeniyle iflas 
eden devlet havayolu şirketi Irak Havayollarını kapattı. -Jamaika’nın başkenti 
Kingston’da güvenlik güçlerinin bir uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzen-
lemesinin ardından çıkan çatışmalarda çoğu sivil 60 kişi öldü, 211 kişi tutuklandı.

28 Mayıs: Pakistan’ın kuzeydoğusundaki Lahor kentinde, Ahmedi tarikatı üye-
lerinin gittiği iki camiye düzenlenen saldırılarda 80 kişi öldü, 108 kişi yaralandı. 
-Hindistan’da meydana gelen tren kazasında 90 kişi öldü. -Küresel ısınmaya dik-
kati çekmek için ve Türk-Japon Dostluk Yılı’nın 120. yılı etkinlikleri kapsamında 
Samsun’dan yola çıkan Türk bisikletçi Gürkan Genç (31) Türkmenistan’ın başken-
ti Aşkabat’a ulaştı.

31 Mayıs: Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler, istifa etti. -UAEK, İran’ın 
nükleer programına ilişkin son raporunda, İran’ın uranyum zenginleştirme faa-
liyetlerine devam ettiğini bildirdi. İsrail sabah namazı Mavi Marmara gemisini 
bastı ve 9 Türkiyeli Müslümanı şehit etti ve 50’den fazla yolcuyu da yaraladı.

Haziran Kronolojisi

2 Haziran: Bangladeş’in başkenti Dakka’da 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 20 
kişi öldü. -Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama istifa etti.

3 Haziran: Dakka’da elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından 
yedi binada çıkan yangında 104 kişi öldü. Fransa’nın kuzeyindeki Pas-de-Calais’de, 
peçeyle araç kullanan kadın sürücüye trafik cezası kesildi, ceza ertesi gün iptal 
edildi. -Endonezya’nın Açe eyaletinin bağımsızlığı için mücadele eden Özgür Açe 
Hareketinin (ÖAH) kurucu lideri Hasan Di Tiro, 84 yaşında öldü.

4 Haziran: Nijerya’da kurşun zehirlenmesinden 163 kişi öldü. -Rusya’nın 
Krasnodar bölgesinde yaşayan Armais Nazarov, 89 yaşında baba oldu. -Dünyanın 
çöpten yapılan ilk oteli, İtalya’nın başkenti Roma’da açıldı. -“Dünyanın en çir-
kin köpeği” Miss Ellie öldü. -Japonya’da Maliye Bakanı Naoto Kan, iktidardaki 
Demokratik Parti’nin liderliğine getirilmesinin ardından başbakan seçildi.
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5 Haziran: İsrail komandoları, Gazze’ye yardım götüren gemilere saldırının ar-
dından yola devam eden Rachel Corrie isimli gemiye de el koydu. -Avustralya’da 
ilk kez köpekler için konser verildi.

7 Haziran: Endonezya’nın Sumatra adasında bir köprünün çökmesi sonucu 12 
çocuk öldü. -Kuzey Kore lideri Kim Jong-il, kabinede bazı değişiklikler yaparak, 
başbakanlığa Choe Yong Rim’i atadı. İran’da bir banka, ilk kez sadece kadınlara 
hizmet veren bir şube açtı.

9 Haziran: BM Güvenlik Konseyi, İran’a nükleer programı nedeniyle yeni ve 
sıkı yaptırımlar getiren karar tasarısını 12 evet, 2 hayır ve 1 çekimser oyla kabul 
etti. Türkiye, oylamada hayır oyu kullandı. -Hollanda’da erken genel seçim yapıl-
dı. -Afganistan’ın Kandahar kentinde bir düğün töreninde meydana gelen patla-
mada 39 kişi öldü, 73 kişi yaralandı.

10 Haziran: Kırgızistan’ın güneyinde silâhlı çatışmalar çıktı. Oş kentinde 26 
kişi öldü, 450 kişi yaralandı.

11 Haziran: Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın (91) toru-
nunun çocuğu trafik kazasında öldü.

12 Haziran: İspanya ve Portekiz, AB’ye girişlerinin 25. yılını Portekiz’in başken-
ti Lizbon’daki Jeronimos Manastırında düzenlenen törenle kutladı. -Slovakya’da 
genel seçimler yapıldı. -Fransız anadenizbilim uzmanı Kaptan Jacques Cousteau, 
100. doğum yıldönümünde anıldı.

13 Haziran: Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezinde bulunan Merkez Bankasını 
işgal eden silâhlı grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 26 kişi 
öldü. -Japonların uzay araştırma aracı Hayabusa, yedi yıllık gezisinin ardından 
Dünya’ya döndü. -Belçika’da genel seçim yapıldı.

14 Haziran: Irak’ta martta yapılan genel seçimlerin ardından, meclis ilk kez 
toplandı. 

16 Haziran: Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan 
meclisinin onayıyla “Milletin Lideri” unvanını aldı.

17 Haziran: İsrail, Gazze’ye uygulanan ablukayı hafifletme kararı aldı. 
-Amerikan yönetimi, İran’a uyguladığı yaptırımları, nükleer programıyla bağlan-
tılı oldukları gerekçesiyle çok sayıda şirket ve bireyi kapsayacak şekilde genişletti.

18 Haziran: Nobel Edebiyat ödülü sahibi Portekizli yazar Jose Saramago öldü.
19 Haziran: Poseidon Macerası gerilim filminin İngiliz yapımcısı ve senaryo 

yazarı Ronald Neame 99 yaşında öldü. -Dünyanın en büyük dinozor mezarlığı, 
Kanada’nın Alberta eyaletinde bulundu.

20 Haziran: Bağdat’ta bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 30 kişi 
öldü, 60 kişi yaralandı. -Ünlü Meksikalı yazar, gazeteci, eleştirmen ve siyasi ey-
lemci Carlos Monsivais 72 yaşında öldü. -Kolombiya’da devlet başkanı seçimini 
eski Savunma Bakanı Juan-Manuel Santos kazandı.

22 Haziran: Kongo’da tren kazasında 76 kişi öldü, 300’den fazla kişi yaralan-
dı.

23 Haziran: ABD Başkanı Barack Obama, Orgeneral Stanley McChrystal’i az-
letti. -Avustralya’da Julia Gillard, ilk kadın başbakan oldu.

25 Haziran: Gürcistan’da kabine değişikliği yapıldı.
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Temmuz Kronolojisi

1 Temmuz: Pakistan’ın Lahor kentinde düzenlenen intihar saldırılarında 35 kişi 
öldü, 100’den fazla kişi yaralandı. -Belçika, AB dönem başkanlığını İspanya’dan 
devraldı. -İsveç’te zorunlu askerlik uygulaması kaldırıldı.

2 Temmuz: İngiliz romancı Berly Bainbridge 75 yaşında öldü. -Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’nde meydana gelen yakıt tankeri kazasında 204 kişi öldü. 

3 Temmuz: Mısır’ın kuzeyinde bir inek, çift başlı buzağı dünyaya getirdi.
4 Temmuz: Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçimini Bronislaw Komorovski 

kazandı. -Şiiliğin önde gelen otoritelerinden Lübnanlı Muhammed Hüseyin 
Fadlallah öldü.

Okuma Parçası
Fadlallah’ı Nasıl Değerlendirmeli? 
Mustafa Özcan, Yeni Akit, 7.9.2010

1990’lı yıllarda Amerikalılar Fadlallah’ı Bin Ladin’e benzer bir biçimde hedef tahta-
sına oturttuklarında ve terör listesine aldıklarında aslında belki istemeden de olsa 
Fadlallah’ın küreselleşmesinin önünü de açmışlardı. Şah’ın Ayetullah Humeyni 
için yaptığı yanlışı onlar da Fadlallah noktasında yapmışlardı. Bu onu ve ismini 
füze gibi öne fırlattı. Kitlelerin kahramanı yaptı. Ateşin kuru çimende yayılması 
gibi şöhreti afakı kapladı. Elbette İmad Müğniye’den farklıydı. Bununla birlikte, 
birkaç kez suikast teşebbüsünden kurtulduğu da mervidir. Lâkin 2000’li yıllara 
geldiğinde o da duruldu, Amerikalılar da duruldu ve bu yıllarda Şii âlemi içinde 
“bilge adam” olarak anılmaya başlandı. İsrail ve ABD karşısında muhalefetine ve 
ateşli eleştirilerine devam ediyordu. Lâkin özellikle de ABD’ye karşı bunu akıl çer-
çevesinde yürütüyordu. Ve belki de unutulmaması gereken bir nokta; onun önce-
ki görüntüsünü 2000’li yıllarda rehbere bağlı Hasan Nasrallah’ın devralmasıydı. 
Nasrallah eylemci yönünü tevarüs ettiğinden dolayı Fadlallah geri plâna çekilmiş 
ve ilmî faaliyetlerine ve Havza çalışmalarına ağırlık vermişti. Bu alanda büyük bir 
boşluğu doldurmuş ve Arap Şiiler nezdindeki en büyük merci-i taklit ve ayetullah-
lardan birisi olup çıkmıştır. Böylece Şii merciiyyetinde Beyrut’u Necef ve Kum ile 
yarışır hâle getirmiştir. Bu durum tabii ki Necef ve Tahran ve Kum tarafından ko-
lay hazmedilebilmiş değildir. Bununla birlikte, bağımsız şahsiyeti zamanla tutul-
masına ve sivrilmesine ve benimsenmesine neden olmuştur. Onu geleneksel çiz-
giden ayıran İran devrimine destek vermesidir. Lâkin bu destek mutlak ve şartsız 
olmamış, bilakis yolu devrimle birlikte devam etmemiştir. Bu devrimle yollarını 
ayırması anlamına gelmiyor; ama mesafe koyması anlamına geliyor. Zira devrim 
de kendisine mesafe koymuştur. Mesafenin mahiyeti şudur: İran devrimini be-
nimsemekle birlikte onun getirdiği bazı kurumlara mesafeli davranmıştır. Bu bağ-
lamda geleneksel ulema ile aynı zemini paylaşmıştır. Şeriatmedari, Hui ve Sistani 
ve Muhammed Mehdi Şemseddin gibi havza ve ilmiye hiyerarşinin tepesinde olan 
zevat gibi merciiyyet anlayışını veliyi fakihin şahsında birleştirmek isteyen tavra 
karşı durmuştur. Dolayısıyla dolaylı olarak devrime karşı ulemanın istiklaliyetini 
ve muhtariyetini savunmuştur.
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Bu meselenin diğer bir yüzü de veliyi fakih kavramını güncelleştiren 
Muntazari’nin uygulamalardan sonra fakihin yetkilerini nezaret ve denetimle sı-
nırlandırmak istemesidir. Arapların “tagavvul” dedikleri gibi veliyi fakih kavramı 
hem devlet üzerinde, hem de ulema üzerinde yetkilerini genişletmiş ve âdeta mut-
laklaşmıştır. Bu da beraberinde yakınmaları ve muhalefeti getirmiş ve Suruş gibi 
devrimci düşünürleri muhalif kategorisine sokmuştur. Suruş ile Muntezari’nin 
bu noktaya gelmelerinin temelinde yatan gerçek neden velayet-i fakih doktrini-
dir. Veliyyi fakih anlayışını bu nedenlerden dolayı tasvip etmezken bu yaklaşımı 
ile Arapların endişelerini de yatıştırmış, gönüllerine su serpmiştir. Bu yönüyle 
Arapların kendisine sempati beslemelerine de neden olmuştur. Apolitik bir ge-
lenekçi olarak Muhammed Mehdi Şemseddin ile zıt anlayışları temsil etmelerine 
karşılık bir noktada birleşmektedirler. Bu ortak nokta: Şiiliğin merkezileşmesine 
ve İran mihveri etrafında deveran etmesi fikrine ve çabalarına karşı durmalarıdır. 
Elbette söylem olarak sarahatle bu meseleyi gündeme getirmese bile yerel sada-
kate ve çeşitliliğe önem vermiş ve bu vakıaya karşı çıkan ve üzerinden atlamak 
isteyenlere de sıcak bakmamıştır. Bu ne vahdete karşı olmak ne de ulusal zemini 
onaylamaktır. Lâkin bu rızaya dayalı bütünleşme eğilimlerinin ve fırsatlarının oldu 
bittilerle harcanmasına karşı çıkmak ve iradelerin müsaderesiyle ve zorlamalarla 
zıtlaşmalara dönüşmesinin önünü kesmektir. Birtakım yüce değerler üzerinden 
başkalarını hiç yerine koymanın engellenmesidir. Dolayısıyla yaşadıkları ve dene-
yimleri Muhammed Fadlallah’ı hem dengeci, hem de ortak bir dil, ortak bir alan 
ve ortak kültür üretmeye amade ve arayışında olan bir şahsiyet hâline getirmiştir. 
Ortak kültür, 19. yüzyılda Doğu Birliği fikrine tekabül etmektedir. İnanca dayalı 
birlik ise İttihad-ı İslâm’ı hatırlatmaktadır. Fadlallah’ı Şii âlimler arasında sevilen 
ve eşsiz kılan husus farklılıklara saygıda yatmaktadır. Siyasi istibdada karşı çık-
manın tezahürleri arasında sosyal ve kamuoyu istibdadına da karşı çıkmak da ol-
malıdır. Dolayısıyla, Fadlallah hayatın dengesini keşfetmiş bir şahsiyetti. Bundan 
dolayı birlik arayışı içinde denge meselesini ihmal etmemiştir. Bu da değişik ke-
simlerce sevilmesinin iksiri olmuştur.

5 Temmuz: İslâm diniyle ilgili yorumlarıyla aşırı dincilerin tepkisini toplayan 
Mısırlı bilim adamı Nasır Hamid Ebu Zeyd hayatını kaybetti.

6 Temmuz: Tibet’in sürgünde yaşayan ruhani lideri Dalay Lama 75. yaşını kut-
ladı.

7 Temmuz: Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen saldırılarda 39 kişi öldü, 144 
kişi yaralandı.

8 Temmuz: Güneş enerjisiyle çalışan “Solar Impulse” adlı prototip uçak, 24 
saatlik deneme uçuşunu başarıyla tamamlayarak yere indi.

9 Temmuz: Pakistan’ın Afganistan sınırındaki aşiret bölgesinde düzenlenen 
intihar saldırısında 65 kişi öldü, 112 kişi yaralandı. -Slovakya’da İveta Radicov, 
ülkenin ilk kadın başbakanı oldu. -Türkmenistan’da bağımsız basın organlarına 
da izin verilmesi kararlaştırıldı.

11 Temmuz: Küba’nın uzun süredir kamuoyunda görülmeyen efsane lideri 
Fidel Castro, Havana’daki Ulusal Bilim Araştırma Merkezini ziyaret etti.
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Okuma Parçası
Castro’nun Cibilliyet ve Asabiyeti 
Mustafa Özcan, Yeni Akit, 12.9.2010

Bazı şeyler tesadüf gözükse bile tesadüf değildir. Castro’nun durumu da böyledir. 
Son dönemlerde siyasetin berzahında yaşadıktan sonra yeniden aktif hayata geri 
dönmesiyle birlikte art arda ses bombaları patlatması bir oldu. Önce, Bin Ladin’in 
CIA ajanı olduğunu ileri sürdü. Kaide’yi yapısı veya yöntemi gereği suçlayabilirsi-
niz. Bu yönleriyle mahiyeti tartışmalı bir örgüttür. Son sıralarda örgütten ziyade, 
marka olarak anılıyor. Keza Kaide’nin bazı yönleriyle sızmalarla malul olduğu da 
söylenebilir. Lâkin gizlilik nedeniyle bunların hacmini bilebilmek de pek müm-
kün değildir. Bu açıdan karinelere bakarak Castro gibi Bin Ladin için de CIA aja-
nı da diyebilirsiniz. Lâkin bu gerçeğe tekabül etmeyebilir de. Sebebine gelince, 
Zarkavi’nin öldüğüne dair Batı basınında onlarca yazı ve makale çıktıktan sonra 
bir bombalama sonucu Irak’ta geçekten de öldürüldü veya kan kaybetmesi sağ-
lanarak muhakkak bir ölüme terk edildi. Castro, Bin Ladin’i CIA veya ABD iş-
birliği üzerinden suçluyor. Yani eylemlerinden ziyade sağ gösterip sol vurmasını 
sorguluyor. Lâkin mesele İsrail’e gelince, ABD veya emperyalizmin ileri karakolu 
olduğunu unutuyor. Bin Ladin’i ABD ile işbirliği üzerinden eleştiren ve suçlayan 
Castro aksine inanılmayacak bir biçimde Ahmedinejad’ı da İsrail düşmanlığıyla 
itham ediyor. Nejad, nasırına basmış gibi tepkiler veriyor. Nejad kime vuruyor, 
tepki nereden geliyor? Neden acaba? Küba’nın demirbaş lideri Fidel Castro, İran 
Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ı “Yahudi düşmanı” olarak nitelendirdi. 
Amerikalı gazeteci Jeoffrey Goldberg’e konuşan Castro’dan, 1962’deki füze krizi 
ile ilgili olarak da yıllar sonra itiraf geldi. Geriye dönüp baktığında meselenin bu 
kadar kutuplaşmaya ve gerginliğe değmeyeceğini düşünüyor. Castro’nun sözlerin-
de asıl dikkat çekici bölüm ise şurası: “Yahudiler dünyanın her yerinden kovuldu, 
İsa’nın katili olarak yaftalandılar.” Bu iki vurgu çok önemli. Castro ayrıca İran’ın 
İsrail’in varlığının devamı konusunda neden sürekli bir kaygı içerisinde olduğunu 
anlamaya çalışması gerektiğini de söyledi.

Bu sözlerin arkasında Castro’nun sicili ve şeceresi gizli. İlk defa Fidel’in (ak-
sine Infidel de denebilir) bir İstanbul Yahudisi olduğunu yarım ağızla dönmeli-
ğini itiraf eden Leyla Umar’ın röportaj ve yazılarında öğrenmiştim. Kimilerine 
göre, Leyla Umar, Soğuk Savaş sonrası Küba’nın yalnız Robinson’u olarak anılan 
Castro’yu adanın Robinson’u, kendisini de Cuma’sı olarak düşlemiş olabilir. Lâkin 
Castro’nun asabiyeti ve şeceresi açıkça cibilliyetini ortaya koyuyor. Kızı Alina 
Fernandez’in yayınladığı anılarına göre, Küba lideri Fidel Castro, İspanya’dan 
İstanbul’a oradan da Küba’ya göç eden bir Yahudi gencin torunu. Alina’nın ha-
tıratında “Soy Ağacım” adlı ilk bölümde Castro’nun atalarından birinin bir za-
manlar İspanya’dan İstanbul’a göç etmiş, ardından da İstanbul’dan o tarihlerde 
İspanya’nın bir sömürgesi olan Küba’ya gitmiş sergüzeşt bir Yahudi olduğu yazılı. 
Buna göre, Castro’nun soyadında hâlâ yaşayan “Ruz” kelimesi, atalarının soya-
dında bulunan “Cruz” gibi bir kelimenin bir harfinin düşmesiyle oluşmuştur. O 
tarihte diyaneti ne olursa olsun Osmanlı kökenli olan birisi Türk olarak anılırdı. 
Bu gelenek Carlos Menem gibilerine El Türko denilmesine kadar devam etmiştir. 
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Dolayısıyla Küba’yı yıllardır demir yumrukla yöneten Castro, Yahudi asıllı bir El 
Türko. Alina’nın anlatımına göre, İngiltere’den, İspanya’dan ve Osmanlı başken-
tinden üç maceraperest delikanlı, hemen hemen aynı günlerde yollara düştüler. 
Birbirlerinden habersiz olarak ayrı limanlardan bindikleri gemiler onları Küba 
topraklarında, başkent Havana’da buluşturdu.

İstanbul’dan hareket eden Yahudi genci, Kastilya dilindeki adı olan Fransisco’yu 
kullanıyordu. İspanyol olan Angel Castro, Küba’da devam eden savaşlar ve karı-
şıklıklardan yılarak memleketine geri dönecekti. İngiliz ise denizcilik mühendisi 
çıktı ve evlenip çoluk çocuğa karıştı. Fransisco Ruz ise sık sık İstanbul’daki ha-
yatını özlüyor, hayallere dalıp gidiyordu. Francisco Ruz, sonunda Domingo adlı 
Kübalı bir kadınla evlenmiş ve üç kızı olmuştu. İşte Küba’yı 50-51 yıldır yöneten 
Fidel Castro, İstanbullu Fransisco ile Kübalı Domingo’nun Lina adını verdikleri 
kızlarının soyundan gelmektedir.

Leyla Umar, Türk halkı nasıl Mustafa Kemal’i bir devrimci olarak seviyorsa 
Küba halkının da aynı şekilde Fidel’i sevdiklerini ileri sürüyor.

12 Temmuz: Uganda’nın başkenti Kampala’da iki ayrı restorana düzenlenen 
saldırıda 74 kişi öldü.

13 Temmuz: Fransa’da yüzü de örten giysilerin kamuya açık yerlerde yasaklan-
masını öngören yasa tasarısı, meclis genel kurul oturumunda kabul edildi.

15 Temmuz: İran’ın güneydoğusunda Zahedan kentindeki caminin önünde dü-
zenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. -Arjantin, eşcinsel ev-
liliğe izin veren ilk Lâtin Amerika ülkesi oldu. -Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye’de 
bir otelde çıkan yangında 40 kişi öldü.

18 Temmuz: Afganistan’ın batısında birçok saldırı düzenleyen Taliban militan-
ları, bir hapishaneden 23 mahkûmu kaçırdı. -Çin’de iki madende çıkan yangında 
toplam 36 madenci öldü.

19 Temmuz: Suriye Eğitim Bakanlığı ülke genelinde üniversitelerde peçe takıl-
masını yasakladı. -Hindistan’ın doğusunda bir hızlı treninin istasyonda duran bir 
başka yolcu trenine çarpması sonucu 61 kişi öldü, 125 kişi yaralandı. -Uçaklardaki 
“kara kutu”nun mucidi Avustralyalı David Warren, 85 yaşında öldü. -İngiltere, AB 
dışından gelecek göçmen işçi sayısına sınırlama getirdi.

20 Temmuz: Afganistan’ın geleceğiyle ilgili uluslararası konferans Kabil’de 
başladı. 

22 Temmuz: Uluslararası Adalet Divanı, Kosova’nın bağımsızlık ilân etmesinin 
uluslararası hukuka aykırı olmadığına hükmetti.

24 Temmuz: Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde ortaya çıkarılan 
toplu mezarda 51 ceset bulundu. 

26 Temmuz: Irak’ın Kerbela kenti yakınındaki çifte bombalı saldırıda 20 kişi 
öldü, 54 kişinin yaralandı. -Okyanuslardaki kirliliğe dikkati çekmek üzere geri dö-
nüşümlü plastik şişelerden yapılan tekne yolculuğunu tamamladı. -Kamboçya’da, 
Kızıl Kmerler rejimi döneminde işkence yapılan Tuol Sleng cezaevinin müdürü 
“Douch” lakaplı Kaing Guek Eav 30 yıl hapse mahkûm edildi. -İrlanda’nın baş-
kenti Dublin, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından “edebiyat 
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kenti” seçildi.
28 Temmuz: Afganistan’ın güneyinde bir yolcu otobüsünde, yola yerleştirilen 

bombanın infilak etmesi sonucu 25 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. -Pakistan’ın baş-
kenti İslâmabad yakınlarında uçak düştü, 146’sı yolcu 152 kişi öldü.

30 Temmuz: İran’ın Horasan eyaletinde meydana gelen depremde 274 kişi 
yaralandı. -Rusya’nın “Tu-95 MS Bear H” tipi iki stratejik bombardıman uçağı, 
okyanuslar üzerinde 40 saatlik devriye uçuşu yaparak aralıksız havada kalma re-
koru kırdı.

 Ağustos Kronolojisi

1 Ağustos: Atlas Okyanusu’nu kürekli tekneyle geçme rekoru 114 yıl aradan sonra 
kırıldı. -Şimdiye kadar 37 ülkenin onayladığı, misket bombalarının kullanımını 
yasaklayan anlaşma yürürlüğe girdi. 

2 Ağustos: Pakistan’da Sind eyaletinde iktidarda olan Muhacir Kavmi 
Partisi’nin lideri Raza Haydar silâhlı saldırıda öldürüldü. Çıkan olaylarda ise 46 
kişi öldü. -Uganda’da bir gölde seyreden teknenin alabora olması sonucu 50 kişi 
öldü. -Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mao Zedong’un torunu Mao Şinyu, 
Halk Kurtuluş Ordusu bünyesinde tümgeneralliğe terfi etti. -Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nde FDLR ve Mia Mia militanlarının, ülkenin doğusunda, BM Barış 
Gücü (MONUC) üssü yakınındaki bir bölgede yaklaşık 300 kadın ve bir grup erkek 
çocuğunu dört gün alıkoyarak tecavüz ettikleri ortaya çıktı.

3 Ağustos: Irak’ın Kut kentinde bomba yüklü iki araçla eşzamanlı düzenlenen 
saldırıda 20 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

4 Ağustos: İran Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad’ın bulunduğu konvoya 
saldırı düzenlendi. -Yelkenliyle tek başına dünya turuna çıkmasına geçen yıl izin 
verilmeyen 14 yaşındaki Hollandalı Laura Dekker, turunu başlattı.

5 Ağustos: Şili’nin kuzeyindeki bir bakır madeni çöktü, 33 madenci yerin 300 
metre altında mahsur kaldı.

6 Ağustos: Çin’in doğusunda bir altın madeninde yangın çıkması sonucunda 
50 kişi yerin altında mahsur kaldı. 7 Ağustos: Irak’ın güneyindeki Basra kenti-
nin merkezinde bir pazar yerinde elektrik jeneratörünün patlaması sonucu 43 kişi 
öldü, 110 kişi yaralandı. -Küba’nın sağlık nedenleriyle görevi kardeşine devreden 
efsanevi lideri Fidel Castro, 4 yıl aradan sonra ilk kez parlamentoya geldi.

8 Ağustos: Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Gürcistan’dan tek taraflı 
bağımsızlığını ilân eden Abhazya’yı ziyaret eden ilk Rus devlet başkanı oldu.

9 Ağustos: Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), İranlı muhalif gazeteci Ekber 
Genci’yi “59. Dünya Basın Özgürlüğü Kahramanı” ilân etti. -İngiltere ordusunda 
eski bir yüzbaşı olan Ed Stafford, Amazon Nehri’ni boydan boya iki yılda yürüye-
rek geçen ilk kişi oldu. -Fransız oyuncu Bruno Cremer, 80 yaşında kanserden öldü. 
-Lübnan’daki Hizbullah lideri Şeyh Hasan Nasrallah, Başbakan Refik Hariri’nin 
2005’de öldürülmesinin ardında İsrail’in bulunduğunu kanıtladığını ileri sürdüğü 
belge ve bilgileri açıkladı.
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12 Ağustos: Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan özerk bölgesinde 10 binden fazla 
öğrenci, domino taşı gibi dizilerek yeni bir rekora imza attı. 

14 Ağustos: Makedonya’nın turistik kenti Ohri’de, 600 yıllık bir Osmanlı va-
kıfnamesi bulundu.

15 Ağustos: Amerikalı tanınmış caz şarkıcısı ve söz yazarı Abbey Lincoln, 80 
yaşında New York’ta öldü. 16 Ağustos: Kolombiya’ya bağlı San Andres adasında 
uçak düştü, 114 kişi yaralandı.

17 Ağustos: Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen intihar saldırısında 18 kişi 
öldü, 51 kişi yaralandı.

18 Ağustos: Filistin lideri Yaser Arafat’ın (1929-2004) istihbarat şefi Emin El 
Hindi öldü.

19 Ağustos: Fransa, ülkeye kaçak yollarla giren 700 Romanı geldikleri ülkelere 
göndermeye başladı. Fransa’ya dünyadan tepkiler yağdı. -Rusya Federasyonu ile 
Gürcistan’dan tek yanlı bağımsızlığını ilân eden Abhazya arasında deniz ulaşımı 
başlatıldı. -Irak’taki son Amerikan muharip birliğinin ülkeden ayrılmaya başladığı 
bildirildi. Ayrılma ay sonunda tamamlandı.

20 Ağustos: Lego oyun taşlarından yapılan dünyanın en yüksek kulesi 
Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Günzburg kentinde bulunan Legoland adlı eğ-
lence parkında kuruldu. -Avustralya’da erken genel seçimler yapıldı.

22 Ağustos: Şili’de, çöken madende mahsur kalan 33 madencinin iki haftadan 
fazla bir süredir hayatta oldukları ortaya çıktı -İran’ın, yerli imkânlarla ürettiği ilk 
uzun menzilli insansız savaş uçağı Kerrar’ın tanıtımı yapıldı.

23 Ağustos: Yahudi soykırımının simge isimlerinden Anne Frank’in günlükle-
rinde adı geçen kestane ağacı yıkıldı. -Filipinler’in başkenti Manila’da silâhlı bir 
kişi, bir otobüste bulunan turistleri rehin aldı. Polisin kanlı baskınında saldırgan 
öldürülürken, 8 turist de öldü.

24 Ağustos: Çin’deki uçak kazasında 43 kişi öldü, 53 kişi kurtuldu. 
25 Ağustos: Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda bir yolcu uçağının 

düşmesi sonucu 19 kişi öldü. -Meksika’nın kuzeydoğusundaki bir çiftlikte kaçak 
göçmenlere ait 72 ceset bulundu. 

28 Ağustos: Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, üç boyutlu yayınlan-
dı.

29 Ağustos: Endonezya’nın Sumatra adasının kuzeyindeki Mount Sinanbug, 
400 yıl aradan sonra faaliyete geçerek 1500 metre yukarıya duman püskürttü. 
-Polonya’da Dayanışma Sendikasının 30’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamalarına, 
kurucu Lech Walesa (66) katılmadı.

31 Ağustos: Danimarka’dan aldığı lisansla yayın yapan Roj-TV hakkında açılan 
davada, savcılık kanalı, “terör örgütü PKK’nın ve onun bir kolu olan Kontra-Gel’in 
eylemlerini teşvik etmek ve desteklemek” ile suçlandı.

Eylül Kronolojisi

6 Eylül: Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Eş Şark El Avsat gazetesine verdiği de-
meçte, babası eski Başbakan Refik Hariri’ye 2005’de düzenlenen suikastla ilgili 
Suriye’yi suçlama konusunda “hata yapıldığını” söyledi.
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8 Eylül: İrlanda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesin-
deki Güvenlik İşbirliği Forumunun (AGİF) 4 ay sürecek dönem başkanlığını 
Macaristan’dan devraldı.

9 Eylül: ABD’nin en zenginleri listesinde yer alan, Metromedia yayın kuruluşu 
imparatorluğunun kurucusu Almanya doğumlu John Kluge, 95 yaşında öldü.

13 Eylül: Amerikalı sahne ve sinema sanatçısı Kevin McCarthy 96 yaşında öldü. 
-ABD’de fanatik bir papazın Kur’an-ı Kerim yakma projesiyle tüm dünyayı ayağa 
kaldırmasının ardından, Kur’an-ı Kerim ve İncil’in sayfalarını yırtıp sigara kâğıdı 
olarak kullanan Avustralyalı bir hukuk profesörü kızağa alındı.

14 Eylül: İngiltere’de bir kadın, ağır migren ağrısından sonra Fransız aksanıyla 
konuşmaya başladı. -Fransa’da, yüzü de örten giysinin kamuya açık yerlerde yasak-
lanmasını öngören yasa tasarısı Senato genel kurulunda kabul edildi. -İsraillilerle 
Filistinliler arasındaki doğrudan görüşmelerin ikinci turu Mısır’ın Şarm El Şeyh 
kentinde başladı.

17 Eylül: Sri Lanka’nın doğusunda meydana gelen patlamada 60 kişinin öldü-
ğü bildirildi.

18 Eylül: Afganistan’da Taliban rejiminin devrildiği 2001’den beri ikinci kez 
genel seçimler yapıldı.

19 Eylül: İsveç’te seçimler yapıldı. -Kolları ve bacakları olmayan Fransız, protez-
li uzuvlarıyla yüzerek Manş Denizi’ni geçmeyi başardı. -Irak’ın başkenti Bağdat’ta 
bombalı saldırı düzenlendi, 29 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. -Afganistan’da, köyde 
buldukları roketle oynayan 8 çocuk öldü. -Tacikistan’da kimliği belirsiz kişilerin 
askeri konvoya kurduğu pusuda en az 20 asker öldü.

20 Eylül: Brezilya’da bir otomobil yarışı sırasında seyircilerin bulunduğu açık 
tribün çöktü, 111 kişi yaralandı.

22 Eylül: Rusya, İran’a S-300 füzeleri vermeyeceğini açıkladı. -Avrupa’da ka-
dınlara seçme ve seçilme hakkını en geç tanıyan ülkelerden biri olan İsviçre’de, ka-
dınlar ilk kez kabinede çoğunluğu ele geçirdi. -Afgan ordusunun NATO tarafından 
eğitilen ilk kadın askerleri görevlerine başladı.

23 Eylül: Kolombiya Devrimci Silâhlı Güçleri’nin (FARC) askeri lideri Mono 
Jojoy öldürüldü. -Dünyanın en büyük rüzgâr çiftliği, İngiltere’nin güney sahilleri 
yakınında kuruldu.

24 Eylül: 1950’li yılların ünlü Amerikalı pop yıldızı Eddie Fisher öldü. 
25 Eylül: İngiltere’de muhalefetteki İşçi Partisi’nin yeni genel başkanlığına Ed 

Miliband seçildi. Seçim, Ed ile David Miliband kardeşler arasındaki yarışa sahne 
oldu.

26 Eylül: Kuzey Kore lideri Kim Jong-il’in oğluna general rütbesi verildi ve 
ertesi gün Komünist Parti’de kilit görevlere getirildi.

28 Eylül: El Kaide örgütünün Pakistan ve Afganistan kolunun lideri Şeyh Fatih, 
Amerikan insansız uçağıyla düzenlenen saldırıda öldürüldü. -Kolombiya’da, 30 
kişi yola akan çamurun altında kaldı.

Ekim Kronolojisi 

1 Ekim: Pakistan’da 30 kadar NATO tankeri ateşe verildi. -ABD, 1940’lı yıllarda 
tutuklulara bilinçli şekilde frengi bulaştırılarak yapılan deney için Guatemala’dan 
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özür diledi. -Fiji’nin eski Başbakanı Mahendra Chaudhry, hükümetin olağanüstü 
hâl yasalarını ihlal etmek suçlamasıyla tutuklandı.

4 Ekim: Bosna-Hersek’te, Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi ile Federasyon, 
Bosna Sırp Cumhuriyeti ve 10 kantonun hükümetlerinin belirleneceği seçimler 
yapıldı. -Polonyalı bisikletçi Krytian Herba, 202 metre yüksekliğindeki bir gök-
delene bisikletiyle tırmanarak ilginç bir rekora imza attı. -2010 Nobel Tıp Ödülü 
İngiliz Doktor Robert Edwards’a verildi. -Macaristan’ın Ajka şehrinde faaliyet 
gösteren alüminyum fabrikasının depolarında tutulan 1 milyon metreküp kimya-
sal zehirli kızıl çamur, depo duvarlarının yıkılması sonucu etrafa yayıldı. Tam bir 
çevre felâketine neden olan zehir yüzünden 10 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. 

5 Ekim: İsveç’te kurulan yeni hükümette 11 kadın bakan olarak görev aldı.
6 Ekim: Tacikistan’da askerî helikopter düştü, 28 kişi öldü. -Myanmar’da öğ-

rencileri ve öğretmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 30 kişi öldü. -Sigara 
tiryakisi şempanze Charlie 52 yaşında öldü. -2010 Nobel Kimya Ödülü, Richard 
Heck, Ei-ichi Negishi ve Akira Suzuki adlı bilimadamlarına verildi. 

7 Ekim: 2010 yılı Nobel Edebiyat Ödülü, Perulu yazar Mario Vargas Llosa’ya 
verildi. -Yugoslavya’daki sosyalist yönetim döneminin ilk kadın başbakanı Milka 
Planinç, 86 yaşında öldü. -Amerikan B1 ve B52 bombardıman uçaklarının 7 Ekim 
2001’de başkent Kabil’e bombaları bırakmasıyla başlayan Afganistan Savaşı 10 
yaşına girdi.

8 Ekim: 2010 yılı Nobel Barış Ödülü Çin’de cezaevinde tutulan muhalif politi-
kacı Liu Şiaobo’ya verildi.

13 Ekim: Şili’de yerin yaklaşık 700 metre altında 69 gündür mahsur olan ma-
denciler sağ salim yüzeye çıkarıldı. -Irak, Afganistan’da büyükelçilik açtı. -Meksika 
doğumlu Eulalia Garcia-Maturey, 101 yıl önce geldiği ABD’de vatandaş olmaya 
hak kazandı.

14 Ekim: Nepal’de 18 yaşında ve 5,5 kilo ağırlığındaki Khagendra Thapa Magar, 
67 santimlik boyuyla dünyanın en kısa boylu kişisi ilân edildi.

15 Ekim: Pakistan Taliban Örgütünün aranan liderlerinden Hafız Hüseyin ölü 
ele geçirildi. -İsviçre’de yapılan dünyanın en uzun tünelinde kazı çalışması ta-
mamlandı. 

16 Ekim: Avrupa Eğitim ve İletişim Cemiyetinin (ESEC) verdiği Erasmus Euro 
Media ödülleri Viyana’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye’den ya-
rışmaya katılan “Üniversite Medya Programı”, yapılan iki aşamalı eleme sonunda 
“Country Focus Medal” ödülünü almaya hak kazandı.

17 Ekim: Afganistan hükümeti, özel güvenlik şirketlerinin yeniden faaliyet gös-
termesine izin verdi.

19 Ekim: Meksika’da 20 yaşındaki kız öğrenci, başka aday çıkmadığı için, ABD 
sınırındaki bir kente emniyet müdürü atandı.

21 Ekim: Avrupa Parlamentosu, 2010 düşünce özgürlüğü ödülünü, Kübalı mu-
halif Guillermo Farinas’a verdi. -Lâtin Amerikalı 300 palyaço yoldan geçenleri 
güldürerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

23 Ekim: Bahreyn’de genel seçimlerin ilk turu yapıldı.
24 Ekim: Slovenya’da ilk kez bir siyah, belediye başkanı seçildi.
25 Ekim: Endonezya’da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yol açtı-

ğı tsunamide 370 kişi öldü.
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26 Ekim: Irak Yüksek Mahkemesi, Saddam Hüseyin rejiminin Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tarık Aziz’i asılarak idam cezasına çarptırdı.

27 Ekim: Arjantin’in eski Devlet Başkanı Nestor Kirchner, 60 yaşında öldü. 
-Afganistan’da bir düğün sırasında çatının çökmesi sonucu 60 kişi öldü. 

29 Ekim: Amerikan kargo şirketlerinin Londra ve Dubai’deki tesislerinde 
Yemen’den gelen bombalı paketler bulundu.

30 Ekim: Afganistan’ın doğusundaki bir askeri karakola militanların saldırma-
sının ardından çıkan çatışmada 80 kişi öldü.

31 Ekim: Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir kilisede rehin alma olayında 72 kişi 
öldü, 35 kişi yaralandı.

Kasım Kronolojisi

1 Kasım: Romanya’da 1989 Noeli’nde halk ayaklanması sonucu idam edilen Devlet 
Başkanı Nikolay Çavuşesku’nun (1918-1989) generallerinden Mihai Çitak, 81 ya-
şında öldü.

2 Kasım: Irak’ın başkenti Bağdat’ın 20 semtini hedef alan saldırılarda 50 kişi 
öldü, 100’den fazla kişi yaralandı. -ABD’de ara seçimler yapıldı. -İspanya’nın gü-
neyinde yaşayan 10 yaşındaki bir kız doğurdu. -Lesotho’daki bir madende 185 ka-
rat beyaz elmas bulundu. 

2 Kasım: İngiltere, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını Uganda’dan dev-
raldı. 

3 Kasım: İran ile Gürcistan, karşılıklı seyahat vizesini kaldırdı. -Rusya’nın eski 
başbakanlarından Viktor Çernomirdin 72 yaşında öldü.

4 Kasım: Dünyanın en yaşlısı 114 yaşındaki Eugenie Blanchard öldü.
5 Kasım: Pakistan’ın kuzeybatısında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 

66 kişi öldü. -ABD, Cundullah’ı terör örgütleri listesine aldı. -Pakistan’ın güneyin-
deki Karaçi kenti havaalanı yakınına düşen uçaktaki 22 kişiden kurtulan olmadı.

6 Kasım: Polonya’nın Swiebodzin kentinde, 36 metre uzunluğunda dünyanın 
en yüksek İsa heykeli dikildi. -Amerikalı film yıldızı Jill Clayburgh ve Amerikalı 
mezzo soprano Shirley Verrett öldü. -Meksika’nın en büyük uyuşturucu kaçakçılı-
ğı şebekesinin patronu, “Tony Tormenta” takma adıyla tanınan Ezequiel Cardenas 
ölü ele geçirildi. -İran’da meydana gelen orta şiddetteki depremde 80 kişi yara-
landı. 

7 Kasım: Yunanistan’da yerel seçimlerin birinci turu yapıldı. -Irak’ta tarafların 
yeni hükümetin kurulması üzerinde anlaşmaya vardı. -Azerbaycan’da genel se-
çimler yapıldı. -Myanmar’da 20 yıl aradan sonra ilk genel seçim yapıldı.

8 Kasım: Arjantin’in 1976-1983 yılları arasında “Kirli Savaş” olarak adlandırı-
lan askerî cunta döneminin liderlerinden Emilio Massera öldü.

9 Kasım: Ürdün’de genel seçimler yapıldı.
10 Kasım: Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan, Die Presse’e 

verdiği demeçte Avusturya’nın yabancılara yönelik uyum politikasını eleştire-
rek, ülkedeki “Türklerin gettolaşmaya zorlandığını” söyledi, eleştirileri yüzün-
den Avusturya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. -ABD’nin eski Başkanı George W. 
Bush’un anılarını yazdığı Karar Noktası adlı kitap piyasaya çıktığı ilk gün 220 bin 
sattı.
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11 Kasım: Irak’ta 8 ay sonra iktidarın paylaşımı konusunda anlaşmaya varıl-
dı. Nuri El Maliki yeniden başbakan, Celal Talabani de yeniden cumhurbaşkanı 
oldu. -Sudan’da uçak düştü, 35 kişinin çoğu kurtuldu. -Kanada’nın en kuzeyinde 
ve Kuzey Kutup dairesi içindeki ilk cami kapılarını cemaate açtı.

13 Kasım: Myanmar’da 7 yıldır ev hapsinde tutulan muhalif lider Aung San 
Suu Kyi serbest bırakıldı.

14 Kasım: Yunanistan’da yerel seçimlerin ikinci turu yapıldı.
16 Kasım: Nadir bulunan bir pembe elmas, dünya rekoru bir fiyatla, 46 milyon 

dolara satıldı. -Haiti’de Ekim ayında baş gösteren kolera salgınında ölenlerin sayısı 
bini geçti. -İngiliz hükümeti, terör suçlamaları nedeniyle bazıları Guantanamo’daki 
kampta tutulan 12 kişiye milyonlarca sterlin tazminat ödemeyi kabul etti.

18 Kasım: Küba devriminin lideri Fidel Castro, Küba Komünist Partisi liderli-
ğinden kaynaklanan yetkilerini devretti.

21 Kasım: Burkina Faso’da devlet başkanlığı seçimi yapıldı.
22 Kasım: Kamboçya’da bir festivalde çıkan izdihamda 345 kişi öldü, 440 kişi 

yaralandı.
23 Kasım: Muayenehanesinde 39 hastasına tecavüz eden Brezilyalı doktor 278 

yıl hapse mahkûm edildi. -Almanya’nın Mölln kentinde 23 Kasım 1992’de Arslan 
ailesinin oturduğu evin aşırı sağcılar tarafından kundaklanması sonucunda yaşa-
mını yitiren Bahide Arslan (51), Yeliz Arslan (10) ve Ayşe Yılmaz (14) ölümleri-
nin 18. yılında anıldı. -Pakistan’ın kuzeybatısındaki Svat bölgesinde bir evin ça-
tısının çökmesi sonucu 14 kişi öldü. -Kuzey Kore, Güney Kore’nin Yeonpyeong 
adasında yaptığı topçu eğitimini gerekçe göstererek adayı bombaladı, 4 kişi öldü. 
-Son yıllarda enerji sıkıntısı nedeniyle sanayisi olumsuz etkilendiği için 5 yıllığına 
Pakistan Enerji Kurumu’na kiralanan dünyanın en büyük yüzer enerji “Kaya Bey” 
Karaçi’ye ulaştı. 

24 Kasım: ABD ile tam diplomatik ilişkilerin kurulmasında etkili olan Mao’nun 
dışişleri bakanı ve tercümanı Huang Hua, 97 yaşında öldü.

28 Kasım: Mısır’da parlamento seçimi yapıldı. -Moldova’da parlamento seçi-
mi başladı -Fildişi Sahilleri’de 2002 yılındaki iç savaştan bu yana ilk kez yapı-
lan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu düzenlendi. -Wikileaks internet sitesi, 
ABD’nin karşı çıkmasına rağmen yeni belgeleri çeşitli yayın organları aracılığıyla 
yayınladı. New York Times gazetesi, dünyada büyük merakla beklenen internet 
sitesi Wikileaks’in sızdırdığı “gizli devlet” belgelerini yayınlayan ilk kuruluş oldu.

29 Kasım: Çıplak Silâh filmleriyle tanınan Kanada doğumlu Amerikalı aktör 
Leslie Nielsen, 84 yaşında hayatını kaybetti. -Irak mahkemesi, Saddam Hüseyin 
döneminin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Birinci Yardımcısı Tarık Aziz’e, Şii 
Kürtlere zulüm uyguladığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verdi.

Aralık Kronolojisi

1 Aralık: Venezuela’da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 51 kişi öldü. 
2 Aralık: Mısır’ın başkent Kahire’ye 40 kilometre uzaklıktaki Hilvan kentinde-

ki bir stadyumun duvarının bir amatör maç sırasında çökmesi sonucu 5 kişi öldü, 
20 kişi yaralandı. -Kentlere en az zararı vererek, insanları öldürmek üzere taktik 
nükleer silâh olarak tasarlanan nötron bombasını icat eden Samuel T. Cohen (89) 
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öldü. -Nijerya’da askerî birliklerin ağır silâhlar ve bombalarla, petrol açısından 
zengin güney deltasında militanlara karşı düzenlediği operasyonda, aralarında si-
villerin de bulunduğu yaklaşık 150 kişi öldü.

3 Aralık: ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan’a sürpriz ziyarette bulundu.
5 Aralık: Avrupa Film Akademisinin düzenlediği 2010 Avrupa Film Ödülleri, 

Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen törende sahiplerini buldu. -Mısır’da 
muhalif partilerin boykot ettiği genel seçimlerin ikinci turunda halk sandığa gitti.

6 Aralık: Belçikalı çizer Herge’e ünlü çizgi romanı Tenten’i kurgulamakla ilham 
kaynağı olduğu söylenen Danimarkalı aktör Palle Huld 98 yaşında öldü.

7 Aralık: Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange İngiltere’de gö-
zaltına alındı. İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi, Assange ile ilgili ke-
falet talebini reddederek, 14 Aralıktaki duruşmaya kadar gözaltında tutulmasına 
karar verdi.

8 Aralık: Çin’in orta kesiminde meydana gelen bir maden kazasında 26 ma-
denci öldü. -Pakistan’ın Kuzeybatısındaki Kohat ilçesinde meydana gelen patla-
mada 17 kişi öldü. -Şili’nin başkenti Santiago’da bir cezaevinde çıkan yangında 81 
kişi öldü, 19 kişi yaralandı. -İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair, yeniden ifade 
vermek üzere ülkede devam eden Irak Soruşturmasına çağrıldı.

9 Aralık: İngiltere’de parlamentonun üniversite harçlarının artırılması kararı 
protestolara neden oldu. Prens Charles ve eşi Camilla’nın aracına da saldırıldı. 
Charles ve eşinin olayda zarar görmediği açıklandı.

11 Aralık: 2010 yılı fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel 
ödülleri, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

12 Aralık: Kosova’da genel seçimler yapıldı. -Türkmenistan’da, ülkenin sürekli 
tarafsızlık statüsünün kabul edilmesinin 15. yıldönümünü kutlandı.

14 Aralık: Aort damarındaki yırtık nedeniyle iki ameliyat geçiren ABD’nin 
Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Richard Holbrooke öldü. -İtalya’da Silvio 
Berlusconi hükümeti, Senato ve Temsilciler Meclisinden güvenoyu almayı başar-
dı. -Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, Londra’da kefaletle ser-
best bırakıldı. 

15 Aralık: İran’da bir camide patlama meydana geldi, 38 kişi öldü. -Time der-
gisi, popüler sosyal paylaşım ağı Facebook’un kurucularından Mark Zuckerberg’i 
yılın kişisi seçti.

16 Aralık: Pembe Panter ve 102, gibi tanınmış filmlere imza atan ABD’li yönet-
men Blake Edwards 88 yaşında hayatını kaybetti. -Pakistan’ın güneyindeki Karaçi 
kentinde bir küçük otomobile 19 kişi binerek, bu alanda 18 kişi olan rekoru kırdı. 

18 Aralık: Bangladeş’in kuzeydoğusundaki Surma Nehri’nde tekne battı, 35 
kişi öldü. 19 Aralık: Belarus’ta devlet başkanlığı seçimi yapıldı. 16 yıldır iktidarda 
bulunan Aleksandır Lukaçenko’nun seçimi yeniden kazandığının açıklanmasın-
dan sonra binlerce kişi sokaklara döküldü.

20 Aralık: Güney Kore, Yeonpyeong Adası’nda gerçek mermilerle deniz tatbi-
katı yaptı.
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Türk Dünyası tabiri büyük bir coğrafya ve nüfusu, farklı lehçe ve ağızları, bağımsız 
ve özerk devletleri ifade eder. Tabirin anlamını odaklanılan konu ya da konulara 
göre genişletmek mümkün. Genel olarak coğrafi ve kültürel bir anlam etrafında 
kullanılan kavram, geçtiğimiz yüzyılın sonunda yaşanan büyük değişimlerle bugün 
çok daha farklı bir anlamı içermektedir. Artık Türk Dünyası dendiğinde öncelikle 
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, 
Özbekistan, Kazakistan gibi bağımsız Türk devletleri akla gelmektedir. Ancak 
kavramın sınırlarını bu bağımsız Türk devletleriyle belirlemek mümkün değildir. 
Bunlara ilk elde Türk soylu halklarını bütününü dahil etmek gerekir. Dolayısıyla 
Türk Dünyası kavramanın coğrafi ve kültürel anlamını belirlerken sınırları biraz 
daha geniş tutmak zorunluluğu vardır. Meseleye böyle yaklaştığımızda kavramın 
anlam alanına; Altay Cumhuriyeti, Başkurdistan Cumhuriyeti, Çuvaş Cumhuriyeti, 
Dağıstan Cumhuriyeti, Hakas Cumhuriyeti, Kabardin-Balkar Cumhuriyeti, Saha 
Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuriyeti ve Tuva 
Cumhuriyeti gibi Rusya Federasyonu içinde yer alan özerk cumhuriyetleri de da-
hil etmek şarttır. Elbette bunlara Balkanlarda yaşayan Türk topluluklarını ve yine 
özellikle Balkan ve Rus coğrafyasında yaşayan; kendilerini kültürel olarak Türk 
hisseden toplulukları da ekleyebiliriz. Bütün bu gerçekleri göz önünde bulundur-
duğumuzda kolayca telaffuz ettiğimiz Türk Dünyası tabirinin anlamını kuşatıp 
kavrayabilmenin hiç de kolay olmadığını görürüz.

Meselenin başka bir yüzünü de bütün bu devlet ve toplulukları, günümüz dün-
yasının ve kendi özel gerçekliklerinin ışığında anlayıp kavramak oluşturur. Türk 
milleti, insanlık tarihinin eşini görmediği bir coğrafi dağınıklık içinde yaşamak-
tadır. Ancak bu dağınıklık kavramın taşıdığı hafifliğin tersine ağır ve anlamlı bir 
dağınıklıktır. Farklı kültürlerle temas etmekten korkmayan ve dünya üzerinde 
hiçbir kültürel komplekse kapılmadan varlığını sürdüren; gittiği her coğrafyaya 
rengini veren bir milletten bahsediyoruz. Başka kültürlerle girdiği alışverişlerde 
ana rengi daima muhafaza etmekle birlikte farklı renklerle bezenmekten korkma-
yan bir kültürel dağınıklıktan bahsediyoruz. Bu yazımızda bu anlamlı dağınıklığın 
tümünü söz konusu etmemiz imkân dahilinde değildir. Bizim yapabileceğimiz an-
cak öne çıkan bazı hususlara işaret etmek, onlarla ilgili kısa değerlendirmelerde 
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bulunmaktır. 2010 yılı Türk Dünyasının genel bir kültürel manzarasını çıkarmaya 
çalıştığımız bu yazının böyle bir dikkatle okunmasını temenni ediyoruz. Bu yazı 
okunurken, bahsedilen topluluk ve devletlerle ilgili kısa ve genel bilgiler okuyucu 
açısından faydalı olacaktır. Bu bakımdan öncelikle Türk Dünyasını oluşturan dev-
let ve topluluklarla ilgili kısa ve genel bilgiler vermekte fayda görüyoruz.

Azerbaycan

Azerbaycan Türkleri, ilk olarak 1918’de 28 Mayıs tarihinde bağımsızlık ilânında 
bulunmuşlardı. Ancak bu bağımsızlık uzun sürmemiş, iki yıl sonra 1920’de 
SSCB’ye katılmak zorunda kalmışlardır. Bundan yetmiş yıl sonra 1990’ın Ocak 
ayında yüzlerce Azeri genci Rus tanklarının altında can vererek bağımsızlık me-
şalesini bir kez daha tutuşturmuşlardır. Bu olaydan yirmi ay sonra 30 Ağustos 
1991’de Azerbaycan bağımsızlığını ilân etmiştir. Azeriler, Kafkasya bölgesinin en 
büyük Türk topluluğudur. Yaklaşık 9 milyonluk bir nüfusa sahip olan Azerbaycan, 
bağımsız Türk devletleri arasında kültürel seviye olarak en üst düzeyde kabul edi-
lir.

Kazakistan

Kuzeyde ve batıda Rusya Federasyonu, doğuda Çin Halk Cumhuriyeti (Doğu 
Türkistan), güneyde Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ile çevrilidir. 
Kazakistan geniş bozkırlarla kaplıdır. Ülkenin geri kalan arazisinin ise yarısı çöldür. 
Kazakistan dışında Doğu Türkistan’da 650.000, Moğolistan Halk Cumhuriyeti’nde 
40.000, Afganistan’da 3.000 Kazak nüfusun yaşadığı bilinmektedir.

Geleneksel olarak göçebe bir halk olan Kazakların tarih sahnesinde etkileri-
ni hissettirmeleri 16. yüzyılda Özbek Hanları devrinde gerçekleşmiştir. 17. ve 18. 
yüzyıllarda ise Ruslar Türkistan’ı işgal etmişler, işgale en büyük tepkiyi Kazaklar 
vermiştir. 1783’te Sırım Batur önderliğinde Kazaklar bir ayaklanma başlatmışlar; 
ancak Çarlık Rusya’sının egemenliğinden kurtulamamışlardır. 1916’da bağımsız-
lık için harekete geçen Kazaklar, 1917’de Umumi Kazak Kongresini toplayarak 
Orenburg’u başkent ilân etmişler, 1924’te otonom olarak başkentlerini Ak-Mescit’e 
taşımışlardır. 1936’da SSCB içinde yer almak zorunda kaldılar. Kazakistan 1990’da 
egemenliğini, 1991’de ise bağımsızlığını ilân etmiştir. 15 milyon civarında olan nü-
fusun yüzde altmış ikisini Kazaklar oluşturmaktadır.

Kırgızistan
 
Bugünkü Kırgızistan sınırları içinde yaşayan Kırgızlar, dünya genelindeki 
Kırgızların yüzde 90’ını oluşturur. Doğu Türkistan’da 80.000, Afganistan’da 
25.000 civarında Kırgız yaşamaktadır. Doğu Türkistan Kırgızlarının bir kısmı-
nın Anadolu’nun farklı bölgelerine geçmişte göç ettikleri bilinmektedir. Tarihî 
kaynaklara göre Kırgızların bugün yaşadıkları coğrafyaya gelişleri 13. yüzyıldan 
sonra gerçekleşmiştir. 9. yüzyılda Uygur-Türk devletinin başına geçen Kırgızlar, 
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önce Özbek, daha sonra Kazak hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmışlardır. 
Kırgızlar, 1924’te Kara-Kırgız Özerk Oblast’ını oluşturmuşlar, 1926’da Özerk 
Cumhuriyet kurmuşlar, 1936’da ise SSCB’ye katılmışlardır. Kırgızlar, 15 Ağustos 
1990’da egemenliklerine, 31 Ağustos 1991’de de bağımsızlıklarına kavuşmuşlar-
dır. Kırgızlarda millî kültür ve bağımsızlık ruhu Manas Destanı’ndan yükselir. En 
önemli edebi verimleri bu büyük destandır. Kırgız dili, yaşamasını büyük oran-
da bu destana borçludur. Nüfusu 5,5 milyon civarındadır. Bunun yüzde 65’ini 
Kırgızlar oluşturmaktadır. Ülkede yüzde 14 civarında Özbek, yüzde 12,5 civarında 
da Rus yaşamaktadır.

Özbekistan
 
Özbekistan adı, 1313-1340 tarihlerinde Altun Orda Devleti’nin başına geçen Özbek 
Beğ’in adından gelmektedir. Özbekler 1510’da Maveraünnehir bölgesini ele geçir-
mişler; fakat 1740’ta İran hükümdarı Buhara’yı almış ve Özbek Hanlığı’na son ver-
miştir. Buhara’nın başına 1753’te Muhammed Rahim geçmiş, bu dönem 1920’ye 
kadar sürmüştür. 1924’te Özbekistan Cumhuriyeti kurulmuş; ancak 1945’ten son-
ra Sovyetlerin denetimine girmiştir. Özbekistan’da Kongrat, Nagman, Mangıt, 
Toyaklı, Savay, Barın, Üç Urug, Burgut, Arlat, Kanglı, Baştaş, Karakalpak gibi boy-
lar bulunmakta ve bunlar Özbekistan’ın bütününü oluşturmaktadırlar. SSCB’nin 
çöküşüyle birlikte Özbekistan 20 Haziran 1990’da egemenliğini; 31 Ağustos 
1991’de ise bağımsızlığını kazanmıştır. Nüfusu 30 milyon civarındadır. Bu nüfu-
sun yüzde seksene yakını Özbeklerden oluşmaktadır.

Türkmenistan

Türkmenler, Türklerin Oğuz grubundandırlar. Nadir Şah’tan sonra bir müddet 
İran ve Hive Hanlığı’nın baskı ve hücumlarına maruz kalan Türkmenler, 1835’ten 
itibaren Merv bölgesine doğru yayılmaya başladılar. Daha sonra İran ve Hive 
Hanlıkları tekrar Türkmenlere saldırılara başladılar. Türkmenler 1855’te Hive or-
dusunu ağır bir mağlubiyete uğratarak, Hive Hanlığı saldırılarından kurtuldular. 
Ancak Türkmenistan üzerinde hak iddia eden İran saldırıları onları zor durum-
da bıraktı. Sulh isteyen Türkmenler karşısında, savaşı kazanacağından emin olan 
Hasan Mirzan, 30 000 kişilik ordu ve 33 top ile Türkmen topraklarında ilerleme-
ye başladı. Bu sırada Türkmenlerin başında bulunan Hurşid Han, diğer Türkmen 
boylarından yardım istedi ve zaman kazanmak için Karakum Çölü’ne çekildi. 
Kuvvetlerini bir araya toplayıp, ikmal yollarını kesen Hurşid Han, İran ordusunu 
büyük bir mağlubiyete uğrattı. Böylece Türkmenler tam manasıyla istiklâllerini 
kazandılar. 1873’te Ruslar Hive’yi işgal etmişler ise de daha sonra yenilgiye uğ-
ramışlardır. 1917 Rus Devrimi’ni takip eden iç savaş neticesinde, savaşı kaza-
nan Bolşevikler, bütün Türk illerindeki kurtuluş hareketlerini önledikten sonra 
Türkmenistan’daki millî ayaklanmayı da bastırdılar. Aşkabad’ın Temmuz 1919’da, 
Krosnovodsk’un da Şubat 1920’de düşmesinin ardından bölgede Bolşevikler yöne-
timi ele geçirdi. 1924’e kadar Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ismiy-
le anılan Türkistan, 1924’te yapılan idari değişiklikle Sovyetler Birliği’ni meydana 
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getiren 15 cumhuriyetten biri hâline getirildi. Sovyetler Birliği’nde başlayan re-
formlar, Türkmenistan’da da köklü değişikliklere sebep oldu. Ülke yeni bir siya-
si ve ekonomik döneme girdi. Türkmenistan, 22 Ekim1991’de bağımsızlığını ilân 
etti. Aynı sene Bağımsız Devletler Topluluğu’na katıldı. 5,5 milyon civarındaki nü-
fusun yüzde sekseni Türkmenlerden oluşmaktadır. Ülkede yüzde dokuz civarında 
Özbek de yaşamaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kıbrıs, tarih boyunca Yunanlılar, Ermeniler, Lübnanlılar ve Türkler arasında el 
değiştirmiş bir adadır. 1571 yılında Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı idare-
sine kazandırılmıştır. Bu değişimden sonra adaya Anadolu’nun özellikle güney şe-
hirlerinden yoğun Türk yerleşimi yapılmıştır. Ancak 1878 (93 Harbi) Osmanlı-Rus 
Savaşı sonunda Kıbrıs İngilizlere bırakılmış ve burada Türk ve Rum toplulukları 
1960’lara kadar barış içinde bir arada yaşamışlardır. 1960’da kurulan bağımsız ve 
egemen Kıbrıs devleti statüsünde Türkler ve Rumlar eşit haklar almışlardır. Bu 
süreç 1974 yılına kadar devam etmiş; Rumların “Enosis” düşleri nedeni ile 1974’te 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıs Anayasası’nın verdiği garantörlük haklarını 
kullanarak adaya asker çıkarmıştır. Böylece adanın kuzey bölgesine Türkler, gü-
neyine de Rumlar toplanmıştır. Rumların bilinen uzlaşmaz tutumları karşısında 
Türkler, 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilân etmişlerdir. Nüfusu 270 
bin civarındadır.

2010 Yılında Türk Dünyası
Balkanlar’a Bir Bakış

Balkanlar’da Türk varlığı, Osmanlı Devleti’nin sınır politikasının bir sonucudur. 
Bölgedeki Türk varlığının büyük kısmını Anadolu Yörükleri oluşturur. Bunlara 
kuzeyden gelen Kıpçakları ve Kumanları da ekleyebiliriz.

Balkanlardaki Müslüman-Türk varlığı, Osmanlı Devleti’nin gerileme ve yıkı-
lış süreçlerinde hızlı bir düşüş gösterir. Bu süreçte göç eskinin tersinedir. Millî 
devletlerin ve bu arada Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte mübade-
leler başlar. Mübadeleyle başlayan göç, soydaşlarımızın 1989’da Bulgaristan’da 
yaşanan zulümden kaçışlarına kadar devam etmiştir. Buna rağmen Balkanlar’da 
hâlâ Türk nüfusunun yoğun olduğu köyler ve şehirler mevcuttur. Balkanlar’daki 
Türkler, daha çok Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Yunanistan, 
Romanya, Bosna Hersek’te yaşarlar.

Osmanlı Devleti, bölgedeki varlığını, öncelikle fethettikleri şehirlerin görü-
nümünü değiştirerek hissettirdiler. Gittikleri yerlere han, hamam, cami, köprü, 
çeşme gibi umumi kullanıma açık yapıların yanı sıra kendi mimari üslûplarını 
yansıtan evler de yaptılar. Böylece coğrafyaya mühür vurulmuş oluyordu. Ancak 
Hoca Ahmet Yesevi eliyle bir düstur hâlini almış olan ve genel olarak manevi 
fetih diye anılan kültürel değişimi de bir gelenek olarak gerçekleştirme zarureti 
vardı. Bölgede Türk kültürünü etkin hâle getirmenin yolu da çoğunlukla edebi-
yattan geçiyordu. Balkanlar’da değişik şehirlerde kurulan dergâhlar tarih içinde 
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bu konuda son derece önemli bir rol üstlenmiştir. Tasavvuf edebiyatının merke-
zi olan dergâhlar, bir anlamda bölgedeki edebi ve kültürel hayatın Türkleşmesini 
de sağlamışlardır. Ancak bu süreçte bölgede gelişen Türk edebiyatının; bu top-
rakların ikliminden, kültürel havasından, estetiğinden etkilenmediğini söylemek 
mümkün değildir. Bu bakımdan Balkanlar’da gelişen Türk edebiyatı, Türk kültürü 
Türkiye’deki edebi ve kültürel hayattan birtakım farklılıklar gösterir. Bu da son 
derece tabii bir durumdur.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dan çekilmesine kadar tabii bir seyir içinde ge-
lişen edebi ve kültürel hayat, bu tarihlerden sonra şiddetli bir baskının altında 
varlığını devam ettirmek zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin çekilişi ve arka-
sından başlayan kültürel asimilasyon politikaları, gelişen edebiyatın karakterini 
de belirledi. Balkanlar’da 1918 sonrası Türk edebiyatının ana karakterini milliyet-
çilik oluşturur. Bütün olumsuzluklara rağmen yoğun bir basın yayın faaliyeti içine 
giren Balkan Türklerinin çıkardıkları gazete ve dergilerin adları bile bu karakte-
ri açık edecek niteliktedir. Mücahede, Birlik, Sedayı Millet, Uhuvvet, Hak, Hak 
Yolu, İntibah, Medeniyet, Turan, Halk Sesi, Balkan Postası, Dostluk, Yeni Ziya, 
Yeni Adım, Gerçek, Yankı, Batı Trakya Ekspres, Özgür Balkan, Hakka Davet bu 
dergi ve gazete isimlerinden bazılarıdır.

Kosova’da Türk kültürünün beşiği niteliğinde olan Doğru Yol Türk Kültür 
ve Sanat Derneği, altmış yaşına basıyor. 2011 yılında altmış yaşına girecek olan 
dernek, 2010 yılında kutlama faaliyetlerine başladı. Dernek, Balkanlar’daki en 
uzun ömürlü Türk derneği olma özelliğine sahip. Folklor, sanat müziği ve şiir 
gibi değişik kollarda faaliyet yürüten derneği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi 
devlet büyükleri de ziyaret etmişti. Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği her 
yıl Süleyman Brina adına Balkanlar Türk Kültürü ödülü vermektedir. Süleyman 
Brina ödüllerinin on dördüncüsü 19 Aralık 2009 tarihinde verilmişti.

Süleyman Brina Uluslararası Balkanlar Türk Kültürüne Hizmet ödülleri 1996 
yılından bu yana, Derneğin Seçici Kurulu’nun almış olduğu kararla Balkan ülkele-
ri, Türkiye ve Türk dünyasından Balkanlar’da Türk kültürüne hizmet veren önem-
li eğitim, kültür ve sanat emektarlarına veriliyor.

Balkanlar’da yaşayan Türk, Arnavut, Boşnak ve Romanlara yönelik yayın ya-
pan bir televizyon kuruldu. “Balkan RTV” adlı özel televizyon kanalı deneme ya-
yınlarının ardından hizmete girdi. Televizyonun sahibi Türk işadamı Ali Çankaya. 
Kanalın yayınları Kosova dışında, Arnavutluk, Makedonya ve Bosna Hersek’te de 
izlenebiliyor.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri

18 Mayıs 2007 tarihinde 5653 sayılı kanunla kurulan Yunus Emre Vakfı tarafın-
dan açılan kültür merkezleridir. Vakfın kuruluş amaçları arasında; Türkiye’yi, kül-
türel mirasını, Türkçeyi, Türk kültürünü ve sanatını tanıtmak, Türkiye’nin başka 
ülkelerle dostluğunu, kültürel alışverişini geliştirip artırmak; Türk dili, kültürü ve 
sanatı ile ilgili eğitim almak isteyenlere yurt dışında kurumları aracılığıyla hizmet 
vermek; Türkiye’de Yunus Emre Araştırma Enstitüsü ve yurt dışında Yunus Emre 
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Kültür Merkezleri açmak sayılıyor. Yunus Emre Vakfı bilindiği gibi Mayıs 2009’da 
Ulus’taki binasında faaliyetlerine başlamıştı.

Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezi

Yunus Emre Vakfı’na bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü, çeşitli ülkelerde 
kültür merkezleri açtı. Bu merkezlerin ilki, 17 Ekim 2009 tarihinde Saraybosna’da 
açılan Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezi oldu. Açılışı aynı zamanda 
vakfın mütevelli heyet başkanı olan Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile 
Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı konseyi üyesi Haris Sılayiç gerçekleştirmişti.

Saraybosna’nın tarihî Başçarşı bölgesinde bulunan ve Bosna-Hersek’te Türk 
dili, kültürü ve sanatını tanıtmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bu merkez-
de, 6 Nisan 2010’da “Balkanlar’da Osmanlı Medeniyeti” başlıklı bir sergi açıldı. 
Balkanlar’da birlikte yaşama ve hoşgörü temalarının vurgulandığı, 1478’den 1912 
yılına kadar geniş bir döneme ait arşiv belgelerinden oluşturulan sergide farklı 
diller konuşan, farklı din ve ırklara mensup insanlara tanınan hak ve özgürlükler 
konusunda önemli ve çarpıcı bilgilere yer verildi. Yunus Emre Enstitüsü tarafın-
dan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanan 
sergiye, açılıştan itibaren Bosnalılar da yoğun ilgi gösterdi.

Saraybosna’da “21. Yüzyılda Türkiye” Paneli

Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Uluslararası Saraybosna 
Üniversitesi iş birliğinde 4-6 Haziran 2010 tarihleri arasında düzenlenen “21. 
Yüzyılda Türkiye” başlıklı panelde, Türkiye’nin mali, hukuki konulardaki güncel 
gelişmelerinin yanı sıra sağlık ve sanayi alanlarındaki mevcut durumu ele alı-
nıp değerlendirildi. Panele Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Naci Ağbal, Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ahmet Kahraman, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 
Sayın Ali Boğa, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Yalçın Ekmekci ile 
Gelirler İdaresi Başkanı Sayın Mehmet Kilci ve Enstitü Başkanımız Sayın Prof. Dr. 
Ali Fuat Bilkan katıldı.

“Balkanlar’da Osmanlı Medeniyeti” Ferman Sergisi

6 Nisan 2010 tarihinde Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde 
“Balkanlarda Osmanlı Medeniyeti” Ferman Sergisi açıldı. 5-6 Nisan 2010 tarihleri 
arasında Bosna Hersek’te bulunan Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından açılan sergide bulunan eserlerle Balkanlar’da birlikte yaşama ve hoşgörü 
temaları vurgulandı. 1478’den 1912 yılına kadar geniş bir döneme ait arşiv belge-
lerinden oluşturulan sergide, farklı diller konuşan, farklı din ve ırklara mensup 
insanlara tanınan hak ve özgürlükler konusunda çarpıcı bilgiler yer alıyor.

Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi

Saraybosna’daki kültür merkezini Arnavutluk’un başkenti Tiran’da açılan Tiran 
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi takip etti. Merkezin açılışı 11 Aralık 2009 tari-
hinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından gerçekleştirildi.
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Tiran’da 1. Uluslararası
Balkan Dil, Tarih ve Medeniyet Sempozyumu

1.Uluslararası Balkan Dil, Tarih ve Medeniyet Sempozyumu, 8-10 Nisan 2010 tarih-
leri arasında, Trakya Üniversitesi ve Tiran Üniversitesi iş birliğiyle Arnavutluk’un 
başkenti Tiran’da düzenlendi. Türkiye’den ve Arnavutluk’tan katılan bilim adam-
larınca 105 bildirinin sunulduğu bu sempozyumun oturumlarının bir kısmı, 
Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. 
Sempozyumun ikincisi, önümüzdeki yıl Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma 
Enstitüsü’nce Edirne’de organize edilecek.

Kahire Yunus Emre Türk Kültür Merkezi

Tiran’da açılan kültür merkezini Kahire’de açılan Kahire Yunus Emre Türk Kültür 
Merkezi takip etti. 3 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen açılışa çok sayıda konuk 
katıldı. Açılışı Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu yaptı. Dışişleri Bakanı, 
yaptığı konuşmada; vakfın üçüncü merkezi olarak burayı açtıklarını ve bu merkez 
etrafında Türk ve Mısırlı aydınların bir araya gelmesini arzu ettiklerini ifade etti. 
Merkezin açılış kurdelesini; Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, İslâm 
Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Mısır Kültür 
Bakanı Yardımcısı Hossam Nassar, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni 
Botsalı, Enstitü Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan ve Yunus Emre Vakfı Mütevelli 
Heyet üyesi Rasim Özdenören birlikte kesti.

Kahire’de Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu

12 Mart İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u anma etkinlikleri kap-
samında Kahire Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Kahire Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü ile birlikte 28 Mart 2010 tarihinde sempozyum dü-
zenledi. Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilen sempozyumun 
açılış konuşmasını Kahire Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Sadi Altınok yaptı. 
Sempozyumda Kahire Üniversitesi’nden Dr. Şevki Hasan, Gazi Üniversitesi’nden 
Doç Dr. Nurettin Ceviz, Kahire Üniversitesi’nden Hind Abdulhadi ve Kırıkkale 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Polat, Mehmet Âkif’in hayatı, kişi-
liği ve eserleri hakkında birer tebliğ sundular.

Kahire’de Çanakkale Şehitlerini Anma Günü

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü münasebetiyle Kahire Yunus Emre 
Türk Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Törende konuşmalar yapıldı, şiir-
ler okundu ve Gelibolu belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Kahire’de Türkiye Tanıtım Etkinliği

Kahire Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile bir-
likte 16 Mart 2010 tarihinde 6 Ekim Üniversitesi’nde Uluslararası Kültür Festivali 
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kapsamında Türkiye tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlikte Türk el sanatları stan-
dı kuruldu. Konuklara, Türkiye’yi tanıtıcı Arapça ve İngilizce broşür ve kitapçıklar 
dağıtıldı ve Türk baklavası ikram edildi.

Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezi

Aynı ay içinde bir başka kültür merkezinin açılışı daha gerçekleştirildi. Tarihler 
26 Mart 2010’u gösterirken Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve 
Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevska Üsküp Yunus Emre Türk 
Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye ve Makedonya arasındaki dost-
luk ilişkilerinin, birlik ve beraberliğin ortak paylaşımların arttırılması amacıyla 
faaliyetlerine başlayan Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin açılışına çok 
sayıda konuk katıldı. Açılışta Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Üsküp Yunus Emre Türk 
Kültür Merkezi’nde yapılacak faaliyetlerle Türkiye ile Makedonya dost halklarının 
birbiriyle daha da yakınlaşacağını ifade etti.

Makedonya’da “21. Yüzyılda Türkiye” Paneli

Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda 
Türkiye Paneli” 25 Haziran 2010 tarihinde Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi. Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Zelka’nın yönettiği panele konuşmacı olarak Başbakanlık Müsteşar 
Yardımcısı Sayın Kasım Davas, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürü Sayın İsmail İlhan Hatipoğlu ve Millî Emlak Genel Müdürü Sayın 
Abdullah Kaya katıldı.

Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi

1 Mart 2010 tarihinde ise Kazakistan’ın başkenti Astana’da Astana Yunus Emre 
Türk Kültür Merkezi faaliyetlere başladı. Merkezin resmî açılışı ise 26 Mayıs 
2010’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yapıldı. Astana Yunus Emre 
Türk Kültür Merkezi, Astana şehir merkezinde olup merkezde derslik ve idari ofis-
ler ile kütüphane ve okuma salonu yer almaktadır. Hâlen farklı seviyelerde Türkçe 
kurslarının devam ettiği Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde çeşitli kül-
türel etkinlikler de düzenlenmektedir. Yunus Emre Enstitüsünün Orta Asya böl-
gesine yönelik gerçekleştireceği faaliyetlerin odak noktası durumunda bulunan 
Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Kazak-Türk halklarının birlikteliğini 
pekiştirme ve gelişen ülke ilişkilerini sağlamlaştırma hedefiyle çalışmalarına de-
vam ediyor.

Londra Yunus Emre Türk Kültür Merkezi

Yunus Emre Türk Kültür merkezlerinden biri de İngiltere’nin başkenti Londra’da 
açıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 9 Kasım 2010 tarihinde açı-
lışı gerçekleştirilen Londra Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Londra’nın en 
merkezî yerlerinden Tottenham Court Road ile Oxford Street arasında bulunu-
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yor. Merkezin açılışından yaklaşık bir hafta sonra 15 Kasım’da “Mimar Sinan The 
Architect Fotoğraf Sergisi” açıldı. Londra’da yaşayan sanatseverlerden büyük ilgi 
gören sergi Mustafa Aksay tarafından hazırlandı. Saraybosna, Şam, Halep, Sofya 
ve Roma’dan sonra Londra’da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde sanatsever-
lerle buluşan serginin süresi, gördüğü ilgi dolayısıyla 2011 Ocak ayı sonuna ka-
dar uzatıldı. Sergiyi ziyaret edenler ayrıca 4,5 saatlik Mimar Sinan The Architect 
Belgesel Filmi’nin 10 dakikalık tanıtım bölümünü de izleyebiliyor. Londra Yunus 
Emre Türk Kültür Merkezi, açılış etkinliği olarak British Council tarafından hazır-
latılan ve British Council Türkiye’nin desteği ile ziyaretçilerin beğenisine sunulan 
Evliya Çelebi-Seyahatname Sergisi’ne ev sahipliği yaptı. Evliya Çelebi’nin seyahat 
rotasını illüstrasyonlar ve hikâyeler ile günümüze taşıyan sergi; 31 Aralık 2010 
tarihine dek Londra Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeydi.

Sırada Brüksel, Tokyo
Atina, Şam ve Varşova Var
 
Yunus Emre Vakfı, Yunus Emre Türk Kültür merkezlerine yenilerini eklemekte 
kararlı. Vakfın Brüksel’deki merkezi faaliyetlerine başladı. Japonya, Suriye ve 
Polonya ile merkezlerin açılışı hususunda protokoller imzalandı. Vakıf, dünyanın 
birçok yerinde merkezler açmak için çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler
Devlet Başkanları Onuncu Zirvesi

16 Eylül 2010’da Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Onuncu Zirvesi, 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgız Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov’un katıldı. Zirvenin 
sonunda altmış maddelik kapsamlı ortak bir bildiri yayınlandı.

Bildiride kültürel ve ekonomik işbirliğinden uluslararası terörizme, kültürel 
mirasın korunmasından AGİT’e, Kırgızistan ve Azerbaycan’da yapılacak olan se-
çimlerden Karabağ meselesine, Afganistan’ın durumundan İran’ın nükleer çalış-
malarına, bölge barışına kadar birçok konuya vurgu yapıldı.

2010 Zeki Velidi Togan Yılı

2010 yılı TÜRKSOY tarafından Zeki Velidi Togan yılı ilân edildi. Konuyla ilgili 
teklif TÜRKSOY’un üyesi olan Başkurdistan Cumhuriyeti Kültür ve Ulusal Siyaset 
Bakanlığı’ndan geldi. 2010 yılı Prof. Dr. Zeki Velidi Togan’ın doğumunun 120’nci 
yıldönümüydü.

Zeki Velidi Togan Kimdir?

Zeki Velidi Togan, Başkurdistan Cumhuriyeti’nin kurucularındandır. Geçen yüz-
yılın tanınmış Türkologlarından biridir. Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan 1890 
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yılında, bugünkü Başkurdistan’ın İşimbay ilçesi Küzen köyünde dünyaya gelmiş-
tir. İlk eğitimini babasından alan Zeki Velidi, daha sonra dayısının medreselerin-
de eğitime devam etmiş, 1908’de memleketinden ayrılıp Kazan’a gitmiş ve orada 
Kasımiye Medresesi’ne girmiştir. Buradaki eğitimini kısa zamanda, bir yıl için-
de tamamlamış ve aynı medresede Türk tarihi ve Arap edebiyatı muallimi olarak 
çalışmaya başlamıştır. 1908 yılından itibaren çeşitli Türk dergi ve gazetelerinde 
makaleleri yayımlanmıştır. 1912 yılında, ilk eseri Türk ve Tatar Tarihi yayınlan-
mıştır.

Zeki Velidi Togan, 1923’te Rusya coğrafyasından ayrılmıştır. Bilimsel faaliyet-
lerini bir muhacir olarak sürdüren Togan, Viyana Üniversitesi’nde doktora eğiti-
mini tamamlamış, bir yandan da birçok yeni tarihî kaynağı ortaya çıkarmış, bun-
ları değerlendiren eserler ortaya koymuştur. İbn Fadlan Seyahatnamesi üzerine 
yaptığı doktora çalışması onun uluslararası bir şöhret kazanmasını sağlamıştır. 
Onun en önemli eserleri arasında Umumi Türk Tarihine Giriş, Oğuz Destanı, 
Tarihte Usul, Kur’an ve Türkler, Yeni Türkistan ve Yakın Mazisi gibi eserleri say-
mak mümkündür.

Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan, 1927’den 1970’e kadar aralıklarla İstanbul 
Üniversitesi’nde çalışmıştır. 1953 yılından vefatına kadar da İstanbul Üniversitesi 
İslâm Araştırmaları Enstitüsü kurucu başkanlığını yürütmüştür.

27 Nisan 2010 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde “Zeki Velidi Togan’ın 
Eserleri ve Tarihsel Mirası” konulu bir konferans düzenlendi.

Ahmet Zeki Velidi Togan Kazakistan’ın en önemli şehirlerinden Almatı’da 
anıldı. 10 Mart’ta, Kazakistan Millî Kütüphanesinde “Ahmet Zeki Velidi Togan’ın 
Türk Halkları Kültürleri ve Tarihine İlişkin Çalışmaları” konulu Başkurdistan, 
Kazakistan ve Türkiye’den seçkin bilim adamlarının katıldığı bir yuvarlak masa 
toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan konuklar arasında Ahmet Zeki Velidi 
Togan’ın oğlu Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Subidey Togan; 
Kazakistan’ın ünlü halk şairlerinden, sosyal kanaat önderi Muhtar Şahanov; 
Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisi’nden Gayrat Sapargaliyev; Başkurdistan’ın 
Kazakistan Temsilcisi Yerjan Azanov; Kazakistan’daki Başkurt-Tatar Kültür 
Merkezi Temsilcisi Murat Karimov; Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı Kazakistan 
Kültür Bakanlığı Temsilcisi Askar Turganbayev; ünlü tarihçiler ve Türkiye 
Cumhuriyeti Kazakistan Büyükelçiliği temsilcileri yer aldılar.

Zeki Velidi Togan
Yalova’da Halk Eğitim Merkezinde Anıldı

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), Yalova Belediyesi ve Halil İnalcık 
Osmanlı Tarihi Araştırma Enstitüsü’nün işbirliğiyle Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi 
Togan’ın doğum günü olan 10 Aralık 2010 tarihinde Yalova’da bir anma paneli 
gerçekleştirdi.

Keçiören’de Zeki Velidi Togan Parkı

Türk-İslâm dünyasından birçok şahsiyetin adının parklara verilerek yaşatıldığı 
Keçiören’de yeni bir park daha açıldı. Başkurdistan’ın ünlü şahsiyetlerinden, bü-
yük tarihçi, Türkolog, dünyaca ünlü bilim adamı Ahmet Zeki Velidi Togan’ın adı 
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Keçiören’de bir parka verilerek ebedileştirildi. Başkurdistan Başbakan Yardımcısı 
Zühre Rahmatullina’nın da hazır bulunduğu açılışa Keçiören Belediye Başkanı 
Mustafa Ak, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Kültür Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Kemal Fahri Genç de katıldı.

Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülü

Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan anısına düzenlenen “21. Yüzyılda Türk Dünyası 
Sempozyumu”nun açılışında, aralarında Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun da bulun-
duğu 9 kişi ve kuruluşa, “Prof. Dr. Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülleri” verildi. 
Cumhurbaşkanı Eroğlu’na Kazak kıyafeti giydirildi ve Kızılay’ın plaketi de takdim 
edildi.

Zeki Velidi Togan Bilgi Şöleni

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri 
ve Edebiyatları Bölümü, Tarih Bölümü, TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilâtı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi 
işbirliği ile 13-14 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Zeki 
Velidi Togan ve Türk Kültürü Bilgi Şöleni”, Ahmet Necdet Sezer Kampusu Atatürk 
Kongre Merkezi’nde başladı. Afyon Anemon Hotel’de gerçekleştirilen ikinci gün 
oturumlarının ardından sona erdi.

Yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda bilim adam adamının katıldığı bilgi 
şölenine Afyonkarahisar Valisi Haluk İmga, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
AKÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Altuntaş, TÜRKSOY Uluslararası Türk Teşkilâtı Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü 
Haluk Akalın, Başkurdistan Hükümeti Bilim ve Eğitim Dairesi Başkanı Prof. Dr. 
Albert Kurmanov, Prof. Dr. Zeki Velidi Togan’ın oğlu Prof. Dr. Sübidey Togan’ın 
yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Azerbaycan’da Zeki Velidi Togan Sempozyumu

Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve TÜRKSOY’un katkılarıyla, 
Azerbaycan Millî Kütüphanesi’nde, 28-30 Nisan 2010 tarihleri arasında Türk tarih 
yazımına önemli katkılarda bulunmuş olan Türkolog Ahmet Zeki Velidi Togan’ın 
eserlerinin ve hayatının ele alındığı bir sempozyum düzenlendi.

Hacettepe’de Zeki Velidi Togan Konferansı
 
27 Nisan 2010 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde “Zeki Velidi Togan’ın Eserleri 
ve Tarihsel Mirası” konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa TÜRKSOY 
Başkurdistan Kültür Bakanlığı temsilcisi Ahat Salihov konuşmacı olarak katıldı. 
Togan’ın Türk düşünce hayatına ve Türk tarih yazımına katkılarının, hayatının ve 
eserlerinin ele alındığı konferansta Ahat Salihov, Başkurtlar ve tüm Türk dünyası 
açısından Togan’ın önemini belirten bir konuşma yaptı.
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Kırgızistan’da Yaşananlar

2010 yılı Kırgızistan için siyasi gelişmelerden dolayı acılarla, yıkımlarla, gözyaş-
larıyla dolu bir yıl oldu. Bütün dünyada yankı bulan olaylar aslında Kırgızistan’ın 
temel bir meselesine işaret ediyor. O da hükümetin ve diğer siyaset organlarının 
henüz tekâmülünü tamamlayamamış olmalarıdır. Kırgızistan’da hâlâ iktidar kav-
gası gereğinden fazla önemseniyor ve dolayısıyla olması gerekenden daha ciddi 
sorunlar doğuruyor. İktidar mücadelesinden kaynaklanan en ufak bir dalgalanma 
her şeyi alt üst etmeye yetiyor. 2010 yılında ülkede önce 7-8 Nisan günü, sonra 
Haziran ayında iki büyük trajedi yaşandı. Nisan ayında yaşananlar seksenden faz-
la insanın ölmesi, yüzlerce insanın yaralanması ve ülke yönetiminin el değiştirme-
siyle neticelendi. Haziran ayında ise Kırgızistan’da yüzlerce yıldır beraber yaşayan 
iki kardeş halk birbirine düşürüldü.

Kırgızistan, 1989’da Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Moskova’nın doğrudan 
kontrolünden çıkan ülkelerden birisidir. Kırgızistan’da son yıllarda yaşanan siyasi 
gelişmeler, devrimler aslında bir bakıma Rusya’ya post-Sovyet politikalarını yapı-
landırması konusunda fırsatlar sunuyor. Rusya, eski Sovyet bölgelerinde yaşayan 
Rus azınlığı daima yaşadıkları devletlere karşı bir baskı oracı olarak kullanıyor. 
Kırgızistan’da yaşanan 7-8 Nisan olaylarından sonra Rusya’nın sergilediği tutum 
son derece manidardır. Rusya basını konuyla ilgili olarak sürekli bir haber kirliliği 
içinde bulunmuştur. Akaryakıt fiyatları bir baskı aracı olarak yüzde 30 civarın-
da yükseltilmiştir. Rusya, Kırgızistan’daki Kant askerî üssüne özel birlikler gön-
dermiştir. Rus elçiliği Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’na etnik çatışma içerikli bir 
nota göndermiştir. Bunlara ilâveten Rusya Federasyonu Meclis Başkan Yardımcısı 
Aleksander Torşin, Kırgızistan’daki Ruslara yapılabilecek saldırılardan tedirgin ol-
duklarını ve onların güvenliğini için gereken her çareye başvurmaya hazır oldukla-
rını söylemiştir. Ayrıca Kazakistan, Özbekistan ve Rusya’nın birleşik askerlerinin 
ülkeye girmesi önerisi gündeme getirilmiştir. Bütün bunlar ve benzeri başka olay-
lar meselenin içinde başka güçlerin parmağının olduğunu açıkça göstermektedir.

Olaylar sürerken 19 Nisan’da Rusya Federasyonu Vatandaşları Forumu geçi-
ci hükümete ültimatom gibi üç öneride bulundu; halklar arası çatışmalara engel 
olunması, 4 Aralık tarihinin Kırgızistan’da resmî olarak Rus dili günü ilân edil-
mesi ve 9 Mayıs zafer bayramının ciddi bir şekilde kutlanması. Bu tekliften de 
anlaşılacağı gibi Rusya’nın bölgede fazlasıyla ciddiye aldığı bir dil politikası da 
mevcuttur.

Kırgızistan’da yaşanan olayları daha iyi anlayabilmek için, Kırgızistan’ın ya-
kın tarihine kısaca göz atmakta fayda var. Bağımsızlık sonrası, 27 Ekim 1990’da 
Kırgızistan SSC Konsey’i ilk cumhurbaşkanı olarak Askar Akayev’i seçmişti. 
Akayev, cumhurbaşkanlığı görevine geldiğinde son derece demokratik bir kişilik 
sergilemişti. Ancak zamanla yapılan anayasa değişiklikleri ile otoritesini pekişti-
ren Akayev, 2005 yılında sivil bir darbe ile iktidarı Kurmanbek Bakiyev’e bırakmak 
zorunda kalmıştı. Kurmanbek Bakiyev daha önce 2001 yılında başbakan olmuştu. 
Ancak Mayıs 2002’de Oş şehrinde Kırgızlar ve Özbekler arasında yaşanan kanlı 
çatışmalardan ötürü hükümet tarafından istifaya zorlanmıştı.
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Bakiyev, iktidara geldiğinde büyük vaatlerde bulunmuştu. Kasım 2006’da, yeni 
bir anayasa ve reform talebiyle düzenlenen gösteriler etkili olmuş ve Kurmanbek 
Bakiyev’in yetkilerini epeyce sınırlayan bir anayasayı imzalamasını sağlamıştı. 30 
Aralık 2006’da kabul edilen anayasa ile Kırgızistan başkanlık sisteminden par-
lamenter sisteme geçen ilk Orta Asya ülkesi oluyordu. Ancak beş yıllık başkanlık 
döneminde ülkenin önemli hiçbir meselesinde ciddi tek bir adım bile atılmadı. 
Ülke ekonomisinin kötüye gitme eğilimi de gittikçe belirginleşiyordu. Bütün bun-
lar 2010 yılında ikinci bir sivil ayaklanmanın olacağının habercisiydi. Öte yan-
dan anayasa 2010’da yapılan referandum ile birlikte dokuzuncu kez değiştirilmiş 
oluyordu. Bu da ülke yönetiminin istikrardan yoksun oluşunun göstergelerinden 
biriydi ve sosyal hayatta yankısını bir şekilde buluyordu. Eylül 2007’de Anayasa 
Mahkemesi, 2006 yılında yapılan anayasa değişikliklerini, yöntem olarak anaya-
saya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Akabinde 21 Ekim 2007’de yeni anayasa 
referanduma sunulmuş ve yeni anayasa kabul edilmişti. Bu anayasayla Kırgızistan, 
parlamenter sisteminde, başkanlık sisteminin de bazı özelliklerini taşıyan özgün 
hükümet modeli ile idare edilmeye başlanmıştı. Bakiyev’in otoriter bir rejimi be-
nimsemesi Nisan olaylarıyla iktidardan indirilmesiyle sonuçlandı.

Bilindiği gibi 2009 Temmuz’unda yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın 
büyük desteğini alan Bakiyev, muhalefet üzerinde baskılarını artırmıştı. Muhalefet 
liderlerinden İsmail İsakov tutuklanmış, sekiz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 
Muhalefet, bu tutuklamaya ve seçime itiraz etmeye başlamış, hile karıştırıldığı id-
diasıyla seçim sonuçlarını tanımayacağını ilân etmişti. Bakiyev’in farklı baskı ens-
trümanlarını devreye sokmasının ardından muhalefet Birleşik Halk Hareketi’ni 
başlatmış, ülkenin değişik bölgelerinde toplantılar düzenleyip birtakım kararlar 
almaya başlamıştı. Bu bağlamda Talas’ta 6 Nisan’da muhalefetin gösteri düzenle-
mesine izin verilmemiş ve muhalefet liderleri aynı günün akşamı tutuklanmıştı.

Muhalefet liderlerinin tutuklanması tepkilere neden oldu. Liderlerinin serbest 
bırakılmasını isteyen insanlar, 7 Nisan günü Sosyal Demokrat Parti binası önünde 
toplanarak gösteri yapmaya başladılar. Ardından da kendilerine engel olmak iste-
yen güvenlik güçleri ile çatışmaya başladılar. Çatışmalarda göstericilerin polislerin 
silâhlarına el koymaları, araçlarını ateşe vermeleri ve ardında da başkanlık sarayı-
nı ele geçirmeleri ile olaylar büyüdü. 6-7 Nisan’da başlayan olaylarda göstericiler 
Talas, Narın, Issık Göl ve Bişkek’i kontrol altına aldılar. Göstericilerin Hükümet 
Binasını ele geçirmeleri üzerine Bakiyev güneyin en büyük şehri olan Oş’a, ora-
dan da memleketi Celal-Abad’a geçti. 7 Nisan akşamı muhalefet hükümetin istifa 
ettiğini geçici bir hükümet kurulduğunu açıkladı. Geçici hükümetin başına geçen 
Roza Otonbayeva, Meclisi feshettiğini ve ordunun da muhalefetin yanında yer al-
dığını söyledi. Güneye giden devrik lider Bakiyev hükümetin iş başında olduğunu 
ve istifa etmediğini açıklayarak bir süre taraftar toplamaya çalışsa da pek başarılı 
olamadı. Bakiyev, önce Kazakistan’a, oradan da Belarus’a geçti.

Bişkek’te otoriteyi önemli ölçüde sağlamayı başaran geçici hükümet, Bakiyev’in 
taraftar toplayıp yeni bir ayaklanmayı organize etmesini engelleyemedi. 10 Haziran 
gecesi Özbek ve Kırgız gençleri arasında çıkan olayların gerisinde bu organizasyo-
nun olduğu düşünülüyor. Olaylar, 2 bin kişinin ölmesi ve iki Türk toplumunun 
birbirlerini düşman edilmesiyle sonuçlandı. Olaylar, 10 Haziran gecesi Özbek kılı-
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ğına giren provokatörlerin Oş şehrindeki bir erkek öğrenci yurdunu kundaklama-
ları ile başladı. Böylece ülkenin güneyinde bir iç savaş başlamış oldu. Olayların 27 
Haziran’da gerçekleştirilmesi düşünülen referandumu engellemek ve geçici hü-
kümeti devirmek için yapıldığını iddia eden Roza Otunbayeva, halkı birlik ve be-
raberliğe davet etti. Kontrolü sağlamaya çalışan geçici hükümet Rusya’dan asker 
talep etmek zorunda kaldı. Rusya’dan asker gelme ihtimali bile olayların yatışması 
sonucunu doğurdu. Olaylardan sonra ülkeyi terk eden mülteciler Özbekistan’a sı-
ğındılar.

Otunbayeva, ülkeyi 10 Ekim’de seçime götürdü. Çok sayıda partinin katıldı-
ğı seçimin mutlak bir galibi çıkmadı. Uzun süren müzakereler sonucunda Aralık 
ayının ortasında Almazbek Atanbayev’in liderliğinde bir koalisyon hükümeti ku-
rulabildi.

Bütün olaylar esnasında iki toplumun da kardeşliğini sergileyen birçok sahne 
yaşandı. Kırgızların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde pek çok Özbek, Kırgız kom-
şularının evinde, Özbeklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde ise pek çok Kırgız, 
Özbek komşularının evinde saklanıp çok sınırlı miktardaki yiyeceklerini içecekle-
rini birbirleriyle paylaştı. Olayları yatıştırmak için televizyonlara çıkan orta yaş ve 
üzeri Kırgız ve Özbekler “Tilimiz bir, dinimiz bir, ulutumuz bir. Biz bir kuşun eki 
kanadıbız. Türk atanın baldarıbız” cümlelerini sık sık tekrarladı. Birlik ve bera-
berlik çağrısı yapıldı. Kurulan tuzaklara dikkat çekildi. Bütün bunlara rağmen ne 
yazık ki yaşanan trajediler önlenemedi.

Kırgızistan’da oldukça kısıtlı olan yeraltı ve yerüstü kaynakları, ekonomik açı-
dan pek çok olumsuzluğu beraberinde getiriyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, 
yoksulluk ve yolsuzluk son yıllarda yaşanan gelişmelere paralel olarak biraz daha 
derinleşti. Halkın baskıcı, rüşvetçi, kayırmacı iktidarlara karşı verdiği mücadele 
bir yönüyle olumlu olarak değerlendirilebilecekken, cebir ve şiddet yoluyla kamu 
düzenini sık sık bozmaya kalkışması gelecekle ilgili birtakım kaygıları beraberinde 
getirdi. Yukarıda dile getirdiğimiz bütün bu hususların kültür, sanat ve edebiyat 
hayatını olumsuz etkilemesi son derece normaldir. İnsanların güvenlik ve geçim 
problemleri yaşadığı bir yerde sanatsal faaliyetler yürütmesi beklenemez.

Bilindiği üzere Sovyetler Birliği döneminde yazarlar, şairler ve diğer sanatçılar, 
eserlerinde komünizm propagandası yapmak pahasına da olsa ortaya koydukları 
ürünler karşılığında önemli gelirler elde ediyorlardı. O zamanlar devlet sanatı ve 
sanatçıyı destekliyordu. Bağımsızlığın kazanılmasıyla beraber daha önce insanla-
rın zihnine, idrakine ve beynine yerleştirilmiş olan prangalar parçalanmakla be-
raber ekonomik problemler yüzünden sanatçılar bambaşka bir olumsuz durumla 
karşı karşıya kalmışlardır.

Kırgızistan’daki kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi durumundaki kurum-
ların başında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi geliyor. Bu üniversite her 
yıl pek çok kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz 
günlerde Türk Dünyası Sosyologlar Birliği 3. Kurultayı Bişkek’te, yine bu üniversi-
tede yapıldı. Türk Dünyası coğrafyasının farklı bölgelerinden gelen sosyologlar söz 
konusu ülkelerin mevcut sorunlarını ele alıp, çözüm önerileri üzerinde durdular.

Manas Destanı’nın Sagınbay Orozbak Uulu varyantı tek bir ciltte toplanarak 
yayınlandı. Devrik Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakıyev döneminde ajans hâline 
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dönüştürülen Kültür Bakanlığı tekrar bakanlık seviyesine yükseltildi. 9 Ekim 2010 
tarihinde parlamento seçimleri yapıldı. 2010 yılında yapılması plânlanan pek 
çok etkinlik olaylar nedeniyle iptal edildi. Cengiz Aytmatov’un kız kardeşi Roza 
Aytmatova’nın anılarından oluşan bir kitap Tarihin Yazılmamış Sayfaları başlı-
ğı altında Türkçeye kazandırıldı. Kitap yayınlanma aşamasında. Önemli Kırgızca 
sözlükler yayınlandı. Divân-ı Lügati’t-Türk’te “Sidinğ köl” olarak geçen ve deniz 
seviyesinden 3.016 metre yükseklikte olan, gür dağ otlaklarıyla çevrili Son-Köl’de 
Manasçılar bir araya gelip bir ay boyunca Manas söylediler.

Azerbaycan 2010’da En Çok Ermeni Meselesini Konuştu

Azerbaycan 2010 yılı boyunca daha çok Ermeni meselesi ve Türkiye ile Ermenistan 
ilişkileri bağlamında gündeme geldi. Bilindiği gibi 10 Ekim 2009 tarihinde 
İsviçre’nin Zürih kentinde Türkiye ile Ermenistan arasında bazı protokoller imza-
lanmıştı. İmza törenine iki ülkenin dışişleri bakanlarının yanı sıra ABD Dışişleri 
Bakanı Hillary Clinton, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri 
Bakanı Bernard Kouchner ve AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi 
Javier Solana da katılmıştı.

Bilindiği gibi bu protokoller imzalanırken Türkiye ile Azerbaycan arasında 
iki tarafı, özellikle de Azerbaycan’ı tatmin edecek bir diyalog gerçekleşmemiş-
ti. Buna bağlı olarak iki taraf arasında soğuk rüzgârlar esmeye başlamıştı. 2009 
Ekim’inden bu yana geçen sürede aradaki soğukluğun tam olarak ortadan kalktığı-
nı söylemek şimdilik mümkün gözükmüyor. Türkiye ile Ermenistan arasında im-
zalanan protokoller dünya kamuoyunda “tarihî bir adım” olarak değerlendirilmiş, 
Türkiye kamuoyunun önemli bir kesimi ise meseleye Azerbaycan’ın Ermenistan’a 
“feda edilmesi” noktasından yaklaşmıştı. Türk-Ermeni diyalogu “komşularla sıfır 
problem” anlayışına dayanan bir girişimdi. Geçen zaman içinde iki ülke arasında 
imzalanan metinlerin yürürlüğe konmaması ise anlamlı bir gösterge olarak duru-
yor. Geçtiğimiz 2010 yılı içinde bu ve buna bağlı olarak Türkiye’nin Ermenistan 
ile yürüttüğü gizli müzakerelerin metninin Azerbaycan’a Rusya’nın eliyle veril-
mesi konuşuldu. Doğal olarak bu tutum Türkiye ile Azerbaycan arasında bir gü-
vensizliğin oluşmasına neden olmuştu. Bu çerçevede zaman zaman Türkiye’ye 
Azerbaycan’dan gelen heyetler ve temasları kamuoyunu meşgul etti. Kısacası 2010 
yılında Türk kamuoyunda Azerbaycan daha çok bu mesele dolayısıyla yer buldu.

Türk Dili Konuşan Halkların Musiki Aletleri Sempozyumu

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve Azerbaycan Devlet Müzik Kültürü Müzesi tarafından 16-17 
Aralık 2010 tarihlerinde Bakü’de müze merkezinde düzenlenen “Türk Dili Konuşan 
Halkların Musiki Aletleri” başlıklı uluslararası sempozyum Azerbaycan Kültür ve 
Turizm Bakanı Ebulfez Garayev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve 
Azerbaycan Devlet Müzik Kültürü Müzesi Müdürü Аlla Bayramova’nın yaptığı 
açılış konuşmaları ile başladı.
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13 ülkeden 38 katılımcının bildiri sunduğu sempozyumda Azerbaycan’dan 24 
bildiri sunuldu. Sempozyumda, Türk dili konuşan halkların musiki aletlerinin ge-
nel ve özel yönleri, müzik aletlerinin teknolojisi ve akustiği, bestecilik sanatında 
geleneksel müzik aletleri, müzik aletlerinin ikonografisi, Türk dünyası müzik alet-
lerinin koleksiyonu, yeni yaklaşım ve değerler, icra sanatı, kayıp olan müzik alet-
lerinin tekrar canlanması ve kayıp olmakta olan müzik aletlerinin korunması ve 
etnik organoloji ve pedagoji sorunları gibi başlıklar değerlendirildi.

TÜRKSOY’a üye ülkelerin yanı sıra Amerika, Japonya, Kanada ve Avrupa’dan 
da akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen sempozyumun başarıyla sonuçlan-
masının ardından katılımcılar dünyaca ünlü sanatçı M. Rastrapoviç adına düzen-
lenen festivale katıldılar. TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da festival 
çerçevesinde Rastrapoviç’in ev müzesinde düzenlenen konsere katıldı.

21. Yüzyıl Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu
Sonuç Deklarasyonu

Lefke, EkoAvrasya, 06.12.2010-Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve Lefke 
Avrupa Üniversitesinin işbirliği ile düzenlenen “21. Yüzyılda Türk Dünyası 
Uluslararası Sempozyumu” KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu’nun katılı-
mıyla 2-5 Aralık 2010 tarihlerinde Üniversitenin Akıllı Bina Konferans Salonunda 
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Afganistan, 
Kırım, Doğu Türkistan, Kosova ve Makedonya Türkleri bilim adamlarının katıldı-
ğı sempozyumda 60 bildiri sunulmuş ve tartışılmıştır.

Pek çok yönüyle ilklerin yaşandığı sempozyumda Türk dünyasının 21. yüz-
yıldaki durumu çeşitli yönleriyle ele alınmış, ortaya çıkan tehditler ve fırsatlar 
değerlendirilmiş, gerçekleştirilebilecek projeler bilimsel yönden irdelenmiştir. 
Sempozyum sonunda aşağıdaki tespitler üzerinde odaklanılmış ve belirtilen ka-
rarlar alınmıştır:

•	 Sempozyumun KKTC’de yapılması Kıbrıs Türklerine destek şeklinde 
algılanmış ve Türk dünyasının en güney ucundaki parçası olarak Kuzey 
Kıbrıs’ın var olma mücadelesinin altı çizilmiştir. Ayrıca sempozyum 
KKTC’nin böylesine kapsamlı ve uluslararası bir toplantıya ev sahipliğini 
en iyi şekilde yapabildiğini de bütün dünyaya göstermiştir.

•	 Katılımcılar, bu organizasyonun her iki yılda bir tekrarlanmasının çok ya-
rarlı olacağı konusunda fikir birliğine varmışlardır.

•	 Bir sonraki toplantının öncelikle başta Nahçivan, Kırım, Kazan veya 
Almanya olmak üzere Türk dünyasının güzide bir köşesinde ve / veya 
Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerin birinde gerçekleştirilmesi yö-
nünde görüş ve öneriler tartışılmış; bunların en kısa sürede karara bağ-
lanması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca birincisi KKTC’de yapılan bu 
toplantının gelenekselleştirilerek her yıl yapılması hususu da konusunda 
da karara varılmıştır.

•	 Bundan böyle KKTC’nin Türk devlet ve toplulukları arasında gerçekle-
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şecek her türlü organizasyonda ve ortak kuruluşlarda yer alması sağlan-
malıdır.

•	 Üniversiteler, dolayısıyla bilgi adası olan KKTC, Türk Dünyasının Silikon 
Vadisi benzeri “Silikon Adası” hâline getirilebilir. Bu yönde gerekli adım-
lar bir an önce atılmalıdır.

•	 Sempozyum katılımcıları Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ait toprakların 
Ermenistan tarafından haksız ve hukuksuz biçimde işgal edilmesini şid-
detle kınama kararı almışlardır. Bu işgal sebebiyle yurtlarından ayrı bı-
rakılmış, ezilmiş ve örselenmiş Azerbaycan Türklerinin sorunlarının bir 
an önce çözülmesi için Türk dünyasına mensup ülkelerin her platformda 
birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekliliği ifade edilmiştir. Özellikle 
Hocalı Soykırımı’nın diaspora çalışmaları çerçevesinde objektif biçimde 
anlatılması ve dünyanın aydınlatılması sürecinde tüm Türk cumhuriyet-
lerinin kurum ve kuruluşlarıyla söz konusu süreci desteklemeleri uygun 
olacaktır. Katılımcılar Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları ve Karabağ 
Bölgesi sorununun BM kararlarına uygun bir biçimde çözümlenmesi ko-
nusundaki istek ve ısrarlarını belirtmişlerdir.

•	 Özellikle Türk cumhuriyetlerinden bu sempozyuma katılanlar, Türklere 
karşı haksızca yürütülen “Sözde Ermeni Soykırımı” iddialarına karşı ka-
rarlı bir şeklide mücadele etmenin gereğine bir kez daha vurgu yapmış-
lardır.

•	 Katılımcılar Türk dünyasının önemli ülkeleri olan Özbekistan ve 
Türkmenistan’ın da Türk dünyasının bu tür faaliyetlerde yer alması ko-
nusunda arzu ve isteklerini beyan etmişlerdir.

•	 Türk dünyasındaki devlet ve topluluklarda ortaya çıkan etnik temelli ça-
tışmalar ya da suni kavim mücadelelerinin hem insanların hayatına zarar 
verdiği, hem de kardeş halklar arasında derin ayrılık ve kırgınlık yarattığı 
gerçeğinden hareketle bu tür kardeş kavgalarının sona ermesi için Türk 
devlet başkanlarının ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) daha hassas 
ve dikkatli olmaları kaçınılmazdır.

•	 Sempozyuma katılanlar, Afganistan’ın kuzey bölgesinde yaşayan Türklerin 
sorunlarıyla ilgilenilmesi; onların hak ve çıkarlarının korunması bir kar-
deşlik görevi olarak değerlendirilmiştir.

•	 Sempozyum katılımcıları Türk dünyasındaki sorunların çözümünde et-
kili bir unsur olarak “Türklük bilinci ile ortak dil ve tarih” olduğu konu-
sunda hemfikir olmuşlardır. Bu çerçevede ortak Tarih kitapları yazımı 
projesinin aciliyeti teyit edilmiştir. Bir an önce böyle bir çalışma yapılıp 
okullarda okutulmalıdır.

•	 Katılımcılar, artık Türk dünyasında işbirliğine yönelik daha çok ekono-
mik ağırlıklı proje ve toplantıların gerekli olduğu konusunda fikir birliği-
ne varmışlardır. Zira bu husustaki veriler ilişkilerin gerçek potansiyelini 
yansıtmadığını göstermektedir. Özellikle enerji odaklı üretim sisteminin 
reel sektör açısından ilerleyen dönemlerde soruna yol açabileceğinin 
unutulmaması gerekmektedir. Bu sebeple “sosyo-ekonomik ve yönetsel 
ilişkiler” başlıklı proje ve çalışmaların ön plana çıkarılarak bu konuda uz-
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man kişilerin böylesine organizasyonlara yüksek düzeyde katılması son 
derece faydalı olacaktır. Bu bağlamda, ortak KOBİ işletmeleri işbirliği, 
insan odaklı çalışmalar ve uzmanlık bankası kurulması fikri sempozyum-
da tartışılmıştır.

•	 Katılımcılar Lâtin alfabesine geçişin ortak dil ve iletişimi daha çok kolay-
laştıracağı konusundaki düşünce ve tercihlerini yenilemişlerdir.

•	 Türk dünyasındaki dernek, vakıf, sendika, meslek odası gibi STK’lar ara-
sındaki işbirliğinin artması ve üst birliklerin oluşturulması, Sivil Toplum 
Kuruluşları’nın üst düzeye çıkarılmasının toplumlarımızdaki entegrasyon 
sürecini hızlandıracağı kanaatini paylaşmışlardır.

•	 Bağımsız bir devlete sahip olmayan Türk toplumları ve topluluklarındaki 
gelişmeler izlenmeli, temel ve evrensel insan hak ve özgürlükleri başta 
olmak üzere, hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi sağlanma-
lıdır. Türk dünyasının bir parçası olan Doğu Türkistan meşru ve yasal 
bir hak olarak gündeme getirilmeli ve bu bölge Çin ile Türkiye ve hatta 
Türk dünyasının köprüsü olarak değerlendirilmelidir. Doğu Türkistan 
meselesinin barışçıl ve uluslararası yaklaşımlarla çözülebilmesi, Çin ile 
ilişkilerin en yüksek seviyeye çıkarılmasını da sağlayacaktır. Bu sebeple 
söz konusu bölgedeki gelişmeler Türk dünyası tarafından da ciddiyetle 
takip edilmelidir. Özellikle Türkiye’nin dönem başkanlığını yaptığı CICA 
ve Kazakistan’ın dönem başkanlığını yaptığı AGİT nezdinde girişimlere 
zemin hazırlanmalıdır.

•	 Irak’taki Türkmenlerin ülkedeki değişim sürecinde olumsuzluklar yaşa-
maması, Irak’ın bütünleşme, normalleşme faaliyetlerinden dışlanmama-
sı ve varoluşlarını devam ettirmeleri için etkili lobi ve diplomatik iletişim 
çabaları sürdürülmelidir.

•	 Ahıska Türklerinin vatanlarına dönüş süreci akılcı ve gerçekçi bir bakış 
açısıyla irdelenmelidir. Bu konuda Gürcistan yetkili makamları yeterli 
bilgi ve belge ile daha da aydınlatılmalı; belirli bölgelerden Gürcistan’a 
değil de başka ülkelere göç eden Ahıska Türklerinin akıbeti konusunda 
hassas davranılmalıdır.

III. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi
Sonuç Bildirisi

Edebiyat dergileri arasında ilişkileri geliştirmek, tecrübeleri paylaşmak, işbirliği 
imkânlarını görüşmek, karşılıklı yayın alışverişini artırarak, halkların birbirlerini 
daha yakından tanımalarını sağlamak ve böylelikle bölgedeki dostluk ve kardeşlik 
duygularının pekişmesine katkıda bulunmak amacıyla 14-16 Aralık 2010 tarih-
lerinde Ankara’da 14 ülkeden 25 edebiyat dergisi genel yayın yönetmeni ve yar-
dımcısının iştiraki ile gerçekleşen III. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi, 
çalışmalarını başarı ile tamamlamıştır.

Kongre açılışında, Irak’ta yayınlanmakta olan Kardaşlık Dergisi’nin 50. ku-
ruluş yılı olması sebebiyle derginin genel yayın yönetmeni Sayın Mahmut Ömer 
Kazancı, özel bir sunum yapmıştır. Dergi temsilcilerinin kendi dergileri ve ülkele-
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rindeki yeni edebi gelişmeleri kongre ile paylaşmalarının ardından müzakerelere 
geçilmiştir. Yapılan görüşmelerde;

1. Kongreye katılan edebiyat dergileri arasında yazı alışverişinin yaygınlaştı-
rılmasına,

2. Alıntı yazılardan, telif talep edilmemesine,
3. Alıntı yapan derginin, tercümeden sonra yazıyı yayımlarken alıntı yaptığı 

derginin logosu ile birlikte yazıları yayımlamasına,
4. Gelecek kongreye, Sibirya’da yaşayan Türk halklarının edebiyat dergileri 

başta olmak üzere katılımın artırılması için gayret edilmesine,
5. Tüm katılımcı dergilerin destekleri ile Avrasya Yazarlar Birliği tarafından 

Türk dünyasındaki edebiyat haberlerinin yaygınlaştırılması için bir Edebiyat 
Haber Ajansı kurulması çalışmalarının başlatılmasına,

6. İnternetin dergilerin ve edebiyatlarımızın daha yaygın tanıtımında sunduğu 
imkânlar göz önünde tutularak kongreye katılan dergilerin oluşturulacak bir in-
ternet portalından ortak tanıtım çalışmalarının yapılmasına,

7. Türk halklarının edebiyatlarından birbirine çevrilen yazılarla birlikte gerek 
Türk dillerinden dünya dillerine gerekse dünya dillerinden Türk dillerine tercüme 
edilmiş eserlere de bu portalda yer verilmesine,

8. Portalla ilgili iş ve işlemlerin katılımcı dergilerin destekleri ile Avrasya 
Yazarlar Birliği tarafından yürütülmesine,

9. Portalda yayımlanacak yazı, şiir, deneme vb. eserlerin ve tercüme metinler-
de telifle ilgili katılımcı dergilere ait olan hakların devredilmiş sayılacağına,

10. 2011 yılı, Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirvesi’nde or-
tak kutlanması kararı alınan, Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 20. Yılı 
etkinlikleri çerçevesinde kongreye katılan dergilerin ortak faaliyeti olarak son 
20 yılda Türk Dünyasındaki edebi gelişmelerin değerlendirileceği “Bağımsızlık 
Döneminde Edebiyat Kitabı” hazırlanmasına, bu hazırlıkların Azerbaycan-Dünya 
Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Selim Babullaoğlu’nun koordinasyo-
nunda yürütülmesine,

11. IV. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi’nin şartlar uygun olduğu tak-
dirde 2011 yılı sonbahar aylarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde Turnalar 
Dergisi’nin ev sahipliğinde toplanmasına,

12. 2012 yılında toplanacak Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi’nin, 
TÜRKSOY tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti ilân edilen Kazakistan’ın baş-
kenti Astana’da yapılmasına,

13. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi Edebiyat Ödülü’nün hâlen Ali 
Akbaş’a verilmesine ve ona ait eserlerin 2011 yılı içerisinde kongre üyesi dergiler-
de imkânlar ölçüsünde yayımlanmasına,

14. III. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi’nin düzenlenmesinde de-
ğerli katkılarından dolayı AYB, TÜRKSOY Genel Sekterliği ve TİKA Başkanlığı’na 
kongrenin hususi teşekkürlerin iletilmesine, karar verilmiştir.

Ali Akbaş, Kardeş Kalemler, Ankara, Türkiye; Elçin Hüseyinbeyli, Ulduz, 
Bakü, Azerbaycan; Fanil Kuzbekov Agidil, Ufa, Başkurtistan, Rusya Federasyonu; 
Hüseyin Su, Hece, Ankara, Türkiye; İntikam Kasımzade, Azerbaycan, Bakü, 
Azerbaycan; İsmail Bozkurt, Turnalar, Lefkoşe, KKTC; Kenges Yussup, 
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Alem Adebiyatı, Astana, Kazakistan; Kıyasettin Oteu, Karadeniz, Köstence, 
Romanya; Leniyara Selim, Umit Kervanı, Simferepol-Kırım, Ukrayna; Mahmut 
Ömer Kazancı, Kardaşlık, Bağdat, Irak; Mehmet Âkif Ayaz, Eyvan, Kayseri, 
Türkiye; Nihan Işıker, Temrin, İstanbul, Türkiye; Oğulmaya Samizade, Yaprak, 
Türkmensahra, İran; Ortıkbay Abdullaev, Cehan, Taşkent, Özbekistan; Osman 
Baş, Kümbet, Tokat, Türkiye; Ömer Kazazoğlu, Bizim Külliye, Elazığ, Türkiye; 
Recep Samiade, Güneş, Kabil, Afganistan; Rıza Heyet, Varlık, Tahran, İran; Sadık 
Yemni, Oda Sanat, Amsterdam, Hollanda; Selim Babullaoğlu, Dünya Edebiyatı, 
Bakü, Azerbaycan; Şahin Dayıkadir, Işık, Kerkük, Irak; Ufuk Tuzman, Mingitav, 
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Ercan Yıldırım

   
Türkiye içinde bulunduğu konjonktürde tarihin en önemli değişimlerinden biriyle 
karşı karşıyadır. Toplum olarak bu durumu yaşadığımız için süreç boyunca deği-
şimin mahiyetine vâkıf olmakta geç kalmaktayız. İleriki yıllarda, Türk milletinin 
tarihsel bağlamından nasıl koparıldığı daha net görülecektir. Siyasal, sosyal ve 
ekonomik açıdan Türk milleti tarihî rolünün dışına çıkıp yepyeni üretim ilişkile-
rinin içine girmiştir.

Değişim elbette kendini icbar ettirir . Değişim, yenileşme dünyanın olgusallığı 
içinde dinamik bir yapıdır. Fakat içinde bulunduğumuz sürecin doğanın değişimi 
olduğunu söyleyebilmek imkân dahilinde görülmemektedir. Zira inkâr Türk mil-
letinin esaslı vasfı hâline gelmektedir.

Görünüşte tarihî fonksiyonunu icra ediyormuş gibi olsa da Türk milleti ontolo-
jik bir inkârın peşine düşmüştür. Bu o derece şiddetlidir ki mezkûr iddia dile geti-
rildiğinde bile inkâr mekanizması hemen işletilmeye başlar. Mantığa büründürme 
ve meşruiyet kazandırma da peşine eklenir.

Türkiye’de kültür son yıllarda Batılı bir karakter hâlini almaya başladı. Türk 
milletinin kültürü onu yaşatırdı. Yaşamasına, canlı kalmasına, kendine özgü ref-
leksler geliştirmesine neden olurdu.

Bugün postmodern Batı yaşantısı mucibince kültür, çözümken sorun olmaya 
başladı. (Eagleton 2005, 51) Açılımlar, etnik talepler çözüm değil, yeni ve çok daha 
ciddi sorunların başlangıcına kapı aralamaktadır. Kültüre ehemmiyet verdikçe 
Türk milletinin bağları tehdit görmeye başladı. Tanzimat’tan beri geliştirilmeye 
çalışılan “merkezsizleştirme” çabası, ortak duygu ve düşünceleri tedavülden kal-
dırma, millet olmanın getirdiği davranış kodlarını değiştirme gayretleri sonuçla-
rını göstermektedir.

Modernite insanların birbirleriyle ilişkilerine olduğu kadar insanın kişisel ya-
şamı içine müdahil olma vasfıyla öne çıkmıştır. Her bireyin “başka”larından ha-
bersiz hayat yaşama, iş yapma ihtimali ortadan kalkmıştır. Kimse kimseye söy-
lemez; ama herkes birbirinin belirli saatlerde nelerle meşgul olduğunu bilir. Bu 
yalnızca “aynı”laştırma değildir. Standart bir ömürdür. Katiyen “ortak” hayat ala-
nı da değildir. Bugünkü kültürün çok etkin olması bireylerin gündelik yaşamlarını 
ele geçirmesindendir.
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Türkiye’de tüm olup bitenler, herkesi ilgilendirir oldu. Konular ve olaylarla 
herkes ilgilenir; üzerine söz söyler, iddiada bulunur, reddedilir; ama mevzu yine 
bildiği, olması gerektiği gibi nihayete erer. Devletin veya egemenlerin tasarıları 
kısa süre içinde kültür hâlini alır. Zira bu tasarılar öncelikle gündelik hayatın için-
de yer bulur. Geniş platformda tartışmaya açılır. Olumlu veya olumsuz görüşler 
saygıyla karşılanır. Menfi yorumlar karşısında bile tepki verilmez. Her şey çok kısa 
sürede olup biter. Çıkan sonuç kimseyi tatmin etmese de yürürlüğe girer. Çünkü 
bulunan çözümde “herkes” vardır; gündelik hayatımızın içinden çıkıp gelmiş, top-
lum “tartışmıştır.”

Güç, Mahremiyet ve Görüntü 

Kamuoyuna sunmak…
Yerleşik kültür olan bitenin toplum tarafından müzakere edilmesi esasını geti-

rir. Toplum buna teşnedir. Onayı alınsın ya da alınmasın mevzuların kendisi tara-
fından tartışılmasını bekler. Artık bu durum alışkanlık hâlini almıştır. Yoksa ben-
liğin bir parçası değildir. Milletin benliğiyle bağlantılı değildir. Hâli hazır kültür 
benliği bile ortadan kaldırdığı için iradi sonuçlarla karşılaşmak mümkün olma-
maktadır. Milletin benliğini, iletişim sektörü uhdesine almıştır. Meşruiyet kaynağı 
da buradan zuhur eder. Gündelik yaşamı iletişim teknolojileri kontrol eder.

Görünmeyen hiçbir şeyin ciddiyeti yoktur…
Herkesin mahremi içine taşmayan hiçbir konunun toplumla bağlantısı kurula-

maz. İstisnasız tüm bireyler görmeden mevzuların “derinliği” ve esası olamaz.
İçinde bulunduğumuz kültür değersizleştirme ve sıradanlaştırma fonksiyonla-

rını icra ederek etkinliğini genişletir. Kahvaltı masası ile akşam yemeği arasında 
sıkışmış gündem maddeleri kadardır bugün Türkiye.

Yemek süresince ciddiyet vardır. Haberler millet benliğinin ortaya konulma-
sı için hazırlanmaktan, izlenmekten çok “vakit geçirme”, “eğlence” ve “sosyal so-
rumluluk” rollerini yerine getirmeye matuftur. Haberler bireylerin kendilerini iyi 
hissetmelerini sağlar. Ciddiye alındıklarının nişanesidir. Meclis’te olan bitenlerin 
alenen seyredilmesi, başbakan, cumhurbaşkanı ve diğer önemli zevatın, sanatçıla-
rın yaşamlarının, hatta mahremlerinin sunulması, toplumdaki bireylerin kendile-
rine önem atfetmelerini sağlar.

Başkalarının yaptıkları üzerinden söz söyleme, tartışma ve onaylama kültür 
oldu.

Kendini ifade etme, kendiliklerinden eylem ve söylemlerde bulunma iştiyakı 
tamamen ortadan çekildi. Tam da egemenlerin istedikleri ortam meydana getiril-
miş oldu.

Milletin söz söylemediği hiçbir konu değer kazanmaz oldu; ama egemenlerin 
işine yaramayan hiçbir mevzu da milletin gündemine girmez oldu.

Kültür güçlülerin silâhıdır. (Wallerstein 1993, 256) Belli bir aşamadan sonra 
kültür toplumsal ilişkiler içinde alt sınıflardan üst sınıflara kadar eylemlerin meş-
rulaştırılması için kullanılır. Çünkü kültür organize eder, kontrolcüdür, emreder, 
uyarır, engeller, yönlendirir, uzlaştırır, benzeştirir, aynılaştırır. Herkes kültürün 
içinde bazı gerekçelerle kendi menfaatleri icabınca işlerle ilgilenebilir. Güçlülerin, 
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sistemi idare edenlerin işlerini kültüre dayandırarak yürütmeleri başlarını daha 
az ağrıtır.

1950 öncesindeki Türkiye meşruiyetin kültür ve dinin dışında algılanmasına 
dayanıyordu. 1950 sonrasında milletin genel geçer yönelimlerinin “ciddi”ye alın-
masıyla farklı bir sisteme geçilmiş oldu. 1980 sonrasındaki Özal liberalizmi, mil-
leti her şeyin içine kattı. Üretim, tüketim ve gündelik hayatın zenginleştirilmesiyle 
kimse kimseye hesap vermemeye başladı. Zira şikâyetçi olanlar aynı zamanda o 
işi yapanlardı.

Modernite: Yaşatarak Öldürmek

İçinde bulunduğumuz dönemde kültür “aşırılıkların arasında” çöktü. Çünkü top-
lum gerçekliğin, bilginin ve anlamın altında kaldı: “Anlam kültürümüz, anlamın 
aşırılığı altında çöker, gerçekliğin kültürü gerçekliğin aşırılığı altında çöker, bilgi 
kültürü, bilginin aşırılığı altında çöker.” (Baudrillard 1998, 30)

Kusursuz bir cinayettir bu. Türk milletinin bugün başına gelen budur. Ancak 
bilindik bir katliamla karşı karşıya değiliz. Türk milleti kusursuz bir cinayetle öl-
dürülmedi, yaşatılıyor. Hayat damarları kesilerek yaşatılıyor. Varoluşunun gerek-
tirdiği tüm unsurlar benliğinden çekilip alınarak cinayete maruz kalıyor.

Modernitenin oluşturduğu kültür örtük unsurlar içerdiği gibi bir o kadar da 
alenidir. Modernite Batı kültürünün yaygınlaşması için bir araçtır esasında. Çün-
kü modernin ürettiği öğeler, her ne kadar insanların temel ihtiyaçlarını karşılıyor 
gibi gözükse bile Batı dışı toplumlar için Batı’nın gereksinimlerini gidermeye öz-
güdür.

Modern kültür büyük ölçüde, milliyetçiliğe, sömürgeciliğe ve emperyal güce 
bağlıdır. (Eagleton 2005, 36) Modern kültürü içselleştirmese dahi Türkler modern 
kültürle kurdukları “derin” bağlantılarla kendilerini inkâr etmeye başlamıştır.

Türklerin tarihinde ne milliyetçilik, ne sömürgecilik, ne de emperyalizm var-
dır. Modern kültürü uygulamak sömürgeci veya emperyalist olmayı gerektirmez 
belki. En azından Türkler için dünya sistemi böyle bir ortamı oluşturmaz. O za-
man geriye Türklerin mezkûr sisteme hizmet etmesi kalmaktadır.

Siyasa ile kültürün ilişkisi bu bakımdan son derece keskindir. Siyasal durum, 
fiilî yapı kendi kültürünü belirler. Türk milleti siyasallığıyla kültürünü örtüştür-
müştür. Siyasala olan yatkınlık Türk milletinin kültürünü geri dönülmemecesine 
dönüştürmüştür. Teknik imkânlardan ibaret gördükleri moderniteye eklemlen-
mekle Türk milleti yaşam tarzının Batılı gibi olmasını kabul etmişti. Bu öncele-
ri siyaseten yapılmış bir tercihti. Ancak teknik ve siyaset kendi kültürünü Türk 
milletine yerleştirdi. İçinde bulunduğumuz kültür sadece Batılı yaşama biçimini 
değil, Batılı zihni ve vicdani örgüyü de bünyeye eklediğimizi gösterir.

1970’li yıllardan sonra dünyada görülen kriz sonucunda kapitalizmin evrilme-
siyle Türkiye’de de değişimler başladı.

Finans kapitalizm etkinliğini artırdı. Finans kapitalizm için dünyanın “birör-
nekliğine” ihtiyaç vardı. Üretim ile tüketim birbirinden ayrılamaz derecede örtüş-
meliydi. Dünyanın hiçbir yerinde sistemi “sahiplenmemiş” kimse kalmamalıydı.
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1980’deki darbe ile Türk milleti yeni sisteme uyumlu hâle getirildi. Böylece 
“herkes” sistemin bir kulpundan tutmuş oldu. Özal’ın liberalizmi dünyada eşine 
ender rastlanacak radikallik içeriyordu. İletişim devrimiyle Türkiye’de ulaşılma-
dık kimse kalmadı. Köyde izole olmuş unsurlar bile etki alanına girmişti.

Piyasa böylece Türkiye’nin etkin kültürü hâline geldi. Her konuda piyasa göze-
tilerek iş yapılır oldu. Piyasasına göre işler yürümeye başladı. Kaliteli ya da nite-
liksiz olması hiç önemli değildi, gidiyorsa üretilebilirdi. Dolayısıyla herkes önceliği 
üretime verdi. İçinde bulunduğumuz dönemde piyasadan müşteki olmak zihinler-
den çıktı. Piyasa herkesi o kadar içine aldı ki kültürün tek referansı / kutsalı pi-
yasa oldu. Siyasetten ekonomiye, sosyal yaşamdan özel hayatın kılcallarına kadar 
piyasanın nüfuzu genişledi.

Postmodernizme koşut biçimde her sektörün kendi piyasası oluşmaya başladı. 
Bu kendi içinde özerklik demekti. Tüm sektörler kendi iç işleyişlerini belirledi. Do-
layısıyla çoğulculuk birçok merkez oluşturdu. Her merkezin bir efendisi, kendine 
has kültürü şekillendi. Artık merkezler “makro” plânda dünya sistemiyle uyumlu, 
mikro düzeyde birbiriyle yarış ve savaş hâlinde örgütlendi. Türk milletinin kültü-
rünü piyasanın işlerliği belirlemeye başladı. Bu kültürde hesap verilecek tek haki-
kat dünya sistemi oldu.

Yoksunluk Kültürü

Sistem böyle çalışıyor…
Bugün kendini hâli hazır düzenin dışında tutmak isteyenler dahi bu cümleyi 

kullanmaktan vazgeçemiyor. Çünkü bugünkü kültür ve sistem, direnişin imkânsız 
olduğu imajını verir. (Adorno 2009, 75) Bu sadece imaj da değildir aslında. Siste-
min nüfuz ettiği alan o kadar yaygın ve etkin, ulaştığı insan sayısı o derece çoktur 
ki kimse bir an bile gözünü başka bir yöne kaydıramaz. Zira sistem var olmak, 
ayakta kalmak için yeni çıkan şeylere malik olmak gerektiği düşüncesini mutlak-
laştırır. İnsanlar bu bakımdan Türkiye’de özdeştir. İdeolojik, dinî veya kültürel 
farklılık görülmez. Asgari ücret alan bir emekçi ile zengin işveren yeni çıkan tele-
vizyonu alma derdindedir. Çünkü yoksunluk kültürü içinde yaşıyoruz.

Teknoloji değil yalnızca üretimde de yenilikler çıktıkça ona sahip olma; başka-
sında olanı isteme hâli yoksunluk kültünü kat kat artırmaktadır. Burada doyum 
krizi devreye girer. Hemen yeni olanı edinememek doyumun gecikmesine neden 
olur. Tutku hâlini alır malik olma aşkı. Tutku aklı ve diğer insani yetileri devreden 
çıkarır. Tek hedef elde etmek olduğunda bugünün insanı için hakikat ve kutsal 
zihinlerde siner. Çıkmaz; ama bir başka seküler meta ile yer değiştirir.

Mutluluk hakikatle kurulan irtibatta değildir artık. Mutluluk dünyada yay-
gınlaşan kültüre, teknolojiye, üretim aracına vâkıf ve sahip olup olmamaktadır. 
Bu düzende kimse mutlu olmaz; zira “sistem vaat ettiğini aslında vermeyecektir.” 
(72)

Türkiye’de bir şekilde “var”ım diyenler bile bu vaatlerle iş yapmaktan imtina 
etmeyecektir. Türkiye’de İslâm düşüncesi ve Müslümanlar bugünün kültürü için-
de üretim araçlarında, pazarlama ve yeni teknolojileri kullanmada gösterdikleri 
hızla övünür. Çünkü sistem 1970’lerdeki krizi kendine alternatif geliştirme potan-
siyeli bulunanlara vazife yükleyerek aştı. Müslümanların vazifelerini yapmaktaki 
övüncü buradan gelir.
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Bugünün kültürü içinde “küçük insan” ortalıktan çekildi. Çünkü herkes eşit. 
Kanun önünde eşit, devlet nezdinde eşit, AVM’ler önünde eşit. Zenginliğin ve fa-
kirliğin kaynağı üretim ilişkilerindedir: “Örtük tez şudur: Tüm insanlar ihtiyaç ve 
tatmin ilkesi önünde eşittir, çünkü tüm insanlar nesnelerin ve malların kullanım 
değeri önünde eşittir.” (Baudrillard 1997, 51) Yerleşik kültürde sistem için zen-
ginler biraz daha eşit değil. Fakirlik makbul karşılanılacak kadar safiyane olamaz. 
Zira sistem gerekli doneleri vermiştir.

“Orta”dakilerin Egemenliği
Orta Sınıf Dindarların Etkinliği

Kültürel hayatımız “orta” olana değer verir. Dolayısıyla toplumun ortasının geniş-
lemesine ön ayak olur. Ortadakiler ekonomik bağlamda temel ihtiyaçlarını karşı-
ladığı gibi sistemin ürettiği değer ve ürünleri sorgusuzca kullanır. Klâsik ekonomi 
kategorisi içerisinde gelir-gider düzeyine dayanmaz Türkiye’deki orta sınıf. Orta 
kısım genişletildikçe, sistemin dengesi daha oturaklı olur.

Ortadakiler dindardır. Dindarlığa yatkındır, en azından muhafazakârlıktan 
imtina etmez. Halk İslâm’ının sınırlarını genişletir orta sınıf. Ritüellere dayalı, 
belli günlere sıkıştırılmış İslâmi inancını, siyasal, ekonomik ve kültürel olarak ge-
nişletir. Halk İslâm’ının sınırları ve çevresini de bünyesine katarak iyice büyür. 
Çünkü ortadakilerin temel dayanağı istikrardır. İstikrarlı olduğu için siyasal ik-
tidarı oylarıyla destekler, ayakta tutar. Krizlerden usanmış; bıkkınlığını istikrar 
adına statükoyu sürdürmeye razı olarak gösteren kesimdir ortadakiler.

Modernite toplumlara esenlik sağlamadı. Eşitlik ve adalette getirmedi. İmti-
yazlı devletler ve ayrıcalıklı sınıflar üretti, yönetimi onlara devretti. 1950 öncesin-
deki yönetim kültürümüzde İslâm, devletin bileşenleri içinde düşünülmüyordu. 
ABD’nin dünya sisteminin başına geçmesiyle birlikte İslâm’ın milletin bağı olduğu 
dolayısıyla hesaba katılması gerektiği düşüncesi yerleşti. İçinde bulunduğumuz 
kültürde dindar orta sınıf üretim-tüketim işlerini devralmak istiyor. Sistem bunda 
bir sakınca görmüyor.

Geleneksel kültürel nosyonlarla sürdürülebilir bir modernlik bugünkü dünya 
düzeninin tercih ettiği bir yaklaşım. Dindar orta sınıfın talepleri de zaten bundan 
bir adım öteye geçmiyor. Yürüyen işlerin dindar kişilerce yapılması kâfi görülü-
yor.

Ortadakiler dindarlıklarını bağladıkları dinin dünya algısını gözlerden uzak-
laştırarak genişletiyor. Spesifik hayat teklifleri yok. Türkiye’nin tarihsel misyo-
nunu milletin ufkuna getirmek bir tarafa oradan sakınmak ön plânda. Ortadaki 
dindarların yeni bir zekâ, akıl ve tefekkürle piyasaya çıktıkları vaki değil.

Özgünlük ve Kültürün Kodları 

“Özgün, alışılmadık, hatta ölümsüz fikirlere sahip olmak için kişinin birkaç daki-
kalığına dünyaya ve eşyaya, en alışıldık nesneler ve en bilindik olaylar bütünüyle 
yeni ve yadırgatıcı görünecek derecede yabancılaşması yeterlidir.” (Schopenhauer 
2007, 23) Bu cümlede geçen kavram ve değerlerden bugünkü kültüre bir pay dü-
şer mi?
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Özgünlük Batı modernitesini içselleştirmekle Türk milletinin gündeminden 
çekildi. Türkler alışıldık, bildik ve ölümlü fikirlerle hayatlarını idame ettirmek için 
Tanzimat sonrası kültürü yerleştirmeye çalıştı. Zira Türklerin her yapıp ettiği şey 
dünyada özgün, ezberlerin dışında ve dünyalığın ötesindeydi. Hâli hazır kültür-
le eşyaya ve dünyaya alışmak bir tarafa bunlarla ünsiyet kurup orada yaşamanın 
derdi hâkim. Dolayısıyla bugünkü kültür kodlarımız içinde “bizi biz yapan” unsur-
ların görülmesinden çok örtülmesiyle karşı karşıyayız.

Kültür, toplumları ve milletleri birbirinden ayıracak denli özgünlükler içerir. 
Bu özgünlükler varoluşsaldır. Yani milletlerin hayatiyetini garanti altına alacak 
dinamiklerdir. Olmazsa tehlike belirir. Milletler geliştirdikleri kültürle benlikleri-
ni ortaya koyarlar.

Varoluş içerisinde benlikler benzerleri olmayan niteliklerle örülüdür. Her ben-
lik bir dünyanın kapısına açılır. Milletlerin benlikleri kurdukları dünyayla örüntü-
lüdür. Kültür bu benliğin tezahürüdür. Kültürler başka dünyaların göstergeleridir. 
Kültür bu açıdan bir tekliftir. Daha sahih ve sahici bir dünyaya çağrıdır. Her kültür 
mensubu kültürünün başkasından üstün olduğu savıyla hayatiyet bulur. Kültür 
üstünlük belirtisidir.

Kültürler arasında geçişkenlik olabilir ancak özdeşlik olamaz. Kültürler birbir-
lerinin hayat alanlarını kısıtlamak ister. Uyumlu, birbirine saygılı kültürel ortam 
ancak sınırları belirlenmiş alanda ve alanı ihlal etmeden mümkündür.

Kültür kolektifliktir. Dayanışmadır kültür. Buna ortak his, düşünce, duyuş gibi 
tanımlamalar getirilmiştir ancak ortaklık yeterli değildir.

Milletlerin kültürleri mensuplarını ortaklığa götürmez tek bünye hâline getirir. 
Dıştan gelecek müdahalelere karşı bünye aynı davranışı geliştirir.

Kolektiflik ve dayanışma bu bağlamda değerlendirilmelidir. Çünkü kültür dün-
yaya gelmiş varlıkların bu zorunluluk içinde hayatı anlamlı kılma çabasıdır. Hem 
kendi hayatlarını, hem de içinde bulundukları topluluğun hayatını. Çünkü kültür 
millet bağını ihata ederken önceliği bir arada yaşadığı insanların geleceğine verir. 
Kültürün folklardan ayrılan noktası da budur zaten.

Bugün anlaşıldığı gibi kültür geçmişin nostaljik değerlerini azami derecede öne 
çıkarmak değildir. Milletin hayatiyetini sağlayacak değerleri tazelemektir. Güncel-
lemek, yeniden kurgulayıp milletin bünyesine yerleştirmek demektir.

Bu bakımdan kültür yaşama tutku ile bağlanmak değil, duyarlılığı geliştirmek-
tir. Bunları söylerken kültürün kendini güncelleştirmesiyle başkalaşması kastedil-
mez. Çünkü kültürün referansı, dayanak noktası tarihtir. Bir milletin varoluşunu 
devam ettirmesindeki dinamikler kültürün sonraki aşamaları için sarsılmaz alt 
yapı oluşturur. Türk kültürü dediğimizde Türk milletinden bahsetmiş oluruz. Ta-
rih içinde öne çıkmış, kendini gerçekleştirmiş bir milletten.

İnsanlık, Dünya Vatandaşlığı
Kendini Gerçekleştirme ve Millet

Milletin içinde kişiler bu sayede kendini gerçekleştirir. Kültür büyük olmakla bir 
arada yürür. Başka milletlerin önüne geçmek, dünyada yaşanabilir bir hayatın 
varlığını kanıtlamak millet olmanın en bariz gerekçelerindendir.
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Milletleri oluşturan unsurlar arasında insan anlayışı gelir. Millet kendi haya-
tiyetini milletin geleceğine bağlamış kimselerden oluşur. Çünkü milleti olmadan 
insanlığı olacağını zannetmek tarih dışı bir anlayıştır.

Modernitenin, bilhassa küreselleşmenin “dünya vatandaşlığı” kavramının 
millet gerçekliğini silmeye yönelik tavrı buradan ileri gelir. Tarihsel bağlamında 
bireyin kendini gerçekleştirimi, öne çıkması milletinin devamlılığını sağlayacak 
etkinlikleri topyekûn göstermesiyle ilgilidir. Kültür bunun canlı kalması için işler. 
İçinde bulunduğumuz zaman diliminde tarihsel plânda kültürü bugünle irtibatlı 
kılamıyoruz. (Kutluer 1998, 32) Çünkü içine girmeye çalıştığımız medeniyet ile 
tarihsel referansımız çakışıyor.

Türkler bugünkü kültürlerinde tercihlerini tarihlerini inkâr etme, görmezlik-
ten gelme yönünde kullandı.

Varoluş hiçbir şeyin “aynen” tekrar etmemesi üzerine kuruludur. Batı’nın line-
er tarih anlayışından farklı olarak millet olarak biz döngüsel tarihi esas alırız. Bir 
gün gelir hesap döner. Bu dönüş kendiliğinden gerçekleşemeyecek kadar istenç 
işidir. Millet öncelikle hesap görmeyi öne alır; buna uygun bir kültür geliştirir.

Bugün yürürlükte olan kültür Batı medeniyetinin hesabını görmeye değil, he-
sabını ödemeyi hedefler. Millet bağını oluşturacak tarihsel birikim önümüzden 
alınmış durumda. Tekrar gündeme getirecek kanallar ise üzerine yüklenen işler 
nedeniyle kafasını kaldıramayacak hâlde. Moderniteyi aşmak kendi başına bir 
dünya kurmak emeli zihinlerden çıkarılmıştır. Tek hedef başka bir dünyanın içine 
girmekte. Oluşturulan kültür, millî refleksler hep bu yönde.

Türkiye’de genellikle bireylerin büyük bir özgüvene sahip olduğu yargısı 
hâkim. Gerçekten öyle mi? Bugünkü kültürün yıkıcı etkisinin aşırılığı böyle bir 
fikri akıllara getirmektedir. Bu kültürel yapı içinde boyun eğme ile öne çıkma / 
aşırı özgüven bir arada yürümektedir. Sistemin gidişatı konusunda tereddütsüz 
uzlaşıma giden, onu kabullenen bireyler millî konular, toplumsal ilişkiler ve de-
ğerler gündeme gelince egosunu yükseltip öne çıkarak, bireysel yetkesini her şeyin 
önüne almaktadır.

Güvenilecek herhangi bir odağın bulunmaması; her türlü güvenilir öznenin 
çok kolayca harcanması, yıkılması peşinden kimseyle bağ kurulamaması özgüven 
artımı biçiminde değerlendirilmektedir. Yalnızca kutsal, metafizik ya da dinsel bo-
yutuyla değil, arkadaş, akraba düzleminde dahi itimat telkin edecek kimsenin bu-
lunmadığı propagandasının yaygınlaştırılmasıyla milleti birbirine bağlayan güven 
ortadan kaldırılmaktadır.

Postmodernizmin geleneksel kutsalları silip yerine olgulardan oluşan kutsallar 
üretmesi içinde bulunduğumuz kültürel atmosferi pekiştirir. Çünkü postmoder-
nizm modernitenin yarım bıraktığı, bireylerce tam olarak kabul edilmemiş yön-
temleri değiştirir. Geliştirdiği metodoloji sayesinde toplumun bir örnekliği iyiden 
iyiye artar. Postmodernite, çoğulculuk sayesinde tekleştirmenin adıdır. Toplum 
içindeki “farklılıkları” kutsar. Farklılıklara, yani her kültürel yapıya değer verilme-
si gerekir. Bu değer “takdir etme” manasında değildir. Her kültürel örüntüyü millî 
benlikle eşitleme postmodernitenin esaslı amacını oluşturur. Bireyler renklilik 
içinde kendi kimliklerini bulur. Kimlik üzerine kurgular 2010 yılına gelindiğinde 
daha da aktifleştirildi. Kimliklerin çoğullaştırılması bir tarafa bireyin birden fazla 
kimliğe mensup olması yüceltilmektedir. Bunun ne zararı olabilir ki?
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Postmodern Kavramlar ve
Millet Çatkısının Çözülmesi

Millet bahsi söz konusu olduğunda kutsalları çoğaltmak tarihsel millet varoluşu-
nun hırpalanmasını beraberinde getirir. Çünkü postmodernizm modernizmin ile-
ri ve sinsi bir aşamasıdır. Gülerek, hoşgörüyle milleti çözer: “Açıkgöz ve inançsız 
postmodernizm, hayalî bir uzlaşmadan çok, gerçek bir çatışma olarak” (Eagleton 
2005, 54) temayüz eder.

Türkiye dünyanın başka milletlerinden daha güçlü, “gülümseyen” bir postmo-
derniteyle karşı karşıyadır. Çünkü millet unsurunun bağlarını çözme hususunda 
dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye kadar tacizlere maruz kalmaz. Bu, siyasal eylem-
lerde ifadesini bulduğu kadar kültürel ve düşünsel bazda da böyledir.

İnançlara saygı, farklı kimlikler, kimliklere saygı, öteki, çatışma değil diyalog, 
barış içinde bir arada yaşamak, hoşgörü, tolerans gibi kalıp ifadeler başta medya 
olmak üzere her türlü alanda alt yapısı doldurularak tartışılmaktadır.

Böylece millet benliğinde meşruiyet sağlanmıştır. Çoğulculuk, herkesin fikrini 
alma, görüşlere saygı başlığı altındaki kamuoyu görüşü bireylerin “kendi başları-
na” bırakılmalarını sağlar. Zira bireyler kendi başınalıkları sayesinde postmoder-
nizmin öngördüğünün tersine bir başkasıyla olan diyalogunu en aza indirir. Daha 
da öte kendi milletiyle ilişkisini, aidiyetini asgariye çekerek dış etkilere açık hâle 
gelir. Böylece ötekini dinleme yalnızca bir tatminden, dinleme eyleminden ibaret 
kalır. Sistem yine bildiği üzere; ama daha rahat bir işleyişe kavuşmuştur.

Türkiye gibi tarihsel potansiyeliyle var kalmış bir ülkede kimliklerin birbirin-
den ayrışması, hem de bir daha bir araya gelmeyecek derecede çözülmesi müm-
kün değildir. Çünkü kader birliği, ortaklıktan daha ileri bir aşamadır. Postmoder-
nitenin homojenize edişi tam da burada ortaya çıkar. Türkiye’deki kopmazmış 
gibi gözüken millet mensubiyeti yine düşünce ve inanca saygı bağlamıyla ayrıştı-
rılmaktadır.

Dinî alt yapısı olmayan bir kültür tanımı gerçekçi olamaz. Postmodernitenin 
dinî olana da saygı başlığı sinsiliğinin açık bir ifadesi. Çünkü postmodern yapı 
içerisinde dinî düşünce yalnızca ritüellerin nostaljisiyle ilgilidir. Türkiye özelinde 
İslâm milletin temel kültürüdür. İslâm’dan olmayan bir şeyin Türk kültüründe yer 
bulması mümkün değildir.

Tarihsel plânda Türk milleti yalnızca değer yargılarını değil, gündelik hayatını, 
siyasi alt yapısını, davranışlarını da İslâm çerçevesi içinde düzenlemiştir. Postmo-
dernite kutsalları çoğaltarak İslâm’ın vahdetini zihinlerden çıkarmaktadır. Post-
modernite bu bakımdan dünya sisteminin en etkili organizasyonlarından biridir.

İslâm, dünya sisteminin karşısında durabilecek tek güçtür. Sistem öteki, saygı 
gibi postmodern mefhumları yüceltip, etkinleştirerek milletin benliğinde meşru-
laşma peşindedir. Türkiye bugünkü kültürel söylemi içine yerleştirdiği açılımlarla 
millet bağını kuracağını savlar. Oysaki kimliklerin çoğaltılmasıyla tarihsel birikim 
çözülmektedir.

“Hayatımızdaki her hâdise için ancak bir anlığına var diyebiliriz; bu kısacık 
andan sonra artık onun için ebediyen vardı dememiz gerekir.” (Schopenhauer 
2007a, 58)
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Türk milletinden var“dı” diye söz etmemek ne ile mümkün olabilir? Bu soruyu 
sormak kültürün tanımlarından biriyle ilişkili. Çünkü kültür milletler için, devlet 
bağlamında fikir-sistemdir. Sistem ve tefekkür kültürel örgüyle birbirinden ayrı-
lamaz derecede aynılaşmıştır. Bugünkü kültürün bir anlığına var olduğunu, geçip 
gideceğini ve milletin tarihsel rolüne yaşadığımız kültürel ritüellerle ulaşacağımızı 
söylemek imkân dışıdır.

Türkiye’nin tarihsel yapısını, tarih fikrini çekip aldığınızda geriye ne kalır? Bu-
gün için Türkiye’de milletin bünyevi tekliğini sağlayacak değer yargıları nelerdir?

Hâlâ “idealist” plânda İslâm var. Gerçeklik düzlemine ulaşmamış, ulaştırılma-
ması için her yola başvurulmuş bir İslâm. İslâm’ın etkinliğini azaltacak kültürel 
yapı içinde çeşitli ortaklıklar kurulmuyor değil. Ancak bunların Türklere özgü 
olduğunu söylemenin imkânı da görünmüyor. Bu kolektif kimlik bütünlükle-
ri küresel ilkelerden ayrı değil. O zaman ne kadar “bizim” kültürümüzden bahis 
açabiliriz? Yeni kültürel yapıda ortaklığı popüler kültür ile tüketim alışkanlıkları 
kurmaktadır.

Üretim, Tüketim ve Popüler Kültürün Kurduğu Ortaklık

Postmodernist kültür değerlerinin monte ettiği ortaklığı şimdiye kadar hiçbir ide-
oloji kuramadı. Geleneksel cemaat yapılarından çok daha kuvvetli bağları postmo-
dernist değer yargıları farklı kesimler üzerinde tesis etti. Türkiye’de sınıfsal ayrımı, 
yüksek kültür / alt kültür ikiliğini, seküler dindar farklılaşmasını, milliyetçilikler-
deki çatışmayı, kuşaklar arasındaki anlayış farkını yıkarak bunları ortaklaştıran, 
kolektif bütünlüğünü sağlamayı başaran en belirgin öğeler kazanma ve tüketme-
dir. Bu yalnız kapitalist zengin sınıfın vasfı değildir, artık. İçinde bulunduğumuz 
kültürde yoksullar gelir adaletsizliğini tesis eden düzeni değiştirmek değil, daha 
fazla kazanmak ve tüketmek amacındadır. (Oktay 2002, 7)

Bir kere “herkes” dünya düzeninin kalıcılığı hususunda anlaşmıştır. Ortaklık 
burada başlar. Sonrasında düzenden pay kapma yarışına girişilir. “İnsan, zevkini 
yükseltmek için aslında tatmini hayvanlarınkinden ancak biraz güç olan ihtiyaç-
larını bilerek artırır: Bütün bu lüksün, lezzetli yiyeceklerin, tütün, afyon ve alkollü 
içeceklerin, zarif ve gösterişli elbiselerin ve daha bunlar gibi insanın hayatı için 
zaruri olduğunu düşündüğü binlerce şeyin sebebi budur.” (Schopenhauer 2007a, 
19) İçinde bulunduğumuz kültürel platformda hayat alınıp satılan bir meta hâlini 
aldı. Değerlerde ne kadar tecime elverişliyse kıymet kazandı.

1950 yılına kadar Türkiye’de tüketim ekonomisi yalnızca üst sınıfların tekelin-
deydi. Dünya sisteminin başının değiştiği İkinci Dünya Savaşı bu gidişatı değiştir-
di. Çünkü Amerika’nın tarzı sonuca bakmakla ilgilidir. Sonuç getireceğini, kendi 
sistemine eklemleneceğini, sorun çıkarmayacağını bildiği her elemanın işleyişte 
katkısı olmasını ister Amerikan tarzı.

Bu yüzden dinî değerlerin, ritüellerin ve simgelerin 1950 sonrasında kullanıl-
ması Türkiye’nin dünya sistemi içine girme çabalarını engellemiş değil, bilakis 
desteklemiştir. Çünkü Amerikan tarzı Avrupa’dan farklılaşarak dikey geçişkenliği 
öngörür.
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Tüketim, üretim, kültür, siyasette ayrıcalıklı sınıflar mutlaka olacaktır; ama 
halk da yerini alacaktır. Halkın katılımı o derece yüksek olmalıdır ki bir süre sonra 
sistemin yükünü halk üstüne almalıdır. Nitekim dünyada 1970 krizi, Türkiye’de de 
1980’den sonra kitlelerin aynılaşması üretimde ve tüketimde ortaklık kurmaları 
bu kapsamdadır. 1950 sonrasında tüketim ve lüks bu anlamda tabana yayılmaya 
başlamıştır.

Türklerin geleneksel üretim ve tüketim anlayışı, ekonomik sistemi, temel ihti-
yaçlara dayanır. Her ne kadar temel ihtiyaçlar konusunda Türkler Avrupalılardan 
ayrılarak çıtayı yukarı çıkarmışlarsa bile “Osmanlı ekonomisi tüketimi değil, tü-
keticiyi önceler.” (Orçan 2004, 39) Ancak Tanzimat’tan sonra lüks tüketim mal-
larının İmparatorluğa girişiyle birlikte kültürde değişmeye, buna göre evrilmeye 
başlamıştır. Lüks imparatorlukta ipleri eline almaya başladı. Yüksek kültürü etki-
ledi, onları yönetmeye girişti. Lüks temel ihtiyacı aşacak biçimde yapılan her türlü 
harcamadır. (Sombart 1998, 88) Lüks, harcamaların artmasının ötesine geçerek 
toplumu yönlendiren ve örnek olan yüksek kültürün, Batılı karaktere bürünmesi-
ne neden oldu.

İlk sinema gösteriminin II. Abdülhamit’in Yıldız Sarayı’nda gerçekleşme-
si (Altun-Sarıoğlu 2006, 385), fotoğrafın, buharlı gemilerin, otomobillerin, 
“balo”nun, dikiş makinesinin, reklâmların, romanın, her türlü giyim-kuşam, ak-
sesuarların, mobilyanın imparatorluk topraklarında yaygınlaşmasıyla kültürel de-
ğişim peşinden zihinsel değişimi getirmiştir.

Kadınlar tesettürü İslâmi bir yükümlülük kastıyla yapmayı bırakıp modanın 
ürünü, süslenme biçimine çevirmiştir. (Orçan 2004, 107-108) Öyle ki İttihatçılar 
bile zaman zaman kadınlara tesettür uyarısında bulunmuştur.

Dünyadaki hâkim kültürel yapı “ya bu yaşama katıl ya dağda kal” (Adorno 
2009, 13) telkinini 20. yüzyılın ikinci yarısında yapmaktaydı.

Bugün için küresel piyasa ile kültürün ulaşmadığı kimse kalmadı. Dağdakiler 
ile şehirdekiler arasında uzamsal boyuttan başka farklar bulunmamaktadır. Çün-
kü küresel kültür teknik altyapısıyla dünyada ulaşamadığı hiçbir mekân ve insan 
bırakmadı. Kültür yaygınlığını devamlı olarak kitleselleştirerek yaptığı için birey-
lerin kitle mantığına girmeleri çok da zaman almamaktadır.

Kitleselleştirmek kültürün işini çok kolaylaştırır. Tek tek bireylere ulaşmak zo-
runluluğu ortadan kalkar. Kitle iletişim araçlarını; kitlelerin “kolay kışkırtılmak, 
kızgınlık, muhakeme yetersizliği, hüküm verme, eleştiri yeteneklerinin olmaması, 
duygulardaki mübalağa” gibi özelliklerini kullanarak (Le Bon 2005, 25) küresel 
kültür etkinliğini süreklileştirir. Dahası Türk milleti gibi tarihte dominant rol al-
mış toplumları da kontrol edebilir.

Sıradanlık modernitenin ürettiği kültürün en bariz niteliklerindendir. Sıradan-
lık ile olağanlık birbirinden keskin hatlarla ayrılır. Çünkü sıradanlık aynı zamanda 
bir düzeyi belirtir. Olağanlık ise normal olanı gösterir. Popüler kültür ürünlerinin 
sıradanlaştırıcı etkisi bugün için bir eleştiri konusu değildir.
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Modernite: Hedonizm, Kadınlar
Teknoloji ve Bayağılık

Popüler kültür iyi yetişmiş bireyi dahi alt düzeydekiyle eşitleyebilir. Bu, popüler 
kültürün yaygınlık kazanmadığı dönemlerdeki yergilerden biriydi. Ama şimdiler-
de popülerlik yaygınlaştığı için sıradan davranışları “herkes”ten görebilmekteyiz. 
Belki arada farklar mevcuttur. Çünkü kültürün içerisinde belli vasıflarıyla başka-
larından ayrılan bireyler de yok değildir. Bu kişiler yaptıklarını ölçebilecek skala-
lara sahiptirler. İlki akıldır. Sonrasında vicdan gelir.

Dinî birikimle birlikte tarihsel potansiyeli doğru okumuş kimseler sahih ve sa-
hici bağlantısını kurabilirler. İçinde bulunduğumuz kültürün sahicilik içermediği 
konusunda bilgi sahibidirler. Gel gelelim uygulamada alt sınıflardan ayrılmazlar. 
Çünkü kültür, işin yapılmasında o işe inanıp inanmamayı dikkate almaz. Yapılmış 
olması kâfidir. Bu açıdan sahicilik bilgisine sahip olsalar bile sahici davranmayan 
kişilerle de çok sık karşılaşırız.

Kültür insanlara mutluluk verir mi? Trend lâflardan biriyle söylersek “kişinin 
kendini iyi hissetmesini sağlar” belki. Bugünkü kültürde kişi ne ile kendini iyi his-
seder? Parayla, şöhretle, kariyerle, sağlıkla, geziyle, eğlenceyle, rahat bir eğitimle, 
rahat bir işle mutluluğu bir tutar. Tasa, kaygı, korku, ölüm, ızdırap hep bağla-
mından kopmuştur. Arzular yalnızca bireye endekslenmiştir. “Toplum için” baş-
lığı altındaki eylemlerin de kişi ikbalinden başka amacı yoktur. Hedonizmin bile 
anlamı, kapsamı, estetiği bayağılaşmıştır.

Zaten bugünkü kültür içinde hedonizm sıradandır ama yapılanlar bayağılaşmış-
tır. Herkes her şeyden zevk almaya başlamıştır. Çünkü günde on iki saat çalışanlar 
bile çektikleri sıkıntıyı “başka”larının önünde harcamak pahasına çekmektedirler. 
Bu, acı ile yoğrulan keyf hâlini almıştır. Kazandığını harcama “başka”larının ba-
kışlarına feda ederek tüketim ürünlerine vakfetme, bireysel özgürlük ve yetkinlik 
ifadesi olarak sunulmaktadır. Bilhassa kadınlar “kendi parasını harcamak” için 
çalışma hayatına atılmaktadır.

Böylece “harcamak için kazanmak” bireyin kendi kendini gerçekleştirmesi 
şeklinde lanse edilmektedir. Doğal olarak bugünkü kültürde “ideal insan” tarifi 
de değişmiştir. Başkalarına muhtaç olmadan hayatını idame ettirenlerden ziyade, 
başkalarının gözünde üretilen şeylere bir an önce sahip olan kişiler idealize edil-
mektedir. Bu haz çok çeşitli uyarıcılarla devamlı diri tutulur. (Sombart 1998, 90)

Yeni kültürde kişilerin başka yollara sapmaları kendiliğinden sistemin iç dina-
mikleri sayesinde engellenmiş olur. Böylece bir döngüye ulaşılır. İnsanların isteyip 
istememeleri mühim değildir yerleşik kültürün sapasağlam ayakta durması için. 
İnsanoğlu dünyada bulunuşunu bir şekilde anlamlandırma peşine düşer. Bunu 
dile getirerek göstermek yerine yaşadıklarıyla izah eder. İnsan sadece dünyada 
yaşama peşinde değildir, iyi yaşamak ister. Dünyada bulunmak iyidir belki; ama 
dünyada iyi ve hoş şekilde yer almak da insan gereksinimlerindendir. (Gökberk 
2006, 38)

Yerleşik kültürel hayat insanlara doyumsuzluğu verirken aynı zamanda aşırı-
lığa da alıştırmaktadır. İnsanlığın bu aşırılığı göğüsleyip göğüsleyemeyeceği şim-
dilik belli değil; ancak doyumsuzluk konusunda insanoğlundan bir tepki de gel-
memektedir.
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Yeni kültür ölçüyü değiştirmiştir. Mal-mülk sahibi olmak değil kazanç öne çık-
mıştır. (22) Kazanç kendi kültürünü üretmiştir. Buna Batılı bireysellik denebilir 
belki; ama kişilerin kazanç sağlamak için başkalarını, hatta birincil ilişki kura-
cakları kişileri bile yok saymaları, onların sırtına tırmanmaları yeni kültürün net 
görüntülerindendir.

Kimsenin kimseye borç vermemesi finans kapitalin bir sonucu mudur, yoksa 
finans kapital bunu icbar mı etmiştir? Bunu göz önüne almaktansa sonuca eğil-
mek gerekir. Çünkü Türk milletinin belirgin vasıflarından olan itimat yeni kültür-
de yer bulamamaktadır.

Batı kültürü kendi kimliğini, kültür yapısını küreselleştirirken iki amaç güder. 
Birincisi kültürünün yaygınlık kazanması sağlamak, ikincisi muhalifleri, alternatif 
dünya görüşü geliştirenleri kafalarını kaldırmadan ezmek, meşgul etmek.

Bugünkü yeni kültürde Türk milletinin asgari millet olma şartlarını geliştirmek 
bir tarafa tarihsel rollerini unuttukları görülmektedir. Çünkü Türkler Batı’yı Kıta 
Avrupa’sına sıkıştırmış tüm ticaret yollarını tutarak kıstırmış bir anlayışı yaygın-
laştırmıştı. Yeni kültür bu tarihselliği gözlerden uzak tutar. Bunu bir yandan diya-
log, öteki, kimliklere saygı kavramlarıyla siyasette işlerlik kazandırarak yaparken 
diğer yandan gündelik hayatlarını “aşırı meşgul” ederek yapar.

Geçim sıkıntısı başlığı altındaki kazanç sağlama çabası Türk milletinin gözünü 
kör etmiştir.

Yeni kültür bireyleri toplumdan göreli bağımsızlaştırırken benliğinin parça-
lanmasına da neden olmaktadır. Evde başka, işte başka, arkadaş ortamında başka 
kimliklerle var olmak bir tarafa yeni kültürün argümanları ve enstrümanları da çe-
şitlenmektedir. Böylece birey tekrara düşmeden, yeni ortamlara girebilmektedir. 
Kafe kültürü ile okul kültürü, ev / akrabalık kültürüyle futbol kültürü birbirinden 
farklı birey özellikleri geliştirir. Dolayısıyla tatmin edilecek mekân ve atmosfer çe-
şitlenmiş olur.

Televizyon kültürü, bilgisayar / internet kültürü, cep telefonu kültürü, i-pod 
kültürü, dizi kültürü, yemek kültürü, içki kültürü, zevk kültürü, eğlence kültürü, 
müzik kültürü, sinema kültürü, kitap kültürü, müze kültürü, lokanta kültürü, si-
yaset kültürü, ofis kültürü gibi daha onlarca örnekle gündelik yaşamımızın doldu-
rulduğunu, kontrol edildiğini ve en önemlisi ayrıştırıldığını söyleyebiliriz. Bun-
lar arasındaki irtibatsızlık her alanın kendi bağımsızlığını açıklamasıyla ilgilidir. 
Yeni kültürde birey her sahada at koşturarak kendini gerçekleştirdiğini varsayar. 
Hâlbuki bu otonom kültürler aynı zamanda hakikat alanları oluşturarak bireyi 
buraya hapseder. Yeni kültür hakikatin çoğulluyla da Türk milletini tarihinden 
koparmıştır.

Öfke kültürü, şiddet kültürü, para kültürü, cinsellik kültürü, milliyetçi kültür, 
lümpen kültür, çatışmacı kültür… yeni kültürün bireyleri doğrudan zedeleyen un-
surlardandır.

Borçlanarak Yaşayanların Başka Dünya Fikri Olmaz

Avangardlık ne kadar artarsa arkaiklik de o kadar çoğalır. (Eagleton 2005, 78)
Bugünün insanı tarihin en ağır yükleriyle karşı karşıya. Kültür geleneksel ha-

yatta bireyi rahatlatır, yükünü hafifletir, işlerini kolaylaştırır. Çünkü daha sadedir. 
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Çetrefil değildir. Yeni kültür ise belirttiğimiz gibi çoklu yapısına bir de üretimde, 
çalışma hayatındaki uzun süreler ve yüklerle bireyi ezmektedir. Bolluk, refah re-
alist değildir. Bakış açısına göre değişir. Tüketim ürünlerinde çokluk mevcuttur; 
ama bereketin adı yoktur. Bu yüzden üretimden elde edilen çok kısa sürede elden 
çıkmaktadır. Tasarruf olmadığı için insanlar kredilere yüklenmektedir.

Bugünün insanı borçlu olarak yaşamayı seçmiştir. Borçla yaşamak, bir anlamda 
sisteme mahkûm olmaktır. Bu derece borçla yaşayanların başka dünya beklentile-
ri, özlemleri dahası çabaları bulunamaz. Özal sonrasında sistemi alt sınıfların da 
sahiplenmesi bugünkü kültürel yaşamda azami dereceye varmıştır. Müslümanlar 
yürürlükteki sistemi sırtlamışlar, onu daha rafine etme çabasına girişmişlerdir.

Yeni kültürde insanların yaşamından söz etmek çok da sahici gözükmemek-
tedir. Çünkü her şey gösteriye dayalıdır. Yerleşik kültür insanların insanlıklarını 
göstermelerine izin vermemektedir. Sahnelenenin bir gösteriden ibaret olduğunu 
söylemek mümkün. Vitrinde sergilenen yaşamlarla karşı karşıyayız. Vitrin dedi-
ğimiz herkesin evi ve işi. Kendisi için değil başkalarının takdiri için, başkaları-
na göstermek için, başkalarından eksik kalmadığını izhar etmek için yaşanan bir 
dünyadayız.

Yeni kültür kendi döngüsü içinde bundan kurtuluş olmadığını söyler. Modern-
ler her ne kadar teoriler geliştirse bile en iyisi bile sistemden çıkış olmadığının 
altını çizer: “Kendini, olan neyse onun kollarına bırakmak. Ve bu tavır kabulle-
nişten öte bir şeydir; saçlarından sular akarken şarkı söyleyen adam şeylerin olu-
şundaki huzura bırakır kendini, tehlike içindeyken bile neşe doludur.” (Sartwell 
2000, 154)

Teknoloji de böyledir. Teknoloji modern kültürün ve dünya sisteminin ana di-
reğidir. Teknolojik gelişmeleri takip etmek ya da etmemekle sistemin içine girilir 
veya dışta kalınır. Böyle düşünmenin hiçbir yararı yoktur esasında. Çünkü “Çözüm 
yok. Biz teknolojiyi bütünlüğü içinde görebileceğimiz bir şeye dönüştürmeyeceğiz. 
(…) Eğer teknolojiyi değiştirmeye kalkarsanız, dünyayı tahrip etmiş olursunuz.” 
(151-153)

Birey ile İnsanın Farkı

Bireyin yeri dolar; ama insanınki imkânsız. Birey için her yeni gelişme bir başka sı-
ğınaktır. İnsanın sığınağı tektir. Birey arayışta bulunmaz, ona birileri hep gideceği 
yolu göstermiştir. Hakikati birden çoktur, birinin saçağı altına girebilir. İnsanın 
arayışı bitmez. Hakikat tektir, herkese nasipli değildir, yola çıkmadan aramaya 
girmeden karşına çıkmaz. 

Birey için dost yoktur, tanışıklar vardır. İnsan dostlarıyla tanımlanır. Birey 
kültür ayrımı yapmaz, kariyeri uğruna kimseyi tanımaz. İnsan dostları için birçok 
şeyden vazgeçer. 

Birey para için kazanç uğruna babasını bile gözden çıkarır. İnsan parayı elinin 
kiri sayar. 

Bireyin tarihi yoktur. Bireyin tarihi Amerika’nın tarihi kadardır. İnsanın tarihi 
kalu beladan beridir. 

Birey toplumundan aldıklarını ona geri vermeyi aklına bile getirmez. İnsan 
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milleti içinde tanımlar kendini, onu yok saymaz, yaptıklarını milletinde meşru-
laştırır. 

Birey sentetiktir. Sunidir. İnsan canlıdır. 
Birey maddiyat peşindedir. İnsan, erdem, fazilet, ahlâk, şeref, kadirşinaslık 

gibi kavramlar önceliklidir.
Birey de acizdir, insan da. Bireyin aczi modern kültürün dünya sistemi karşı-

sındadır. İnsanın aczi yalnızca Allah söz konusu olduğundadır.
Birey dünyanın niçin var olduğunun cevabını kolay kolay veremez, üzerinde 

düşünmemiştir. İnsanın benliğinden bu soru hiç çıkmamıştır. Birey için hiçlik 
felsefi anlamından koparılmıştır. Yerleşik kültürden faydalanmıyorsa hiçtir. Hiç 
üzerinde düşünmez birey. Tanrı, hiç gibi kavramlar üzerinde durmaz birey. Çünkü 
tanrı her yerde ve her şeydedir. İnsan için hiç değerdir. Tanrı inancı ile ilişkilidir. 
Hiç üzerinden kaygı, korku duyabilir.

Bireye bakan kargaşa, endişe ve tasa görür. İnsana bakan huzur, güven, itimat-
la mutmain olur.

İşte yerleşik kültür bugün bireyi esas ve muhatap alır. Amacı bireyleri çoğalt-
mak insanı sınırlandırmaktır. Müslüman olsun olmasın dönüşüm birey ve insan 
arasındadır. Bugünkü kültürel yapı içerisinde Müslümanların başka bireylerden 
farkı… Sanıldığı gibi çok belirgin değildir. İçinde bulunduğumuz kültür modern 
dünya sisteminin vukufiyetini Türkiye’de de nihayete erdirmek istediği yapıdır.

Yüksek Kültür / Alt Kültür Farkı Kaldı mı?

Millet gerçekliğinde kültür, misyonları bakımından çeşitli gruplara ayrılır. Yüksek 
kültür ve alt kültür genel ilkelerde aynı duygu ve düşünceyi paylaşır; ama her iki-
sinin kendine özgü yönelişleri ilgileri vardır.

Yücelik, asillik, hüner, zahmet ender olanla alâkalıdır. Halk zahmetsizi, hüneri 
ve zahmeti az olanı tercih eder. (Kant 2010, 28-29) Halk ile yüksek kültür arasın-
daki fark buradan kaynaklanır.

Yüksek kültür yüksek idealleri peşinde koşturan sınıftır.
Halkın yüksek idealleri daha geri plândadır. Pragmatisttir halk. Öncelikle gün-

delik olarak hayatını idame ettirecek asgari geçim şartlarının teminini ön plâna 
alır.

Yüksek kültür kendimizin, ülkemizin veya dostlarımızın hakları için, idealleri 
için tehlikeyi göze almaktır. Hâlbuki halkın tehlikelere karşı izole olmuş bir yapısı 
vardır. İdealleri peşinde zorlukları aşmak yüksek kültürel değerler içindedir.

Bugünkü kültürel yapımız içinde yüksek kültür ile aşağı kültür arasındaki de-
ğerler aynılaşmıştır. Daha da önemlisi kültür yüksek veya alt ayrımını ortadan 
kaldırmış, herkesi aynılaştırmış ve sıradanlaştırmıştır. Çünkü gerçekleştirilmesi 
gereken bir idealler toplamı Türkiye’de bireylerden çekilmiştir.

Zira idealist eskiden küçümsenirdi. Şimdilerde küçümsenecek idealistlerle 
karşı karşıya gelmek zorlaşmıştır. Bir idealisti fark eden eski idealistler tüm sem-
patilerini ona yöneltir. Nasıl böyle bir kültür içerisinde yüksek hedefler ihtiva etti-
rebildiğine şaşırıp kalırlar.
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Türkiye’de bilginin, paranın ve kariyerin kolay, zahmetsiz ve bir çırpıda ele 
geçirilmesinde tereddüt gösterebilecek insan sayısı son derece azalmıştır. Fakat 
yerleşik kültür ne kadar baskın olursa olsun yüksek kültür milletin içerisinde po-
tansiyelini kaybetmez, coğrafyanın çeşitli yerlerinde serpiştirilmiş durmaktadır.

Bilgi ve bilgi kaynaklarına ulaşım arttıkça entelektüellik gerilemektedir. Çünkü 
muhakeme gücü ve isteği yok olmaktadır. Muhakeme en az iki farklı yorum veya 
tez karşısında yapılmalıdır. Yerleşik kültürde muhakeme edilecek denli tezler, 
hatta bilgi ve yorum ortada gözükmemektedir. Kitle iletişim araçları, son yıllar-
daki internet ve sosyal paylaşım siteleri tekdüze bilgi üretmektedir. Böylece ka-
naatlerde de çoğulculuk ortadan kalkmaktadır. Buna internet ortamındaki birçok 
farklı müzik, sinema, gençlik grubu, blog ve sair farklı grupların çoğaldığı şeklinde 
itirazlar gelebilir. Sorun “tarz”ın çoğullaşması değil, farklı kültürün, düşüncenin 
çoğalmasındadır. Sözü edilen grupların yerleşik kültürle hiçbir derdi, ayrışması 
yoktur, yalnızca üslûp farklılıkları görülür.

Bilgi kaynaklarının çoğalması bilginin herkesin meşrebine göre şekillenmesine 
de yol açar. Böylece Türkiye’de herkes herkesin ötekisi hâline dönüşür.

İçinde bulunduğumuz kültürel yapıda insanların kendi başlarına merkez oldu-
ğu fikri temellendiği için ötekilik kendiliğinden zuhur eder. Kaldı ki farklı olduğu-
nu gösterme derdini taşıyanlar birbirinin ötekisi olmayı kıymet ölçüsü kabul eder-
ler. Çünkü bilgi ile kültür birbirinden ayrıldığı, doğru bilgi hususunda denetleyici 
bir mekanizma bulunmadığı için doğrular artmaktadır.

Entelektüeller Nerede? Televizyonda!

Herkesin bir doğrusu vardır. Aynı konu birçok kimse için farklı bir doğruya kapı 
açabilir. İnternet, gazeteler ve diğer iletişim organları bu örneklerle dolu. Kimse 
birbirinin doğrusuna müdahale edemez. Zira Türkiye’de otorite yok oldu. Yüksek 
kültür herkesleşti. İşin hakikatini bilenler, kültürün tazyiki karşısında dejenere 
olmamak için köşelerine çekildi.

“Benimse seçkindir.”
Yerleşik kültür devamlılığını insanların özerklik talepleriyle sağlar. Türkiye’de 

etnik özerklik istekleri bir tarafa her birey, potansiyel mensubiyet atmosferlerin-
den ayrılmak, özerk olmak talebini getirir. Çünkü seçkinlik fikri, biriciklik kaygısı, 
değer skalası Türk kültüründe bir anlam ifade etmiyor.

Türk düşüncesi içinde başarılı çalışmalar yapmış birçok ismin televizyonlarda 
görünme, makbul kabul edilme, kitlelerin karşısında herkesin onayını alma kaygı-
sı bulunmaktadır. Artık Türkiye’de kültür ve düşünce internet ve televizyonda dile 
getirildiği müddetçe kıymetli addedilir oldu. Böylece entelektüellik ideal etrafında 
koşmak yerine canlı yayınlarda görünme kaygısına dönüştü. Bilgi ve fikir gösteri 
unsuru oldu.

Dizilerin, filmlerin, şovların eğlendirdiği, oyaladığı kitlelere yenileri eklendi. 
Haberlerin yorumlandığı kuşakların yanında kültür programları etrafında önem-
li akademisyen ve yazarlar kendi kitlesini buldu, icat etti. Gerekçesi daha vasıflı, 
içinde fikir olan, bilgi kırıntılarının serpiştirildiği daha vasıflı programlar üretmek. 
Bu tür yapımlarda söylenilenlerden çok üslûp öne çıkmaktadır. Değer söylenilen-
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lerde değil görünmektedir. Ne kadar çok görünürseniz, itibarınız o kadar artar. Bu 
yüzden çok önemli çalışmalar yapmış isimlerin sunuculuk yaptığı bir kültür içinde 
bulunmaktayız.

Cep Telefonu, Otomobil, AVM’de Patlama 

Türkiye’de 2010 yılında 140 milyon kayıtlı cep telefonu mevcuttur. Türkiye nüfu-
sunun iki katı.

Kayıtlı araç miktarı ise 14 milyon 206 bin. Her gün trafiğe binlerce araç çık-
makta. Asıl önemli olanı araç miktarı değil 2009 ve 2010 yıllarında toplam iki 
buçuk milyon aracın yollarımızda boy göstermesidir.

Türkiye bugün modern teknik imkânların hepsinin çok rahat temin edilip bolca 
kullanıldığı bir ülke hâline geldi. Telefon dinleme olaylarının ayyuka çıkmasından 
sonra her türlü dinleme aleti ile dinlemeyi engelleme aracı çok ucuz meblağlara ve 
istenildiği an ulaşılabilir hâle geldi.

Kimsenin kimseye itimat edemediği bugünkü kültürde en yakın arkadaşlar 
(malum iki önemli ve tanınmış futbolcunun biri birini dinletmesi gibi), eşler, or-
taklar yalnızca rol yapmaktadırlar. Sahicilik gündelik hayattan tamamen çekildi, 
herkes maskeleriyle birbirlerine rollerinin gereğini sergilemektedirler. Çünkü kül-
tür bize gösteri toplumu olduğumuzu telkin etmektedir.

Şili’deki madencilerin, Edirne’deki sel mağdurlarının kurtarılış anlarının, bu 
felaketler esnasında çektikleri sıkıntıların canlı yayınla izlenebildiği bir yıl geçir-
dik. Artık bombalı eylemler ve burada can verenleri, olayın bir iki saniye sonrasın-
da yaşama mücadelesini en azından cep telefonu kamerasıyla izledik. Taksim’deki 
patlama neredeyse bir film seti gibiydi.

İnsana Değil Teknolojiye İtimat 

Hırsızlık olaylarını, market, kuyumcu baskınlarını hatta buna karşı koyulmasını 
da… Mobese kamerasından kazaları da ayan beyan izliyoruz. Kimse artık suçsu-
zum diyemiyor. Çünkü bu kameralarla meselâ İstanbul’da 14 kişinin ölümüne se-
bep olan dolmuş şoförünün “kırmızıda geçmedim, araçta 26 değil 14 kişi vardı” 
demesine inanmıyoruz, böyle olmadığını görüntülerden izleyebiliyoruz.

Sahicilik insanlarda kalmadı, görüntülere yerleşti. İnsanlar birbirine değil gör-
düklerine, ekranlara güveniyor.

Teknoloji, insanlara güvenilmeyeceğini bize gösterdi. Bir kişinin sözlerindense 
güvenlik kamerasına itibar ediyoruz. Yetkililer meydana gelen bir olayda “ifade 
almak”tansa, kamera kayıtları, parmak izleri, genetik kodlar, ses kayıtları arıyor.

İnsanların mahremlerini paylaşmaktan sakınmadıkları bir kültürdeyiz… Çün-
kü aile fotoğraflarından, iş ilişkilerine kadar herkes konuştuklarını, sıkıntılarını, 
sevinçlerini hep twitter ya da facebook’tan paylaşıyor. Güvenlik görevlileri bile 
facebook’u delil aramada kullanıyor. İkamet ettiğimiz mahalleye ne kadar yaban-
cıysak, sanal ortamdaki mahallelere o derece sadığız.

2010 yılı kültürel faaliyetlerin, kadim kitap ve yazının teknolojiye “sığıştırıl-
dığı” bir yıl oldu. e-book çıktı. Oldukça da taliplisinin olduğu görüldü. Herkesin 
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kesesine göre teknik imkânları olan e-booklarda günden güne yeni kitaplar eklen-
mekte, birçok yayınevi e-book tercihini artırmaktadır. 

i-pad, i-phonenin günden güne yaygınlaşmasıyla teknoloji gündelik hayatı 
kimseye kaptırmama yarışı içine girdi. Çünkü yerleşik kültür, bireylerinin başka 
yerlere intisap etmesini istemez. Hep yeni, hep yeni ile bireylerin fikrini sabitler. 

Çalışırken, ders dinlerken, konuşurken, yemek yerken bile bugünkü kültürün 
bir saniye dışına çıkmama hedeflenir. Öyle ki 2010 yılında taşınabilir modemler 
çıktı, hızla yaygınlaştı. Yalnızca iş icabı değil, herkes sanaldaki dostları, akrabaları, 
ortamı ve mahallesinden uzakta kalmama adına her ortamda internet bağlantısı 
kurma derdine düştü. Devletler bile birbirlerine mesajlarını, gündemlerini, çatış-
malarını internete taşıdı. Wikileeks internet sitesi herkesin kirli çamaşırlarını ve 
mahremlerini gün yüzüne çıkardı. 

Diplomaside bir dil vardır. İnternet bu dili yok saydı. Kamuoyundaki örtük ve 
nazik ifadeler yerini asli dile ve fikirlere bıraktı. Ülkelerin büyükelçileri, bakanlar 
ikili görüşmelerdeki gayri diplomatik fikirleri ve dili bir anda tüm dünyaya yayıl-
mış olarak buldu.

Hesaplaşmalar sanal ortama, bugünkü kültür nedeniyle evlerimize, yani ko-
nuyla hiç ilgisi olmayacak milyonlarca insanın önüne getirildi. Çünkü başta da 
yazdığımız gibi bu kültür her olayın içinde her insanın bulunmasını ister. Onların 
fikirlerini ve onayını alıyormuş, en azından soruyormuş “gibi” yapar. Çıkan sonu-
cun, sonuç ne olursa olsun, içinde halkın, herkesin olmasını ister.

Türkiye’de son yıllarda klâsik sanatlara ilgi arttı. Yoğun şekilde Osmanlıca, 
Arapça, ney, ebru kursları çoğaldı. Türkiye Yazarlar Birliği’nin başlattığı Osman-
lıca kursları buna örnek olarak gösterilebilir. Belirlenen öğrenci kotasının çok üs-
tünde talep geldiği için herkes kabul edilemedi. Bu durum diğer kurslarda da söz 
konusu.

Bireyler modern dünyada rakiplerini alt etmek, en yakın arkadaşını “yarış” 
dışına itmek için üstün bir yön geliştirme yarışına girdi. Arkadaşlıklar da zaten 
ihtiyaç gidermeye indirgendi.

Paylaşma… Yerleşik kültür paylaşmaya dayalı bir ilişkiler yumağı kurgulamak-
tadır. Klâsik dostluklardaki derdi dert edinme yerine, paylaşıp rahatlamaya dayalı 
atmosfer geliştirildi. Bu elektronik ortamlarda da yapılabildiği için kanlı canlı bir 
başkasına ihtiyaç da hissedilmemektedir. Bu bakımdan Mevlana okumalarının, 
Yunus Emre, Yesevi, klâsik musikinin yerleşik kültürü tehdit ediciliği bulunma-
maktadır.

Yeni Kültürün Ürünleri

Türkiye’de son yıllarda etnik unsurlara karşı siyasal anlamda bir yumuşama göz-
lenirken öbür yandan kesif bir ulusalcılık da alenileşmektedir.

Kurtlar Vadisi Filistin’in daha çekimleri esnasında İsrail’le ilişkileri germesi, 
Mavi Marmara kültürünün devletin zirvesinden başlayarak doğrudan İsrail kar-
şıtlığına girmesi 2010 yılının önemli gelişmelerindendi.

Yalnızca bu değil… Türkiye’nin bölgede kendi kendine niyetlendiği “arabulucu” 
rol nedeniyle Osmanlı bakiyesi sahalara şirin görünecek faaliyetler de yoğunlaştı.
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Emir Kustarica ve Naipul’un Türkiye’ye sokulmaması halkın yalnızca izlediği, 
yukarıdan gelişen tepkiler olarak gözlendi.

2010 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyetleri de yeni kültür ha-
yatımız açısından önemli. Anadolu’nun İslâmlaşmasında çok etkili dil kuran, mil-
let bağını geliştiren Yunus için kurulan enstitünün Türk kültürünü zenginleştir-
mesi beklenirken “barış içinde bir arada yaşama”, “diyalog” mefhumlarına kurban 
gitmesi de yeni kültürel hayatımızın önemli unsurlarındandır.

Altın Ayı’yı alan Bal içinde bulunduğumuz kültürel bağlarla çok sıkı fıkı mıdır? 
İçimizdeki saflığın kaybolmadığını göstermesi bakımından belki evet diyebiliriz. 
Ancak Mahsun Kırmızıgül’ün New York’ta Beş Minare’si tam da Yunus Emre 
Enstitüsü’nün misyonuyla örtüşecek temalar vardır.

2010 yılında ara ara medyada çıkan ve “eski” dönemlere benzerlik gösteren 
haberlerin çok kısa sürede savuşturulabildiğin gördük. Tophane’deki sanat galeri-
lerine içki gerekçeli saldırılar sonradan tatlıya bağlanması gibi. Çünkü çoğu sakallı 
ve inancını yaşayan mahalleli ile “her türlü rezilliği sergileyen, sokağa bile küçük 
abdestini yapan”lar birbirlerine saygılı olma adına anlaştılar.

Grup Yorum’un İnönü Stadı’ndaki 55 bin kişilik konseri de yıllarca sistemin 
ötekileştirmesinin, baskısının sonuydu.

U2’nun konseri, siyasetçisinden öğrencisine, yeşilcisinden İslâmcısına, solcu-
sundan gay ve lezbiyenine kadar herkesi aynı zeminde, Olimpiyat Stadı’nda bu-
luşturdu. Boğaz Köprüsü’nün tahsis edildiği U2’nun, Anadolu ve Avrupa arasında 
yürümesi yeni kültürümüzün, “Doğu-Batı fark etmez mühim olan insanlık” yargı-
sının gereğiydi.

2010 yılı Türkiye için önemliydi. Çünkü İstanbul dünyanın Kültür Başkentiydi. 
Bu çerçevede birçok etkinlik düzenlendi. Yapılan faaliyetlerden harcanan paralar-
dan kimlerin haberi oldu, bilinmez.

2010 yılı boyunca 588 proje, 9.500’ü aşkın etkinlik, 35 yarışma, 52 festival, 84 
restorasyon-konservasyon çalışması, 166 tarihî yapıda koruma faaliyeti, 32 ülkede 
183 tanıtım etkinliği, 316 kitap-dergi-katalog, 523 film-belgesel-videoart gösteri-
mi, 595 eğitim, 727 atölye çalışması, 760 sergi, 1.130 sahne performansı, 1.584 
konser-dinleti, 1.189 konferans-sempozyum-panel-çalıştay gerçekleştirildi. Bu et-
kinlikleri 10 milyonu aşkın izleyici takip etti. Festivaldeki etkinliklerde gösterilen-
lerin Türk milletiyle bağlantısı ne kadardı, uzun uzadıya sorgulamak gerek. Öne 
çıkarılan ana tema ve kaygı Türkiye’nin kültür mozaiği olduğuydu. Farklı renkler, 
sesler, yüzler, dinler, kimlikler…

Yeni kültürün rafine olmuş hâli tüm dünyaya İstanbul Kültür Başkenti sloga-
nıyla ilân edildi.
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2010 YILINDAN DİNÎ TECELLİLER
Prof. Dr. Ejder Okumuş

2010, Türkiye’nin dinî durumu bakımından canlı bir yıl olarak değerlendirilebi-
lir. Demokratik açılım kapsamında dine ait bazı hususlar önemli bir yer tutmak-
tadır. Hükümetin Alevi açılımı çalışmaları bu yıl da devam etti. Bu çalışmaların 
da etkisiyle Alevilik konusu hep gündemde oldu ve bilimsel çalışmaların konusu 
olmaya devam etti.

Türkiye’nin görece uzun bir süredir başını ağrıtan meselelerden biri, hatta 
belki duruma göre en ciddi mesele denilebilecek Kürt sorununun çözümü bağla-
mında getirilen din konusu da 2010 yılı için zikre değer hususlardandır. Zaman 
zaman gerek hükümet kanadından, gerek aydınlardan ve gerekse Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından din, mezkûr sorunun çözümü için temel unsurlardan biri 
olarak gündeme getirilmiş ve çeşitli yönleriyle tartışılmış veya konunun bu şekil-
de ele alınması, çeşitli tartışmalara yol açmıştır.

Üniversitelerde başörtüsü konusu yıl boyunca gündemin en önemli maddele-
rinden biri oldu, hem de hararetli ve yoğun bir biçimde. Yılın ikinci yarısından, 
özellikle son çeyreğinden itibaren de üniversitelerde başörtüsü özgürlüğüyle ilgili 
önemli gelişmeler yaşandı.

İmam Hatip Lisesi mezunlarının üniversite giriş sınavlarında uygulanan kat-
sayı, Danıştayın iptalleri sonucu, YÖK’ün son bir kararıyla öncekine oranla biraz 
iyi; ama adalet ilkesi açısından aslâ yeterli olmayan bir duruma getirildi; ancak 
bu bile İmam Hatip Liselerine öğrenci yönelimini arttırmaya yetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, gerek genel demokratikleşme ve özgürlükler bağla-
mında, gerekse Alevi açılımı bağlamında tartışmaların odağındaydı. Başkanlığın 
performansı ise dikkati çeken olaylardandı. Umre kampanyaları oldukça ilgi 
çekiciydi. Ayrıca Kur’an’ın 1400. yılı olması münasebetiyle 2010 yılını Kur’an 
yılı olarak ilân etmesi ve Türkiye çapında, hatta yurt dışında belli merkezlerde 
Kur’an konulu konferans ve ilmî toplantılar düzenlemesi oldukça önemliydi. DİB 
Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun kurban hakkında çıkan haber ve ortaya ko-
nan bazı yorumlar karşısında yaptığı açıklamalar ve ayrıca nüfus cüzdanlarındaki 
din hanesinin kaldırılmasına yönelik yaklaşımı ilginçti.

Ramazan ayı, oldukça canlı program ve etkinliklerle değerlendirildi. Ramazan 
çadırları konusunda bazı belediye başkanlarının yaklaşımları gündeme geldi, bil-
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hassa çadırların sayısında azaltma yoluna gitme ve adrese yardımı daha bir itina 
ile uygulama yoluna gidileceği görüşleri ortaya kondu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı kurbanı hakkında medyatik yak-
laşımlar eksik olmadı; özellikle büyük baş hayvanların yeterli sayıda yetiştiril-
mediği, Türkiye’nin bu konuda çok eksiğinin olduğu ve dolayısıyla bu yıl kurban 
kesilmemesinin mümkün olup olmadığı gibi konular gündeme geldi. 

Hac başvurularında ciddi bir artış gözlendi; ama kotadan dolayı ancak belirle-
nen sayıda insan hacca gidebildi. Yıl boyunca Diyanetin ve özel şirketlerin umre 
programlarının canlılığı zikre şayan olaylardandır.

İlâhiyat fakültelerinin sayısında artış oldu. Yeni ilâhiyat fakülteleri açıldı. Yeni 
ilâhiyat fakültelerinin açılması hem ilâhiyatçı akademisyenler, hem de diğer üni-
versite mensupları arasında bazı tartışmalara da yol açtı; acaba bu kadar ilâhiyata 
lüzum var mıydı, diye.

Siyasette din dili ve bazı dinî konulara yaklaşımlar da dinin Türkiye’de canlı 
bir gündem konusu olmasında etkili olmaktadır. 2010 yılında siyaset hayatında 
dinin önemli bir yer tuttuğunu söylemek abartı olmaz. Dinî özgürlükler, Alevi 
açılımı, başörtüsü ve bütün bunlarla ilgili olarak hep gündemde tutulan din istis-
marı tartışmaları da bu bağlamda zikredilebilir.

Mavi Marmara gemisi ve ona eşlik eden gemilerin Gazze çıkartması da hatır-
lanması gereken dinî boyutlu önemli olaylardan biri olarak düşünülebilir.
 
Demokratik Açılım ve Aleviler

Hükümetin daha önce başlattığı açılım siyaseti içinde Alevi açılımı gerek 
Alevilerin, gerekse diğer toplumsal aktörlerin katılımı ve tepkileriyle 2010 yılının 
canlı konuları arasındadır. Hükümetin Alevi açılımı, geçtiğimiz yıl yapılan çalış-
tayların sonuçlarının yavaş yavaş görülmek istendiği ve resmî olarak bazı adım-
ların da atılmaya çalışıldığı bir aşamaya gelmiştir. Ancak Alevi ve Alevi olmayan 
bazı insanlar, hükümetin yaklaşımını eleştirmiş, prosödürün çok yavaş işlediğini 
öne sürerek hükümetin oyalama yolunu izlediğini savunmuşlardır.

Belirtmek gerekir ki Alevi açılımı başlığıyla yapılan çalışmalar ve Alevilerin 
sorunlarını çözmeye yönelik adımlar, Türkiye’de hükümet ve devlet tarafından 
ilk defa böylesine geniş ve ısrarlı bir şekilde ortaya konan iradenin ürünü olarak 
gözlemlenmektedir.

Kürt Sorunu

Adına ne denilirse denilsin Türkiye’nin özellikle Güneydoğu’su ile ilgili son derece 
önemli bir sorunun bulunduğu ve bu sorunun Türkiye’nin başını ağrıtan en ciddi 
meselelerden biri, hatta en ciddi meselesi olduğu yadsınamaz gibi görünmekte-
dir.

Bu meselenin din ile ilgili boyutuna gelince o da şudur: Zaman zaman gerek 
hükümet kanadından, gerek aydınlardan ve gerekse Diyanet İşleri Başkanlığı tara-
fından din, mezkûr sorunun çözümü için temel unsurlardan biri olarak gündeme 
getirilmiş ve çeşitli yönleriyle tartışılmış veya konunun bu şekilde ele alınması, 
çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Dinin tabii ki bu sorunda çözüm getirici temel 
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unsurlardan olması, dinin farklı etnik kökenden gelen insanların bir arada yaşa-
malarında çimento görevi görmesi, İslâm kardeşliği temelinde konuya yaklaşım 
getirilmesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

2010 yılı boyunca gerek çeşitli dinî cemaatlerin bölgedeki çalışmaları, gerek 
Diyanet İşleri Başkanlığının bölgeyle görece daha yakından ilgilenmesi ve o yönde 
çalışmalar yürütmesi bu sorun çerçevesinde zikredilebilir. Özellikle de Diyanetin 
yılın sonuna doğru dini daha canlı bir biçimde bu mesele çerçevesinde gündeme 
sokma çabası gözlerden kaçmamış ve medya üzerinden de tartışmaları beraberin-
de getirmiştir.

2010 yılının son ayında bu konuyla ilgili hararetle tartışılan bir olay da Zaman 
gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce’nin PKK liderinin avukatlarıyla görüşmesidir. Bu 
görüşmeye bağlı olarak bölgenin sorunu çerçevesinde terör örgütü ile “cemaat” 
yakınlaşmasından veya benzeri hususlardan bahsedilmeye başlandı. Bu gündem-
de de ana konu tabii ki dindir.

Bu sorunun çözümünde dinin olumlu rolünün ne olduğu / olacağı hususu ciddi 
ve karmaşık bir konudur. Bölgenin sosyo-kültürel yapısı hakkında ilmî çalışma-
lar yapmak suretiyle konunun pratik boyuta aktarımı hususunun hassasiyetle ele 
alınması, sağlıklı ve doğru sonuç ve yaklaşımlar açısından elzemdir.

Başörtüsü

Üniversitelerde başörtüsü, yıl boyunca gündemin en önemli maddelerinden biri 
oldu, hem de hararetli ve yoğun bir biçimde. Yılın ikinci yarısından, özellikle son 
çeyreğinden itibaren de üniversitelerde başörtüsü özgürlüğüyle ilgili önemli ge-
lişmeler yaşandı. CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun üniversitelerde “bu sorunu 
biz çözeriz” şeklindeki çıkışıyla birlikte CHP’nin gerek içinde ve gerekse dışın-
da, YÖK’te ve hükümet çevrelerinde başörtüsü sorununun çözümü bir kez daha 
Türkiye’nin gündemine görece daha canlı bir biçimde gelmiştir. Bu noktada ya-
şanan tartışma, diyalog ve yaklaşımların da etkisiyle YÖK’ün de teşvik ve iradeli 
yaklaşımı yönünde üniversitelerde başörtüsü özgürlüğünün pratikte büyük öl-
çüde sağlanmaya başlandığı söylenebilir. Ancak problemin kesin olarak çözülüp 
çözülmediğini zaman gösterecek.

Başörtüsü konusu ister dinî, isterse din dışı kabul edilsin, sonuçta bir öz-
gürlük meselesidir; ama konu İslâm dininin içinde yer aldığı ve Müslümanlar 
İslâm’ın bir gereği olarak başörtüsü örttükleri için bazı kimselerce bir din sorunu 
olarak algılanmış ve dolayısıyla başörtüsünün İslâm’da gerçekten olup olmadığı 
tartışmaları yapılmıştır. Kur’an’da başörtüsünün olmadığı ispat edilirse başörtü-
sü sorununun da çözüleceğini düşünenlerden bazıları, Kur’an’da başörtüsüyle il-
gili bir emir veya düzenlemenin olmadığını savunma ve ispat etme gayreti içinde 
olmuşlardır. Fakat Türkiye’nin toplumsal gerçekliğine ve sosyolojisine yakından 
bakıldığında konuya böyle yaklaşmanın sorunu çözmekten çok, çözümsüzlüğe it-
meye yaradığını veya yarayacağını anlar.

Başörtüsü meselesiyle ilgili önemli bir mesele de başörtüsü yerine türban so-
runundan bahsedilmesinin uygun olacağı ve dolayısıyla Türkiye’de başörtüsü de-
ğil, türban sorunun olduğu görüşünün, bazı yaklaşımlarda, özellikle de CHP tara-
fından savunulmasıdır. Yılın son aylarında CHP bir yandan başörtüsü sorununu 
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kendilerinin çözeceğini dillendirirken, öte yandan Türkiye’de gerçekte başörtüsü 
değil, türban sorununun olduğunu, türbanın da siyasal bir simge olduğunu sa-
vunmaktadır.

Anlaşıldığı kadarıyla CHP, uzak ve yakın geçmişte çözümüne hep karşı görün-
düğü, çözümüne yönelik çalışmalara karşıt tutum içinde olduğu ve son olarak da 
MHP ile AK Parti’nin 2008’de birlikte yaptığı ilgili Anayasa değişikliğini Anayasa 
Mahkemesine götürerek başörtülü öğrencilerin özgürce üniversitelere girişini ya-
saklatmayı devam ettirmeyi amaçlayacak biçimde iptal ettirdiği başörtüsüne (as-
lında kendi algılamalarıyla türbana) özgürlük gündemiyle, Ak Parti karşısında bir 
avantaj yakalamak istiyor. Ancak hem özgürlük demek, hem de sorunu başörtüsü 
sorunu değil, türban sorunu olarak tarif etmek ve başörtüsünü ise saçların bir 
miktar göründüğü bir örtünme biçimi olarak tanımlamak, CHP’nin bu sorunun 
çözümünü gerçekten isteyip istemediğini anlamayı zorlaştırmaktadır.

Sorunu böyle bir yerden ele almak, daha baştan anlamsızlaştırmak ve çözümü 
reddetmek veya çözümsüzlüğe itmek demek değil midir? Bir defa sorunun adı 
ne olursa olsun Türkiye’de hatırı sayılır bir nüfus böyle bir sorunun muhatabı, 
esasen tüm Türkiye bu sorunun muhatabıdır.

CHP, bu sorunun türban sorunu olduğunu söylemekle bu sorunu yaşayan in-
sanları anlamadığını, onlarla empati kurmadığını, onların kendilerinin sorunu 
nasıl algıladıkları ve yaşadıklarına bakarak değil, kendisinin dışarıdan bakarak 
tanımlamalar ve açıklamalar yoluyla ele aldığını, soruna bilimsel bir perspektif-
le sosyolojik tespitler yaparak değil, daha çok ideolojik ve de politik yaklaşımla 
baktığını göstermektedir. Kaldı ki başörtüsü ve türban konusunda yaptığı değer-
lendirme ve tespitler de doğru görünmemektedir. Çünkü bugün üniversitelerde 
örtülü öğrencilerin örttükleri biçimde bir başörtüsü (CHP lilerin türban dediği), 
daha çok şehirleşmeyle ve üniversitelileşmeyle birlikte ortaya çıkan ve eğitimli 
(diplomalı ya da diplomasız eğitimli) olmakla ilgilidir. Başın bir kısmının görün-
düğü örtü (CHPlilerin başörtüsü dediği) ise daha çok köylülerin, kentli dindarlığı 
değil de köylü dindarlığı olan insanların veya örtü konusunda İslâm’ın emrini ve 
tarihsel uygulamasını kaynağından öğrenerek değil de duymak ve görmek yoluyla 
öğrenerek geleneksel olarak tevarüs ettiği biçimiyle başını örten bayanların örtü 
şeklidir. Daha da önemlisi, bu tespitlerin hangisini kabul edersek edelim, insan-
lar nasıl örtünürse örtünsün örtündükleri şekliyle özgürce eğitime katılmalarıdır. 
Önemli olan, sizin örtü tanımınız veya toplumun bu soruna muhatap kesimleri-
nin nasıl örtündükleri ve dolayısıyla nasıl örtünmeleri gerektiği değil, örtü biçim-
leri nasıl olursa olsun serbestçe ve özgürce eğitim süreçlerine dahil olmalarıdır. 
CHP gerçekten başörtüsüne özgürlük istiyorsa, bu tür tartışmaları bir kenara itip 
asıl özgürlük konusuna odaklanmalı ve mevcut hâliyle örtünen bayanlarımızın 
eğitiminin önündeki engellerin kaldırılmasına çalışmalıdır. Bunun dışında bir 
yöntemle konuya yaklaşması, örtü biçimi dayatması, mühendislik yöntemlerine 
başvurması, CHP’nin samimiyeti konusunda şüpheleri arttırmaktan başka bir işe 
yaramaz.
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yeni Başkan Atanması

Diyanet İşleri Başkanlığı, gerek genel demokratikleşme ve özgürlükler bağlamın-
da, gerekse Alevi açılımı bağlamında tartışmaların odağındaydı. Başkanlığın per-
formansı ise dikkat çeken olaylardandı. Umre kampanyaları oldukça ilgi çekiciydi. 
Ayrıca Kur’an’ın 1400. yılı olması münasebetiyle 2010 yılını Kur’an yılı olarak ilân 
etmesi ve Türkiye çapında, hatta yurt dışında belli merkezlerde Kur’an konulu 
konferans ve ilmî toplantılar düzenlemesi oldukça önemliydi. DİB Başkanı Prof. 
Dr. Ali Bardakoğlu’nun kurban hakkında çıkan haber ve ortaya konan bazı yorum-
lar karşısında yaptığı açıklamalar ve ayrıca nüfus cüzdanlarındaki din hanesinin 
kaldırılmasına yönelik yaklaşımı ilginçti.
Gerek Türkiye, gerekse Diyanet için 2010 yılının belki de en kayda değer dinî olay-
larından biri Diyanet teşkilât yasasının çıkmasıdır. 30 yıldır Diyanetin teşkilât 
yasasının olmadığı düşünülürse, bu olayın ne kadar önemli olduğu daha da iyi 
anlaşılır. Bu yasayla birlikte Diyanetin idari yapısında da önemli değişiklikler ola-
caktır.

Bu yıl Kasım ayında Diyanet İşleri Başkanlığında görev değişimi gerçekleşti. 
Kasım 2010’da Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun yerine başkanlığa Prof. Dr. Mehmet 
Görmez atandı. Başkan Görmez, yeni çıkan Diyanet teşkilât yasasına göre Diyanetin 
yönetiminde yeni düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeler çerçevesinde yeni yasa ge-
reği Diyanette yeni birtakım makamlar ihdas edildi, bu makamlara da atamalar 
yapıldı. Başkan yardımcılarının sayısı 5’ten 3’e indirildi, 7 genel müdürlük ihdas 
edildi, 1 tane genel müdürlük düzeyinde başkanlık (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 
ihdas edildi. Genel müdürlüklere bağlı olarak 35 daire başkanlığı ve 15 başkanlık 
müşavirliği ihdas edildi.

2010 yılında zikre değer hususlardan biri de Diyanetin Türkiye’nin bütün il-
lerinde yeni Kur’an kurslarının açılması ve görece daha nitelikli eğitim öğretim 
faaliyetlerini yürütmesidir.

DİB ile ilgili olarak ifade edilmesi gereken önemli hususlardan biri de Alevi 
açılımı bağlamında yeniden DİB’in kaldırılması veya Alevilerle diğer inançların da 
gözönünde bulundurularak yeniden yapılandırılması gibi konuların yıl boyunca 
gündemde olmasıdır.

DİB’in kaldırılıp kaldırılmaması gerektiği ili ilgili tartışmalar devam ede dur-
sun, Türkiye’de Diyanetin toplumun dindarlığında ne kadar etkili olduğu aslında 
önemli bir konu gibi gözükmektedir. O nedenle bu konu üzerinde biraz durmak 
gerek.

Türkiye’de dindarlığın şekillenmesinde pre-modern dönemlerle modern 
dönemler arasında, devlet merkezli bir ayrımla Osmanlı Devleti dönemiyle 
Cumhuriyet dönemi arasında devlet kurumlarının topluma yön vermesi bakı-
mından birtakım benzerlikler bulunmakla birlikte yeni rejimin kurulmasından 
sonra devletin, ulus-devlet olmasıyla da doğrudan ilgili olarak toplumu, özellikle 
de ideoloji ve din konusunda daha fazla yönlendirmeye ve dönüştürmeye çalıştığı 
söylenebilir. Söz konusu yönlendirme çabasında Cumhuriyet’in DİB kurumunu 
tesis ederek halkın din anlayışı ve yaşayışı üzerinden bir tür kontrol mekanizması 
geliştirmek ve toplum katında meşruluğunu elde etmede dinden azami ölçüde ya-
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rarlanmak istediği anlaşılmaktadır. Denilebilir ki Cumhuriyet sonrası yeni rejim, 
toplumun itaatini sağlamada dinin çok büyük bir yerinin olduğunu tespit etmiş 
ve bu tespite göre bir din politikası geliştirmiştir; DİB, bu politikanın önemli bir 
parçası olarak inşa edilmiş ve din konusunda Türk halkını aydınlatma görevini 
üstlenmiştir.

Türkiye’de Cumhuriyet sonrası dindarlığın vücut bulmasında, DİB’in Anayasa 
ile belirlenen görevleri kapsamında yaptığı dinî faaliyetlerin büyük etkisi olduğu 
muhakkaktır. Denilebilir ki bugün Türkiye dindarlığından bahsediliyorsa, bunda 
en büyük pay, belki de Diyanetindir.

Diyanetin Türk toplumu üzerinde bilgilendirici, eğitici ve yönlendirici etkisi 
bulunmaktadır. Camilerde, Kur’an kurslarında sahip olduğu dinî otoriteyle, bil-
gi, inanç ve ibadet gibi temel boyutlardaki yönlendiriciliğiyle halkın dindarlığının 
oluşumunda oldukça etkili olmuştur. Yayıncılık faaliyetleri; ilmihaller, mealler, 
siyer kitapları, hadis kitapları, takvim yazıları, aylık ve akademik dergiler ve di-
ğer faaliyetler yoluyla Diyanet İşleri Teşkilâtı, Türkiye’de genel bir “üst-dindarlık” 
oluşturmuştur. Camilerde imamların halka anlattığı din, Cuma günleri verilen 
hutbeler, vaazlar, Kur’an kurslarında verilen dersler, halkın istediği konularda ve-
rilen fetvalar vs. Türkiye’de dindarlığın kendine özgü gerçeklik bulmasında olduk-
ça işlevsel ve etkilidir. Çeşitli dinî toplantı, program, sempozyum veya törenlerde 
Diyanetin, Diyanet Vakfının veya Diyanete bağlı olarak görev yapan din görevlile-
rinin kendine özgü bilgi aktarımı, Türkiye’de toplumun dindarlığının oluşumunda 
önemli roller icra etmiştir.

Denilebilir ki DİB vakıf hizmetleriyle birlikte, ibadet, eğitim, bilgilendirme gibi 
faaliyetlerde bulunarak Türk halkının dindar olarak yaşamalarına katkıda bulun-
maktadır. Bu katkı ise oldukça derin ve geniştir. Öyle ki Diyanet mezkur alanlarda 
halkla o kadar içi çedir ve dinî konularda o kadar etkilidir ki bunu anlamak için 
örneğin görevleri kapsamında cami ve mescidlerin idaresinde, hac ve umre orga-
nizasyonlarında, fetva vermede veya dinî soruları cevaplamada, vaaz ve irşad faa-
liyetlerinde, hutbelerde, çeşitli konferans, toplantı, ulusal ve uluslararası sempoz-
yum, şûra veya programlarda, Kur’an kurslarında, eğitim merkezlerinde vs. sahip 
olduğu geniş yetki ve ilgilere, hatta Türkiye’nin dışında pek çok ülkede yürüttüğü 
dinî faaliyetlere bakmak yeterlidir.

Diyanetin Türkiye’de dindarlığın oluşum ve biçimlenmesindeki etkilerinin 
ne boyutlarda olduğunu, bunların yanı sıra, halkın büyük çoğunluğunun ibadet 
vakitlerini (ezan / namaz, Ramazan orucunun başlangıç ve bitişi, bayramların 
başlangıcı gibi) ve de fıtır sadakası ve zekât miktarlarını belirlemede Diyanetin 
kararlarına tâbi olmasında da görmek mümkündür. Bu ve bunun gibi konularda 
anlaşılan odur ki halk Diyaneti birleştirici bir kurum olarak görmektedir.

Türkiye’de Diyanetin dindarlığın oluşumuna etkisi kabaca iki ana dönemde ele 
alınabilir. Birinci dönem, kurulduğu 1924’ten 1950’ye kadar geçen süreyi kapsa-
yan tek partili dönem olarak tespit edilebilir. Esasen bu dönem de kendi içinde en 
az iki döneme ayrılabilir; fakat tek partili dönemi tek dönem olarak ele almamızı 
sağlayacak genel bir yapısal özellik bulunmaktadır; dolayısıyla tek parti dönemini 
tipolojimizde birinci dönem olarak alabiliriz.
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 Tek partili dönem, Türkiye’de halkın dindarlığına, Diyaneti de aşacak şekilde, 
belki de en çok müdahale edildiği bir dönemdir. Türkiye dindarlığının devletin 
istediği şekilde “dinde reform” mantalitesi içinde biçimlendirilmek istendiği ve 
bu yönde politikalar izlendiği, kararlar alındığı ve uygulamlara gidildiği birinci 
dönemde, Türk halkının din anlayışından tutun ibadetlerine varıncaya kadar geç-
mişten büyük ölçüde farklı bir din ve dindarlık oluşturulmaya çalışılmıştır. Türkçe 
ezan ve ibadet gibi uygulamaların da yer aldığı bu dönemde halkın din eğitimi 
kaynak ve kurumlarının da oldukça sınırlandırıldığı görülmektedir. Bu, Diyanet 
İşleri Teşkilâtını da oldukça sınırlandıran ve zor durumda bırakan bir karar ve 
uygulamalar dönemidir.

Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye’nin modern dindarlığının oluşumuna et-
kisinin ikinci dönemi, 1950’de başlayan çok partili süreci içermektedir. Esasen bu 
dönem her askerî darbe ile birlikte kendi içinde farklı dönemlerde ele alınabilir; 
fakat konumuzun sınırları içinde biz bu dönemi, iki ayrı tipte ele almak istiyoruz. 
Birinci tip, çok partili siyasal yapının başlangıcı olan 1950’den Ak Parti iktida-
rı zamanında Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun başkan olduğu 2002’ye kadar geçen 
zamanı, ikinci tip ise Bardakoğlu’nun dönemini içine almaktadır. Birinci dönem, 
her ne kadar kendi içinde her bir başkana göre farklılıklar taşısa da Diyanet açı-
sından genel olarak bir tür ilmihal dindarlığının, bir tür popüler dindarlığın hâkim 
olduğu dönem olarak görülebilir. Bu dönemde çok partili hayatın getirdiği yeni 
durumla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı, halka ilmihal sınırları içinde popüler 
bir dindarlık biçimini sunmakla iktifa etmiştir. Elbette ilmihali aşan birtakım faa-
liyetler de yapmıştır. Ancak bu genel ilmihal dindarlığının sınırlarını zorlamamış-
tır. (Okumuş 2008)

1950-2002 arası Diyanetin halkın dindarlığının oluşumunda oldukça etkili 
kılındığı bir dönemi ifade etmektedir. Ezanın önceki hâliyle Arapça okunuşuna 
geçilmesinden Kur’an kurslarının arttırılmasına kadar pek çok olay, bu dönem-
de Diyanet eliyle Türk toplumunun dindarlığının biçimlenmesinde etkili olmuş-
tur. Bu süreçte istihdam edilen din görevlilerinin, Kur’an kursu öğretmenlerinin 
sayılarında hatırı sayılır bir artış olmuştur. Diyanet bugüne kadar geçen süreçte 
devasa bir dinî bürokratik yapıya kavuşmuş ve din hizmetlerini bu bürokrasiyle 
yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir.

İkinci dönemin ikinci tipinde Ali Bardakoğlu’nun başkan olmasıyla Diyanet 
İşleri Başkanlığında farklı bir döneme geçildiğini söyleyebiliriz. Genel olarak 
Diyanetin yapısında değişikliklere gidilmesine paralel olarak toplumun dindar-
lığına ilişkin faaliyetlerinde gözle görülür değişimlerin olduğu söylenebilir. Bu 
dönemde görece daha derin ve geniş bilgiyi öne çıkaran, yani ilmihal sınırlarını 
zorlayan; fakat aynı zamanda ahlâk ve samimiyet vurgusunu getiren bir dindarlık 
anlayışından bahsedilebilir. Bu dönemin farklılaşmasında Diyanet yönetiminde 
daha çok ilâhiyatçı akademisyenlerin bulunmasının etkisi olduğu düşünülebilir. 
Tam da Diyanetteki akademisyenlerin akademik yaklaşımından dolayı Bardakoğlu 
döneminde Diyanette Türkiye’de bir tür yeni “akademik” dindarlığın ortaya ko-
nulmaya çalışıldığı söylenebilir. (Bardakoğlu 2007d) Başkan Bardakoğlu’nun 
Diyanetin üç önemli özelliğinden biri olarak saydığı bilimsel özgürlüğü açıklarken 
bilime verdikleri önemi ortaya koymaya çalışması da bu çerçevede zikredilebilir. 
(Bardakoğlu 2007e)
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Diyanet’te yeni dönemde en çok öne çıkan hususlardan birisi, dindarlık konu-
sunun sürekli olarak işlenmesi ve yukarıda ifade edildiği gibi sürekli olarak din-
darlıkla ahlâk arasındaki ilişkinin önemine işaret edilmesidir. Gerek Diyanetin ya-
yın organlarının dosya konularında, gerekse başta Ali Bardakoğlu olmak üzere yö-
neticilerin söz ve yazılarında ahlâka vurgu yapılması dikkat çekicidir. (Bardakoğlu 
2007e, 2007d, 2007a) Bardakoğlu döneminde, “bilgiye dayalı, ahlâk eksenli 
bir dindarlık anlayışının yaygınlaşmasının, başkanlığın temel hedeflerinden” 
(Bardakoğlu 2007d) biri olduğu belirtilerek bilgi ve ahlâkın dindarlığı anlamlan-
dırmada öne çıkarıldığı görülmektedir.

Bardakoğlu döneminin bir başka önemli özelliği, ilk kez bu kadar Sünniliğin 
dışında kalan kesimlerin, özellikle de Alevilerin dikkate alınmaya başlanmasıdır. 
Ne kadar mesafe alındığı tartışmalı olsa da Diyanet bu dönemde Alevilerle ilgili 
birtakım çalışmalar yapmıştır. Örneğin Aleviliğin temel kaynaklarını basıp yayın-
lama da bu faaliyetler kapsamındadır. Birinci dönemde uygulamada bir tür Hanefi 
merkezli dinî faaliyet veya politikalar öne çıkarken, bu dönemde bu aşılmaya çalı-
şılmıştır. Aslında Diyanetin resmî ve anayasal yaklaşımında hep mezhepler üstü-
lük benimsenmiştir. Fakat uygulamalar hep Hanefilik merkezli olmakla eleştiril-
miştir. Ancak Bardakoğlu döneminde uygulamalarda Şafiiliğin yanı sıra özellikle 
Avrupa Birliği çerçevesinde daima gündeme getirilen Alevilik de dikkate alınmaya 
başlamıştır. (Bardakoğlu 2007c, 2007e)

Yeni dönemde, özellikle son 15-20 yıldır zaman zaman gündeme gelen bazı 
konularda da önemli değişiklikler yapıldığı gözlenmektedir. Örneğin günümüzde 
kadın dindarlığı Diyanetin önemli ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır. Kadın 
çalışanların sayısında bu dönemde hatırı sayılır bir artış olmuştur. Özellikle ba-
yan fetva görevlileri, vaizler ve müftü yardımcılarının göreve getirilmesi dikkati 
çekmektedir. Kur’an kurslarının sayısının arttırılması ve bu kurslara daha çok ka-
dınların ilgi göstermesi sonucu kız Kur’an kurslarında görev yapmak üzere çok sa-
yıda bayan öğreticinin istihdam edilmesi de bu meyanda zikre değerdir. (Okumuş 
2008)

Bardakoğlu’nun döneminde Diyanetin farklılıklarını ifade ettiğini düşün-
düğümüz yukarıdaki bilgiler, yine Bardakoğlu’nun kendi döneminin Diyanetini 
kamusallık, bilimsel özgürlük ve sivillik şeklinde tanımlamasıyla da ilgilidir. 
Bardakoğlu’na göre (2007e) “Bir kamu kuruluşu olarak Diyanetin üç temel 
özelliğinden bahsedebiliriz. Diyanetin ilk özelliği, devletin bütün kanunlarıyla, 
Anayasayla, Cumhuriyetle, laiklikle hiçbir sorunu olmadan hizmet üretmesi ve 
hareket etmesidir. Diyanetin ikinci özelliği özgür bir kuruluş olması, dinî bilgi-
nin özgürce üretilmesine ve sunulmasına özel önem vermesidir. Diyanetin üçüncü 
özelliği ise sivil bir kuruluş olmasıdır. Yani, halkın yaşayan dindarlığını ve dinî ta-
leplerini göz önünde bulundurarak, onu önemseyerek, ona uygun hizmet üretmek 
sivil bir kuruluş olarak diyanetin görevleri arasındadır.”

Dindarlığın oluşumunda Diyanetin etkisi olduğu gibi aslında Diyanetin bir ku-
rum olarak ortaya çıkmasında ve gelişmesinde de değişen şartlara göre geleneksel 
olandan farklılaşan yeni dindarlık biçiminin etkisi olmuştur. Toplumun, Diyanet 
gibi bir kurumun din adına çalışmasını ve kendisine rehberlik yapmasını istediği 
anlaşılmaktadır. Diyanetin olmamasını veya kaldırılmasını savunan birtakım elit, 
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aydın veya daha başka bazı kişi ve gruplar bulunmakla birlikte halkın çoğunlu-
ğu Diyanetin varlığını gerekli görmektedir. Nitekim cami veya Kur’an kurslarını 
yaptıran halk, buraya Diyanet tarafından görevli atanması için özel bir çaba har-
camaktadır. İnşa ettirip hazır hale getirdiği cami ve diğer dinî binaların, Diyanet 
ile meşruluk elde etmesini istemektedir. Buralarda en iyi hizmetin Diyanetin gön-
dereceği görevlilerce verileceğine inanmaktadır. Doğu ve güneydoğunun özellikle 
medrese dindarlığının etkili olduğu yerlerde bunun tersi bir durum olmakla bir-
likte Türkiye nüfusunun kahir ekseriyetinin Diyanetin dinî faaliyetlerini gerekli 
gördüğü söylenebilir. Ayrıca son yaşanan Avrupa Birliği eksenli tartışmalar da 
göstermiştir ki Alevilerde de büyük bir kesim Diyanetin kendileri için de işlerlik 
kazanmasını istemektedirler ki bu da Türkiye’de Alevilerin de Diyanetin şekillen-
mesinde etkileri vardır. Nitekim Diyanet, söz konusu istekler doğrultusunda bazı 
arayışlara girmiştir. (Bardakoğlu 2007e) Denilebilir ki Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Türkiye’de gerçekleşen sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik vd. değişimler doğ-
rultusunda kendini yeniden düzenleme ihtiyacı duymaktadır. Bir başka ifadeyle 
değişimle birlikte toplumun Diyanetten beklentileri artmakta veya değişmekte, 
Diyanet de ona göre kendini ayarlama gereği duymaktadır. (Bardakoğlu 2007e)

Türk halkının popüler kültüründe kendi aralarında çıkan sorunlarda “Şeriat’a 
gitmek” veya “Şeriat’a sormak”, her zaman geçerliliği üst düzeyde bir yaklaşım ol-
muştur. Ayrıca imam nikâhı halkın hassasiyet gösterdiği ve vazgeçilmez gördüğü 
bir nikâhtır. Gerek “Şeriat’a sormak”, gerekse imam nikâhı gibi halkın önemsediği 
hususlar Diyanetin konumunu güçlendirmektedir.

Özetle Diyanet İşleri Başkanlığının biçimlenmesinde Türkiye dindarlığının et-
kisi olmuş ve olmaya devam etmektedir. Şu husus da unutulmamalıdır ki etkiler 
karşılıklıdır; fakat bir toplum mühendisliği projesinin önemli bir parçası olarak 
geliştirilen Diyanetin Türkiye dindarlığının bugünkü şekline gelmesinde daha gö-
rece fazla etkiye sahip olduğu söylenebilir. (Okumuş 2008)

Elbette DİB, başta laik bir devlet yapısı içindeki varlığı olmak üzere pek çok 
konuda muhtelif eleştirilere tâbi tutulmuştur. Başkanlığın, öteden beri ortaya 
koyduğu din hizmetlerine bakıldığında, gerçekten de bazı ciddi problemlerle karşı 
karşıya olduğu, belki de bu problemlerden bir kısmını bizzat kendisinin ürettiği 
görülebilir. Örneğin Cumhuriyet sonrası camilerin mimari durumu, geleneksel 
mimarimizle de hiç bağı olmayan, köksüz, tarihsiz, estetikten yoksun görüntüsü, 
DİB etrafında tartışılan en önemli problemlerden biri olarak zikredilebilmektedir. 
Gerçekte mimari öylesine önemlidir ki insanların dindarlıklarının şekillenmesine 
doğrudan etkide bulunmaktadır. Acaba Diyanetin topluma bu konuda rehberlik 
ettiği söylenebilir mi? Aslında Türkiye’de genel mimariyi yönlendirecek olan da 
cami mimarisidir. Başkanlık bu konuda ciddi atılımlar yapabilir. Ezan konusu da 
son dönemlerde kurumun ciddi çabalarına rağmen sorun olarak ortaya getirilme-
ye devam edebilmektedir. Bu konu da esasen mimariyle bağlantılı bir problemdir. 
Halkın onca teveccühüne ve talebine rağmen Kur’an kurslarının diğer okullardan 
oldukça farklı olarak yetersiz fizikî ortamlarda eğitim vermesi de gözden kaçırıl-
maması gereken bir problem olarak zaman zaman dile getirilmektedir. Yine son 
zamanlarda güzel gelişmeler olmakla birlikte hâlâ çözülmesi beklenen ve günde-
me getirilen bir sorun da halkın entelektüel yönünün geliştirilmesindeki yavaşlık 
veya aksaklıklardır. 
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Bu eleştirilerin burada zikredilmesinin sebebi, bu problemlerin, Türkiye’de 
Müslüman halkın dindarlığını da olumsuz etkilemesidir. Söz konusu problemlerin 
hem zihniyet ve anlayış, hem de yaşantı düzeyinde dindarlığın, Bardakoğlu’nun 
hep vurguladığı bilgiye dayalı, ahlâk eksenli olarak oluşumunun önündeki en bü-
yük engeller olması mümkündür. Tabii ki gerçekten bu problemler var mı yoksa 
varmış gibi üretiliyor mu, bu da tartışılmaya açılabilir.

Genel anlamda, insanın iman-amel temelinde ortaya koyduğu dinî tutum, de-
neyim ve davranış biçimini, yani dinî yaşantıyı veya dindarca hayatı; inanılan di-
nin emir ve yasakları doğrultusunda yaşamayı ifade eden ve inanç, bilgi, tecrübe 
/ duygu, ibadet, etki, organizasyon gibi boyutları olan bir olgu olarak anlayabile-
ceğimiz dindarlık, sosyo-kültürel farklılıklar temelinde ülkelere, farklı yerel bağ-
lamlara göre farklı dindarlıkları ifade etmek üzere tipleştirilebilir. Bu tipolojide 
ülkelerin genel ortak kültürel özelliklerinin olduğu varsayımından hareketle örne-
ğin Mısır dindarlığı, İran dindarlığı, Türkiye dindarlığı, Sudan dindarlığı, Pakistan 
dindarlığı, Malezya dindarlığı gibi dindarlıklardan söz edilebilir. Buradan da anla-
şılmaktadır ki Türkiye dindarlığı, İslâm’ın yerel bağlamları içinde Türkiye’de ger-
çeklik bulan İslâmi dindarlığı ifade etmektedir. Genel olarak Türkiye’nin toplum-
sal yapısı içinde sosyolojik anlamda bir üst-dindarlık olan Türkiye dindarlığı da 
kendi içinde farklı dindarlıkları barındırmaktadır ki bu dindarlıklara yine sosyo-
lojik anlamda alt-dindarlıklar demek mümkündür. Söz konusu alt-dindarlıkların 
varlığını yadsımadan sınırları gevşek bir Türkiye dindarlığını kabul etmek müm-
kün olabilir. (Okumuş 2007) Bu bağlamda Türkiye dindarlığı kendi içinde çeşitli 
yerel dindarlıklara, ek olarak geleneksel dindarlık ve modern dindarlık biçiminde 
iki ideal tipte ele alınabilir. Ancak şu da belirtilmelidir ki bu iki dindarlık tipinden 
her biri saf olarak var olamaz; ikisinin iç içe olduğu durumlar çoktur. Ayrıca gele-
neksel ve modern Türkiye dindarlığını, örneğin Sünni dindarlık ve Alevi dindarlık 
gibi diğer tiplerin her birinde görmek mümkündür.

Şu husus da belirtilmelidir ki kurulduğu günden bugüne yaptıklarına bakıl-
dığında, DİB’in, camilerin mimari boyutu, işlevleri, ezan, Kur’an kursları, vaaz 
ve hutbelerin içeriği, halkla ilişkiler, din görevlilerinin, özellikle imam hatiple-
rin entelektüel vb. durumları gibi konularda görmezlikten gelinemeyecek birta-
kım problem ve zaafiyetleri bünyesinde barındırdığı görülebilir. Bu problemlerin 
halkın dindarlığının çarpık biçimlerde oluşmasında etkili olduğu yadsınamaz. 
Yaptığımız tipolojiye göre Ali Bardakoğlu döneminde bu problemlerin tespiti ve 
çözümü konusunda kayda değer gelişmeler olmakla birlikte Diyanetin daha köklü 
ve sürekliliği olan çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu çalışmaları yürütürken 
de kurumun hizmet içi eğitimi çok daha geniş ve nitelikli olarak sürdürmesi ve 
bilhassa en üst düzeydeki idarecilerinin toplumun çeşitli kesimlerini kendilerini 
daha fazla eleştirmeye davet etmeleri, iyi bir yöntem olabilir.

İlâhiyat Fakülteleri ve
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölümleri

2010 yılının önemli dinî olaylarından biri de ülkemizde üniversitelerin topluma, 
halka, sivile açılan en önemli kapılarından biri, belki de en önemli kapısı olarak 
düşünülebilecek olan ilâhiyat fakültelerine yenilerinin eklenmesidir. Gerçi yeni 
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ilâhiyat fakültelerinin açılması hem ilâhiyatçı akademisyenler, hem de diğer üni-
versite mensupları arasında bazı tartışmalara da yol açtı; ama her hâlükârda yeni 
ilâhiyat fakültelerinin açılması, zikre şayan bir olaydır. Toplam sayıları 32’ye ula-
şan ilâhiyat fakültelerinin 4’ü bu yıl açıldı. Bunlardan 3’ü devlet üniversitelerinin 
bünyesinde olup şunlardan ibarettir: Biri, Erzincan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 
biri Karabük Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, diğeri ise Gaziantep Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi. Bünyesinde ilahiyat fakültesi açılan vakıf üniversitesi ise Fatih 
Üniversitesidir. İlâhiyat fakültelerinden biri de 1992’de resmen açılmasına rağ-
men kurulup öğrenci alımına başlanmamış, dekan ataması 2010 yılının Ekim 
ayında gerçekleşmiştir, o da Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat Fakültesidir.

İlâhiyat Fakültelerinin dışında İlâhiyat Lisans Tamamlama Merkezlerinin sa-
yısı da bu yıl açılanlarla arttı. Ayrıca eğitim fakülteleri bünyesinde din kültürü ve 
ahlâk bilgisi öğretmenliği bölümlerinin sayısı da 2010 yılında kurulanlarla bir-
likte arttı.

İmam Hatip Liseleri

İmam Hatip Lisesi dahil, meslek lisesi mezunlarının üniversiteye giriş sınavla-
rında uygulanan katsayı, Danıştayın iptalleri sonucu, YÖK’ün son bir kararıyla 
öncekine oranla biraz iyi; ama adalet ilkesi açısından aslâ yeterli olmayan bir dü-
zeye getirildi; ancak bu bile İmam Hatip Liselerine öğrenci yönelimini arttırmaya 
yetti. Belki en önemlisi de yeni katsayı oranlarının yaşanan travmanın bir nebze 
de olsa hafiflemesine katkı sunmuş olmasıdır.

Mavi Marmara ve Filistin

Mavi Marmara gemisi ve ona eşlik eden gemilerin Gazze çıkartması da, hatırlan-
ması gereken olaylardan biri olarak düşünülebilir. Elbette Mavi Marmara gemisi 
ile birlikte diğer gemilerin Gazze’ye yardım konvoyu oluşturarak gitme çabala-
rı, insanidir; ancak Türkiye’nin Filistin ve Gazze olayına duyarlılıklarının arka 
plânındaki en önemli etkenlerden biri hiç şüphesiz İslâm kardeşliğidir.

Bilindiği gibi Mayıs ayının sonunda “Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım” 
adı altında Türkiye’den Mavi Marmara ile birlikte 8 gemilik filo Gazze’ye yardım 
amaçlı olarak hareket etmiş ve bilinen o menfur 31 Mayıs saldırısıyla karşılık bul-
muştur. İnsan hakları aktivizmi denilebilecek Gazze filosuna yapılan bu vahşice 
saldırıda Mavi Marmara’da bulunan 9 Müslüman şehit olmuş, birçok Müslüman 
da yaralanmıştır.

Hatrılanacağı üzre bu olayda Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün partilerin 
katılımıyla İsrail’i kınayan bir karar alarak aktivistlere ve kendi vatandaşlarına 
sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ender görülen tutumlardan biri olan 
bu tutum, kayda değer bir olaydır. Hükümet de olaya ciddiyetle el koymuş ve 
İsrail’in büyük bir yanlış yaptığına hükmetmiştir; Türkiye hükümeti, İsrail’in bu 
yanlışını telafi etmesinin asgari şartlarının; 1. Bütün gemileri, şehit ve yararlıları 
iade etmesi, 2. Özür dilemesi ve 3. Tazminat ödemesi olduğunu deklare etmiştir. 
İsrail hükümeti, bu şartlardan ilkini yerine getirmiş; ama son ikisini henüz yerine 
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getirmemiştir. Türkiye, açıkça İsrail ile ilişkilerin düzelmesini bu şartların yerine 
getirilmesine bağlamıştır.

Ramazan, Kurban, Hac, Umreler ve Muharrem

Ramazan ayı, oldukça canlı program ve etkinliklerle değerlendirildi. Ramazan 
çadırları konusunda bazı belediye başkanlarının yaklaşımları gündeme geldi, bil-
hassa çadırların sayısında azaltma yoluna gitme ve adrese yardımı daha bir itina 
ile uygulama yoluna gidileceği görüşleri ortaya kondu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı kurbanı hakkında medyatik yak-
laşımlar eksik olmadı; özellikle büyük baş hayvanların yeterli sayıda yetiştiril-
mediği, Türkiye’nin bu konuda çok eksiğinin olduğu ve dolayısıyla bu yıl kurban 
kesilmemesinin mümkün olup olmadığı gibi konular gündeme geldi.

Hac başvurularında ciddi bir artış gözlendi; ama kotadan dolayı ancak belirle-
nen sayıda insan hacca gidebildi. Yıl boyunca Diyanetin ve özel şirketlerin umre 
programlarının canlılığı zikre şayan olaylardandır.

2010 yılı Muharrem ayında yapılan ibadet ve etkinlikliklerden de payına dü-
şeni almıştır. Gerek İstanbul Halkalı’da, gerek Iğdır’da ve gerekse diğer illeri-
miz sınırları içinde Aleviler, Caferiler ve Sünniler, aslında bütün Müslümanlar, 
Muharrem’de dinî ve manevi bir atmosfere girmiş; sivil ve resmî şahıs ve kuru-
luşların organizesi, katkısı ve katılımıyla Kerbela’nın canlandırılması, Kerbela ve 
Hz. Hüseyin hakkında çeşitli programların, konferans ve panellerin düzenlenme-
si, aşure dağıtılması gibi etkinlik ve programlarla Muharrem’i canlı bir biçimde 
yaşamışlardır.

Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın 16 Aralık 2010’da Halkalı’da düzenlenen 
matem programına katılması ve orada yaptığı konuşmayla Kerbela konusundaki 
duyarlılığını ortaya koyması, 2010 senesinin önemli olaylarındandır.

TRT’de ve diğer özel TV kanallarında ve ayrıca yazılı medyada Hz. Hüseyin, 
Kerbela ve Alevilikle ilgili programlar yapılması da 2010’un hanesine yazılacak 
olaylardandır. Diyanet İşleri Başkanlığının Muharrem ayındaki faaliyetleri de 
bahsedilmesi gereken hâdiselerdendir.

Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri

Ülkemizde artık geleneksel hâle gelen Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri bu sene de 
bütün il, ilçe, hatta bazı beldelerimizde ve yurt dışında canlı bir biçimde yürütül-
müştür. Bu yılın Kutlu Doğum Haftasında, Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’an’ın 
1400. yılı olması münasebetiyle 2010 yılını Kur’an yılı olarak ilân etmesinden do-
layı Kur’an merkezli faaliyetler ve bu cümleden olmak üzere, sempozyumlar (ör-
neğin Muğla ve Eskişehir’de), paneller, konferanslar, sergiler vs. düzenlenmiştir. 
Bu faaliyetler, sivil ve resmî kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmıştır.

Siyaset ve Din İstismarı

Ülkemizde en çok dikkati çeken konulardan biri de din istismarı konusudur. 
Türkiye’de öteden beri din istismarı hep canlı bir tartışma konusu olmuştur, 2010 
yılında da siyaset sahnesinde en çok konuşulan konulardan biri olmuştur.
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Esasen modern Türk siyasetinde din istismarı (1) ilginç boyutlar taşımaktadır 
(2). Türkiye, her ne kadar demokratik ve laik bir devlet yapısına sahip bulunsa 
da dinin sosyolojik olarak çok etkili olduğu bir ülkedir. Bu nedenle başta siyasal 
partiler olmak üzere devletin çeşitli yasal ve anayasal kurumları da dahil çeşitli 
toplumsal, siyasal, askerî vs. grup veya aktörler, dine ya da dinsel söyleme başvur-
maktan kendilerini alamamaktadırlar. Devlet de kendini din kurumuyla ilgili son 
sözü söyleyecek tek merci olarak tanımlamakta ve buna bağlı olarak Diyanet İşleri 
Başkanlığı, imam hatip liseleri, ilâhiyat fakülteleri, din kültürü ve ahlâk bilgisi öğ-
retmenliği bölümleri ve ilk ve orta dereceli okullarda din kültürü ve ahlâk bilgisi 
dersleri kanalıyla toplumun din boyutunda etkinliğini göstermektedir. Devletin 
dinle ilgili anlayış ve yaklaşımını da Anayasa ve yasalarla ortaya koyduğu görül-
mektedir. Yani devletin laiklik çerçevesinde bir din politikası bulunmaktadır. Din 
istismarı da söz konusu din politikasına bağlı olarak Anayasa ve yasalarla yasak-
lanmakta; hiçbir kişi, siyasal parti veya grubun, din istismarı yapmasına, dini si-
yasete alet etmesine, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri 
kötüye kullanmasına izin verilmemektedir.

Türkiye’de resmî söylemde din istismarı yapılmasından asıl şikâyet edilen ala-
nın, siyaset olduğu (Erdoğan 2000, 32) söylenebilir. İşte din istismarı konusu bu 
noktada soyutluğu ve belirsizliği ölçüsünde oldukça karmaşık bir hâl almaktadır: 
Din ile ilgili hangi talep, söylem, davranış veya faaliyetin din istismarı sayılacağına 
nasıl karar verilecek? Bir davranışın din istismarı olarak tespit edilmesi, hangi öl-
çütle mümkün olacak? Hukuk veya yargıçlar, hangi ölçütle din istismarı tespitinde 
veya suçlamasında bulunacaklar? Görüldüğü gibi din istismarı, bu çerçevede için-
den çıkılmaz bir hâl almakta ve bizzat din istismarının kendisi bir istismar konusu 
hâline gelebilmektedir. Denilebilir ki Türk siyasetinde din istismarıyla din istis-
marının istismarı, çoğu kez birbirine karışabilmektedir. Esasen din istismarının 
zirve noktasını, Allah’ın adı kullanılarak gerçekleştirilen istismarın oluşturduğu 
söylenebilir: “Aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın.” (Kur’an, Lokman 33; Fâtır, 5) (3)

Genel olarak din istismarının tarih boyunca insanlığı, kitleleri etkilediği, ma-
nipüle ettiği söylenebilir. Toplum içinde bazı insanlar, özellikle de seçkinler din 
istismarı yoluyla toplumun çeşitli dindar kesimlerinden yararlanma yoluna git-
mişlerdir. Devletler ve yönetici elitler de insanlar katında egemenliklerini sürdür-
me noktasında dinden veya dince kutsal sayılan şeylerden istifade edebilmiş ve 
edebilmektedirler. Din istismarının bu şekilde işlerlik kazanması, etkin ve etkili 
olması, dinin meşrulaştırım gücü ve işleviyle yakından ilgilidir. İşlevlerine indir-
genemeyecek olan; fakat pek çok toplumsal işlevi bulunan dinin, en önemli işlev-
lerinden biri meşrulaştırım, yani meşruiyet kazandırmadır. Berger’in deyimiyle 
(Berger 1993, 65) din, meşrulaştırımın tarihî bakımdan en yaygın, en derinlikli ve 
en etkin aracı olagelmiştir (4).

Denilebilir ki dinî meşrulaştırımın din sömürüsü veya istismarına açık bir 
yönü bulunmaktadır. Bireysel davranışlardan toplumsal ve siyasal davranış ve 
ilişkilere kadar hayatın hemen her alanında bir şekilde yapılanları rasyonalize et-
mek, kendini kabul ettirmek, iktidar sahibi olmak veya iktidarı pekiştirmek gibi 
amaçlarla dinî meşrulaştırım yapılabildiğine göre aynı şekilde din istismarı da ya-
pılabilmektedir. Din istirmacıları, genellikle dinî meşrulaştırımın istismara açık 
yönünü kullanırlar (5).
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Tarih boyunca dinin en çok istismar edildiği alanın siyaset olduğu söylenebilir. 
Yöneticiler veya siyasiler, dindar bir toplumda dine atıfta bulunarak siyaset yap-
manın getirisinin yüksek olacağı düşüncesiyle dinî söylem ve pratiklere yaslana-
bilmişlerdir. Gerek Hıristiyanlık tarihinde, gerek Yahudilik tarihinde, gerek diğer 
dinlerde, gerek putperest toplumlarda ve gerekse İslâm tarihinde yönetici elitler, 
yönetilenlerin din ve inançlarını istismara konu edebilmişlerdir. Günümüzde laik 
devlet düzenlerinde din-siyaset ilişkisi çok daha farklı boyutlarda cereyan etmek-
tedir. Temelde meşruiyetini dinden almamakla temayüz eden modern ulus devlet-
ler veya partiler, gerekli görmeleri durumunda insanlarla ilişkilerinde dinden, dinî 
değer veya kurumlardan istifade yoluna gitmektedirler. Tam bu noktada da siyasi 
arenada dinle girilen ilişkilerin din istismarı olup olmadığı veya hangi durumlarda 
din istismarı olduğu tartışma konusu yapılmaktadır. (Okumuş 2005b, 247-48)

Türkiye ile ilgili kısma gelirsek, Türkiye’de yeni rejim din istismarı konusu-
na özel bir önem vermektedir. Anlaşıldığı kadarıyla Türkiye’de din istismarı, 
Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte yeni rejimin laiklik ve din politikasında önemli 
bir parametre olarak görünmektedir. Denilebilir ki din istismarı söylemi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin laik yapısını yerleştirme ve korumada geliştirdiği bir tür refleks-
tir. Nitekim devlet, söz konusu refleksini zaman içinde anayasa ve yasalara yan-
sıtmış, Anayasa ve yasalarla din istismarının yasak olduğu hukmünü getirmiştir. 
Bu bağlamda ifade edilebilir ki gerek Mustafa Kemal’in din ve laiklikle ilgili söz, 
söylem ve politikalarında, gerek Anayasa ve yasalarda ve gerekse devletin başta 
ordu (6), Anayasa Mahkemesi ve TBMM gibi kurumlar olmak üzere çeşitli ku-
rumlarının yazılı belgelerinde, söylemlerinde ve uygulamalarında din istismarı-
nın, devletin laik yapısını korumak için geliştirilmiş bir politika olduğu anlaşıl-
maktadır. Öyle ki devletin çeşitli birim veya kurumları din ile ilgili bir düzenleme 
yapmak istediğinde de, dinle ilgili bir husus veya düzenlemeye karşı çıktığında 
da din istismarı siyaseti devreye sokulmakta ve “din istismarını önlemek için bu 
yapılmakta” (7) veya “bu, din istismarıdır” denilerek dinî bir konuda olumlu veya 
olumsuz siyasal tutum ortaya konulmaktadır.

Anayasa ve Yasalarda Din İstismarı

Türkiye’de din istismarı tartışmalarını anlamak için T. C. Anayasası’nın (1982) 24. 
maddesine bakmak gerekmektedir:

“VI. Din ve Vicdan Hürriyeti
Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
14 üncü madde hükümlerine (8) aykırı olmamak şartıyla ibadet, 
dinî ayin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve ka-
naatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden 
dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi 
altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim 
kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun 
dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, 
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küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.
Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel dü-
zenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi 
veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle 
olursa olsun, dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan 
şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz (9).”

26.9.2004 tarihli Türk Ceza Kanununun 219. maddesi görev sırasında din hiz-
metlerini kötüye kullanma hakkındadır (10). Aynı kanunun 158. maddesi nitelikli 
dolandırıcılık bağlamında din istismarının cezasını içermektedir (11). Anayasa’nın 
24. maddesindeki din istismarıyla ilgili hüküm, halen yürürlükte olan Siyasal 
Partiler Kanunu’na da aynen alınmıştır (12). Anayasa’nın söz konusu istismar 
maddesine dayanarak Yargıtay da çeşitli cezalandırmaları onaylama yoluna git-
miştir. Örneğin Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu şiir ve konuşmadan dolayı suç-
lanarak ceza almasıyla ilgili konuda Yargıtay 8. Dairesi din istismarı argümanını 
kullanmıştır (13).

Esasen din istismarıyla ilgili bütün yasaları belirleyen Anayasa’nın 24. mad-
desidir. Din istismarı kavramını Türkiye için hayati kılan, bunun anayasal olarak 
kişilerle partilerin temel haklarında bir kısıtlamaya dayanak yapılmış olmasıdır. 
(Erdoğan 2000, 33) Mustafa Erdoğan’a göre (2000, 34) dindar yurttaşların çe-
şitli sivil ve siyasal özgürlükleri için genel bir kısıtlama getiren bu hükmün ki-
lit taşı olan istismar kavramı, hukuki bir yargı için esas alınamayacak derecede 
belirsizlik taşımaktadır. Ceza Kanunu’nda din istismarı diye bir suç bulunmadığı 
için bu hükmün yaptırımsız olduğu akla gelebilirse de gerçek durum böyle de-
ğildir. Bunun temel nedeni, burada hâkim olan kısıtlayıcı mantığın Türkiye’nin 
hukuk sistemi ve kültürüne genel olarak nüfuz etmiş olmasıdır. Gerçekte bu hü-
küm istismar kelimesine yer vermiş olmasaydı dahi, kimi özgürlük kullanımlarını 
yasaklamaya elverişlidir. Bu nedenle burada istismar kelimesinin asıl işlevi sivil 
etkinliklerde, kamusal ve siyasal hayatta dine herhangi bir biçimde atıf yapılma-
sını kategorik olarak istismar olarak nitelendirmek suretiyle, dindarlara karşı bir 
önyargı oluşturmasıdır. Dindarlar, başka yurttaşların kullandığı türden harhangi 
bir temel hakkı kullanırken kendi davranışlarını savunmaya ve haklı göstermeye 
çalışma ihtiyacı hissetmektedirler veya onlardan böyle yapmaları beklenmektedir. 
Onlar, herhangi bir sivil veya siyasi özgürlüğü kullanmaları hâlinde dini istismar 
ettikleri veya temel haklarını kötüye kullandıkları damgasını peşinen yemektedir-
ler, eğer öyle olmadığını iddia ederlerse, bunu da kendilerinin kanıtlamaları is-
tenmektedir. Bir bakıma Türkiye’de (Müslüman) dindarlar için suçluluk karinesi 
işlemektedir, yani aksini ispat edinceye kadar haklarını kötüye kullandıkları veya 
dini istismar ettikleri için suçludurlar.

Yukarıda çeşitli hukuk metinlerinde açıkça görüldüğü gibi din istismarı, hu-
kukileştirilmiş, yasallaştırılmış, anayasallaştırılmıştır. Sınırları belirlenemeyen ve 
somut olarak ispatı neredeyse imkânsız olan din istismarının hukuksallaştırılması 
konusu oldukça tartışmalıdır.

Türkiye’de de dinin, siyasal düzlemde meşrulaştırım aracı olarak değerlen-
dirildiği görülmektedir. Politikacılar, başbakanlar, cumhurbaşkanları, üst düzey 
askerî yetkililer, bir konuyu toplumun çeşitli kesimleri katında geçerli hâle sok-
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mak için dinî meşrulaştırıma başvurabilmektedirler. (Okumuş 2005a, 168) Din 
istismarını bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir.

Esasen Türkiye’de din istismarı söylem ve siyaseti, laiklik savunusuyla doğ-
rudan ilgili görünmektedir. Gerçekten de Türkiye’de siyasette din istismarı ko-
nusu laiklik konusuyla birlikte düşünülür ve gündeme getirilir. Nitekim her ne 
zaman bir parti başka bir partiyi veya başsavcı bir partiyi veya siyaset adamını 
din istismarı yapmakla suçlarsa, genellikle bu suçlamayı laiklik temelinde yapar; 
yapılanların laikliğe aykırı olduğunu ileri sürerek din istismarı suçlamasında bu-
lunur. Denilebilir ki, “Türkiye Cumhuriyeti’nin din politikalarını kendine özgü bir 
laiklik anlayışı belirlemiştir. Pratikte din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması 
üzerinde yoğun bir vurgu olmuş ve dinin devlete, devletin de dine karışmaması 
şeklinde resmî bir tanıma bağlanmışsa da devlet iradesi dinî alanı hiçbir zaman 
özerk bırakmamıştır. (Aktay 2000, 43) Devlet-din ilişkisinin böyle bir zeminde 
olduğu Türkiye’de gerek sağ, gerekse sol partilerin halkla ilişkilerinde dinden isti-
fade etmeye çalıştıkları görülmektedir. Bu tür bir istifade bütünüyle din istismarı 
sayılabilir mi? Mustafa Erdoğan’a göre (Erdoğan 2000, 32) “Gerçekten de laik 
bir sistemde bile siyasette dine atıf yapmak kimi zaman bir zorunluluktur. Çünkü 
din sadece bireysel bir inanç değildir, o aynı zamanda toplumsal bir gerçeklik-
tir. (...) Gerçekte dinin toplumsal hayattaki yeri, onun siyaseti çeşitli biçimlerde 
etkilemesini kaçınılmaz hâle getirmektedir. Toplumun, başka alanlarda olduğu 
gibi dinî alanda da yaşadığı sorunların bir kısmını ‘talepler’ şeklinde siyasete yan-
sıtmasından doğal bir şey olamaz. (...) Kaldı ki Türkiye’nin kendine özgü ‘laiklik’ 
modeli, toplumun ‘din hizmeti’ talebinde bulunmasını da otomatik olarak meşru-
laştırmaktadır.”

Son çözümlemede Türkiye’de Cumhuriyet sonrası tek partili ve çok partili si-
yasal hayata bakıldığında, sağ veya sol siyasetin bir şekilde dinle ilgilendiği, her 
ne suretle olursa olsun dine bigâne kalmadığı görülmektedir. Örneğin siyasilerin 
davranışlarına bakıldığında, belli dinî ifadeleri kullanmaya özen gösterdikleri an-
laşılmaktadır. Sözgelimi bazı cumhurbaşkanları, başbakanlar, milletvekilleri veya 
çeşitli siyasiler konuşmalarında, “inşaallah”, “Allah’ın izniyle” gibi dinî ifadeleri 
kullanmayı tercih etmekte, çeşitli dinî içerikli sloganlar atmakta, Ramazan orucu, 
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geldiğinde yakından ilgili olduklarını gös-
termekte, kutlama mesajları yayınlamaktadırlar. Çeşitli dinî grupların, cemaat ve 
tarikatların liderleriyle görüşmeler yapmaktadırlar. (Okumuş 2005a, 201) Ayrıca 
her siyasal parti, belli sınırlar çerçevesinde ve kendi genel görüşleri kapsamında 
devletin dinle ilişkilerinin düzenlenmesinde bir din politikası izlemektedir.

Dini araçsallaştırma siyasetinin, darbe yaparak iktidara gelen askerler tara-
fından da titizlikle uygulandığı görülmektedir. Ara dönem din politikaları olarak 
adlandırılabilecek olan askerî yönetimin din politikalarında din, millî birliği sağ-
lamada, sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi temin etmede vazgeçilmez bir unsur 
olarak görülebilmektedir. Nitekim 12 Eylül’de yönetime el koyan TSK’nın din po-
litikalarında bunu görmek mümkündür ve bu anlayışla TSK, din ile ilgili bir dizi 
düzenleme de getirmiştir. (Subaşı 2001; Okumuş 2005a, 201-202) (14)

Devlet veya kendini devlet adına karar verme mercii olarak gören kurumlar, 
din ile ilgili olarak konuşma, karar alma ve düzenleme yapma hakkını kendilerin-
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de görürlerken, başkalarının benzer söz, fiil veya icraatlarını din istismarı olarak 
tanımlarlar. Tespit edilebilir ki Türkiye’de devletçi-siyasal söylemin ana malze-
melerinden biri olan din istismarı (Erdoğan 2000, 30) siyasal partilerin kapatıl-
ma gerekçesi yapılması noktasına kadar gitmektedir. Anayasa’nın 24. maddesi ve 
başka ilgili yasalar gerekçe gösterilerek bazı siyasal grup ve oluşumlar suçlanabil-
mekte, bazı partilerin kapatılması istemiyle davalar açılabilmekte ve din istismarı, 
o partilerin kapatılma gerekçelerinden biri, hatta en önemlisi olabilmektedir.

Fazilet Partisi’nin kapatılmasını isteyen Yargıtay başsavcısının iddianamesin-
de (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 1999) ve Anayasa Mahkemesinin kapatma 
gerekçesinde (2002) din istismarı argümanı önemli bir yer tutmaktadır. Aynı şey-
ler, daha önce gerçekleşen Refah Partisi’nin kapatılması davası için de geçerlidir. 
Bu partinin kapatılmasında da din istismarı önemli bir gerekçe oluşturmaktadır.

2008 yılında Ak Parti’ye açılan kapatma davası iddianamesinde 24 kez doğru-
dan din istismarına işaret edilerek Ak Parti’nin din istismarı yaptığı savunulmak-
tadır. Ak Parti de savunmalarında (iddianameye cevaplar, esasa ilişkin cevaplar, 
sözlü cevap) din istismarı yapmadığını birçok kez ifade etmektedir. İddianame ve 
cevapta, din istismarı ile aynı anlam kümesinde yer alan dini siyasete alet etmek 
gibi ifadeler de yer almaktadır.

İlk demokratikleşme deneyimleriyle birlikte Türkiye’de dinin siyasete alet edil-
mesi veya din istismarı yapmak, parti kapatmalarının meşru gerekçesi sayılmıştır. 
Örneğin Millet Partisi, 8 Temmuz 1953’te dini siyasete alet ettiği gerekçesi ile ka-
patılmıştır.

Denilebilir ki daha önce de belirtildiği gibi devletin din konusunda geliştir-
diği bir tür kendini koruma refleksiyle ortaya çıkan din istismarı, siyasal parti-
ler düzleminde iki ana siyasal kanat tarafından da değerlendirilmiştir. Genellikle 
dinî bir düzenleme veya karara sol siyaset (15) karşı çıkarken, sağ siyaset ve bazen 
“İslâmcı siyaset” destek verirken din istismarı söylemini devreye sokmaktadırlar. 
Başta CHP olmak üzere sol partiler, dine karşı oldukları gibi bir suçlamaya maruz 
kalmamak, sağ ve muhafazakâr partiler ise dinci oldukları veya dini siyasete alet 
ettikleri gibi bir suçlamaya maruz kalmamak için din istismarı söylemine başvur-
maktadırlar. 

Anlaşılmaktadır ki laik devletin din istismarı refleksi, Türk siyasetinde din 
konusunda özellikle CHP tarafından iyi değerlendirilmiş ve özellikle İslâmcı ve 
muhafazakâr grup veya partilerin halkın din ile ilgili talepleri için yapmak istedik-
leri veya yaptıkları düzenlemeleri mahkûm etmek için bir din istismarı edebiyatı 
geliştirilmiştir.

Belki de Türk siyasetinde en çok tartışılan konuların başında, özellikle seçim-
lerde siyasal partilerin politikalarına dini alet etmeleri, din istismarı yapmaları 
hususu gelmektedir. Türkiye’de inkılâplar yapılıp bilhassa laiklik prensibinin 
Türk Anayasası’na girdiği günden beri yapılan her seçimde en çok tartışılan konu 
bu olmuştur. 1950’den bu yana başta CHP olmak üzere bazı grup ve partiler, se-
çimlerde genellikle galip çıkan DP, AP, ANAVATAN, REFAH, DYP ve Ak Parti 
gibi muhafazakâr partileri; ama özellikle de bunlardan dinî yönü olan Millî Nizam 
Partisi, Millî Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Ak Parti’yi din istis-
marı yapmakla suçlamışlardır. Din istismarı suçlaması CHP ile bütünleşmiş bir 
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eylem biçimi olarak kendini göstermektedir. CHP’nin geleneğinde din istismarı 
söylemi, rakip partilerle ve dinî özgürlük talepleri olan dindarlarla mücadelesinde 
hep dikkati çekmektedir. Ne zaman ki sağ veya muhafazakâr partiler ya da dinî 
yönü öne çıkan partiler, herhangi bir konuda dinî bir söylemle ortaya çıksalar, 
CHP veya onun gibi sol partiler, din istismarı yapıldığını söyleyerek bu söyleme 
karşı çıkarlar; dindarları veya dinî toplulukları ilgilendiren bir konuda din özgür-
lüğü çerçevesinde bir düzenlenme yapılmaya çalışılsa CHP, dinin istismar konusu 
yapıldığı gerekçesiyle buna karşı çıkar (16).

CHP, bir yandan din özgürlüğü konusunda atılan adımlara dinin istismar edil-
diği gerekçesiyle karşı çıkarken öte yandan, “Çekil aradan, din de bizim, devlet de 
bizim, millet de bizim” (17) sloganıyla ortaya çıkmaktadır.

CHP genel başkanı Deniz Baykal, Ak Parti ve MHP’nin birlikte gerçekleştir-
dikleri başörtüsüyle ilgili anayasal değişikliklere karşı çıkarken ayet ve hadisler-
den ve din büyüklerinden deliller getirmektedir. Üniversitelerde başörtüsüne 
serbestiyet getirmeye gerek olmadığını belirtmekte, İslâm’da da başörtüsünün zo-
runlu olmadığını iddia etmektedir (http:// www. Yenisafak. com.tr/politika/?t= 
06.02.2008&c=2&i= 98055) (18).

DSP de din istismarı konusunda sıklıkla görüş belirten bir partidir (19). DSP, 
laikliğin din istismarını önleme özelliğinin bulunduğu görüşündedir (20).

Belirtmek gerekir ki muhafazakâr partileri din istismarı yapmakla suçlayan 
partiler veya siyasiler, kendi dinsel araçsallaştırımlarının ve ayrıca diğer partileri 
dinci veya şeriatçı olarak ya da din istismarcısı olarak suçlamalarının bir tür din is-
tismarı anlamına gelmediğinin izahını yapabilmiş değillerdir. Örneğin CHP genel 
başkanı Deniz Baykal, Ak Parti’nin gayesinin din devleti kurmak olduğunu söyle-
miştir. Bu söz bile dinin siyasete alet edilmesi değil midir? (Akçalı 2007) (21).

Türkiye’de din istismarı suçlamasına resmen, özellikle de savcılık iddianamele-
rinde ve ceza kararlarında neredeyse tamamen dinî alanda özgürlük talepleri olan 
kişi veya partiler muhatap olmaktadır. Bu durum girişte yaptığımız tespiti doğ-
rulamaktadır. Erdoğan’ın yaklaşımıyla (2000, 32-33) “Türkiye’de “din istismarı” 
ithamıyla ilgili olarak dikkati çeken önemli bir nokta şudur: Dindarlığı aşikâr olan, 
bunu saklamayan siyasilerin dinî değerlere atıfta bulunmaları istismar sayılırken, 
kendi siyasi çizgilerini başka değerlerle tanımladıkları halde dinî duygulara sırf 
siyasi mülahazalarla (oy kaygısıyla) atıfta bulunan siyasetçiler ve partiler için ay-
nısı söz konusu olmamaktadır. Oysa mantıken istismar kelimesinin öncelikle dinî 
değerlere atıf yaparken bunda “samimi olmayanlar” için geçerli olması gerekir-
di. Daha açık bir ifadeyle, Batılı anlamda muhafazakâr ve merkez-sağda sayılan 
bir parti ideolojik tanımı gereği elbette dinin toplumdaki yerini takdir eder; ama 
onun sosyo-politik sistemin belirleyici unsuru olmasını istemez. Böyle bir partinin 
din kendi önceliğiymiş, kendi siyasi projesinin bir parçasıymış gibi propaganda 
yapmasının samimiyeti şüphelidir. Aslında dine dayalı bir toplumsal-siyasi düzen 
hedefi bulunmadığı için, besbelli ki, sırf dinî değerlerin toplumdaki itibarından 
siyaseten yararlanmak istemektedir. Eğer siyasette din istismarının bir anlamı 
varsa en iyi bu duruma uyduğu söylenebilir. Buna karşılık, kendisini öncelikle dinî 
değer ve sembollere atıfla tanımlayan veya referansları zaten dinî olan ve yönetici 
kadrosu başta olmak üzere mensuplarının büyük çoğunluğunun dindarlığı aleni-



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 181

leşmiş olan bir partinin siyasi faaliyet esnasında dinî duygulara hitap etmesinde 
samimiyetsizlik olduğu söylenemez. Dolayısıyla burada dinin istismar edildiğin-
den söz etmek de anlamsızdır. Türkiye’nin paradoksu şudur ki eğer bu kavramda 
ifadesini bulan resmî kaygı samimi ise asıl istismar sayılması gereken birinci tür-
den örnekler iken dini istismar ettiği gerekçesiyle ikinci grup müeyyideye maruz 
bırakılmaktadır.” (22)

Bir yandan devletin izlediği bir din politikası ve bu politikaya bağlı olarak bir 
din istismarı politikası varken, öte yandan çeşitli siyasal partilerin, sivil toplum ör-
gütlerinin, grupların dinle ilişkileri ve din istismarı söylemleri var. Bir yandan bazı 
dinî içerikli söz ve davranışları veya siyaseti din istismarı diye suçlayanlar var, öte 
yandan din istismarı yapmakla suçlananlar var. Bir yandan Anayasa ve yasalarda 
din istismarı yasaklanmakta; ama öte yandan din istismarının ne anlama geldiği 
anlaşılmamaya devam etmektedir. Bütün bunlar bir istismar olarak din istismarı-
na, yani din istismarının istismarına kapı aralayacak boyutlar taşımaktadır.

Gerçekten de Türk siyasetinde din istismarının istismarından bahsetmeyi hak-
lı kılacak derecede bir din istismarı edebiyatı, söylem ve siyaseti mevcuttur. Bazı 
kesimlerin ve partilerin irtica, laiklik, dini siyasete alet etmek ve din istismarı kav-
ram ve ifadeleri üzerinden din politikası yaptığı ve muhaliflerini, özellikle de din 
ile ilişkileri açık olan partileri, grupları, hatta kişileri hedef alırken bu yolu seçtiği 
söylenebilir (23).

Denilebilir ki Cumhuriyet döneminde din istismarıyla ilgili en göze çarpan ge-
lişme, siyasi erkin istismar kavramı etrafında işleme soktuğu yoğun bir söylem 
olmuştur. Din istismarınının, halk iradesi istismarının, hatta yer yer özgürlükle-
rin istismarınının sıkça dile getirildiği bu dönemde, istismar kavramı bariz bir bi-
çimde yürütülen bütün siyasi tasfiye operasyonlarının önemli bir popüler kültür 
aracı olmuştur. Dolayısıyla bu dönemde belki de en fazla istismar edilen şey, kul-
lanım değeri son derece yüksek olan istismar kavramının bizzat kendisi olmuştur. 
Devlet, belki de etimolojisi gereği, semeresi bol, kullanım değeri ve kârı yüksek bir 
kavramsal yatırım ve sermaye olarak, bütün kamu malları üzerinde olduğu gibi, 
“istismar” üzerinde bir tekel kurmayı da kendi hakkı olarak görmektedir. (Aktay 
2000, 39) Bazı siyasal parti ve gruplar da devletin bu hakkının alınması adına söz 
konusu “istismara sahip çıkmak”tadırlar.

Sonuç olarak Türk siyaseti, çok ilginç konu ve olaylara sahne olmaktadır. Bir 
siyasetçi veya siyasal parti ne zaman dinle ilişkili bir şey yapsa veya yapmak istese, 
din istismarcısı olmakla suçlanabilmektedir. Fakat suçlananlar, daha çok dindar 
siyasetçilerin yoğun olarak içinde yer aldığı veya dinî yönü öne çıkan partiler veya 
siyasetçiler olmaktadır. O kadar ilginç ve çelişkili durumlar var ki devlet adına din 
kurumu denetlenmeye veya en azından din ile sıkı ilişkiler kurulmaya çalışılmak-
ta, örneğin Diyanet kurulmakta, imam hatip liseleri açılmakta, ilâhiyat fakültele-
ri açılmakta, din kültürü dersleri ilk ve orta öğretimde okutulmakta; ama siyasal 
parti veya siyasal parti üyesi, hatta herhangi bir vatandaş, din adına bir talepte 
bulunsa veya dinî yönüyle öne çıksa, dinle ilgili bir siyaset izlese din istismarı yap-
makla suçlanmaktadır.

Dinin çeşitli alanlarda, örneğin siyasette görünür kılınması, Batı’da bir tür can-
lanma veya bir toplumsal gerçeklik olarak görülürken, nüfusunun büyük çoğunlu-
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ğunu Müslümanların oluşturduğu Türkiye’de din istismarı olarak görülmesi ilginç 
ve araştırılmaya değer bir konu olsa gerektir. Gerçi zaman zaman gerek Avrupa’da 
ve gerekse ABD’de de özellikle seçim zamanlarında din istismarı gündeme gel-
mekte ve bazı siyasal partiler veya mensupları dini istismar etmekle eleştirilmek-
tedir; ancak bu, o parti ve mensuplarının çeşitli biçimlerde hukuki yaptırımlara 
muhatap olmasını veya cezalandırılmasını intaç etmemektedir.

Türkiye’de sağ siyasetin, örneklendirmek gerekirse DP, AP, DYP, ANAP, MHP 
gibi partilerin ve bunların versiyonlarının dahil olduğu siyasetin dinle ilişkilerinde 
belli bir toplumsal ve siyasal pragmatizm gözlenmektedir. Denilebilir ki sağ siya-
sal partiler, çeşitli düzeylerde dini araçsallaştırmaktadırlar. Bu araçsallaştırmanın 
hangi düzeylerde din istismarı olacağı veya kabul edileceği ayrı bir konudur; fakat 
sağ siyasal partilerin dinle ilişkilerinin hiç olmazsa belli düzeylerde araçsal din 
politikası denilebilecek boyutlar taşıdığı söylenebilir. Şu da belirtilmelidir ki sağ 
siyasetin din ile yakın mesafe içinde ilişki kurması, onun tabiatıyla, yani baştan 
kendini öyle kurmasıyla ilişkili olabilir. Fakat ülkemizde özellikle partiler düze-
yinde sol siyaset de dinle ilişkili siyasal talep, davranış ve düzenlemelere sahiptir. 
Kendi istedikleri din anlayışının devlette geçerli olmasını istemekte ve bunun için 
din politikası yapmaktadırlar. Dolayısıyla sağ partilerde de, sol partilerde de dinin 
araçsallaştırılması yönünden pek bir fark olduğu söylenemez.

Geriye dinî yönüyle tanımlanan veya öne çıkan partilerin dinle ilişkileri kal-
maktadır. Bu partilerin dinî yönlerinin olması dolayısıyla toplumun dinî hassa-
siyetleriyle hareket eden kesimlerinin dinî talepleriyle de bağlantılı olarak dinle 
kurdukları ilişki, genellikle din istismarı suçlamasına maruz kalmakta ve bu parti-
lerin kapatma davalarında da din istismarı suçlaması önemli bir yer tutmaktadır.

Din istismarı yapmakla suçlanan bir parti, kurum veya grubun bu suçlama 
karşısında kendini savunması da neredeyse imkânsızdır; zira neye göre yaptığı-
nın din istismarı olmadığını ispat edebilecektir? Belki de böyle bir suçlamada, din 
istismarının anlamının muğlâklığından yararlanılarak suçlananın, din istismarı 
suçlamasının siyasal ve hukuksal yaptırımlarıyla karşı karşıya gelmesi amaçlan-
maktadır.

Sonuç olarak Türk siyasetinde din istismarı, ahlâkın değil de ideolojinin ve hu-
kukun bir parçası olmayı sürdürdükçe, daha çok tartışılacağa benzemekte ve kişi, 
parti ve gruplar hakkında tartışmalı kararlar alınmaya devam edecek gibi gözük-
mektedir.

İslâm ve Yerellik

Bütün bu konulardan başka; ama onlarla ilişkili olan bir konu daha var, o da 
İslâm’ın yerel bağlamları konusudur. Gerçekten de dinin Türkiye’nin çeşitli yer-
lerinde, farklı şehir ve bölgelerinde farklı tezahürlerinin olduğunu ve bunun da 
Türkiye’nin genelde dindarlık durumlarını, özelde ise 2010 yılı dinî hayatını anla-
mak bakımından önemli bir konu olduğunu burada hatırlamak gerek.

Sıklıkla İslâm’ın evrenselliğinden bahsedilir. Gerçekten de İslâm, bir dünya 
dini olarak evrenseldir. Ancak İslâm’ın evrenselliğine yapılan güçlü vurgunun 
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benzeri, yerel uygulamalarına yapılmaz. Oysa onun evrenselliğini anlamanın yolu, 
yerel görünümlerini anlamaktan geçer. Genel olarak küresel ile küreselleşmeyi 
ve küresel durumla İslâm’ın ilişkisini anlamanın yolu da yerel ile yerelliği anla-
maktan geçer. Zira insan olarak küreselde, küresellik içinde değil, yerelde, yerellik 
içinde yaşamaktayız.

Yerellik, yerel olma durumunu ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. 
Sosyolojik anlamda yerellik, evrensel olma durumuna karşın belli bir mekân ve 
yöreye ait toplumsal yaşamı ifade eder.

Yerellik denildiğinde ilk akla gelen, toplum veya grubun zaman, mekân ve kül-
tür boyutlarıdır. Yerellik, sosyal ve kültürel farklılaşmanın bir ifadesidir. Bilgi sos-
yolojisinden yararlanarak diyebiliriz ki yerellik, belli bir zaman ve yerde yaşayan 
insanların kendilerine özgü kültür biçimini, sosyal hayatı, dinî, siyasi, ekonomik 
vs. durumları, düşünme biçimini, zihniyet yapısını, kimliği, geleneği, örfü vs. ifade 
eder. Yerellikte, etkileşimin gerçekleştiği ortamın bir parçası olan ve bu etkileşi-
min şu veya bu yönde yoğunlaşmasına yardımcı olan sınırları belli bir mekânsallık 
veya bölgesellik söz konusudur. (Giddens 1999, 460)

Yerel, belli bir yere özgü demektir. Burada sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal 
vs. özellikleriyle belli bir yere ait toplumsal yaşam kastedilmektedir. Bu anlamda 
“yereller, bir evdeki bir oda, bir caddenin köşesi, bir fabrika binasının içi, kentler 
ve kasabalardan ulus-devletlerin kapladığı yurt diye ayrılmış alanlara kadar uza-
nır. Yerel toplumsal birlik veya grup, bir mahalle, kır topluluğu, taşra, köy, şehir 
veya bölge gibi coğrafi veya uzamsal sınırlarıyla belirlenen ünitedir.” (Sanderson 
1977, 134) “Yerel alanda yaşayan ve eylemde bulunan toplumsal aktörler, zaman 
ve uzam boyunca karşılaşmaların oluşmasında sürekli olarak ortamların özellikle-
rinden istifade ederler.” (Giddens 1999, 172)

Yerelliğin izahını yapmak ilk plânda basit gibi görülebilir; ama bir kez izah et-
meye kalkıştığımızda onun ne kadar zor olduğunu ve bu zorluğun da onun karma-
şıklığı ve belirsizliğinden kaynaklandığını görürüz. Yerellikte en önemli husus, bir 
yerde yaşayan insanların toplumsal ilişkileridir. Yerel toplumsal ilişkileri anlamak 
ve açıklamak için, özellikle toplumsal ile mekân ve zaman arasındaki ilişki, top-
lumsal ilişkilerin ve bunların mekânsal / zamansal olarak oluşturulma tarzları-
nın tabiatı ve çeşitli biçimlerde toplum ve mekânın çözümlemeleriyle ilişkili olan, 
yerelliğin farklı anlamları (Urry 1999, 94) gibi hususların göz önünde tutulması 
gerekir.

Urry’ye göre (1999, 103-106) ilk önce yerel ve yerellik terimlerinin sadece so-
mut veya ampirik, gerçek veya edimsel veyahut özne anlamına gelmediğinin belir-
tilmesi zorunludur. Yerellik, toplumbilim sözlüğündeki herhangi bir terim kadar 
kuramsaldır. Ayrıca başka terimler gibi farklı yazarlar tarafından oldukça farklı 
tarzlarda kullanılır, farklı toplumbilim söylemlerinde çeşitli işlemleri temsil eder. 
Böylece aynı terim büyük bir kavram çeşitliliğini belirtir.

Yerellik, yerlilikten farklı anlam içeriklerine sahiptir. Dolayısıyla yerel, yerli 
ile aynı şeyi ifade etmez. Din söz konusu olduğunda yerel din (local religion) kav-
ramıyla yerli din (native din) kavramı farklı göndermelerde bulunur. Yerel din ile 
kastedilen, belli bir yerde geçerli olan din ve dinsellik, yerli din ile kastedilen ise 
belli bir yerin asıl sahiplerinin dinidir. Dinin yerelliği ile evrensel bir dinin yerel 
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boyutları veya yerel özellik kazanmış biçimleri, yerel din ile ise yer ile sınırlı olan 
din kastedilmektedir. Yerli halk, yerli kültür veya yerli dinde gelişmiş toplumun 
geneline göre bir kategorik ayrıma gitme amacı da bulunmaktadır. Bazen olumlu 
çağrışımları olsa da çoğunlukla olumsuz çağrışımları söz konusudur. Fakat yerel 
din veya dinin yerel bağlamı ya da dinî yerellik, bazen yerli dini de içine alacak 
şekilde bir yerde yaşanan dine göndermede bulunur. Örneğin “Türkiye’de ye-
rel din nedir?” diye sorulduğunda, çoğunluğun dini olan İslâm ile onun dışında 
Hıristiyanlık, Yahudilik vs. gibi dinler olduğu söylenerek cevap verilir. Yine örne-
ğin “Diyarbakır’da İslâm’ın Yerelliği” denildiğinde, İslâm’ın Diyarbakır’da yaşa-
nan hâli anlaşılır.

Bütün toplumların şiddetli bir küresel durum içinde yaşadığı günümüzde ev-
rensel dinlerin, küreselleşme çerçevesinde kendilerini konumlandırmalarının ya-
nında yerelliklerin korunmasında da işlevsel olmaları, dinleri, din-toplum ilişkile-
rini anlamak için önemli bir olaydır.

Yerelliğin pre-modern zamanlardan farklı olduğu, toplumsal ilişkilerin yerel 
etkileşim bağlamlarından kaldırılabildiği ve sonsuz uzunluktaki zaman-uzam bo-
yunca yeniden yapılandırıldığı günümüzde (Giddens 1994, 26) Müslümanların ye-
rellik durumları, başka bir ifadeyle İslâm’ın yerel bağlamları, oldukça önemli bir 
konu olarak önümüzde durmaktadır.

Din ve yerellik söz konusu olduğunda, evrensel bir dinin yerel düzlemde var 
olması, yerlere göre farklılaşması söz konusu olduğunda, bazı hususların anlaşıl-
ması gerekmektedir.

Din-toplum ilişkilerinin karşılıklılığı esasından hareket edildiğinde evrensel 
dinlerin, farklı sosyal ve kültürel yerelliklerde farklı görünüm ve uygulamalara sa-
hip olduğu gibi aynı toplum içinde var olan farklı yerelliklerde de farklı biçimlerde 
kendini gösterdiği anlaşılır. (Arslan 2004, 22-33, 86-102 vd.)

Sosyal farklılık, farklılaşma ve tabakalaşma ile kendini gösteren farklı kurum-
lar, gruplar, zümreler, sınıf veya tabakalar, mülkiyet farklılıkları, iş, meslek, servet 
ve faaliyet farklılıkları vb., dinî akide ve amelin biçimlenmesinde çok önemli rol 
oynamışlardır. Bu ve benzeri farklılıklar, yerleşim mekânlarının farklılıkları, kül-
tür çevresinin farklılığı, servet ve statü farklılıkları vb., şehir dini, köylü dini; kent 
dini, taşra dini; halk dini, seçkin dini; zengin dini, yoksul dini; tüccar dini, çiftçi 
dini gibi farklı din, dindarlık ve dinsellik biçimlerinin ortaya çıkmasında etken-
dirler. Aynı hususlar İslâm dini için de geçerlidir. Son çözümlemede denilebilir 
ki İslâm, diğer dinler gibi yerelliklerle yaşanan ve farklılaşan veya farklılıklarla 
yerelleşen bir dindir; bu onun evrenselliğine aykırı bir durum değil, evrenselliğine 
uzanan yolun açılmasının olmazsa olmaz şartıdır.

Yerellikten bahsedilen bir yerde evrensellik ve küresellikten bahsetmek, bir 
bakıma zorunludur. Küreselleşme süreciyle birlikte yerellik tartışmalarının arttı-
ğı bilinmektedir. Küreselleşme ile birlikte aynı şekilde dinlerin varlık sahnesinde 
güçlü bir biçimde yer aldıklarından da bahsedilebilir. Bu bağlamda denilebilir ki 
devletlerarası ve milletler arası ilişkilerin temel yapısını, küresel ilişkilerin oluş-
turduğu (Habermas 2002, 26) günümüzde, bu ilişkiler içinde baş aktörlerden 
biri olan İslâm’ın veya Müslüman grupların söz konusu ilişkiler içindeki yerini 
anlamak, küreselleşme-din ilişkilerini ve İslâm’ın yerel bağlamlarını anlamak ba-
kımından gerçekten de önem arz etmektedir.
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Geniş anlamda sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik vb. alanlarda dünyaçapın-
dalaşma süreci, bütün dünya insanlarının tek bir sosyal ünitede yaşamaya başla-
malarını sağlayan süreç, dünya çapında tek bir sosyo-kültürel sisteme neden olan 
süreç, başka bir ifadeyle dünyanın bir bütün olarak küçültülmesi (Beyer 2002) 
süreci anlamında küreselleşme, bugün bütün bir dünya toplumlarının karşı karşı-
ya bulundukları ciddi bir durumu ifade etmektedir. Denilebilir ki ekonomik, kül-
türel, bilimsel ve teknolojik boyutlarıyla (Ahmad 2001) küreselleşmenin kendisi, 
canlı ve dinamik bir küresel durumu ifade etmektedir.

Sosyal bilimlerde bir kavram olarak kısa bir tarihe sahip bulunsa da dinî, 
sosyal, kültürel bir süreç olarak daha eski ve uzun bir tarihi olan küreselleşme 
(Khondker 2004, 2; Çaha 2002, 78-80) ile yerel oluşumlar kendilerinden çok uzak 
olaylarla biçimlendirilebilmekte veya bunun tam tersi olabilmektedir. Burada di-
yalektik bir süreç vardır. Yerel dönüşüm, sosyal bağlarının zaman ve mekân üze-
rinde yanlamasına genişlemesinin bir parçası olduğu için küreselleşmenin de par-
çasıdır. (Giddens 1994, 62-63) O hâlde denilebilir ki küreselleşmenin yerellik ve 
yerelleşmeyle önemli bir ilişkisi vardır. Esasen adına küreselleşme denilen süreç, 
yerelleşme denilen süreci de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle kürselleşme 
ile yerelleşme birlikte var olmakta ve “küyerelleşme” (glokalleşme) ortaya çıkmak-
tadır. Küyerelleşme, Ronald Robertson’un küreselleşme ve yerelleşme yönündeki 
baskılar arasında var olan kopmaz birliği açığa vuran bir ifadelendirmesidir. Bu 
durumda Robertson (1999b, 118-121; 2001) küreselleşmenin yerelleşme ile birlik-
te bulunması durumunu küreselin yerelleşmesi ve yerelin küreselleşmesi süreçle-
rinin sonucunda ortaya çıkan küyerel bir durum (glocal) olarak nitelemektedir.

Anlaşılmaktadır ki burada iki aşırı görüşten uzak durmak gerekmektedir: Bu 
aşırı görüşlerden biri, küreselleşme süreçlerinin ekonomik, politik ve kültürel 
homojenleşme ürettiğini öne süren görüş, diğeri ise modern dünyaya ilişkin en 
önemli şeyin yerel olarak farklı kültürlerin şaşırtıcı biçimde oraya çıkışları oldu-
ğunu ileri süren görüştür. Esasen doğru olan, gerçekleşmekte olanın bu şekilde 
tek taraflı olması değil, küresel ile yerelin karşılıklı ilişkileri ve bağlantıları oldu-
ğudur (Urry 1999, 208) “Gerçekte küreselleşme, yeniden yer seçimine ait yeni 
dinamiklere eşlik eder. Küreselleşme, kültürel mekân ile yerel mekân arasındaki 
yeni ve karmaşık ilişkilere, yeni bir küresel-yerel bağın kotarılmasına yöneliktir. 
Küreselleşme bir yapboz bulmacanın parçalarını birleştirmek gibidir: Yeni bir kü-
resel sistem görüntüsüne yerellikler çokluğunu sokma sorunudur.” (Urry 1999, 
210-211)

Şu da var ki yerelliklere karşı önemli bir tehdit de oluşturabilen (Habermas 
2002), zaman-mekân kenetlenmesi getiren, insanların zaman ve mekân algıları-
nı değiştiren küreselleşme sürecinde, küresellik ve yerellik, karşıt değerler, aynı 
şekilde en önemli değerler, en sıcak kucaklanan veya itilen ve hayat düşlerinin, 
kâbuslarının ve mücadelelerinin tam ortasına yerleştirilen değerler olma özelliği 
de kazanabilmektedir. (Bauman 1999, 136) Küreselleşme olgusuyla birlikte bazı-
ları eksiksiz ve gerçek anlamda küresel hâle gelirken bazıları yerelliklerine sapla-
nıp kalabilmektedir. Bauman’ın dediği gibi (1999, 8-9) sahneyi düzenleyenin de, 
hayat oyununun kurallarını koyanın da bu küreseller olduğu bir dünyada sorunu 
küreselleşmeyi isteyip istememek olarak formüle etmek de pek mümkün görün-
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memektedir. Küreselleşmiş bir dünyada tamamen yerel sınırlara hapsolmak, kü-
reselleşmeye rağmen yerel kalacağım demek, küreselleşmenin olumsuz etkilerini 
ortadan kaldırmamakta, tersine ona hizmet edebilmekte, onun olumsuzluklarını 
besleyebilmektedir. Bu anlamda küreselleşmiş bir dünyada tamamen yerel kalmak 
toplumsal sefaletin ve geriliğin bir göstergesi olmaktadır. Yerel varoluşun getirdiği 
sıkıntılar yetmezmiş gibi, kamusal mekânlar yerelleşmiş hayatın menzili dışına 
çıkabilmekte, yerel birimler anlam yaratma veya anlam müzakere etme kapasite-
lerini yitirebilmekte ve giderek daha fazla bir biçimde kendi denetimleri dışındaki 
anlamlandırma ve yorumlama eylemlerine bağımlı hâle gelebilmektedir.

Küreselleşmeye ilişkin yaklaşım ve tartışmalarda dinin durumu, bakış açısına, 
akademik disipline, yaklaşım tarzına göre farklılaşmaktadır. Sözgelimi ekonomi 
alanındaki gelişimi, küresel kapitalist kurum ve kuruluşların artan baskınlığı ola-
rak gören perspektifler, dini hemen hemen büsbütün ihmal etme veya görmez-
likten gelme eğilimindedirler. Yine uluslararası ilişkiler, siyasal coğrafya, iletişim 
çalışmaları da dine az dikkat çekmekte, az önem vermektedir. (Beyer, 2002: 1) 
Oysa hangi açıdan bakılırsa bakılsın, küreselleşme ile din arasında göz ardı edile-
meyecek kadar önemli ve karmaşık ilişkiler ve etkileşimler vardır.

Dinin küreselleşmeden olumsuz etkilendiğini iddia edenler olduğu gibi olumlu 
etkilendiğini iddia edenler de olmuştur. Esasen küreselleşmenin dinleri etkileme-
si konusu ele alınırken, bütün dinlerin aynı ölçüde etkilendiği, hatta aynı dinin 
farklı yerel bağlamlarının aynı ölçüde etkilendiği gibi bir genellemeye gidilmemesi 
gerektiği göz ardı edilmemelidir. Biz, tüm dünyada dinlerin, canlanmalarına baka-
rak, küreselleşmeyle birlikte yaygınlık gücünde artış kaydettiğini varsaymaktayız. 
Zira din ve kültür, küreselleşmeyle güçlendirilmektedir. Küreselleşmenin dünya-
daki bütün dinleri etkisi altına aldığı doğrudur. Fakat küreselleşme dini sadece 
olumsuz yönde değil, aynı zamanda olumlu yönde de etkilemektedir.

Belirtilebilir ki din, küreselleşmeyle etkileşim içerisine girerken bazı noktalar-
da küreselleşmeye tepki göstermekte, hatta küreselleşmeyle rekabet etmektedir. 
Sözgelimi dinî organizasyonlar bazen anti-global hareketlere destek vermekte, 
bazen kendileri küresel duruma kavuşmak için birtakım girişimlerde bulunma, 
dünya çapında faaliyetlerde bulunma yoluna gitmektedirler.

Küreselleşme, özellikle ulusaşırı göçler kanalıyla dinlerin karşılaşmaları, bir-
birlerini tanımaları, diyaloğa girmeleri ve yayılmalarında, hatta bu hususların da 
etkisiyle yeni dinsel hareketlerin ortaya çıkmasında da etkili olmaktadır. Bir bakı-
ma bütün dünya halklarının bir sosyal birlik içinde bir araya gelmelerini ifade eden 
tarihsel süreç olarak küreselleşme, Peter Beyer’e göre (2002, 1) bu süreçte dini de 
etkilemekte, dinsel değişimleri de beraberinde getirmektedir. Öncelikle küresel-
leşme, postmodernlikle de ilişkilendirilerek ele alındığı gibi dinlerin kendilerini 
birbirleriyle bağlantılı olarak tanımladıkları dinsel çoğulculuğu teşvik etmekte-
dir. Dinler de yayılmalardan ve ulusaşırı organizasyondan dolayı özel yerlerde 
daha az tutunur hâle gelmektedir. Postmodern biçimde küresel dinsel çoğulculuk, 
içinde mutlak vizyonların yan yana yaşamayı bitirdiği bir durum yaratmaktadır. 
Bu bağlamda küreselleşme ile medeniyetlerin birbirlerini tanımalarının yolunun 
açılması arasında da olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Bu çerçevede denilebilir ki 
küreselleşme, birtakım olumsuzluklarıyla bir tehdit olabileceği gibi bir fırsat ola-
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rak da görülebilmektedir. (Kumar 1995, 71) Küreselleşme sürecini yaşayan dün-
yada medeniyetlerin, “medenilik” temelinde, dinlerin dinlerarası, insanlararası, 
dindarlararası, kültürlerarası diyalog sağlama yeteneği veya potansiyeliyle zemini 
oluşturulabilecek karşılıklı iletişim, anlama, empati ve sempati içerisinde diyalog 
kurmaları sağlanabilir.

Esasen din, geçmişte uluslararası ilişkilerin bir boyutuydu ve bugün de bir 
şekilde boyutu olmaya devam etmektedir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra din, tekrar canlanmaya başlamış ve bu arada ulus toplumlarının araların-
daki ilişkileri düzenlemenin kesin bir biçimi hâline gelmiştir. (Robertson 1999a, 
13) Denilebilir ki din, modern dünyada küreselleşmenin temel bir bileşenidir. 
Dolayısıyla din, toplumun küresel duruma katılım biçiminin yapılanmasına kat-
kıda bulunur. Din, bir yönüyle küreselleşmeye katkıda bulunurken bir yönüyle de 
küreselleşmenin yıkıcı etkilerine karşı yerelin muhafaza edilmesinde işlevsel ola-
bilmekte (Robertson 1999a, 145) ve küreselleşmenin kültürel emperyalizm boyut-
larıyla mücadele etmede önemli bir işlevsellik arz edebilmektedir. Esasen dinlerin 
evrensellik özellik ve iddiaları da bunu doğrulayacak niteliktedir. Huntington’un 
da ifade ettiği gibi din, “medeniyetleri birleştiren, millî sınırları aşan bir kimlik ve 
ümit temeli sağlıyor.” (Huntington 1993)

Fonksiyonel din kavramı açısından konuya yaklaşıldığında dinin, özellikle sos-
yal kontrol, anlam problemi, meşruiyet ve sosyal bütünleşme gibi belli birtakım 
işlevler bağlamında, küreselleşmede olmazsa olmaz bir boyut olduğu görülmek-
tedir. Bu perspektiften, Roma Katolik Kilisesi ve İslâmi organizasyonlardan Batı 
Budist gruplar ve Pentecostal hareketlere kadar çeşitli dinî grupların globalizas-
yon süreciyle ilişkileri dikkat çekmektedir. Evrensel dinlerin, evrensellik özel-
liklerinden yardım alarak, dünya çapında çeşitli isimler altında örgütlendikleri, 
teknolojinin imkânlarından sonuna kadar faydalanarak bütün bir dünyada faali-
yetler yürüttükleri gözden kaçmamaktadır. Bu bağlamda The World Parliament of 
Religions, the Vishwa Hindu Parishad (Dünya Hindu Organizasyonu), the Church 
of Scientology gibi organizasyonlar zikredilebilir. (Beyer 2002) Ayrıca çeşitli dinî 
dernek veya vakıfların ulusal ve yerel sınırları aşarak dünya çapında kültürel, eko-
nomik vb. faaliyetler yürüttükleri de bilinmektedir.

Dünya dinlerinin evrenselliği, küreselleşme çerçevesinde en çok gündeme alı-
nan ve tartışılan hususlardandır. Bilindiği gibi evrensel dinler, zaten bütün in-
sanlığı, bütün bir dünyayı, dünya toplumlarının tamamını muhatap alan, tüm 
dünyaya hitap eden, bütün insanlığa mutluluk çağrısı yapan dinlerdir. Dolayısıyla 
küreselleşme, kelimenin evrensellik anlamında yeni bir şey değildir. Ancak tabii 
ki küreselleşme, evrensellik anlamının ötesinde başka anlamlar ve imalar da taşı-
maktadır. Başka bir ifadeyle dinlerin evrenselliğiyle modern küreselliğin evrensel-
lik anlayışı aynı değildir, dünya dinlerinin evrensel anlamında globallik iddiaları 
ile globalizmin globallik iddiası aynı anlam içeriklerine ve aynı fiilî duruma sahip 
değildir. (Turner 26, 129-130) Tarihsel olarak ikisinin benzeştiği, hatta örtüştüğü 
durumlar olsa bile, globalizmin insanlar için büyük olumsuz imalar taşıdığı bilin-
mektedir.

Her hâlükârda küreselleşme, dünya dinlerinin evrensellik özelliklerinin daha 
bir güçlenmesinde etken olabilmektedir. Küreselleşmenin sosyal, siyasal, kültürel, 
ekonomik vb. hemen hemen bütün boyutlarında dinler varlık gösterebilmektedir-
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ler. Küreselleşmenin, sosyal hayatın çeşitli yönlerini içine alması ölçüsünde -uz-
manlaşma ve kurumsallaşmayı ortadan kaldırmaksızın- dinlerin de hayatın çeşitli 
yönleri üzerinde etkili olacağı veya olabildiği söylenebilir.

Ayrıca küreselleşmeye paralel veya tepkisel olarak yerelleşmenin kendini daha 
güçlü bir biçimde gösterdiği durum veya yerlerde dinî canlanmanın varlığından 
da söz edilebilir. Dinin, insanların sosyal kimliklerinin oluşumunda, hatta yerel 
ve millî kimliklerin oluşumunda etkili bir işleve sahip olduğu hesaba katıldığında 
küreselleşmeye tepkisel durumlarda dahi dinin sahneye çıkabildiğinden bahse-
dilebilir. Bu bağlamda denilebilir ki bugün dünyada küresel bir dinsel canlanma 
vardır. (Swatos-Christiano 2000a; 2000b) Dinin dünya çapında canlanışı, sosyal 
ve siyasal hayatı önemli ölçülerde etkilemiş ve etkilemektedir. Bu etkileri, dünya-
nın hemen her tarafında, örneğin Güney Afrika’da, Müslümanların siyasetle iliş-
kilerinde, Hıristiyanların dünyanın çeşitli yerlerine yönelik dinsel faaliyetlerinde, 
Yahudilerin dünyayla ilişkilerinde vs. gözlemek mümkündür. (Esposito-Watson 
2000, 17-37)

Son çözümlemede din, küreselleşme karşısında evrensel olan ile yerel olanın 
uzlaşmasında, diyalog temelinde buluşmasında rol oynayabilmektedir. Evrensel 
ilâhi dinler, tabiatı gereği küresel olan ile yerel olanı, genel olan ile özel olanı kendi 
içlerinde barındırmaktadırlar. Dinde lokal ile global, evrensel ile tekil, aralarında 
dinsel formların tereddüt ettikleri, gidip geldikleri zıt kutuplar değildirler. Lokal 
dinî biçimler, global konteksle bağlantılı olarak varlığını sürdürebilirken, global 
dinî formlar da lokal tezahürlerin ifadesi olabilmektedir. (Beyer 2002) Bu bağ-
lamda denilebilir ki dinî küreselleşme veya dinin küreselleşmesinden söz ederken 
dinin yerellik boyutunun göz ardı edildiği bir anlam içeriği ve pratiği düşünül-
memelidir. Dinin, yerel düzlemde global duruma katılabildiği gibi (Peggy 1998) 
global düzlemde de yerel duruma katılabildiği söylenebilir.

Küresellik-yerellik söz konusu olduğunda, İslâm’ın ve İslâm dünyasının 
ilgi çekici bir tartışma alanı oluşturmakta olduğunu söylemek mümkündür. 
Müslümanların, “her şeyin tek tipleştirilmeye çalışıldığı” bir küreselleşme süre-
cinde yerelliklerini muhafaza etmedeki ısrarlı çabaları ve önemli ölçüdeki başa-
rıları ve aynı zamanda da başta ABD ve Avrupa ülkeleri gibi küreselleşmede baş 
aktör olan yerler olmak üzere tüm dünyada var olmaları, yine söz konusu baş ak-
törler tarafından son derece önemsenen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Gerçekten de bugün, kültür ve toplumların birbirine bu kadar yaklaştığı küresel 
dünya sisteminde Müslümanların nasıl bir rol oynayacağı, her zamankinden daha 
bir önem kazanmış görünmektedir. (Çaha 2002, 77)

Küreselleşmenin etkin olduğu günümüzde genelde evrensel dinlerin, özelde 
evrensel din olarak İslâm’ın yerel, evrensel ve küresel boyutlarda var olduğu, kar-
maşık ilişkilere girebildiği anlaşıldığına göre İslâm’ın yerel bağlamlarından ve bu 
bağlamların tipolojisinden bahsedebiliriz.

Belirtmek gerekir ki burada İslâm derken Müslümanlık kastedilmektedir. 
Zira evrensel bir din olarak İslâm tektir. Ancak sosyal gerçeklik dini olarak İslâm 
birden fazladır ve biz, İslâm’ın bu gerçekliklerine Müslümanlık demenin daha 
doğru olduğunu düşünüyoruz. Müslümanlık kavramı yaşanan İslâm’ı, İslâm kav-
ramı ise dinin orijinal ve değişmez kitabi hükümleri toplamını ifade etmektedir: 
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“Müslümanlık, daha çok, tarih boyunca insanların o dinden anladıklarını yorum-
layarak, yaşamlarında çeşitli biçimlerde somutlaştırma biçimlerini ifade etmekte-
dir. İslâm, herhangi bir toplumun hayatına girmekte ve bu toplumların kültürel 
yapılarına işleyerek onları değiştirmekte, aynı zamanda var olan yapıların bir kıs-
mını benimseyerek o yapılarda kendini ifade etmektedir. Böylece farklı zaman ve 
mekânlarda değişik Müslümanlık biçimleri ortaya çıkabilmektedir. O hâlde ant-
ropolojik anlamda Kuzey Afrika veya Uzak Doğu Müslümanlığından bahsedilebi-
leceği gibi Malezya, Pakistan ve Türk Müslümanlığından da bahsedilebilecektir. 
Dolayısıyla, tek bir İslâm vardır; ancak çeşitli Müslümanlıklar da söz konusudur.” 
(Yılmaz 2002, 57-58)

Genel olarak İslâm plânında yapabileceğimiz tipleştirmede yer alan tiplerin 
birçoğunun zihinsel inşalar ve hayali yaratılar olduğu açıktır. Kuşkusuz bunların 
sosyal gerçekliğe tekabül eden boyutları vardır. Bu tiplerden her birinin sosyal 
gerçekliğe tekabül eden boyutlarının olup olmadığı, onların her birinin kendine 
özgü dinsellik ve dindarlığına bakılarak anlaşılabilir. Nitekim bu tiplerin hemen 
hemen tamamının kendine özgü din söyleminden ve dindarlığından söz etmek 
mümkündür. Her hâlükârda yerellik bağlamında yapacağımız bir İslâm tipoloji-
sinde yer alan tiplerin mümkün mertebe yerel sosyal gerçekliği ifade etmelerine 
dikkat etmemiz gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki İslâm’ın yerellik düzleminde 
ele alınışında, din söylemlerinden farklı olarak yerel inanç, tutum ve uygulamala-
rında İslâm ele alınmaktadır. Yerel gerçeklik bağlamına bağlı olduğumuz ölçüde 
tipolojimizin sınırlanacağı ortadadır. Hiç kuşkusuz İslâmi yerellik bağlamında çe-
şitli tipolojiler kurmak mümkündür. Burada bunların belli başlılarını zikretmeye 
ve kısaca açıklamaya çalışabiliriz:

1. Geleneksel İslâm, modern İslâm,
2. Bilinen Müslüman toplumların İslâm’ı, Avro-İslâm’ı, Amerikan İslâm’ı vs.
3. Doğu İslâm’ı, Batı İslâm’ı,
4. Türk İslâm’ı, Arap İslâm’ı, İran İslâm’ı vs.
5. Türkiye İslâm’ı, Arap İslâm’ı, İran İslâm’ı vs.
6. Sünni İslâm, Şii İslâm,
7. Hanefi İslâm, Şafii İslâm, Malikî İslâm, Hanbelî İslâm,
8. Sünni İslâm, Alevi İslâm,
9. Marmara İslâm’ı, İç Anadolu İslâm’ı, Karadeniz İslâm’ı, Güneydoğu İslâm’ı,                                  

Akdeniz İslâm’ı, Doğu Anadolu İslâm’ı, Ege İslâm’ı,
10. İstanbul İslâm’ı, Ankara İslâm’ı, Trabzon İslâm’ı, Diyarbakır İslâm’ı, Antalya 

İslâm’ı, Erzurum İslâm’ı, İzmir İslâm’ı,
11. Köy İslâm’ı, şehir İslâm’ı,
12. Seçkinler (havas) İslâm’ı, avam (halk) İslâm’ı,
13. Yüksek İslâm ve popüler İslâm (Halk İslâm’ı),
14. Tasavvuf (tarikat) İslâm’ı, gayr-i tasavvufi İslâm,
15. Küresel İslâm, yerel İslâm.

Bu tipolojilerde yer alan tipleri burada tek tek ayrıntılarıyla ele alacak değiliz. 
Öncelikle her birini kısaca ele almak ve konumuz açısından oldukça önemli ol-
duğunu düşündüğümüz Türkiye Müslümanlığı ve daha sınırlı İslâmi yerellikler 
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üzerinde durarak İslâm’ın yerel bağlamları konusunun anlaşılmasına katkıda bu-
lunmak istiyoruz.

1. Geleneksel İslâm, modern İslâm: Geleneksel İslâm, geleneği esas alırken, 
modern Müslümanlık, geleneğin vurgulu olduğu değil, modernliğin vurgulu oldu-
ğu İslâmi yaşamdır. Geleneksel İslâm’a, geleneğin hâkim olduğu İslâmi yerellik, 
modern İslâm’a ise modernliğin hâkim olduğu İslâmi yerellik demek mümkün-
dür.

2. Bilinen Müslüman toplumların İslâm’ı, Avro-İslâm’ı, Amerika İslâm’ı 
vs.: Bu tipolojide, Batı’nın bakış açısı belirleyici olmaktadır. Buna göre bil-
diğimiz Müslüman toplumların Müslümanlığına karşın Avrupa ve Amerika 
Müslümanlıklarının geliştirilmeye çalışılması söz konusudur; ancak hepsinin 
de sosyal izdüşümleri bulunmaktadır. Bugünkü İslâm toplumları, Avrupa ve 
Amerika’da yaşanan Müslümanlıklar arasında önemli yerel farklılıkların olduğu 
bir gerçektir. (Ocak 1996, 78)

3. Doğu İslâm’ı, Batı İslâm’ı: Yukarıdaki tipolojinin sınırlarını daha da geniş-
leten bir tipolojidir. Doğu Müslümanlığı Doğu toplumlarında, Batı Müslümanlığı 
ise Batı toplumlarında geçerli Müslümanlığı ifade etmektedir.

4. Türk İslâm’ı, Arap İslâm’ı, İran İslâm’ı vs.: Bu tipolojide öne çıkan husus, 
tiplerin etnik temelde oluşması ve her tipin kendi etnik temelinde tek tip İslâm’ı 
ifade etmesidir. Burada milliyetçi bir yaklaşım söz konusudur.

5. Türkiye İslâm’ı, Arap İslâm’ı, İran İslâm’ı vs.: Burada da milliyetçi bir yak-
laşım söz konusudur; fakat birinciye göre daha yumuşak ve elastiki bir etnisite 
vurgusu vardır. Burada kültürel milliyetçilik diyebileceğimiz, her milletin kendi 
içinde barındırdığı bütün unsurları içine alma çabası öne çıkmaktadır.

6. Sünni İslâm, Şii İslâm: Müslümanların yerel bağlamları için zikredilebilecek 
en önemli iki tip, Ehl-i Sünnet İslâm’ı ile Şia İslâm’ıdır. Bu iki İslâm’a tekabül 
eden toplumlar, Şiilerin bir bütünlük içinde yaşadığı İran toplumuyla Sünnilerin 
yaşadığı toplumlardır.

7. Hanefi İslâm, Şafii İslâm, Malikî İslâm, Hanbelî İslâm: Bu tipler, Ehl-i 
Sünnet’in mevcut dört mezhebine bağlı yerel toplulukları ifade etmektedir. 
Bunlardan bazıları, bazı toplumlarda birlikte bulunabilmektedir. Örneğin 
Türkiye’de Hanefilikle Şafiilik mezhebi birlikte yer almaktadır. Türkiye’nin batısı 
ve doğusu genelde Hanefi iken güneydoğusu genelde Şafiidir.

8. Sünni İslâm, Alevi İslâm: Türkiye’ye özgü bu tipolojide Sünni İslâm ile 
Ehl-i Sünnet’e bağlı Müslümanların yaşadığı yerel bağlamlar, Alevi İslâm ile de 
Alevilerin birlikte yaşadıkları yerel bağlamlar kastedilmektedir.

9. Marmara İslâm’ı, İç Anadolu İslâm’ı, Karadeniz İslâm’ı, Güneydoğu İslâm’ı, 
Akdeniz İslâm’ı, Doğu Anadolu İslâm’ı, Ege İslâm’ı: Türkiye’nin bölgelerine göre 
İslâmi yerelliklerden söz etmek mümkündür. Her bölgeye uygun görece farklı bir 
Müslümanlığın var olduğunu söylemek abartılı olmasa gerektir. Gerçi her bölge-
nin de kendi içinde farklı yerellikleri söz konusudur. Fakat bu, bölgesel yerellikler-
den bahsetmeye engel değildir.

10. İstanbul İslâm’ı, Ankara İslâm’ı, Trabzon İslâm’ı, Diyarbakır İslâm’ı, Antalya 
İslâm’ı, Erzurum İslâm’ı, İzmir İslâm’ı: Her bir bölgeyi temsilen bir il, kendine 
özgü Müslümanlığıyla öne çıkabilir. Gerçekten de İstanbul ile Ankara’da birebir 
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aynı İslâmi yaşantıdan bahsedemeyiz. Hele hele bir Diyarbakır Müslümanlığı ile 
İstanbul veya İzmir Müslümanlığını, farklılıklarını göz ardı ederek değerlendire-
meyiz.

11. Köy İslâm’ı, şehir İslâm’ı: Şehirli insanın Müslümanlığıyla köylü insanın 
Müslümanlığı arasında birçok farktan söz edilebilir. Köylü İslâm’ında örneğin 
sözlü din etkili iken, şehirli İslâm’ında yazılı din belirleyici olabilir.

12. Seçkinler (havas) İslâm’ı, avam (halk) İslâm’ı: Çeşitli statü ve mesleklerden 
olan seçkin insanların birlikte yaşadığı yerellik, seçkinlerin Müslümanlığını, seç-
kin olmayanların, yani avamın, daha çok kültür ve eğitim düzeyi düşük kesimlerin 
birlikte yaşadığı yerellik ise avam İslâm’ını ifade etmektedir.

13. Yüksek İslâm ve popüler İslâm (halk İslâm’ı): 12 nolu tipolojiden fark-
lı olan bu tipolojide yüksel İslâm, âlimlerin veya din bilgin ve aydınlarının 
Müslümanlığı olan kitabi dini, popüler İslâm ise geniş halk kesimlerinin, kendine 
özgü Müslümanlığını ifade eder. Belirtmelidir ki bu iki tipten her birine tekabül 
eden yerellikler olabileceği gibi olmaya da bilir. (Arslan 2004)

14. Tasavvuf (tarikat) İslâm’ı, gayr-i tasavvufi İslâm: Tasavvuf Müslümanlığına 
bağlı insanların birlikte yaşadıkları mekânlar vardır. Bunlar kendilerine özgü sos-
yal ilişkilere sahiptirler. Ayrıca tasavvufi hayatın dışında olan Müslümanların bir-
likte yaşadıkları mekân ve coğrafyalar vardır ki bunlar da kendilerine özgü sosyal 
ilişki biçimi geliştirirler.

15. Küresel İslâm, yerel İslâm: Küresel İslâm, İslâm’ın küresel plânda yaşanan 
geçerli hâlini, yerel İslâm ise yerel bağlamlarda yaşanan-geçerli Müslümanlıkları 
ifade etmektedir.

Bu tiplerin dışında kimi sosyal gerçekliğe doğrudan doğruya tekabül eden, 
kimi zihinsel bir inşa olan tipler de oluşturulabilir. Nitekim bu şekilde oluşturabi-
leceğimiz bazı tipleri aşağıdaki gibi zikredebiliriz:

1. Devlet İslâm’ı ve halk İslâm’ı, 
2. Medrese İslâm’ı ve tekke İslâm’ı,
3. Avam İslâm’ı ve havas İslâm’ı,
4. Radikal-fundamentalist-fanatik İslâm ve ılımlı İslâm,
5. Siyasal İslâm ve kültürel İslâm,
6. Kur’an İslâm’ı ve hurafe İslâm’ı,
7. Kur’an İslâm’ı ve Sünnet İslâm’ı,
8. Kur’an İslâm’ı, ulemâ İslâm’ı ve halk İslâm’ı,
9. Geleneksel İslâm, modern İslâm ve post-modern İslâm,
10. Sol İslâm’ı ve sağ İslâm’ı,
11. Mutaassıp İslâm ve bağnaz olmayan İslâm,
12. Muhafazakâr İslâm ve liberal İslâm,
13. Çevre (kır) İslâm’ı ve merkez İslâm’ı,
14. Kadın İslâm’ı ve erkek İslâm’ı,
15. Çocuk İslâm’ı ve yetişkin İslâm’ı,
16. Genç İslâm’ı ve yaşlı İslâm’ı,
17. Cemaat İslâm’ı ve birey İslâm’ı,
18. Süleymancı İslâm’ı, Nurcu İslâm’ı vs.
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19. Tarikat İslâm’ı, tarikat-dışı İslâm,
20. Asr-ı Saadet İslâm’ı, Emevi İslâm’ı, Abbasi İslâm’ı, Selçuklu İslâm’ı, Osmanlı 

İslâm’ı, modern Türk İslâm’ı vs.
21. Zengin İslâm’ı ve fakir İslâm’ı,
22. Kültürlü İslâm’ı ve kültürsüz İslâm’ı,
23. Ulusalcı İslâm ve ümmetçi İslâm,
24. Eş’ârî İslâm’ı, Maturidî İslâm’ı ve Mutezilî İslâm’ı,
25. Entel İslâm’ı ve amelî İslâm,
26. Akılcı İslâm ve sofu İslâm’ı,
27. Katı kuralcı İslâm ve esnek kuralcı İslâm,
28. Medya İslâm’ı ve izleyici İslâm’ı,
29. Patron İslâm’ı ve çalışan İslâm’ı,
30. Resmî İslâm ve sivil İslâm,
31. Uzlaşmacı İslâm ve tavizsiz İslâm,
32. Mezhep İslâm’ı ve mezhepsizlik İslâm’ı.

Bazı yaklaşımlarda Türk İslâm’ı, bazılarında Türk Müslümanlığı, bazılarında 
Türkiye İslâm’ı ve bazılarında ise Türkiye Müslümanlığı biçiminde kavramsal-
laştırılan şey, Türklerin veya Türkiye’nin kendine özgü İslâmi yaklaşım ve dene-
yimini ifade etmektedir. Bu kavramsallaştırmalar, birbirinden farklı gerekçe ve 
gerçekliklerden beslenmiş olsalar da taşıdıkları anlam ve sahiplendikleri söylem 
açısından oldukça işlevsel göndermelere ve zihinsel tasavvur zenginliğine sahip-
tirler. Meselâ bir çalışmada yazarın (Başer 1998), Yahya Kemal Beyatlı örneğinden 
hareketle Türk Müslümanlığı kavramını geliştirme çabasında olduğu anlaşılmak-
tadır. Mezkûr çalışmanın yazarına göre Türk Müslümanlığı, ana rengini Yesevilik, 
Hanefilik ve Maturidilikten alan özgün bir tip olmaktadır. (Subaşı 2004, 95-96)

Nur Vergin’in yaklaşımında ise (1998, 71), Türklerle Türkiye’de yaşayan diğer 
gruplar İslâm’ı, sosyolojik gerçeklikleri ve tarihî belirlenimleri sonucu, kendile-
rine özgü bir idrak biçimi ve kültürel telakkiler çerçevesinde algılamış ve yaşaya 
gelmişlerdir. Türkler ve onlarla etkileşim içinde olanlar, aralarında mezhep fark-
lılıkları olsa da âdeta bir amentü gibi tek olarak kabul ettikleri İslâm’a, başka coğ-
rafyalarda yaşayan Müslümanlardan farklı bulgularla yaklaşmışlardır.

Gerçekten de “tarihsel süreç içinde oluşan bir Türk Müslümanlığı vakıasından 
bahsedilebilir mi? Edilebilirse bu Türk Müslümanlığının genel karakteristikle-
ri nelerdir? İslâm’ın Türkler içinde aldığı biçimler nelerdir? Bu biçimler tarihsel 
süreç içinde nasıl, hangi şartlarda ve hangi faktörlerin etkisiyle oluşmuştur?” A. 
Yaşar Ocak (1999, 79) son tahlilde Türk Müslümanlığı kavramsallaştırmasının 
mümkün olduğunu belirterek şöyle demektedir: “Orta Asya’dan Balkanlar’a uza-
nan çok geniş bir mekân içerisinde Türkler’in anlayış ve görüntüleyişini aksettiren 
bir Müslümanlık tarzının bulunduğunu kabul edebiliriz. Bizce Türk Müslümanlığı 
ifadesiyle kast edilen de bundan başka bir şey olmamalıdır. Bu anlamıyla Türk 
Müslümanlığı, başka din ve inanç mensuplarına karşı takındığı tavırdan, kişisel 
hayata, ibadetlerin icrasından, dinî bayramlara, toplumsal ahlâktan ferdî ahlâka, 
hatta temel İslâmi inançların yorumlarına varıncaya kadar üretilen birtakım kül-
tür unsurları ve zihniyet biçimiyle Arap ve Fars Müslümanlığından belli ölçüde ay-
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rılır. Bunların herhangi birinin tek başına bir Müslümanlık modeli oluşturduğunu 
düşünmek yanlış olur. Aksine, bunların bütünü dünya Müslümanlığını oluşturur. 
İşte Türk Müslümanlığını da bu bütünün bir parçası olarak düşünmek gerekir.”

Görüldüğü gibi Vergin’in yaklaşımında özgül olarak Türk Müslümanlığına 
vurgu yapılırken Ocak’ın yaklaşımında genel olarak Türkiye’nin çok kültürlü çe-
şitliliğinden doğan bir ortak fotoğrafa atıfta bulunulmaktadır. Son çözümlemede 
evrensel bir dünya dini olan İslâm’ın yerel ve orijinal bir boyutu veya yansıma-
sı vurgulu olarak ortaya getirilmektedir. (Subaşı 2004, 97) Ancak burada bazen 
İslâm’ın Türklük versiyonunun sanki diğerlerinden tamamen ayrı olarak değer-
lendirildiğini veya görülmek istendiğini de zikretmek gerekir.

Esasen Türklerin Müslümanlığının başka Müslüman milletlerinkinden fark-
lılığının vurgulanması ve İslâm’a Türklük merkezli yaklaşımda bulunulmasının 
temelinde Osmanlı’nın son dönemlerindeki çeşitli dinî, siyasal ve ideolojik tartış-
malar, özellikle Türkçülük, Osmanlıcılık ve İslâmcılık bağlamında geliştirilmeye 
çalışılan yorumlar ve Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte ortaya çıkan yeni ulus 
devlet anlayışı ve toplum projesi bulunmaktadır. Cumhuriyet döneminde mo-
dernleşme çabalarına paralel olarak dinde reform, Protestanlaştırma, Türk-İslâm 
sentezi, Türk(iye) İslâm’ı ve Müslümanlığı gibi resmî veya gayr-i resmî projelerin 
sürdürüldüğü süreçte, Türkiye yerel bağlamlı Müslümanlık vurgusunun tonu, mo-
dern veya post-modern müdahelelerin olup olmamasına bağlı olarak ağır ya da 
hafif olmuş ve de olmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde, özellik-
le Yeni Dünya Düzeni, 11 Eylül Olayları ve Büyük Ortadoğu Projesi gibi önemli du-
rumlarla bağlantılı olarak Türk Müslümanlığı, diğer Müslümanlıklara muraccah 
kılınmak üzere “işlevselleştirilmeye” çalışılmaktadır.

Aktay’a göre (2002, 41): “Bu işlevsel kullanımın akademik bir ilginin konusu 
olduğunu söylemek mümkün değildir. Oysa deyimle ilgili tartışmaların salt sos-
yolojinin sınırları içinde yapılması hâlinde karşılığını görece daha kolay bulabile-
ceğini, Türk İslâm’ının mümkün, hatta gerçek bir şey olduğunu çok kolay söyle-
yebiliriz. Zira sosyolojinin sınırları içerisinde herhangi bir dinin veya düşüncenin 
veya bu düşünceden etkilenen bir pratiğin hiçbir yerde aynen tekrarlanamayaca-
ğı gerçeğinden, yani bütün toplumsal olayların biricikliği gerçeğinden hareketle, 
Türkiye’ye özgü bir İslâmi pratiğin mevcudiyetini kabul etmemek mümkün bile 
olmaz. İslâm’ın Arabistan’da farklı, Osmanlı’da farklı, Mısır’da farklı, İran’da fark-
lı uygulandığı gibi, Türkiye’de de farklı tezahür etmiş olduğu bir gerçektir. İslâm’ın 
tezahürlerindeki bu farklılaşma, ülkeler arasındaki farklarla sınırlı da kalmaz. Yeri 
gelir, bir toplum içerisindeki farklı gruplar arasında, bir ülke içerisindeki farklı 
bölgeler arasında da farklılıklar arz edebilir. Bu, toplumsallığın tabiatında olan 
bir şeydir.”

Bir başka yaklaşım da Türk Müslümanlığı kavramsallaştırmasını sakıncalarıy-
la birlikte kabul etmekte ve önermektedir: “Lâkin işbu ‘Türk Müslümanlığı’ terimi 
bir yandan çok geniş bir zamanı, diğer yandan da çok geniş bir coğrafyayı ihata et-
mekle, çok büyük bir genelleme anlamına gelmektedir. Söz gelimi, Anadolu (Batı) 
Türklerinin müslümanlıkları ile Asya (Doğu) Türklerinin müslümanlıkları da ken-
di içlerinde farkılılaşmaktadır. Ve yine, meselâ Anadolu (Batı) Türk Müslümanlığı 
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da tarih içerisinde homojen ve izotrop kalmamış olduğu gibi günümüzde de değil-
dir. O hâlde, ‘Türk Müslümanlığı’ terimi doğru olmakla beraber aşırı bir genelleme 
olduğu için yetersiz kalmaktadır. Bu hususta söz konusu edilen anlam ve içeriği 
ile Türk Müslümanlığı, bir yandan bir Yahya Kemal nostaljisi, bir yandan biraz 
daha geniş çaplı bir Osmanlı Merkez (İstanbul) Müslümanlığı ve diğer yandan da 
Alevilik olarak yorumlanmaktadır ki bunların yetersiz olmaktan da öte, çok sathi 
ve zayıf tezler ve Alevilik örneğinde olduğu gibi temelli yanlış -hattâ İslâm dairesi 
içerisine dahil edilmesinin doktriner açıdan caiz olup-olmadığı dahi tartışılmaya 
müstahak olacak kadar zayıf- olduğunu açıkça söylemek lâzımdır. Ancak, her şeye 
rağmen, diyebiliriz ki bir ‘ortalama Türk Müslümanlığı’ vardır.” (Hocaoğlu, 1999)

Türk(iye) Müslümanlığından ne anlaşılabileceği üzerinde durulduktan sonra 
şimdi Türk Müslümanlığının Ayırt Edici Unsurlarının neler olduğuna bakılabilir.

Türk Müslümanlığına vurgu yapan çalışmalarda Türk(iye) Müslümanlığının 
ayırt edici unsurları, daha çok hoşgörü, tasavvuf ve akla uygunluk olarak tespit edil-
mektedir. Bu unsurlar, genellikle üç büyük dinî-tarihî şahsiyetle özdeşleştirilmek-
te veya somutlaştırılmaktadır. Bunlar Mâtûridî, Ahmet Yesevî ve Ebû Hanife’dir. 
Tabii ki bu figürlere destek mahiyetinde hem de Türk İslâm’ını evrenselleştirmeyi 
amaçlayacak şekilde Mevlânâ ve Yunus Emre gibi önemli şahsiyetler de getiril-
mektedir. Durmuş Hocaoğlu (1999), ortalama Türk Müslümanlığının kendine 
has özelliklerini maddeler hâlinde şöyle vermektedir: “1. Türk Müslümanlığı, bir 
‘devrim’ neticesidir. 2. Türk Müslümanlığı, çok derinlikli, samimi ve toleranslı bir 
dinî hayat demektir. 3. Türk Müslümanlığı, ileri düzeyde ve dengeli bir peygamber 
sevgisidir. 4. Türk Müslümanlığı, cihad demektir. 5. Türk Müslümanlığı’nın bir 
başka alameti farikası da rasyonel düşüncedir.”

Ocak’ın, bir çalışmasında (1999, 38) zikrettiği hususlar da aslında Türk 
Müslümanlığının yapısal özelliklerini ifade etmektedir: “Hanefilik ve Maturidilik 
gibi gerek inanç, gerek siyaset, gerekse hukuk alanında Sünni İslâm’ın daha ras-
yonel bir temele oturan ve bölgesel zorunlulukları dikkate alan yorumları, Orta 
Asya’dan Balkanlar’a kadar hemen bütün Türk dünyasının yerleşik kesimleri için 
daha pragmatik ve pratik olduğu, dolayısıyla dünyevi bir niteliğe sahip bulunduğu 
için tercih edilen bir konum kazanmış olabilir.”

Bunların yanı sıra halk İslâm’ının çeşitli unsurlarının da Türk Müslümanlığı 
açısından belirleyici olduğuna dikkat çekilmiştir. “Büyük halk sûfilerinin etkisiyle 
kuvvetli bir evliya kültü ve bunun etrafında kurumlaşarak yayılan bu evliya kültü 
eksenli Müslümanlığın, Türklerin yaşadığı her yerde bulunduğu görülmektedir. 
Bu yapının gerek Sünni, gerekse Sünni olmayan çevrelerde karşımıza çıkması ise 
örneğin bu bağlamda Aleviliğin de Türk Müslümanlığı içerisinde başat bir unsur 
olarak öne çıkmasına imkân vermektedir.” (Yılmaz 2002, 59) “Bu Müslümanlık 
anlayışı, çoğu kere farkına varılmadan, bazen İslâm’ın temel esaslarının ve hü-
kümlerinin bir hayli dışında, mitolojik ve geleneksel unsurlarla, hurafelerle örül-
müş, koyu muhafazakâr bir karakter arz eder. Bu Müslümanlık tarzının temeli, 
Ahmed-i Yesevî ve benzeri Türk sufileri tarafından atıldı, zaman ve mekân için-
de yeni etkiler ve katkılarla Anadolu’ya kadar geldi. Selçuklularla Anadolu’yu 
İslâmlaştırdı. Anadolu’dan Osmanlı fetihleriyle Balkanlar’a çıktı ve günümüze 
ulaştı.” (Ocak 1996, 80)



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 195

Bu özelliklerin yanı sıra Türklerin en temiz Müslümanlar olduğu, İslâm’ı ku-
rallarına göre en iyi yaşayan millet olduğu, İslâm’ı çağa en iyi takdim edenler ol-
duğu gibi hususlar da zikredilmektedir.

Belirtmek gerekir ki Türk(iye) Müslümanlığı, hem Türk toplumu için bir top-
lumsal projenin hayata geçirilmesinin başlangıç noktası olmuş, hem de bundan 
bağımsız olmayacak biçimde uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin daha kabul edile-
bilir bir Müslümanlığı benimseyip yaşadığı vurgusuyla siyasal bir projenin ifadesi 
olmuştur. Bu siyasal projede, Türk Müslümanlığı veya İslâm’ı, Türk toplumuna ve 
Batı’ya, özellikle Arap ve Fars / İran Müslümanlığına karşı farklı ve üstün özellik-
lerle donanmış ve dolayısıyla tercih edilmesi gereken bir din olarak takdim edil-
mektedir. Türk Müslümanlığı, örneğin katı, bağnaz, selefi, tarikat karşıtı, gelenek 
karşıtı Vahhabi Arap Müslümanlığına karşı hoşgörülü, akılcı, sufi bir Müslümanlık 
olarak tanımlanmaktadır. Yine örneğin aşırı etno-sentrik din anlayışına sahip 
olan, radikal, fundamentalist din görünümü sergileyen, din adına şiddete başvu-
ran, dini siyasallaştırabilen İran İslâm’ına karşı hoşgörülü, şiddetin her türlüsünü 
reddeden, katılığı yadsıyan bir Müslümanlık olarak tasvir edilmektedir.

Türk Müslümanlığının söz konusu siyasal bir proje kapsamında piyasaya ge-
rek resmî, gerekse gayr-i resmî söylemle sürüldüğünü söyleyebiliriz. Devletin, 
uluslararası ilişkilerinde ihtiyaç duyduğu her noktada bu kavramsallaştırmaya 
başvurduğu bilinmektedir. Özellikle “11 Eylül 2001 saldırılarından sonra küre-
sel bir kampanyayla çizilen bir tür İslâm’ın veya İslâmcılığın karşısında bir Türk 
Müslümanlığı modeline sıkça göndermede bulunulmuştur. Başka İslâmlar gözden 
düşürülmeye çalışılırken, Türk Müslümanlığının zaman zaman, adı konularak, il-
tifata mahzar olması bunun göstergelerindendir.” (Aktay 2002, 53) Bu noktada 
bazı dinî grupların da aynı yolu izlediği, bir cemaat politikası olarak söz konusu 
yola başvurduğu görülebilmektedir. Örneğin ABD’de ve çeşitli Avrupa ülkelerinde 
bazı Türk cemaatlerine mensup insanlar, resmî ve gayr-i resmî ilişkilerinde kendi-
lerinin Arap veya İranlı değil, Türk Müslüman olduklarını özellikle vurgulu olarak 
dile getirerek kendilerinin Türk Müslümanlığıyla diğerlerinden “farklı” olduğu-
nu ifade etmeyi yeğlemektedir. Böylece Müslümanlıklarını bir tür meşrulaştırıma 
tâbi tutmayı ve de ilişkilerini ve faaliyetlerini daha rahat zeminde sürdürebilmeyi 
amaçlamaktadırlar. Esasen bunda önemli ölçüde başarılı oldukları da söylenebi-
lir.

Bu açıklamalardan sonra artık şu soruyu sorabiliriz: “Bu şekilde ortaya konan 
Türk Müslümanlığı veya İslâm’ı, gerçekten İslâmi yerellik olarak bir toplumsal 
hayata tekabül etmekte midir?” Özellikleri çok iyi tespit edildiğinde ve sınırları 
genişçe çizildiğinde, böyle sosyolojik bir yerel bağlama oturan Müslümanlık kabul 
edilebilir. Ancak yukarıda zikredilen özelliklere, asli unsurlara bakıldığında, diğer 
Müslüman toplum veya milletlerin de o özellik ve unsurlara sahip bir İslâmiliğin 
kendilerinde de olduğunu savunabilecekleri anlaşılır. Tam da bu noktada be-
lirtilmelidir ki Araplar ve İranlıların savunabileceği Arap Müslümanlığı ve İran 
Müslümanlığı kavramsallaştırmaları da aynı problemle karşı karşıyadır.

Türk Müslümanlığı denildiğinde, Alevisi, Hanefisi, Şafiisi vs. ile, Türk cumhu-
riyetleriyle ve Türkiye’nin farklı bölgesel, hatta daha küçük mekânsal özellikleriyle 
tek biçimli ve aynı özelliklere sahip bir Müslümanlıktan bahsedilemeyeceği orta-
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dadır. Bu, zihinsel inşa olarak mümkün olabilir; ama yerel sosyolojik gerçeklik 
olarak mümkün olabilir mi? Aynı şey Arap İslâm’ı ve Fars İslâm’ı için de geçerli-
dir. Tek bir Arap yerelliğinden ve yine tek bir İran yerelliğinden söz edilemeyece-
ğine göre yeknesak bir Arap Müslümanlığından da İran Müslümanlığından da söz 
edilemez.

Türkiye’ye tekrar döndüğümüzde, yukarıda yaptığımız tipolojide görüldüğü 
gibi Türk Müslümanlığı ve Arap Müslümanlığı gibi görece çok geniş sınırlar içinde 
kendini gösteren İslâmi yerellikler gibi, o yerellikler kapsamında farklı bölgelere 
ve hatta farklı şehirlere özgü Müslümanlıkların da var olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
farklı İslâmi yerelliklerin oluşmasında mekân, zaman, coğrafya, mezhep, zihni-
yet, siyaset, eğitim, ekonomik durum gibi etkenlerin çok büyük bir rolü olduğu bir 
gerçektir. Örneğin Karadeniz Müslümanlığı ile Ege Müslümanlığı ve diğer bölge-
lerdeki Müslümanlıklar arasında önemli nüanslar olduğunu kolayca görebilmek 
mümkündür. Burada konunun anlaşılması bakımından mezhep yönünden de 
farklılıklarıyla bilinen Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile meselâ Akdeniz Bölgesi’ne 
veya Karadeniz Bölgesi’ne bakılabilir. Güneydoğu’da yaşayan Müslümanlar, daha 
çok Şafii mezhebine mensup iken, Akdeniz’de yaşayanlar daha çok Hanefi mezhe-
bine tâbidirler. Ayrıca iklimleri, tabii şartları, mekânsal özellikleri, zaman durum-
ları, töre anlayışları, moderniteye bakışları vs. farklıdır. Bu bağlamda Karadeniz 
Bölgesi’nde yaşayan insanların Müslümanlık (veya dindarlık) biçiminin kendine 
özgü nitelikleri bulunmaktadır. Bu özgüllüğün, Karadeniz insanının cana yakın-
lığıyla, misafirperverliğiyle, grup bağlılığıyla, bazen çabuk tepki göstermesiy-
le birlikte, dindar cemaat örüntüsüne birebir yansıması olduğu tespit edilebilir. 
Güneydoğu insanının sergilediği dinsel pratikte aşiret ilişkileri, bu ilişkilerdeki 
karmaşık protokoller ve bunların ihlaline karşı şiddete kolaylıkla dönüşebilen ref-
lekslerin de dindarlık biçimine birebir yansıdığı gösterilebilir. (Aktay 2002, 41) 
Kuşkusuz her iki bölge insanı da aynı dine inanmaktadır. Ancak söz konusu belir-
leyici özellikleriyle İslâm’ın farklı yerel bağlamlarına sahip olabilmektedirler.

Aynı problemi farklı şehir, köy, hatta mahalle yerelliğine kadar indirebiliriz. 
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından il düzeyinde bir karşılaştırma ya-
pılabilir. Meselâ bir Hanefi ili olan Konya ile Şafii ili olan Diyarbakır’a bakmak 
mümkündür. Bu iki ilin, hatta Batı illerinin tamamıyla Diyarbakır ilinin karşılaş-
tırılması neticesinde birbirinden oldukça farklı Müslümanlık tecrübelerinin oldu-
ğu görülebilir. Batı’daki illerde nispeten daha yumuşak, törelere katı bir biçim-
de bağlanmayan, dünyaya daha açık, birey merkezli vs. bir dinsellik söz konusu 
iken Diyarbakır ve çevresinde özgül töreci, aşiretçi, cemaatçi vs. bir dinsellik söz 
konusudur. Örneğin Diyarbakır’ın bazı kesimlerinde öyle bir Müslümanlık göz-
lemlenebilmektedir ki Şafiilik mezhebinden de teyid alarak baba kızını istediğiyle 
evlendirebilir, kız babasının izni olmaksızın evlenemez; evlenirse, dinî nikâhı da 
olsa namusla ilgili töreler devreye sokulabilir.

Bu ilimizde örneğin kadın miras alamayabilmektedir. Kasım 2005-Ağustos 
2006 tarihleri arasında kendileriyle yaptığımız yüz yüze görüşmelerde, yaşları 12-
65 arasında değişen çeşitli eğitim düzeylerindeki 400’ü kadın 225’i erkek toplam 
625 kişinin tamamına yakını, burada kadının miras alma hakkının olmadığını be-
lirtmiştir. Kendilerine İslâm’da bu ve benzeri şeylerin olmadığı, Müslüman olarak 
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bunları İslâm ile nasıl bağdaştırdıkları sorulduğunda, törelerin bunu gerekli kıl-
dığını söylemektedirler. Ayrıca yaptığımız gözlemlerde bunu gözleme imkânı elde 
ettiğimizi de belirtmeliyiz.

Diyarbakır’da Şafii mezhebine de bağlı olarak Kurban Bayramı’nda kurban, 
Batı’daki bir ille, meselâ Konya ile mukayese edilemeyecek derecede az kesilir. 
Fakirler, kendilerine düşmediği gerekçesiyle kurban kesmez, zengin kişilerden 
bir kısmı da ömürde bir defa kesmenin yeterli olacağını söyleyerek her Kurban 
Bayramı’nda kurban kesmez. Diyarbakır halk kültüründe, yaygın bir şekilde kur-
ban burak olarak görülür ve o niyetle kesilir. Kurban’dan önce kurbanda burak 
kesmeye söz verdiklerinde, kestikleri kurbandan yemez, tamamını dağıtırlar.

Bu ve başka özellikleriyle öne çıkan Diyarbakır’da tarikat Müslümanlığı da çok 
etkindir. Türbeler dikkati çekecek kadar çoktur. Ziyaret yerlerinin sayısal olarak 
görece çokluğu dikkati çekmektedir. Diyarbakır halkı bu ziyaretlere özel bir önem 
verir. Türkiye’nin her tarafında bu böyledir belki; ama burada ziyaret kültürü, 
daha yoğun ve daha derinliklidir.

Diyarbakır yöresinde geleneksel medrese kültürüne dayalı Müslümanlık öne 
çıkar. Özellikle halkın dinle bağlarında belli yönleriyle medrese seyda ve mollaları 
belirleyici boyutta etkindir.

Diyarbakır’a özgü dinî deneyimin farklı boyutlarının örneklerini çoğaltabili-
riz; fakat konumuzun sınırları dahilinde bu kadarı kafidir. Konya’ya baktığımızda, 
orada Hanefilikten de kaynaklı bir Müslümanlık olduğu görülür. Aşiret kültürü 
yerine birey merkezli bir yaşam vardır; ama Konya halkı “cemaat dindarlığı”nı 
öne çıkarır. Konya’da tarikat kültürü oldukça etkili ve hissedilir düzeydedir; ama 
Diyarbakır’la kıyaslandığında oradaki şeyhlerin, sosyal hayatta şiddetli bir belirle-
yiciliğe sahip olmadıkları görülür. Kadın mirastan yararlanır. Konya’da töre cina-
yetleri, intihar, namus cinayetleri vs. Diyarbakır ile mukayese edilemeyecek kadar 
belirsizdir. “Ziyaret”ler önemlidir; ama nispeten gevşektir. Aşiretçilik yerine tüm 
topluma yayılan bir toplumsal dayanışma vardır ki bu, dinden kaynaklanmaktadır. 
Medrese İslâm’ı yerine modern eğitime dayalı bir İslâm vardır; ama gelenekselden 
de yararlanılır. Kurban, halkın çoğunluğu tarafından kesilir. Ekonomik durumu 
iyi olan her birey her Kurban Bayramı’nda kurban keser; ama fakir denilebilecek 
pek çok insan da keser. Konyalılar, kurbanla ilgili burak türünden bir inanca da 
sahip değillerdir.

Görüldüğü gibi iller arasında bile İslâm’ın farklı yerel bağlamları söz konusudur. 
Hatta her ilin kendi içinde dahi farklı dinî yerellikler bulabiliriz. Yine Diyarbakır’da 
Sünni ve Alevi Müslümanlığı olduğu gibi, seçkin ve avam Müslümanlığı da vardır. 
Ayrıca şehirli ve köylü Müslümanlıkları birlikte aynı kentte bulunabilmektedir. 
Çeşitli sebeplerle 1990 öncesi ve özellikle 1990’lardan itibaren yaşanan yoğun göç 
olaylarıyla büyük bir nüfus, köylerden Diyarbakır merkeze gelmiş ve bunun sonu-
cunda Diyarbakır, âdeta büyük bir köy-kente, metro-köye dönüşmüştür. Bunun 
sonucu olarak da Diyarbakır’da hem kentli insanların yaşadıkları yerellikler, hem 
de köylü insanların yaşadıkları yerellikler oluşmuştur. Hatta köylülerle şehirlile-
rin birlikte yaşadıkları mahalleler veya semtler oluşmuştur. Ama ilginç olan, bu 
tür yerlerde bile köylülerin dinsel yerelliğiyle şehirlilerin dinsel yerelliği birbirin-
den farklıdır.
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Şu hâlde çeşitli İslâmi yerelliklerden bahsedilebilir, hatta sosyolojik olarak 
bahsetmek zorunludur da. Ancak bahsedilecek yerelliklerin, ne ölçüde sosyal ye-
rel gerçekliklere tekabül ettiği önemlidir. Son tahlilde dinin evrensel düzeyde var 
olması, öncelikle yerel bağlamda var olmasına bağlıdır.

Bu çerçevede düşünüldüğünde, sınırları genişçe çizilmek ve kendi içinde-
ki çeşitlilikleri göz ardı etmemek kaydıyla sosyolojik anlamda bir Türk(iye) 
Müslümanlığından söz edilebileceği gibi, görece daha küçük yerel bağlamlarda 
Müslümanlıklardan da bahsedilebilir. İslâm’ın çeşitli yerel bağlamlarda farklılaş-
ması, son derece doğal bir durumdur. Bir din, farklı kültür, coğrafya, mekân, za-
man ve sosyal çevreye sahip grup veya toplum tarafından kabul edilip yaşandığına 
göre, o dinin farklı yerel görünümlerinin olması gayet normaldir, hatta yukarıda 
ifade edildiği gibi zorunludur da. İslâm, evrenselliğe de bu yerelliklerden ulaşır.

Robertson’un belirttiği gibi (Robertson 1999a, 13) din, uluslararası ilişkilerin 
bir boyutu olmaya hâlâ devam etmektedir. Aynı şey İslâm için de söylenebilir. 
İslâm, yerel bağlamlardan küresel olana uzanan ve dolayısıyla yerellik boyutunda 
yerelliğiyle evrenselliğini buluşturan ve de evrensel özelliğinden dolayı küresel-
leşme sürecine katılarak dünyaya açılan, bir dünya dini olarak bütün bir dünyada 
var olmak isteyen bir dindir. Dolayısıyla Müslümanlar, İslâm’ın bu özelliğinden 
dolayı, bütün bir dünya sathında “küresel” durumu yerel bağlamlarıyla etkileşim 
hâlinde yaşayabilirler. İslâmi yerelliğin kimlik ve kültür farkıyla ilişkili olduğunu 
ve bu farklılıkların İslâm’ın evrenselliğine ulaşmada engelleyici olmadığını söy-
leyebiliriz. Müslümanlığın bölünmez bütünlüğü algısı, bir boyutuyla siyasal bir 
tavra işaret eder ve siyasal tavırlar çoğu kez bazı farkları göz ardı edebilir, bazı 
farkları da ön plâna çıkarabilir. Zaten siyasal kimliklenme süreçleri, insanların 
ne olduğundan ziyade, kendilerini ne hissettikleri ile daha yakın ilişkilidir. (Aktay 
2002, 42)

Evrensel bir din olarak İslâm, yerel bağlamlarıyla yaşandığına ve yerellikler-
den evrensele ve oradan da küresele doğru hareket ettiğine göre dinî yereller ve 
yerellikler arasında birtakım farklı ve ortak noktalara dayalı ilişkilerden söz etmek 
gerekir. Bu çerçevede işaret edilebilecek önemli hususlardan biri, dinsel çoğulcu-
luktur. Gerek dinlerdeki hoşgörü, diyalog gibi özelliklerle, gerekse küreselleşme 
sürecinin vb. etkisiyle bir dinsel çoğulculuk söyleminin oluştuğundan söz edile-
bilir. Bilindiği gibi dinî çoğulculuk, çeşitli süreç veya faktörlerin etkisiyle ortaya 
çıkmış bir fenomen olarak, toplum içinde var olan çeşitli dinî inanç ve görüşlerin 
serbestçe ifade edilebilmesi özgürlüğü, dinî farklılıkların hoşgörüyle karşılanma-
sı, farklı dinî grupların özgürce varlık gösterebilmelerine rıza ile bakılması anla-
mında kullanılmaktadır. Globalleşme süreci içinde bir global din, tek bir dinsel 
vizyon, tek bir dinsel dünya görüşü imkânsız gibi görünmektedir. Fakat dinlerin, 
bir çoğulcu bakış ürettiklerinden ve dinsel grup veya hareketlerin çoğulculuk söy-
lemiyle diyalog, barış ve hoşgörüden bahsettiklerinden söz etmek mümkündür. 
Bugün dinî ifadenin modern ve global formunun, büyük bireyselleşmişlik ve özel-
leşmişlikler içerdiği, bir görünmez din (Luckmann 1972) anlamı ihtiva ettiği dü-
şünülerek dinin çoğulculuğa elverişli olduğu da söylenebilmektedir. (Beyer 2002; 
Lechner 1998, 209)



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 199

Denilebilir ki küreselleşme dinî çoğulculuğu besleyen bir süreçtir. Ancak 
bu, dinî çoğulculuğu tamamen küreselleşmenin doğurduğu anlamına gelmez. 
Küreselleşmeden önce de bazı dinî çoğulculuk örnekleri görmek mümkündür. Bu 
aslında evrensel dinlerin tabiatında var olan bir durumdur. Bu İslâm için de geçer-
lidir. Gerçekten de İslâm bir denge ve hoşgörü dini olup küresel düşünceleri, bakış 
açısının genişlemesini teşvik eder. (Ahmed 1995, 123) İslâm’ın hoşgörü ve diyalog 
boyutu, onun tarihsel tecrübesinde ey iyi şekilde görülüp anlaşılabilir. İslâm’ın 
çoğulcu yönü, küreselleşmenin aşılmasında, küreselleşmenin olumsuz etkileri-
nin önlenmesinde vb. önemli rol oynayacak anlam ve pratik içeriklerine sahip-
tir. İslâm’ın tarihsel pratiğine bakıldığında, gerçekten de çoğulcu yönünün açıkça 
kendini gösterdiği görülür. Denilebilir ki İslâm gerek düşünce ve inanç, gerekse 
sosyal plânda çoğulculuğu gerçekleştirebilecek donanımdadır. (Aslan 2002, 26) 
Bugün itibariyle İslâm adına ortaya çıkan hareketlerin bir kısmı, bu boyuttan uzak 
görünse ve tarihte de zaman zaman bu boyutun dışında fotoğraflar olsa da genel 
olarak ve de potansiyel olarak İslâm’ın diyalog sağlayıcı, bütünleştirici, uzlaştırıcı 
özelliğinin dominant olduğu söylenebilir. Dolayısıyla günümüzde Müslüman top-
lumların ve bu toplumlarda siyaset yapanların, öncelikle kendilerinin, dinlerinin 
bu mühim yönlerini görmeleri ve bu boyuttan evrenseli yakalamaları ve küresel-
leşmeye katılmaları, sadece katılmakla da kalmayıp küresel durum içinde söz sa-
hibi olmaları için önlerinde hiçbir engelin olmadığını anlamaları, büyük bir önem 
arz etmektedir. Örneğin İslâm’ın Hz. Muhammed zamanlarının Medine’sinde 
kendine özgü bir dinî çoğulculuktan bahsedilebilir. Miladî 7. yüzyıldan 13. yüzyıla 
kadar Müslümanların Harran’da paganlara tam bir özgürlük temelinde yaklaşma-
sı (Okumuş 2006), İslâmi çoğulculuğun ne kadar geniş bir alana yayıldığını gös-
termesi bakımından çok önemlidir. Yine Osmanlı toplumunda dinî çoğulculuğun 
başarılı örneklerini bulabilmek mümkündür. Osmanlı’da devlet, millet sistemiyle 
çeşitli din, ırk, kültür birlikleri üzerinde bir şemsiye teşkil etmiştir. (İnalcık 1998, 
74-75) Elbette bu örneklerde çoğulculuk, globalleşmenin etkisiyle kendini göste-
ren yeni dinî çoğulculuktan farklıdır; ama bu örnekler, İslâm’ın tarihsel tecrübe-
sinde evrensel düzeyde olabilecek biçimde dinî çoğulculuğun bir şekilde, hem de 
köklü bir biçimde var olduğunu ortaya koymaktadır. Her ne kadar toplumların 
dinlerinin tarihine bakıldığında, pek çok hoşgörüsüzlük örneğiyle karşılaşmak ve 
bu çerçevede, farklı dinlerin birbirleriyle, hatta aynı din mensuplarının kendi ara-
larında pek çok çatışma ve savaş örnekleriyle yüzyüze gelmek mümkün olsa bile 
dinlerin hoşgörü kaynakları oldukları ve pek çok hoşgörü örnekleri sergiledikleri 
de bilinmektedir. Bugün görülebilmektedir ki globalizasyon, içinde dinin daha ço-
ğulcu ve aynı zamanda daha birlik olduğu şartları oluşturmaktadır. Evrensel ilahî 
dinler, tabiatı gereği küresel olan ile yerel olanı, genel olan ile özel olanı kendi 
içlerinde barındırmaktadırlar. Dinde lokal ve global, evrensel ve özgül, dinî form-
ların aralarında salındığı zıt kutuplar değillerdir. Daha önce de ifade edildiği gibi 
lokal din, global kontekse referansla var olmakta, global din veya global dinsel 
ifade biçimleri de lokal görünümleri içermekte veya onların ifadesi olmaktadır. 
(Lechner 1998)

Müslümanlar hem kendi içlerinde, hem de diğer dinlerle ilişkilerinde yerellik-
lerin korunmasına dikkat etmiş; ancak yerele de saplanıp kalmamış, kendini tüm 
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dünyaya açabilmesini bilmişlerdir. İslâm, yerel bir evrende sıkışıp kalmış olan 
Arap dünyasının diğer medeniyetlere uzanarak âdeta küreselleşmesini sağlamış-
tır. Aynı katkıyı Türklere de yaparak onları da tarihin önemli bir aktörü kılmıştır. 
Türkler Müslümanlıklarıyla cihana açılmış, tüm dünyada var olmuştur. Müslüman 
toplumlar, yerel medeniyetlerini küresel bir medeniyete taşımakla yetinmemiş, 
aynı zamanda tüm insanlığa hizmet sunan evrensel değerler üretmişlerdir. (Çaha 
2002, 83) Son tahlilde denilebilir ki İslâm, yerel bağlamlardan küresele uzanan 
evrensel bir din olarak, bugün küreselleşme sürecinde kendi yerelliklerini koru-
maya ve Müslüman olmayanların yerelliklerine hoşgörü ve anlayış göstermeye 
özen göstererek varlık sahnesinde yer almaktadır.

Sonuç olarak İslâm, çeşitli yer ve yerelliklerde farklı biçimlerde gerçeklik bu-
lur. Bu anlamda İslâm’ın yerel bağlamlarından bahsetmek mümkündür.

1. İslâm’ın yerel bağlamları cümlesinden olmak üzere en geniş anlamında sos-
yolojik olarak bir Türkiye Müslümanlığı mümkün olabilir.

2. Türkiye Müslümanlığının da kendi içinde birbirinden farklılaşan İslâmi ye-
rellikleri vardır ve dolayısıyla Türkiye Müslümanlığından bahsederken bu yerel-
likler gözardı edilmemelidir.

3. İslâm’ın evrenselliği yerelliğine, yerelliği evrenselliğine aykırı değildir.
4. İslâm, evrensel bir din olarak küreselliğe yeni bir biçim kazandırarak kat-

kıda bulunabileceği gibi, küreselliğin yerel kültüre karşı olumsuzluklarına karşı 
da bir panzehir olarak işlev görebilir. İslâm, küreselleşmenin yıkıcı, yereli tehdid 
edici veya olumsuz yönde etkileyici yönlerini ortadan kaldıracak donanım ve ka-
biliyete sahip olduğunu, dünya çapında ortaya koyduğu performansla göstermek-
tedir. İslâm, küreselleşme karşısında evrensel olan ile yerel olanın uzlaşmasında, 
diyalog temelinde buluşmasında rol oynayabilir.

5. İslâm’ın yerel bağlamları dikkate alınmaksızın küresellik, yerellik-dışının, 
yani evrensel ve küresel olanın farkına varılmaksızın da İslâmi yerelliklerin anla-
şılması mümkün görünmemektedir.

6. İslâm, yerellik bağlamlarıyla yerel boyuta verdiği önemi göstermekte, ev-
rensel boyutuyla da yerelliklerden küresel süreçlere uzandığını ve küresel durum 
içinde var olabildiğini ortay koymaktadır.

7. İslâm’ın yerel, evrensel ve küresel bağlamları hakkında söylediğimiz bü-
tün hususları göz önünde tutarak Robertson’un küyerellik (glocality = glokallik) 
olarak ifade ettiği süreci, yeni bir kavramsallaştırmayla “ev-küyerellik” (uni-
glocality = ev-lokality), küyerelleşme (glocalization = glokalleşme) dediği süreci 
de “ev-küyerelleşme” (uni-glocalization = ev-glokalleşme) olarak tespit edebiliriz. 
Evrensel (universal), küresel (küresel) ve yerel (local) sözcüklerinden türetilen 
ev-küyerellik ve ev-küyerelleşme, tam da yukarıda söylenildiği gibi sosyolojik an-
lamda, İslâm’ın evrensel (cihanşumül), yerel ve küresel bağlamlarını ifade ede-
bilmektedir. Bu kavramla, küresellik ve küreselleşmenin olumsuzluklarına karşı 
yerellikle evrensellik öne çıkarılırken küreselliğin yadsınmamasına, küreselliğin 
olumlu boyutlarının kabul edilmesine ve küresel duruma katılınmaya da gönder-
mede bulunulmaktadır.
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Dipnotlar

1. İstismar; meyve verme, işletme, kullanma, yararlanma, zengin olma, bir şeyden 
elde edilen her türlü fayda, kâr etme, kâr getirecek şekilde harcama, yararlanıla-
cak mal, malı çoğaltma ve nemalandırma, ağacın meyvesi, her türlü mal, kaymağı 
alınmamış süt, sütün üstündeki kaymak, sütün köpüklenmesi, bir şeyin özünden 
çıkan sonuç, çocuk, nesil gibi anlamları olan semere’den (İbnu’l-Esîr 1367, 221; 
Mütercim Asım 1305, 195; el-Cevherî 1982, 605-606) türemiş olup sözlükte bir 
şeyin semeresini elde etmek, semeresinden yararlanmak demektir. Türkçede kul-
lanılışında ise istismar, bu anlamlar daraltılarak olumsuz bir içerikle donatılmış 
ve kendi çıkarına kullanma, kötüye kullanma, suistimal etme, haksızca faydalan-
ma, sömürme, bir kişinin iyi niyetini kötüye kullanma, bir şeyi haksız yere işletip 
yararlanma gibi mânâlarla yüklenmiştir. Bu anlamlardan hareketle din istismarı-
nın, dini suistimal etme, dinin sırtından yararlanma, dini kullanma, din sömürü-
sü yapma, dini menfaati için kullanma, dini asıl maksatlarının dışında kullanma, 
dine, dinî inanç ve duygulara haksız çıkar elde etmek amacıyla atıfta bulunma, 
dini bir şeye alet etme, dinî değerleri kullanarak dindar kişilerden maddi veya ma-
nevi çıkar sağlama, Allah adını kullanarak çıkarlar elde etme gibi mânâlara geldiği 
söylenebilir. Tanım ve tasvirlerden de anlaşılacağı gibi ahlâki bir olgu olarak din 
istismarı, dinin veya dindarların sırtından maddi ya da manevi çıkar elde etmeye 
dayanmaktadır. Bu durumda din istismarının objesi samimi dindarlar iken, süjesi 
samimi olmayan, en azından istismara konu ettikleri dinî eylemlerinde samimi 
olmayan kimselerdir. (Okumuş 2002, 197-198)

2. ABD’de din istismarı tartışmaları, bazen Türkiye’yi andıracak boyutlarda 
kendini gösterebilmektedir. Denilebilir ki ABD’de çeşitli dinî çevreler, örgütler ve 
kurumlar, din istismarı tartışmalarına girebilmektedirler. Patrick Hyness (2006 
215 vd.), Demokratların dini istismar ettiğini, meselâ “Tanrı bizim yanımızda-
dır” (God is on our side) retoriğini istismar ettiğini belirtmektedir. Ayrıca kitapta 
Demokratların istismarları bağlamında “Tanrı bir liberaldir” (God is a liberal), 
“İsa Cumhuriyetçi değildir” (Jesus is not a Republican), “İsa ilericidir” (Jesus is 
a Progressive) gibi sloganları kullandıkları ve bunun istismar olduğu vurgulan-
maktadır. Müellif kitapta (222) Demokratların, sahtekâr, secularite ve solcu te-
okratlar olduğunu savunmaktadır. ABD’de 2004’te başta dinsel sağcılar ve Bush 
olmak üzere Cumhuriyetçilerin de, Demokratların da din istismarı yaptıklarını 
ve seçimlere girecek adayların, dini istismar etmekten vazgeçmelerini isteyen 
“Tanrı bir Cumhuriyetçi veya Demorat değildir” başlıklı bir bildiri yayınlanmış ve 
bu bildiriye pek çok önemli dinî şahsiyet ve akademisyen imza atmıştır. (“God is 
not a Republican or a Democrat.” http://go.sojo.net/campaign/takebackourfaith 
2004)

3. Ayrıca bkz. 57, Hadîd 14.
4. Din, davranış ve düşüncelerimize kutsallık kazandırmak (Geertz 1973, 123-

126 vd.) ve bireyin iç dünyasında olup bitenleri, inanç ve bilinçlerini, bilgi ve tezle-
rini, toplumsal kurumları, siyasal ve toplumsal düzeni, onlara nihai olarak geçerli 
ontolojik statüler bahşetmek, yani onları kutsal ve kozmik referanslar çerçevesine 
yerleştirmek suretiyle meşrulaştırır; başka bir ifadeyle beşerî açıdan tanımlanan 
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realiteyi, nihai, evrensel ve kutsal bir realiteye bağlayarak sübjektif ve objektif 
düzlemlerde haklılaştırır. (Berger 1993, 66-79)

5. Bu bağlamda Marksizm’in din ve din istismarı teorisine işaret etmek yerin-
de olabilir. Bilindiği gibi Marksizm’e göre dinin bizzat kendisi bir istismar ürünü 
olarak anlaşılmaktadır. Marx (Marx and Engels 1987, 11-12), dini insanoğlunun 
gerçek ıstırabının bir ifadesi, reel acı ve sıkıntıya karşı bir protesto, söz konusu 
ıstırabı hafifletme veya meşrulaştırma çabası ve halkın afyonu olarak değerlen-
dirmiştir. Bu durumda din, kavranamayan, yanlışlığı görülemeyen bir dünyanın 
bilincini ifade ederek ve ezilen sınıfları hayata bağlayarak, yanlış dünyanın ger-
çek sefaletine karşı mümkün protestoları yatıştırma işlevi görmektedir. Böylece 
dinin ideolojik işlevi, “gerçek sefalete karşı protestoları” nötürleştirerek ve öbür 
dünyaya havale ederek egemen ve ezilen sınıflar arasındaki ilişkilerin istikrarın-
da kendini gösterir. Bu durumda Marksizm’de din, sınıf mücadelesinin eseri olan 
bir üst yapı fenomenidir. Din, ezenlerle ezilenlerden ibaret olan toplumda ezenle-
rin ezilenleri uyuşturmak için kullandıkları bir tür afyon, burjuvazinin bir sömü-
rü aleti, sınıf çatışmasının eseri olarak telakki edilmiştir. Gerçekten de Marx’ın 
düşüncesinde din, cari sosyal düzenlemeleri haklılaştıran, üst sınıfların bir aracı 
olarak hizmet gören ve istikrarı korumaya çalışan bir ideolojidir. (Roberts 1990, 
61) Dinin insanı değil, insanın dini meydana getirdiğini savunan Marx’a göre din, 
ideal; ama gerçek dışı bir dünya yaratarak, sosyal adaletsizliklerin damgasını ta-
şıyan gerçek dünya karşısında bir teselli ve haklılaştırma işlevi görür. Bu nedenle 
Marx, dinin bu dünyanın genel bir kuramı olduğu, dünyanın evrensel düzeyde 
ahlâki açıdan onaylanması, törensel tamamlayıcısı, tesellisi ve haklılaştırılması 
olduğu görüşünü taşımaktadır. Din, insanlık durumunun sefaletini yansıtır ve in-
sana bir teselli getirir. Bu bağlamda denilebilir ki bazı kişiler, değişik yollardan, 
dinî ahlâk ile çıkar konumları arasındaki ilişkiyi, dinî ahlâkın çıkar konumlarının 
bir işlevinden ibaret olduğu biçiminde yorumlamayı yeğlemişlerdir. Yukarıdaki 
görüşleri çerçevesinde Marx, ekonomik öz / şahsi çıkarların sosyal davranışın mu-
harrik güçleri olduğu görüşündedir. Marx’a göre sanayi tesisleri ve şirketlere sahip 
olan zengilerin ekonomik öz / şahsi çıkarları, onların zenginlikleri meşrulaştırıp 
haklılaştıran ve günahkârlık veya suç duygusunu teskin eden bir dinî bakış ge-
liştirmelerine sebep olmuştur. Bu açıdan Marx, dine, eşitsizliğin, hatta haksızlık 
ve acıların yürürlükteki formlarını kutsallaştıran bir sistem olarak bakmaktadır. 
(Roberts 1990, 226-227)

Esasen yukarıda da değinildiği gibi dini, her sosyal sınıf veya tabaka istismar 
edebilir, etmiştir de. Bu noktada Marx’ın dine yaklaşımı dinlerin önemli bir sosyal 
boyutunu anlamamıza katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla dine sosyolojik yakla-
şımda Marx’ın ve Marxizm’in din açıklaması dikkate değer konumdadır. Ancak 
dine salt bir istismar veya sömürü aracı olarak bakmanın bilimsellikle izah edile-
bilecek bir yanı da olmasa gerektir. Dinî meşrulaştırım da salt din istismarıyla an-
lamlandırılacak bir gerçeklik değildir. Din istismarı, dinî meşrulaştırımın sadece 
bir yöne açılabilecek yanını ifade etmektedir. Marx ve onun gibi düşünen Batılı ay-
dınların söyledikleri, bazı zamanlarda ortaya çıkan bazı dinler veya dinî durumlar 
için doğru olabilir; bazı dinler veya bazı din anlayışları bir afyon, bir aldatmaca, 
bir yabancılaşma olabilir. Kur’an’ın önemle üzerinde durduğu bazı mele ve müt-
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reflerin, insanları uyuşturmak için dinlerini istismar aracı yaptıkları da doğrudur. 
Ne ki bu tür belli durumlardan hareket ederek bir genellemeye gitmek, bütün din-
ler için aynı hükmü vermek, bilimsel bir davranış değildir. (Okumuş 2002)

Çeşitli dönemlerde çeşitli sosyal tabakalar, çeşitli zengin sınıflar, yaşanan dine 
damgasını vurabilir; ancak M. Weber’in de dediği gibi (Max Weber 1993, 229) 
“bir dinin özünün, onu ayakta tutan tabakanın sosyal durumunun basit bir sonu-
cu veya işlevi yahut da ideolojisi olduğunu ya da temsil ettiğini veya o tabakanın 
maddi ve manevi çıkar konumunu yansıttığını” söylemek, sosyolojik tahlil ve yo-
rum açısından doğru olmaz.

6. Örneğin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt (Milliyet, 
4.4.2008) bir konuşmasında, şöyle demektedir: “Din konusu Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne kadar bazı çevreler ve oluşumlar tarafın-
dan istismar edilmiştir. İrticai unsurlar laiklik karşıtı faaliyetlerini; vakıf, dernek 
vb. isimler altında birtakım legal oluşumlar vasıtasıyla yurt içinde ve dışında sür-
dürmeye devam etmektedirler. Ayrıca ülkemizdeki etnik ve dinî yapı ve bu konu-
daki kültürel zenginliğimiz de son dönemde bazı dış destekli çevreler tarafından 
istismar edilmeye çalışılmaktadır.”

7. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 
28.12.2006 tarih ve 410 sayılı kararıyla 2007-2008 yılında uygulanması karar-
laştırılan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi (4-8. sınıflar) Öğretim 
Programı ve Kılavuzunda (2006) din istismarı tabiri, başta M. Kemal Atatürk, la-
iklik ve taassup çerçevesinde 15 kez kullanılmaktadır. Söz konusu programın genel 
amaçları bireysel açıdan izah edilirken sıralanan maddelerden birinde öğrenci-
lerin “Dinî inanç ve ibadetlerini başkalarının istismarına kapılmaksızın gerçek-
leştirebilmeleri” denilmektedir (s.11). Görüldüğü gibi burada İlköğretim 4, 5, 6, 7 
ve 8. sınıflarda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğretim Programının bireysel 
amaçlarından biri din istismarı temelinde ortaya konulmaktadır.

8. Anayasa’nın 14. maddesinin metni şudur: “III. Temel Hak ve Hürriyetle-
rin Kötüye Kullanılamaması: Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına 
dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyet-
ler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişile-
re, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada 
belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bu-
lunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette 
bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.”

9. 1961 Anayasasında da din istismarı yasaklanmıştır: “IV. Düşünce ve inanç 
hak ve hürriyetleri: a. Vicdan ve din hürriyeti. Madde 19. (Özgün hâli) Herkes, 
vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kamu düzenine veya genel 
ahlâka veya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan ibadetler, dinî âyin ve 
törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve 
kanaatlarını açıklamaya zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlarından dolayı 
kınanamaz. Din eğitim ve öğrenimi; ancak kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin 
de kanuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır. Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi 
veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya si-
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yasi veya şahsi çıkar veya nüfuz sağlama amacıyla, her ne suretle olursa olsun, dinî 
veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye 
kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtanlar kanuna 
göre cezalandırılır; dernekler, yetkili mahkemece ve siyasi partiler, Anayasa Mah-
kemesince temelli kapatılır.” “IV. Düşünce ve inanç hak ve hürriyetleri: a. Vicdan 
ve din hürriyeti. Madde 19. (Değişik: 20.9.1971-1488 s. kanun/md. 1 ) Herkes, 
vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kamu düzenine veya genel 
ahlâka veya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmayan ibadetler, dinî âyin 
ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç 
ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden dola-
yı kınanamaz. Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin 
de kanuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır. Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi 
veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya si-
yasi veya şahsi çıkar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne suretle olursa olsun, dini 
veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye 
kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtan gerçek ve 
tüzel kişiler hakkında, kanunun gösterdiği hükümler uygulanır ve siyasi partiler 
Anayasa Mahkemesince temelli kapatılır.”

10. “Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma: Madde 219 -1. İmam, 
hatip, vaiz, rahip, haham gibi dinî reislerden biri vazifesini ifa sırasında alenen hü-
kümet idaresini ve Devlet Kanunlarını ve hükümet icraatını takbih ve tezyif ederse 
bir aydan bir seneye kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır veya bunlar-
dan birine hükmolunabilir. 2. Yukarıdaki fıkrada gösterilen kimselerden biri işbu 
sıfattan bilistifade hükümetin idaresini ve Kanun ve nizam ve emirleri ve daireler-
den birine ait olan vazife ve salahiyeti takbih ve tezyife veya halkı Kanunlara yahut 
hükümet emirlerini icraya veya memuru memuriyetinin vazifesi icabına karşı ita-
atsizliğe tahrik ve teşvik edecek olursa üç aydan iki seneye kadar hapse ve adlî para 
cezası ve müebbeden veya muvakkaten bilfiil o vazifeyi icradan ve onun menfaat 
ve aidatını almaktan memnuiyetine hükmolunur. 3. Kendi sıfatlarından istifade 
ederek Kanuna göre kazanılmış olan haklara muhalif iş ve sözlerde bulunmaya, bir 
kimseyi icbar ve ikna eden din reis ve memurları hakkında dahi baladaki fıkrada 
yazılı ceza tertip olunur. 4. Bunlardan biri dinî sıfatından istifade ederek, birinci 
fıkrada yazılı fiillerden başka bir cürüm işlerse altıda bir miktarı çoğaltılmak şar-
tıyla o cürüm için Kanunda yazılı olan ceza ile mahkûm olur. 5. Şu kadar ki Kanun 
işbu sıfatı esasen nazarıitibara almış ise cezayı çoğaltmaya mahal yoktur.”

11. “Nitelikli Dolandırıcılık: Madde 158 -1. Dolandırıcılık suçunun; a. Dinî 
inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, (...) işlenmesi hâlinde, iki yıldan 
yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.”

12. “Din ve Dince Kutsal Sayılan Şeyleri İstismar Yasağı: Madde 87 -Siyasi 
partiler, Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hukuki temel düzenini, 
kısmen de olsa dinî esas ve inaçlara uydurmak amacıyla veya siyasi amaçla veya 
siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla dinî veya dinî hissiyatı veya din-
ce mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda 
yapamaz, istismar edemez veya kötüye kullanamazlar.”
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13. “Anayasamızın 24. maddesi Din ve Vicdan hürriyetini güvence altına al-
makla beraber 14. maddeye atıfta bulunarak, bu özgürlüğün Dil, Irk, Din ve Mez-
hep ayrımı yaratmak amacıyla kullanılamayacağı, aksine davranışa ve hatta baş-
kalarını bu yolda teşvik ve tahrik edenlere yasal yaptırım uygulanacağı öngörülüp, 
son fıkrasında da siyasi veya kişisel çıkar sağlama ya da nüfus sağlamak için, her 
ne suretle olursa olsun biçimindeki kapsamlı deyimi ile din ve dinî duyguların is-
tismar edilemeyeceği, sınırlamasını getirmiştir. Diğer yandan Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesinin ilke olarak din ve vicdan özgürlüğünün kişisel olacağı, siyasi 
kuruluş ve partilerin bu hakka sahip bulunmadığını benimsediği, Ülke bütünlüğü, 
kamu düzeni, ulusal güvenlik, suçun önlenmesi, yargı erkinin otorite ve saygınlığı-
nın sağlanması amacıyla ifade özgürlüğünün kısıtlanabileceğini öngördüğü bilin-
mektedir.” (T. C. YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 1998/10296, K. 1998/11672, T. 
23.9.1998, http://www.kazanci.com.tr/) Yine Yargıtay 8. Dairesi “Dinî Duyguları 
İstismar Ederek Demokratik Cumhuriyet Rejimine Karşı Düşünceler Üretmek” 
başlığı ve gerekçesiyle cezalandırmada bulunmuştur. (T. C. YARGITAY 8. CEZA 
DAİRESİ E. 1997/15582, K. 1997/17413, T. 10.12.1997, http://www.kazanci.com.
tr/) Yargıtay Genel Ceza Kurulu kararında da (T. C. YARGITAY CEZA Genel ku-
rulu, E. 1990/9-263, K. 1990/336, T. 10.12.1990, http://www.kazanci.com.tr/). 
Camide cemaate Kur’an dinleterek konuşma yapan bir belediye başkanının dini 
istismar ettiği gerekçesiyle cezasının onanması uygun görülmüştür: Bu genel açık-
lamalardan sonra, özel olarak TCY’nin 163. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen 
ve uyuşmazlık konusunu oluşturan suça gelince: “Şahsi Nüfuz veya Menfaat te-
min maksadıyla; a. Dini, b. Dinî hissiyatı, c. Dince mukaddes tanınan şeyleri, d. 
Dinî kitapları, alet ederek, her ne suretle olursa olsun Propaganda veya Telkinde 
bulunan kimse (...) cezalandırılır” hükmü yer almaktadır. Bu fıkra 2787 sayılı ya-
sayla, 6187 sayılı yasadan alınan hüküm ile oluşturulmuştur. Bu fıkranın uygula-
nabilmesi için laikliğe aykırılık veya devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki 
düzenini kısmen veya tamamen değiştirmek amacı aranmamakta, bunlar olmasa 
dahi, dinî duyguların şahsi nüfuz veya menfaat temini maksadı ile istismarı yeterli 
görülmektedir. Suçun maddi unsurunu ise Propaganda veya Telkin oluşturmakta-
dır. Maddedeki bu kavramlardan: 1- Şahsi Nüfuz: Bir kimsenin yaşamakta bulun-
duğu toplumda, dinî hisleri alet ederek yaptığı propaganda veya telkinle, çevre-
sindekiler üzerinde farklı ve hâkim bir konuma yükselmesidir. 2- Şahsi Menfaat: 
Bir kimsenin yaşadığı çevrede, dinî hisleri alet etmek suretiyle yaptığı propagan-
da veya telkinle kişisel maddi veya manevi çıkar sağlamasıdır. Dinî hisleri istis-
mar yoluyla yukarıda açıklanan amaca ulaşabilmek için propaganda veya telkin 
yapılması gerekmektedir. Danıştay kararlarında da din istismarı önemli bir yer 
tutmaktadır. Örneğin Danıştay 13. Dairenin verdiği bir kararda din istismarının 
tanımı da yapılmakta ve ilginç bir şekilde din istismarına ne tür şeylerin gireceğine 
yargıçların karar vereceğini yazmaktadır: Özgürlükler konusunda hukuka uygun 
sınırlama halleri yasa ile öngörülmeleri ve demokratik bir toplumda zorunlu ön-
lemler niteliğinde olmaları hâlinde kabul edilebilir. İç hukukumuzda inanç ve din 
özgürlükleriyle ilgili önemli bir sınırlama hükmü, Anayasa’nın 24.maddesinin son 
fıkrasındaki düzenlemedir: Kimse Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki 
temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel 
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çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duy-
gularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

Açıkça görüldüğü gibi burada yasaklanan fiiller istismar ve kötüye kullanma-
dır. Ne tür beyan ve davranışların bu kapsama gireceğini ise esasta yargıç belirler 
ve değerlendirir. Bu hüküm mutlak bir kural getirmektedir. Anayasa’nın başlangıç 
bölümünde de din duygularının siyasi amaçlarla kötüye kullanılmasını kesinlikle 
yasaklayan bir hüküm yer almıştır. (paragraf 5 ) (Danıştay 13. Daire, E. 2005/588, 
K. 2005/692, T. 8.2.2005, http://www.kazanci.com.tr/)

14. Türkiye’de ara dönem din politikalarında da din istismarı tartışmalarının 
önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Darbeyle iş başına gelenlerin, bir yandan din 
istismarına karşı olduklarını deklare ederken bir yandan da din istismarı dışında 
bir şeyle izahı güç olabilecek söylem ve uygulamalara girişebildikleri iddia edil-
miştir.

15. Türkiye’de etkili olan ve parti olarak öne çıkan sol siyaseti dine uzak mesa-
feli sağ siyaset olarak adlandırmak Türkiye’deki sol siyaset gerçekliğine ters düş-
mese gerektir. Fakat onlar, kendilerini sol olarak isimlendirdikleri için burada da 
sol tabir edilmektedirler.

16. CHP’li Bülent Ecevit (2007: 22-23), 1960’da Vatan gazetesinde çıkan “Din 
İstismarı ve İnsanlık Borcu” başlıklı yazısında Menderes ve DP’yi dini siyasete 
alet etmek ve din istismarı yapmakla suçlamaktadır. TBMM Genel kurul tutanak-
larına bakıldığında CHP’nin din söyleminde din istismarı ve dinin siyasete alet 
edilmesi hususlarının başta geldiği görülür. Örneğin 22. Dönem 1. Yasama Yılı 
96. Birleşim 19 Haziran 2003 Perşembe günü Haluk Koç, Mecliste yaptığı bir ko-
nuşmada, “Türkiye’de din özgürlüğü vardır; ama dini siyasete alet etme özgürlüğü 
yoktur” demektedir. Buna benzer ifade ve sözleri CHP’nin genel söyleminde çokça 
bulmak mümkündür. CHP din özgürlükleri konusunda çıkarılacak yasal ve anaya-
sal düzenlemelere karşı çıkarken genellikle şu gerekçeyi kullanır: “Türkiye’de din 
özgürlüklerinin önünde hiçbir engel yoktur. Türkiye’yi Avrupa’ya jurnallemekten 
vazgeçin. Türkiye’de din istismarı vardır, din özgürlüklerinin önünde hiçbir engel 
yoktur. Kim ibadet ederken engellenmiş?!” (TBMM 2003b, 28)

Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyetini kuranlar, Müslümanlara hiçbir zaman bas-
kı yapmamışlardır, Türkiye’de tam bir din ve vicdan hürriyetine dayalı bir rejim 
kurmuşlardır ve seksen seneden beri, biz, bu rejimi sürdürüyoruz, insaflı olalım!” 
(TBMM 2003b: 30).

Denilebilir ki din istismarı konusu, CHP için hassas bir konudur, hatta CHP’nin 
olmazsa olmazlarındandır. Laikliği korumada CHP için bir tür can simididir. 
CHP’den milletvekili Eşref Erdem’in TBMM’nde Erbakan ve bakanlar kurulu üye-
lerine karşı gensoru önergesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada ortaya koydu-
ğu sözler bunu göstermektedir: “Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 2. maddesi, 
Türkiye Cumhuriyeti’ni, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanım-
lamaktadır. 24. maddesinin son fıkrasında ‘kimse, Devletin sosyal, ekonomik, si-
yasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya 
siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, 
dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve 
kötüye kullanamaz’ denilmektir. (...) Sayın milletvekilleri, bugün yaşadıklarımız, 
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Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde yer alan, gaflet ve dalalet içinde olabileceklerin 
var olduğunun işaretlerini vermektedir. Ne yazık ki 1950’li yıllardan başlayarak 
sağ politikacılar dini siyaset sahnesine çekmişler ve toplumun inançlarını istis-
mar ederek güç elde etmeye çalışmışlardır. 1980 sonrasında imam hatip okulla-
rının sayısında bir patlama olmuştur; Kur’an kursları ise denetlenemez boyutlara 
ulaşmıştır. (...) Sayın milletvekilleri, din istismarı, dinin siyasete alet edilmesi, 
Türkiye’yi çok büyük sıkıntıların içerisine sokar; bundan, özenle kaçınmamız ge-
rekir. Böyle bir tutumun hiç kimseye, hiçbir partiye yararı yoktur. Refahyol koalis-
yonu işbaşına geldiğinden bu yana laik demokratik cumhuriyete yönelik saldırılar 
yoğunluk kazanmaya başlamıştır; âdeta Cumhuriyet’in rövanşı alınmaya çalışıl-
maktadır; karşıdevrim girişimlerine, neredeyse, alkış tutulmaktadır. (...) Sayın 
milletvekilleri, ulusumuzun din duyguları istismar edilerek, ülke, bir karanlığın 
içerisine çekilmek isteniyor. En yüce değer din adı kullanılarak, demokratik ve 
laik cumhuriyet yerine İran, Cezayir, Afganistan örneği, çağdışı bir şeriat düzeni 
getirilmeye çalışılıyor. İyi biliniz ki buna izin vermeyeceğiz.” (1997)

Yine CHP’den Önder Sav’ın aynı oturumda yaptığı konuşmada da din istismarı 
söylemi öne çıkmaktadır: “Basit siyasi çıkarları için devletin hukuki temel düzenini 
din kurallarına dayandırmaya çalışan, dinî yahut dince kutsal sayılan şeyleri istis-
mar ederek rejimi ateşe atmak isteyenleri konuşacağız. Diyanet İşleri başkanının, 
tarikat adı altında insanların din duygularının istismar edilmesini günah sayan, 
bunun tevhidi bozan şeyler olduğu uyarısına da kulak asmıyor. Siyaset adamla-
rı, devletin sosyal, siyasi ve hukuki temel düzenini din kurallarına dayandırmaya, 
dinî yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar etmeye yönelince, onlardan yüz bu-
lan teokratik devlet yandaşları da hareketlenmeye, eylemlerini bir bir döktürmeye 
başladılar. Anayasanın 174. maddesiyle korunan inkılâp kanunları çiğnenmekte, 
yasaklanmış bulunan tarikatlar, şeyhlik, müritlik, dedelik, seyitlik, babalık, emir-
lik, büyücülük, üfürükçülük ve gaipten haber vermekle ilgili fiiller, her gün, ülke-
mizde, gözle görülür biçimde işlenir olmaktadır. Anılan yasak unvanları kullanıp 
Kur’an’da yeri olmayan tarikatlar kuranlar, devletin yasalarına göre değil, kendi 
kural ve çıkarlarına göre -çoğu kez İslâm dinini de istismar ederek- kendilerine 
bendeler, kullar yaratmaya, çağdışı emellerini gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.” 
(1997) Örneğin CHP’li Ali Dinçer, Meclis’te bir milletvekiline hitaben şöyle demiş-
tir: “Din düşmanı sensin... Dini istismar ederek, din düşmanlığı sen yapıyorsun.” 
Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür: Meclis tutanakları, CHP ve CHP geleneğine 
bağlı milletvekillerinin din istismarı edebiyatı yaptıkları konuşmalarla doludur 
(Bkz. Meclis Tutanakları. http://www.tbmm.gov.tr)

17. CHP’nin son kongresindeki genel başkanlık seçimi için Baykal’ın tüm 
Türkiye’ye dağıttırıp ilân ettirdiği afişlerdeki slogan.

18. Tarhan Erdem’in aşağıdaki yazısı da (2008) CHP’nin din istismarı ede-
biyatının kapsamı içinde değerlendirilebilir: “Hatırlayan okuyucum vardır; ben, 
üniversitelerde türban yasağının kalkmasından bir iki yıl sonra üniversitelerde 
başı açık hanım kalmayacağına; bu durumun gelişmesi ve getirileriyle, izleyen yıl-
larda önce laikliğin ortadan kalkacağına ve devamında demokrasimizin yıkılaca-
ğına inanmaktayım. Düne kadar olayları, türban yasağının kaldırılmasını savunan 
dostlarımın görüşlerini unutmadan değerlendiriyordum. Yıllardır, çelişkiler için-
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de gidip gelerek kimi gün dostlarımı, kimi gün kendimi haklı bularak yaşıyorum. 
Bugün çok açık görünen bir durum karşısındayım. Bana göre hafta sonunda baş-
bakan, kendinin ve laikliğin sonunu getirecek bir mücadeleyi başlattı. Bana belir-
gin görünen bu durumu anlatayım: Sayın Erdoğan’ın, türban serbestliğinin kamu 
kurumlarına taşmasını istemediğini hukukçulara söylediği yolunda bazı haberler 
hafta sonu gazetelerinde yer aldı. Hürriyet bu haberi dün, ‘Endişeleri Giderin’ 
olarak manşete taşıdı. Haberde yazılanlar, başbakandan çok, Ergun Özbudun’un 
bu istekte olduğunu gösteriyordu. İyi niyetle yorumlayarak, başbakanın yanında-
kilere, Ergun Bey’in görüşünü doğru bulduğunu belli ettiği söylenebilir! Ancak 
Erdoğan’ın, partisinin Üsküdar Kadın Kolu Kongresi’nde söyledikleri ‘Endişeleri 
Giderin’ haberine tersti. Başbakan, ‘Başı kapalı olan laik olamaz mı?’ diye sorduk-
tan hemen sonra, ‘Kişi değil, devlet laiktir’ diyebilmiştir. Herhalde ‘Başı kapalı 
olanlar laik devleti yönetemezler mi?’ diye sormak istiyordu! ‘Bu ülkede toplumsal 
mutabakat var; kurumsal mutabakat noktasında sancılar var. Temenni ederiz ki 
bu sancılı kesimler de şifa bulur’ diyen Erdoğan’ın asıl meselesinin kurumlarla 
olduğu açık! Bu konuşma, başbakanın demokrasi ve insan haklarının temel il-
kelerine saygılı kalamayacağını göstermiştir. O, istekleri hiçbir zaman bitmeye-
cek halk dalkavuklarını dikkate alacak, ‘seçkinci azınlık’ diye tanımladıklarının 
ve 1961 Anayasası’yla kurulan kurumların ‘şifa bulmalarını (!) temenni’ etmekle 
yetinecektir. Bizim gibi ülkelerde dinsel inancı istismar eden halk dalkavukları, 
daima çoğunluğun desteğini almış ve kullanmışlardır. Erdoğan türban için bu du-
rumu, ‘Toplumsal mutabakat var’ diye tanımlıyor. Oysa çoğunluğun, dinsel öğre-
tiye göndermeler yapılarak ortaya konulan talep ve iddiaların karşısına çıkmasını 
beklememeliydi. Bundan sonra olaylar nasıl gelişir? Erdoğan türban olayında dine 
teslim olduktan sonra, karşısında yeni istismarcı halk dalkavuklarını bulacaktır. 
Kısa süre geçince, yeni istismarcıların parti içi veya genel seçimi kazanacak güçte 
olduklarını görecektir! Bu durumda önünde iki yol kalacaktır; ya iktidarını ko-
rumak için demokrasiyi ve seçim sistemini yozlaştırmak, ya da iktidarı yeni din 
istismarcılarına teslim etmek. Pakistan, İran ve diğer örneklerinde, iktidarı teslim 
edenlerden daha çok, çeşitli bahanelerle seçim kurallarını değiştirip koltuğunu 
korumaya çalışanlara rastlanmaktadır. Ancak demokrasi bir kez bozulunca, huzur 
kalmamakta, ekonomik yaşam parçalanmakta; akıl ve kural dışı, çoğu kez silâhlı, 
mücadele sürmektedir! Maceranın nasıl bittiğini herkes biliyor! Sayın Erdoğan 
kendini din istismarcılarının katılabileceği bir mücadeleye ve demokrasimizi de 
belirsizliğe teslim etmiş görünüyor! Onun yanıldığımı kanıtlayacak yola girme ni-
yeti var mı? Ya da gidişi tersine çevirmeye gücü yeter mi?”

19. DSP, 1995 seçim bildirgesinde şöyle demektedir: “Laiklik korunurken, 
inanç din ve ibadet özgürlüğü tam olarak tanınacaktır. Laiklik yalnızca inanç, din 
ve ibadet özgürlüğü değildir. Laiklik aynı zamanda hukuk düzeninin uhrevi değil, 
başta ulusal egemenlik olmak üzere dünyevi temellere dayandırılmasını sağlar. 
Böylelikle dinin ve inançların siyasal amaçlarla istismarını önler ve Allah’la kul 
arasında aracı kabul etmez. Bilindiği gibi İslâm’da da Allah’la kul arasında aracı 
yoktur. İslâm’da her inanca saygı vardır. Ve İslâm’da da inanç istismarına izin 
verilmez.”
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20. “Laiklik yalnızca inanç, din ve ibadet özgürlüğü değildir. Laiklik aynı za-
manda hukuk düzeninin uhrevi değil, başta ulusal egemenlik olmak üzere dünyevi 
temellere dayandırılmasını sağlar. Böylelikle dinin ve inançların siyasal amaçla 
istismarını önler. Laiklik Allah’la kul arasında aracı kabul etmez. Bilindiği gibi 
İslâm’da da Allah’la kul arasında aracı yoktur. DSP değişik inanç grupları men-
suplarına demokrasinin ve laikliğin gereği olan her özgürlügü tanırken, laikligin 
zedelenmesine, bağnazlığa karşı gelen önlemleri de demokrasi kanunları içerisin-
de almayı görev bilmektedir.” (DSP 2002, 75)

21. Esasen CHP’nin din istismarı, irtica veya dini siyasete alet etme söylemini 
gerilere götürmek mümkündür. “1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ku-
ruldu. Partinin kurucuları arasında Kâzım Karabekir, Ali Fuat ve Refet paşalar 
ile eski başbakan Rauf Orbay ve eski bakan Dr. Adnan Adıvar gibi itibarlı isimler 
vardı. TCF, kısa zamanda halkın sevgilisi hâline geldi. Eğer demokratik seçimler 
yapılabilmiş olsaydı, iktidara gelmesine muhakkak nazarıyla bakılıyordu. TCF, 
cumhuriyetçi, liberal ve demokrasiden yana bir partiydi. Şeyh Sait İsyanı’nı baha-
ne eden CHF yönetimi Tahrir-i Sükûn Kanunu’nu çıkararak İstiklâl Mahkemeleri 
kurdurdu. Buna karşı şiddetle muhalefet eden TCF ise, 3 Haziran 1925 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Kararın gerekçesinde, TCF programının 6. 
maddesindeki ‘Düşünceye ve dinî inançlara saygılı’ olma ibaresi gösterilerek ‘ir-
tica’ iddiası yer alıyordu. Oysa TCF programında irticaya karşı olunduğu açıkça 
yazılıydı. Kısaca, CHF iktidarı, irtica üzerinden siyaset yaparak rakibini ortadan 
kaldırmıştı.” (Güzel, 2008)

Anadolu Solu adıyla kendini ifade eden CHP’lilerde de din istismarı edebiyatı-
nın laiklikle birlikte önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir: “Özgürlük, ancak 
laik eğitim ortamında anlam ve değer kazanabilir, sürekliliğini koruyabilir. Özgür 
insan da ancak laik eğitim anlayışıyla yetiştirilebilir. Bu nedenle din istismarı ile 
birlikte, her türlü mezhep veya tarikat istismarı, başta eğitim olmak üzere, tüm 
alanlarda ivedilikle önlenmelidir.” (Tütüncü 2006, 34)

22. Erdoğan’a göre (2000, 36) “Türkiye’deki resmî anlayış açısından din istis-
marı ahlâki bir sorundan ibaret değildir. Aksine, bu kavram kimi kişi ve gruplar 
(dindar Müslümanlar) için temel hakların kaybının ve genel olarak demokratik 
siyaset alanının keyfî olarak daraltılmasının bir gerekçesi olarak kullanılmaktadır. 
Gerçi, yukarıda belirttiğimiz gibi, din istismarı zaman zaman sırf bir ahlâki mese-
le olmaktan çıkarak somut hak ihlallerine yol açabilir ve bu durumda bir hukuki 
müeyyideye ihtiyaç olabilir; ama ne yazık ki Anayasa ve yasalar bu ihtiyacı karşı-
lamak üzere, istismar kavramının titiz bir tanımını yapmak gibi hukuki-teknik bir 
yaklaşımdan da yoksundur. Ama bu kasten yaratılmış bir durumdur. Amaç, öyle 
görünüyor ki dindarlara sivil, kamusal ve siyasal alanda başka yurttaşlar için ge-
çerli olmayan ilâve hak kısıtlamaları getirilebilmesini yasal hale getirmektir. Kimi 
hak kullanımlarının kategorik olarak yasaklanmasına ilişkin bu yaklaşımın başka 
bir yanlışı da gerçek din istismarı durumlarını ayırt etmeyi imkânsızlaştırmasıdır. 
Kısaca, Türkiye’de din istismarı teknik-hukuki bir kavram olmaktan çok, kendi 
mahrem alanları dışında da var olmak isteyen dindarlar üzerindeki bir Demokles 
kılıcı ve bu hâliyle otoriter siyasetin bir aracıdır.”
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23. Güzel’e göre (2008), “Yüz yıllık tarihimize dönüp şöyle bir baktığımızda, din 
istismarcısından çok daha fazla ‘irtica istismarcısı’ olduğunu ve irtica tâcirliğinin 
din tâcirliğinden daha kârlı bir iş olduğunu görürsünüz. İttihatçıların irtica ko-
nusundaki gayretkeşliği o dereceye ulaşmıştır ki, günümüzdeki jakoben tâifesine 
parmak ısırtacak hâle gelmiştir. 1909 İstanbul’unda en büyük suç ‘irtica’, en bü-
yük suçlu ise ‘mürteci’ (irticacı, gerici) kabul edilmiştir. (...) Serbest Cumhuriyet 
Fırkası’nın trajikomik bir hikâyesi vardır. Atatürk, 1930’larda Batı’daki çok par-
tili demokratik rejimden ve tek parti yönetimi tenkitlerinden etkilenmiş; ayrıca 
CHF’yi denetleyen bir başka partinin kurulması gerektiği sonucuna varmıştı. 12 
Ağustos 1930 tarihinde bizzat kendi isteğiyle yakın arkadaşı Fethi Okyar’a partiyi 
kurdurttu ve adını ‘Serbest Cumhuriyet Fırkası’ koydu. Fırka, liberal, laik ve cum-
huriyetçi bir fırka olacaktı. Nitekim de böyle oldu. Lâkin bu bir bakıma ‘sarı parti’ 
denilebilecek fırkayı halk çok ciddiye aldı. Parti kısa zamanda halk tarafından be-
nimsendi. Ancak, Fethi Bey’in 4 Eylül 1930 tarihindeki İzmir seyahati, sonun baş-
langıcı oldu. Fethi Bey’i İzmir’de 100 bin kişi karşıladı. Buna tahammül edemeyen 
CHF olay çıkardı. İşin ilginç olan yanı, CHF’li yetkililerin ve yazarların SCF’yi de 
‘irtica’ ile suçlamalarıydı. Neticede, Fethi Bey, sadece 97 gün yaşatabildiği partisi-
ni 17 Kasım 1930 tarihinde feshetmeye mecbur olmuştu. Lâkin bu defa irtica iddi-
aları mesnetsiz kalmıştı. Derken, bir ay kadar sonra 24 Aralık’ta Menemen Olayı 
ortaya çıktı. Bir avuç esrarkeş sarhoş Menemen’de olay çıkarıp asteğmen Kubilay’ı 
şehit etmişti. Artık, istimi arkadan gelse de, aranan ‘irtica olayı’ da bulunmuş-
tu. Menemen Olayı, günümüzde bile mütedeyyin kitleler üzerinde âdeta bir başa 
kakma vesilesi olarak kullanılmaktadır. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle Demokrat 
Parti iktidara geldi. Zira artık suyu tersine akıtmanın imkânı kalmamıştı. DP, bir 
‘halk ihtilâli’ denebilecek mahiyette önemli değişikliklere imzasını atmıştı; bu 
arada vaat ettiği gibi, ezanı aslına göre okutmaya başlamıştı. Ancak, DP’nin asıl 
‘suçu’, arka arkaya üç defa seçim kazanmasıydı. Millî Şeflik Dönemi’ndeki salta-
natın tadına doyamayan CHP’nin bu suçu affetmesi mümkün değildi. 27 Mayıs 
Darbesi’nden sonra Demokratlar ‘gerici’ ilân edildiler. İrtica, bir defa daha siyasi 
iktidarın bahanesi olmuştu. 1960’tan sonra başlayan ‘Darbeler Dönemi’nde artık 
irticanın suyu çıkarılmıştı. Öyle ki 83 yaşında, başörtülü kızları Arabistan’a süre-
cek kadar ‘laikçi’ kesilen Demirel bile ‘irticacı’ ithamından kendisini kurtaramadı. 
ANAP Dönemi’nde merhum Özal’a, en fazla ‘irticacı’ olduğu iddiasıyla saldırılmış-
tı. 1987 Şubatı’nda SHP / CHP’nin ANAP aleyhine verdiği ‘irtica gensorusu’nda, 
devlet bakanı ve hükümet sözcüsü sıfatıyla ben konuşmuştum. Bugün AK Parti 
aleyhindeki iddialar, aynen bizim için de yapılıyordu. Bu arada, TBMM’de birinci 
parti olan RP’nin ve FP’nin irtica iddiasıyla kapatılmasını da unutmayalım. Sevgili 
okuyucular, din istismarı kadar zararlı bir istismar çeşidi de ‘irtica istismarı’dır. 
Türkiye’deki oligarşik zihniyet, siyasi rakiplerini ortadan kaldırarak tahakkümü-
nü devam ettirebilmek için hep irtica iddialarını kullanmış ve maalesef genellikle 
başarılı olmuştur. Oynanan oyun açıkça ortadadır: ‘Laiklik elden gidiyor, şeriat 
devleti kuruluyor’ diye bağıracak; ordudaki darbeci odakları ve siyasallaştırılmış 
yargıyı provoke edecek; böylece siyasi rakiplerinizi ortadan kaldıracaksınız. Sizin 
anlayacağınız, ‘İrtica bahane, iktidar şahane’ olacak vesselâm...”
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2010 YILINDA DERGİLERDE ELEŞTİRİ
Evren Kuçlu

Fotofiniş 

Şiir eleştirimiz bu yıl da genel anlamda umduğumuz değil, tahmin ettiğimiz yol-
dan ilerledi.  Dergiler arası çekişmelerden ötürü şiir eleştirimizde çeşitlilik değil, 
mesnetsiz, sert bir savunma vardı genel itibariyle. Bazı yazı, dosya ve fanzinler 
deyim yerindeyse örgütsel doküman hükmündeydi. Sağ ve sol edebiyat çevreleri 
arasında cereyan eden sinsi çekişme, bu yıl da tam bir iyileşme gözlenemediğin-
den seneye devretti.

Öte yandan, geleneğini sürdürdüğü için kazananlar olduğu gibi, “bizden bu-
raya kadar” diyenler de olay mahallindeydi. Yıllardır birbiri ardına hacimli dos-
yalar ortaya koyarak daha çok kas çalışmayı seçen Hece, bu yönde ısrar ederken, 
Varlık, kurumsallaşma açısından gittikçe kalınlaşan çizgisinden ödün vermeden, 
yarı elitist, “yarım” otantik bir alaşımla devam etti yoluna. Dergâh’ın içerden dı-
şarıya doğru açılan eleştiri kapıları, gene aynı yönde işledi. Oturaklı ve işler dosya 
konularıyla son birkaç yılın en iddialı çıkışını gerçekleştiren Karagöz, bu yıl da 
ortamın gördüğü itibardan fazlasına göz diktiğini, sağlam içeriğiyle ilam etti. Bu 
yıl, son kez sahne alan Heves, her sayıda, elle tutulabilecek “en fazla bir eleştiri” 
yayımlama ilkesi benimsemişçesine, kapıları tam anlamıyla zorlamadan tamam-
ladı ömrünü. Eğer yılda 6 sayı çıksaydı (tabii bu yılki görüş kabiliyetini koruya-
rak), şiir eleştirimiz açısından çok büyük noksanları giderecek mahiyete gözüken 
Üç Nokta, “2000’li yıllar hakkında enine boyuna” açtığı dosyayla, eleştirimize kan 
vermek için o kadar uzağa gitmek gerekmediğini uygun bir dille anlatmış oldu. 
Yasak Meyve, fantastik dosya konularıyla kendi yağında kavrulurken; Akatalpa, 
şiirde nispeten gösterdiği çeşitliliği, eleştiri bazında neredeyse hiç sergileyemediği 
için, ele aldığı konu ve meselelere yaklaşım tarzı açısından olup biteni daha da bu-
lanıklaştırdı. Karayazı, merkezde bir ağırlık oluşturacak kadar tafsilatlı bir eleştiri 
ağı kuramadığı için bazı meseleleri “kendi içinde”, bazılarını ise “benzer şekilde” 
çözmekle yetindi. Şiiri Özlüyorum, seçtiği rafine dosya konularını, kullandığı me-
kanik dille âdeta “sil baştan” yaparken, Ücra, kurucuları Murat Üstübal ve Bülent 
Keçeli’nin maksatlı çabalarıyla, okuyucuyu ağır bir yükün altına sokacak çetrefilli 
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bir üslûbun eşiğinde seyretti. Yedi İklim, birkaç yıldır sergilediği gevşeklikle çı-
tayı her açıdan düşürürken, karıştığı küçük kavgalardan büyük yaralarla ayrıldı. 
YKY’yi daima arkasında hisseden Kitap-lık, çeviri dergi havasından (kapak fotoğ-
rafları bile çeviri gibi duruyor) bu yıl da sıyrılamadı.  İyi bir çıkış için kesin konuş-
mak gerekse de, heyecanın her şeyi kotaracağı sanısı, her defasında mottosunun 
altında kalan Yumuşak G’nin kendisine yaptığı en büyük kötülük oldu. Taşrada bir 
merkez dergi edasıyla neşredilen, müellifleri bir anda transfer sezonunun gözde-
leri hâline gelen Aşkar’ın İsmet Özel’e adanan özel sayısı tam anlamıyla arşivlikti. 
Yeni umutlarla dış kulvardan çıkış yapan Avantgardé, eski kafa bir yenilikle hare-
ket ettiği için sadece pek bir şirin gözüken tasarımıyla hatırlanabilecek oldu.

Genel olarak merkez dergiler, üzerlerindeki ölü toprağını atamazken taşra der-
gileri de merkeze ayak uydurmuş gibiydi. Birkaç yıl önce başlatılan manifestolar 
sezonu, kimse, bünyesinden bir şampiyon çıkaramayınca albenisini nispeten kay-
betti. Şiirdeki kamplaşma, çeteleşme vs. yıllardır olduğu gibi en çok şiire, sonra 
da eleştiriye gem vurdu. Ormanda ayıdan çok korucu olsun mantığıyla hareket 
edenler, bu dalgınlıkta ağaçların odun olmasına karşı koyamadılar gene.

İşte bu şartlar altında, şu ya da bu nedenle takip edemediklerimizi de hesaba 
katarsak “dergilerde eleştiri” bu yıl da umudu tamamlayamadan yazıldı ve bitti. 
Elbette bu koskoca yılda kronik, örseleyici politikaların yanında bazı ümit verici 
şeyler de gelişmedi değil. Şiirin kastedildiği yazıları okuma zevkini de tattık. Eleş-
tirel yükü, darasından ayırmaya yetecek kadar çok ölçüp biçemesek de, yol hari-
tamız üzerinde çiziktirebileceğimiz bir iki okun daha belirmesi açısından bu yılın 
tatbiki bir yanı vardı. Avangard olmak uğruna, her gördüğü şeyi ateşe verenlerin 
sağlam bir eleştiri üslûbu kurmamızı engellediği görülse de, yaşanan kavgaların, 
aradaki makası edebiyatımız lehine açtığını ümit etme şansına sahibiz. Okuyucu, 
hâlâ kullanılmayan bir imkân olarak askıda bekletilirken, görüş mesafesinin ko-
runması durumunda nokta atışı yapılabilecek bir mevzide olduğumuz ilk elden 
okunacak gündem maddeleri arasındadır. Ancak mevzu bundan daha derindir; 
hatta mevzuya henüz gelinememiştir. Bunları konuşarak mevzuatımızı daha da 
uzatabiliriz. Ama konumuz şimdilik bu değil. O nedenle, şimdi dergilerde şiir eleş-
tirilerinden gözümüzün tutup tutmadıklarını değil, işgal ettikleri saha ve kullan-
dıkları teçhizatlar göz önüne alınarak seçilen, bir anlamda en çok işimizi görecek 
yazıları -yer yer niyetleriyle birlikte- okumaya çalışalım.

Bu yıl, şiir eleştirisi bağlamında pratik ve kontrollü davranarak başarı elde eden 
iki derginin adının rahatlıkla yan yana yazabiliriz. Elbette bu, adını pas geçtiğimiz 
diğer dergilerin de kendi aralarında yan yana yazılabileceği sonucuna ulaştırmaz 
/ ulaştırmasın bizi. Çünkü ortamda kendi söylediğinin tersi ikrar edilmediği için 
bile sataşacak seviyede aktif, müptezel insanlar var. Aynı atı, aynı anda, başka baş-
ka yerlerinden kamçılayarak tek bir yön tayin etmeye çalışanlar da bunların ara-
sında. Napalım ki edebiyat ortamı denilen husus hepimizi kuşatıyor.
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Edebiyattan Yana İki Dergi:
Karagöz ve Üç Nokta

Her sayısı başlı başına bir ihtiyaca cevap veren Karagöz’le, nispeten, solun kaşın-
tısından arınmayı seçen Üç Nokta bu yıl eleştirel bağlamda dürtülerden çok, aklın 
işletildiği eleştiri metinleri ürettiler. Üç Nokta, bu yıl açtığı 2000’ler dosyasıyla, 
şaşırtıcı bir şekilde, kendisini kuşatan çevrenin politik baskı ve beklentilerinden 
önemli ölçüde kurtulmuş gözüktü. 3 yılda sadece 4 sayı çıkan bir derginin etkisin-
den bu denli ümitle söz etmek biraz iyimserlik gibi gözükse de her ay çıkan gıcır 
dergilerin formsuzluğunu, Fransa, Rus vs. ülkelerin şiirine dadanarak elitist dav-
ranmaya yeltenen karton dergileri düşünürsek yapılan işin kalitesi otomatikman 
ortaya çıkacaktır.

Üç Nokta’nın, bu yılki 3. sayısında gördüğümüz 2000’ler dosyasının ilk parça-
sı, tamamen vasat bir kalkış yapıldığı izlenimi uyandırmıştı. 2000’ler şiirini “eski 
defterlerin köküne kibrit suyu” demeden çözmenin işin kolayına kaçmak olduğu-
nu iddia edebiliriz artık. Dahası dergilerin eski taktiklerle yeni fikir üretebildikle-
rini pek göremiyoruz. Herkes, “bu kadarını ben de ezberimden sıkabilirim” diye 
düşünüyor bir şekilde.

Peki, Üç Nokta’nın ezberi nedir? Ona bir göz atalım şimdi. Bir kere dosya-
daki söyleşilerde, konuya canlılık katabilecek daha içerden isimlerin seçilmemiş 
olması, okuyucuya en çok kuru gıda doygunluğu verebiliyor. Ayrıca dosyanın ilk 
sayısındaki bazı saptamaların beceriksiz bir okurun bile gözüne çarpacak denli 
“solcu” mimikleriyle dolup taşması akıllara hemencecik manipülasyon şüphe-
si getiriyor. Meselâ 2000’ler bahsinde sadece hariçten gazel tabelasına uyması 
gereken Sennur Sezer’e mikrofon uzatıp İsmet Özel’e lâf söylettirmek 2000’ler 
şiirini soruşturma iştiyakından çok klâsik “klik edebiyatçılar” ruhunu temsilen 
yapılmıştır.  Ayrıca soruşturmaya katılanlara yöneltilen soruların solculukla ilgili 
kemik fikirlerin altının oyularak çıkartılması sebebiyle, cevap alma değil, kontak 
kurma gayretiyle kullanıldığı akıllara gelebiliyor. Örneğin, İslâmi şiir bahsini aç-
mak için sorulan, “(…) “Müslüman” şiir / şair tanımlamasına nasıl yaklaşıyorsu-
nuz? 80 sonrası “İslâmi” şiirin (mistik, metafizik) politik alandan başka bir alana 
geçtiğini, bir sıçrama yaptığını ve bugün 2000’lerde böylesi bir ayrımın ortadan 
kalktığını söyleyebilir miyiz? Ve buna bağlı olarak yayımlanmakta olan kimi der-
giler vasıtasıyla ideolojik anlamda açılmış olan cephelerin ortadan kalktığını dü-
şünüyor musunuz” sorusu, nerden bakarsak bakalım kıl bir soru. Bir kere 80 ve 
öncesi Müslüman şairlerin şiirlerinin politik olduğunu kabul ederek yola çıkan 
bir soru, meseleye kendince cevap vererek kurulmuş, güçsüz bir sorudur zaten. 
Oysa denilebilir ki,  80 şiiri ne siyasi, ne de politik bir şiir olabilmiştir. Ayrıca sağı 
neyse solu da odur. O hâlde gelişigüzel sorulmuş bu soru, büyük olasılıkla sırf mu-
hatabının niyetlerini sınamaya girişen, ya da birilerinin içini dökmesine yarayan 
art niyetlerden mürekkep demektir. İslâm’ı da, şiiri de pekâlâ dosdoğru yürüten 
insanları konforundan etmek (işin içerisine 80 öncesi de sokulmamış olsa, su-
sulabilir), Türk şiirindeki ağırlıklarını örtbas için kullanılan müzmin bir taktik. 
“Müslümanların yazdığı şey şiir değil, ideolojidir” demek için bu kadar çürük bir 
yöntem kullanılmasının da İslâmcıların değil, “sağcıların” yol tutuşuyla bir ilgisi 
var sanıyorum. Biraz daha derine inersek bu soruyu sorduran yaklaşımın en genel 
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anlamıyla bir 80’ler politikası olduğunu da - demek ki savunduğumuzun aksine 
politik olabiliyorlarmış!- görebiliriz. (Haydar Ergülen’in ilerleyen sayfalarda de-
ğineceğimiz görece Sezai Karakoç’un hakkını teslim etmeye yönelen “gasp” yazısı 
da bu fikrin elzem bir örneği olsun.) Öte yandan bir başka şikâyet konusu da “80’li 
yıllar şairleri için özellikle İkinci Yeni ve Türk şiirinin geleneğini oluşturan şairler 
bir hareket sahası oluşturmuştur (…)” cümlesiyle başlayan maksatlı, başka bir so-
ruyla alâkalıdır.  80’li yıllar şairleri için İkinci Yeniye bulaşmanın olumlu bir yanı 
olduğunu varsaymak, İkinci Yeni şiiri diye bir şey olmasaydı otomatikman şair 
sayılabilecek (hatta olabilecek) bazı isimleri tamamen yok saymakla mümkündür. 
Kaldı ki 80’li yıllar şiiri nosyonları ve erimi açısından ne öncesine (geleneğe), ne 
de sonrasına (yeniye) bağlıdır.

Ancak Üç Nokta’nın iddia ettiğimiz tüm bu ucuz teslimiyetine rağmen, 1. sa-
yıdan başlayarak elindeki geniş yelpazeyle, (Sennur Sezer’i kastetmiyoruz tabii 
ki) 2000’ler şiirinin kabasını almakta zorlananların bile terini kurutmayı bilmesi 
asıl üstüne titrediğimiz özelliğidir. Sadede gelirsek; Üç Nokta bu yıl çıkarılan iki 
sayısıyla toplamda tek bir dosyada konuyu başarıyla incelemiş oldu (Bu arada 4. 
sayının önsözünde Cenk Gündoğdu, dosyayı kapatmaya pek niyetleri olmadığının 
altını çiziyor). İlkinde bunu sadece “kendi kafasında kurduğu sonuç ve plânlarla 
-ki bu solun anlayışına bitişiktir- örtüşünceye dek sürdürmeyi seçse de devamında 
ne düşünerek bilinmez, 2000’lerin ne işe yaradığı hususunda açık seçik bir tar-
tışma plâtformu kurmuş oldu. Dosyanın ilk bölümü olan 3. sayıda kendisini pek 
fazla hissettirmeyen bu ferahlatıcı tutum 4. sayıda, dar anlamda da olsa (belki de 
dar alanda) katıksız bir eleştiriye olanak sağladı. Son kertede 2000’ler dosyası, 
bazı zorluklar ve zorlamalara rağmen eleştirel bir konforu müjdelemesi açısından 
sağlam zeminli bir kalkış noktası bulmuş gibi durmaktadır. Peki, Üç Nokta’nın tek 
bir sayıyla sağladığı bu konfor, ortam açısından tam olarak neyi karşılıyor?

2000’li yılların arkasını önünü kolaçan ederek bu dönemde çıkıp kapanmış 
ve şimdilerde yayın hayatına devam eden dergilerin editörlerine dergilerini aynı 
ortamda konuşma, hatta savunma fırsatı vermesi başlı başına ciddi bir hamle. Her 
şeyden önce bir edebiyat dergisi, “dergicilik” namına hiç olamadığı kadar rafine bir 
hareket tarzı belirliyor kendisine. Birçok editöre dergisini, amacını, arada geçen-
leri anlatma fırsatı veriyor. Önsöz’de açıklandığı kadarıyla, davete icabet etmeyip 
sessiz kalmayı seçenler olmuş. Ama bu hâlde bile ortamın iskeletini görebileceği-
miz kadar çok sayıda önemli kimseyi buluşturmuş dosyada. Manzaraya tepeden 
baktığımızda, herkesin, dergisinin mizacına ve seviyesine uygun olarak bir şeyler 
mırıldandığını görebildiğimiz gibi, son 20 yıldır dergicilikle uğraşan insanların 
ağırlığını -karşılaştırma metoduyla- ölçme fırsatı da ediniyoruz.

Dergide, son birkaç yazısıyla dokümanter eleştirmen dikkatiyle tafsilatlı eleş-
tiriler ortaya koyan Derya Önder’in “2000-2010 Arası Şiir Yayımlayan Dergiler” 
başlıklı yazısı, meraklısına 2000’li yıllar şiirine öyle ya da böyle katılan edebiyat 
dergilerinin kolay kolay ele geçmez bir çerçevesini çiziyor. Her derginin kadrosun-
da bir dönem yer almışçasına, içerden ilginç ve nostaljik bilgiler sızdıran, dergilerin 
dönüşümünü, çekişmelerini tafsilatlı bir şekilde anlatan Önder dikkatli üslûbuyla 
da düşman değil, fikir oluşturmaya yöneliyor. Önder’in, hareket tarzlarına göre X 
ve Y olarak grupladığı dergiler hakkındaki öngörüsünün de, meseleye dışarıdan 
ve içerden bakanlar hakkında genel geçer bir bakış açısı sunduğunu da belirtelim. 
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Tabii, Önder’in adaletli ve anlamaya yönelik, yani arzulanan bir eleştirmen hassa-
siyetine sahip olması bu genel geçer tespitlerinin okura isabet oranını artırıyor.

Toparlarsak; Üç Nokta, 4. sayısında prosedürü bir kenara bırakarak mesele-
ye ciddi şekilde eğilmiştir. Son 10 yılda yayımlanmış olan (kapanmışlar da dahil) 
edebiyat dergilerinin çetelesini tutmak, bu dergilerin ortamdaki nisbi ağırlığını 
ölçmek gibi pratik bir işlemi yaygara koparmadan gerçekleştirmeye çalışmış ve 
bunu büyük oranda başarmıştır. Bunların Türk şiiri adına heyecan verici bir geliş-
me olması Üç Nokta’nın bundan sonrasını hiçbir şekilde manipülasyona terk et-
memesiyle mümkün. Muhtemelen önümüzdeki yıl devamını göreceğimiz 2000’ler 
dosyasında bu hususun terk edilip edilmediğine birlikte göz atacağız. Ama şimdi-
den bu yıl arşivlik bir iş çıkardıklarını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Gelelim bu yılın en önemli iki dergisinden biri olarak andığımız Karagöz’e. 
Okura uygun damarın açılarak kan pompalanması için, edebiyat dergilerine birta-
kım aparatlar (temaşa sayfaları) konması yabancı olduğumuz bir uygulama değil. 
Hürriyet Gösteri bu çerçevenin en çok bilinen, hatta en kaba örneğidir meselâ. 
Ancak bu çerçevenin “edebiyat” olanı perdeleme ihtimali söz konusu olduğundan 
tehlikesi de yan cebindedir. İşte tam da bu bağlamda Karagöz bu ekleme çıkar-
ma şeysinin ortasını bulmuş bir mecmua. İçerisinde şiir ve şiir eleştirisi dışında, 
illüstrasyonlar, sinema yazıları, kitap tanıtımlarının… eser miktarında bulunma-
sının okur nezdinde bir rahatlamaya sebep olduğu, dergiyi daha okunur, daha 
sempatik kıldığı açık. Ancak bundan da önemlisi Karagöz’ün bu süse güvenerek 
çıkmayı bir ilke saymamış olması.

Bir kere Karagöz dergisi farklı şiir anlayışlarına sahip şairlerin kafa kafaya 
verdiği -bu açıdan- orijinal bir dergi, Karagöz’ün kuruluş şekli başka dergilerin 
kapanma nedenidir. Osman Özbahçe, Hakan Şarkdemir ve Serkan Işın’dan oluşan 
editör kadrosu poetik açıdan farklı şeritleri kullansalar da aslen anayol üzerinde 
seyrettikleri için dergiye önemli bir avantaj sağlıyorlar. Bu nedenle, ne denli gö-
rüş ayrılığına düşseler de temelde anayolda olma fikri buradaki birliktelikleri için 
yeter sebep.

İsmet Özel’in, şiirlerini yayımlatarak itimat telkin ettiği Karagöz, Ücra kadro-
sundan Murat Üstübal ve Bülent Keçeli’nin yanı sıra, günümüzün en önemli genç 
şairlerinden Yavuz Altınışık, Enes Özel, Oğuz Karakaş, Vural Kaya gibi isimlerle 
yol tutuşunu oldukça sağlamlaştırmış durumda. Üç ayda bir yayımlanan ve bu yıl 
çıkan dört sayıyla okurlarına ulaşan Karagöz, önceden tayin etme cesareti göster-
diği dosya konularını bir bir okurlara sunarak dergicilik mantığı açısından zoru 
başarmıştır.

10. sayısında (Ocak, Şubat, Mart) “Posmo vs Modo” dosyasıyla Türk şiirinin 
son durumunu post-modernizm açısından güncelleyen Karagöz’de Hakan Şark-
demir, Murat Üstübal ve Hayriye Ünal post-modernizm özelinden kalkarak zihin 
açıcı birer yazıyla Türk şiirinin postmodernle ilişkisinden, postmodernin evrimine 
kadar uzanan bir dizi düşünce ve tartışmayı katettiler.  Şarkdemir’in Türk şiirin-
den postmodernizme giden kılcalları ayıkladığı yazısı, günümüz şairinin, yap-işlet-
devret modeliyle kullanmayı denediği postmodern poetikaları, şu ya da bu şekilde 
tımar eden bir derinliğe varıyordu. “(…) Yeni bir şey üretmemiz beklenmiyor. Yal-
nızca mevcut şiir sanatı üzerine düşünmemiz ve buradan edindiğimiz tecrübeyi 
yeteneklerimiz ve karakterimiz ölçüsünde uygulayabilmemiz kâfi” diyen Şarkde-
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mir, “Heteropotika” vurgusuyla da poetik savurganlığa karşı, tezler üretti. Murat 
Üstübal’ın postmodernizmin tarihsel gelişimini, Türk şiirinin gelenek ve geleceği 
açısından kurguladığı “Postmodern Şiir Hayaleti” başlıklı yazısı postmodernizmin 
düşünce ve dil üzerindeki tüketim yolları hakkında oylumlu parantezler açan zihin 
açıcı bir yazıydı: “Modernin özgönderimselliği ve Derrida’nın ‘metnin dışında bir 
şey yoktur’ argümanı, modern sanatın kendisini referans alışının bir ifadesidir. 
Sanatın özerkliği meselesi dilin özerkliği ile birlikte anlam kazanır edebiyat içinde. 
Özellikle de şiirde.” Aynı dosyanın konuk yazarı Hayriye Ünal postmodernizmin 
şiirimiz üzerindeki palyatif ve kronik etkilerini postmodern kavramlarla irdeleye-
rek geride konuyla ilgili pek “artık fikir” bırakmayan sağlam bir yazı çıkardı orta-
ya. Dosyada, birer yazıyla yer kaplayan İdris Ekinci, Yavuz Altınışık ve Enes Özel, 
postmodernizm-şiir ilişkisini çeşitli açılardan didiklediler. Neredeyse bütün işleri 
bir çeşit postmodernizme varan Serkan Işın ise iki postmodern makaleyle dosyaya 
imzasını attı.

11. sayısında dosya konularına kısa bir ara vererek çıkan Karagöz, Serkan 
Işın’ın derginin çıkış gerekçesinden bahseden polifonik yazısıyla dikkat çekti. Mu-
rat Üstübal’ın “Deneysel Şiir Bizim Neyimiz Oluyor” başlıklı eleştiri yazısı da, Ücra 
yoluyla oluşturdukları düşüncelerinin temsil değeri yüksek bir numunesi oldu.

13. sayısında İsmet Özel’in beklenen şiiri “Arap Komiserin Oğlu”nu yayımlayan 
dergi, aynı sayıdaki “Şiir ve Devlet” dosyasıyla bir anlamda el değmemiş bir konu-
ya daha el attı. Hakan Şarkdemir, “Cumhuriyetin Kontenjanından Şair” başlıklı 
yazısında şairin devlete yakınlık derecesinin şiirimize etkilerini örneklerle inceler-
ken, “sivillik” özelinden kalkarak şiirimizdeki yaftaları yeniden tartışabileceğimiz 
ucu açık fikirler sundu. “(…) Kadiri mutlak devlet anlayışı yalnızca toplumu bi-
çimlendirmekle kalmamış, toplumun beğenilerini de sanat ve edebiyat aracılığıyla 
yönlendirmiştir. Böylesi bir kültürel iklimde, yüksek sınıfın değil de halkın beğe-
nilerini arayan bir Orhan Veli’nin ya da Sivil Şiir de denilen İkinci Yeninin kendini 
kabul ettirebilmiş olması ne devletin kültür politikalarının bir sonucu, ne de sözde 
entelektüellerin bir başarısı olarak kabul edilebilir.”

Aynı sayıda Necip Tosun, “Devlet ve Kültür Politikaları” başlıklı yazısında, tek 
partili dönemde CHP’nin tekelinde yürütülen sanat faaliyetlerinden hareketle 
devletin kültüre dokunan parmaklarını resmetti.  Osman Özbahçe ise “Kopuş ve 
Devam Fikri” başlığıyla konuya milletin doğrudan kullanabileceği bir koridordan 
girmeyi seçti. “Türk şiiri milletin refleksi olabilmiştir” diyen Özbahçe, devletle 
milleti aynı protokole oturtan bu yazısında istikameti kesin bir dille “Türkiye’nin 
Uyanışı” olarak belirledi: “(…) Birinci Dünya Savaşı’nda imparatorluğumuzu ve-
rip ulus devletimizi aldık. Bugün de Ermeni meselesi ve Kürt meselesi üzerinden, 
postmodern taktiklere bile başvurmaya tenezzül edilmeksizin aynı sistem tara-
fından varoluş tehdidi altındayız.” Aynı sayının “Muhavere” bölümünde şair ve 
yazarlara yöneltilen sorularla Şiir ve Devlet ilişkisi bir kantara koyuldu. Ali Ayçil, 
Hüseyin Akın, Ahmet Murat, Abdullah Harmancı ve Ercan Yıldırım konuya ver-
dikleri cevaplarla meselenin muhakemesini kolaylaştırdılar. Öte yandan Mehmet 
Âkif, Necip Fazıl ve Nâzım Hikmet üzerine birer yazının da bulunduğu Şiir ve Dev-
let dosyası tam anlamıyla bir başucu sayısı.
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Merkezdeki Dergilerin Darası 

Hece dergisi kurumsal işleyişinden ve merkez dergi etiketinden ötürü, muadili bir-
kaç dergi gibi, edebiyatımızın aktüalitesinin dışında kalıyor çoğunlukla. Akademik 
dili bile aşan, fazladan bir dikkatle iş görüyor olmaları da cabası. Bu sebeple edebi-
yat ortamıyla ilişkisi hem savruk, hem de resmî. Bu da, ansiklopedi karıştırmakla 
Hece dergisi okumak arasında pek az bir fark bırakıyor. Fakat dergiyi eleştiri me-
tinleri bağlamında büsbütün yukarıdaki iddialarla yargılamak, bu yazımıza kulak 
asacak okuyucuyu köreltebilir. Buna müsaade etmeden dergide düzenli olarak 
yazan, özellikle Hayriye Ünal için bir parantez açarak Hece’yi en çekici yerinden 
okuma önerisinde bulunmuş olalım.

Hayriye Ünal’ın derginin genel eğrisine ters düşürmeyi başardığı “Takip Me-
safesi” adlı köşesi, sıcak bir selâm gibi derginin kapılarını açıyor okuyuculara. 
Edebiyat dergilerinden birinin, herhangi bir yazarın, yeni çıkmış bir iki kitabın 
vs. künyesini çıkaran Ünal, bunu parlak, keşifçi ve kendisini okutan bir üslûpla 
yapıyor. Yazılarında kendi niyet ve fikirlerine karşı fazla toleranslı davransa da, 
düşüncelerinin hamlaşmasına önlem olacak paradoksal bir çatı oluşturması bu 
sorunu gideriyor. Ünal’ın ortama içerden baktığı kadar dışarıdan bakmaya talip 
olması rasyonel sonuçlar elde etmesini sağlıyor. Ayrıca cinsiyetine hemcinsi şa-
irler kadar yüklenmemiş olması da düşünceleri üzerindeki ön yargıları bir nebze 
olsun perdeliyor.

Merkez dergi olmasına rağmen kitap eleştirilerine, güncel birtakım tartışmala-
ra yer veren Dergâh, kişisel yakınmalara pek müsaade etmeden, usturuplu eleştiri 
yayımlama politikasına devam etti. Derkenar sütunlarını genelde yeni çıkan kitap 
incelemelerine ayıran dergide genç şairlerimizden Furkan Çalışkan “Modern Şii-
rin Kodları” başlıklı incelemelerini bölümler hâlinde yayımlamaya devam ederek 
arkadaki gruptan, öne çıkarak ayrıldı. Birtakım teorik ve pratik fikirlerini mo-
dern şiir üzerine istifleyen Çalışkan, günümüz şiirinden aldığı doku örnekleriyle 
konunun mahiyetini belirleme konusunda çaba sarfediyor. Tabii “Modern Şiirin 
Kodları” çoğaldıkça muğlâklaşması ve yazarın kendi terminolojisinden, dahası 
metotlarından sapması da söz konusu olabiliyor. Her ne kadar Çalışkan, düşün-
celerini şiirlerin yedeğinde ilerleterek kontrolü ele almak istese de şiirler üzerin-
den vardığı “mutlak tespitler!” yazının, okur sıfatıyla düşüncelerimizi kuracağımız 
merkezin dışına taşmasına sebep olabiliyor.  Örneğin Dergâh’ın Kasım sayısında 
(249) “Modern Şiirin Kodları IV / Estetiğin Katı Talebi” başlıklı yazısında Süley-
man Çobanoğlu’nun “Gelse de Trenden” isimli şiirini irdelerken şiirin yorumunu 
okuyucunun talep ettiği şeylerin önüne koyması kastettiğimiz sorunu doğuruyor. 
Bir süre sonra “Modern Şiirin Kodları” adı altında Çobanoğlu şiiri hakkında genel 
bir değerlendirme okuyoruz hissi uyanıyor: “Günümüz şairi sözcüğü alıkoyar; Ço-
banoğlu ise serbest bırakır, hatta ona doğal ortamında eşlik eder… Çobanoğlu şii-
ri, ilham ve hâlâ mevcudiyetini koruyan şiiriyet olgusuyla birleşerek modern Türk 
şiiri içerisinde marjinal bir yere sahiptir.” Yani Çalışkan’ın bu bölümdeki tespitleri 
modern şiire ya da kodlarına değil, “Modern şiirin ikonu” olarak kabul etmemiz 
koşuluyla, Çobanoğlu şiirine bir vurgu yapıyor.
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Aslında Çalışkan eleştirel bağlamda yaşıtlarına göre daha derli toplu ve akıllıca 
bir iş ortaya koyuyor. Ama bir taraftan, kavramsal bulgulamanın dayattığı temel 
sorunlarla boğuşmak zorunda. Yani bu elle tutulur çabasını, adını koyduğu şekliy-
le, metottan kopmadan ilerletmeyi başarırsa bir sonuca varması mümkün. Hem 
de ortamın eleştiri ortalamasının üstünde bir puanla.

Derginin 243. sayısının derkenar sütunlarında yer alan Murat Sözer imzalı “Li-
rizmin Günceldeki Gölgeleri” başlıklı yazı, lirik şiiri epik şiir özelinde didiklemeye 
girişen, tamamına katılmasak da, puanını fazla kıramayacağımız bir yazı. Sözer, 
lirikle epiği karşılaştırmalı olarak incelerken bu iki şiir türünün günümüz şairi ve 
şiiri açısından olumsuz yanlarını da inceliyor. Lirik şiirin gençlerin şiire başlangıcı 
için hâlihazırda bir yol olarak bulunmasının, lirik şiirin hakkını veren şairlerin işini 
zorlaştırdığını söyleyip bizim “ama” dememize fırsat vermeden ekliyor: “Tabii bu 
zorlaşma durumu bugün bütün şairler için de sürüyor bir yandan.” Sözer “Liriğin 
dağılış sebepleri” alt başlığını kullandığı yazısının bu etabında lirik şiirin epik şiir 
karşısındaki zayıflıklarını, epikle liriğin ortak yanları paralelinde işliyor. Burada 
epik şiirin “tecrübe edilen şiir” katında olduğunu vurgularken lirik şiirin, şairinin 
bile bilmediği çapraşık, belki basit ve genel anlamda uçucu duygularla yazıldığını 
savunuyor.  Ya da biz söylediklerinden bunu çıkarıyoruz. Sonuç itibariyle Sözer’in 
yazısı, karşısına alternatif fikirler koyabileceğimiz, şiirin işleviyle haşır neşir olan, 
eleştirel bağlamda sevinebileceğimiz bir yazı. Buradaki fikirlerin önünün arkası-
nın doldurulması gerekiyor olabilir; ama içinin öylesi boş olmadığı kesin.

“Heves” Giderken Ne Not Bıraktı?

2004 yılında yayın hayatına başlayan Heves, elini, kendisi gibi olmaya muktedir 
birçok dergiden daha çabuk tutarak sabun köpüğü bir popülerliğe kavuşmuştu. 
Gençlerin ısırıcı tavırları ve bir o kadar muhayyer fikirleri, beklenenin aksine dı-
şarıya git gide munis bir topluluk havası sezdirince derginin çevrede antantlar 
kurması uzun sürmedi. Sonuç olarak dergi doldur boşaltlarla 6 yıl devam etti yo-
luna… Eleştiri açısından en büyük eksiği, eleştiri metinlerinin kapsam olarak bir 
sistematiğe bağlı olmayışıydı belki de. O kadar ki, işi, Ömer Şişman’ın şiirlerini 
sinema efektleriyle okumaya kadar vardıran gevşek bir zemine kadar sürükledi-
ler. En azından değneğin bir ucu buydu. Bu, eleştiri malzemesi ve üslûp açısından 
kadroya bir hücum kolaylığı sağlasa da, uçucu ve laubali tespitlerin dergi bünyesi-
ne sızmasını engelleyemedi. Tabii, bu esnek tavrın bilinçli işletilmesi durumunda 
standart bir derginin başından bir yığın musibeti kovacağı varsayımı bir kenara 
konulabilir. Ancak Heves’in tempo, tutum ve söylemleri açısından, sadece yadır-
gatıcı olduğunu dillendirilebiliriz.

Tüm defosuna rağmen edebiyat ortamına sunacak malzemesi olan bir dergiydi 
Heves. Seyrek ve eksik de olsa şiirin merkezine yönelik sorgulamalarda, birtakım 
pratik çıkarsamalarda bulundular. Bu yazılara, yukarıdaki basit sentezden kalka-
rak eğilirsek, ne iyi, ne kötü buluşlardı demek icap eder. Öyle diyelim ve şimdi 
bunlardan gözümüze görünen birkaç şeye değinerek Heves sayfasını kapatmış 
olalım.
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Düşünceleri, derginin siyasetiyle at başı giden Ali Özgür Özkarcı’nın 24 ve 25. 
sayılarda birbirini izleyen, “şiire vurulan darbeler” (27 Mayıs ve 12 Eylül) içerikli 
yazıları, fikirsel eksiltmeler olsa da derli toplu bir görüntü çizdi. Yazıların geneline 
bakılırsa Özkarcı makul şeyler de söylüyor; ancak iş bunlardan bir sentez üretme-
ye gelince daha çok ambalajlamayı seçiyor. Özkarcı’nın bahsettiğimiz yazılarından 
“Beş Şair Beş 80” başlıklı yazısı; bir taraftan 80’lerin şiire ve sola yaptığı etkileri 
tartarken, diğer taraftan 80’li solcu şairleri 12 Eylül’ü bahane ederek diğerlerinden 
ayıklamaya girişiyor. Ancak ortaya çıkan sonuç tam anlamıyla alelâde çabaların 
bir terkibi olmaktan kurtulamıyor.

“80’li yıllar şiiri (dibe vurmuştur) sağcı ve solcu şairlerin kavgayı sineye çe-
kip uzlaşı sergilediği, politik ve poetik açıdan amorf bir dönemdir. 80’lerde solun 
argümanları silikleşmiş ve sol dönem boyunca bu musibetle uğraşmak zorunda 
bırakılmıştır…” Yamasını bizim yaptığımız bu tespitler Özkarcı’nın “Beş Şair Beş 
80” yazısının kalkış noktasıdır. Fakat buradan kalkarak nispeten yükselişe geçen 
yazının alçalışı ise, kuyruğuna eklenen beş ismin (Ahmet Güntan, Ahmet Erhan, 
İzzet Yaşar, Akif Kurtuluş ve Haydar Ergülen) bir kefeye konmasıyla gerçeklemiş-
tir. Özkarcı açıkça, bu şairlere bakarak “(…) dönemin fotoğrafını daha ayrıntılı 
şekilde inceleme imkânı bulabiliriz” diye düşünüyor. Yazının son kertede bir sol 
aranjmanına dönüşmesi işte bu atıfla başlıyor. Yani bir anlamda okuyucu olarak 
başladığımız yere geri döndüren “toplama” bir yorum var ortada. Sonuçta okura 
bir şey sezdirmeye yeltenen bu yazıya “banyoda yarım bırakılmış bir fotoğraf” der-
sek Özkarcı’nın maruzatını da pas geçmemiş sayılırız.

Utku Özmakas’ın derginin 25. sayısında yer alan “Gizli Oyuklar ve Aralıklar” 
başlıklı yazısı, ortak (ısmarlama) şiirden şiir ödüllerine, siyaset şiir ilişkisinden 
edebiyatçının sorumluluğuna değin belli bir alanı üstünkörü taramaya niyetlenmiş 
çiğ bir metin. Özmakas, eleştiriyle köşe yazarlığı arasına sıkışmış bir üslûpla me-
selelere yaklaşırken, yargılarının içerisini, onları “kısa keserek”,  biraz boşaltıyor. 
Temelde şiirimizin problemi olacak şeyleri, hiçbir şekilde problem olmayan şey-
lerle yan yana işlemesi meselenin derinlerine inmesini engellerken, işe yaraması 
muhtemel tespitlerini de polemiğe daha bir yakınlaştırıyor. Özmakas ve Heves’in 
genel eğilimlerine uyan bu yazının ancak Heves-Özmakas ilişkisi içerisinde sağ-
lam bir yere oturtulabileceğini söylersek taliplisi için yazı hakkında manidar bir 
son söz sarfetmiş oluruz.

Derginin jübile sayısına da değinmeden geçmeyelim şimdi. Osman 
Çakmakçı’nın Şair Bejan Matur’un üç sıfatını -kadın, Kürt ve Alevi- kastederek 
oluşturduğu “Mağdur ve Mağrur” başlıklı yazısı, olabildiğince çıplak bir dille ve 
açık yüreklilikle yazılmış. Çakmakçı, feminist düşüncenin karşısına konacak cins-
ten bir fikir değil, sosyolojik bir olgudan yola çıkarak Bejan Matur’un yazdıklarının 
bağıl değerini arıyor. Kadın imgesinin günümüzde başlı başına bir imtiyaz nedeni 
olduğu düşüncesine ek olarak Kürt ve Alevi sıfatlarının da “ezilen” imgesi taşıdığı 
için, sahibine artı puan getirdiğini, bu nedenle kadın şairin (Bejan Matur’un) ne 
yazarsa yazsın ilgi çektiğini söyleyen Çakmakçı, kadın şairlerin profillerine yeni-
den göz atmaları için açıktan ihtar mektubu yolluyor.
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Son sayısında Sonat dergisinin genç ekibine sayfalarını açan Heves, bu ekip-
ten, Sonat’tan öteye dair umutlanamayacağımız kuşkusunu içimize yerleştirerek 
aramızdan ayrıldı. Bu genç yeteneklerin, Sunay Akın’ı bir şair olarak kaybettiğimi-
zi, sitem edecek denli içselleştirmelerinin yanı sıra, Ah Muhsin Ünlü’nün çiziktir-
diği çerçeveye hapsolarak büsbütün yıpratılmış bir yenilik fikri üretmeleri, dahası 
parodiyle ihya olacağımıza dair hâlâ çocuksu bir enerji taşımaları, kendi hesapları 
açısından sonucun hâlâ sıfıra yakın çıktığını gösteriyor. Formüle bir daha göz at-
mak gerekiyor olabilir. Sonuç olarak, elbette sadece bir söyleşiye kanıp onca emeği 
boşlamak mümkün değil. Bunun için fazladan iyi niyete bile ihtiyaçları yok. Çünkü 
“elde var bir” demek poetikanın tek başına üstesinden geleceği ya da süpüreceği 
bir şey değil zaten. Yani söz konusu genç şairler, son kertede şiirlerinin uyandıra-
cağı intibanın yanına, poetikayla ürettikleri bu işlevsiz aparatları koyma ihtiyacı 
duymasalar da olurmuş.

İhtiyar Varlık  

Seksen yıla yaklaşan mazisine saplanıp kalan Varlık, birçok edebiyatçı için bir 
mola yeri. Bunun orada sürekli bulunanlar için kesinlikle bir anlamı var. Bu, 
Varlık’ta başlayan edebi bir tartışmanın gene orada bitmesine ön ayak olan keskin 
ve ilkel bir işleyiş doğuruyor. Belki de derginin yaşına hürmetten, yaygara kopar-
mıyor kimse. Yaş demişken, derginin genç yazar / şair “alımının” da aynı mü-
nasebetle gerçekleştiğine vurgu yapalım. Varlık’ta kendisine yer bulmak isteyen 
genç birisinin, elinde avucunda ne varsa dışarıda bırakması, yeniden bir ünsiyete 
kavuşması gerekiyor. Çünkü derginin “sivil” bir işleyişi hiç yok. Kurumsal ağırlık 
tam anlamıyla gövdesinin üstüne çöküyor. Bu nedenle Küçük İskender’i bile “bü-
yük” olarak denemek şartı arıyorlar. Aşırılıklarını bünyelerinden tecrit edenlerin 
bir iki önemli koşulu daha yerine getirmeleri durumunda dergi bünyesine kaydı-
rılmaları mümkün oluyor. Ama bu eleştiriler, temelde Varlık’ın vizyonuyla ilgili. 
Hem oradakilerin, hem de biz buradakilerin karşılıklı birbirimizi “dışarıda” kabul 
ediyor oluşumuzdan kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Sonuç olarak Varlık’taki bu 
günübirlik şeylerle ilgilensek de, ilgilenmesek de edebiyat ortamı açısından pek 
belirleyici bir yanı olmuyor zaten. Ne var ki tüm bu kalın çizgilerimize rağmen der-
ginin yaşına başına veremeyeceğimiz şeyler de gözümüze takılmıyor değil. Onlara 
da, şimdi ihtiyati tedbir kararı uyguluyoruz.

İkinci Yeniyle ilgili birbirinden kopuk tartışmaların yarısı İkinci Yeni şairleri-
nin poetik açıdan gevşekliğinden kaynaklanıyorsa; diğer yarısı da bunu kendin-
ce sıklaştırmaya çalışan, yakın takipteki şair ve eleştirmenlerin hodbinliğinden 
kaynaklanmıştır. Elbette, dönemin şairlerinin suç gibi birbirinin üstüne attığı bu 
biricik akım, geriden gelenlere doldurulabilecek birçok boşluk bırakmıştı. Özellik-
le akımın çıkış yıllarında kurucu şairlerinin kararsız beyanatları bu tartışmaların 
dedi kodu katına inmesinde birinci derece etkiye sahiptir. Kimi iyi niyetle yapı-
lan bu dolguların çoğu, yerine oturmadığı gibi eğilip bakana da çorak bir toprak 
bırakmıştır. Bu toprağı kendi mahsulüyle zenginleştirmeye çalışanlar ise sadece 
kendi tohumunu çürütmüştür. Şimdi buradan hareketle; eğer sağın İkinci Yenisi 
başka, solun İkinci Yenisi başka, İkinci Yeninin kendisi de bambaşka şeyler ise 
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burada şiirin lehine işleyen hiçbir şey yok demektir.  İşte tam bu nedenle İkinci 
Yeni hakkında yazacağımız bir yazı için kullanacağımız kaynak tenkitlerin ya da 
tenkit kaynaklarının dikkatlice seçilmesi; aksi takdirde birçoğunun yazımızı yan-
sız ve yalansız olmaktan alıkoymayacağı aşikârdır. En azından adresteki evin inşa 
edildiğinden emin olalım.

Sözü fazla uzatmadan gelelim asıl konuya. Haydar Ergülen’in Varlık’ın 1237. 
sayısında (Ekim 2010) Sezai Karakoç’un İkinci Yeni içindeki hakkını teslim etme-
ye yönelen “Sezai Karakoç, İkinci Yeni ve Taha’nın Kitabı” başlıklı yazısı “Sezai 
Karakoç İkinci Yeninin Neresinde?” sorusunu sormakla başlayan bir dizi art niyeti 
içerisine damlatan standart bir içeriğe sahip. Gene de yazının fenalığı, Ergülen’in 
kafasına koyduğu şeyin neredeyse tam tersini yapmış olmasında değil, tersini yap-
mayı kafasına koyduğu şeyi oldukça düz yoldan idare etmeye çalışmasında diye-
biliriz ancak. Fakat Ergülen bu yazıyı “Sezai Karakoç’un İkinci Yeni içerisindeki 
(merkezindeki) pozisyonunu dışarıya kaydırmaya (kendi aklınca) yönelik” olarak 
yazdığını düşünüyorsa tüm sözlerimizi sil baştan yapmamız gerekecek. O zaman 
da, hiçbir katma değeri olmayan standart bir yazıyı konuşuruz ya da konuşmayız 
olur biter.

Ergülen’in bir bitirme tezinden aldığı  “Sezai Karakoç İkinci Yeninin Neresin-
de?” sorusunu yazısına çıkış noktası kabul ederek Sezai Karakoç’un İkinci Yeni 
içerisindeki yerini “soldan soldan” parsellemeye çalışması, İkinci Yeniden biraz 
olsun anlayan herhangi birisinin bile içine kurt düşürecek cinsten bir yordama sa-
hip. Yukarıda sözünü ettiğimiz soruyu kastederek “Bu teze gelinceye kadar, elbette 
daha sonra da, İkinci Yeni ile ilişkisi her zaman tartışılan tek ‘İkinci Yeni’ şairi 
Sezai Karakoç oldu” diyen Ergülen, yazının devamında Karakoç’u İkinci Yeninin 
dışına iten düşünceleri onaylamak için “metafizik”e kadar sıçrıyor.

Genellikle şiire değil İslâmcılığa kapak atmayı amaçlayan yazarlardan alıntı 
yaparak tezini güçlendirmeye çalışması da yazısının ve niyetlerinin en çok sırı-
tan kısmı. Yoksa ki bu mevzuyla kıyısından köşesinden ilgilenen insanlar bile 
Sezai Karakoç’un İkinci Yeni içerisindeki yerini bulmak için Ece Ayhan’ı geçip 
Ebubekir Eroğlu’na müracaat etmek gerekmediğini bilir. Ergülen’in alıntıları 
(buna Karakoç’un kendisinden yaptığı alıntıları da katabiliriz) çoğunlukla Sezai 
Karakoç’un İkinci Yeninin merkezinde olmadığına vurgu yapan cinsten. İkinci 
Yeni Sezai Karakoç, Cemal Süreya gibi isimlerle doğan, bir anlamda onları do-
ğuran bir akımın adıdır.  Edip Cansever ve Turgut Uyar gibi şairlerse şiirlerini bu 
akımın etkisiyle kurabilmişlerdir. Bunları iyi bildiğini düşündüğümüz Ergülen’in 
onları geçip buraya gelmek için epey zahmete katlandığını varsayabiliriz.

Varlık’taki eleştirilerle ilgili diğer bir notumuz ise 1228. (Ocak 2010) “Şiir ve 
Folklor” sayısı üzerine olacak. Bir edebiyat dergisi için fazla akademik bir dil kul-
lanarak Cemal Süreya’nın “Folklor Şiire Düşman” düşüncesine göndermelerde 
bulunan, en fazla iyi bir bitirme tezi olabilecek bu “klişe” dosyayı basit bir dille 
iki şekilde eleştirebiliriz. Bir kere folklor-şiir ilişkisine Cemal Süreya’nın ortaya 
attığından daha ilerde ve pratik bir şey kazandırmamış. Tabii, yazının çok yerde 
Süreya’nınkiyle kıyaslanmayacak, hatta ilişkilendirilemeyecek derecede uzak bir 
şeyden dem vurduğunu, ayrıca ansiklopedik bir yanı olduğunu belirtelim. Yazıyla 
ilgili eleştiri konusu olabilecek asıl nokta ise şudur:  Şiirde yeniliğin görsel şiire va-
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rıncaya dek tüm kanallarının kurcalandığı bir dönemde folklor-şiir ilişkisi üzerine 
dosya açmak düpedüz, sabit fikirlerin kucağına atlamaktır. Sonuç itibariyle şimdi 
bu yargıları daha üstte yansıttığımız Varlık Politikası’nın özet görüntüleriyle bir-
leştirirsek; bazı maçların hiç oynanmadan da nasıl bitebildiğini örneklendirmiş 
oluruz.

Diğerleri…

Ücra, ilk çıkış yıllarıyla ikinci dönemi kıyaslandığında level atlamış bir dergi olarak 
değerlendirilebilir. Eski dönemine kıyasla hem mahiyeti, hem pratikleri açısından 
daha geniş bir önsöze sahip olduğu kesin. Bir kere yazar çizer kadrosuyla oldukça 
genişledi. Bu da fikirlerin bir bütün hâlinde ve ayrı ayrı bir ağırlığa erişmesine 
katkı sağlıyor. Bu nedenle derginin tam anlamıyla, eskisi kadar keskin tavırlarla 
bir janra asıldığı söylenemez. Her ne kadar eskiden olduğu gibi Murat Üstübal 
ve Bülent Keçeli -sadece söyleşileriyle bile- derginin ağırlık merkezini oluştursa-
lar da, bahsettiğimiz çevrenin genişlemesi ister istemez dergiye yönelen bakışla-
rın seyrini değiştiriyor. İşte tam da bu bakış açısıyla etiketlediğimiz bazı eleştiri 
yazılarından bahsederek sözümüzü tamamlamış olalım. Derginin 35. sayısında 
(Mayıs-Haziran) Murat Üstübal’ın “İkinci Yeniyi Aşmak” başlıklı yazısı İkinci Ye-
niyi fetişleştirenlerin aynı zamanda ve aynı yolla sonunu da getirdiklerini üsteler-
ken İkinci Yeni şiiriyle iş görenlerin (İkinci Yeni fetişistleri) onu mevcut şairlerin-
den bile daha çok savunduklarını ve bunun da kullanıldığı bölgede bir tıkanmaya 
sebep olduğunu dile getiriyor. Üstübal’ın eleştirilerini önerilerden çok sorularla 
tanıtlamaya çalıştığı yazısı kuramsal bir eşiğe yakın dursa da gündelik tespitleriyle 
günümüz şairine, özellikle dile vurgu yaparak açıktan bir şeyler söylüyor: “Şiirde 
aşılması gereken temsil özelliğini yitirmeye başlayıp hükümranlaşan poetik dildir. 
İkinci Yeniyi aşmamız gerektiği üzerinde durduğumuzda şiirin kendisi üzerinden 
değil, yaşamsal temsiliyetin gerekliliği üzerinden baktığımızı söylemeye gerek 
duymuyorsak, bunun yalıtılmış şiirsel bir fetişizm üzerinden konuştuğumuz an-
lamına gelmediği bellidir.”

Derginin 37. sayısında (Eylül Ekim) yer alan Ömer Aksay imzalı “Şiirde Geri-
lim, Şiirle Gevşeme” başlıklı yazısı, şiirle ilgili bazı meselelere İkinci Yeni üstün-
den pergel döndüren bir yazı. Aksay, “kabz makamından bast makamına geçiş” 
parantezini açtığı bu yazısında ironik bir üslûpla, sonuca dayalı bir yoruma ula-
şıyor. Edebiyatçı siyasetiyle şiirimize oturtulmuş bazı peşin fikirleri poetik değil, 
“siyasi” bir dille yargılayan Aksay’ın iç gıdıklayıcı tespitleri, İkinci Yeniyle günü-
müz şiiri arasındaki yıkık köprülerden bir yol tercih etmemesi sebebiyle de ayrıca 
dikkat çekici.

Aşkar, taşrada çıkan oturaklı bir dergi. Türk şiirindeki kritik meseleleri irde-
leme konusunda sergilediği istikrar onu muadillerinden ayırıyor. Zaman zaman 
Osman Özbahçe, Ercan Yıldırım gibi deneyimli isimlerin de omuz verdiği dergi 
bu yıl “İsmet Özel” üzerine çıkan özel sayısıyla (13) ağırlığını hissettirdi. Türk şii-
rinin büyük şair ve düşünce adamlarından olan İsmet Özel hakkında birçok genç 
isim ilgili dosyada kalem oynatarak Özel’in şiir ve düşünce dünyasını enine boyu-
na parsellediler. Özel’in bir söyleşisinin de yer aldığı dosyada İdris Ekinci’nin bir 
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parça fanatizm içeren “Tercih ve Teklif” başlıklı yazısı Özel’e yoldaşlık etmek için 
gerekçelerimiz üzerine genel bir bakış attı. Ercan Yıldırım’ın, “İsmet Özel’de Türk-
lük” başlıklı yazısı, İstiklâl Harbi sonrası davayı “satanlarla” “güdenlerin” adım-
larını hesaplayarak, bu bağlamda Özel’in düşüncelerinin zevkine varacağımız bir 
noktayı işaretledi. Yıldırım, Özel’in temel düşüncelerini ve bunları yoğaltarak bir 
hareket tarzı belirlemek isteyenleri tarihsel perspektif içerisinde irdeleyerek şairin 
“Türklük” vurgusunun bir Türk için vatani görev anlamına geldiğinin altını çizdi. 
Öte yandan Osman Özbahçe’nin İsmet Özel’in şiirlerinde geçen “kara” kelimesin-
den yola çıkarak kesin bir dille çözümlemelere giriştiği yazısı, Özel’in şiir serüve-
nini, şiirlerinde geçen kelimeleri, bu kelimelerin psikolojik varyasyonları ve teknik 
karşılıklarını farklı açılardan ele alan, okunaklı, bembeyaz bir listeydi.

Gerçek Hayat dergisi, konumuz şiir olunca, konsept gereği biraz uzağımıza 
düşen bir mecmua. Fakat Osman Özbahçe’nin burada ayda bir yayımlanan esaslı 
sorgulamalarına değinmeden geçmek olmaz. Özbahçe şiirimizin kalbindekiyle mi-
desindekileri birbirine karıştıranlara karşı ortama temiz kan enjekte eden tespit-
leriyle deyim yerindeyse okuyuculara şiirimizi bir kere daha açıktan tebliğ etmiş 
oldu. Dergiciliğimizin başat sorunlarından; şair / şiir-millet bağına, modernizmin 
Türk şiiri üzerindeki izleğinden, şiirimizdeki bürokratik engellemelere değin bir-
çok konuyu gündeminden tecrit etmeden tartışan Özbahçe, buradaki yazıları bir 
bütün olarak göz önüne alınırsa; şairlere ve okuyuculara sorumluluklarını yerine 
getirmelerini kolaylaştıracak talimatlardan oluşan bir kılavuz hazırladı, diyebiliriz.

Sonuç Yerine

2010 yılı eleştirel anlamda gerçek bir tazelikten söz edemeyeceğimiz herhangi bir 
yıldı. Bunda dergilerin geçtiğimiz yıllardaki yayın politikalarına, çıkış gerekçele-
rine sadakatle (körü körüne) bağlanmalarının payı büyük. Gerçi eleştirel konfor 
açısından bir ilerleme olacaksa bile bunun bir yıl gibi dar bir vakitte, gözle görü-
lür şekilde cereyan etmesini beklemek de hoşgörüsüzlük olur.  Ancak, tehditlere 
karşı teklifimiz odur ki, ortam kendisini alıcı gözle seyretmeyi terk ederek bir sa-
rahate kavuşacaktır. Sorun baştan beri bir farkındalık sorunudur. Yüksek egonun 
hepimiz açısından katlanılabilir bir şey olması gerekiyor oysa. Bunu, sırf sağlam 
bir egomuz olduğunu göstermek için bile tolere edebiliriz. Ancak önce karşımızda 
diklenen egoların “şişmiş” olmadığını iyice test etmemiz gerekiyor. Şimdiye dek 
tüketilen enerjiye bakılırsa patlayan egoların enkazını kaldıracak kredimiz de kal-
madı. Bu açıdan, edebiyat eleştirimizin işe, kendisini konuşarak devam etmesi bir 
çıkış olarak gözüküyor. Harcıâlem nutukları alaşağı etmek için geliştirilecek kanat 
ataklarından biri gibi de bakılabilir bu naçizane fikre. Tabii, üst sıralara oynadığı-
mızı unutmadan.



KAPANAN EDEBİYAT DERGİLERİ 
10 YILLIK KISA TARİH (2000-2010)
Selçuk Küpçük

Şiir-edebiyat dergilerinin kapanmasına ilişkin bu yazı kapsamında yapılan araş-
tırmadan şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor ki çoğu derginin yayınına başlamasına 
ilişkin kendi sunuş bildirgelerinde veya gazetelerin kültür-sanat sayfalarına yan-
sıyan metinlerde edebiyat dergiciliğimiz için yeterli malzemeye ulaşılabilirken, ne 
yazık ki bu dergilerin kapanma süreçleri hakkında bilgi edinmek çok zor. Lokal 
bir çalışma alanı olarak “edebiyat dergileri tarihçiliği” gibi bir başlık açarsak eğer, 
ortaya konan nadir çalışmalardan söz edebiliriz ancak. Erdal Doğan’ın yıllar evvel 
çıkan Edebiyatımızda Dergiler (Bağlam Yayınları, İstanbul 1997), Mehmet Can 
Doğan’ın Türkiye’de Şiir Dergileri (Hayal Yayınları, Ankara 2008) ve Öteki-siz 
dergisinin “1980’den 2004’e Edebiyat Dergileri” özel dosyası (sayı 18, Ocak-Şubat 
2004) bu anlamda çok kıymetli çalışmalar. Yazıyı hazırlarken yararlandığım kay-
naklar arasında bu eserler de yer aldı. Onun haricinde kendi kişisel arşivim, arka-
daşların arşivleri ve gazete, dergi, internet sitelerine yansıyan tanıtım metinleri ve 
söyleşilerdeki değinileri merkez alarak bir tarama yapmaya çalıştım. Ancak ortaya 
çıkıyor ki Türkiye’de dergiler üzerine yoğunlaşmaya kalkıştığınızda ne yazık ki ye-
terli literatür oluşmamış. Kitaba dönüşmüş kaynak eser bulmakta güçlük çekiyor-
sunuz.

Dergi çıkarmaktan ziyade, kapatmanın daha sancılı bir süreci işlettiğini düşü-
nüyorum. Pratik bunun böyle olduğuna sanırım delil. İçerisinde bulunduğumuz 
ya da tanıklık ettiğimiz çoğu dergi süreci bu bahsettiğimiz sancılı ortamın izle-
rini taşır. Özellikle bir yayınevi bünyesinde çıkmayan ya da kurumsal bir kimli-
ğin uzantısı olmayan edebiyat dergileri bir süre sonra kapanma eğilimine giriyor. 
Muhtemelen bu tür dergiler çıkarken de kapanacaklarını bile bile çıkıyorlardır. 
Ekonomik imkânların yetersizliği bu süreci hızlandırırken, varsa eğer dergiyi ya-
yına hazırlayan bir ekip, bu ekibin zamanla ilişkilerinin yıprandığını, dergilerin 
kimileri için bir iktidar aracı hâline dönüştüğünü görüyoruz. Hatta parçalanan 
yayın ekibinin bir süre sonra farklı dergi oluşumlarını meydana getirdiklerini, do-
layısı ile dergi meselesinin sürekli bölünerek çoğalan bir pratiği ortaya koyduğunu 
söylemek de mümkün. Buna olumsuz bir karşılık yükleyebildiğimiz gibi, kişilerin, 
toplulukların kendilerini ifade etme biçimi olarak dergilerin, böylesi yoğunluk-
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lu çıkış ve kapanışları, edebiyat dünyamızın da durağan olmadığının işaretidir. 
Ayrıca bazı dergi oluşumlarının temelde kapanmadığını, farklı dergi çıkışları ile 
sürekli kendisini yenilediğini biliyoruz. Dağılmalar ve eklemlenmeler şeklinde 
ilerlese de temel bir merkez etrafında toplanan dergi süreçlerine Aralık 1999’da 
çıkan Kırkayak ve Temmuz-Ağustos 2008’de kapanan Derkenar ya da Haziran 
1997’de çıkan Seyir ve Eylül 2009’da kapanan Beyaz Gemi dergilerini örnek ola-
rak vermek mümkün.

90’larda merkez dahil olmak üzere, Anadolu’nun birçok yerinde ortaya çıkan 
ve kapanan dergi tecrübeleri, 2000’li yıllara bir kazanım olarak aktarıldı. Bugün 
30 ve 40’lı yaşlarını soluklayan çoğu şair ve yazar bir şekilde bu dergi girişimlerin-
de bulundular ya da bizatihi dergi çıkardılar. 1980 sonrası sıkıyönetim ortamında, 
a-politize edilmeye zorlanmış ve zihinsel olarak içine kapanmış zamanlara koşut 
gelişen 80’li yılların şiir, edebiyat ve dergiciliğinin ardından, 90’larda yeniden ya-
pılanmaya çalışan şiir, edebiyat ve dergicilik tarihimiz, 2000’lerle beraber bence 
fazlalıklarını atan, poetik bağlamda farklılaşarak zenginleşen, tasarım, içerik ala-
nında çağın imkânlarını olabildiğince kullanan yeni bir koridora açıldı denilebi-
lir.

Kapanan dergileri araştırırken ortaya çıkan kaynak yetersizliği gösteriyor ki 
salt bu konuya yoğunlaşacak edebiyat araştırmacılarına ihtiyaç var. Dergilerini 
kapatmış şair ve yazarların bu süreçlerini metne dönüştürmeleri de ayrı bir ge-
reklilik.

2000’lerde kapanan dergilerin kapanışlarına gösterebileceğimiz bir önemli 
gerekçe de 26 Haziran 2004 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5187 sayılı “Basın Yasası”nın daralttığı alandır. Yasa çıktığı zaman gazete-
lerin kültür-sanat sayfalarına yansıyan metinler, çoğu derginin bu yasa ardından 
kapanacağı şeklinde idi (“Basın Yasası Dergileri Kapatıyor”, 23.9.2004, Zaman 
gazetesi).

2000’lerde yayınını sonlandıran dergilerin bir kısmı, çıkışını 90’larda ve hatta 
Adam Sanat gibi 1985’te yapmış dergiler olduğu için, öncelikle bu dergilere deği-
nildi. Tabi şunu da eklemek gerekli ki böyle bir yazı hiçbir zaman tam anlamı ile 
bütünü kapsayamayacaktır. Çünkü çıkmış ve kapanmış bütün dergilere ulaşmak, 
onlardan haberdar olmak neredeyse imkânsız gibi. Dolayısı ile yazımızı bütüncül 
bir taramadan ziyade, 2000’lerin fotoğrafını görmek açısından bir değini şeklinde 
ele almak sanırım daha doğru olur.

2000’den Önce Çıkan
ve 2000’lerde Kapanan Dergiler

2000’lerin ilk yarısında, daha evvel yayınına başlayan; ama değişik sebeplerle 
kapanan dergilerin başında Defter gelmektedir. Ekim-Kasım 1987’de çıkan ve 
2002’de kapanana kadar 45 sayı yayınlanan Defter, şiir ve edebiyatın yanı sıra 
farklı disiplin alanlarına yönelik metinleri ile her bir sayısı arşiv niteliğinde ürün-
ler ortaya koydu. Okuyucuya sunduğu kuramsal kitapları ile dikkat çeken Metis 
Yayınları bünyesinde çıkan Defter’in ilk dönem yayın kurulunda Meltem Ahıska, 
İhsan Bilgin, Nurdan Gürbilek, Orhan Koçak, İskender Savaşır, Semih Sökmen 
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isimleri geçiyordu. 1998’den sonra bu merkez isimlere Bülent Somay, Müge G. 
Sökmen, Saffet Murat Tura, Zeynep Direk, Zeynep Sayın ve İ. Kaya Şahin katıldı.

İlk sayısı Kasım-Aralık 1999 yılında çıkan Est&Non-Birikimler- toplam 8 sayı 
yayın yaparak 2001 yılında kapandı. Kaknüs Yayınları bünyesinde Cahit Irmak 
tarafından yayına hazırlanan dergi, gösterişli kapak tasarımları, büyük boy ebadı 
ile hemen dikkat çeken bir dergi oldu. Çıkış metninde “Est&Non kendi varoluşu-
nu ‘birikimlere’ dayandırdığı için, ayrıca bir ‘alan’ sınırlandırması yapmamış (…) 
Avangard bir ‘duruş’u olduğu hemen göze çarpıyor. Özenli bir tasarımı, uyarıcı 
bir albenisi var” denilerek özellikle bu farklılıkların altı bir kez daha çiziliyordu. 
Est&Non çıkmış olduğu süre içerisinde bahsettiği bu avangard duruşu korumaya 
çalıştı denilebilir. Hilmi Yavuz, Lale Müldür, Ali Günvar, İhsan Deniz, V. B. Bayrıl, 
Uğur Kutay, Alper Maral, Orhan Tekelioğlu, Seyyid N. Erkal gibi isimlerin yanı 
sıra çeviri metinlerinin de yer aldığı Est&Non kısa ömürlü yayın hayatına rağmen 
iz bırakan dergilerden birisiydi.

Adam Yayınları bünyesinde sunulan Adam Sanat dergisi ilk sayısını Aralık 
1985’te çıkardı. Uzun yıllar Memet Fuat’ın yayına hazırladığı Adam Sanat, ede-
biyat dergiciliği anlamında önemli bir yer tuttu. Başından beri aynı formatta ve 
düzenli bir şekilde yayınlanan dergide İlhan Berk, Fethi Naci, Can Yücel, Vedat 
Günyol, Gültekin Emre, Mehmet H. Doğan, Cevat Çapan, Gülten Akın, Tahsin 
Yücel, Ercümend Uçarı, Neşe Yaşin, Tarık Günersel, Ali Asker Barut, Selim İleri, 
Necmiye Alpay, küçük İskender, Oğuzhan Akay, Hüseyin Ferhad, Nurer Uğurlu, 
Sunay Akın, Altay Öktem, Önder Otçu, Fergun Özelli gibi farklı kuşaklardan ve 
farklı şiir-edebiyat anlayışlarından birçok isim ürün yayımladı. Bu anlamda Adam 
Sanat, merkez dergilerden birisi idi. Temmuz 2005’te kapanan derginin, Memet 
Fuat’tan sonra yayın yönetmenliğini Turgay Fişekçi üstlendi. Yine Adam Yayınları 
bünyesinde Semih Gümüş’ün yönetiminde ilk sayısını Kasım-Aralık 1995’te sunan 
Adam Öykü dergisi de Mayıs-Haziran 2005’te 58. sayısı ile kapandı.

Bir edebiyat dergisi olmamasına rağmen kitap eleştirisi alanında yıllarca 
önemli bir boşluğu dolduran Virgül, yine de ürün yayımlayan birçok yazarının 
aynı zamanda şair ve edebiyatçı olması ve kültür yayıncılığının vazgeçilmez zemini 
“eleştirel düşünce” alanında ortaya koyduğu performans bakımından işlevi dikka-
te alındığında yokluğu hissedilen çok önemli bir süreli yayındı. Pusula Yayıncılık 
bünyesinde ve Orhan Koçak’ın yönetmenliğinde 1997 yılında çıkmaya başlayan 
dergi aralıksız 12 yıl çıktı. 12 yıl bir dergi yayıncılığı için azımsanmayacak bir süre. 
Özellikle alanında tek olması ve eleştirel düşünceyi beslemesi bakımından Virgül 
131 sayı çıkıp kapandığı 2008 yılına kadar sayısız edebiyat, şiir, felsefe, sosyoloji, 
ekonomi, psikoloji, siyaset bilimi alanı ile ilgili kitabı eleştirerek-inceleyerek ülke-
mizin entelektüel birikimine nice makaleler bıraktı.

Kaşgar Aralık 1997’de Alper Çeker’in yayın sorumluluğunda Celil Civan, Alper 
Çeker, Ömer Erdem ve Cevdet Karal isimlerinin “dört genç adam” şeklinde künye-
de geçtiği ilk sayılarının ardından, yolculuğuna Ömer Erdem ve Cevdet Karal isim-
leri ile devam etti. Kitabevi Yayınları’nın katkıları ile yayına hazırlanan Kaşgar 
çıktığı süreç içerisinde kendine özgün bir alan doldurdu ve takip edilen dergilerin 
başında geldi. Küçük ebadı ve ilgi çekici kapak tasarımlarıyla İlhan Berk, Orhan 
Okay, Beşir Ayvazoğlu, Rasim Özdenören, Kamil Eşfak Berki, Enis Batur, Gültekin 
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Emre, Arif Ay, Cahit Koytak, Mehmet Taner, M. Can Doğan, Şaban Abak, Cihan 
Aktaş, Hüseyin Atlansoy gibi birçok ismin yanı sıra genç kuşak şair ve yazarların 
ürünlerini yayımladı. Kaşgar, Temmuz-Ağustos (37. sayı) 2004’te kapanana ka-
dar seçkin bir yayın anlayışı ortaya koydu.

KavramKarmaşa, Kasım-Aralık 1996’da Ankara’da Alaattin Topçu’nun yö-
netmenliğinde çıkmaya başladı ve ilk sayılarında kuramsal-eleştirel metinlerle 
yapılanan bir dergi olarak belirdi. Logosunun altında “Deneme Dergisi” notunun 
özellikle düşüldüğü bu ilk yayın döneminin ardından derginin yayın yönetmenliği-
ni Halim Şafak üstlendi ve KavramKarmaşa’yı şiir-eleştiri dergisi olarak yeni bir 
poetik mevziye oturttu. Bu süreçte dergi zaman zaman anarşist bir şiir-edebiyat 
anlayışı geliştirerek kendisini birçok dergiden ayrıştırdı denilebilir. 2003 yılında 
29. sayısında kapanan dergide Hayati Baki, Hüseyin Peker, Ergül Çetin, İhsan 
Tevfik, Soner Demirbaş, Betül Tarıman, Zeynep Uzunbay, Özcan Erdoğan, Hayri 
K. Yetik, Emin Akdamar, Hilmi Haşal gibi isimler yer aldılar.

Edebiyat ve Eleştiri dergisi Mart-Nisan 1992’de Ankara’da çıkmaya başladı, 
2007 yılında kapandı. Genel yayın yönetmenliğini Ahmet Yıldız’ın yaptığı dergi, 
15 yıl boyunca 94 sayı okuruyla buluşarak sayfalarında birçok şair, yazar ve eleş-
tirmene yer verdi. Çıktığı ilk günden itibaren kuramsal metinler, öyküler, şiirler, 
söyleşiler, özel dosyalarla hacimli bir içerik sunan Edebiyat ve Eleştiri, felsefi bağ-
lamda Marksist eleştiri anlayışının temsil edildiği ve son dönemlerinde ulusalcı 
paradigmaya yaslanan bir yayın anlayışı ortaya koydu.

Baki Ayhan T.’nin yönetiminde ilk 7 sayısı fanzin olarak hazırlanan Budala, 
Nisan 1998’de çıkmaya başladı. Toplam 27 sayı çıkan dergi 8. sayıdan itibaren 
“Şiir Ağırlıklı Edebiyat Dergisi”, 25. sayıdan itibaren de “Şiir Ağırlıklı Ortak Kitap” 
alt başlığı ile sunuldu. Baki Ayhan T.’nin 26. sayıda yayımladığı “Soylu Yenilikçi 
Şiir” metni, artık çok nadir gördüğümüz manifestolarından birisi olarak tarihe not 
düşüldü. Dergi 27. sayısında, derginin 1998 ve 2004 yılları arasında yayınlanan 
26 sayısından seçilmiş şiir, öykü, söyleşi, deneme ve poetik metinlerinden oluşan 
“Budala Kitabı”nı verdi.

Şair Kadir Aydemir tarafından hazırlanan ve küçük boyutu, katlamalı formu 
ile ayrışan Başka’nın ilk sayısı Kasım 1997’de çıktı. Künyesinde Noyirmiyedi’nin 
bir yayını olduğunu belirtilen dergi, katlamalı sayfalarında Celal Soycan, Cenk 
Koyuncu, Mesut Aşkın, Serdar Koçak, Gülseli İnal, Adil İzci, Altay Öktem, İrfan 
Yıldız, Deniz Durukan, Seyhan Erözçelik, Güven Turan, Şeref Bilsel, Gökçenur Ç. 
gibi günümüz şiirinin önemli isimlerine yer verdi. Kasım 2003 yılında 11. sayısı ile 
kapanan Başka, naif duruşu ve salt şiir yayımlaması ile 2000’lerin ilk yarısında 
yayınını sona erdiren dergilerden birisi idi.

Islık, Özkan Gültaş’ın yayın sorumluluğunda Celal Soycan, Sadık Yaşar, Mesut 
Aşkın, Ayşe Aydoğan’ın yayına hazırlığı ve ilk sayısı 1998 yılında çıkan bir dergi 
idi. Mersin’de çıkan Islık, ulusal karşılığı bulunan önemli dergilerden birisi olarak 
şiirler, poetik metinler, eleştiriler ve çeviriler yayımlayan bir dergiydi. Ahmet Ada, 
Hilmi Haşal, Osman Serhat Erkekli, Oğuz Özdem gibi isimlerin yanı sıra daha 
sonraki kuşaktan Kadir Aydemir, Emrah Altınok, Murat Üstübal gibi birçok ismin 
ürünlerine de sayfalarını açan dergi ara verip yeniden başladığı yayınına Kasım-
Aralık 2004’te çıkan 24. sayısı ile son verdi.
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İlk sayısı Ocak 1999’da Hüseyin Karaca yönetiminde çıkmaya başlayan 
Ünlem daha çok bir ürün dergisi olarak yayınını sürdürdü. 2000 yılında kapanan 
Ünlem’de şiir, öykü, deneme ve inceleme metinlerinin yayımlandığını görüyoruz. 
Alaaddin Özdenören’in “Dil Yordamı” başlığı altında dergiye ürün gönderen genç 
şairlerin şiirlerini de incelediği dergide M. Akif İnan, Rasim Özdenören, Arif Ay, 
İbrahim Eryiğit, Hüseyin Akın, İbrahim Tenekeci, Bülent Ata, Cihad Şahinoğlu, 
Ali Emre, Eylül Baran, Gökhan Akçiçek, Mustafa Uçurum, Yusuf Tosun gibi ön-
ceki kuşaklardan isimlerle genç kuşak şair ve yazarların bir arada bulunduğu bir 
yayın anlayışı gözlendi.

Atlılar Aralık 1999’da yayınlanmaya başlayan ve kuramsal metinleri ile dik-
kat çekip, neo-epik şiir iddialarını dillendiren bir dergi olarak diğer birçok yayın-
dan farklı bir yerde durdu. Hakan Arslanbenzer yönetiminde, Mehmet Erdoğan 
danışmanlığında, Hakan Şarkdemir’in şiir editörlüğünde Ezra Paund, Hüseyin 
Cöntürk, Emir Bereket, Türk Şiiri Özel Sayısı gibi özgün dosya çalışmaları sunan 
dergi 10. sayısından itibaren sayfa sayısında, kapak ve iç tasarımında farklılaşma-
ya gitti ve künyede sadece yönetmen olarak Hakan Arslanbenzer’in ismi kaldı. Bu 
ikinci döneminde yine Arslanbenzer’in kaleme aldığı “İslâmcı Şair Niçin Olmaz”, 
“Türkiye’de Kültürel İktidar Solda mı” gibi çarpıcı metinlerin yer aldığı Atlılar, 
kapaklarında dergi ekibinden şairlerin fotoğraflarını yayımlaması bakımından da 
ilgi çekti. Mart-Nisan 2005’te 15. sayısı ile kapandı.

90’ların sonuna doğru çıkmaya başlayan Edebi Pankart (Sivas), uzun süre 
ara verdiği yayınını yeniden sürdürmek amacı ile 2004’te Haziran-Temmuz 14. 
sayısını çıkarttı; ama bu aynı zamanda derginin kapanış sayısı oldu. Protest ede-
bi duruşu yayımladığı ürünler üzerinden yapılandırmaya çalışan dergi Burhan 
Gökçe’nin yazı işleri müdürlüğü, Kamran Deniz’in editörlüğünde çıktı. 14. sayı-
da ise editörlüğü Süleyman Ceran üstlendi. Dergide Ali Emre, İbrahim Tenekeci, 
Ali Ayçil, Hüseyin Akın, İsmet Emre, Suavi Kemal Yazgıç, Aydın Şimşek, Hüseyin 
Karacalar, Abdullah Bayındır, Ali Değirmenci gibi isimler ürün yayımladı.

Kitap ebadında çıkan ve bu hâli ile 1980 kuşağının bazı dergilerini format ola-
rak andıran Rüzgar dergisi (logosunda “Şiir Yaşam Kitabı” ibaresini kullandı) 
1998 yılından 2007 yılına kadar düzenli olmayan yayın periyodu ile toplam 6 sayı 
çıktı. Murat Koçak tarafından kimi sayıları Ankara, kimi sayıları İstanbul’da ha-
zırlanan dergide çeşitli iktibas metinlerinin yanı sıra şu isimlerin ürünleri yer aldı: 
Ahmet Erhan, Haşim Hösrev Şahi, Orhan Alkaya, Mehmet Taner, Salih Aydemir, 
Eren Aysan, Hüseyin Alemdar, Halil İbrahim Özcan, Cenk koyuncu, Bayram Balcı, 
Ruşen Hakkı, Özlem Sezer, Metin Fındıkçı, Cihan Oğuz…

Lika Nisan 1998’de Cevat Akkanat’ın yönetiminde Kırıkkale’de çıkmaya baş-
ladı. 4 sayfa ve abartısız tasarımına karşın Lika’nın sayfalarında önemli isimle-
rin ürünlerini yayımladıklarını gördük. Arif Ay, Bahattin Karakoç, Metin Önal 
Mengüşoğlu, Mehmet Aycı, Mustafa Akar, Cengiz Coşkun, İbrahim Yolalan, Yasin 
Mortaş, Hüseyin Kaya, Hüseyin Akın, Ogün Kaymak, Nurettin Durman, Mustafa 
Özçelik, Muammer Yavaş gibi isimlerin yanı sıra zamanla derginin kendine ait bir 
kadrosu da şekillendi. Toplam 46 sayı çıkan Lika, sınırlı sayfa sayısına rağmen 
küçük dosyalar hazırladı. Dergi Nisan 2004’te kapandı.
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Kunduz Düşleri’nin ilk sayısı Temmuz 1994’te çıktı. Düzenli olmayan bir ya-
yın periyoduna sahipti. Piya Yayıncılık bünyesinde sunulan dergi, logosunda “or-
tak kitap”, kapandığı (Ağustos 2002) 6. sayısında da “Mevsimsiz Şiir Kitabı” iba-
resini kullandı. Bir şiir dergisi olarak yayın yapan dergide Metin Kaygalak, Şükrü 
Erbaş, küçük İskender, Mahmut Temizyürek, Eren Aysan, Ahmet Telli, İsmail 
Mert Başat, Halim Şafak, Oğuz Özdem, Adnan Satıcı, Nevzat Çelik, Mehmet Çetin, 
Tuğrul Keskin, Namık kuyumcu, Akif Kurtuluş başta olmak üzere birçok şair ve 
yazar ürün yayımladı.

Seyir dergisinin ilk sayısı Haziran 1997’de çıktı. Vefa Taşdelen’in yönetmenli-
ğinde hazırlanan dergi Van’da çıkıyordu. Bir ürün dergisi olmanın ötesine geçme-
ye çalışan girişimi ile önemsenmesi gereken dergide özellikle estetik ve felsefe üze-
rine metinlerden bahsedebiliriz. Renkli kapakları ve ilk sayıdan itibaren belli bir 
standardı koruyan tasarımı ile Seyir, Anadolu’da çıkan belli başlı dergiler arasın-
da sayılabilir. Mayıs 2000’de birleştirilerek yayınlanan 11 ve 12. sayıları ile dergi 
kapandı. Seyir’in son sayısı “Osmanlı Özel Sayısı” olarak çıktı. Osmanlı-İslâm me-
deniyetinin kültür, sanat ve düşünce alanını kapsayan metinlerden oluşan bu son 
sayıyı ayrıca önemsemek gerekli. Dergide Müştehir Karakaya, Bekir Oğuzbaşaran, 
Celil Güngör, Deniz Baş, Hanefi Özbek, Hasan Boynukara, Mehmet Çelik, Muhsin 
Macit, Sevil Tepe gibi isimler ürün yayımladı.

Eylül 1997’da çıkmaya başlayan ve Ocak 2004’te kapanan bir başka Van dergi-
si de Hazan’dır. Yönetmenliğini Müştehir Karakaya’nın yaptığı dergi daha evvel 
Seyir’de toplanan isimlerin yeniden buluştuğu bir dergi oldu. İlk sayıları 4 sayfa 
olarak çıkan dergi, daha sonra sayfa sayısını artırdı. Bir ürün dergisi olarak çiz-
gisini oturtmaya çalışan Hazan’da Vefa Taşdelen, Bekir Oğuzbaşaran, Mehmet 
Çelik, Ahmet Kurbani, Ramazan Erzen, Mehmet Feyat, Nazir Akalın, Ramazan 
Seydaoğlu, Melih Erzen, Nurullah Ulutaş, Hasan Boynukara gibi isimler sürekli 
ürün yayımladı. Dergi 48. sayısında kapandı.

İlk sayısı Ekim 1992’de çıkan öykü dergisi Hayalet Gemi, tematik ağırlıklı 
bir yayın anlayışı ortaya koydu ve her sayısında farklı bir kavrama yöneldi. Son 
sayısı Eylül-Ekim 2002 tarihini taşıyan derginin yönetiminde Adnan Kurt, Murat 
Gülsoy, Selçuk Akman, Nazlı Ökten, Pınar Türen, Ergun Kocabıyık ve Yekta 
Kopan bulunuyordu. Merkeze aldığı konuyu deneme, öykü, fotoğraf, illüstrasyon 
ve resim ile işleyen dergi günümüz öykücülüğünün birçok isminin ilk ürünlerini 
yayımladığı bir yerdi aynı zamanda. Dergi toplam 68 sayı çıktı.

2002 yılında yayınını tamamlayan bir başka öykü dergisi de Üçüncü Öyküler 
oldu. Kadir Yüksel’in yayın yönetmenliğinde 1998’de çıkmaya başlayan dergi top-
lam 12 sayı yayınlandı. Özellikle yeni ve genç kuşak öykücüler için de önemli bir 
işlev gören Üçüncü Öyküler dergisi Kocaeli’nde hazırlanıyordu.

Şiir Ülkesi, Ocak 1996’da çıkmasına rağmen aynı yılın Ağustos ayında (8. sayı) 
yayınını durduran, sonra Mart 2003’te yeniden yolculuğuna kaldığı yerden devam 
eden bir dergi idi. Yayın yönetmenliğini Bedrettin Aykın’ın yaptığı dergi tabloid 
ebatlarda 8 sayfa biçiminde hazırlandı. Salt şiir ve poetik metinlerden oluşan bir 
yayın anlayışını sürdüren Şiir Ülkesi 22. sayıdan sonra ebatlarını küçültüp sayfa 
sayısını artırdı. 35. ve kapandığı 36. sayısını (Ocak-Şubat 2006) Şeref Bilsel’in ya-
yına hazırladığı dergide Ahmet Ada, Sedat Umran, Osman Serhat, Muhsin Şener, 



236 / Şİİr

Hakkı Çınar, Sabri Kuşkonmaz, Kemal Bek, Dilek İşcan, Kemal Gündüzalp, İrfan 
Yıldız, Halil İbrahim Bahar, Ahmet Günbaş, Şinasi Tepe, Mehmet Sadık Kırımlı, 
Gökhan Akçiçek, Hüseyin Alemdar, Serkan Engin, Mesut Aşkın gibi isimler ürün 
yayımladı.

Kül edebiyat dergisi Mart 1998’de çıkmaya başlayıp, yayınını 2000’lerde dur-
duran bir dergi. İnce uzun formatı ve sıra dışı kapak fotoğrafları ile dikkat çeken 
Kül dergisi ilk sayılarının logosunda “Sanat Edebiyat Seçkisi” ibaresini kullanırken 
daha sonra “Güncel Edebiyat ve Sanat Seçkisi”ni tercih etti. İlk sayılarında yayın 
yönetmeni Ali Hikmet Eren iken, ilerleyen sayılarda Bilal Kolbüken dergiyi devra-
lır ve kapanan kadar bu görevi sürdürür. Kül şiir, öykü, deneme, çeviri, söyleşi ve 
poetik metinler yayımlayan bir çizgi takip etti. Hayati Baki, Altay Öktem, Halim 
Şafak, Muhsin Şener, Zafer Ekin Karabay, İlyas Tunç, Gökhan Tok, Erdoğan Kul, 
Toprak Işık gibi isimler ürün yayımladı. İngeborg Bachman ve Şiir Özel Sayıları ile 
de ilgi toplayan dergi 55 sayı sonra 2004 yılında kapandı. Kül Edebiyat ve Sanat 
dergisinin yayın hayatından geri çekilmesini takip eden aylarda ise yayınevi bün-
yesinde yine Bilal Kolbüken’in yönetiminde iki farklı dergi oluşumuna daha rast-
lıyoruz. Bunlar ilk sayılarını Şubat-Mart 2005’te çıkarmaya başlayan Kül Öykü 
ve Kül Eleştiri dergileri. İlerleyen süreçte iki derginin kapanması ile beraber Kül 
Öykü dergisinin format değiştirerek Kül Öykü Gazetesi şeklinde yoluna devam 
ettiğini görüyoruz. Ocak 2007’de yayınlanmaya başlayan gazete 25. sayısıyla ka-
pandı.

Bahçe, Antalya’da çıkan bir dergi idi. İlk sayısını Haziran 1999’da yayınlayan 
dergi, Haziran 2001’de kapandı. İlk 10 sayısı Mehmet Tosun yönetiminde hazır-
lanan Bahçe tematik bir seçki olarak değerlendirilebilir. Aşk, kadın, gökyüzü, öz-
gürlük gibi temalar üzerine yoğunlaşan ve bu temalar ile ilgili şiir, poetik metinleri 
toplayan derginin daha sonra yönetimini Celal Hafifbilek üstlendi. Tematik der-
gicilik sürecini kapatan Bahçe, Şeref Erginbay tarafından ürün dergisi olarak bir 
yıl daha çıkartıldı.

Kasım 1999’da 4 sayfa olarak çıkan Kumyazıları, sonraki sayılarında 24 say-
faya kadar ulaştı. Selçuk K. editörlüğü ve Gökhan Akçiçek, Muammer Yavaş katkı-
ları ile yayına hazırlanan dergi, protest tavrı ve eleştirel metinleri ile kendisine öz-
gün bir yer edinmeye çalıştı. Orhan Tepebaş, Tahir Karaç, İbrahim Yolalan, Faruk 
Yazar, Bünyamin Atıcı, Ömer Yalçınova, Dursun Ali Sazkaya, Levent Şen, Özcan 
Ünlü, Kamil Büyüker, Mustafa Uçurum’un yoğun olarak ürün yayımladığı dergi 
küçük hacmine rağmen Ali Şeriati, Kafka, İ. Bachman, Bejan Matur, Azer Yaran, 
yeraltı dergiciliği ve 1980 kuşağı şiiri gibi konuları tartıştı. Ordu’dan hazırlanan 
Kumyazıları Ocak-Şubat 2003’te yayınlanan 14. sayısı ile kapandı.

Gendaş Yayıncılık bünyesinde Adnan Özer’in yönetmenliğinde Nisan 1999’da 
çıkmaya başlayan E, derginin tamamına yayılan renkli tasarım, kalın kâğıt kalite-
si ve geniş dağıtım ağı ile 90’ların sonundan 2000’lere sarkan önemli dergilerin 
başında geliyor. Adnan Özer’in aynı günlerde Öküz dergisine verdiği bir söyleşide 
“edebiyatımız Marksist kontrollüdür” sözü ardından yaşanan gelişmeler, E’den ay-
rılmasına kadar vardı ve 19. sayıda dergi ekibinden Hasan Öztoprak “Yol Ayrımı” 
başlıklı bir yazı ile okuyucuya durumu açıkladı. Sonraki dönemde de E’nin yayın 
yönetmenliğini Öztoprak devam ettirdi. Dergi öykü, şiir, eleştiri, kitap, müzik al-



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 237

bümü tanıtımı, söyleşi içerikli bir yayın anlayışına sahipti. Hilmi Yavuz, Nülifer 
Kuyaş, Veysel Çolak, Feyza Hepçilingirler, Merih Akoğul, Elif Şafak, İskender Pala, 
Necati Mert, Metin Celal gibi isimler belirlenmiş alanlarda yazdılar. İhsan Oktay 
Anar, Haydar Ergülen, Orhan Alkaya, İlhan Berk, Vivet Kanetti, Orhan Pamuk, 
Sema Kaygusuz, Ayfer Tunç, Lale Müldür gibi, her sayının kapağında özellikle bir 
şair veya yazarın öne çıkartılıp ve içeride de kendisi ile bir söyleşinin yapıldığı der-
gide, günümüz şiir ve edebiyatından birçok isim ürün yayımladı. E, güncel olanla 
ilişkisini düzeyli bir seviyede şekillendiren bir çizgi takip ederek, kapandığı 65. 
sayısına kadar (Ağustos 2004) dikkat çeken dergilerden birisi oldu.

2000’den Sonra Çıkan ve Kapanan Dergiler

Mecaz, Adnan Satıcı ve Nizamettin Uğur’un yayın yönetmenliğinde 2000’de 
Ankara’da çıkan ve Mart 2000 tarihli 2. sayısı ile erken kapanan bir dergi oldu. 
Hicri İzgören, Enis Batur, Ahmet Erhan, Halil İbrahim Bahar, Ahmet Telli, Mehmet 
Taner, Serdar Aydın, Remziye Arslan, Gökhan Tok, Figen Uygar Melekoğlu gibi 
isimlerin ürün yayımlandığı Mecaz, özellikle tasarımı ile de dikkat çekti.

İstanbul / Silivri’de İhsan Tevfik Kırca’nın yönetiminde ilk sayısını Mart 
2000’de çıkardı. 13. sayısına kadar Çıkın sonraki sayılarında Şiirli Çıkın ismini 
kullanan dergi büyük boyutu ve kullandığı kalın kâğıt ile hatırlandı. Ayrıca 13. 
sayıdan sonra 4 sayfa gibi küçük bir hacme indirilen dergi ilk kez ürün yayımla-
yan genç kuşak isimlerin yanı sıra Hilmi Haşal, Hüseyin Alemdar, Hüseyin Peker, 
Haydar Ergülen, A. Kemal Hızıroğlu, Ahmet Günbaş, Ahmet Erhan, M. Mahzun 
Doğan, Osman Serhat Erkekli, Engin Turgut gibi isimler de dergide yer aldılar. 
27. sayısında Ahmet Erhan dosyası hazırlayan dergi Kasım 2002’de 30. sayısı ile 
kapandı.

Çıktığı dönem edebiyat dünyasında ismi üzerinden epey tartışmalar yaşanan 
Le Poète Travaille (Şair Çalışıyor) Erzincan’da Ahmet Bozkurt, Vadi Çiçekli ve 
Şamil Potur’un oluşturduğu yayın kurulu tarafından 2000 yılında çıkartılmaya 
başlayan ve toplam 13 sayılık ömrü olup, Eylül 2005’te kapanan bir dergi. Tuğrul 
Tanyol, Turgay Fişekçi, Enis Batur, Haydar Ergülen gibi isimlerin değişik dergi 
ve gazetelerde tartışmaya açtığı ve taraf oldukları mesele, Erzincan’da hazırlanan 
bir dergi isminin neden Fransızca seçildiği üzerine şekillendi. Le Poète Travaille, 
şairlere ve poetik konulara yönelik özel dosyaları ile de dikkat çekti. Ayrıca İlhan 
Berk, Engin Turgut ve Şamil Potur’un resim çalışmalarına da sayfalarında yer ver-
di. İlhan Berk, Enis Batur, Cahit Koytak, Haydar Ergülen, Seyhan Erözçelik, Lale 
Müldür, Gülseli İnal, küçük İskender, Altay Öktem, Necmi Zekâ, Hasan Öztoprak, 
Orhan Alkaya, Mehmet Taner, Nuri Demirci, Oruç Aruoba isimleri dergide sık sık 
gözüktü.

Salih Aydemir ve Derya Önder tarafından 2001 yılında İstanbul’da çıkartıl-
maya başlanan Öteki-siz dergisi toplam 22 sayı yayınlandı. Özellikle edebiyat 
külliyatımız için önemli dosya çalışmaları sunan dergi başta “1980’den 2004’e 
Edebiyat Dergileri” olmak üzere İran ve Kıbrıs edebiyatı, şiir ödülleri / yarışmala-
rı, kentler ve şairler, pornografi ve edebiyat gibi konuları merkeze alan çalışmalar 
yaptı. Oğuz Özdem, Sabahattin Umutlu, Altay Öktem, Yılmaz Arslan, Ali Aydemir, 
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Ayten Mutlu, Vecdi Çıracıoğlu, Metin Cengiz, Halim Şafak, Ayten Mutlu, Bahtiyar 
Kaymak, Bayram Balcı, Şeref Bilsel, Efe Duyan gibi isimlerin sık sık ürün yayımla-
dığı Öteki-siz, yayınevine de dönüşerek bazı şairlerinin kitaplarını yayınladı. Dergi 
2006 yılında yayınını durdurdu.

Kuyudaki Koro, Kahramanmaraş’ın dergicilik geleneğine eklemlenen bir 
dergi olarak ilk sayısını 2005 yılında çıkardı. Mehmet Raşit, Hayrullah Safa, Erdal 
Sarı’dan oluşan yayın kurulundan bir kişinin her sayı değişerek yayına hazırladı-
ğı dergi, deneme ve şiir ağırlıklı bir yayın anlayışı ortaya koydu. Daha evvel yine 
Kahramanmaraş merkezli hazırlanan İnsan Saati dergisinde yer alan bazı isimle-
rin de sık sık ürün yayımladığı bir dergi olan Kuyudaki Koro, logosunda belirti-
len “Edebiyat-Sanat” alt başlığını 5. sayısında değiştirerek “Şiir Kültürü” dergisi 
biçiminde yoluna devam etti. Ağustos 2006’da çıkan 7. sayısı ile kapanan dergide 
Hasan Yasin Altıner, Bünyamin K., A. Uğur Olgar, Hüseyin Kaya, Rasim Demirtaş, 
Ömer Yalçınova isimlerinin yanı sıra ilk kez bu dergide ürün yayımlayan birçok 
şair ile de tanıştık.

Şûle Yayınları bünyesinde A. Ali Ural ve Celal Fedai’nin editörlüğünde 15 sayı 
yayınlanan Merdivenşiir, ilk sayısını 2005 yılında çıkardı (Tabi Merdivenşiir’i 
değerlendirirken, ilk sayısı Eylül 1997’de çıkan Merdiven Sanat dergisini unut-
mamak gerekir. Dolayısı ile Merdivenşiir’in Merdiven Sanat dergisinin salt şiire 
odaklanmış şekli olduğunu söyleyebiliriz). Bir merkez dergisi olma iddiasındaki 
duruşu ile değişik düşünce ve şiir geleneklerinden gelen şair ve yazarlara kapı ara-
layan Merdivenşiir estetik tasarımı ile de özgün bir dergi formu sundu. Çıktığı 
sürece İsmet Özel’in şiirlerini yayımladığı tek dergi olma gibi bir özeliği ile de 
hatırlanan Merdivenşiir, önemli çeviri şiir ve metinlerin yanı sıra Mehmet Âkif, 
Metin Eloğlu, Ülkü Tamer, A. Ali Ural, şiir-resim ilişkisi, şiirin kökeni, modern 
Türk şiirinin ustaları gibi dosyalaştırdığı konuları ile şiir birikimimize ciddi kat-
kılarda bulundu. Dergide Bünyamin K., Abdurrahman Şenel, Murat Batmankaya, 
Bülent Ata, Fatma Şengil Süzer, Adem Yazıcı, Yunus Koray, Ayşe Sevim, Engin 
Turgut, Alper Gencer, Emrah P., Seyit Erkal, Kemal Yanar, Cafer Keklikçi, Erol 
Çatal, Taha Ayar, Erol Kızıl, Nilay Özer, Selahattin Yusuf gibi isimler ürün yayım-
ladı. Merdivenşiir 2008 bahar sayısı ile kapandı.

Ankara’da 90’lı yıllarda A’raf ve Son Duvar dergilerinin çıkışına öncülük 
eden şair-eleştirmen Mehmet Can Doğan’ın yayın yönetmenliğini yaptığı ve Kül 
Sanat Yayıncılık bünyesinde yazı işleri müdürlüğünü Bilal Kolbüken’in üstlendiği 
Sonsuzluk ve Birgün’ün ilk sayısı 2005 yılında çıktı. Alışık olduğumuz dergi 
ebatlarından farklı biçimde yatay bir formu tercih eden derginin aynı zamanda 
grafiker olan şair Mehmet S. Fidancı tarafından hazırlanan tasarımı ilgi çekici 
idi. Salt şiir ve poetika dergisi olarak yapılanan Sonsuzluk ve Birgün’ün 2. sayı-
sından itibaren “Anadolu’dan Açılan Şiir” başlığı altında her biri farklı şair tara-
fından hazırlanan Kahramanmaraş, Kayseri, Trabzon, Ordu gibi illerin modern 
Türk şiiri içerisindeki yerini belirginleştiren yazı dizisi, şiir belleğimize ayrı bir 
kapı araladı. Derinlikli kitap inceleme yazıları, edebiyat tarihimiz adına dergi ve 
kitap arşivlerinden çıkartılan önemli belgeler, değiniler, şairler ve şiir meseleleri 
üzerine yoğunlaşmış incelemelerle toplam 7 sayı çıkan derginin son sayısını Bilal 
Kolbüken hazırladı. Mehmet Taner, Ahmet İnam, Sina Akyol, Haydar Ergülen, 
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Enis Batur, Ömer Erdem, Cengizhan Orakçı, Mustafa Kurt, Yücel Kayıran, Halim 
Şafak, Mehmet Aycı, Tahir Abacı, Hüseyin Ferhad, Haşim Hüsrevşahi, M. Kayahan 
Özgül, Nuri Demirci, Alper Tunga İnce, Suavi Kemal Yazgıç, Metin Cengiz, Şerif 
Aktaş gibi isimler dergide ürün yayımladı. Dergi Mart-Nisan (7. sayı) 2006’da ka-
pandı.

Diyarbakır önemli dergiler çıkartan bir il olarak dergicilik tarihimizde yerini 
almaya başladı. Azad Ziya Eren’in yayın yönetmenliğinde 2005 yılında toplam 3 
sayı çıkan Pitoresk de bu dergilerden birisi. Resim ve şiir üzerine yoğunlaşan ve 
renkli baskısı ile dikkat çeken dergide Picasso, Nuri İyem resimleri üzerine çö-
zümleyici metinlerin yanı sıra çeşitli şair ve yazarlar ile yapılan söyleşiler, şiir-
ler, önemli çeviriler, inceleme yazıları yer aldı. İlhan Berk, Metin Cengiz, Haydar 
Ergülen, Hüseyin Ferhad, Mehmet Can Doğan, Sina Akyol, Kadir Aydemir, Hayri 
K. Yetik, Beşir Sevim gibi isimler Pitoresk’te ürün yayımlayan bazı şairler.

Aralık 1999’da ilk sayısı çıkan Kırkayak, 9. sayıdan sonra isim değiştirerek 
devam eden Kırklar, genel olarak iki dergide bir araya gelen isimlerin çıkardığı 
Derkenar ve Kırknar’ı bir arada anmak gerekli diye düşünüyorum. Çünkü bü-
tün bu dergi oluşumlarının merkezinde ağırlıklı olarak Hüseyin Akın ve İbrahim 
Tenekeci isimlerine rastlarız. Onların etrafında toplanan 2000’lerin genç kuşağı ve 
yine kendi kuşaklarının önemli bir kısmı bu dergilerde ürün yayımladı. Özellikle 
Kırkayak sürecinin daha toparlayıcı olduğu ve 2000’lerin başında ana arterlerden 
birisini meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Ardından gelen Kırklar, Derkenar ve 
Kırknar süreçlerinin kopmalar ve ayrışmalarla şekillendiği görülür. Kırkayak 9. 
sayısında ismini Kırklar şeklinde değiştirdi ve toplam 36 sayı sürdü. Seyfullah 
Aslan’ın yönetmenliği ve Hüseyin Akın, Kamil Yeşil editörlüğünde 18 sayı çıkan 
Derkenar ise 2006’da bir süre ara verdiği yayınını Mart 2008’de yeniden başlat-
tı. Bu ikinci yayın dönemi ne yazık ki kısa sürdü ve Derkenar Temmuz-Ağustos 
2008’de okuruna sunduğu 21. sayısı ile kapandı. Ocak-Şubat 2007’de ilk sayısını 
yayınlayan Kırknar, Hüseyin Akın’ın yönetmenliğinde hazırlanan bir şiir-edebiyat 
dergisi olmanın ötesinde İsmail Kara, Hüsrev Hatemi, Mustafa Kutlu gibi isimlere 
yoğunlaşarak özel bölümler sunumu ile de dikkat çekti.

Yenibinyıl Şiir dergisinden tanıdığımız Mehmet Sarsmaz’ın sahipliği ve yazı 
işleri yönetmenliğinde İzmir’de çıkan Dört Renk dergisinin ilk sayısı 2005 yılını 
taşıyor. Künyesinde Utku Erdem isminin yayın yönetmeni olarak yer aldığı dergi, 
şiir ve şiir üzerine yoğunlaşan metinleri ile anılmaya değer. Haziran 2006’da ka-
panan Dört Renk’te Ali Serin, Bülent Keçeli, Osman Serhat Erkekli, Yücel Kayıran, 
Mehmet Rüzgar gibi isimler ürün yayımladı.

Yine dergicilik tarihimize 90’lı yıllarda Kırağı gibi önemli bir dergiyi kazandır-
mış olan Osmaniye’den çıkan Su edebiyat dergisi küçük ebadı, kalın sayfa kâğıtları 
ve yatay formu ile kendine özgü bir yayın olarak belirdi. Ercan Sağlam’ın sahipliği 
ve Ahmet Doğru’nun yönetmenliğinde hazırlanan dergi deneme, kısa öykü ve şi-
irlerle bütünlenen bir yayın anlayışı sundu. Ocak-Şubat 2007’de çıkan ve Şubat 
2008’de kapanan Su edebiyat dergisinde Çağrı Gürel, Orhan Oğuz, Mustafa Alper 
Taş, Mehmet Çağan Azizoğlu, Çağatay Telli, Bünyamin K. gibi isimler ürün yayım-
ladı.
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2006 yılında tek sayı çıkararak kapan Sahafın Keçisi isimli şiir dergisi kitap 
biçimindeki formatı ile 80’li yılların kuşak dergilerini hatırlattı. Vedat Akdamar’ın 
yönetmenliğinde hazırlanan dergide çeviriler, inceleme metinleri, “edebiyat ör-
gütlenmesi” başlıklı bir soruşturma yer aldı. Süha Tuğtepe, Zühtü Bayar, Doğan 
Kılıçkaya, Yeşim Ağaoğlu, Gürkal Aylan, Dilek Değerli, Metin Cengiz, Tozan Alkan 
isimleri Sahafın Keçisi’ne ürünleri ile katkı sundular.

Dergicilik tarihimiz açısından önemli mekânlardan birisi olan Kayseri’de 2000 
yılında 4 sayfa olarak çıkmaya başlayan ve süreç içerisinde 24 sayfaya kadar ulaşan 
Yitik Düşler dergisi M. S. Türkoğlu, R. Ş. Güngör ve H. Kaya yönetiminde çıktı. 
İlk birkaç sayıdan sonra katlamalı biçiminde hazırlanan Yitik Düşler daha sonra 
tercih edilen dergi formatına geçiş yaparak tek forma olarak yayınını sürdürdü. 
Şiir, öykü ve deneme türlerinin yanı sıra geleneksel gazellerin yorumlarının ya-
pıldığı ve yine geleneksel masalların yayımlandığı bir dergi olarak Yitik Düşler, 
yönetim kadrosu zaman zaman değişse de belli başlı ve geçmişte de başka dergi 
pratiklerinde bir arada bulunan merkez bir ekibin etrafında yapılanarak kendisine 
şiir-edebiyat dünyasında yer açmaya çalıştı.

Kurumsal yayıncılık adına önemli iddialarla Epsilon Yayıncılık bünyesinde ilk 
sayısı Ağustos 2003’te çıkarılmaya başlanan Picus toplam 31 sayı çıktı. İlk dönem 
yönetmenliğini Berran Tözel’in, son dönem ise Gülenay Börekçi’nin yaptığı dergi 
edebiyata magazinel ve popüler bir pencere açmaya çalışan, söyleşi, kitap ve müzik 
albümü tanıtımları ile içeriğini yapılandırmayı denedi. Bu anlamda meselâ kapak-
larında Özcan Deniz ile İskender Pala’yı aynı kare içerisinde görebildik. Murathan 
Mungan’ın Ümit Karan ile Sefa Kaplan’ın ise İsmet Özel ile gerçekleştirdiği söyleşi 
sanırım Picus’u tavrını anlatmak için yeterli.

Vadi Yayınları (Ankara) bünyesinde ilk sayısı Nisan 2003’te Osman Özbahçe 
yönetiminde çıkan Kökler özellikle kuramsal metinleri ve dosya çalışmala-
rı ile takip edilen bir dergi oldu. Ali K. Metin, Murat Güzel, Hakan Şarkdemir, 
Serkan Işın, Mehmet Erdoğan, İlhami Atmaca,  Ali Celep, Mustafa Celep, Mehmet 
Çagatay, Hayriye Ünal, İbrahim Demirci, İbrahim Kiras, Murat Menteş, Mehmet 
Aycı gibi isimler Kökler’de ürün yayımladı. “Dergilerde şiir” başlığı altında, der-
gilerde çıkan şiirlerin incelendiği yazı dizisi başta olmak üzere İsmet Özel, Turgut 
Uyar, Yahya Kemal, İkinci Yeni, Ahmet Hâşim, Nâzım Hikmet, Necip Fazıl merke-
zinde bütünlenen özel dosya çalışmaları dergiyi farklı kılan önemli özelliklerinin 
başında geliyordu. Dergi Haziran 2006’da 12. sayısı ile kapandı.

Abdülkadir Budak’ın yayın yönetmenliğinde Ocak 2000’de Ankara Sincan’da 
çıkmaya başlayan Şiir Odası, toplam 12 sayı yayınlayarak bir yıl içerisinde yol-
culuğunu sonlandırdı. Şiir yayını ve poetik metinlerin yer verildiği dergi ayrıca 
her sayısında bir özel dosya hazırlayarak varlığını sürdürmeye çalıştı. Bu dosyalar 
içerisinde özellikle “1970’li yılların şiiri”, “şiirin son durumu”, “şiir eleştirisinde 
etik”, “şiirin raf ömrü” ve “Hüseyin Cöntürk” dosyaları önemli idi. Şiir Odası’nda 
Ahmet Erhan, Sina Akyol, Tuncer Uçarol, Mustafa Şerif Onaran, Hayati Baki, 
Veysel Çolak, Yusuf Alper, Gökhan Cengizhan, Turgay Fişekçi, Emel Güz gibi isim-
ler ürün yayımladı. Son sayısı Aralık 2000 tarihini taşıyordu.

Neo-epik çizginin içerisinde önemli bir yere sahip olan Huruç, Hakan 
Arslanbenzer ve Eren Safi’nin yönetiminde toplam 2 sayı çıkabildi. İlk sayısı 
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Haziran 2002’de yayınlanan derginin logosunda “Devrimci Edebiyat” ibaresi kul-
lanıldı ve kapağında “Büyük Türk Şiiri Özel Sayısı” olduğu belirtildi. “Toplum İçin 
Huruç” başlıklı çıkış bildirisi yayımlayan dergi ayrıca arka kapağında okula girme-
si engellenen başörtülü bir öğrencinin fotoğrafını yayımlayarak bir tavır dergisi ol-
duğunu ortaya koydu. “Avrupa Birliği’ne Hayır” sloganı taşıyan 2. sayısında birçok 
şairin bu başlığı taşıyan şiirini yayımladı. Huruç’ta Evren Kuçlu, Ömer Yalçınova, 
Murat Menteş, Murat Güzel, Muhammed Sarı, İsmail Kılıçarslan, Osman Özbahçe, 
Yavuz Altınışık, Nermin Tenekeci ürün yayımladı. Dergi Ekim-Kasım (2002) sayı-
sı olarak çıkan 2. sayısında kapandı.

Yenibinyıl Şiir, İzmir / Seferihisar’da Mehmet Sarmaz’ın yönetmenliğinde 
toplam 8 sayı çıktı. Haziran 2001’de yayınlanmaya başlayan dergi, tabloid ebadı 
ile çıkan dergiler arasında idi. Ürün yayımlayan şair ve yazarların kimi zaman fo-
toğraflarına da yer veren Yenibinyıl Şiir, kendi adına bir şiir ödülü koyarak (Aralık 
2001, 4. sayısında bunu duyurdu) birçok dergiden ayrışan yayın politikası sür-
dürdü. Serdar Koçak, Ahmet Uysal, Murathan Çarboğa, Muhsin Şener, Osman 
Serhat Erkekli (aynı zamanda derginin yayın danışmanlığını yaptı), Özlem Tezcan 
Dertsiz, Nurduran Duman, Hüseyin Avni Cinozoğlu, Ahmet Ada, Sedat Umran, 
Tuncer Uçarol, Alaaddin Soykan, Cenk Koyuncu’nun yanı sıra edebiyat dünya-
sının ilk kez okuduğu birçok şairin ürünlerine yer verdi. Yenibinyıl Şiir Ağustos 
2002’de kapandı.

Kasım 2003’te ilk sayısını çıkartan şiir-eleştiri dergisi Heves (Adana) sonra-
ları Pan Yayıncılık bünyesinde yayınını sürdürdü. Biçimci bir şiir iddiasında bu-
lunarak kendilerini “Milenyum Kuşağı” olarak tanımlayan isimlerin toplandığı bir 
dergi idi Heves. Ali Özgür Özkarcı ve Mehmet Öztek’in beraber çıkardığı dergide 
Enis Akın, Ömer Şişman, Erhan Altan, Sabit Kemal Bayıldıran, Ahmet Güntan, 
Osman Konuk, Aslı Serin, Efe Murad, Osman Çakmakçı, Utku Özmakas, Didem 
Madak, Olcay Özmen, Akif Kurtuluş, Cihat Duman, Denge Esentürk gibi birçok 
şair ve yazar yer aldı. Küçük boy ebadı ile de hatırlanacak bir dergi olan Heves 
biçimci şiirin poetik metinlerinin yazıldığı bir dergi olarak 26 sayı çıkabildi.

Göçebe ve Düşler gibi önemli dergilerin çıkışında yer alan İrfan Yıldız’ın yayına 
hazırladığı Uzak şiir seçkisinin ilk sayısı Mayıs 2000’de Ordu Ünye’de çıktı. 10. 
sayısına kadar tek yaprak biçiminde hazırlanan seçki daha sonra ebatlarını büyü-
terek ve sayfa sayısını artırarak içeriğini de zenginleştirdi. Adnan Özer, Osman 
Çakmakçı, Yücel Kayıran, Osman Serhat Erkekli, İlyas Tunç, Tan Doğan, Kaya 
Demiral gibi isimlerin ürünlerini de yayımlayan Uzak özellikle, şair-çevirmen 
Azer Yaran’ın uzun bir aradan sonra yeniden edebiyat dünyasına girmesine zemin 
hazırladı. Dergi Mart 2007’de çıkan 68. sayısı ile yayınını durdurdu.

Tek sayılık yolcuğunu baştan belirten bir dergi olarak Hakiki Son Kişot 
Ocak 2003’te çıktı ve kapandı. İzmir Seferihisar’da Mehmet Sarmaz tarafından 
“Dünyanın ve Bütün Sabahların Tek Sayılık Dergisi” alt başlığı ile yayınlanan der-
gi Kasım-Aralık 2002’da yayınlanmaya başlayan Son Kişot dergisine bir gönder-
me biçiminde var oldu denilebilir. Büyük boy ve tek sayfa olarak tasarlanan dergi 
neredeyse tamamını Osman Serhat Erkekli ile yapılmış bir söyleşiye ayırdı.

90’lı yılların ikinci yarısında dergicilik tarihimiz açısından önemli atılımlar 
gerçekleştiren Sivas’ta Hüseyin Kaya yönetiminde ilk sayısı Nisan-Mayıs 2003’te 
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çıkan Sühan edebiyat dergisi ilk birkaç sayı şiir de yayınlarken, sonraları kapan-
dığı 18. sayısına (Mart-Nisan-Mayıs 2008) kadar salt “deneme” türünde ürünle-
re yer verdi. Yenge, istasyon, dede, Sivas temaları üzerine yoğunlaşan özel sayı-
ları dikkat çekti. Kapanmış dergiler ile ilgili sayısını ise özellikle anlam gerekli. 
Sühan’da Adem Turan, Mustafa Uçurum, Berat Demirci, Mehmet Aycı, Tayyib 
Atmaca, İsmail Bingöl, Mehmet Kurtoğlu, Cevat Akkanat, Halim Şafak, Hasan H. 
Cesur, Mehmet Konukçu gibi isimler ürün yayımladı.

Bir öykü dergisi olarak ilk sayısı Ocak 2006’da yayınlanan ve imtiyaz sa-
hipliğini Enver Ercan’ın yaptığı Eşik Cini dergisinde yazı işleri müdürü Nalan 
Barbarosoğlu, yayın müdürü Bülent Usta, genel koordinatör olarak Alper Çeker’in 
isimleri yer aldı. Selim İleri, Necip Tosun, Haydar Ergülen, Feyza Hepçilingirler, 
Hulki Aktunç, Latife Tekin, Mine Söğüt, Adnan Özyalçıner, Jale Sancak, Murat 
Yalçın, Sadık Yalzıçuçanlar, Hande Öğüt, Yavuz Ekinci, Başar Başarır, Nuray Çiftçi 
gibi isimler öykü yayınladı. Ayrıca öykü incelemeleri, tahlilleri ve öykücüler üzeri-
ne çözümlemelerin yapıldığı dergide söyleşilere de yer verildi. Eşik Cini günümüz 
öykücülüğünün usta isimlerinin yanı sıra genç kuşak öykücülerin ürünlerine kapı 
aralayarak önemli bir işlev yerine getiriyordu. Dergi 2008 Mayıs-Haziran’da 15. 
sayısı ile kapandı.

Mersin’de 13 sayı yayınlanan Şiirin’in ilk sayısı 2002 yılında, son sayısı da 
Ocak 2005 yılında çıktı. Gürsel Keskin, Sadık Yaşar ve Beşir sevim’in yayına hazır-
ladığı dergide Mehmet Hameş, Hüseyin Sungur, Veysel Erol, Mithat Çelik, Behçet 
Erengil derginin öne çıkan isimleri idi.

Okuntu Alişan Demirci’nin yayın yönetmeni, Esra Özdemir ve Ali Bayram’ın 
yayına hazırlayanlar olarak ismi geçen ve İstanbul’da 2001’de çıkmaya başlayan 
bir dergi idi. Dergide Osman Özbahçe, Cafer Keklikçi, İbrahim Demirci, Mehmet 
Şah Erincik, Ulaş Başar Gezgin, Mustafa Celep, M. Tarık Userin, Mustafa Oral, 
Emin Selek, Ümit Savaş, Ayten Mutlu, Yusuf Tosun gibi isimler yazdılar. Hakan 
Arslanbenzer, Osman Özbahçe, İbrahim Demirci ile söyleşi yapıldı. Özellikle son 
sayı olarak (10. sayı, 2003) yayınlanan Cahit Zarifoğlu özel sayısı ile dikkat çekti. 
Zarifoğlu’nun bugüne kadar hiç yayınlanmayan fotoğraflarının da yer aldığı bu 
son sayıda ayrıca dergi ekibinin bundan sonra Kökler dergisinde ürünlerini ya-
yımlayacağı belirtiliyordu.

Haftalık çıkan Mahfil’in ilk sayısı 18 Ocak 2008’de yayınladı ve toplam 30 
sayı çıktı. İlk sayılarını Osman Çakmakçı, Ömer Şişman ve Ahmet Güntan’ın ya-
yına hazırladığı dergi tek yaprak şeklindeki tasarımı ile ayrıştı. Şiir, söyleşi ve 
poetik metinlerin yayımlandığı Mahfil’in künyesinden 6. sayıdan sonra Osman 
Çakmakçı’nın ismi çıktı. Derginin künyesinde Ehl-i Mahfil olan şairlerin isimleri 
arasında Burak Acar, Emrah Altınok, Hakan Arslanbenzer, Tarık Günersel, Bülent 
Keçeli, Birhan Keskin, Osman Konuk, Efe Murad, Murat Üstübal, Utku Özmakas, 
Reha Yünlüel yer aldı. Son sayısını 8 Ağustos 2008’de yayınladı.

İsmini Cemal Süreya’dan alan Ağır Ol Bay Düz Yazı’nın ilk sayısı Kasım-
Aralık 2000 tarihini taşıyor. İnce, uzun ve küçük ebatları ile ayrışan dergi salt 
şiir üzerine yoğunlaşan bir yayın anlayışını takip etti. Selçuk Yamen, Hasan Basri 
Ünlü, Cengiz Hakkı Zariç, Ümit Şener tarafından hazırlanan derginin sonraki sayı-
larında yayın kurulu kaldırıldı ve sadece sorumlu yazı işleri müdürü olarak Selçuk 
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Yamen’in ismi geçti. Gebze’de yayınlanan ve bazı sayılarında dergi ekibinden genç 
kuşak isimlere küçük dosyalar hazırlayan Ağır Ol Bay Düz Yazı, 2003 yılında 13. 
sayısı ile kapandı.

2006 yılında kaybettiğimiz Cenk Koyuncu tarafından hazırlanan ve katlamalı 
tasarımı ile bu zamana kadar çıkmış en özgün dergilerden birisi olan Son Kişot’un 
ilk sayısı Kasım-Aralık 2002’de okuyucusuna sunuldu. İlhan Berk, Enis Batur, 
Ahmet Oktay, Metin Cengiz, Sina Akyol, Mehmet Taner, Lale Müldür, Gültekin 
Emre, Orhan Alkaya, Haydar Ergülen, Serdar Koçak, Seyhan Erözçelik, küçük 
İskender, Osman Serhat Erkekli, Metin Kaygalak, Yekta Kopan, Zafer Yalçınpınar 
gibi isimlerin ürün yayımlandığı derginin her sayısında fotoğraf ve desenler der-
ginin görsel zenginliği tamamlanıyordu. Dosya çalışmalarının da yapıldığı dergi 
Mart-Nisan 2004’te 9. sayısı ile kapandı.

Sel Yayıncılık bünyesinde dört ayda bir hazırlanan Geceyazısı’nın ilk sayısı 
2003’te çıktı. Ilgın Sönmez tarafından yayına hazırlanan dergi, günümüz şiir ve 
edebiyatının tanınmış isimlerinin ürün yayınladığı bir dergi oldu. İlhan Berk, Enis 
Batur, Ahmet Oktay, Necmi Uygur, Ferid Edgü, Gücen Turan, Leyla Erbil, Gülten 
Akın, Ülkü Tamer, Orhan Koçak, Oğuz Demiralp, Selim İleri, Hüseyin Ferhad, 
Ayfer Tunç, Seyhan Erözçelik, İlhan Durusel, Sadık Yalsızuçanlar, Ali Teoman, 
Mehmet Mümtaz Tuzcu, Cem Akaş, Armağan Ekici gibi birçok ismi bir arada gö-
rebildiğimiz derginin son 2006 yılında (9. sayı) çıktı.

Koç Kültür Sanat Tanıtım bünyesinde ilk sayısı Haziran-Temmuz-Ağustos 
2002’de çıkan Aries, Samih Rıfat’ın yayın yönetmenliğinde her sayı ayrı bir te-
manın merkezinde bütünlenen metinler ile kurumsal dergicilik alanında ilerle-
meye çalışan bir dergi oldu. Yayın kurulunda Serhan Ada, Ferda Keskin, Hakkı 
Mısırlıoğlu, Mehmet Ulusel ve Celal Üster’un bulunduğu dergi kitaplık, sayı, yüz, 
su ve tufan gibi temalara yöneldi. Çeviri, söyleşi, fotoğrafların da yayımlandığı 
Aries’te Ferit Edgü, Tahsin Yücel, İlhan Berk, Hüseyin Ferhad, Birhan Keskin, 
Cem Akay, Cem Mumcu, Elif Şafak, Faruk Ulay, Münir Göle, Ömer Arakon gibi 
isimlerin yanı sıra günümüz edebiyat ve sanat dünyasının birçok şair, yazar ve 
düşünce adamı yer aldı. 2003 yılında kapanan dergi ancak 6 sayı çıkabildi.

Artshop Yayıncılık bünyesinde ilk sayısı Mayıs-Haziran 2007’de çıkan Sonra 
Edebiyat kısa ömürlü dergilerden. Mart-Nisan 2008’de yayınlanan 5. sayısı ile 
kapanan derginin yayın yönetmenliğini Şeref Bilsel yapıyordu. Yazı kurulun-
da Tozan Alkan, Emel İrtem, Gökçenur Ç., Atakan Yavuz, Betül Dünder, Onur 
Behramoğlu, Mehmet Erte, Mehmet Butakın, Kadir Aydemir, Onur Caymaz, Cenk 
Gündoğdu ve Gonca Özmen gibi isimlerin bulunduğu Sonra Edebiyat daha çok 
ürün dergisi olarak varlığını sürdürdü. Şiir, öykü, söyleşi, çeviri yayınlayan dergi-
nin 4. sayısında günümüz edebiyat dergilerinin neden dosya çalışmalarına yönel-
diği sorusuna cevap arandı.

Kayseri’de Mayıs-Haziran 2003 yılında yayınlanmaya başlayan İmlasız der-
gisi, ülkemizde anarşizm teorisine yaslanarak yayın yapmaya çalışan nadir der-
gilerden birisi idi. Halim Şafak’ın yayına hazırladığı dergi toplam 8 sayı çıkabildi 
ve Temmuz-Ağustos 2004’te kapandı. Sabahattin Umutlu, Hiçkimse, Hüsamettin 
Çetinkaya, Özcan Erdoğan, Mustafa İbakorkmaz, Tezer Cem, Reha Yünlüel, Cesim 
Taş, Gün Zileli, Soner Demirbaş, Yaprak Zihnioğlu, Şakir Özüdoğru, Özgür K. 



244 / Şİİr

Tekin, küçük İskender, Gökhan Karadaş, Onur Akyıl, Utku Özmakas, Hakan Altun 
isimlerini yoğun olarak ürün yayınladıkları dergi, Türkiye’de anarşist teoriye yas-
lanan şiir-edebiyat zemini için önemli bir deneyim şeklinde değerlendirilebilir. 
İmlasız’ın kapanışı ardından benzer isimlerin bir araya gelerek çıkardıkları ve 
tek sayı yayınlanabilen Post-İmlasız (Kasım-Aralık 2004) da aynı teorik zemine 
oturan bir dergi idi.

80’lerin sonunda Ankara’da çıkan Çete dergisi ile aynı ismi, aynı tasarım ve 
protest duruşu taşıyan derginin ilk sayısı Temmuz 2010’da İzmir’de yayınlandı. 
Güven Adıgüzel ve Yasin Kara tarafından çıkartılan dergi ancak 3 sayı sürebildi 
ve Kasım 2010 tarihinde kapandı. Evo Morales’ten Muhammed Ali’ye, Malkolm 
X’den Orhan Gencebay’a kadar geniş bir ilgi alanına sahip olan Çete’de hemen 
bütün yazılar bu iki ismin ürünlerinden oluşuyordu.

Çete’yi çıkartan ekipten Güven Adıgüzel ve Yasin Kara’nın da içinde bulundu-
ğu bir ekip tarafından yine İzmir merkezli olarak hazırlanan Son İstasyon’un 
ilk sayısı Mayıs 2006 tarihini taşıyor. Şiir ve edebiyatın yanı sıra müzik konusuna 
da önem veren bir dergi şeklinde yayın çizgisini belirleyen dergide rock, rap ve 
son sayısında (Ocak-Şubat 2010) Müslüm Gürses merkezli özel dosyalar okuduk. 
Ayrıca siyahların, kızılderililerin politik ve kültürel tarihine, Tarantino sineması-
na, edebiyat dergiciliğinin sorunlarına yoğunlaşan Son İstasyon, birbirinden fark-
lı disiplinlerden gelen isimler ile yaptıkları söyleşiler ile de dikkat çekti. Dergi 9. 
sayısında kapandı.

Beyaz Gemi, daha evvel Van’da çıkan ve genel olarak Seyir ve Hazan dergileri 
çevresinde toplanan şair yazarların ilk sayısını Ekim 2007’de okurlarına sunduk-
ları bir dergi. Vefa Taşdelen’in yayın koordinatörlüğü ve Müştehir Karakaya’nın 
yayın yönetmenliğinde hazırlanan dergi birleştirilerek çıkan birkaç sayısının dı-
şında düzenli olarak her ay çıktı ve yolculuğu 24 sayı sürdü. Eylül 2009’da yayınını 
sonlandıran dergi, tasarım ve içerik anlayışı bakımından daha çok Seyir dergisi-
nin bir devamı biçiminde yapılandı.

Trabzon merkezli çıkan Aralık, ilk sayısını 2000 yılının Aralık ayında sundu. 
Vedat Eğilmez, Levent Şen ve İsmail Bektaşoğlu’ndan oluşan yayın kuruluna daha 
sonra Şermin Hüküm, Mustafa Celep, Hakkı Çınar, Bahadır Cüneyt, Serdağ Akdağ 
ve Hayati Ayçiçek eklendi. Aralık, sürekli format değiştirerek yayınını sürdüren 
bir dergi olarak hatırlanacak muhtemelen. Alışılagelen dergi ebatlarında hazırla-
nan ve sonra kapak eklenen sayıları ardından dergi, 15. sayıda tabloid boya çıkar-
ken sayfa sayısını 4’e düşürdü. Kapanış sayısı olan 19. sayıda (Ocak-Şubat 2005) 
ise dergi daha da küçülerek kare şeklini aldı. Aralık, genç kuşak şair, yazarların 
ürünlerini sundukları bir dergi oldu genellikle. Genç kuşak isimlerden meydana 
gelen yayın kurulunun haricinde Murat Tuzcu, Adil Demirkıran, Muammer Yavaş, 
Zehra Korkmaz, Murat Solgun, Sevinç Uzunyayla, Emre Şimşek, Ercan Yılmaz 
Aralık’ta yoğun olarak ürün yayımladı.

Bumerang Konya’nın dergicilik geleneğinde önemle hatırlanması gere-
ken yayınların başında geliyor. İlk sayısı Temmuz-Ağustos-Eylül 2000’de Vural 
Kaya’nın editörlüğünde çıkaran derginin yayın kurulunda Şükrü Koşar, Işık 
Yanar, Faruk Yazar, Ergun Kansu isimlerine rastlıyoruz. Daha çok şiir, şiir çevi-
risi, deneme, öykü ve söyleşi yayınlayan dergide nadiren sinema ve düşünce me-
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tinlerini de okuduk. Ocak-Şubat-Mart 2001’deki 3. sayısı ile yayınını sonlandı-
ran Bumerang’a İbrahim Demirci, Murat Üstübal, Kenan Bilen, Osman Özbahçe, 
Fatih Özkafa, Murat Güzel, Hamdi Gökçe Zebunoğlu, Ömer Yalçın, Hamza Meral, 
Zemçi Çetinkaya, M. Ali Güney ve Ahmet Yurtkul gibi isimler katkı sundular.

Konya merkezli olarak yayınlanan bir başka dergi de Metafor’du. İlk sayısı-
nı Mayıs-Haziran 2004’te sunan dergi, logosunda “Sözlü, Yazılı, Dijital Kültürler 
Dergisi” ibaresini kullandı. Mehmet Harmancı yönetiminde hazırlanan dergi, sıra 
dışı içeriğinin yanı sıra görsel tasarımı ile de dikkat çekti. Işık Yanar, İbrahim 
Demirci, Ahmet Murat, Asiye Tığlı, Fatih Özkafa, Hüseyin Pala, Ahmet Alperi gibi 
birçok ismin ürün yayınladığı dergide, çeviri metinler, film, albüm tanıtımları da 
yapıldı. Bir arada yayınlanan 3-4-5. sayı (Eylül 2004-Şubat 2005) Metafor’un son 
sayısıydı.

İmge Yayınları bünyesinde Ankara’dan hazırlanan İmge Öyküler’in ilk sayısı 
Şubat-Mart 2005 tarihini taşıyor. Özcan Karabulut yönetiminde yayınlanan der-
gi günümüz öykücülüğünün önemli isimlerinin bir araya toplandığı bir dergi idi. 
Erhan Bener, Necati Tosuner, Füsun Akatlı, Semih Gümüş, Cemil Kavukçu, Erdal 
Öz, Müge İplikçi, Jale Sancak, Faruk Duman, Aslı Erdoğan, Feridun Andaç, Feyza 
Hepçilingirler, Nedim Gürsel, Ethem Baran, Yavuz Ekinci bu isimlerden bazıları. 
Öykü yayıncılığının yanı sıra soruşturmalar, öykü eleştirileri, günümüz öykücülü-
ğünün sorunlarını merkez alan metinler de yayınlayan dergi ayrıca, 12 Eylül ve öy-
kücülüğümüz dosyası ile de dikkat çekti. Şubat-Mart 2006’da (7. sayı) son sayısını 
çıkartan dergi, öykü dergiciliğimiz adına kendisine özgün bir yer aralayan yayın 
anlayışı ortaya koydu.

Ahmet Sait Akçay yönetiminde Temmuz-Ağustos 2003’de yayınlanmaya baş-
lanan Eylül Öykü kısa ömürlü bir dergi olarak 3 sayı çıkabildi. Öykü eleştirisi, 
analizleri, söyleşiler ve incelemelerle kuramsal alana ilişkin metinler de sunan 
dergi, Eylül Yayınları bünyesinde çıktı. Derginin ilk sayısında Akçay’ın, Rasim 
Özdenören ile Türk öyküsünün modernleşme serüveni merkezli olarak yaptı-
ğı söyleşi önemliydi. Feridun Andaç, Müge İplikçi, Serkan Işın, Mehmet Batur, 
Ethem Özgüven, Zehra Yiğit, Tuba Coşandal gibi birçok isim Eylül Öykü’ye katkı-
da bulundu.

Yom Sanat, Anadolu’da çıkan dergiler arasında önemle bahsedilmesi gereken 
bir yayıncılık süreci ortaya koydu. Kış 2001 tarihli ilk sayısı Konya’da yayınlansa 
da derginin kendisini asıl yapılandırdığı merkezler Adana ve Urfa idi. Nitelikli ta-
sarımı, geniş dağıtım ağına ulaşması, içeriği, dosya konuları gibi temel meseleleri 
aşmış bir dergi vizyonu sunan Yom Sanat, bu anlamda Anadolu’dan yayınlanan 
çoğu derginin varmak istediği zemini uzun süre koruyarak 2000’lerin bahsedil-
mesi gereken yayınlarının başında gelenlerdendir. Toplam 22 sayı çıkarak Ocak-
Şubat 2005’te kapanan derginin yönetmenliğini İmam Demir yapıyordu. Yayın 
kurulunda isimler değişmekle beraber İbrahim Halil Baran, Bünyamin Hazar, 
Mazlum Dirican, Cuma Duymaz, Veysi Erdoğan, Ersun Çıplak, Celal Gür, A. Özgür 
Özkarcı’yı sayabiliriz. Günümüz şiir ve edebiyatının birçok ismiyle beraber genç 
kuşak şair ve yazarların da sayfalarında kendisine yer bulabildiği dergi V. Bahadır 
Bayrıl’dan Derrida’ya kadar birçok konuyu merkez alan dosyalar hazırladı. Yom 
Sanat ekibince Düzyazı Defteri isimli bir ikinci dergi oluşumuna daha rastlı-
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yoruz. Öykü üzerine yoğunlaşan ve ilk sayısını Eylül-Ekim 2003’te yayınlayan bu 
dergi ise iki aylık periyotlarla toplam 5 sayı çıkabildi.

Mayıs 2004’te tek sayı, 36 sayfa olarak çıkan Edebiyattan Yana adlı dergi 
İdris Oğultarhan’ın yönetiminde, Ercan Bulut’un yazı işleri sorumluluğunda ve 
Evren Kuçlu ile Muhammed Sarı’nın editörlüğünde yayınlandı. İstanbul’da basılıp 
çeşitli illere dağıtılan derginin ilk ve tek sayısına şiirleri ile Hakan Kalkan, İdris 
Oğultarhan ve Evren Kuçlu, yazıları ile Muhammed Sarı, İbrahim Aladağ, Ercan 
Bulut ve Hümeyra Yargıcı katkıda bulundu.



2010 YILINDA ŞİİR
Vural Kaya

2010’da Türk Şiirinde genel görünüm, önceki yıl olduğu gibi, cepheleşmenin, klik-
leşmenin iyice arttığı, kişisel husumetlerle günübirlik hareketlerin önde olduğu bir 
yıl oldu. Dergilerde gerçek anlamda şiir mi konuşuluyor dedikodu mu yapılıyor, 
tartışılır. Kanımca şiir ve genelde de edebiyat ortamı günümüzde giderek mecrası-
nı kaybediyor ve zor günler Türk Şiirini bekliyor.

Bu vurdumduymazlığa, köşe kapmaca oyunlarına rağmen iyi dosyalar, iyi me-
tinler üreten ve Türk Şiirinin ilerlemesine katkı sağlamak gayesini her şeyin önü-
ne alabilen dergilerimiz, şiir çevrelerimiz de var şüphesiz. Yıl içerisinde Karagöz, 
Hece (özellikle dosya konularıyla), Ücra, Karayazı gibi dergiler şiirin sorunlarına 
ve genelde Türk Şiirine katkı yapabilecek metinler, eleştiriler ortaya koymaya ça-
lıştılar. Genç şairlere ihtimam gösterdiler.

Dergâh, Hece, Varlık, Kitap-lık gibi merkez dergileri farklı sesler, şiir anla-
yışlarıyla ilerliyor. Kitap-lık, 35 yaş altı şairlerin ürünlerini kabul ediyor artık ve 
35 yaş üstü şairlerden gerekli görürse dergi yönetiminin kendilerinden ürün iste-
yeceği ifade edildi. Buradan yaşı ilerlemiş kimi köşe taşı şairlerin derginin ortaya 
koymaya çalıştığı derli toplu düşüncelere, şiir anlayışına ya da yayın anlayışına 
sıkıntı verdiğini anlamak mümkün.

Dergilerde esasında o kadar çok şiir eleştiri, tanıtım, değini, kuram yazıları yer 
alıyor ki inanılmaz düzeyde. Bu çokluk eski zamanlara nazaran belki çok fazla. 
Burada niceliğin belirli bir düşünsel işlerliğe gidememesi sebebiyle bu emek bu-
harlaşmak gibi bir tehlikeyle karşılaşıyor.

Bir yıllık yazısı yazmamıza rağmen yıllıklar verimsizliği giderek artıran bir un-
sura dönüşüyor. 2010’da da bunun ceremeleri görülmeye başlandı. Geçmiş yılla-
rın yıllıklarından arta kalan en önemli husus gerçekte sadece klikleşmenin geride 
bıraktığı tahribat.

İsmet Özel’in “Boş Kovan” ve “Arap Komiserin Oğlu” şiirleri Karagöz’de (13. 
sayı) yayımlandı. Son dönem şiirleriyle yeni bir yola girdi İsmet Özel. Çarpıcılığını 
her zaman zirvede tutarak yapıyor bunu. İsmet Özel’in son zamanlarda yazdığı 
şiirleri kıyasıya eleştirenler de var. Fakat şiirde kalitesini ortaya koymuş büyük bir 
şairin yeni şeyler denemesi bu kadar ağır eleştirileri hak etmiyor. Bunu aşırı de-
recede garipseme huyu galiba sonrakiler için konforlu geliyor. Bir de İsmet Özel’e 
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dil uzatmanın daha konforlu olduğu zamanlar yaşıyoruz biraz da. Bu kadar çok 
gürültüye sebep sadece İsmet Özel’in şiirlerindeki yenilik değil, son zamanlarda 
söyledikleri. Düşüncesini beğenmeyenlerin şiirini de kötüleme hevesleri adilane 
değil.

Arif Ay Türk Şiirinde kendi yerini sağlamlaştırmış şairlerimizdendir. 2010 
yılında çıkartmaya başladığı Edep dergisini aylık olarak yayınlamaktadır. Edep 
dergisi belirli bir sesi olan şairleri toparlamaya başladı. Derginin Arif Ay’ın yöne-
timinde olması ve şiiri hakkıyla bilen bir şairin, Edep’e odaklanabilecek gençler 
olursa şayet onları yönlendirerek Türk Şiirine kazandırabilmesi Edep’i daha kavi 
kılacaktır. Arif Ay’ın kendine ait bir sesi var. Ne imgesellikle, ne şimdiyle şiirini 
boğduruyor. Onun şiir şâkülünden şiirin temelini yükselirken görmek ayrı haz ve-
riyor okur için. 

İhsan Deniz, seksen kuşağı şairleri içerisinde velut, kendine özgü bir şair. 
Şiirden hiç kopmuyor. Eleştirileriyle de Türk şiirine epey katkı sağladı. Rahat 
söyleyişleri kimi zaman içselliğini, imgelerdeki yükselişleri kırsa da bunu kendi 
kurduğu dil içerisinde ölçülememizi salık veriyor. Bu sene bir kitap daha çıkardı: 
Sırtlan Kayboldu (İpekdili).

Hüseyin Atlansoy 2010’da altı şiir yayımladı. Bunlardan birini Az Edebiyat’ta, 
beşini Hece dergisinde yayımladı. Atlansoy seksenin en gözde şairlerinden. 
Bununla birlikte içtenlikli, düzeyli, devamlı yanıyla edebiyat dergilerinden, şiir ve 
yazıdan kopmamak konusunda çalışkanlığından ödün vermiyor.

Doksan kuşağının en çalışkan ismi Osman Özbahçe şiiriyle de, Türk Şiirine 
emeğiyle de farklı, ayrıksı bir yerde duruyor. Ebabil Yayınları’nı yönetiyor. Türk 
Şiirine şiir, eleştiri emeğinin yanında eleştiriyi ve şiiri en önemli mesele olarak 
addediyor oluşuyla yayıncılık bağlamında da önemli bir yerde duruyor. “Babam 
Gelmiş Babam Gitmiş Türkiye Varmış Türkiye Yokmuş” şiir dizisini iki yılın üze-
rindedir devam ettiriyor. Bu şiir dizisi Türk Şiirinde önemli bir yer edindi. Hâlâ 
devam eden bir çalışma bu ve fakat nihayetinde Özbahçe’nin dördüncü kitabının 
ismi olacağa benziyor.

Hakan Şarkdemir bütün şiirlerini Karagöz’de yayımladı. Ara ara görsel şiire ya 
da işe emek harcıyor. Ebabil’den Tadat ve Batık Değirmenler’i yeniden çıkarttı. 
Şiir, eleştiri ve çevirileriyle de dikkat çekiyor. Kendinden sonraki kuşakları etki-
leyebilmiş şairlerimizden. Sağlam şiirleri, şiirini ilerlerken birbirine sıkı bir bağla 
ördüğü dizeleri her zaman sıkı çalışılmış, işlenmiş şiirleri oldu. Doksan kuşağının 
en yetkinlerinden.

Serkan Işın 76’lı. Görsel işi çok gündemine aldı son zamanlarda. Dizeli şiirle-
riyle var olmuş, görseli de manifesto niteliğinde öncelemiştir. Karagöz’de iki tür-
den de örnekler veriyor.

Hayriye Ünal, 2010’da yedi şiir yayımladı. İkisi Hece dergisinde, biri 
Akatalpa’da, biri Şiiri Özlüyorum’da, biri Ücra’da, biri Beyaz Manto’da, biri Yeni 
Yazı’da. Genelde aşk şiirleri dolayımında ürünler verdi bu sene. Belki de müstaki-
len bir dosya olabilecek nitelikte. Hayriye Ünal, Âdem’in Kızlarından Biri kitabın-
dan sonra çok rahatlamış, uzunluklarıyla da dikkat çeken şiirler söylüyor. Türkiye 
Yazarlar Birliği Şiir Ödülü Hayriye Ünal’a verildi bu sene. Hak edilmiş, geç alınmış 
bir ödül bizce. Şiirlerinde dikkati uzunlukların bozması da, ziyadeleştirmesi de 
mümkün.
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Bülent Keçeli, 2010 yılında dokuz şiir yayımladı. Murat Üstübal ile birlikte 
Ücra’yı çıkarıyor. Keçeli mütekâmiliyetçi, ilerlemeci, yeni yüze dönük şiir anla-
yışını benimsiyor genel ifadelendirirsek. 2010 yılında yayımladığı şiirlerin beşini 
Karagöz’de, ikisini Ücra’da, birini Kertenkele’de, birini Akatalpa’da yayımladı. 
Bu sene Ebabil Yayınları’ndan Hastalık Şiirleri’ni çıkarttı. Hastalık Şiirleri olgun-
luğu ve Bülent Keçeli’nin şiirindeki genel karakteristiğini yansıtması bakımından 
önemli bir kitap.

Murat Üstübal uzun süredir yazdığı, eleştiri ve kuram yazılarıyla dikkat çeken 
bir şair. Bu yıl içerisinde o eleştirileri kitaplaştırdı: Dirim Kurgu (Ebabil Yayınları 
2010). Aynı kitapla Türkiye Yazarlar Birliği Eleştiri Ödülünü kazandı. Murat 
Üstübal, İkinci Yeniyi aşırılaştırarak aşmak tezini gündemine aldı uzun süredir. 
Kurduğu düşünce ve şiirler bu menfezden ilerliyor sürekli.

Ahmet Murat’ın hangi şiirine başlarsanız başlayın, o şiir sizi isme, şairine çeki-
yor en başta. Dizeleri sıcak bir iklimde kurup getiriyor. İtirazları var. Samimiyeti 
yüksek ve itirazları var. Bu itirazlarını, karşı tavırlarını çok büyük bir sadakatle 
ve sakinlikle dile getiriyor. Bungun, şekilsellikle anlatılabilir bir durumdan dışta 
duruyor. Öyle ki siyasi şiirler diyebileceğimiz mantıkta ve dillendirişte yaklaşıyor 
şiire. İnsanı siyasi bir varlık gibi ele alıyor her zaman. İnsani olan her şeyin haya-
tiyetine önem vererek dizelerinde, imgelemlerinde doğruluyor, şiirin bir tür sağla-
masını gene şiiriyle yapıyor. Başka bir tadı var Ahmet Murat şiirinin.

Ali Emre şiirini doksanların başından bu yana bir sisteme oturtmuş bir şair. 
Dizeli şiirden vazgeçmedi, imgeyi buluşçuluk düzeyinde bırakmadı ve sürekli onu 
hayatiyetle bağdaştırdı. İmgenin cinlikle ve buluşçulukla anlık zihnin çarpılışları-
na kanmadı daha doğrusu. Ali Emre şiirinin doksan kuşağında sabırlı, sakin, mu-
kavemeti yerinde görüntüsünün altında kolaycılığa kaçmadan ilerlemesi yatıyor 
bizce. Bir de kopmadan şiirle kurduğu ünsiyet.

Hüseyin Akın 2010 yılında üç şiir yayımladı. Biri Mühür dergisinde, diğer ikisi 
Dergâh’ta yayımlandı. Geçen yıllara göre Hüseyin Akın daha az şiir yayımlıyor. 
Akın, temposu yüksek, niceliksel çıkışları da önde şairlerimizdendir. Doksan kuşa-
ğı şairleri içerisinde çalışkan, kendi yerini çabasıyla, tutumuyla berkitmekle iştigal 
eden bir şair Hüseyin Akın. Belirli oluşumlar içerisinde olduğu zamanlarda bile 
oluşumlardan uzak olmağı yeğlemesi, şiirde emekle arasında kurduğu bağın de-
ğerliliği kanaatimizce Akın’ı farklı kılan unsurlardan bazıları. “Avlu” meselâ tipik 
bir Akın şiiridir.

Evren Kuçlu, 1982 doğumlu, yetenekleriyle, şiirdeki ilerleyişiyle dikkat çekiyor. 
Evren Kuçlu, ilk kitabının seviyesini koruyarak şiirlerine devam ediyor. İlk kitap 
sonrası görülen çıtayı düşürmek tehlikesine muhatap olmadı. Giderek ilerleyen, 
şiirini berkiten bir anlayışı var. Konuşma sesi şiirin genel hâkim unsuru.

Yavuz Altınışık, 2010 yılında 3 şiir yayımladı. Üç şiir de Karagöz’de yayım-
landı. Yavuz Altınışık kendi akranları arasında şiirini erken dönemde yoluna koy-
muş, şiir çabasını azami düzeyde geliştirmiş bir şair. Önceki yıllara göre 2010’da 
az ürün verdi. İlk kitabı Makyaj Hatası’yla (Ebabil Yayınları 2009) kırk yaş altı bir 
şaire onur ödülü niteliğinde verilen ilk Zemçi Çetinkaya Şiir Ödülünü aldı. Yavuz 
Altınışık ilerleyen, gelişen şiiriyle üst bir şiir söylüyor. Kurduğu dil çekici, derinlikli 
bir yapıda.
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İdris Ekinci, Aşkar dergisi yönetmeni. Sivas mahreçli derginin efradıyla bir-
likte merkeze, oluşumcu dergilere doğru ilerleyen yürüyüşü devam ediyor. Bunda 
şüphesiz İdris Ekinci’nin şiire ve dostlarına verdiği önem büyük. Çünkü etrafını 
görüp dünyayı, şiirin ilerlediği yönü algılaması ve bunu paylaşması Türk Şiirine 
müspet katkı sağlamaktır. İdris Ekinci Karagöz, Hece ve elbette Aşkar’da göründü 
2010’da. Sağlam şiirlere ilerliyor. 2010 yılında Ebabil Yayınları’ndan Uyku Kuşu 
isimli ilk kitabını çıkarttı.

Oğuz Karakaş, şiirini erken zamanda farklı çevrelere sevdirmeyi başardı. İlk 
kitabı Ebabil’den çıktı. Şimdilik yazı, eleştiri yazmıyor ve fakat şiirin sahici bilin-
cinde olarak kurgusundan, şiiri dizeler arası özlü bağlarla örmesinden çok belli 
bir şair. Kitabının ardından düzeyini korudu. Bunu devam ettirebilecek netlikte, 
nitelikte.

Enes Özel, oluşum dergilerinde şiir yayımlamayı önceliyor. Karagöz’de dikkat 
çekti ve esas varlığını Karagöz’de yayımladı. Kendine has bir dil kurmaya ilk ya-
yımladıklarıyla başladı diyebiliriz. Savrulmadan ilerlemesi genç şairler arasında 
onu ayıran, belirli kılan özelliklerinden birisi. Sıkı şiirleri var. Sağlam eleştiri yazı-
ları yazabileceği de anlaşılıyor.

Mustafa Celep, şiir dizginlerini arada bir kaybediyor. Kaçırmıyor, bile isteye 
bırakıyor gibi. O zamanlarda da aşırı derecede siyasi şiire yaklaşıyor. Şiirini siya-
si şiir gibi bir yere doğru itmesinde bir sakınca yok elbette; ama siyasi şiirleriyle 
insani olanı içerikte imlediği şiirleri arasında büyük bir uçurum doğuruyor sanki. 
Kendi şiiri içerisinde iki dillilik tehlikesini hâl yoluna koyabilirse Mustafa Celep 
daha sahih şiire gidebilecek bir şair.

Ahmet Edip Başaran, son zamanlarda yaptığı çıkışlarla dikkat çekiyor. 
Oyunbozan adlı kitabıyla ilk şiir kitabını yayınladı. Oyunbozan ismini Ahmet 
Şükrü Kılıç’ın öykü kitabına verdiğini biliyorum ve fakat şiirde de oyunun, oyunla-
rın bozulması esastır. Ahmet Edip Başran’ın konuşma yüzdesi yükseliyor giderek 
şiirde. Bu da şiirini hayatın ortasına doğru akıttıkça ilerleyebileceği anlamına geli-
yor. Umut veriyor Oyunbozan.

Hüseyin Karacalar Yedi İklim, Hece, Karayazı gibi dergilerde şiirlerini yayım-
ladı 2010’da. Giderek daha emin adımlar, daha sağlam adımlar atmaya başlıyor. 
Sağlam şiirin sesine yönelmiş olması Türk Şiirinin kazanımları bakımından önem-
li en başta. İyilik ve güzelliklerle, imgeler, çağrışımlarla ilerliyorken şiir çok iyi bir 
geçişle siyasileşebiliyor. Yaşadığımız zamanlara, konuşma diline de yaklaşarak 
arada es’lere yer verircesine ilerletiyor şiirini. Bu kuşatıcı bir anlam kazandırıyor 
okurun zihninde. Sert, eleştirel şiirlere el uzatıyor; ama dil ve söyleyişleri gayet 
şiirsel ölçütler içerisinde. Bu iki karşıtlığı hafif geçişli bir yapıyla buluşturması 
Hüseyin Karacalar’ı ilerletiyor.

Selçuk Küpçük, uzun süredir yazı, gezi ve hatıra türüne eğiliyor. Onun şiirinde-
ki ses müziğindeki sesine benzerlik göstermesi bakımından her zaman dikkat çe-
kici. Küpçük’ün gırtlak sesine benzeyen şiirleri var. Kadifemsi, nazlı, edalı şiirler.

Mustafa Akar temkinli, tutumlu, savruk gibi görünen şiir kuruluşlarında bile 
aslında belli bir düzenliliği önceleyen şiirler yazıyor. Çağrışımlarını çeviklikle yapı-
yor. “1980 Tarifeleri” şiirinde Akar’ın şimdinin geçerliliğine katkı sağlaması ve bu 
tarz şiirleriyle konuşmayı öncelemek çizgisini doğru düzgün kurabilmesi önemli.
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Emre Öztürk 2010’da 7 şiir yayımladı. Karagöz’de 4, Ücra’da 2, Hece’de 1 şiiri 
yayımlandı. Emre Öztürk gençliğine karşın şiirde erken zamanda dilini, tavrını 
belirleyebilmiş bir şair. Ses getiren çıkışını Karagöz 7’de yayımladığı “Kuzeyli Bir 
Anarşistir Yaşamak” şiiriyle yaptı. Öztürk, imgeyi sakin ve derinden işlemekle işe 
koyuluyor. İlginçtir ki imgeci tavrın aksine sadece bulguculukla kalmıyor, imgeden 
bir başka iyi yön daha bularak nereden nereye çıkış yapabileceğini iyi kestiriyor. 
Çarpıcılığı öncelemiyor ve fakat çarpıcı bir genel hava kapsıyor şiirlerinde. Çok 
daha çarpıcı olabilecekken durduk yere bir dizeyi kırıp evirerek başka bir canlı da-
mara ilerleyiveriyor. Bununla aslında daha akışkan ve işçilikli şiir ortaya koymuş 
oluyor. Öyle zannediyorum ki 20’li yaşlarına iki kitabı birden sığdırabilecek bir 
azim ve çalışkanlıkla karşımıza çıkmaya devam edecek Emre Öztürk. İlk yayımla-
dığı şiirden bu yana bozulmayan bir istikrarı var. Acemiliklerini bile şiirdeki üst dil 
kurgulamaları içerisinde eriyikleştirebilmesi dikkat çekici.

Aziz Mahmut Karagöz, Hece gibi dergilerde de şiir yayımlamaya başladı. Esas 
mahreci Aşkar dergisi. Aşkar dergisinin önemli isimlerinden. Şiirinde kısa ifa-
delendirmeleri numaralı dizeler şeklinde yığıyor, ilerletiyor sonra. İlhan Berk’in 
ortaya çıkarttığı bir dizelendirme. Ama bende öteden beri bir tür kesiklik, mun-
katılık hissi uyandırıyor nedense. Aziz Mahmut şiirini daha geniş anlatılarla, şii-
rin geneline yayılmış anlamlandırmalarla beslerse kanımca daha sağlam bir şiire 
doğru ilerleyecektir.

Mustafa Köneçoğlu Hece, Dergâh gibi dergilerde en çok görünenlerden. 
Sürekliliği elden bırakmıyor. İmgeci, lirik şiire yaklaşık şiirleri var. İmgeci anlayışı, 
kimi zaman elini kolunu bağlıyor gibi. Dizeleri imgeyle birlikte konuşma diline 
daha yaklaşık tutsa şiirlerindeki nicel üstünlük de aynı paralelde daha da artacak 
gibi bir his var bende.

Muammer Yavaş, 2010 yılında dört şiir yayımladı. Bütün şiirleri Kertenkele 
dergisinde çıktı. Kertenkele dergisinin yönetmenliğini yürüten Yavaş’ın Kertenkele 
dergisinin taşradan çıkıp edebiyat çevrelerinde kendine bir yer edinebilmesinde 
katkısı çoktur.

Dergâh dergisi uzun soluklu dergilerimizden. Çok şair yetiştirdi. Vitrin dergisi 
hüviyetinde. Yani ne askıya çıksa görünebilir bir dergi. Doksan kuşağı şairleri üze-
rinde özellikle emeği çok büyük. Bir mektep görevi üstlendi bir dönem. Ve fakat 
son zamanlarda Dergâh’ın kapağından yayınlanan şairlerin bile bir zaman sonra 
hiçbir şekilde şiire devam etmedikleri de görülmektedir.

Hece istikrar üzerine kurulu bir dergi âdeta. Hüseyin Su’nun Türk Edebiyatına 
katkısı kürsü sahibi bir sürü profesörden daha fazla. Çünkü disiplinli, bıkmadan 
istikrar ve istikamet üzere yayıncılığı öğretti bize. Kendinden sonraki kuşakların 
ağabeyi olması boşuna değil. Son birkaç yıldır Hayriye Ünal, dosyalara ve kimi 
bölümlere katkı sağlıyor. Dosyaların rengi, şekli, düzeyliliği Hayriye Ünal’la daha 
bir ciddiyet ve ivme kazandı.

Kitap-lık kimi ihtiyar şairlerin metazori yaklaşımlarından rahatsız olmuş ola-
cak ki belirli bir yaşın altındaki şairlerin ürünlerini yayımlayacağını açıkladı.
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Karagöz dinamik dosyalara imza attı bu sene. “Şiir ve Devlet” dosyası meselâ 
zirve bir çabaydı. Karagöz sıkı, sağlam adımlarla ilerliyor. Dosyaları, şiir anlayışı 
ve etki alanı sağlam bir dergi oldu zaten en başından beri. 13. sayıda İsmet Özel’in 
yeni şiir tarzıyla ileri sürdüğü şiirleri dikkat çekiyor. İsmet Özel’in “Boş Kovan” ve 
“Arap Komserin Oğlu” şiirleri uzunlukları ve yenilikleriyle ses getiriyor. Karagöz 
kendine has ekibiyle ve her sayıda dergiye eklenen yeni şairlerle yoluna devam 
ediyor. Mütemadiyen şairleri İsmet Özel, Hakan Şarkdemir, Serkan Işın, Osman 
Özbahçe, Murat Üstübal, Bülent Keçeli, Emre Öztürk, Yunus Emre Altuntaş, 
Vural Kaya, Aziz Mahmut Öncel, Oğuz Karakaş, Abdullah Faruk Gönüllü, İrfan 
Dağ, Abdulkadir Akdemir, Atakan Yavuz, Cem Kurtuluş, Evren Kuçlu, Enes Özel, 
Musab Kırca, Yavuz Altınışık, Ali Emre, İdris Ekinci, Berk İybar, Rafet Arslan, 
Biricik E. Doğan, Cihat Duman gibi şairler… Öyküde Berşan Durmuş dikkat çe-
kiyor. Yeni bir dille çıkıyor Berşan Durmuş okur karşısına. Çarpıcı, anlatımcılığı 
farklı ele alarak ilerliyor.

Ücra dergisi Murat Üstübal ve Bülent Keçeli yönetiminde 40. sayıya yaklaştı. 
2010 yılında Ücra’da şiir yayımlayan şairlerin sayısı giderek arttı, artıyor. Murat 
Üstübal’ın İkinci Yeniyi aşırılaştırarak aşmak tezi ve Bülent Keçeli’nin mütekami-
liyetçilik anlayışı edebiyat çevrelerinde ciddiyetle takip ediliyor.

Aşkar 3. yılını tamamlayıp 4. yılına girmeye hazırlanan bir edebiyat dergisi. 
İdris Ekinci yönetimindeki derginin taşradan merkeze doğru ilerleyen bir ekiple 
doğrusu kendilerinden beklenenin çok çok üstünde bir yere geldiler. Aşkar’la yola 
çıkan şairlerin hemen hepsi merkez dergilerinde de yer aldılar, alıyorlar. Şiir baş-
ta olmak üzere eleştiri, hikâye ve deneme türleriyle yayın hayatını devam ettiren 
Aşkar, belli bir seviyenin altına düşmeden sıkı eserler verebilmek için gayret sarf 
ediyor. İsmet Özel dosyası 2010 için en başarılı dosyasıydı Aşkar’ın.

Kertenkele Muammer Yavaş yönetiminde yayın hayatına devam ediyor. İlk çık-
tığı günlerden bugünlere çok ileri bir düzeye geldi Kertenkele. Taşradan merkezi 
zorladı, edebiyat ortamında işlerlik kazandı. Genç şairler yetiştirdi, yetiştirmeye de 
devam ediyor. Şiir eleştiri, kuram yazıları son zamanlarda daha da dikkat çekici.

Karayazı Adana mahreçli Ersun Çıplak ve Cuma Duymaz yönetiminde çıkan 
bir dergi. Eleştiri ve şiir üzerine düşünce metinleriyle öne çıktı. Önyazı’lar sü-
rekli bir manifesto ya da şiirsel değini niteliğinde. Ersun Çıplak, Cuma Duymaz, 
Nurullah Kuzu, Mehmet Mümtaz Tuzcu, Caner Ocak, Bilal Çiftçi, Tamer Sağır, 
Öktem Tepe, Osman Erkan, Salim Nacar, Talip Nacar mütemadiyen şiir yayımla-
yan şairler.

Edep Arif Ay yönetiminde yayın hayatına başladı. Tarzı, formatı, şiir ve yazıla-
rıyla nitelikli bir çıkış. Gençlere ne kadar ulaşabilir, onları yetiştirme konusunda 
ne kadar mektep vazifesi görür? Şimdilik bekleyip göreceğiz.
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Boş Kovan
İsmet Özel

Yoğimiş zahmete girmekliğime gerek Mallarmé
Okumuş zaten kitapların tümünü benim yerime
Fiilse odur fındık kırmak denirse denir meçhulle
Meçhul! O kıvrım dalamacı! Nal sesi ışıltılı tüy!
Malûm! Şâyialar çıkarıp ganimeti salan o israfa
Denk düşer meçhul malûma önödede taş taşı
Tutara ara mercimeği fırına vermenin faili kim
O imiş zarları düze atan ben elimi sürmedim.

Nasıl Türkün şark yakıştırısında yitikse oğlu
Kakıç diline kakavanın kafiye şifa değil
Yaran yara deştin deş ilaç suna yaban il
Yoksa yaran intihar et bulursun
Et evet et ve bul an an ve anan
Savura seni taştan yeni baştan
Seni yayan eş tutuşta aylara
Palavraya doğura.

Roman oku diyorlar maval okuma
Mikyası miktarı müddeti ya mânâ ya mâniâ
Arzu dala kala batak tarak ecri geçmiş aruzunla
Arz beklersin sazlık balçığında çok saz semaisi
Takırdayıp buruk bungun iskelet Latinize kargaya
Bekle ki versin Slav motorize senlikliğe Got çeşnisi
Kaç ayak çek burnuna benle tek tak bin kez kandırıldınsa
Bil bunu bil hep donlu Türktü kayıkta kayıran Türktü seni
Daha var doku beni dokun bana Türküm doğruyum
Senden geldim senli benliyim döşle beni
Aslı da benim faslı da misafirlerin ben en sahisi
Beni sanma son bir model kadidi çıkmış makulesi
Değilim ek tahsilâtı tatminkâr bir tahsilin
Cıhar atıp Yaradan’ın her günü şeş oynayan
Ne bendim ne ben ne emmilerim
Ben oyum bir başıma talihli oylum tarihiyim
Takıntılar sarkıntılar sulanmalar bendini
Hıphızlı şanıma gölge düşürmeksizin
Bir geçiş geçtim ki ruh karıncaca yepermedi
Köz küllü dal çamurda ekşi surat kurak söz
Caymacı çaktırımlar tersinimler yanık kokan yılgı pes
Hiç yüksünmedim bile yol istikamet üzre ya
Yok bende poflama yok pofurdama mırın kırın
Soyum sülâlem beze dursun ben direttim
İstenirdi kumaşlanmam ger gerile ser serile
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Yazları yaza yazgılı çatkılar gerek kışın
Gerekse gir çingeneli çalıma asfaltların
Canımdan almışlardır koparıp aldılarsa
Ne haraç verdim ne de vergi ödedim.

Çırptım bu ne çırpış dedirttim dedirtmez miyim
Başa yastık kaşa rastık işi dik dikenmeli edindim 
Eledim silkeledim döktürdüm kıvamında
Bayca büyü lâkin cüce dev peri cin tellerine
Dokunmadım şarkı nice uzun boydan garbı kısaysa
Arkaik gırlamadım havasından pireli modern biti antik
Lûrî şûrî meşrutî federe konfedere hiçbir devletin.

Getirildiler devletlû hacamatlı kontratlı getirildiler
Götürüldüler ceplenip ciplenip devletle
Neler nerelerine ettiklerim.

(Karagöz, sayı 13, Ekim-Kasım-Aralık 2010)

Güz Geçiyor
Arif Ay

güz geçiyor
yeşil yaprak, sarı yaprak
bir ben kaldım ortada
defterler arasında unutulmuş 
o mor yaprak
ruhuma yalnızlık çivileri çakan
ıpıssız sokaklardan 
gün görmüş insan hâliyle 
güz geçiyor şimdi

toprağa düşen tohumun
dirim sancısıyım
elden ele bitmez bu efkâr 
sabanla toprağı buluşturan 
ilk insandan beri
güz geçiyor şimdi

dilimin tuzundan bildim
ne kadar yaşlandığını aşkın
bir Semerkant narı
bir Buhara gülü
gönlünün gölgesinde serinledi kalbim
güz geçiyor şimdi
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gurbeti sürme çekmişsin gözlerine
ondandır bitmiyor hasretin 
söylesem yalnızlığı çoğaltır dilim
akşam kapıda kalır 
sensiz 
güz geçiyor şimdi

(Edep, sayı 9, Kasım 2010)

Sessiz Saat
İhsan Deniz

Dalgalar işitebilir.

Kalbin uğuldayan sükûneti
kayalara çarpa çarpa
bir gelincik tarlasına dönüşebilir burada.
Eğilip ‘neden’ diye sorsam, ruhum
bir sincap kuyruğu gibi rehin
kalabilir o kamaşmada..

Ruhum rehin kalsın..
Sebepsiz. Nedensiz. Kimsesiz.
Yeter ki kalsın!

Dalgalar seslenebilir:
Tundraları içine çek
ve sen de taşın buraya!
 
Taşınayım.
Kalbimi yıkanayım.
Kapanayım.

Dalgalar örtebilir.

(Kitap-lık, sayı 141, Eylül 2010)
 

Arjantin
Hüseyin Atlansoy

Bazen Arjantin gibisin güzelim 
İçinde bir Türk meydanın vardır
Bazense İsrail
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Kesin ağlama duvarı önündesin
Bense kocaman açıyorum gözlerimi
Çocukça genişlikler umarak
Ama kurşunlar var bu hikâyede
Bakışımı kısacağım… ışığını lambanın
Kıyamete kadar sürecek Arjantin Tango

II.

Ölüyorum ya her şiir bitiminde
Sizin gelmenize çok sevindim

Şimdi ben kanatlarımı toplarken
Yeni gelmiş gibi uçmaktan
Bakışımı da toplayacağım
Akbabalar yorulacak leşliklerini kusmaktan

Hangi bakışımla bakarsam bakayım
Bana bir uçumluk sonsuz mavi kalacak
Alçaklar hep alçak kalacak güzelim
Alçaklar hep alçak

Gözyaşında yalın gülümseyişinde tenha
Yepyeni bir güzellikle uyanacaksın sen sabaha

…Açacak Arjantin

(Hece, sayı 165, Eylül 2010)

Az Önce
Mustafa Aydoğan

Boşluğa söylerim ben sözümü
Hava yutar onu
Kuşlar geçer ötesinden berisinden
Yılan sezer
Akrep duyar
Kurt bilir
İnsan her şeyin az ötesidir

Boşluklar olmasa kimse ulaşamaz
Kavuşmuşsak vardığımız kendimizdir
Bağrına yakın olana hasret duyar insan
Bir erkek bir kadının az öncesidir
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Ruhun da cam kenarı vardır
Dinç olan açar
Yorgun olan çeker perdeleri
Hiç fark etmez uzak ya da yakın
Her yol ölümden az öncesidir

(Edebiyat Ortamı, sayı 17, Kasım-Aralık 2010)

Korkak Köpük
Osman Özbahçe

8.

Gellan biraz isyan
Bulaştırayım sana
Yalnız yaşamak bana göre değil
Başıma ağrılar giriyor yalnız kaldığım günler
Gel biraz isyan
Bulaştırayım sana

Her taraf bana dik dik
Kara kaplı kitap tombul yanak
Keçi sakal dik dik devlet surat
Beş ayları doğarken patlayan bahar
Otuz orucu tutan bahtiyar
Dik dik

Gel bana biprovokasyon yap
Hayatın anlamı çıksın
Yoksa boşa gideceğim
Oyun bozmada kaos çıkarmada
Üstün bir yeteneğim var piyon
Toplamada çıkarmada
Hâkimiyet kralda
Şahta değil
Her taraf polis
Çoklar polis
Rapor tuttular osman ankarada
Şiir sanatının üssü
İnsan değil taş bina

Zayıflığımı sakladım babacığım taş bina
Aydınlığın karanlığın içinde taş bina
Zor zamanda sıkı dur dedim taş bina
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Önümüz bayram
İçimde senden kalma
Büyük bir hınç dünya
Ziyaretine geleceğim babacığım
Gerisingeri
Taş bina

Gellan biraz isyan
Bulaştırayım son sayfalara varmadan
Şurda bir divan kuralım çoklar polis
4 gazel 3 kaside
Atalım içine çoklar polis
Annem 24 saat büyüttü beni abiler
Kafam almıyor bu hareketleri
Rüzgârı, yağmuru, toprağı, suları
Atalım içine çoklar polis

Güven nedir ki karanlığın içinde
Korkma dedim Arzuya
Gideriz Yunusun sarı çiçeği
Göğsümüzde toprağın içeceği
4 kaside 3 isyan
Güven nedir ki
Karanlığın içinde
Taş bina

Dünya dört köşedir bana yuvarlak değil
Yuvarlanamam ben öyle esnek değil
Canımdan özge armağanım yoktur
Canım da sizinkinden
Değişik durur göğ dedede değil
Güven nedir ki
Karanlığın içinde
Sevgilim değil

Sen okumuş adamsın
Oku üfle beni dedi Arzu
Vaize git dedim
Sen oku
Vaize git
Korkma dedi sen oku
Ben okuma bilmem dedim

Karşıki dağları
Yıkmak görevi verildi bana
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Vaiz de bir zaman
Karşıki dağlarda kalan
Bulutların muhafızı
Aşağlara koşan
Yağmurun

Yemin billah
Dedim
Allah
Tek dur osman
Dek dur osman
Yek dur osman

Allah! Allah! İllallah!
Osman
Hubben lillâh

Bana kılık yapma Arzu!
Bir gün tak
Takıştır gel
Cennetim o gün sana
Yunusun sarı çiçeği
Parla karanlığın içinde
Aldanma bütün hareketleri
Madem şiiri
Getirip dile bağladılar
Ağrıyan dişe gider dil
Dik Dik

VAAZ ETMEK İSTİYORUM BEN ARZU
GÖZLERİMİ KARANLIĞA DİKİP
KONUŞMAK

Korkak Köpük derdi Arzu bana
Son sayfalara varmadan hızlıyan
Bilmek istiyorum 4 kaside 3 gazelsan

Hızlı yanmak istiyorum birden bitsin
Kader bana millî piyango
Cehennem de büyük
ikramiye

Sessizliğin ele geçmez
Hiçbir müzikte geri gelmez Arzu
Derdi bana âşık oğlanlar birden bitsin
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Birden biten müzikti Arzu
Kıble ve lodostan
Yıldızlar ve poyrazdan
Estikçe içinde dolaşan

isyan
Pırıl pırıl
Gerisingeri divan

Kafam gelmiyor
Gerisingeri
Ekmek gelmiyor
Ben çağırınca devlet
Gelmiyor

Allah bir gözyaşlarımın içinde
Serçelerin içimden alındığı yerde sürüyor babacığım
Bakma sen
Memet de arada bir
Beni süzüyor

—Erkekler çoğunu ister
Kadınlar birini
Sen kimi istiyorsun Arzu
—hEPpisini!

(Ücra, sayı 38, Kasım-Aralık 2010)

Kale Son
Hakan Şarkdemir

parakolda saklı malı tınmayıp ayıp
vazırdardı bir sırmık kansuda mor tekiz
ve uskuruna takılmış puşsuz birkaç maço firamut
bir tıpaç olsun bari galatada o ayık bahri dedim

unsur mu bırakırdı akılda ay oğul
derz aralarına hep düz ovalardı
sumru teyzelerdeyken biz evcecik şıpıdık
çıkagelmez miydi ta bulgariyle humustan
hamiş hanimiş
han imiş hamam imiş
her bi’şey tamam iken
ressam kılıklı o kabakulak terazisi o matiz
onu uvi yapan amcası obez şems
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şu sahrayı ceditte en ceddel ritmik davul
içip içip muamelata söver durur
meyus mütenahi muaccel
avcu böreğ’ mi kolcu böreğ’ mi bilmem ne börek
avangart bir börek işte ne güzel

azın gözü falanca fistanda fıs
birtakım ve fiskoslarla oyanmış tığ
suyu gelir ılık ılık lık
çimmez bir mavi yerden denizine tın

yürüdüklerinin kendinden önce yürümüşlerin ve birlikte
iyonik bir bağla bağlandıkları kale son
şampiyonsun yavu sen
şam-pi-yon

(Karagöz, sayı 10, Ocak-Şubat-Mart 2010)

180 Km
Serkan Işın
 

tren yapağıyla patatez
geçiyor bir yerleri zaman atlamadan,
biz duru, tepişken ve sigaran
menü, masa, tabla ve keş

orada rıtksız farları ile birkaç mobil
biz burada koltuklarımızda optik
zifrî karanlığında kes lan sesini deyip
durmuşuz bir kara gölgeye emanet

koşupturur kızgın alevli bir kısraksa
aha da bu kıyamet
çekiyor perdeyi
erdeyi
rdeyi
deyi o
eyi
yi
i

(Karagöz, sayı 10, Ocak-Şubat-Mart 2010)
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Epsilon
Hayriye Ünal

bir nokta bir hareket bir dalgalanmadan 
medet umarak

epsilon kadar yaklaşarak bir hakikate
         -soruya-
güz ortasında

çoğalmak
büyümeyle zoru olan bir kemik gibi ağrıyarak
kara bir gül alırsan bir akşamüstü
can atan bir kuşun uçuşunda
benden bil
 hırçınsam
-bir kez daha-
yaklaşamamışımdır bile
 yanıta

ne soluk ne fısıltı
sen bir adım attın

koşarak çıktım ben o sarp her fırsatı
 kullandım aramak için bana açılmayanı
zaten açık olanı
 görürsem
 ölür kalırım sanarak
hakikate bulaşmamak
 için bir ölüm kalımdı
yanıt açık
 aşk sade karşılıksız olandı

güz ortasında karşılaşmışsak
derin bir mağara kadar karanlıktı ilk tecrübem
gömülü bir maden nasıl çıkarsa ışığa
toz toprak arasında ben öyle kirliydim karşında
giyiniktim

ve opak ama görüyordun ardımı
böyle içinden geçerek, dedin,
karşıya, istiyorum katetmek
 seni
-bu çok karşılıklı-

katedilen katledilir
ha bıçakla

onbinyıldır
ha aşkla

kanıta yontma taş resimlerinde bile rastlanmışsa
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 içinden bir kez geçilen ne varsa
  düşmanın bastığı toprak
iflah olmamıştır

ertelersek
aşkın güzelliği kalmayacaktı
-bunu galiba bana şeytan fısıldadı-

ikimiz vardık bir de loş gölgeler ve uzayan saçlarının 
tasası

bu işte benim hislerim, bu şiirim, sana bir kez olsun
gömlek seçemediğim için bu da tesellisiz kalbim

özensiz bir e-postadan kalan iz
bak bu da öfkeli dalgalar

  nasıl bir facia görürse görsün
 nasıl bir düşman gemi geçerse geçsin dalgaları ikiye yararak
 hep en başa dönen pürüzsüz deniz

tadını çıkar
her şeyi harekete geçiren bu rüzgâr
korkutursa da fırtınaya dönüşme ihtimali
sabırsızlığımın tek reçetesi

rüzgâr
hangi colombus hangi galilei keşfedebilir

onun geldiği yeri
 şimdi kış
silahsız bir taburun saldırması gibi kar
örterek namluları
 beni sessizce
 çıt çıkarmadan
bertaraf edebilir

ıslanırsa kirpikler
-çünkü aşk biraz olmaz-

kardandır
 -aşk razı olmaz-
  sağ salim geçilen kayalıklardan
 sonra ölüme doğru dümen kırabilir
gözünü kırpmadan

-aşk almaz aşağıdan-
alaşağı edilse bile
zaten kimse menzile varmaz

-bu yaza kalmaz-
aşk beladan

geçer belagate
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bunu da yaz
biter bu kaçınılmaz monolog
bu istim üstündeki istikrar

erer nihayete
bu canhıraş can çekişme
aşka kaldığımla kalırım değdi değecek mesafede

(Hece, sayı 161, Mayıs 2010)

Herkesin Çirkini
Bülent Keçeli

herkesin çirkini var mıdır haaaaaaaaaaaaaaaaaa
bir sirkin yıkım günü geldiğinde aktif alınlarda
kendi yıkım alınları olanlar diyorum hanginiz faalyaço
benim senin herkesin bu alın çeperi nereye kadar kader
ben çirkinim belki sarih belki yüzde yüz
sözün dağılışıyla evet türkçe korkutuluşumla bakalım
evet bazı pazar yerlerinde gibi bağırmalı bi kaç çirkin
o pazar yerleri pazar dilleri gibi dağılıyor mu 
ben dağılıyorum belkim eeeeeeeeeeeee
kim bu gözlerimden çıkanlar dil dil

aklanmak diye bir şeyi var bu ülkenin 
ben bu ülkenin ülkelliğinden sıkıldım 
benim çirkinliğim inzivadaydı desem neye dahil 
neye dahil kaderler içinde süperinde neo planik 
belki de moderne pik beni böyle radikalleştirir dediğim
belki de ömerlütfiakadın ayhan ışığı
ömer kim peki
-ömer sen kimsin, peki bunu rica etmiyorum
epik bunu rica etmiyorum

bir sirkin bozguncusu olmakta güzel benim o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
bir hezeyan sonrasında heyecan yaşıyorum
yo panik

herkesin çirkini olmayı çok isterdim geçti
çirkin olmayı kaderden bilirim

(Ücra, sayı 35, Masıy-Haziran 2010)



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 265

Megalomanın Üstüngörü Teknikleri
Murat Üstübal

sokçıkarcılığın uzatıldığı uslu büyüklük
kompleksinde de ağsal temelde
kabloların ucundaki soketten çok
kişinin kendisinden kaçış ve
beğenmeyişi vardır,
[ermeye erimeye buzul]

cızırtı teknik ön kabul mü?
kişi kendisinden rahatsızlık duymaktadır,
vejetaryen-paranoya rahatsızlığı bastırmaksa
bitkisel tınıdır
kendisini olmak için istediği baklagiller,
adıyla bir tutulan
şekilde görür ad olmayan.
bkz. her şey. size karşı ve çevresine
modem uyanıklığında “bu konumdan seslenir”
sübyana yaslı ölüm. ölün. ölü.

çok konuşabilir, yalanlar
modern diyemiyorum demeyene
dahi kararsız hata, söyleyebilir
sadece boşluğu, erdemliği, dürüstlüğü,
fill in the  bilenk imse
işaretli sevgisinin ucube ağından
insanlığın ne kadar yüce büklüm 
olduğunu anlatmaya çalışır bükülü 

anadolu seyredilirken 
ekran karıncaları gür ruhu 
bu tipler için kafa yorup 
şeyhin kerameti göz kurup
-kendinden menkul denli eğri 
değildi, derler psikolojide çok

aletleri kullandıkça
temel bir kuraldır kol bir insan,
hep dölüm azımsıyor uzuvların sokçıkarını,
hep ben iyiyim, doğruyum, dürüstüm,
maddeye uzanmak yetmiyor
büyük insanım diyorsa toz
yutan, olmanın ayrı acılığı
-tersini algılayın
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psikoloji bilen kolbüken eğiyor doksasını
-insanlar bu noksanını
keyfekeder demiyor; üstünleniyor
insanların nasıl görü körüne
yakayı ele verdiklerini arıza
-zevkle izlerler!
balık eti der narsist insanlar da herkese, 
burnu büyük zayıfına çalı çırpıp 
herkesi eleştiren zaafla.

o halde beğenmeyen büyüklük denmeli
o kompleksinde olan hâlde katıların sıvışması
sıvılar da insanlardır sıyrılmalı dört koldan
halbuki bunların derinlik hesabının bir çoğu
temeldeki hayatı kollamadan

yetersiz hal bu ki:
kişiliklerin verdiği buğuyu
dert eden acıyı
terli terane tatmamak için, Çok
çalışmaya alışmaya,
başarılı
bir pozitif olmaya çalışırlar,

kusurumu kustum
böğ ile oldu sür ekli
böğürürken başkalarını kıstım
ardışık sıralarla titre eşikleri
her eksik tıkımı kusurlu gördüler,
spazm sandılar tekno-iyi dişler
her aşırı şekilci, protokolcü tıkırtıya
sarıldım sapa
çok kibarca sallanan sopa,
davranışlar üstünde aba, küs oldum

kompleks kökün aşırı karesi
hikmetin alt katı şüphecilik
kuşkuculuk altına kara karışık,
alınganlık parabolün yazgısı
davranışları da kudreti kadar
konuştukça uçuklaşıyor kök
ben diyene kişinin temeldeki
meramının karesi yapışıyor
emilip yetersiz meramının
arkasında güvensiz yaşıyor
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bolluk devrindeyiz boğuk
cebelli kişiliği ele verir tınılar.

(Ücra, sayı 34, Mart-Nisan 2010)

Bir Şair Bisikletle
Ahmet Murat

yeşil otlar tartarken ovadaki rüzgârı
bir yağmur otobüsünden bakıyorduk dışarı
tepeyi irkiltti geçti biri gencecik
biz sandık o tepe değişti
ya da biz sandık ki o tepe değişti

bir şey oldu ilk aşkın gözleriyle bakılan
kahveler soğudu yorgun bir kuş bitti
bir çömlek kurutuldu bir tırtıl küçümsendi
herkes dirseğiyle yanındakini: neydi o neydi
içlerimiz büyük bir yudumla susturulmuştu sanki

yeşil otları diyorum, o tepeyi boyluca
bir yağmuru, bir şiiri ve ikindiyi
sağına soluna çarparak bir şair bisikletle
çarpacak bir şey yoktu, aşıyordu sanki

(Bir Şair Bisikletle, Profil Yayınları, İstanbul, Mayıs 2010)

Yitiği Bulduğundan Çok
Ali Emre

Aşk ile sarıl güneş görmemiş koyaklar gibi sarıl dille yıkanır gibi sarıl
Babam öldüğünde el kadardım ben, beni herkesten kıskanır gibi sarıl

Serazat değilim omzumdan aşağı bastırıyor dünya didişecek gücüm yok 
Kendini keman sanan odunların çıkardığı bu yangından tıkanır gibi sarıl

Teslim olma ne bana ne öykünün sonuna yitiği bulduğundan çok biriyim
Öncekilere de bunu söyledim payına düşenin azlığından yakınır gibi sarıl

Kirli bir burjuva büyüttü beni yıllarca suratsız haşin bir devlet okuttu 
Bu kör müfredatı kov esas duruşu boz kazadan belâdan sakınır gibi sarıl

Çekiştirerek tut kakışlayarak öp dağdan iner gibi yahut düşer gibi damdan
Duyunca salayı dur ölüler içinde annesinin bir tanesine bakınır gibi sarıl

(Karagöz, sayı 10, Ocak-Şubat-Mart 2010)
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Avlu
Hüseyin Akın

Avluda sayı sayıyor üstü başı gömgök
Henüz şarkı olmuş annesi bir neşveye
Ağlasa arkası gelecek iyiliklerin;
Çünkü içinde yuva yapmış leylak kokusu
Şimdi susup dururken kar yağacak bahçeye
 
Kar yağsa, kuşlar dinmez durdurur saatleri
Kar yağsa, içimizden geçeni kimse bilmez
Kim işletir toprağı, insanı ve günahı
Söyler üstümüzde sessizlik ayetleri.
O budur: bir çocuktan ileriye gidilmez
 
Kimsenin hiç kimseden haberi yokken
Sönüyor ocakta köz, ipte çamaşır
Büyüyor suya emekleyen hece dişleri
Kimsenin hiç kimseden haberi yokken
Çocuktur bir meleğin fark edişleri
 
Avluda soru soruyor, aklı bir kuşta
Bu gök bir kuş için çok fazla bir şey
Sesi uzak bir yoldan geliyor gibi
Umudun el değmez yanlarını geç
Bak, yıkılıyor dünya her dokunuşta.
 
Seni böyle görünce nasıl küçüldü dünya
Parmağında abaküs hayalinde salıncak
O müziğin son sözü böyle miydi, ey çocuk
Hayret, ne tez kırıldı avlu denen oyuncak
Ben seni anlamadım, ondan yanlarım ezik!

(Dergâh, sayı 248, Ekim 2010)
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Provalar
Evren Kuçlu

Gidelim baltalar 
Arkamızdan flamalar
Ve gözlerin üç deniz gören evler gören bahçeler
Kanlımız bahar nişanlımız yaz sonumuz kış

Bunca sene bunca ay bunca gün
Şehirde filiz veren aşkımız
Gözünde büyüttüğün dünya bana
Dar sevgilim
Lobiler teyzeler nikâh şekerleri
Süslediler şen şakrak
Kaltak künyelerin yastıkların içine 
Bir casus gibi sızan ellerin
Ana gibiydi oysa bütün bahar
Gitti kuzenler gitti memleket gitti ferin
Yerinde ne al bayrak ne nazlı gelin

Çek tetiği bir kere çek çektin mi bir
Kanımıza giren kumar ve cebir
Alnımızı ayırır aynaların buharından
Mektup atarız kumanda çiçek ne varsa
Gömeriz üstüne çelenk içine karton
Pulların kapalı mekânların
Damgalı bir hayat sürdüğümüzün
Bir kerede anlaşılır dünya bana
Otobüsler gelir gider
Evlerin rutubet kızların kur yaptığı
Cesedimi çiğneyerek ancak
Anlaşılır dünya ağır ağır

Gidiyoruz dikkat
Kürdan bacakların incecik
Bizi namlunun ucuna getireni çiğneyip
Söylemeden ne mossad ne bu yas ve viraj
Saran sarmaşıklar arkamızda ajanlar ve dublaj

(Karagöz, sayı 12, Temmuz-Ağustos-Eylül 2010)
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Pimi Çekilmiş Bomba
Yavuz Altınışık

Toplu kıyım!
Bizi nahoş o tanımlar hoş kılıyor.
Nöbet kuytusunda ıslıklı bir uykuya dalıvermek
Gibisi olmadığını söylüyorlar usta erler marşlarla.
Arşlarla sol adım vuruşlarla uygun adım ölümdür
Usta erler ve acemiler için her şarjör bir boşluk bulundurur
Ve sürülür sıcacık namlulara yivi alınmış mermilerin tazesi
Töresiyle büyümüştür! Ki pijamalı sırma apoletleriyle her devlet
Ödül törenlerinde alkışlar ve sevimli sloganlar eşliğinde:
Büyüktür.
Palaskalarla mor lekelerle sıradan geçiriliyoruz
Acısı evlatlık bir ayine dönüşüyor salvoların hunharı
Büyüdükçe o kapkara o yalın yaraların kabukları
Sıyrılıyor paçalardan bir gençlik aksanıyla nazenin
Ve mayın tarlaları arasında duman karası atlar gibi dizginsiz
Çatlayana kadar koşturuyor taylarını kayalıklardan aşağıya
Anaç bir tebessüme değdirmek için dudağını her asker.

Sabahları kahvaltı öncesinde atılmış izmarit ve kibritlerle
Seni toparlıyoruz seni büyük bir mıntıka temizliğiyle
Tokatlıyoruz seni ey vatan seni terleyinceye kadar boğuyoruz
Yatakta ovuşturuyoruz sıvazlıyoruz seni sırtından bacaklarına kadar
Hadi tut bizi okut bizi öğret bizi yarılıncaya kadar işte, nihayet
Kutsalsın avurtlarımız dopdolu patlayıncaya kadar kutsal
Seni öksürüyoruz öpüyoruz seni her öğün antlarla
Dipdiri korkuluklar ve ayarsız marşlarla
Göndere çekilmiş çığlıklarla
Dikiliyoruz tepesine
Eşkıya hudutlarında
Kanserlilerin.

İçtima bekliyoruz!
Tıraşı uzamış rütbesiz erler hizasında keyifle
Seni istiyoruz seni sıradağlar gibi kara bağrında
Yatarak sağ kalkmanın hazzına doymamışken hiç toprak
Seni erkek seni ocak seni destursuz bilerek
Dişleri dökülmüş kadınlara benzeterek
Seni yiyip seni bitirdikçe doymuyoruz.

İçtima bekliyoruz!

(Karagöz, sayı 10, Ocak-Şubat-Mart 2010)
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Eksik Kehanetler Albümü
İdris Ekinci

İsmet Özel’e armağan

Bütün yaşanılırlığıyla yadırganan korkutulan göz izleri
Sebepsiz bir şehri ırmaklarla böldüm
Sokaklarını merakla, hayretle üstüne bıçak bileyen
Dal deviren mırıltılarla döndüm

Topallamasam, kusurumun kızarıklığıyla dolaşmasam
Göğe bakardım durmadan
Duraklardan mevsimlerin geçmesini beklerdim kovulmasam

(…)

Kimse köşesinin neye sustuğunu duymuyor
Oğulla devam eden babayla nasıl son buluyor
Bu bir vakittir arkadaşlar
Ayarını miyarını unutmuş bir vakit
Bizler kopan yığılan birer geçitiz
Köprülerimizde gölgelikler bulunmayan

(…)

Böyle geldi tekrarlanan cansıkıntısı
Kör duruşundan canımın ilmeği böyle söküldü
Kustum yakındakinin içini
Yaklaşamadı göğün yalana değmiş şehveti
Sesim bedevi, soluğum yarım bırakılmış şarkıların üzgün meleği

Nedense artık kendiliğinden inleyen bir yürek çarpıntısıyım
Eşyalarla çarpışan
Dönüp kendi kaburgasının olmamışlığından yapılan
Ablalarına ağlayan
Kazındıkça çoğalıyorum yalnızlığımdan
Neyi kullansam tuhaf bir karışıklık
Bunları bir bir not alıyorum 
Çünkü unutulur da kaybolmaz yazılan

Artık duramıyorum aşağıya inince soldan 
Yukarıya çıkınca sağdan dönerek
Durduramıyorum kargışımın çoğalan ellerini

Şimdi kim anlatacak bu huzursuzluğun 
Filmlerini seyrederken kımıltısız bekleyenleri
Gemilerini günahlarıyla doldurup
Pusulalarını kıranları şimdi kim kurtaracak

(Aşkar, sayı 13, Mart-Nisan 2010)
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Üzeri Çizilmiş Şiirler
Oğuz Karakaş

1.
Oğuz ne yapsın?
Dakikalara gücü yetmez ki yıllara
O uzun yüzyıllara gücü yetmez ki
Kaçıncı yüzyıl demiştiniz bu yüzyıla
Yetmedi kaç kere çok kez fakat hep ve
Ama hiç ve çünkü pes etmedi
Akla pes dedirten harlı heves
Ne bir tavşanın ardından gitti
Ne düştü bir düşün kucağına
Ne doğru bir virgül koydu
Ne de yanlış bir nokta
Bir nokta
Ayakta duruyor
Konusunu konuşuyor
‘Ninnilerim
Onlar benim güllelerim
Güllerim yok ben asfaltım
Asfaltın altındaki benim toprağım’
Bir ninni
Harflerden bir e
Bir harf bir harfi kovalıyor e e e
E ama uyutası yok
Yolu yok yordamı yok
Duyduk duymadık yok
Şapkası var
İçinde sizin için bir şey dolu yok
Yok yok yok
Dolce vita.

2.
Dağlar insanları meşgul eder
Önemli ama asıl mesele bu değil
Değil Wanderer über dem Nebelmeer 
Eğer aysa bu / Ve eğer oysa ay / Onu
Gökte aramak yerde bulmak gerektir
Daha iyisi daha da yukardan düşmektir
Böyledir bu
İki kişi olur bir değil
Bir anda olur
İki değil.
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3.
İşte kalem gene gıdıklıyor kâğıdı
Yazıyor ya kalemlerin en müptezeli
Şıkır şıkır dökülüveriyorlar kelimeler
Çavuş rütbesi taşıyan bir örümceğin ağına
Çünkü sırf küçücük bir tebessümün için
Kelimeler kelimeleri çağırıyor
Hiçkimseyi uykularından uyandırmadan
Şöyle bağırıyor parolayı işareti
-Çakıl nasır dolmuş ardıç zürafa coğrafya
Pedal keman güverte şeftali ve kırbaç ki
Kuşkusuz bir başına kalmayacak bunca işaret
-Üye dolap çuval hüner sandal ve mercimek ve
Vezir ve şeker ve lodos veya tepsi
Ankara’da kar yağacak dedikoduları
İzmir’de yağmurum ta kendisi.

4.
Bir Oğuz Oğuz’da Oğuz’suz Oğuz’u Oğuz’dan
Alma diyorsa Oğuz bir bildiği mi var
Oğuz’un alma dediği varsın elma olsun
Elma varsın canı çekenin dişlerine
Olacak olan olsun
Yeter ki ol
Oğuz Oğuz’da neylesin
Oğuz Oğuz’dan olsun
Yetişsin olacak olana
Sireni ve itfaiye
Hiç kurulmamış bir saat
Denize fırlatılmış bir pusula
Odysseus ve Kılıç Ali Paşa.

(Karagöz, sayı 13, Ekim-Kasım-Aralık 2010)
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Akvaryum
Enes Özel

Asansöre dağıtırken  
Her parmak uzunca kesildi
Üst kata çıkar gibi 
Çıktılar içlerinden
Çevirdikleri taksi 
Dibinde bir akvaryum birikti

Telefonun dudaklara doyması kadar kalınca
O en önce kendini ezdi
Bekledik ve sonra sıra bize geldi
Öğütülmüş ellerinde kokulu bardaklar  
Uzunca baktığımız bir beyaz ışıktan 
Duvarını üzerimize itti

Çizgilerimizi halatlarla geçen
Duvara düğmelerden bir meridyen
Ve içine tutulan bir akvaryum diken
Elinde sıktığına baktık, 
Terliyordu boğum boğum asansör

Bu hücreler gömleksiz giyilmez diye
İçine asıldık, yan yana tutulduk 
Yumuşaklık vardı, muntazam her yerde halılar 
Kat kat örülen üzerimizde pencereler   
Ayaklarımızı pek görmesek iyiydi sanki
Aynaya karşı gömlek içlerine sıkıştık

Yer çekiminin kırıştırdıklarını düşünerek 
Geçtik, ne güzeldik, hiç yorulmazdık zaten
Uzayın sesi anonslar yanı başımız oldu
Kare gezegenlerimiz kadar çarpılıncaya
Asansöre sığındık

(Karagöz, sayı 12, Temmuz-Ağustos-Eylül 2010)
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Nabız Vuruşları
Mustafa Celep

Düğün katarlarının ardından işçiler gelir
Yorgunlarından ardından sevinçler
Yoğunluğun ardından üzgünlükler gelir
Sabah dokuz akşam beş mesaisinde
Hafızan gelir geçmişini yüklenmiş
Uyumsuzluğun ardından tepkiler gelir
Grevlerin ardından meydan okuyuşlar.

(…)

Ellerim inişli çıkışlı ve sert
İşçileri karşılamaktan gelir
Ellerimde yoksulluğun görkemi
Gösterişli yolculuklardan gelir
Bana ellerimde olanların yanlışlığını söyleyin
Kocaman cüssesiyle devlet
Koşuşturan halkıyla
Bana bunların düzgün ve düzenli durmadığını
Sonsuz düzenini bulun halkın ve devletin
Müreffeh yalanlara itibar etmiyorum
Ama itiraz ediyorum halkın yoksulluğuna
Düğün katarlarının ardından çatışmalar gelir
Kanlı bir 
Meydan okuma
Gazete parçaları ve eskimiş kitap kokuları arasında
Ellerim ne çok benziyor halka
Sızılar ve hafakanlarla

(İkindi Yağmuru, sayı 26, Kasım-Aralık 2010)

Kız Meselesi
Ahmet Edip Başaran

süt dudaktan çekilince yaşamak gelir, uzunca serilir
uzunca serilir düğün döşekleri, naftalin kokuları
derimizde delişmen esmer ağrılarıyla utangaç 
biraz erken biraz geç güveyler gelir
biz güveyler hem biraz sivil hem biraz yoksul.

biz biraz yolcuyuz hem, buğdaydan ve sudan geliyoruz 
özlemenin geometrisinden, kızların elifbasından
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çözülünce göğe saçılan saç örgülerinden geliyoruz
incirden, yakazadan, kemikkıran çağlardan
geliyoruz yalınayak, ölüleri besleyen o kadim ağrıdan. 

bir tüfeğin ovasında atımızdan inip şimdi üzgün
taş taşıyalım, ateşe barutla gidelim Tanrım 
dilimizi yakana gidelim yağız bir yusuf olup
o gidilemeyen şiire gidelim, bitsin bu bitmeyen
kâşifleri yurtsuz, seyyahları yolsuz bırakan mesele.

yani ezelin kâselerinde böyle doyulmamış tatlar
bıçakların kestiği yaradan güvey ırmaklarına…
oysa yenildik biz ve başka bir isim bulmalı buna
başka bir isim bulmalı tenle paslanmış sırra
biz yenildik ve kalkıyoruz dişimizi kıran bu ağır sofradan.

(Oyunbozan,  Profil Yayınları, İstanbul, Mayıs 2010)

Diş Plâğı
Hüseyin Karacalar

“Uyumadan önce her gece
Bu plâk üst dişlere geçirilecek”
                                    Diş doktoru
Değince düşlerime dişlerim
Gıcırdıyormuş rüyalarım gıcır gıcır
Sabaha kadar üç kere
Ben uykudayım ne yaptığımı biliyor muyum
Dünyamı yıkıyor muşum başıma
Başıma bin bir türlü bela üşüşüyormuş
Öyle diyor aynı odayı paylaştığım kardeşim

Hayra yorarak başlıyorum şiire

-birinci diş sürtünmesi-

Sandığa çağırıyorlar beni
Elime tutuşturuyorlar oy pusulasını
Yağmur yağsa diyorum bardaktan boşanırcasına
Boşanmak istiyorum saat dörtte devletten
Saat dörtte oy oy oy yooo
Hıncım kime söylesene saramago
Beni kim alıkoyar bu nefretten.

Elimdeki pusula yön göstermiyor
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Dişlerimi sıkıyorum askıya alıyorum işlerimi
Yönümü bulamıyorum ey demokrasi
Niye etrafın böyle kör karanlık.

Pusula boşu gösteriyor
Kusuyorum sağıma soluma
Söylesene saramago
Dişlerimin arasındaki ceset hâlâ yaşıyor mu

-ikinci diş sürtünmesi-

Kaçıyorum alaca bir köpekten
Hava puslu mu pus
Taş arıyorum yerde ezan sesi arıyorum dilimde
Eşhedü desem bitecek kâbus
Kovalıyor beni alaca bir köpek

Köpeğin ağzı kana bulanmış
Dolara bulanmış borsaya
Köşeyi dönerken gözümü alıyor ımf
Gökdelenler, sokak şarkıcıları ikiz kuleler o da nee
Rüya niye newyorkta geçiyor
Oysa ben uçağa binemem.
Diş gıcırtısından mı irkileyim yoksa bomba sesinden mi
Köpek peşimi bırakmıyor
Kaçıyorum batının kirlerinden. 

-üçüncü diş sürtünmesi-

Kapılar açık bırakılmış açık dedimse hafif aralık
Kapılar henüz dişleri yağlanmamış
Onlarda gıcırdıyor rüzgâr uğulduyor 
Ağaçlarda bir ürperti yollarda sessizlik
Dişlerimin sesi bana kıyameti hatırlatıyor

Kapılar açık bırakılmış bilmiyorum ilerisini
Döküyorum dişlerimi kanla karışık bir yağmur
Girmem gerek yazgıma artık
Bekliyorum kapıların önünde
Hadi durma seç birisini.

(Yedi İklim, sayı 239, Şubat 2010)
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Kalbi Yoran Veremli Kelime
Selçuk Küpçük

Geçtim geçeklerinden o bakir ırmakların gadre uğramış çocuklar ile
neye yaradı genzi yakan bu iksir, bu simya ve bu biraz kalbi yoran veremli kelime
insan hayıflanarak da öğrenebiliyor ne yazık; yerçekiminden kopartılmış bir söz
ağır geliyor mutlak, eksik bırakılmış her dile

kim ister kangren olan bir usançla başlamak 
kitapların kapısını çalmadığı o yenilgiler bilgisine
her şeyin ölümlenerek çoğaldığı bir a’raftan geçiveriyor kılıçlarıyla 
 bileğlendiğimiz halk
oysa muteber sulara açılmayan, durup yoklamalı elleriyle; ellerin hikmeti ne, 
 bilgisi ne

dediler ismail aşkolmuş bir boyunla uzanıyor bıçağın keskin parlamasına
iki dudağının arasında büyüyor ibrahim’i kuşatan tevekkül
herkes böyle geçebilir mi bir imtihandan rüyaların sırrına vakıf kalarak
bir sır; ancak açabilir kelimelerin sakladığı perdeleri
bir sır: hallac’ın taşırdığı sükut ile

(İkindi Yağmuru, sayı 22, Eylül-Ekim 2010)

1980 Tarifeleri
Mustafa Akar

Babaları aya çıkamayacak çocuklardandık
Bu yüzden hiç Amerikalı değildik işte
Life is life bilirdik İngilizce dendi mi
Babamızın ödediği her kuruş vergi ve
Kenan Evren sesi eti kemik geçe sona ermezdi hiç
Kısa Bafra iyi gelirdi aşka her durumda Sakarya
Devlete karışmayan kısa saçlarımız ince kara kıvamında
Hurra kapıya doluşunca ‘adam olmuş çocuklar’ dedirtirdi insana
Tipe de bak sen! Pazar akşamları mecburen yıkanmış saçlarını 
Severdik kızların, resmi futbolcu kartlarıyla severdik 
Hepimizde Maradona çalımları, ben Şeytan Rıdvan
Sen Çavuşevski ve karısının kurşuna dizilişini izlediğin için ağlamaklı
Nedensiz kederli Yasin ezberleyen
Güvercin biriktiren, konuya dönmek için aşk yazılı bir anket defteri

Çernobil patlayınca rengi kaçan çaylarla
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Gorbaçov’un kelindeki kırmızılık arasında bağlantılar kurmak mesela
Bıreyk hey bıreyk arkadaş arıyorum
Hey moruk nerdesin yoksa karşı taraf Amerika olsundu kime ne
Biz Irak kalırdık, en kıyak Irak kalırdık, herılt yani başkaca ne beklenir
Radyodan teybe müzik çekerken araya karışan anne sesi 
‘El aya çıktı, biz yayan yapıldak demesek tanklar yapılmazdı böyle’ 
Yetimler aya çıkamayacaksa uzay neyimize

Uzaklığı ford minibüslerle ölçmek
Bu benim çocukluktan kalma huyum
Kahraman dostlardık o zaman hem de nasıl kahramandık
Tanışmazdık birbirimizle 
Tanışmak serüvene batmış bir yüreğin alçaklığıydı, tanışmazdık
Alışırdık
Eve lâzım olur diye aldığımız pullardaki ilk uçak postası resmi
Hepimizi aynı göğün hayaliyle mutlandırırdı
Devlet bizi kardeş yapmaya yetmezdi madem yurttaş olduk 
Madem sabahları sıcak ekmeğin kokusu 
Uzun bir ömre sadakat biçerdi
Öyleyse ben aksi yüzyılın en aksi seksenlisiyim baylar
Babaları aya çıkamayacak çocuklardan biriyim
Mahallenin hiç kazanamayan o hırslı futbol takımı gibiyim
“Dikkat şiir çıkabilir” yazan bombalar patlatıyorum önünüzde böyle
Doğmuşum tamammış
Büyümüşüm olmamış yazan 
Konuya dönmemek için şiir bu

(İkindi Yağmuru, sayı 23, Mayıs-Haziran 2010)

Poetrypori
Emre Öztürk

ipi kısa bakkal sepetine benziyor adı ah yarım 
ve bir resmin emzirdiği gözlerine öpüyorum onu 
evde çeşit temizlikler karartan ve yakut sallıyor bir de kalbin üstüne
bir radyonun dudaklarına
 
sağlığında olsaydı yani kıymık batmasaydı keşke 
kumları ortasından yarıp bir sinir yatmasıyla
vücutta korkunç ve duramayan elektrik dili 
dudak kenarından yırtılacakmış gibi oluyor 
saçlarına yakın yaman bir labirent alanında ramakları toplayan
memnuniyet şovu içinde ve özüyle inceliğin 
birbirine çarpan ve oturaklı matematiğin
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geniş dansları porsuk çayıyla dansöz
ancak tıkandığın bir zaman helal diyen sevgili 

sütyene ne konulursa para gibi olur futura kabarık 
avuçlarında kargo karası tanımadığım bu kör tali
ızdıraplı ızdırari yerel düşüp kalkmalara etimiz kemiğimizle taklaya
göğsünde bir kiler taşıyan kız öğrenci evi gibi ayarlı aşkımıza
yünden çakan serpilmiş mahşerinde güzel koşar adını
uykusunun lekelerini gizler sayıklamayla

denizi avuçluyor ölü balıklar tuğla gibi kalıyor elinde 
mucuk mucuk bir şey sürüp yanaklarına
yutkunma ağzını bırakacağım, gök yarılacak 
tespih taneleri gibi dökülecek yıldızlar

şehzadenin atılgan atının bir ayağının bastığı mayın
nefesini bir tuluma doldurmuş yiyordu
oturunca bir şey yapmaz bir köpekti sanırım
bir seans şerit, kayakların ve ellerin alarme
ellerin halk plajı
peki derdimden verev olsam
 
dökülür kakırdak taneleri hücum diyerek zirzopça salonun ortasına
sen omuzlarından aşağı yatağın ortasına
biz senle çatal kemik tutuştuk ve kırdık

(Karagöz, sayı 13, Ekim-Kasım-Aralık 2010)

Ağır Hasta
Aziz Mahmut Öncel

1. Ha cancağzım doldur daha niyetime vasıl olmadım hâlâ
kana kana mübarek caminin oluklarından yağmur suyu yetmedi daha

2. bu mısra ilk anestezimdi lokal
Kaynar bir nar nazıydı sevgilimin lokal

3. hep bir nar olacağım sonra hep akan bir ırmak
senin geldiğin yana doğru elinde hep bir mektûbat

4. yatmadan önce meyve yiyeceğim meleklerin selamına aleykümselam
Sana aleykümselam cancağzım nurum aleykümselam
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5. çünkü açıktı üstüm nisandı annem de yoktu ortalıkta
kalbim yarıldı aşktan içine kar mı koydular ki böyle yandı

6.

-local anesthesia-

Sedyeye yattım Allah kaldır beni
O kızın gözlerine kandır beni

(Aşkar, sayı 15, Temmuz-Ağustos 2010)

Babasız İkindi Oturmaları
Musab Kırca

Tükeniş tütsüleri sızınca
Rikkatine çileyen irkilmeden
Hiçlendinse inildeme
Suskulandınsa sus bitevi
Kula itiraf terapiyi doğurur.

Ölü bir kuşu ezmiş gibi parmakların tozarır
Tüylerinden nikbinlikler, mayhoşluklar ve çaylar
Hulâsası babasız ikindi oturmalarının
Alnından kan sızar seccadeye başlayan sudan
O uzun secdelerimiz nefes aldığının.
 
Akşam ki bir kentin sabah sekiz akşam on yedi
Sorularına yegâne anlatımdır,
Günbatımı nazil olan bir ayet gibidir üstümüze
Dolunayın fıtratla bezediği gecede
Cebrail’in cebri ne ki Azrail olsundu
Çağrılmadan yasla gelen
Bezginlik bir vakittir geçmez bun
Nerede başlar insanın nerede biter
Kekremsi terekesi soluduğunun.

Her yere o kadar uyumludur ki bir yerli değildir.
Subaşlarında ev içlerinde
kaçırılmış bir ikindiye ağlayan
münafık kadar siyahi akşam
nerede başlar insan nerede biter

(Karagöz, sayı 11, Nisan-Mayıs-Haziran 2010)
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Ebedî Poetika
Mustafa Köneçoğlu

Yüzünün bir yarısını kayda geçiriyor şair
ölüm emri verir gibi, eski bir ölümdür onun poetikası
şiir saklıyor onun yüzünü tanıdığı herkesten
bak diyor eski camlar nasıl birden hayat bulur
nasıl da, yaklaştıkça artar dünyanın o bildik hızı

Yağan yağmura ve eriyen kara aldandın kimseye söyleme sakın 
cephedesin kimseye söyleme son kurşunun kaldığını
yenilen tarafı tutmakla elbet yorulacaktın, ne sandın
insan bazen geriye döndükçe son rüyasını da hüzünle yakar
kör kalkar yatağından kıyıları elinden alınan deniz
kimseden alacağın yok, sadece kitaplardan ve mezardan 
çünkü kuşla kurşunun kardeşliği biraz da böyle başlar

Ölüm emri verir gibi poetikasını yazıyor şair
dünyaya teğet geçiyor onun poetikası 
hazır kıta ve hazır cevap değil, cebinde cevaplar yok
sadece dünyanın onulmaz yanlarını biliyor 
dünya da onun onulmaz yaralarını
ona doğru hızla gelen bir trendir çocukluk
gideceği yerden her gün bir avuç kazdıkça
ve her gün yeryüzüne çarptıkça bir daha uyanıyor 

(Hece, sayı 167, Kasım 2010)

Cinnet Notları VI
Muammer Yavaş

(…)

benim ellerim göğün altında kaldı
periler kökünden gelen o kıyamet yüzün
akıntıya kapılırken düşünülmüş yıllarca
har vurup harman savururken
başımda kara bulutlar dönerdi
birtakım hesaplardan sonra
biz de, tabiatın ortasında, orada…

dedik ki
yağmur olmak zor iş
taşa toprağa karşı işlenmiş olmak
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bir gözde kış bir gözde bahar olmak
bir dağda kurt bir vadide dört nal
göz ucundan baş kaldırmak
çarşılara ayran ustalarına
çekiç sesleri içinde ayak altından
akıp gitmek renk vererek
suyun cinsine uygun 
bahar olmak zor iş
binlerce dağ yeşerecekse
yağmur olmak 
yağmur kalmak

(…)

(Kertenkele, sayı 18, Ocak-Şubat-Mart 2010)



2010 ŞİİR KİTAPLARI

Abdulkadir Bulut, Ülkemin Şiir Atlası, Bütün Şiirleri, E
Ahmet Edip Başaran, Oyunbozan, Profil
Ahmet Erdem, Suda Perçin Sızısı, Broy
Ahmet Günbaş, Islık Borcu, Hayâl 
Ahmet Murat, Bir Şair Bisikletle, Profil
Ahmet Sarı, Allah Ağrısı, Salkımsöğüt
Ahmet Ş. Doğan, Derdane, Hayâl
Ahmet Telli, Nida, Everest 
Ali K. Metin, Pis Kan, Hece
Altan Doğan, Adamla Şeyler, Dâhi
Arif Erguvan, Olmamak, Hayâl
Arife Kalender, Kuşlar Geçiyor, Çocuk Şiirleri, Kavis
Arzu Eşbah, Dilküşa, Kanguru
Atilla Yaşrin, Nisan Damlası, Kanguru
Aytaç Öztürk, Şirâz Gözleri, Cinius
Behçet Yani, Siyah Zamanlar, Ares
Berkay Peker, Tırnağı Kırık Heykel, Şiir’den-Digraf
Betül Tarıman, Rüyaya Kaçan Kuşlar, Kanguru
Birhan Keskin, Soğuk Kazı, Metis
Bülent Karslıoğlu, Hiçlik Kulesi, Yitik Ülke
Bülent Keçeli, Hastalık Şiirleri, Ebabil
Bülent Parlak, Sevgili Huzursuzluğum, Selis
Cafer Keklikçi, Tahammül Şeridi, Timaş
Cahit Koytak, Yoksuların ve Şairlerin Kitabı, Timaş
Can Sinanoğlu, Bir Kuşu Dilinden Öpmek, Artshop
Celal Fedai, İç, Mühür
Cemile Çakır, Beyaz Düşsel Kanatlar, Ceylan
Ceyhun Tuna, Terk Gürültüsü, Norgunk
Ceylan Koryürek, Yanılgılar, Sone
Cihat Duman, Ya da Pişman Değilim, Yeniyazı
Cineyt Özkurnaz, Önce Kaldırımlar Ölür, Siyah-Beyaz
Cumali Ünaldı Hasannebioğlu, Bütün Şiirleri, Beyan
Çetin Boğa, Rüzgârda Söylemiyor Duygularını, Turunç
Çetin Duran, Kaburgamdaki Çocuk, Ava
Didem Gülçin Erdem, Perdesiz, Yasak Meyve
Duygu Ergun, Kuş Evi, Hayâl
Elif Sofya, Düzensiz, Pan / Heves
Emin Akdamar, Unutturma Yarın Bana, Bireylikler
Erdoğan Alkan, Cenk, Artshop
Ertuğrul Özüaydın, Yüzışığı, Hayâl
Fazıl Hüsnü Dağlara, Bütün Şirleri ll, YKY
Fazilet Aksakal, 16: Ya Kuş Olayım Ya Babam Gelsin, Kurgu
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Filiz Çelik Doğru, Cam Köprü, Mühür
Filiz Zibek, Rüzgâra Astığım Çıngırak, Hayâl
Gökçenur Ç., Söz’e Mezar, Yitik Ülke
Gökhan Akçiçek, Yakamıza İlişen Rüzgâr, Mühür
Gökhan Arslan, Yaraya Tutulan Ayna, Mayıs
Gültekin Emre, Çınlama, Hayâl
Gülümser Çankaya, Soğuma, Hayâl
Güven Turan, Dönüş, YKY
Hakan Arslanbenzer, Çok Üzgünüm, Fayrap
Hakan Keysan, Sus Odası, Artshop
Hakan Şarkdemir, Batık Değirmenler, 2. baskı, Ebabil
Hakan Şarkdemir, Tadat, 2. baskı, Ebabil
Hakkı Çınar, Bilge Ölüm, Karşı
Halil İbrahim Polat, Uzak Su, Varlık
Halim Şafak, Yarım Gece, Karşı
Harun Atak, Gecel, Yasak Meyve
Hilal Karahan, Gecikmiş Mumya, Mühür
Hüseyin Çiftçi, Derinti, Şiiri Özlüyorum
Hüseyin Şahin, Küçük Oda İzleri, Kanguru
Hüseyin Yılmaz, Ömrümü Çalan Aşk, Kora
İbrahim Algan, Yitilmiş Güller Zamanı, Cinius
İbrahim Topaz, Melek Uykuları, Mühür
İdris Ekinci, Uyku Kuşu, Ebabil
İhsan Deniz, Sırtlan Kayboldu, İpekdili
İsmet Özel, Of Not Being A Jew -Bir Vefa Daha- Son İlâveler, Şûle
Kemal Gündüzalp, Bir Rüyayı Nakışlamak, Şiir’den-Digraf
Koray Feyiz, Su Yarası, Artshop
Leven Karataş, Güzel Cumartesi, Yasak Meyve
M. Mehmet Tekin, Gelincik ve Rüzgâr, Karşı
Mahmut Tolon, Zaman Yapıcının Şiirleri, Hayâl
Mehmet Akif Tutumlu, Harf Atışları, Şiir’den-Digraf
Mehmet Aycı, Mor Kitap, Birleşik
Mehmet Aycı, Aşk Bir Deniz Rüyası, Birleşik
Mehmet Aycı, Yakı, Birleşik
Mehmet Aycı, Derin, Birleşik
Mehmet Aycı, Bağdat Kitabı, Birleşik
Mehmet Aycı, Dil Gölgesi, Birleşik
Mehmet Aycı, Bunlar Yazmaz Kitapta, Birleşik
Mehmet Aycı, Yalnızlık Vergisi, Birleşik
Mehmet Aycı, Aramadığım Günler, Birleşik
Mehmet Erte, Alçalma, YKY
Mehmet Narlı, Dil Kapısı, Öncü
Mehmet Sadık Kırımlı, Aşk Kapısı, Mühür
Metin Demirtaş, Türkülerde Gezer Adları, Evrensel
Metin Soydeveli, İnsana Gömülür Aşk, Etki
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Muammer Türkmen, Kalanlara Selâm Olsun, Belge
Murat Kapkıner, Bütün Cemreler Düştü mü Çocuklar, Beyan
 Murat Menteş, Garanti Karantina, Sel
Mustafa Akyürek, Kalaylı Pusu, Phoeniks
Naime Erlaçin, Bir Tutam Tuz, Hayâl
Naime Erlaçin, Şikâyetname, Hayâl
Nalan Çelik, Yalınayak, Sone
Necmettin Salaz, Bir Derenin Gözyaşları: Zilan, Kurgu
Necmi Zekâ, Kargacık İşleyiş, Yasak Meyve
Nedret Gürcan, Aşka ve Yaşama Sunulmuş Şiirler, Hayâl
Nihal Özdal, Googleden Önce, Hayâl
Nur İpek Önder, Kan Rüyayı Bozar, Mayıs
Nurşin K. Külcü, Ellerimiz Söylesin, Şiir’den-Digraf
Nurullah Can, Uykusuz Kedi, Varlık
Ogün Kaymak, Düş’görümlüğü, Yitik Ülke
Okan Alay, Yanılgılar Evi, Yasak Meyve
Onat Kutlar, Unutulmuş Kent, YKY
Orhan Tepebaş, Kadim Kapı, Okur Kitaplığı
Ömer Aygün, Koro, Pan/Heves 
Ömer Erdem, Evvel, Bütün Şiirleri, Everest 
Ömer Erdem, Kireç, Everest
Ömer Şişman, Bitkiben, Pan/Heves
Önder Birol Bıyık, Yanlış Kuşlar İskelesi, Belge
Özcan Öztürk, Hüzünlü Kadınlar Sokağı, Papirüs
Özdemir Asaf, Dokuza Kadar On, YKY
Özer Turan, Bir Demet Karanfil İzi, Bence
Özer Turan, Senden Kalan Söz Yangını, Bence
Özgen Seçkin, Şivan, Kanguru
Raşit Özdemir, Siyah Kar, Kurgu
Sadık Yaşar, Fotoğraf Arabası, Artshop
Salih Öztürk, Şimdi Bir Martı Çaksa, Şiir’den-Digraf
Salim Nacar, Aralık, Karayazı/Karahan
Sami Özdil, Yeraltı Suları, Ceylan
Samih Rifat, Çocuğu Anlat Bana, Bütün Şiirleri, YKY
Seçkin Aydın Kınacı, Akdeniz’in Günlüğü, Camgöz
Selami Karabulut, Yarım Kalan, Şiir’den-Digraf
Sema Güler, Feyezân, Kanguru
Serdar Koçak, Gardenya Çıkmazı, Artshop
Serdar Koçak, İsmini Söylemeyen Çocuk Sana Mecnunum, Artshop
Serhat Uyurkulak, Sesini Aramayan Şiir, YKY
Sidar Sinan Özmen, Kedi Gülüşlü Babalar, Hayâl
Suat Taşer, Evrende Ellerimiz, İş Bankası
Süha Tuğtepe, Zerre, Bütün Şiirleri, Kırmızı
Süreyya Berfe, Seferis ile Üvez, Metis
Süreyya Evren, 23 Nisan Ağıdı, Yasak Meyve
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Şevket Apalak, Kalbim Bir Eğlenceden Başka, Kendi
Şükran Belen, Kayıp Nefes, Yasak Meyve
Tamer Gülbek, Güven Park, Karşı
Turgut Uyar, Yitiksiz, Kitaplarına Girmemiş Şiirleri, YKY
Ümit Aktaş, Şehri Terketmeden Önce, Okur Kitaplığı
Ümran Ersin, Gün Lekesi, Hayâl
Ünsal Ünlü, Savaşlar Kararında, Okur Kitaplığı
Veysel Çolak, Amacımız Aşk, Hayâl
Volkan Odabaş, Gül Taştan Ağır, Artshop
Yavuz Özdem, Meydanda Kalalım: Ortadoğu’ya Şiirler, Şiir’den-Digraf
Yavuz Türk, Kumaş, Yeni Yazı
Yıldız Tümerdem, Yıldızlar Eskimesin, Anafilya
Yılmaz Bozan, İnce Sus, Artshop
Zafer Acar, Hamse, Kaknüs
Zeynep Arkan, İkrar, 2. baskı, Ebabil
Zeynep Uzunbay, Geri Dönüşüm, Yasak Meyve
Zülfikar Akar, Mavi Kadın, Kora





hikâye

Necip Tosun





2010’da ÖYKÜ
Necip Tosun

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde edebiyatın eski gücünü önemli ölçüde yi-
tirdiğini görüyoruz. Edebiyat 19. ve 20. yüzyıldaki o görkemli dönemlerinin çok 
uzağında. Sanki tüm dayanaklarını yitirmiş, insana söyleyeceği, ileteceği hiçbir 
şeyi kalmamış gibi. Edebiyat eserleri artık iktidar sahiplerini rahatsız etmiyor. 
Çünkü biliyorlar ki gücünü yitirmiş, toplumda karşılığını bulmamış bir enstrü-
man ne çalarsa çalsın kimseyi rahatsız etmez. Nitelikli edebiyat yine var; ama ka-
palı devre bir yayınla kendi çevresini aşamıyor. Değer üretmenin ise kimsede bir 
karşılığı yok.

Peki, edebiyatın gücünü yitirişinin arkasındaki nedenler neler? Hiç kuşku yok 
ki bu sorunun sağlıklı bir cevabını bulmak için konunun teknolojik, tarihsel, sos-
yolojik, siyasal pek çok açıdan incelenmesi gerekir. Ama biz kestirmeden gidersek, 
bunun nedenini, okur açısından değişenler, yazar açısından değişenler, ortam açı-
sından değişenler olarak sınıflandırıp şöyle sıralayabiliriz: Her alanda gerçekle-
şen değer kaybı; insanların dünyaya ilişkin, değişime ilişkin iddialarını, rüyalarını 
kaybetmeleri; insanların edebiyattan beklentilerini sinema, televizyon, internet 
aracılığıyla karşılamaları; küreselleşme; her alanda aynileşme, birbirine benzeme, 
farklılıkların yitmesi; edebiyatın popülerleşerek tüketim unsurunun bir parçası 
hâline gelmesi; reklâmların manipülasyonu; iktidarların eğitim, kültür ve sanat 
politikaları, etkisizleştirme çabaları; edebiyatçıların muhalif,  başkaldırı kimliğin-
den vazgeçişleri; yazıya yüklenen anlamın değişmesi; etkin bir edebiyat ortamının 
olmaması; yazarların değişen ve gelişen toplum dinamiğini yakalayamamaları, bir 
alternatif sunamamaları; reel sosyalizmin yenilgisi, soğuk savaşın sona erişi…

Artık şimdi karşımızda bir de “görüntü” çağı var. Büyük kitleleri ekran başına 
çeken televizyon dizilerinin, hiç kuşkusuz insanlığın yüzyıllardır ihtiyaç duyduğu 
hikâye anlatıcılığına talip olduğu görülüyor. Hem de onun en nitelikli yanlarını 
yağmalayarak, içini boşaltarak ve hakikatle bağlarını kopararak yapıyor bunu. 
Teknolojik gelişmelerin insanlara yeni anlayışlar, yeni davranış ve ahlâk biçimleri 
kazandırması yanında onların zevk ve tercihlerini bile belirler hâle geldiğini söy-
leyebiliriz. Bunlardan en dikkat çekici olanı zaman olgusudur. Çağımızda dört bir 
yandan çeşitli uğraşlarla kuşatılmış ve eline bir yığın elektronik ve mekanik araç 
tutuşturulmuş olan modernizmin çocukları için zaman olgusu artık daha bir önem 



292 / HİkÂYE

kazanmıştır. Artık günümüz insanı zamanını bu uğraşlara ve araçlara ayarladığın-
dan bu uğraşlar ve araçlar dışındaki zamanı çok iyi değerlendirmek durumunda 
kalmıştır. Bu nedenle modern insanın sanata, kültüre ayıracağı zaman dilimi de 
küçülmüştür. Bunlardan da çeşitli nedenlerle kaçınamayan modern insan, bu et-
kinliklere en kısa yoldan ve en az zamanda ulaşmak istemektedir. Zamanı elinden 
kaçırmış modern insanın bu konuda bulduğu ilk çözüm ise her şeyi “özet”inden ya-
kalamak arzusudur. Bu da en az çabayla en çok faydayı sağlama arayışıdır. Burada 
çağın insanının yardımına “görsellik” koşmaktadır. Modern insanın gözdesi olan 
görsel medya ile sinemanın cazibesini bu arayışlara bağlamak mümkündür. Artık 
yüzlerce sayfalık romanı haftalarca okumak yerine, o romandan uyarlanmış iki 
saatlik filmi seyretmek insanlara daha cazip gelmektedir. Çünkü modernizm, ço-
cuklarına özet yaşamayı dayatmaktadır. Televizyon dizileri ise insanların okuma 
çabasını görme kolaylığına dönüştürmektedir.

Sanat / edebiyatın, zamanın ritmine, nitelikli yazar / sanatçı kuşağının bel-
li bir dönemde yoğunlaşmasına, yaşanan sosyolojik / tarihsel konjonktüre bağ-
lı olarak kimi zaman daha yoğun, kimi zaman da daha az gündeme geldiklerini, 
ilgi gördüklerini biliyoruz. Aranırsa elbette bütün bunların hem istatiksel, hem de 
sosyolojik temelleri bulunabilir. Ama yaşananlar göstermiştir ki, sanat / edebiyat 
küçük zaman dilimlerinde sabitlenerek, üzerinden kalıcı sonuçlar üretebileceği-
miz bir alan değildir. Çünkü sanat / edebiyat zaman aralıklarına hapsedilemez. 
Ancak artık çok somut bir gerçeği de görmezlikten gelemeyiz. 19. yüzyılda yaşamış 
büyük bestekârların, 20. yüzyılda yaşamış büyük ressamların, giderek geçtiğimiz 
yüzyılda yaşamış büyük edebiyatçıların günümüzde çıkmamış olması zamanın 
ritmiyle ilişkili olduğu düşünülebilir. Bu nedenle, çağımızın görsellik çağı olduğu 
doğruysa bütün bunlardan, bu yoksullaşmadan görselliğin sorumlu tutulması akla 
yakındır.

Büyük kitleleri ekran başına çeken televizyon dizileri, görselliğin gücü ve de-
ğişen sanat edebiyat algısının en somut kanıtıdır. Hiç kuşkusuz bu televizyon di-
zileri, insanlığın yüzyıllardır ihtiyaç duyduğu hikâye anlatıcılığının “görselliğe” 
taşınmasıdır. Sanki hikâye anlatıcılığı yaşadığımız görsellik çağında hayatiyetini 
televizyonlarda, sinemalarda sürdürmektedir.

Ne var ki görüntünün hikâye anlatıcılığını temsil etmediğini, hatta içerdiği 
hakikat yükünü büsbütün yoksullaştırdığını söyleyebiliriz. Kuşkusuz bu teknik 
ve uzun uzun tartışılması gereken bir konu. Kestirmeden söylersek TV dizileri ne 
kadar hikâye anlatıcılığına talip olsa da hiçbir zaman gerçek bir hikâye anlatıcısı 
olamayacaktır.

Şimdilik sesi bastırılmış gibi gözükse de “hikâye anlatıcısı” hiç susmayacaktır; 
her çağda, her iklimde bir dil, bir biçim bulmayı başaracaktır. Yaşayan hikâyeler, 
her çağda hakikatin sesi olmaya devam eden hikâyelerdir. Ama her dönemde haki-
katin sesinin tonu, rengi, biçimi değişir. Bu çağcıl sesi yakalayan anlatılar yeniden, 
yeniden doğarlar. Bu yüzden hikâyeler çağa, zamana, koşullara göre hep yeniden 
biçimlenir. Okuyan / dinleyen ile anlatanın / yazanın buluştuğu yer, yaratılan yeni 
bir dünya, var olma bilinci ve hakikat evrenidir. Bu imkânı da insanlara hikâye 
anlatıcısı sunar. Hem de bizzat hayatın kalbinden damıtarak yapar bunu. Sonuç 
olarak, insanın geleceğe ilişkin umudu, iyiye, güzele olan hasreti, aşka olan arzusu 
sürdükçe, her dönemde hikâye anlatıcıları da var olacaktır.
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2010’da işte bu edebiyat ortamında öykücüler ürünler verdiler. Bu karmaşada 
var olmaya, hakikatin sesi olmaya çalıştılar, hikâyeler anlattılar. Çünkü yaşanan-
lar göstermiştir ki bunlar dönemsel ve geçici durumlar. İnsanlığın iyi, güzel, doğ-
ru arayışı dahası hakikate ulaşma arzusu bitmeyeceğine göre edebiyatın ateşi de 
hiçbir zaman sönmeyecektir. Sonuçta süfli duygular değil, aşkın, yüce duygular, 
yani edebiyat kazanacaktır. Şaire, romancıya, öykücüye düşen görev yaptığı işin 
hakkını verebilmektir.

Öykü kitapları açısından geçtiğimiz yılın parlak bir yıl olduğu söylenebilir. 
Gerçi roman yanında en azından sayısal anlamda oldukça yetersiz bir alanı kaplı-
yor; ama yine de umut verici çıkışlar yok değil. Bizim tespitimize göre 2010’da en 
az yetmiş civarında kitap yayınlandı.

Notos Öykü’nün de edebiyat dergisine dönmesiyle birlikte öykü dergilerinin 
sayısı azaldı. En nitelikli ve düzenli hâliyle öykü dergisi olarak Hece Öykü yine göz 
doldurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çağdaş Kırgız Öyküsü, Çağdaş Afganistan 
Öyküsü, Çağdaş Kürt Öykücülüğü, Taşranın Öyküsü, Öykünün Taşrası, Öykü ve 
Mizah, Türk Öykücülüğünde Mizah dosyaları hazırladı, yüzlerce öykü yayımladı.

2010’da öykü adına ilk parantez, ilk kitaplar adına açılmalı. Çünkü yayınlanan 
ilk kitaplar önceki yıllarda görülmemiş derecede başarılı kitaplardı. Muhtemel 
Menkıbeler (Mehmet Harmancı), Düşeş (Güzide Ertürk), Deli Gömleği (Güray 
Süngü), Us Lekesi (Hasibe Çerko), O Yaz… (Birsen Ferahlı), Sâlik Yola Düşünce 
(Yılmaz Yılmaz), Deli Bal (Pelin Buzluk) bunlardan bazıları. Ustalar Sevinç 
Çokum, Mustafa Kutlu yeni kitaplar yayınladılar. Yılın ilginç notlarından biri 
Cemal Şakar’ın Hikâyât ve Sular Tutuştuğunda adlı iki kitap birden yayınlama-
sıydı. Can Yayınları yine öyküye en çok ilgi gösteren yayıneviydi. Varlık, Hece, 
YKY, Merdiven, Okur Kitaplığı öyküye ilgi gösteren diğer yayınevleri oldular.

Öykü Kitapları

Al Çiçeğin Moru, Sevinç Çokum, Kapı Yayınları

Kitabın merkezinde, kaçırılmış hayatlar, kaçırılmış aşklar yer alır. Bu karakterler 
bir yandan hemen yanımızdalarmış gibi canlı, bir yandan da hiç yaşamamışlar 
gibi solukturlar. Tüm öyküler ölüm etrafında döner. Anlatıcı, artık aramızdan çok-
tan ayrılmış hayatların peşine düşer, oradan daha dün gibi enstantaneler aktarır. 
Bu insanların sanki hiç yaşamamışlar gibi hayattan çekilmeleri gündeme getirilir. 
Çokum öykülerde, fânilik duygusunun, ölüm olgusunun vazgeçilmez bir gerçeklik 
olduğunu hatırlatarak, dünyayı birbirine zindan eden insanları düşünmeye, kendi 
kendileriyle yüzleşmeye çağırır. Çünkü ölüm çok yakın ve hayat çok güzeldir. Bu 
anlamda öyküler, geçip giden güzelliklere yazılmış bir yaşlılık ağıtı gibidir. Hep 
gidenleri anlatır. Anlatıcının hayatına girmiş, onun yaşamında bir anı, bir fotoğraf 
olmuş kişiler artık bir bir yaşamından çekilmekte, anlatıcının etrafı boşalmakta-
dır.

Kitabın ilk öyküsü “Buluşma”da fantastik bir yaklaşımla, ölen ve camide cena-
zeleri yan yana konan öğretmen Neriman Hanım ile eczacı Necdet Beyin mezara 
kaldırılmadan önce burada bekletilmeleri anlatılır. Bu iki ölü, birbirleriyle konu-
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şurlar cenazeye gelen insanlarla ilgili düşüncelerini açıklarlar. Bekleme ânında 
kendi hayatlarına bakıp anılarıyla yüzleşirler. Öyküde ölüm metaforundan yola 
çıkılarak insanların birbirlerinin ve hayatlarının kıymetlerini bilmemeleri hikâye 
edilir. Geride kaçırılmış aşklar, yaşanılmamış güzellikler yer alır. “Narçiçeği Nasıl 
Kokar?”da kaçırılmış aşkların, güzelliklerin üstüne savaşın gölgesi düşmüştür. 
Öyküde zamanın değerinin bilinmesine ilişkin hayat tecrübeleri aktarılır. “Akşama 
Balık Var” öyküsünde gündelik uğraşıların telâşı içinde, sessizce geçip giden gün-
ler anlatılır.

“Yağmur Öncesi Soluksuzluğu” kitabın en başarılı öykülerindendir. Keman öğ-
retmeni Afife’nin ölüme doğru yol alışı hüzünlü, etkili bir dille anlatılır. Yalnızlık, 
kıstırılmışlık ve ölüm temaları içe işleyen bir biçemle hikâye edilir: “Ağaçları 
kucaklayacağını söylüyordu. Badem getirecekmiş oradan, deniz kokuları, zeytin 
dalları. Yaprakları okşayacakmış. Bulutlara, dalgalara iyice bakacakmış. Bunu hiç 
yapmadığını, yapamadığını söylüyor, sonra da sözü ölüme getirerek, ölümün bir 
rahatlama olduğunu ve o büyük çekişmenin böylece son bulacağını ekliyordu.” 
“Sıcak Yürek” kırk yıl sonra kaçırdığı aşkın peşine düşen Ressam Dürrü Beyin ha-
yata, aşka bakışını anlatır. Artık ihtiyarlamış ressam, yıllar sonra keşfettiği aşkının 
peşine ölüme gider gibi gider.
 
Zafer Yahut Hiç, Mustafa Kutlu, Dergâh Yayınları

Her yıl düzenli olarak bir öykü kitabı yayınlayan Mustafa Kutlu 2010’a Zafer Yahut 
Hiç’i yayınladı.

1970’den 2010’a kadar yirmi öykü kitabına imza atan Mustafa Kutlu (1947), 
kendi ifadesiyle “öyküsünü geç bulsa da” onu sağlam temellere yaslayarak, kendi-
ne has bir öykü evreni kurmayı başarmıştır. Kutlu’nun Türk öykücülüğünde ayırt 
edici özelliği “Şark hikâyeciliği” tavrıdır. Daha ilk öykülerinden itibaren kuşağı-
nın ezici çoğunluğunun peşinde olduğu dönemin gözde akımlarına (varoluşçu-
luk / bunaltı / Kafkaesk) uzak durmuş, bu akımları “yerlilik” bağlamında tasvip 
etmemiştir. O, öyküdeki arayışını hikmet ve ahenk olarak belirlemiştir. Hikmeti 
tema, ahengi de biçim anlamında kullanmıştır. Böylece gelenekle bir bağ kurup 
hem muhteva, hem de biçim olarak gelenekle bugün arasında yaşanan kırılmanın 
önüne geçmek istemiştir.

O, yaşanan toplumsal, bireysel çarpıklıklardan iyimser gözlerle hikmetler dev-
şirip kalplere ulaşmayı deneyen bir derviş hikâyeci gibidir. Olaylara, insanlara te-
vekküle yaslı muzip bir tebessümle bakan Kutlu, insan ruhunun / psikolojisinin 
gizlerine eğilir. Öykülerinde incitici insani hâllerin ucuz tüketimini / kullanımı-
nı yapmadan, bütün bunları içselleştirip kalıcı, sarsıcı sonuçlara ulaşmayı dener. 
Abartılardan, yapmacık artistliklerden kaçınarak, hep peşinde olduğu “hikmet ve 
ahenk” çizgisinde geleneğin modern dilini konuşmaya çalışır. Hasbi, kalbî ve sa-
hih olanı metne aktarırken, gelir geçer dönemsel modalara uzak durur. Bütün bu 
nedenlerden dolayı onun daha şimdiden öykücülüğümüzün yol haritasında kolay 
atlanamayacak önemli bir yön / ufuk oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kutlu’nun öykü serüveni arayışlarla geçtiğinden, öykülerinin tümüne ilişkin 
ortak bir anlatım anlayışından, üslûp birliğinden söz etmek zordur. Ama yayınla-
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nan kitaplar arasında bir bölümleme yapmamız gerekirse şunları söyleyebiliriz: İlk 
iki kitap Gönül İşi ve Ortadaki Adam dilini bulma çabalarını; Yokuşa Akan Sular, 
Yoksulluk İçimizde, Ya Tahammül Ya Sefer, Bu Böyledir, Sır çerçeve hikâye anla-
yışını; Hüzün ve Tesadüf ile Arkakapak Yazıları mesnevîlerde gördüğümüz hik-
met arayışını; Uzun Hikâye, Beyhude Ömrüm, Mavi Kuş, Tufandan Önce, Chef, 
Rüzgârlı Pazar, Menekşeli Mektup, Kapıları Açmak, Huzursuz Bacak, Tahir Sami 
Bey’in Özel Hayatı, Zafer Yahut Hiç ise bir romancı yaklaşımını ortaya koyar.

2002’de yayınlanan Mavi Kuş’da, Uzun Hikâye ile başlayıp, Beyhude Ömrüm 
ile devam eden son dönem öykü anlayışına yeni bir sayfa açar. Tek hikâyelik ki-
tap iki yüz on bir sayfadan oluşur. Böylece Kutlu sanki seçimini yapmış gibidir. 
Kitabın girişinde her ne kadar “hikâye ile roman arasında bir kitap” dese de var-
dığı yer açıktır. Geçen yıl yayınlanan Zafer Yahut Hiç’de (2010) aşk olgusunu yine 
uzun hikâyeyle anlatır.

Çilesine Âşık, Leyla Ruhan Okyay, Notos Kitap

Gölgesi Güz (2000) ve Geyikli Orman (2003) adlı iki kitabı bulunan Leyla Ruhan 
Okyay sade, yalın; ama derinlikli bir anlatımla yitirişlerin öykülerini yazdı. 
Gösterişli, biçimci yaklaşımlardan çok, içeriksel zenginliğe yöneldi. İyice damı-
tılmış, rafine bir dille dokunaklı insanlık hâllerini öyküleştirdi. Daha iki kitabıyla, 
kendi sesini bulmuş bir öykücü kimliği sergiledi. Okyay, ilk kitabı Gölgesi Güz’de, 
umutsuz aşkları, kaybolmuş güzellikleri, kadının ezilmişliğini ve dünyadaki bitme-
yen savaşları anlatır. Okyay’ın gündeme getirdiği diğer bir tema da kadının ken-
dini gerçekleştirememesidir. Geyikli Orman’da, dünyaya sığamayan, etrafındaki 
insanlarla ilişki kuramayan, ortak bir dil geliştiremeyen suskun, yalnız insanların, 
ölüme kadar giden suskun yaşamlarına eğilir. Özellikle kadınların, çocukların ya-
şam öykülerini gündeme getirir.

Ruhan Okyay, Çilesine Âşık’da ilk iki kitaptaki benzer izleri sürdürür. Dünyadaki 
savaşlar, kadınların ezilmişliği, kadın erkek iletişimsizliği ve anne çocuk ilişkileri 
ana temaları olur. Kuşkusuz kitabın en başarılı öyküsü “Baharın Bittiği Akşam”dır. 
Öykü Okyay’ın bütün yeteneğini sergilediği bir öykü olur. Okyay bu öyküde, anne 
çocuk ilişkisini izah için, üç ayrı yerdeki anne çocuk ilişkisini üst üste bindirip 
ortaya çarpıcı bir fotoğraf, bir insanlık trajedisi çıkarır. Irak’ta Felluce’de çocuğu-
nu okula gönderen anne (Züveyna), Paris’te aynı ritüeli gerçekleştiren bir başka 
anne (Sylvie) ve uçakla çocuğunu görmeye giden anlatıcı anne. Ama diğer anneler 
çocuklarına kavuşurken Felluce’deki anne çocuğuna kavuşamaz. Irak’ta hareket 
eden her şeyi vurun emri gereği Amerikan işgal kuvvetlerince katledilir. Bu üç 
anne / çocuk fotoğrafı biçimsel bir ustalıkla başarılı bir öyküye dönüşür: “Felluce 
göğünde, uzaklarda bir uçak görünüyor, ışıklı bir nokta gibi. Uçak giderek alçalı-
yor kentin üstünde. Evet, alçalıyor! Felluce’nin üzerindeki uçak gitgide büyüyor!.. 
Büyüyor… Büyüyor. (…) John, misket bombalarını hazırla! Aşağıda kentin ışıkları, 
ezan sesleri, kaçışan insanlar… Pilotlardan birinin eli düğmelere gidiyor. Ekranda 
her zaman oynadığı oyunlara benzer bir görüntü var. Kolay, çok kolay bir oyun. 
Züveyna’nın sesi kenti sarıyor, çılgın gibi koşuyor sokaklarda.”
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Kitabın nitelikli öykülerinden biri de “… Zamanı mı?” On yıl önce ayrıldığı 
eşinin ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen anlatıcı, geçmişine dönüp ya-
şamla yüzleşir, eski günlerine bakar, eşiyle gittiği mekânlarda anılarını yeniden 
yaşar. “Kardan Babam” onun daha önceki öykülerinde de görülen, muhacirliğin 
yaralarını anlatma tutumunun yeni bir örneğidir. Anlatıcı, yıllar önce ayrıldığı 
baba evine döner ve oraya ilişkin anılarını aktarır. Savaşın içinde ölen çocuklar 
ve bütün bunları televizyondan seyreden dünya “Kuşları Beklemek” öyküsünde 
gündeme getirilir. “Oyun”, “Çilesine Âşık” “Eldiven” kadın erkek ilişkilerine eğilir. 
“Önce Gülüşümü Aldılar Elimden” öyküsü ise sevdiği erkekle kaçan Kiraz’ın töre-
lere göre öldürülüşü anlatılır. “Kuş Kadın” bir başka kadın dramını ele alır. Koca 
dayağından kaçıp İstanbul’a gelen annenin sonunda çocuğu da elinden alınır. 
Okyay görüldüğü gibi pek çok öyküsünde, anne ile çocuk arasına giren engelleri 
gündeme getirir.

Angelika, Yıldız Ramazanoğlu, Timaş

Yıldız Ramazanoğlu Angelika’da, yazarak var olmak, kendini gerçekleştirmek, 
kendini anlamak, kendine bakmak isteyen kadınların dünyasına eğilir. Yazan 
kadını, ne toplum kabullenmekte, ne kadın bu şartları zorlamaktadır. Gündelik 
hayatın dışarı attığı, ötekileştirdiği kadın, yazarak var olmak ister; ama bu kez de 
karşısına olumsuz şartlar çıkar.

Kadının geleneksel fonksiyonunun ve toplumsal hayattaki yerinin sorgulan-
ması öykülerin merkezinde yer alır. Kadının toplum içindeki sıkışmışlığı, erkek-
lerle eşit haklarının tanınmaması öykülerin konularını oluşturur. Olaylar, durum-
lar daha çok kadınların penceresinden, onların dünyasında yorumlanır. Yazar, 
inançları, beğenileri, zaafları arasında bir yol arayan kadınların dünyasına eğilir. 
Modernizmin, anlayışsız insanların, gündelik hayatın kadınla hayat arasına ördü-
ğü duvarları örnekler. Öykülerde, mevcut sosyal düzende, kendine yer bulamayan, 
yersiz yurtsuz kadınların sıkışmışlığı, yalnızlığı ve açmazları anlatılır. Öykülerin 
merkezinde kadınlar, onların sorunları yer alır.

Kadın olmak, yazar olmak ve sinema sevgisi öykülerin ana temalarını oluştu-
rur. Öykülerde genel olarak hem kadın olmanın, hem de yazar olmanın zorlukları 
anlatılır. “At Hikâyesi”nde böyle bir öykü kişisi gündeme getirilir: “Kitap yazacak 
zamanı tutsak olduğum, kalın halatlarla bağlandığım, zaruretlerle kuşatan günde-
lik yaşamın içinden çekip çıkaracağım diye çevremden yeterince özür dilediğimi 
düşünüyordum. Yazmaya yeltenen bir kadın işe özür dileyerek başlamak zorun-
dadır her şeyden önce.” “Angelika’nın Unutuşu”nda “öteki” olmak olgusu etrafın-
da, çocuk gözünden kültür, din, duygu karşılaştırması yapılır. Kitabın en başarılı 
öykülerinden biridir: “Beklemediğim anda pencereden odama girmiş bir kuştan 
farksızdı. Onu eğlendirip durumunu hafifletmek bana düşerdi.” “Alissa Yolu” an-
latıcının yabancı komşuları Alissa üzerinden, din, kadınlık konularına bakışıyla 
oluşur. Ergen bir kızın hayatı algılama çabaları hikâye edilir: “Doğru zamanda 
doğru adamla karşılaşma ve de fenafil koca olma miti demek dünyanın her kö-
şesinde bucağında salgın olan bir kadınlık arzusu. Sonra varlığını son kırıntısına 
kadar armağan etmek, böylelikle yücelere çıkmak.” “Müberra’nın Kaydetmesi”nde 
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kadınların arzuları, hayattaki, toplum içindeki konumları ve sonları işlenir. Hep 
artist olmak isteyen Müberra’nın karşılaştığı güçlükler dile getirilir. “Hüküm” öy-
küsünde ise, rehber kadının kimliğinde, açlık sınırında yaşayan insanlarla zen-
ginlerin karşılaştırılması yapılır. Ramazanoğlu, “Sinemacı Kadınlar”da iş yapmak, 
yazmak durumundaki kadınların karşılaştıkları güçlükleri bir kez daha gündeme 
getirir: “Geçim derdi olmayan ya da işi yazmaya elverişli olan erkeğin yazma yolu 
sonuna kadar açılır ama kadının yolu kolayına açılmaz, çok karmaşık bir engelli 
koşuya çıkmamız zorunlu değil mi Sema abla, ülkenin önemli belgeselcilerinden 
biri olarak bilirsiniz bunları siz.”

Ramazanoğlu, çoğunlukla bir meseleye odaklanan öyküler kaleme alıyor. Dili 
akıcı ve duyarlı bir evrenden sesleniyor. Ne var ki “mesele”ye odaklanmış öyküler-
de daha rafine, sıkı örgü ve enazcılık yaklaşımı beklenebilir. Meselenin kendisini 
söylemek yerine hikâyesini anlatmak, bütün bir hayatı anlatmak yerine bir kesit 
anlatmak modern öykünün aradığı ilkeler. Ama genel anlamda Yıldız Ramazanoğlu 
anlatma sorununu çözmüş bir öykücü.

Serçe Parmağı, Gökhan Özcan, April Yayınları

Gökhan Özcan, Hiçbişey’den yirmi yıl sonra yayınladığı ikinci kitabı Serçe 
Parmağı’nda, lirik, şiirsel bir dille, modern insanın yaşadığı açmazlara eğilir. 
İroniden, melankoliye, başkaldırıdan, tevekküle kadar pek çok kanalda akan öykü 
dünyalarında dolaşır. Bazen masalların büyülü dünyasına eğilir, bazen resmin, 
görüntünün simgesel imkânlarına…  Çarpıcı cümleler ve etkileyici aforizmalarla 
özellikle çağrışım ve göndermelere yaslı bir dil tutumu içerisinde olur.

Anlatıcı, hayatın karmaşasında, telâşında, nasıl bir hayat yaşadıklarının farkın-
da olmayan insanlara parmak kaldırıp, bir saniyelerini rica eden bir uyarıcı gibi-
dir. Onlara hayatta neler kaçırdıklarını, sonunda ölüm olduğunu hatırlatmak için 
bu kaosta söz almaya çalışır. Yalan, ziyan yaşamları bir bir ortaya döker. Böylece 
hayatın yanlış rutinlerini bozarak, “Herkesin mütemadiyen konuştuğu ve aslın-
da kimsenin kimseyi dinlemediği bir yerde çaresiz” meramını anlatmaya uğraşır. 
Birbirlerini yiyen, birbirlerini görmeyen, saçak altında iç çekenleri duymayan mo-
dern insana eleştiriler getirir.

Gökhan Özcan öykülerinde, düşsel, simgesel, çağrışıma yaslı bir anlatımı ter-
cih eder. Masallardan fantastiğe, büyülü gerçekçilikten şiirsel melankoliye pek 
çok anlatı alanlarında gezinir. Fantastik mizah, ironi tercih ettiği anlatım türle-
ridir. Amaç bizzat gerçeğin kendisi olmakla birlikte olağanüstüye, gerçeküstüye 
başvurur. Sanki her şey doğal akışı içinde cereyan ediyor gibidir. Hayatın dışı-
na çıkılmaz, bizzat hayatın içine girilir. Onun anlatımında öne çıkan en önemli 
özelliklerden biri, en duygusal, olağanüstü ve tuhaf olayların bile, serinkanlılıkla 
anlatılmasıdır. Öyküler, Kafka ile Oğuz Atay duyarlığı, yazınsal tutumları arasında 
gidip gelir.

Özcan dili ustalıkla kullanırken, muziplikle derin melankoli arasında kurar 
öykülerini. Geçekle düş, zaman ile zamansızlık, bugünle sonsuz yan yana yer alır-
ken öyküler gerçeği sembolik bir dille dışlaştırır. Etrafındaki her şeyi konuşturur, 
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onlara mikrofon uzatır. Bazen bir saat gongu, bazen bir solucan, insanoğlunun 
acınası hâline bakar ve böylece modern insanı kendi kendisiyle yüzleştirir. Onun 
öykülerinde, eller, ayaklar, ceket, saat, baş, kibrit bağımsız bir kişilik olarak var 
olur. “Ayak boş konserve kutusuna tekmeyi” basar; “Kibrit patlayarak sigarayı 
tutuştur”ur; mektup, bizzat yazarına yeni bir mektup yazar.

Kitabın son öyküleri tümüyle içsel bir derinliği yansıtır. Delilik, yalnızlık sı-
nırlarında gezinir öykü kişileri. Kendi kendine konuşan Dostoyevski’nin kahra-
manları gibidirler. Bu bölümlerde modern insanın dışlanmışlığı, yenilgileri iyice 
netleşir. Anlatıcı, sevgisiz, hoyrat, fâniliği fark edemeyen ve hayatı yaşanmaz hâle 
getiren tüm kurguları eleştirir. Bu öyküler, tümüyle ölüm merkezli, insanın ölüme 
kayıtsızlığını işleyen, ironinin gücünden, kelime çağrışımlarından ve aforizmalar-
dan güç alan, tahkiyeden çok deneme türüne yaklaşan metinlerdir.

Gökhan Özcan öykülerinin büyük bir çoğunluğu lirizmin gücüne yaslanır. 
Lirik, şiirsel metinlerde, yaşama coşkusu, aşk,  fânilik, yalnızlık duygusu dile geti-
rilir. Özellikle “Yağmursun”,  “Cânân”,  “Sensiz Benli” öyküsü şiirin imkânlarından 
yararlanır. Zaten modern insanın yalnızlığı dile getirilmek istendiğinde, öykücü-
ler, lirizmin kapısını çalarlar. Çünkü içsel gerilim yansıtılmaya çalışılırken düzya-
zının mevcut olanakları yetersiz kalır. Metinde dışsal dünyayla bağları kopuk içsel 
bir derinlik hedeflenirken ritimle yoğunlaştırılmış bir anlatı kurulmaya çalışılır. 
Dramatik durum, çatışma, içe yöneliş dille gerilimi artırmış, dışsal dünyanın fi-
gürleriyle ilişkiler bu bağlamda kurulmuştur. Artık dış dünyanın olayları anlatıl-
mamakta, sadece yorumları yapılmakta, etkisi aktarılmaktadır. Anlatımın ağırlı-
ğı, tümüyle dilin gücüne yaslanmıştır. Duygunun, coşkunun temsili, iç sesin tam 
olarak yansıtılabilmesi için gerilimin sürdürülmesi gerekir. Burada hikâye geri 
plândadır, siliktir, duygular daha ön plândadır. Amaç, bilgi değil, duygu aktar-
maktır. Böylece okurun içten bir anlatımla aktarılan duyguyla özdeşleşmesi ar-
zulanmaktadır. Bu öykülerde Özcan dilin imkânlarını sergiler. Onun öykülerinde 
hikâye / olay tümüyle geride, arka plândadır ve öykü, daha çok düşünce ve bilinç 
düzleminde ilerlerken, şiirsel düzyazı diyebileceğimiz bir biçimle dışa vurulur. 
Konuşan somut biri değil, soyut bir iç sestir ve tümüyle bir iç döküştür. Bu şi-
irsel iç döküş, bir anlamda hayatla hesaplaşma / yüzleşme manifestosu gibidir 
ve sonuçta hayat, düzen ve çağ üzerine getirilmiş yoğun, derinlikli, çok katmanlı 
eleştirel bir yapıdadır.

Onun anlatım imkânlarından biri de ironidir. Gökhan Özcan, öykülerinde ha-
yatı yorumlamada, gerçeği aktarmada ironik anlatımın ne denli etkili olduğunun 
çarpıcı örneklerini verir. İronik yaklaşımla, gerçeğe vurgu yapar ve böylece gözden 
kaçırılan, atlanan kimi gerçekleri, doğruları ironize ederek gündeme getirir.

Rafineleşme, seçmecilik, tekrardan kaçınma; evet. Ama öyküye yirmi yıl ara; 
fazla uzun.

Tanrı Beni Görüyor mu? Murat Gülsoy, Can Yayınları

Tanrı Beni Görüyor mu? türler arası sınırlara başkaldıran bir kitap görünümün-
dedir. Bu kitap özellikle Gülsoy’un deneysel arayışlarının ürünlerini bir araya ge-
tirdiği öykülerden oluşuyor. Kitap, bir arayış ürünü ve modern öykü anlayışının 
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bile uzağında bir anlayışı sergiliyor. Farklı anlatım biçimlerinin peşine düşüyor 
Gülsoy. Kendi deyişiyle “hikâyenin sınırlarını ihlal” ediyor. Ne var ki bu kitabı 
“yeni bir kitap” olarak nitelemekten çok, derleme bir kitap olarak değerlendirmek 
daha doğru. Çünkü bir anlamda Bu An’ı Daha Önce Yaşamıştım kitabının yeni 
versiyonu gibi. Oradaki birçok öykü bu kitapta da yer alırken, sadece “Bize Kuş 
Dili Öğretildi” öyküsü bu kitapta çizgi hikâyeye dönüşmüş. Kitapta az sayıda yeni 
öyküler olmakla birlikte eskiden yazılmış, özellikle deneysel, yenilikçi arayış öykü-
leri bir araya getirilmiş.

“74 Mercedes” vefa, unutmak üzerine bir öykü. Tanpınar ile Oğuz Atay arası 
bir duyarlıkla kurgulanmış. Arabasını bıraktığı yerde bulamayan anlatıcı, rüya-
da, arabayı eski sevgilisi Arzu’nun babasının aldığını, son günlerini yaşayan kızı 
Arzu’yu gezdirip sabah aynı yere bıraktığını görür. “Hayatım Yalan”da bir öykü 
kahramanının hikâyesi anlatılır. Hayat ve kurmaca karşılaştırılması yapılırken, 
gerçeğin ne kadar gerçek olduğu sorusu üzerinde durulur. Depo görevlisi Fırat 
Saner, yazarın yarattığı bir hikâye karakteri ise, okur kimdir? Ya da gerçek ile kur-
maca arasındaki sınır o kadar net midir? “Karanlıkta” öyküsü elektriğin kesilme-
siyle asansörde mahsur kalan iki kişinin diyaloglarıyla oluşur. Ama öykünün so-
nuna doğru rüya, kurgu iç içe geçer. Bütün bunların tek kişinin konuşması olduğu 
iması yapılır. Yine hayat ve kurgu ağırlıklı bir öyküdür. Bu öykü de Binbir Gece 
Mektupları kitabındaki “Asansör” öyküsüne benzer.

Cellat Ağlıyor, İrfan Yalçın, Can Yayınları

Cellat Ağlıyor, yılın en iyi kitaplarından biriydi. Sıkı örgü, ritim ve şiirselliğe yaslı 
öykülerden özellikle “Altın Kartal”, “Boksör”, “Fotoğraflarda Kalmak” yılın en gü-
zel öykülerindendi. Öykülerde, hayatta yenilmiş, kıyıya vurmuş, ölmek üzere olan 
insanların son hâllerine bakılır. İnsanlar bu durumlarında geçmişe, ışıltılı günlere 
bakıp bu hâle gelişlerini sorgularlar. Yalçın, “Altın Kartal”da ihtiyarlık ve özgür-
lük kavramları etrafında oldukça başarılı bir yüzleşme öyküsü kurar. “Boksör” öy-
küsünde, eski bir şampiyon boksörün sonradan uyuşturucu batağına düşmesi ve 
hayat yenilgisi anlatılır. Babasını dövmek için boksör olan kahramanın hüzünlü 
çöküşü dile getirilir. “Fotoğraflarda Kalmak”ta anlatıcı annesinin ölümünü hikâye 
eder. Öykü boyunca hayat ve ölüm karşılaştırılması yapılır. Annesi ölüm döşe-
ğinde bir küçüklük anısını sayıklamakta, öğretmeninden yediği haksız bir tokadı 
düşünmektedir: “’Yanımdaki Gülsüm koparmıştı çiçeği, ben değil’, diyordu durup 
dururken, ‘bana niye vurdu ki.’”

Sular Tutuştuğunda, Cemal Şakar, Hece Yayınları

Cemal Şakar, Sular Tutuştuğunda kitabında, temel öykü anlayışını sürdürür. 
Yazının, kurmacanın merkeze alındığı biçimsel yaklaşımları ve insanın hakikat ara-
yışını yansıtan tematik tutum bu öykülerin de ana çizgisini oluşturur. Kopuşların, 
kaçırılmış güzel günlerin, dava adamlarının rüyalarının öykülerini yazar Cemal 
Şakar. Modern hayat algısıyla, fâniliği keşfediş arasındaki çizgiyi irdelerken, içten, 
sahici bir dille insanı yaralayan dünya hâllerini öyküleştirir.
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Şakar, hep sorularla, yanılgılarla, ödeşmelerle geçen bir hayatın derin, çar-
pıcı yansımalarını anlatır. Öykülerde kahramanımız değişmek ister; ama bulun-
duğu yerde değişemeyeceğini bildiği için uzun yolculuklara çıkar, çıkmak ister. 
Değişerek hakikate ulaşacağını düşünmektedir. Aslında bu değişiklik bir mekân 
değişikliği gibi gözükse de temelde içsel bir değişikliktir. Ve her yeni serüven kah-
ramanımızın bir yerini tamamlar ve böylece insanın kemale erme macerası günde-
me getirilir. “Zindan” yine bir gitmek öyküsüdür: “Uzun bir yola çıkacaktı; orada 
birine anlatacaktı yaşadığı kopuşu, bütünlenemeyişi… ve o biri, ona dair hikâyeler 
kuracaktı. Kendini tanımlamış, bütünlenmiş olarak bulacaktı o hikâyelerde. 
Yapamıyordu. Dışarı çıktığında, onu getiren taksici dönüş için yolcu bulamadığın-
dan mı; yoksa geleceği tahmin ettiğinden mi, oradaydı. Kapıyı açarken; -Abi yine 
mi gidemedin, dedi.”

“Hadi”, “Çemberler”, “Alemdağı’nda Var Bir Panço”, “Karşılaşma” kitabın en 
iyi öyküleridir. “Hadi”de, hep gitmeler düşleyen anlatıcı, hikâyesini anlatıp çekip 
gidecektir hikâyeden. Aslında derdi gitmek değildir. Yaşadıkları bir karmaşadır: 
Baş dönmeleri, gitmeler, kalmalar, kıyametler, yıldırımlar, ilerideki parıltılar… 
Tipik bir Cemal Şakar hikâyesi… “Alemdağı’nda Var Bir Panço”da, anlatıcı, Sait 
Faik’in ünlü kahramanı Panco’dan yola çıkıp, hayatla, yazıyla, kendisiyle hesapla-
şır. “Karşılaşma” postmodern tutumu çağrıştıran, oyun, zaman, kurmaca üçgeni-
ne oturan nitelikli bir öyküdür.

Cemal Şakar öykülerinde, kişisel açmazları ve dramları, sadece içsel bir de-
rinliğe doğru değil, aynı zamanda toplumsal sorunlara ve dini doğrulara doğru 
açımlar. Öykülerde bir dava, inanç peşindeki insanların dünyasına eğilir. Onların 
yaşadıkları ruh durumlarını, hayatı algılayış biçimlerini, inançlarını öyküleştirir.

Kuşkusuz yazarın öyküsünü oluştururken düşünce ağırlıklı ya da duygu yo-
ğun anlatımı seçmesine saygı duymak gerekir. Ne var ki onun düşüncelere değil, 
duygulara yasladığı öykülerinde öykücü tutumunu daha iyi yansıttığı söylenebilir. 
“Hadi”, “Çemberler”, “Alemdağı’nda Var Bir Panço”, “Karşılaşma” öykülerinde ol-
duğu gibi.

Hikâyât, Cemal Şakar, Ferfir Yayınları, Okur Kitaplığı

Hikâyât’ın birinci bölümünde Kur’an kıssasından öykülere yer verilirken, ikin-
ci bölüm daha çok mininal öykü diyebileceğimiz metinlerden oluşur. İlk bölüm 
olan “Bir”de, Kur’anî imgeler, hikmetler kıssadan hisse bağlamından tahkiyeye 
başvurulmadan çarpıcı diyaloglar eşliğinde aktarılır. İkinci bölüm “Çok” ise Cemal 
Şakar öyküsünün minimal hâli gibidir. Modernizme bakış, duyarsızlık, gelenekten 
kopuş, yazma sıkıntıları, yol ve yolculuk, güncel olaylara bakış bu minimal öykü-
lerin odak temaları olur. “Şiir” başlıklı metin kitabın en iyilerinden: “Yazamadığı 
ama yazınca çok güzel olacağını bildiği bir şiiri nihayet bitirmişti. Bilgisayardan 
iki adım kadar geri çekildi. Yeniden bir başka gözle okumayı denedi. Çok güzel 
bir şiirdi. İnşallah masallar, menkıbeler, Ahmediyeler, Muhammediyeler gibi ano-
nimleşip insanların belleğinde kıyamete kadar yaşar, diye dua etti. Kalbi sıcacıktı, 
tebessüm dudaklarına yapışıp kalmıştı. Yeniden bilgisayarın başına geçti. İsmini 
iki punto daha büyütüp bold yaptı.”
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Bu kitapta belgesel öykü örnekleri, mesaj ağırlıklı öyküler biraz daha öne çık-
mış görünüyor. Bir anlamda küçük hikâyede büyük konu peşinde Şakar. Öykülerde 
düşünce ağırlıklı bir sanat anlayışını benimsediği için, “mesaj” yaklaşımı dikkat 
çekiyor. Belli ki o, yaşanan gerçeklerin edebiyatın yansıtılmasından, giderek, ese-
rin bir doğruyu, bir gerçeği iletmesinden yana. Bu nedenle seçtiği tiplerin çoğu, 
bir doğrunun ispatı için seçilmiş figürler gibi. “Muntazar”da Başkana ayakkabı 
fırlatan Iraklı gazeteci, “Fragmanlar”da bir başka Iraklı gazetecinin izlenimleri 
anlatılır. “Ana Haber Bülteni” onun güncel ve belgesel öykü anlayışının en somut 
örneği olur. Bir haber bülteninden, “Irak, Gazze, başörtüsü haberlerinin magazin 
haberleriyle yan yana, aynı düzlemde verilmesi açık edilir. Aynı fotoğraftaki bir 
araya gelen bu ilgisiz durumlarla postmodern dünyanın resmi çizilir. “Tekâsür” 
öyküsü “hayatımda ilk kez Cuma namazı kılacaktım”, Zindan” öyküsü ise “İkindi 
namazını îma ile kıldı” cümleleriyle başlar. “Bir Derginin Fenomenolojisi”nde, 
dünyayı değiştirmek için dergi çıkaran, İslâm coğrafyasındaki yangından kendi-
ni sorumlu hisseden bir avuç dava adamının yıllar önce çıkardığı dergi üzerine 
çalışan bir akademisyeninin, bu dergiyi çıkaranları iyice tanıdıktan sonra bu çalış-
madan vazgeçmesi anlatılır. Dönemin dava adamlarının, sesli, gür şiirlerin artık 
gözden düşüşü, değişen edebiyat ve dergi anlayışı gündeme getirilir. O dönemde 
dergi çıkaranların yıllar sonra bile birbirlerine saygıyla yaklaşmalarının öyküye 
konu edinmesi günümüz yazarlarına bir gönderme olsa gerektir.

Diken Ucu, Behçet Çelik, Can Yayınları

Behçet Çelik Diken Ucu’nda öykülerini, büyük olaylar, hikâyelerden çok, sade, 
yalın bir anlatımla bir durum öyküsü olarak kurgular. Çelik, heyecan ve istek ile 
gerçeği; yüzeysellik ile derinliği karşı karşıya getirip geçmişle yüzleşmenin, gele-
ceğe ilişkin tavır almanın öykülerini yazar. Fazla gürültüden asıl sözün kayboldu-
ğuna dikkat çekerek, meselenin konuşmak değil, işitmemek olduğunu işaret eder. 
Sessizlikte derinliğin daha iyi yakalanabileceğini imler. Öfke ve heyecanın her za-
man içinde doğruları barındırmadığını, onu hedeflese bile sonucun hayal kırıklığı 
olduğunu aktarır. Sıkıntı, bunalım, boşluk olarak dışlaşan öykü kişilerinin tavrı 
bu gürültüden bunalma olarak var olur. Bu yüzden hep bir hesaplaşmanın öykü-
sünü yazar Çelik.  Ve ben anlatım ön plândadır. Anlatıcı hep içine bakar. Orada 
yaşadıklarıyla gündelik hayatı karşılaştırıp açmazları keşfeder. Hep bir yaranın, 
kapanmamış bir yaranın acısıyla dolaşır öykü kişileri. Ancak, bu yaradan sadece 
etrafındakileri değil, kendini de sorgular.

Behçet Çelik, bir zamanların büyük umutları, rüyaları olan insanların yıllar 
sonra kıyıya vuruluşlarını anlatır. Büyük projeleri, davaları olan insanlar, bir şe-
kilde yenilmişlerdir. Buradan o günlere bakar, o günleri değerlendirirler. Ancak 
öykülerde ne bugün eleştirilir ne de geçmiş; sadece akıp giden zamanın içinde 
konumlarını belirlemeye çalışırlar. Sessiz, derin ve melankoliye yaslı bir tutumla 
çevreyi, zamanı yorumlarlar.

Dava arkadaşları duvar yazılarının önemini konuşurlar. Duvar yazılarından 
yola çıkıp “bir gün bu halk ayaklanmayacak mı?” sorusunun peşine düşerler. Bira 
içerek memleket meselelerini konuşurlar (“Sallana Sallana”). Çelik hep, olup bi-
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tenleri sessizce dışarıda izleyen, o gürültünün, karmaşanın, öfkenin ve kaosun 
uzağında, bir yol, yöntem arayan yalnızların yüzleşmelerini, içsel yolculuklarını 
anlatır. Arkadaşları için şöyle düşünür: “Siz, ben, hepimiz, içinde dönüp durdu-
ğumuz çemberlerimiz… Değirmen taşlarımızın her dönüşünde sesi daha da ar-
tan tekdüze homurtularımız.” Hayallerini kaybeden insanların dünyasına eğilir: 
“Yirmili yaşlarımızdaydık, her şeyi bildiğimizi sanıyorduk, her şey hakkında ko-
nuşurduk.”

Kırık ilişkiler, birbirine yaklaşan, ayrılan dostluklar, biten sevgilerin arkasın-
dan bakışlar… İnsanlar bir şekilde birbirlerinden uzağa düşmüşlerdir. Ortak nok-
talar bitmiş, birbirlerinden uzaklaşmışlardır. Her anlamda bir kopuş öyküsü yazar 
Çelik. Öfkeli anne babayla çocuğun (“Tutmayan Maya”); kadınla erkeğin (“Dolabın 
Kapağı”); ya da dava arkadaşlarının ayrılık öykülerini kaleme alır. Bir hikâyeyi kü-
çücük bir imgeye yaslar, bütün bir öyküyü onun için kurgular. Hayallerin hiçbir 
zaman bitmeyeceği (“Canberra Gemisi”), gerçeğin her zaman tartışmalı olduğu 
(“Ars Longa Vita Brevis”) öykülerde işlenir. Kahramanları nedensiz kendini soka-
ğa atar, geceleri dışarıda dolaşır (“Çok Tanıdık Çok Bildik”).

Behçet Çelik’te bir Oktay Akbal havası görmek mümkündür. Hep yalnız, kim-
sesiz ve dışarıdaki kahramanlar ve büyük hikâyeye gereksinim duymayan küçük 
ayrıntılara yaslı anlatım. Çelik, büyük insani bir kırılmayı, acıyı, ıskalanmış, kaçı-
rılmış bir hayatı anlatırken bile serinkanlıdır. Derin acılar yaşamış kahramanların 
duygularını, sessizlikle, ince dokunuşlarla bize hissettirir. Evet, sadece hissettirir. 
Öykünün o naif yapısına denk düşen ince dokunuşlarla. Kapatılmaya çalışılan, at-
lanmaya çalışılan ince bir sızı, dile getirilmekten kaçınılmaya çalışılan kötü bir 
hastalık gibi. Yüreğe işleyen; ama anlatılırsa büyüsü kaçacak bir sır gibi. Bu yanıy-
la da okurdan aynı hassasiyeti bekler, yani bir keşif. Özen ve dikkat.

Çelik, özellikle biçim tercihinde “sadelik yazarın birinci nezaket borcudur” di-
yen Haldun Taner’in yolundadır. Ama bunu bilinçle yapar. Çünkü öyküleri yalın; 
ama derin, serinkanlı; ama yaralayıcı, iddiasız; ama bir yaşam manifestosudur. 

Kumercin, Yunus Develi, Hece Yayınları

Yunus Develi Gece Dansları’ndan sonra 2010’da yeni kitabı Kumercin’e imza attı. 
Yunus Develi artık iyice oturmuş, serinkanlı ve derinlikli anlatımıyla öyküde ıs-
rarlı olduğunu gösterdi. Öykü yazma sıkıntısının, sıkıcı, boğucu hayatla örtüştür-
düğü öyküsü “Çile” bunun en iyi örneği olarak kitapta yer aldı. Öykülerinde genel 
olarak çocukluğun güzel günlerine eğilip, oradan anılar devşirir. Kitaba da adını 
veren “Kumercin” baba dayağından kaçan çocuğun korkularını anlatan çok güzel 
bir öyküdür. Anlatım, kurgu, dil neredeyse kusursuzdur. Bütün öykülerde hüzün, 
nostalji hâkimdir. Büyük olaylardan çok enstantanelerle oluşturur öykülerini. 
Psikolojik tahliller ve yerinde ayrıntılarla öykü dünyasını kurar.

Muhtemel Menkıbeler, Mehmet Harmancı, Hece Yayınları

Mehmet Harmancı uzun süredir dergilerde yayımladığı kısa metinlerini Muhtemel 
Menkıbeler adıyla kitaplaştırdı. Bir sayfalık, on cümlelik, beş cümlelik, tek cüm-
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lelik giderek tek bir noktadan oluşur öyküler. Minimalist öykü, kısa kısa öykü-
ler ya da kendi tanımlamasıyla “kıpkısa Öyküler” adı verilen bu yazınsal tutum 
günümüzde git gide yaygınlaşmakta. Resimde, müzikte, mimaride, sinemada an-
lam alanı bulan minimal yaklaşım, henüz kavramlaştırma ve kuramsal temelleri 
oluşturulma aşamasında. Bu nedenle, minimal anlayışın nasıl bir yol ve serüven 
izleyeceğini şimdiden kestirmek zor, ancak ortaya konan nitelikli örnekleriyle ede-
biyat dünyasında varlığını kabul ettirdiği de bir gerçek.

Her ne kadar 1990’larda yaygınlaşsa da, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Julio 
Cortázar, William Faulkner, Dino Buzatti gibi yazarlar kısa kısa öyküler (minimal 
öykü) yazdılar. Bizde ise Ferit Edgü, Vüs’at O. Bener, Refik Algan, Hulki Aktunç, 
Sema Kaygusuz, Tezer Özlü, Sevgi Soysal, Murat Yalçın, Haydar Ergülen, Tarık 
Günersel vb. yazarlar bu yaklaşımın örneklerini verdiler.

Örneklerinden yola çıkarak kısa kısa öykünün kimi özelliklerinin belirginleş-
tiğini söyleyebiliriz. Öncelikle kısa kısa öyküde anlam, bir bütünü temsil eden en 
küçük parçaya sıkıştırılmıştır. Bu yüzden yazar, sürekli ayıklama, atma, eksiltme 
yapar. Şiirde imgenin ortaya çıkışı gibi, yazar, anlamı simgeleyecek bir “anekdotu” 
bulma peşindedir. “Engelleyici seçicilik” ve “arıtma” başat anlayıştır.

Öykünün gücü anlatılan şeye değil, anlatılmayan, gizlenen şeye yüklenmiştir. 
Çünkü tahkiye olabildiğince silikleşmiştir. Bu nedenle anlam, çoğunlukla anlatı-
lan cümlelerde dışlaşmaz, üstü örtülmüştür. Şüphesiz öznenin etrafındaki şeyleri 
atmakla öznenin mutlaka daha da belirginleşeceği söylenemez. Seçme bazen de 
anlaşılır olanı gölgeler, anlama imkânlarını büsbütün kapatır. Bu durumda sadece 
açıkta kalan şey, okurun anlama tutunma dayanaklarıdır. Kısa kısa öyküde anla-
tılmayan şeyler çoğunlukla daha fazla anlam yüklüdür.

Mehmet Harmancı’nın Muhtemel Menkıbeler’i yukarıda sıraladığımız kısa 
kısa öykünün neredeyse tüm özelliklerini gösterir. Harmancı bu öykülerde ayrıca 
büyülü gerçekçilik, gerçeküstücülük, hikmet ve imalarla örülü bir öykü anlayışın-
dan beslenir. Tümüyle mesaj odaklı, okuru sarsmaya yönelik bir kurguyu benim-
ser. Gelenekle kurduğu köprü nedeniyle bazen ancak belli bir kültür ve birikimle 
bu metinlerin kapıları açılabilir. Metinler upuzun bir filmden seçilmiş, küçük bir 
enstantane gibidir. Ama bu enstantane bilinçle seçilmiştir ve tüm filmi özetleyen 
en can alıcı sahnedir. Onun kısa kısa öyküde gerçekleştirdiği önemli orijinallik, 
anlatılmak istenen duygunun, düşüncenin, mesajın, öykü sonunda tamamlanmış 
olmasıdır. Okura bir yarımlık hissi vermemesidir. Ona “eee, sonra…” dedirtme-
mesidir. Öykülerde aydınlanma ânı hep sonlarda gerçekleşir ve öykü çarpıcı final-
le biter. “Baba” öyküsünde, bir mafya örgütünün namaz için bir mescitte geldikleri 
sırada, bir başka örgüt elemanları tarafından infaz edilişi anlatıldıktan sonra olay 
son cümleyle bağlanır: “Hesaplaşma noktalanmamış, asıl şimdi başlamıştı.”

Bu anlamda kısa kısa öykü, sona yönelik bir metindir. Tüm anlatım finale 
odaklanmıştır. Sonlarda ise genel beklentileri boşa çıkaran sürpriz bir yan vardır: 
Çarpıcılık. Anlatı, bu çarpıcı son cümleye göre kurgulanmıştır. Dilin imkânlarının 
etkin bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyulan bir anlayıştır / anlatımdır / yön-
temi gerektirir. Meselenin en az sözcükle anlatılması amaçlandığından sözcük 
seçimi, rafine dil büsbütün önem kazanır. Sözcük yan anlamlarından çok asli, he-
deflenen anlama hizmet eder.
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Harmancı’nın denediği minimal öykü anlayışı, ülkemizde üzerinde henüz 
kuramsal anlamda yeterince konuşulmamış bir tarz. Bu tür metinlerde karakter 
tahlili, betimleme, mekân etkisi en aza indirgenmiştir. Hikâyenin anlatma özelli-
ğinden çok “ileti” özelliği öne çıkarılmış, altı çizilmiştir. Çoğunlukla felsefi / dinî 
/ yaşamsal bir iletisi vardır ve “düşünce” odaklı bir metindir. Tefekküre ve düş 
gücüne seslenir. Bu nedenle kısa kısa öykü, edebiyat dışındaki disiplinlere (tarih, 
felsefe vd.) başvurur. Belki didaktik değildir; ama varoluşsal bir tecrübe aktarır. 
Bu hâliyle de sanata, öğretisel bir araç olarak bakar.

Kitaptaki öyküler bazen sadece başlığı tanımlayan bir cümleden ibarettir. “Hızır 
Bulundu” öyküsü iki cümledir: “Bastığın yer yeşeriyor. Hızır Sensin.” Bir başka 
öykü “Neden Saçların Beyaz” ise tek cümledir: “Her teline bir çilemi takmış(t)ım.” 
Kitabın sonu etkileyicidir. Harmancı, minimal anlayışın en parlak, en uç, en de-
neysel yerine vardırır kitabı. Kitaptaki son öykü sadece bir noktadır. Hz. Ali’nin 
bir sözüne gönderme yapılır. “İlim Bir Nokta” öyküsü sadece bir noktadan oluşur. 
Oldukça başarılı bir buluştur. Kitap da bu noktayla (öyküyle) biter.

Ağırlıklı olarak ölüm, aşk, hikmet, ahiret, yalnızlık temaları etrafında kurgu-
lanan öyküler dramatik durumları aktarma yanında içlerinde güçlü bir ironiyi de 
barındırır. Mesela “Böyle Buyurdu Nietzsche” öyküsünde Nietzsche’yi cami kür-
süsünde görürüz. Zerdüşt, Buda, Sokrates, Kant, Tolstoy ise ön saftadır. “Biz de 
Ali’yi Severiz Hem de Nasıl” öyküsünde ise kahramanımız “bir gün Hz. Ali ararsa” 
diye evine telefon bağlatır.

Sonuç olarak Muhtemel Menkıbeler, kısa kısa öykünün, ilginç, parlak bir örneği.

Deli Gömleği, Güray Süngü, Hece Yayınları

Güray Süngü’nün, Deli Gömleği, yılın en heyecan verici kitaplarından biriydi. 
Bir sıkıntının, boşluğun öyküleri denebilir bunlara. Hayatı yaşayamama, kendi 
olamama, kaçırılan son tutamaklar ve intiharın eşiğindeki insanlar… Onun öykü 
kahramanları sadece olan şeylerden dolayı değil, olmayan şeylerden dolayı da acı 
çeker, bir boşluk içine düşerler. Hep beklemekten intiharın eşiğine gelirler. Bu 
kişiler sanki Tanpınar’ın, Oğuz Atay’ın dünyasından fırlamış gibidir. Gide gide 
kendisine varan, oradan da çıkış yolu bulamayan çıkışsız insanlar onun temel 
öykü kişileridir. Toplum dışılık, paranoya, ruhsal yolculuk, şizofreni ve düşlerle, 
karabasanlarla geçen günler… “Hastalıklı hâller” öykülerin ana temasıdır. Hem 
kendisiyle, hem çevresiyle çatışma içerisindeki kahramanlar, toplum tarafından 
dışlanmışlık duygusuyla içine kapanırken cinnet hâliyle bu kıstırılmışlığı yenmeye 
çalışır. Öykülerde başkaldırı, kendi kendini cezalandırma, intihar gibi davranış-
larla kendini ortaya koyar. Böylece birey bu olumsuz şartlarda yaşamanın bedelini 
ağır bir şekilde öder.

Katil, müntehir anlatıcılar, düş ile gerçek arasındaki sınıra, sınırsızlığa dikkat 
çekerler: “Hücremin penceresinden geçip duruyor mavi kuş. Ondan korkuyorum, 
her şeyden korkuyorum. Çünkü biliyorum ki aslında yok. Çünkü biliyorum ki as-
lında var. Her gün pusu kurup defalarca yakalıyorum ve her seferinde kanatları-
nı koparıyorum. Yine de geliyor hep, bitmiyor hiç. Şimdi bana onu öldürdüğümü 
söylüyorlar. Evet diyorum, evet ama zihnimde. Yani gerçek değil. Acı bitsin diye, 
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aşk dinsin diye. Beynimi kullandım, kalbimi kandırdı, beni kandırdı ve kurtul-
dum. Aslında gerçek değil.” Bu insanlar herkes gibi yaşadıkları olumsuzluklara, 
hayal kırıklıklarına, acılarına mazeret bulamazlar. Bir şekilde huzursuz, dışlanmış 
bir hâlde hastalıklı eylemlere girişirler. Kitabın bütünü hakkında konuşursak “deli 
gömleği giydirilmiş” insanların bu hâllerinin neredeyse haklı gerekçeleri bulunur. 
Daha doğrusu öykülerde, insanları buraya, cinnete, deliliğe getiren atmosferin 
eleştirisi ve psikolojik temelleri tartışılır.

Biçimsel anlamda ise Süngü “anlatmak / yazmak” sorunu etrafında döner. 
Nasıl anlatılacak, nereye kadar anlatılacak, ne anlatılacak. Öykülerin anlatmakla 
tamamlanamayacağını, hep bir şeylerin eksik kalacağını vurgular. Anlatmanın her 
şeyi kapsamadığını, hep bir şeyleri dışarıda bırakmak durumunda olduğunu açık 
eder. Böylece dile olan kuşkusunu aktarır. Anlatım sürecine okur katılırken, öykü-
nün bir parçası yapılır. Bu da onu postmodern yaklaşıma götürür.

İç monolog ve diyaloglarla oluşturulan öyküler, dozunda aforizmalar ve yerli 
yerinde göndermelerle oluşur. Tam da diyalogların öyküden çekildiği bir dönem-
de, öykülerini ağırlıklı olarak diyaloglarla oluşturur. Kelimeler ve onların çağrı-
şımlarından beslenerek felsefi yanları da olan bir öykü anlayışını benimser. Parlak 
sonlar dikkat çekicidir. Güray Süngü’nün özellikle sonlara getirdiği yorum çok 
ilginçtir. Öykünün sonunda muhtemel sonları tartışır. “Şimdi anlatıcı olarak yap-
mam gereken, yaşlı kadının evine döndüğünü ve hayatına devam ettiğini yazmak 
ve göl kıyısındaki ağaç duygusallığını ve Cyrano’nun son kelimesini hatırlatmak 
ve ardından hepimizin bildiği ve âşık olduğu tiyatro aktristinin adını ve yaşlı ka-
dının adı diye söyleyerek heyecanlanmanızı ve tebessüm etmenizi sağlamak. Ama 
öykü bitti. Olmayacak bu. Onun, evinin banyosunda aynaya, yüzündeki kırışıklık-
lara bakarken, gözlerindeki yirmi yedi yıl önceki anlamı, aynı anlamı gördüğünü 
söylemeyeceğim, bu yüzden güldüğünü usulca…” Böylece Süngü, birden fazla son 
yazmış olur.

 Güray Süngü, tüm öykülerini aşk, ölüm, hayat, zaman kavramları ve bunların 
açılımları üzerine kurgular. Kahramanlar öykü boyunca bu kavramların karşılık-
larını ararlar. Hep bir hesaplaşmanın, yüzleşmenin öyküsünü yazar. Saplantılı, 
huzursuz tipler; gelip cinnet, delilik ve intiharın sınırına dayanırlar. Artık kaça-
cak yerin kalmadığı bir çağdır yaşanan. Kaçırılmış aşklar ve acı arasında savrulan 
insanlar hep yalnızdır. Hayatla bağları kopuk, var olan düzeneğin dışına düşmüş 
memur (“Kaçacak Yer Yok”), rüya satıcısı öğrenci (“Rüyalarımın Gül Kokusu”), 
mevcut düzenle çatışan öğrenci (“Sizi Görmeliydim”) onun kıyıya vurmuş kah-
ramanlarından bazılarıdır. İstasyon bekçisinin (“Umudumsunuz”), genç gazeteci 
Deniz’in (“Bir Zamanlar Samatyada…”) yolu intihara çıkar.

“Kaçacak Yer Yok”da, modern hayatın mutsuz, sıkılan insanlarının trajik 
sonları anlatılır. Tekdüze, bunaltıcı bir hayat yaşayan birey sıkılmaya başlar. 
Sonunda sıkılan memur, karısını da alıp dağ başına gider, karısını öldürür, ken-
disini de öldürecektir. Artık “kendisine sahiptir.” Bu bir bakıma, bağlı, başkası-
nın hayatlarını yaşayan insanların dramatik durumunu simgeler. “Rüyalarımın 
Gül Kokusu”nda, ironik bir dille, modernizmin, zenginlik ve konforun eleştirisi 
yapılır. Zengin olmuş; ama mutlu olamamış kahraman rüya satın almaya başlar. 
“Sizi Görmeliydim”de, polis tarafından aranan, kaçacak yeri kalmamış, hayatın 
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sınırında, kendi içine doğru koşan bir öğrenci anlatılır. “Umudumsunuz”da, istas-
yonda beklemeye mahkûm, orada bir ömür bekleyen insanların dünyası işlenir. 
Artık beklenen gelmeyecek dendiğinden hemen ölüveren insanların dünyası öy-
küleştirilir. “Dokunabildiğim”de kahraman için bu hayat yaşanabilir değildir, onu 
yaşanabilir hâle getirmek için de hiçbir yol bulunmamaktadır.

Düşeş, Güzide Ertürk, Merdiven Kitap

Düşeş, şaşırtıcı bir ilk kitap başarısı. Onun öyküleri üç ana kanalda ilerler. İronik 
dil, duygu yoğun anlatım, dönem öyküleri. Ertürk’te güçlü bir ironik dil var. Bu 
ise öyküsünü yaslayacağı önemli bir kanal. Öykülerde insanların büyük fotoğrafı 
kaçırıp küçük ayrıntılarla hayatı kendilerine zindana çevirmeleri ironik bir dille 
hicvedilir. “Leziz Bir Vespa Crabro” sürekli kilo meselesine takan kız, sonunda 
yemeği bir böcek olarak görmeye başlar. “Üç Vakte Kadar Ölüm” ölüm tarihini 
takıntı hâline getirmiş, kitaplardan falcılara dolaşıp duran kahramanı anlatır.

Öte yandan melankolik, duygu yoğunluklu öykülerde de başarılı. “Geçersiz 
Cülus”, “Halil”, “Fransız Danteli” neredeyse kusursuz diyebileceğimiz öyküler. 
Bir padişahın trajik sonunun anlatıldığı “Geçersiz Cülus” ustalık ürünü. “Halil” 
ise yine pürüzsüz bir dille oluşturulmuş. Bin bir emekle topladığı yazmalar, Halil 
ölünce hanımı tarafından sahaflara düşer ve yağmalanır. Bunun üzerine kitaplarla 
ilgili herkesin karşısına Halil’in ruhu çıkar. Bu yazmalara dokunanın huzuru ka-
çar. Bu huzursuzluğu yaşayanlar Halil’in ölmediğine inanmaya başlarlar.

Özellikle karakter yaratmada son derece başarılı. Zaten bir anlamda karakter 
öyküsü yazar. Atmosfer yaratma daha geri plândadır. Soyutlama ve dil oyunla-
rına girmez. Güzide Ertürk, daha çok klâsik anlatım tarzına sahip bir öykücü. 
Maupassant, O. Henry’i çağrıştıran mucizevi sonları seviyor. Ne atmosfer ne de 
durum öyküsü yazıyor. Aksamayan, akıp giden, pürüzsüz bir dil kullanıyor. Klâsik 
anlayışla bütünleşiyor. Özellikle sürpriz sonlara, şaşırtıcı finallere ayarlı öyküleri 
çoğul okumayı engelliyor. Kuşkusuz bu tutum bir kusur değil. Ama modern öy-
künün artık olmazsa olmazı da değil. Özellikle zekâ gösterisi ve kelime oyununa 
yaslı öyküleri onun tam yeteneğini yansıtmıyor. Öykü anlayışında sorgulaması ge-
reken yer, öykü sonları. Tümüyle kapatıyor kapıları yazar. Hani neredeyse okura 
güvenmiyor. Her şeyi söylüyor, “Talha öldü” diyor. Bu yargıyı okura bırakmıyor. 
Bazen de tümüyle sondaki espriye yaslı öyküler zayıf kalıyor. Evi terk eden adamın 
karısını sevdiğini simgeleyen final sahnesindeki bavuluna tekme atıp kendi fotoğ-
rafının düşmesi çarpıcı son arayışının yarattığı kurgusu sırıtan bir zayıflık olarak 
ortaya çıkar.

Özellikle kadın erkek arasındaki iletişimsizliği incelikle işler. “Kar Rüzgârı” 
bunlardan biridir. Evliliği bir güç mücadelesi olarak gören kadının gel gitleri iyi 
verilir.

Kitapta çok iyi öyküler yanında, zayıf öykülerin bir arada olması, seçme prob-
lemi yanında, öyküsünün bundan sonra alacağı yön bakımından büyük önem ta-
şır. Güzide Ertürk, özellikle dönem öykülerinde başarılı olacak gibi gözüküyor. 
Haremdeki kadınların Hünkâr’ın gözüne girmek için yaptıkları mücadelenin an-
latıldığı “İkballer Koğuşu”, padişahın trajik sonunun anlatıldığı, “Geçersiz Cülus”, 
kitap biriktiren kahramanın anlatıldığı “Halil”, dönem öykülerinde başarılı oldu-
ğunu, olacağını gösteriyor.
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Onun bir başka başarısı da dil tutumudur. Aksamayan, akıp giden bir dille 
oluşturur öykülerini: “Niye bu kadar kalabalıktı düğün. Tanımadığım, hatırlaya-
madığım yüzler gülümseyip tebrik ediyordu bizi. Elimi sıkıp, sarılırken ne söylü-
yorlardı bana. Hangi kelimeleri kullanıyorlardı. Garsonlar önümüzü kesiyor, ço-
cuklar aramıza giriyordu. O tanımadığım yüzler kayboldu, çocuklar büyüdü şimdi. 
Yatağın üstünde duran gelinliğe doğru eğildim, eskimişti.”

Her Şey Hakkında Bir Öykü, Kamil Yıldız, Okur Kitaplığı

Her Şey Hakkında Bir Öykü, bir ilk kitap olmasına karşın, donanımlı, dil sorun-
larını çözmüş bir öykücüyü haber verir. Kamil Yıldız öykülerinde, dil, felsefe gibi 
disiplinlerle iç içe yürüyen, “hiçbir şey o kadar basit değil” diyen bir tutumla okuru 
rahatsız etmeyi, yormayı hedefler. Okuru yormasına, zorlamasına karşın, sağlam, 
sıkı bir kurgu ile oluşturulur öyküler. Yıldız, rahat, yalın değil, grift, sıkı, zor bir 
anlatımı benimser. Sembolik, ironik, felsefi bir dille; bir kavram, bilinç, düşün-
ce etrafında kurgulanan öykülerde tahkiyeden çok deneme dili hâkimdir. Kamil 
Yıldız hiçbir durumda olay, durum anlatmayacağını, zaten öykünün de sadece bu 
olmadığı / olmayacağını işaret eder. Anlatmak bu anlamda öykülerin ana teması 
olarak öne çıkar.

Yıldız, belli bir bilinç içerisinde, arzuları, rüyaları olan insanları gündeme geti-
rir. Yalnız, boşlukta ve kıyıya vurmuş öykü kişileri hayatla yüzleşirler. Zaman za-
man ölüm, intihar ana izleği etrafında döner öyküler. Anlatıcı çok şey bilmektedir 
ve bu nedenle anlatımına sürekli parantezler açmak, yanlış anlaşılmaları önlemek 
için yan detaylar vermek zorunda hisseder kendini.

Öykülerde postmodern tutumun pek çok özelliğini görmek mümkündür. 
Özellikle anlatıcının öyküye okurla birlikte kurgulaması anlayışı baskındır. 
Rüyayla gerçek arası anlatıma sıkça başvurulur. Bir kitap okuma ânında yaşanan 
gerçeküstü durumlar (“Nedircik Yavruları”), yüzünü kaybeden adam (“İnsan ve 
Çamur”) elinde resmî evrak, resmî dairede kaybolan; ama hep arayan kahrama-
nın açmazı (“Yakanın Kiri”) bu tip öykülerdendir. Zaman zaman deneysel tutuma 
yaklaşır, gerçeküstü öğelerden yararlanırken, rüyalar ve oyunsuluğa yaslanır. Bu 
da onu postmodern yaklaşımlara götürür. Okurunun önüne, parçalı, henüz ta-
mamlanmamış, birbiriyle ilintisi netleşmemiş parçalar, alıntılar, felsefi söylemler 
yan yana konur: “Düşünüyorum da yukarıdaki öykü taslağında bazı değişikliklere 
gereksinim var. Örneğin öykü genişletilirken -ne demek şimdi bu, öykü genişleti-
lirken. Yani bitmiş; ancak çekip uzatmalı, enini boyuna eşitlemeliyiz öyle mi?”

Kamil Yıldız, öykü yanında, öykü üzerine yazılar da yazan, yaptığı işle ilgili 
düşünce üreten yazarlardan. Sadece bunun için bile izlenmeye değer.

Sâlik Yola Düşünce, Yılmaz Yılmaz, Okur Kitaplığı.

Sâlik Yola Düşünce, 2010’da ilk kitap başarılarından biriydi. Kitap, tematik bir bü-
tünlükten çok, farklı konulardaki öykülerin bir araya gelmesiyle oluşur. Tasavvuf 
ağırlıklı öyküler çoğunlukta olmakla birlikte, farklı temalarda öyküler de yer alır. 
Kitabın en başarılı öyküsü olan “Siste”, Yılmaz Yılmaz’ın öyküdeki parlak gelece-
ğini işaret eder. Baba ve oğul arasındaki olumsuz ilişkiyi anlatan öyküde, babası 



308 / HİkÂYE

hiç istemediği hâlde oğlu içki içmektedir. Sonunda içkili olduğu bir gün babasını 
tokatlar. Daha sonra oğlu kaza yapmasına karşın baba oğlunun ziyaretine gitmek 
istemez. Öykü, modern öykünün bütün imkânlarının kullanıldığı güzel bir biçem-
le kurgulanır: “Ama bir gün olan oldu işte, bu sarhoş ve o gün için ‘öfkeli’ evlat ba-
basına vurduğu bir tokat ile aralarındaki kristal kalbi kırmıştı. Elinde pijamalarla 
kapıda donakalan Şükran Hanım, kapının çarpmasıyla irkildi. Oğlu gitmişti. Ne 
Niyazi Bey ne de Şükran Hanım kıpırdadı. Bir dakika… İki dakika… Üç dakika.. 
Dört dakika… Niyazi Bey sedirin dibine çömeldi, yüzünü sekiz yıllık hayat arka-
daşına dönmüyordu bile. Utanmıştı, hem de çok utanmıştı, dudakları titriyordu, 
ağlamak mı? Belki… Ama o gün değil. Ve ertesi gün de değil. Şükran Hanım da 
çömeldi yere. Niyazi Bey kristalden kalbinin parçalarını topluyordu yerden. Sonra 
eline bir ip aldı. İpe dizdi kristal kalbinin parçalarını. Tespih gibi. Saydı, saydı. 
Eksikti. Bir tane eksikti.” “Az Kullanılmış Temiz Bir Kalp Satılıktır” öyküsü ise 
tam tersi bir konuyu gündeme getirir. Kötü, içkici baba ve iyi çocuk teması işlenir. 
İronik bir anlatımla olumsuz babanın çocuk üzerindeki etkisi irdelenir. “Sentetik 
Çorap” yine benzer bir baba oğul ilişkisini, kuşak çatışmasını gündeme getirir.

“Suyun Kaynağına Varmak”, annesini, kız arkadaşını, herkesi terk edip bir otel 
odasına yerleşen ve tasavvufi bir arayışa giren delikanlının durumunu anlatır. 
“Bulduğunu Sanmaktır Aramak”, “Şeyh Hazretlerinin Ölümü ve Fetih”, “Gaybet”, 
“Meczup Mustafa” tasavvuf ağırlıklı öykülerdir. Bu öykülerde Mustafa Kutlu ve 
Rasim Özdenören etkileri gözlenir.

Yılmaz Yılmaz ilk kitabıyla öyküde iz üzerinde olduğunu göstermiştir. Bu par-
çalı görüntü öyküsünün ileride alacağı yeni şekli göstermektedir. Ama özellikle 
“Siste” onun öyküsünü oluşturacağı ana kanalı işaret eder.

Us Lekesi, Hasibe Çerko, Merdiven Yayınları

Hasibe Çerko’nun Us Lekesi 2010’daki bir başka ilk kitap başarısıydı. Masalların 
dünyasından felsefi sonuçlar üretme peşindeki öyküler, ölüm, fânilik, başkaldırı 
temaları etrafında yoğunlaşır. Öyküler, metaforik, sembolik bir anlatımla kapa-
lı bir kurguya yaslanır. Öykülerin büyük çoğunluğu, ezen ezilen ikilemi üzerine 
oturur. Fazlasıyla yoğun olay, durum aktarılırken, öyküler anlatım zamanı olarak 
geniş bir zamana yayılır. Kindî, Fârâbî, İbn Bâcce, Herakleitos, Eflatun, Nietzsche, 
Sokrates’den yola çıkıp, tümüyle tarihsel olaylara, filozoflara, düşünürlere odak-
lanan öyküler fantastik bir damardan beslenir. Hasibe Çerko iyi bir anlatıcı. 
Öykülerde felsefi dil, menkıbe yaklaşımı oldukça belirgin. Temel insanı mesele-
lerin tematik bir bütünlükle öyküleştirilmesi kitabı değerli kılan diğer bir önemli 
özelliği.

Deli Bal, Pelin Buzluk, Varlık yayınları 

Masalsı anlatım ve fantastik 2010’da öykücülerin önemli anlatım tercihleri oldu. 
Pelin Buzluk’un 2010 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülünü alan Deli Bal da bu iz üze-
rinde yürüdü. Kitabında, fantastik, korku ve gerçeküstü yaklaşımlarla, dokunaklık 
insani hâllere eğilen Buzluk, iyi bir öykücü olacağının parlak örneklerini sergiledi. 
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Yalnız, kırık, yenilmiş insanların dünyalarını lirik, şiirsel bir dille öyküledi.
Öykülerin büyük çoğunluğunun teması özgürlük ve ölümdü. İnsanların ölüm 

karşısındaki kayıtsızlıklarını bazen gerçeküstü bir tutumla bazen de fantastik, iro-
nik yaklaşımlarla öyküleştirdi. Buzlu, “Göz Hareketleri”nde, cenaze ağlayıcısı bir 
kahramanı fantastik bir biçemle, “Puslu Bahçe”de küçücük yaşta babasının ölü-
müne tanıklık eden Esme’nin hastalıklı hâlleri güzel bir atmosferle anlatır. “2.9 
Saniye” öyküsünde, hep ölmek, intihar etmek isteyen anlatıcının, en yakın arka-
daşının intihar etmesi üzerine ona duyduğu kıskançlık ve sevgiyi işler. “Gecenin El 
Yazısı” onun en güzel öyküsüdür. Öykü yazma sıkıntısı yaşayan kahraman, evden 
sokağa çıkar. Ama sokaktan evine bakınca, kaldığı evde kendini görür. Bu ikilik 
ustaca anlatılır.

Pelin Buzlu, biçim sorununu önemli ölçüde halletmiş gözüküyor. İlk öyküsü 
“Sürek”in hoş bir bitişi var: “Kendimden haberler taşıdım gün boyu. Gölgeden 
haberler, bulutlu haberler getirdim. Söyleyeceklerim var. Dinle:” Aslında bitişten 
çok bir başlangıç.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan diğer kitaplara gelince… Aslı Tohumcu’nun Şeytan 
Geçidi kitabı şöyle başlar: “Bu kitaptaki hikâyelerin hepsini lanetliyorum. En önce 
bunu bilmenizi isterim. Ne dinlerken onları ilk ağızdan, ne de yazarken siz oku-
yasınız diye bana mutluluk verdiler. Dilerim, size de sıkıntıdan başka bir şey ver-
mezler.” Murat Tuncel ise Wilma’nın Sandığı’nda, yabancılaşma sorunu etrafında 
göçmenlerin dünyasına eğildi. Mehmet Bilâl Üvey’de yalnızlık sorununu irdeledi. 
Ertuğ Uçar, Dünyayı Seyretmek İçin Bir Yer’de, deniz fenerlerini odak alıp, tekne-
lerden, kazalardan, bekçilerden, yağmalardan öyküler oluşturdu. Nur Arıoğul’un 
Arayış Öyküleri yılın ilginç kitaplarından biriydi. Arıoğul kitabında, müziğin, ren-
gin iç içe geçtiği şiirsel bir biçemle mana âlemlerinde yolculuk yapar. Ahmet Büke, 
Kumru’nun Gördüğü kitabında, çok sesli, çok parçalı, göndermeli, çağrışımlı bir 
öykü evreniyle insanlık durumlarına eğildi. Hatice Meryem Aynadaki Yılan’da an-
nelik konusunu tema olarak seçti. İhsan Yılmaz Sınanmamış Kadın’da, kadın er-
kek ilişkilerine ironik bir dille yaklaştı. Erendiz Atasü Hayatın En Mutlu Anı’nda 
“kaybedilenler”i Çiler İlhan Sürgün’de yersiz yurtsuzluğu anlattı. Birsen Ferahlı 
ilk kitabı O Yaz da… kadınların incelikli dünyasını öyküleştirdi.

2010’de Yayımlanan Öykü Kitapları

1. Zafer Yahut Hiç, Mustafa Kutlu, Dergâh Yayınları.
2. Angelika, Yıldız Ramazanoğlu, Timaş Yayınları.
3. Hikâyât, Cemal Şakar, Ferfir Yayınları, Okur Kitaplığı.
4. Sular Tutuştuğunda, Cemal Şakar, Hece Yayınları.
5. Muhtemel Menkıbeler, Mehmet Harmancı, Hece Yayınları.
6. Kumercin, Yunus Develi, Hece Yayınları.
7. Deli Gömleği, Güray Süngü, Hece Yayınları.
8. Serçe Parmağı, Gökhan Özcan, April Yayınları.
9. Düşeş, Güzide Ertürk, Merdiven Kitap.
10. Her Şey Hakkında Bir Öykü, Kamil Yıldız, Okur Kitaplığı.
11. Dünyayı Seyretmek İçin Bir Yer, Ertuğ Uçar, Yapı Kredi Yayınları.
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12. Hazar ile Çağrı, İsmail Polat, Kora Yayınları.
13. Ateş Öyküleri, Melike Uzun, Kanguru Yayınları.
14. Tanrı Beni Görüyor mu? Murat Gülsoy, Can Yayınları.
15. Diken Ucu, Behçet Çelik, Can Yayınları.
16. Üvey, Mehmet Bilâl, Everest Yayınları.
17. Yola Düşen Gölge, Murat Darılmaz, Kanguru Yayınları.
18. Kayıp Yüzler, Emir Kalkan, Ötüken Neşriyat.
19. Al Çiçeğin Moru, Sevinç Çokum, Kapı Yayınları.
20. Ay Işığının Bilirkişiliği, Zafer Doruk, Ava Yayınları.
21. Kiraz Küpeler, Mustafa Balel, Kavis Yayınları.
22. Çilesine Âşık, Leyla Ruhan Okyay, Notos Kitap.
23. Gece Uzun Gün Uzaktı, Veysel Otunç, Kora Yayınları.
24. Darağacı Avı, Osman Şahin, Can Yayınları.
25. Agatha’nın Anahtarı, Ahmet Ümit, Everest Yayınları.
26. Kar Meleği, Özlem N. Yılmaz, Can Gençlik Yayınları.
27. Başlangıç Noktasına Geri Dön!, Cem Uçan, Doğan Kitap.
28. Kâğıt Gemiler, Ayşe Çelik, Yapı Kredi Yayınları.
29. Yaygaracı Ruhlar, Ilgın Yıldız, Komşu Yayınları.
30. Aklımdaki Yılan, Hatice Meryem, İletişim Yayınları.
31. Aynada Yeni Bir Kadın, Çiğdem Aldatmaz, Yitik Ülke Yayınları.
32. Kumrunun Gördüğü, Ahmet Büke, Can Yayınları.
33. Beylik, Ahmet Güngör, Betik Kitap Yayınları.
34. Hayaller ve Sokaklar, Mehmet Güreli, Sel Yayınları.
35. Sonsuz Sıkıntı, Altay Öktem, Everest Yayınları.
36. Duvarsız Avlu-Bozcaaada, Hâle Sevil, Pia Yayınları.
37. Hüseyin ve Mezar Kazıcı Mahdumları, Deniz Tural, Kora Yayınları.
38. Hayatın En Mutlu An’ı, Erendiz Atasü, Everest Yayınları.
39. Sınanmış Kadın, İhsan Yılmaz, Postiga Yayınları.
40. Yedi Kapı, Levent Egemen, Cinius Yayınları.
41. Çirkin Çocuklar, Cem Kertiş, Arı Sanat Yayınevi.
42. Cellat Ağlıyor, İrfan Yalçın, Can Yayınları.
43. Edebiyatçısıysam Ne Olayım, Hüzeyme Yeşim Koçak, Karatay Akademi Yayınları.
44. Plastik Düşler, Sue Kızılöz, Digraf Yayıncılık.
45. Şeytan Geçti, Aslı Tohumcu, İthaki Yayınları.
46. İncir Çekirdeği Yanığı, Şiir Erkök Yılmaz, Yapı Kredi Yayınları.
47. Sürgün, Çiler İlhan, Everest Yayınları.
48. Hep Yazmak İsteyenlerin Hikâyeleri, Fatih Özgüven, Metis Yayınları.
49. Daphne, Tülay Akkoyun, İlya Yayınları.
50. Tuz Saraylar, Serap Gökalp, İlya Yayınları.
51. Kalbin Evi, Zeynep Sönmez, Kanguru Yayınları.
52. Başını Dik Tutan Hüzün, Meliha Doğu, Cinius Yayınları.
53. Büyük Kızlar Ağlamaz, Fadime Uslu, Pupa Yayınları.
54. Sâlik Yola Düşünce, Yılmaz Yılmaz, Okur Kitaplığı.
55. Toplu İğneler, Oğuz Dinç, Çitlenbik Yayınları.
56. Otel Atlantik, Nazmi Bayrı, Kanguru Yayınları.
57. İstafiller Oldu mu? Celal Özcan, Heyamola Yayınları.
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58. Son Dilek, İffet Oral, Sütun Yayınları.
59. Kayıp Ruhlar Kıraathanesi, Recep Şükrü Güngör, Sütun Yayınları.
60. Yoksa, Nermin Tenekeci, Okur Kitaplığı.
61. Gece Güzelliği, Onur Caymaz, iletişim Yayınları.
62. Yaşamak Üç Defa, Seyit Göktepe, Everest Yayınları.
63. Us Lekesi, Hasibe Çerko, Merdiven Yayınları.
64. O Yaz… Birsen Ferahlı, Yapı Kredi Yayınları.
65. Aslında Cennet de Yok, Kerem Işık, Yapı Kredi Yayınları.
66. Gülümsemeyi Unutma, Funda Özsoy Erdoğan, Ötüken Yayınları.

2010 Öykü Ödülleri

Sait Faik Hikâye Ödülü: Taş Bina ve Diğerleri, Aslı Erdoğan.
Yunus Nadi Öykü Ödülü:  Bir de Baktım Yoksun, Yekta Kopan; Kâğıt Gemiler, 
Ayşegül Çelik.
Cedet Kudret Edebiyat Ödülü, Öykü Dalı: Kuş Oltası, Kadri Öztopçu.
Varlık Dergisi Öykü Ödülü: Deli Bal, Pelin Buzluk.
Orhan Kemal Öykü Ödülü: Panovaroş, Aysun Sezer.
Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülü: Bir Mendil Kömür, Alaeddin Kara.
Edebiyat Mevsimi Öykü Ödülü: Rasim Özdenören.
Türkiye Yazarlar Birliği Hikâye Ödülü: Muhtemel Menkıbeler, Mehmet 
Harmancı.
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2010 TÜRK ROMANI ÜZERİNE
Yrd. Doç. Dr. Firdevs Canbaz Yumuşak

2010, Türk romanı bakımından son derece verimli bir yıl oldu. Aralık bitmeden 
570’i aşkın roman yayınlandı. Bu yıl yayınlanan romanlar kadar, Prof. Dr. Kemal 
Karpat’ın Osmanlı’dan Günümüze Edebiyat ve Toplum (2009) adlı kitabında 
Türk romanı ile ilgili söyledikleri de gündem oluşturdu. Karpat’ın en ciddi eleşti-
risi henüz gerçek Türk romanının yazılmadığına dairdi: “Roman yüzyılımızın en 
önemli yazı türü olmasına rağmen Tür kiye’de henüz tam anlamıyla gelişmiş ve 
yerleşmiş bir yazı türü değildir. Her ne kadar son yıllarda Adalet Ağaoğlu, Alev 
Alatlı, Orhan Pamuk, Ayşe Kulin ve kendine mahsus bir yazı türünü temsil eden 
Fatma Karabıyık Barbarosoğlu gibi yazarlar bizi ‘Türk romanı’na götürecek bir yol 
çizmişlerse de Türk romanı henüz yazılma mıştır.”

Tartışmaya Selim İleri ve Fatma Karabıyık Barbarosoğlu da dahil oldu. 
Böylelikle son derece anlamlı ve ufuk açıcı bir tartışma gündeme geldi. Karpat, 
Zaman gazetesinde yayımlanan yazısında, roman hakkında yazdıklarının bir sos-
yal bilimcinin görüşleri olduğunu, edebiyata toplumsal ve tarihsel değişim açısın-
dan baktığını bu nedenle, bazı görüşlerinin edebiyat eleştirmenlerinden farklı ola-
bileceğine dikkat çekerek görüşlerini şöyle özetledi: “Ben toplum yönü ağır basan 
bir edebiyata öncülük veriyorum. Ayrıca toplumun ve milletin özüne, ruhuna uy-
gun tarihî kökenlerini yansıtacak bir roman özlüyorum. Manen ve maddeten den-
geli, çağdaş bir insanı konu edinen bir Türk romanına öncülük veriyorum. Birçok 
bakımdan edebiyatımız bu yola girmiştir.” Romanın toplumun aynası olması ve 
ruhunu ifade etmesi gerektiğini söyleyen Karpat, roman yazarının hem geniş bilgi 
sahibi olması, hem de toplumunun bütününe hâkim olan kültürü, ruhu paylaş-
ması gerektiğini söyler. Karpat bu evsaftaki Türk romanını yazacak romancının 
yetişmekte olduğuna inandığını ifade ederken gereken şeylerin azim, çalışmak, 
kendine ve kimliğine güvenmek ve hürriyet olduğunun altını çizer. Karpat’a göre 
tüm bunların üzerinde en büyük ihtiyacımız olan şey seviyeli yapıcı eleştiridir.

Bu yazı çerçevesinde 2010’un dikkat çeken, öne çıkan romanlarına değinmek 
istiyorum. Yayınlanmış bütün romanları okumak mümkün değil; ancak edebi ka-
muda ve okuyucunun kalbinde yerini bulmuş romanlar nelerdi, 2010 yılında han-
gi romanları okumuştuk sorusunun kısa bir yanıtı bu yazı.
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Karpat’ın Türk romanı konusundaki görüşlerini gündeme taşıyan ve tartışma-
ya açan Selim İleri, 2010’un ve belki de kendi edebi serüveninin en önemli roma-
nını yayınladı. Selim İleri’nin Bu Yalan Tango adlı romanı, 90 yaşındaki romancı 
Fatma Asaf’la romancı Ufuk Işık’ın yaptığı nehir söyleşi çevresinde şekilleniyor. 
90’ıncı yaşı için bir armağan kitap hazırlanan Fatma Asaf ile onun kitaplarını oku-
yarak kendini yetiştiren yazar Ufuk Işık’ın söyleşileri ve iç konuşmaları romanın 
kurgusunu oluşturuyor. Ekonomik kaygılarla istemediği türde eserler yazmak du-
rumunda kalan, “Yazarlık, baştan sona, kara bir yalnızlıkmış. Değiştiremeyeceğiniz 
bir dünya için boşuna yazıyormuşsunuz” diye serzenişte bulunan Fatma Asaf’ın 
çığlığa dönüşen, “Başka çare yok, neye üç kuruş veriyorlarsa onu yazmak… Şimdi 
leke gibi duran berbat aşk romanlarına, boktan hikâyelere üç beş kuruş veriyor-
lardı” gibi iç konuşmalarıyla zenginleşiyor. Roman, Türk modernleşmesinden 
yazarlık endişelerine kadar pek çok konuya değinen bir Selim İleri klâsiği. Öte 
yandan romanın, güçlü kurgusu ve etkileyici dili ile iyi bir edebiyat eseri olduğunu 
söylemeliyiz. Romanın başkişilerinden Ufuk Işık’ta Selim İleri’den izler bulmak 
mümkün. Romanda yazmaya dair pek çok mesele, kadın yazar ve popüler edebi-
yat tartışmaları Fatma Asaf üzerinden dile getiriliyor. Fatma Asaf’ın yazdıklarında 
da kendi hayatından izler var. Öte yandan Tanpınar, Yahya Kemal gibi isimler de 
birer roman kişisi gibi eserde yer buluyor. Türkiye’nin yakın geçmişine edebiyat 
penceresinden ışık tutan roman yılın en iyilerinden.

Bu yıl yayınlanan ve ses getiren bir başka roman Ece Temelkuran’ın Muz 
Sesleri adlı romanı oldu. Oxford, Paris ve Beyrut’u kendine mekân edinen roman 
ismiyle de dikkat çekiyor ve merak uyandırıyor. Ece Temelkuran, Muz Sesleri’ni 
yazmak için 9 ay Beyrut’ta yaşadı. Temelkuran’ın romanının politik bir iddiası var. 
Muz Sesleri’nde romanının temel meselesi, daha çok Londra’da “İslâm ve yok-
sulluk politikaları” çalışan Deniz’in bölümlerinde ifade ediliyor. Öte yandan Dr. 
Hamza’nın kızına yazdığı mektuplarla bir mektup-romana dönüşen kitap, lirik 
bir dille romantik bir aşkı anlatıyor. “Kitap” adı verilen üç ana bölümden oluşan 
romanda, hikâye farklı anlatıcılar tarafından anlatılıyor. Temelkuran’ın, İslâm, 
Ortadoğululuk, savaş gibi konuları işlediği romanı yer yer kurgusal sorunlar yaşa-
sa da 2010’un kayda değer romanlarından biri.

Bu yılın edebi anlamda çok şey vaat eden; ancak edebi kamuda pek de ilgi 
görmeyen romanlarından biri de Tahsin Yücel’in, Sonuncu’suydu. Tahsin Yücel 
birbiri ardına yayınladığı romanlarda sınıf atlama özlemini ironik bir dille eleş-
tirdi. Sonuncu da bu tür sorunların ele alındığı bir roman. Ancak romanda, özel-
likle edebiyatın varoluş probleminin ve yaratıcılığın bir sorun olarak ele alındığı-
nı söylemek mümkün. Romanın başkişisi Selami Bey, bugüne kadar yazılmamış, 
yapılmamışın peşindedir, hiçbir yaptığını özgün bulmamaktadır. Sayfalar dolusu 
yazdığı hâlde hep onları yırtıp yenisine başlar. Selami Bey 80’lerindeyken bitirip 
yayınlatabildiği kitabı Serencam’ı tek adet olarak bastırır, yayınlandıktan 24 saat 
sonra da ölür. Büyük boy, yirmi yedi bin sayfadan oluşan bu dev yapıtı başından 
sonuna okuyan olmaz. Sonuncu, üç kuşak boyunca devam eder, aynı aileden üç 
kişinin anlatımıyla tamamlanır. Kitabı boyunca “bütünlüğün” peşinde olan Selami 
bey bu büyük eseri de tek cilt bastırmakta kararlıdır. İntihal, mış gibi yapmak ve 
kopyacılık gibi problemleri işaret eden Yücel, Serencam üzerinden Selami Bey’i 
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anlatırken sanat ve basın dünyasına da göndermeler yapıyor. Öte yandan roma-
nın, içindeki romanın yazılış hikâyesini anlattığını düşünürsek bir postmodern de-
nemeden de bahsedebiliriz. Serencam’ın yazılış hikâyesini anlatan Selami Bey’in 
eşi Zarife Hanım’ın, kocasına verdiği öğüt ise edebiyat dünyasına ciddi eleştiriler 
içeriyor: “Başka bir yol önereyim sana, en ünlü romancılarımızın en sık başvur-
dukları yolu; son birkaç yılda Avrupa ülkelerinde başarı kazanmış üç dört romanı 
okuyup inceleyip içlerinde en sevdiklerini ayır, bunları küçük değişikliklerle yeni-
den kurgulayarak dört beş yüz sayfalık bir roman ya da deneme oluştur, iki üç haf-
ta içinde Türkiye’nin en saygın ve en çok okunan yazarı oluverirsin, sen de rahat 
edersin, biz de.”

Bu yıl yayınlanan romanlardan en çok tarihî romanlar ilgi gördü. Bunlardan 
biri de Ahmet Ümit’in İstanbul Hatırası. Roman, başkişinin İstanbul olduğu bir 
polisiye. Romanda gündeme gelen cinayeti Komiser Nevzat ve adamları Ali ile 
Zeynep araştırır. Üst üste işlenen yedi cinayetin gizemi çözülürken okuyucu ciddi 
bir macera ve şaşırtıcı bir yap-boz ile karşı karşıya kalıyor. Cesedin birbirine sıkıca 
bağlanmış ellerinin arasındaki sikkenin üzerindeki portreden yola çıkan Komiser 
Nevzat ve arkadaşları önce Tanrı Poseidon’un oğlu Kral Byzas’a, ondan da Kral 
Byzas’ın, M.Ö. 660 yılında kurduğu Byzantion Krallığı’na ulaşıyorlar. Cesetler ve 
cesetlerin bırakıldığı mekânlarla İstanbul yaşayan bir roman kişisine dönüşüyor. 
Bulunan her ceset ile İstanbul’un farklı bir dönemi, farklı bir hükümdarı ve fark-
lı eserlerine bağlantı kuruluyor ve hikâye böylelikle zenginleşiyor. Roman, aynı 
zamanda bize bir İstanbul tarihi panoramasını izletiyor. 2010’da polisiye roman 
meraklısı okuyucu okumanın tadını çıkardı. Osman Aysu da yine okuyucusunu 
meraklandıran polisiyelere imza attı.

Bu yılın en velut yazarlarından İskender Pala yılın ilk aylarında yayınladığı ol-
dukça ses getiren kitabı İki Darbe Arasında’dan sonra yılın son aylarında da Şah 
ile Sultan adlı tarihî romanı ile okuyucunun karşısındaydı. Pala, belki de Prof. 
Karpat’ın dile getirdiği kültüre dayalı romancılığın edebiyatımızdaki en güçlü 
temsilcisi. İskender Pala, biri devlet olmaya çalışan birliğin Şah’ı, diğeri Osmanlı 
devletinin Trabzon Sancak Beyi olan iki idealist insanın hikâyesini bu eserde bu-
luşturdu. Büyük bir hükümdarlık hülyalarıyla yaşayan Şah, Osmanlı devletini 
içerden çökertme peşindedir. Sultan ise, Türklerin ve Müslümanların ihtilafından 
düşmanların yararlanmasına bir son verebilmek için Türk-İslâm birliğini en kısa 
zamanda kurma arzusunda. Sultan ile Şah arasındaki ilişkinin özeti iki hüküm-
darın kalbindeki aşkın derinliğinde gizlidir. İskender Pala, ciddi bir bilgi birikimi 
gerektiren böyle bir konuda son derece başarılı bir roman yazdı. Bu yıl okumaya 
yetişemeyenler 2011’de romanı okumaya devam edecekler.

Peyami Safa’nın Attila’sı, Bekir Büyükarkın’ın Kervansaray’ı, Bozkırda 
Sabah’ı ve Okay Tiryakioğlu’nun IV. Murat, Kanuni, Yavuz gibi kitapları yine 
tarihî roman çerçevesinde gündeme gelenler. Senenin bir başka tarihî romanı 
Yılmaz Karakoyunlu’nun, Serçe Kuşun Sonbaharı. Karakoyunlu, Nâzım Hikmet 
ve Hilmi Yavuz’un şiirlerinde yer bulan, pek çok roman ve oyuna konu olan Şeyh 
Bedreddin’i, anlatıyor. Şeyh Bedreddin İsyanı’nı, tarihin gerçeklerini gözden ka-
çırmadan, Yıldırım Bayezid-Timurlenk çatışmasının ve Osmanlı’yı yok olmanın 
eşiğine getiren Fetret Devri’ni doğuran koşulların ışığında ele alıyor. Roman aynı 
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zamanda başkişisinin yine Şeyh Bedreddin olduğu bir “aşk romanı.”
Bu yılın en çok okunan ve dikkat çeken bir başka romanı Serdar Özkan’ın, 

Kayıp Gül’ü. Yüreğinin Götürdüğü Yere Git tadında bir roman. Mistik ve son de-
rece masalsı. Yaşadığı çevrede beğenilen ve takdir edilen Diana’nın hayatı anne-
sinin ölümüyle aniden değişiyor. Diana, annesinin vasiyeti üzerine hiç tanımadığı 
“ikizini” aramaya başlıyor. Ancak sonuç hiç de beklediği gibi olmuyor. Diana’nın 
güllerin ya da düşlerin dünyasında kendi kendini bulmasını anlatan roman, kişisel 
gelişim bilgilerinin roman formunda dile getirilmesi gibi. Gerçek dünya ile masalsı 
dünya arasında bir yolculuk olarak yorumlanabilecek roman, mistik güçlerin ağır 
bastığı bir eser. Bugüne kadar 29 dile çevrilen, 40’tan fazla ülkede basılan Kayıp 
Gül kısaca, İstanbul’a gelen ve kendini arayan Amerikalı Diana’nın öyküsünü an-
latıyor. Açıkçası edebilik anlamında okuyucuya çok şey vaat etmeyen roman, son 
yıllarda roman üzerinden yürüyen mistik arayışların bir başka örneği.

Nazan Bekiroğlu, Lâ adlı romanında kendine has üslûbuyla Âdem ile Havva’nın 
dolayısıyla insanlığın hikâyesini anlatıyor. Nazan Bekiroğlu, dünyanın yaratıldığı 
günden bu yana dillerden düşmeyen Âdem ve Havva’nın öyküsünü kendine has 
özgün yorumluyor. Bir romandan ziyade, şiirsel üslûbuyla daha çok bir anlatının 
peşinde. Kimi eleştirmenlerde bir kusur olarak görülebilecek bu tutum aslında 
Bekiroğlu’nun; ama aynı zamanda üslûbunun da başarısı. Nazan Bekiroğlu, in-
sanlığın kadim hikâyelerini ve kıssaları yeniden anlatmak konusunda ne kadar 
başarılı olduğunu daha önce yazdığı eserleri ile kanıtlamıştı. Bu eser, ilk insanın ve 
insanlığın hikâyesini bugünün sözcükleriyle yeniden anlatma telaşında.

2009’da yayınlanmasına rağmen 2010’nun da en çok okunan romanlarından 
olan Elif Şafak’ın Aşk’ı gibi, Sinan Yağmur’un Aşkın Gözyaşları da aşkı merkeze 
alan Tebrizli Şems’i anlatan ve 2010’da en çok okunan romanlardan.



2010 YILINDA YAYINLANAN ROMANLAR
İbrahim Ulvi Yavuz

Acılı Yaşam, Lütfi Kaleli
Ademin Kanadı-Yasemin Karahüseyin
Adına Aşk Diyorları-Yunus Arıkan
Ağa’nın Akmayan Gözyaşları, Hamit İzal
Ahmet Yorulmaz, Ulya (Eğenin Kıyısında), Ahmet Yorulmaz
Akbabalar Beklerken-İsa Yılmaz
Ali ile Ramazan, Perihan Mağden
Alkışlarla Lamia, Demet Altınyeleklioğlu
Arabada Kim Var?, Gökçe İspi Turan
Arada Kalmış Tebessüm, Sevinç Çokum
Artık Ayrılsak Diyorum, Neslihan Acu
Asi.. Asi, Ayla Kutlu
Aşk İçinde Hayat, Fatih Özden
Aşk ve Acı, Rahmi Vidinlioğlu
Aşkın Gözyaşları Tebrizli Genç, Sinan Yağmur
Aşkın Son Müdafaası, Arhan Kardeş
Ateş ve Bahçe, Leyla İpekçi
Ateşi Yakanlar, Faik Baysal
Ayrıkotu, Halil Coşkun
Bağışlanmış Hüzün, Nevzat Çelik
Bahar Mısın?-Betül Dursun
Bana Aşkı Anlat, Betül Aşık
Bana Baktığın Gibi Bak, Nurdan Beşergil
Bay CH, Berivan Kaya
Ben Hep Terk Edip Giden Kadınları Sevdim, İlyas Yıldız
Benim Bütün Günahlarım, Sibel K. Türkel
Bu Yalan Tango, Selim İleri
Cariye’nin Kızı Mihrimah, Demet Altınyeleklioğlu
Cehennem Dağı, Mustafa Samsunlu
Çile Kalemi, Murat Alageyik
Çocuktum Ülkücüydüm, Faruk Kurtbaş
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Çürük Hayat, Zeki Karaaslan
Dava, Themise Havale, Osman Şenkul
Değil Efendi’nin Renk ve Korku Meseleleri, İsmail Güzelsoy
Değirmenlere Karşı, Ercan Akbay
Dehliz, Erdoğan Eyrik
Delikaya Rüzgârı, Sevim Korkmaz Dinç
Dullar Kıraathanesi, Mustafa Soylu
Düş Kesiği, Güray Süngü
Elli Yıl Sonra Kül, Tahir Musa Ceylan
Eylüldü Aşkım, Esra Uçar
Faili Meçhul Öfke, Adnan Gerger
Fazladan Bir Gün, Metin Celal
Fondetör, Pınar Özel
Gece Kelebeği: Perperik-A Söe, Haydar Karataş
Geri Zekâlılar, Gökay Akın
Giddar, Erbuğ Kaya
Gölge Kardeşliği, Sabit Sümer
Gönderilmeyen Aşk, Nermin Bezmen
Gülistan-ı Aşk, Özlem Doğan
Gümüş Ay, Cemile Çayır
Güvercin Beslemek-Serdar Çakan
Hace, Halide Alptekin
Hasretim Derin Uykularında-Vehbi Bardakçı
Hazandaki Kız, Azimet Ceyhan
Hiç Yoktan İyidir, Nezir İşgören
Hozandaki Kız-Azimet Ceyhan
İçimdeki Başka Ben, Naşide Gökbudak
İki Demli Çay, Fatma Gürel
İntihar Etütleri Dairesi, Süleyman A. Örnek
İstanbul Yüzlü Kadın, Ahmet Günbay Yıldız
İstanbul’da Aşkta İkmali Kalanlar, Atilla Birkiye
İtirafçı, Cüneyt Ülsever
Kaç Zil Kaldı Örtmenim, Filiz Aygündüz
Kara Efe, Çağan Dikeneli
Karadeniz Rapsodise,Bir Yaşam Ustasının Romanı, Şefik Asan
Kargalar Derneği, Metin Savaş
Kayıp Ruhlar Cenneti, Veysel Dikmen
Kebikeç-Devrim Kodakçı
Kervansaray, Bekir Büyükarkın
Kılıçarslan ve Çivril Savaşı-Yılmaz Gürbüz
Kirpiklerimin Gölgesinde, Şebnem İşigüzel
Kostantin’in Sırrı, Yaşar İliksiz
Kösem Sultan, Aslı Eke
Kutsal Elmas, İnci Ersan
Kül-Bünyamin Aygün
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Labirent Girilmeden Yaşam Çözülmez, Ayhat Ateş
Lal, Ayşe Kara
Lem, Sadık Aslankara
Leyla Gibi, Vefa Enver
Macar-Tefrika-ı Müteferrika, Solmaz Kamuran
Madam Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey, Mine Söğüt
Mandayla Körfezi Haritası, Özden Soyalp
Midilli’de Söğüdün Gölgesi, Şükrü Levent Deniz
Mihvel, Bedi Gümüşlü
Milango Kadınları, Nilüfer Narlı
Mucize, Alev İnan
Mutsuzluk Fotoğrafları, Hakkı Özdemir
Muz Sesleri, Ece Temelkuran
Mülteci, Hıdır Işık
Müstear Yaşamak, Hüdai Can
Ölülerimiz Bir Tutar Bizi, Osman Akınhay
Ölüm Deltası, Önay Yılmaz
Özledim.Com-Uğur Önder
Rita, Kemal Safa Güntekin
Rüya Körü, Gürsel Korat
Rüya, Metin Savaş
Rüya, Ümit Aktaş
Rüyalarıma Giren Kadın, Hamdi Koç
Sadakat, İnci Aral
Sadece Ben, Duran Çetin
Safiye, Turan Tan
Sanırım Adı Aşktı, Gülfidan Özgür
Sanrı ve Gerçek, Kemal Siyahhan
Sapıklar, Aydın Arıt
Serçe Kuşun Sonbaharı, Yılmaz Karakoyunlu
Sıfırlamak, Yiğit Okur
Sığırcığın İntikamı, Doğan Erdem
Sobanın Başında Üşümek, Mutlu Özgündüz
Sonuncu, Tahsil Yücel
Sultan’ın Mutfağı, Özlem Kumrular
Şah ve Sultan, İskender Pala
Şarkın Modern Gelini Şehribahar, Nazan Şara Şatana
Şebnem, Leyla Deniz
Şemsiye Tamircisi, Işık Yanar
Şeytan Geçti, Aslı Tohumcu
Tanrı ile Buluşmak, Nilgün Erdinç
Tanrının Savcısı-Canan Güngör Uçaroğlu
Taşların Ağıtı, İrfan Palalı
Tatar, Gürbüz Azak
Tene Yazılar Ayetler, Yavuz Ekici



322 / rOMAN

Tepelitaklak, Ahmet Sipahioğlu
Üç Noktalar Sarayı, Berrin Karakuş
Veliaht, Mahir Adıbeş
Venedik’te Sanatın Gölgesinde Aşk, Ester Almelek
Vizyonsuz Katiller, Ahmet Bülent İlterberk
Volta Bir Düş Irmağı, Nuri Akalın
Yalan Sureler, Filiz Özdem
Yavuz- Oktay Tiryakioğlu
Yedi Elma, Ayşe Şahintürk
Yeşil Peri Gecesi, Ayfer Tunç
Yolcu, Seyyit Mehmet Şen
Yolculuğun Gölgesinde Cinayetler, Batuhan İşcan
Yolculuk, İlhan Eksen
Yolcu-Seyyit Mehmet Şen
Yunus’tan Luthen’e Çağrı, Erdoğan Alkan
Zamanın Kızı, Mehmet Coral



dilimiz

İbrahim Demirci





2010 YILINDA TÜRKÇE
İbrahim Demirci

Bir demet şikâyet:
1. Bir ilçe müftüsü, telefonda arkadaşına yakınıyor: “Adam edebiyat öğretmeni, 
‘Süleymaniye Câmii’ diyeceğine ‘Süleymaniye Câmisi’ diyebiliyor; ‘câmi’ kelimesi-
nin sonundaki ‘ayın’dan haberi yok!”

2. Bir edebiyat öğretmeni, TDK’nin sesli sözlüğünde “âvîze” kelimesinin “avîze” 
diye seslendirildiğini işitmiş. Hayretlere gark olmuş. “Bu adamlar, Mehmed Âkif 
merhûmun Çanakkale Şehitlerine şiirini de mi bilmezler; ‘Gündüzün fecr ile 
âvîzeni lebrîz etsem’ mısraından, o şiirin ölçüsünden de mi haberleri yok? Yazık, 
yazık!” diye yazıklanıyor.

3. Bir Türkçe öğretmeni, Muz Sesleri romanında “tereddüdü” yerine “tereddü-
tü” yazıldığını görünce çok da şaşırmamış. “Ece Temelkuran, ne de olsa genç bir 
yazar; yumuşama kuralını öğrenmemiş veya unutmuş olabilir; ama aynı yanlışı 
Hakkı Devrim gibi, yaşlı başlı, hem de diline titizlik gösteren bir köşe kadısının 
yazısında görmek, ne iştir?” diye hayıflanıyor.

Bu üç örneği kolayca otuza çıkarabilirim; ama bana kalırsa, Türkçe, 2010 yılın-
da da önceki yıllarda olduğu gibi mecrasında aktı.

Mecrasında mı, mecraında mı? Kimine göre mecrasında, kimine göre mecraın-
da. Ben “mecrasında” demeyi tercih ediyorum. Sebebini şimdi burada açıklamak 
istemiyorum. Onun yerine başka bir şeyin, Türkçenin yaşamakta olduğu, belki ta-
rihi boyunca hep yaşadığı, mecra çeşitliliğinin üzerinde durmak istiyorum.

“İlkin, ilk olarak, önce, öncelikle, evvelâ…” Bunlardan hangisini seçmeliyim? 
İtiraf edeyim, önce “ilkin” demek geçti içimden; sonra “‘Evvelâ’ deyip ardından 
‘sâniyen’ diye devam etmenin az çok gösterişli cazibesine mi kapılsam?” fikri düş-
tü içime! Daha sonra da, bazı eski yazarlarımızın izine düşerek ve her okuyuşum-
da tuhaf bir sıcaklıkla dudak büktüğüm o ifadeyi, “birinci defa olarak” ifadesini 
hatırladım.

Evet, ilkin, “mecra” kelimesine biraz yakından bakalım: Arapçadan dilimize 
geçen mecra, cereyan yeri anlamını taşımakta olup coğrafya terimi olarak “yatak” 
kelimesiyle karşılanmaktadır. Bu yatak, akar su yatağıdır. Dil Derneği, Türkçe 
Sözlük’te mecra sözcüğüne karşılık “yatak” ile birlikte “akak” sözcüğünü de öner-
mektedir. Bu durumda Türkçemiz bir yandan “akağında akmakta”, öbür yandan 
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“mecraında cereyan etmekte”, beri yandan “mecrasında yürümekte”, öte yandan 
“yatağından taşmakta”dır. Ötede beride, şurada burada seyirlerini temaşa etmek 
fırsatını bulduğumuz bu mecralar, bu yataklar; zaman zaman birbirine karışmak-
ta, itişip kakışmakta veya sarılıp kucaklaşmaktadır.

Türkçe sever ilgililer, bilgililer, bilginler, uzmanlar, kompetanlar, hatta dua-
yenler; bütün bu karmaşa karşısında, (“çeşitlilik” yerine “karmaşa” mı dedim, ne?) 
hevesleriyle, görev ve sorumluluk duygularıyla ve elbette dikkatleriyle ve bilgile-
riyle mütenasip hamleler yapmaktadırlar. Kiminin elinde cımbız, kiminin elinde 
ayna, kimisinde hem cımbız, hem ayna; bazısı oltayla, bazısı zıpkınla, bazıları ekip 
hâlinde serpmeler atıp ağlar gererek, Türkçe ırmağının çeşitli yatakları başında 
nöbet tutmaktadırlar.

Kurumlar:

Ülkemizde, kuruluşları ve işleyişleriyle doğrudan Türkçe ile ilgilenen iki kurum 
var: İlki, Türk Dil Kurumu; ikincisi: Dil Derneği. Bu iki kurumun da merkezi 
Ankara’da ve ikisi de şu veya bu şekilde Türk Dili Tedkik Cemiyeti’ne dayanıyor. 
Üçüncü bir kurum olarak ortaya çıkmış bulunan Dil ve Edebiyat Derneği, daha 
sivil ve özgür bir yolu geliştirme imkânını ne kadar ve nasıl değerlendirecek? Bunu 
zaman gösterecek.

Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu, başbakanlığa bağlı, yönetiminde daha çok akademisyenlerin 
bulunduğu, çeşitli çalışma öbeklerinin terim sözlükleri hazırlamak başta olmak 
üzere birtakım işleri yürüttüğü, ulusal veya uluslar arası düzeyde Türkçeye ilişkin 
konferans, bilgi şöleni, panel, çalıştay, vb. etkinliler düzenleyen veya bu etkinlikle-
re katılan, aylık Türk Dili dergisi başta olmak üzere çeşitli süreli yayınlar ve eski-
yeni çoğu bilimsel nitelikte kitaplar çıkaran, yarı resmî bir kurum.

Türk Dil Kurumu, 2010 yılında da “rutin” diyebileceğimiz bu çalışmalarını 
sürdürdü. Bu çalışmalardan bazıları, eleştirilere de konu oldu. (Bu eleştiriler için, 
www.tyb.org.tr sitesinde D. Mehmet Doğan, C. Yakup Şimşek  -dizi yazı-, İbrahim 
Demirci imzalı yazılara bakılabilir.)

TDK’nin 10-11 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdiği 2012-
2016 İzlem Tasarımı (Stratejik Plânlama) Çalışmaları Paydaş Toplantısı, kuruma 
yönelik eleştiri ve önerilerin de dile getirildiği bir etkinlik oldu. (Kurumun 2010 
etkinlik takviminde bu toplantının yer almaması, sanırım kamuya açık olmayışına 
bağlanabilir.)

Dil Derneği

Türk Dil Kurumu’nun 12 Eylül döneminde belirlenen yeni yapılanmasına karşı 
çıkanların kurduğu Dil Derneği, “özleşmeci” veya “tasfiyeci” diyebileceğimiz bir 
tutumu benimsemiş durumda. Derneğin yayımladığı Türkçe Sözlük ve Yazım 
Kılavuzu, TDK’nin sözlük ve kılavuzuna “alternatif” oluşturuyor. “Dil Derneği Dil 
Devrimini sürdürüyor” sloganını şiar edinen kuruluş, Aralık 2010’da 274. sayısı 
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çıkan Çağdaş Türk Dili dergisini de yayınlıyor. Dernek, 2010 yılında Türk Malı 
adlı televizyon dizisini, dilimize verdiği zararlardan ötürü kınadı. Bir komedi dizi-
sindeki dil çarpıtmalarını sakıncalı bulmak yerine, uyarıcı bulmak daha doğru bir 
yaklaşım olmaz mı/idi?

Dil ve Edebiyat Derneği

22 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da kurulan Dil ve Edebiyat Derneği’nin merkezi 
İstanbul. Dil ve Edebiyat dergisini yayınlayan derneğin ötekilerden bir farkı var: 
Ülkenin çeşitli yerlerinde şubeler açarak oralarda da çeşitli etkinlikler düzenleme-
si. Derneğin çalışmaları arasında Osmanlıca kurslarının da yer alması, sevindirici 
bir durum.

Kişiler:

Şiar Yalçın (1924-2010): 1926’da idam edilen İttihatçı eski Maliye Nazırı Cavit 
Bey’in oğlu, diplomat, çevirmen, briç ustası vasıflarına bir çeşit Donkişotluk sa-
yabileceğimiz Türkçe şövalyeliğini unvanını da rahatlıkla ekleyebileceğimiz Şiar 
Yalçın, “silahşor” ve “virtüoz” gibi kelimeleri sadakatle müdafaa eden, muhafazakâr 
dil tutumuyla dikkat çekiyordu. Ardında hiç çocuk bırakmayan Şiar Yalçın, 17 
Ekim 2010’da aramızdan ayrıldı. Ama ondan geriye, önce çeşitli gazetelerde ya-
yımlanan, sonra kitaplaşan bir eser kaldı: Doğru Türkçe (Metis, 1998).

Hakkı Devrim: Ülkemizin eskimeyen gazeteci ve ansiklopedicilerinden Hakkı 
Devrim, Radikal gazetesindeki Cihannüma köşkünde sık sık Dil Yâresi’ne de ayna 
tutmaya, merhem olmaya çalışır. Hakkı Devrim, zaman zaman iğneleyici ve ısır-
gan da olabilen bu köşeciğinde, 2010 yılında da icra-yı faaliyet ve idare-i kelâm 
eyledi. 22 Ekim 2010 tarihli yazısına “Türkçe Şiar Yalçın adlı ustasını kaybetti, 
başı sağ olsun!” başlığını atan Hakkı Devrim, Türkçe eleştirileri yazmak hususun-
da Şiar Yalçın’ın kendisine “icazet” verdiğini de belirtmektedir.

Hüseyin Movit: Lokantacı Hacı Salih Movit’in oğlu turşucu Hüseyin Movit de, 
medyada karşısına çıkan her türlü dil ve anlatım yanlışını yakalayan, sorgulayan, 
düzeltmeye çalışan bir kahraman. Arkadaşları Korhan Akderin ve Avni Taşar 
ile birlikte 1993 yılında Türkçe Gönüllüleri Dil İzleme Grubu’nu kuran Hüseyin 
Movit, kimi eleştiri ve uyarılarını iki kitapta toplamıştı: Konuşamadığımız Türkçe 
ve… (Avcıol, 2005), Suçlular Aramızda / Medyacının El kitabı (Avcıol, 2008). 
Movit’in doğru Türkçe yolunda mücadelesi, gazete yazılarıyla, radyo televizyon 
konuşmalarıyla sınırlı kalmıyor; Movit, telefon, faks gibi cihazlarla da “uyarı” gö-
revini yerine getirmeye çalışıyor. Hüseyin Movit’in bu hasbi çabasında zaman za-
man tökezlemeler de görülüyor. İlginç ve öğretici bir eleştiri için bakınız: C. Yakup 
Şimşek, “Hüseyin Movit’in Türkçesi 1, 2, 3.” (www.tyb.org.tr)

Necmiye Alpay: Paris’te Uluslar Arası İktisat doktorası yapan (1978) Necmiye 
Alpay, AÜSBF’de öğretim üyesiyken 12 Eylül döneminde görevinden uzaklaştırı-
lıp tutuklandı. Üç yıllık cezaevi deneyiminden sonra çeviri, editörlük gibi işlerin 
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yanı sıra “dil meseleleri” üzerinde yoğunlaştı. Necmiye Alpay, dilimizin durumu-
na ilişkin görüşlerini Türkçe Sorunları Kılavuzu (2000) ve Dilimiz, Dillerimiz / 
Uygulama Üzerine Yazılar (2004, 2. baskı 2007) adlı iki kitapta toplamıştı. 2010 
yılında da haftalık Radikal Kitap ekiyle, aylık Milliyet Kitap ekinde yazılarını sür-
dürdü. 7 Ocak 2010 tarihli Radikal’de yayımlanan yazısından şu cümlenin altını 
çizdim: “Klişeler, rüküş dilin aksesuvarları.”

Sevan Nişanyan: Etimoloji çalışmalarını 1999 yılında ilk baskısı çıkan Sözlerin 
Soyağacı’nda kitaplaştıran Sevan Nişanyan, bu çalışmasını geliştirerek sürdür-
dü. Bazı kelimeleri, Elif’in Öküzü ya da Sürprizler Kitabı’nda daha popüler bir 
üslûp içinde sunmuş olan yazar, Taraf gazetesindeki yazılarıyla da dikkati çek-
ti. Kelimebaz köşesinde yayımlanan bu yazılardan iki kitap oluştu: Kelimebaz 1 
(Everest, 2009), Kelimebaz 2  (Everest, 2010). 2010 başında Taraf’taki yazılarına 
son veren Sevan Nişanyan, Agos gazetesinde haftada bir yazıyor. Yaşadığı, tanık 
olduğu onca olumsuzluğa rağmen, neşesini korumayı başararak bilgi peşinde ko-
şan ve öğrendiklerini paylaşan Seven Nişanyan’ın Sözlerin Soyağacı / Çağdaş 
Türkçenin Etimolojik Sözlüğü (Everest, 2010), eleştirilere de açık, öğretici bir ça-
lışma.

Feyza Hepçilingirler: Türkçe “Off”u bir çeşit çoksatar olan Feyza Hepçilingirler, 
aynı zamanda bir öykü ve roman yazarı. Dedim: “Ah”, Dilim Dilim Anadilim ile 
sürdürdüğü çabasına, Cumhuriyet Kitap ekinde her hafta yayımladığı Türkçe 
Günlükleri’ni de kattı. Sonra bunları da kitaplaştırdı: Yıldızların Suya Döküldüğü 
(2005), Dilin Zamana Dokuduğu (2007), Rüzgârın Göğe Savurduğu (2008), 
Tohumun Toprağa Düştüğü (2010). Türkçe Dilbilgisi Öğretme Kitabı (ilk baskı 
2004, son baskı 2010) da yazarın hem eğlendirici, hem öğretici olmayı deneyen 
bir çalışması.

İki uç örnek

1. Star gazetesi yazarlarından Yağmur Atsız, uzun zamandır yazılarında ünsüz 
benzeşmesi gereği sertleşme kuralını ve sözcük sonundaki yumuşak ünsüzleri 
sertleştirerek yazma kuralını reddeden bir imlâ anlayışını uyguluyor. Ayrıca uzun 
söylenmesi gereken hemen her heceye “uzatma / düzeltme / inceltme işareti”ni 
koyuyor. Böylece çoğu yazarımızın “ispat / tespit” biçiminde yazdığı kelimeler, 
onun yazılarında “isbât / tesbît” şeklinde karşımıza çıkıyor.
2. Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Osman Akkuşak, uzun süredir yazılarında 
büyük harf kullanmıyor; cümle sonundaki nokta, ünlem, soru işareti gibi işaret-
lerden sonra küçük harfle yeni cümleye başlıyor. Yazar, özel adlarda ve kısaltma-
larda da büyük harf kullanmayarak bunlardan sonra gelen ekleri kesme işaretiyle 
ayırmakla yetiniyor.

Bir Dilci: Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz

Derin Türkçe adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği 2010 dil ödülüne lâyık görü-
len emektar / emekli Türk Dili hocası, Efrasiyap Gemalmaz, dillere hamasetten 
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uzak, soğukkanlı ve bilimsel ölçütlerle bakmaya çalışan bir bilim adamı. Dil bilgisi 
ile dil bilimi arasındaki kopuklukların giderilmesini öneren Efrasiyap Gemalmaz, 
dilimizin tarihinde görülen birinci ve ikinci derilme ve dağılma süreçlerinden son-
ra, “Türkçenin 3. Derilme Devresi” içine girdiğimizi belirterek şunları söylüyor: 
“Gelişen haberleşme imkânları, bilgilenmeye konulan bütün engelleri tek tek yıkıp 
devirmekte. Yasaksız, gerçek bir yarışın başla komutu verildi bile. Türkçe, dünya 
üzerinde konuşulmakta olan 3000’i aşkın dil arasında, oldukça zengin bir kütüp-
hanesi olan, bilinen 1500 yıllık kesintisiz tarihiyle, altı kıtadan ikisine yayılmış, 
sayılı konuşma ve yazı dillerinden biridir. Aralarındaki sosyokültürel ve ekonomik 
ilişkileri sınırlayan siyasi engellerin hemen hemen ortadan kalkmış olmasıyla, bu-
gün, Türkçe konuşanlar, Türk dilli halklar, biribirlerini görme, duyma ve dinleme 
imkânına sahip oldular. Ortak bir Türkçe, en azından ortak bir yazı dili oluştur-
mak için, ortak bir alfabenin ve ortak bir sözlüğün oluşturulmasına çalışıyorlar. 
Bin yıldan beri, yüzde doksanı aşkınının benimsediği İslâm kültürünü, çağdaş bir 
şekilde, demokratik ve laik bir anlayışla yorumlayarak kültürel yakınlaşmanın te-
mellerini atıyorlar.”

Efrasiyap Gemalmaz, “Türkçenin yarını”ndan da umutlu: “Türk dilli halkların 
bu çabaları başarıya ulaşırsa, bu sadece kendilerinin yararına değil, bütün insan-
lığın yararına olacaktır. Hangisi olursa olsun, iyi kullanılan dil, dostlukları ve da-
yanışmaları kurmanın en iyi aracıdır. İnsanlık, yüzyıllardan beri, öğrenilmesi ve 
kullanımı kolay ortak bir dil arayışı içindedir. Esperanto, Volepuk, Interlingua gibi 
suni dillerle karşılaştırıldığında, özellikle, Standart Türkiyeli Türkçesi (STT), tabii 
bir dil olarak, böyle bir dil olmaya adaydır. O, karmaşık boğumlanma özellikleri 
gerektiren ara seslere, hemen hiç bilgi yüklememiş, yalın bir fonolojinin sahibidir. 
Türkçeyi öğrenmiş yabancıların, onu ne kadar bozuk telâffuz ederlerse etsinler, 
söylediklerini oldukça kolay anlamamızın sebebi budur. (…)” Bkz: http://incige-
malmaz.tripod.com/yazilar/turkce.pdf

TRT Avaz

21 Mart 2010 tarihinde yayına başlayan TRT Avaz kanalı, Efrasiyap Gemalmaz’ın 
sözünü ettiği, Türkçenin 3. Derilme Devresinde iş gören önemli araçlardan biri sa-
yılabilir. Kanalın özellikleri, resmî sitesinde şöyle tanıtılmaktadır: “Balkanlar’dan 
Orta Asya’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslar’a 27 ülke ve 13 muhtar cumhuriyette yakla-
şık 250 milyon nüfuslu bir coğrafyaya hitap eden TRT Avaz; Türkçe, Azerbaycan 
Türkçesi, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe ve Türkmence programlara yer veriyor. 
TRT Avaz, yayın coğrafyasındaki bütün ülkelerin yer alacağı ve her ülkeden izle-
yicinin kendinden bir şeyler bulacağı ‘ortak kanal’ olma iddiasını taşıyor. Kanalın 
yayınlarında, ülkelerin teknik imkânları çerçevesinde ağırlıklı olarak ortak yapım-
lar yer alıyor. Yayın akışı içinde, dünyanın çeşitli bölgelerindeki Türk dilli halklar 
ve ortak kültür coğrafyasındaki ülkelerin ortak değerlerine vurgu yapılarak; kül-
tür, sanat, Türkçe öğretimi, belgesel, müzik programlarının yanı sıra bu ülkelerde 
üretilmiş film ve dizilere de yer veriliyor. TRT Avaz yayın coğrafyamızdan temin 
edilen prodüksiyonlar kendi dillerinde, Türkçe alt yazılı olarak yer alıyor. TRT 
Avaz, 24 saat kesintisiz olarak bölge dillerinde gerçekleştireceği yayınlarda tüm 
Türk dünyasına ulaşmayı hedefliyor.”
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TRT Avaz yayınlarının ulaştığı alanlar ise şöyle belirtilmiş: “Kapsama alanın-
da; Çin Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kır-
gızistan, Azerbaycan, Afganistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldova, Gürcis-
tan, Suriye, Irak, İran, Bulgaristan, Yunanistan, Balkan ülkeleri ve Doğu Avrupa 
ülkelerinin tamamı yer almaktadır. Ayrıca Türk Cumhuriyetlerinde Azerbaycan, 
Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da yayın yapan ulusal kablo şirketlerinden 
izleyicilerine ulaşmaktadır. TRT Avaz aşağıdaki ulusal ve yaygın kablo şirketle-
rinde de yer almaktadır: Kazakistan: Alma TV, Kırgızistan: Ala TV, Özbekistan: 
Kamalak TV. Balkan coğrafyasında ise Kosova, Makedonya ve Bosna Hersek’te 
kablo şebekelerinde ayrıca Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Sırbistan San-
cak bölgesinde günün belli saatlerinde kamu ve özel televizyonlar tarafından yapı-
lan karasal yayınlarda yer almaktadır.”

Dünyada Türkçe Öğretimi:
Yunus Emre Enstitüleri

“5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı Kanun’la kurulan ve Türkiye’nin, Türk dilinin, 
tarihinin, kültürünün ve sanatının tanıtımı amacıyla projeler gerçekleştirecek bir 
kamu vakfı” olarak kurulan Yunus Emre Vakfı, 7 Mayıs 2009 tarihinde çalışma-
larına başladı.

Tiran (Arnavutluk), Brüksel (Belçika), Saraybosna (Bosna-Hersek), Londra 
(İngiltere), Astana (Kazakistan), Üsküp (Makedonya), Kahire (Mısır), Şam 
(Suriye) Yunus Emre Kültür Merkezleri, Türkçe öğretimi için kurslar başta olmak 
üzere çeşitli kültür etkinlikleri, film gösterimleri ve sergiler düzenliyor. Varşova’da 
(Polonya) da bir temsilcilik oluşturulmuş durumda. Tokyo (Japonya) Yunus Emre 
Kültür Merkezi de açılmak üzere. Bu epeyce gecikmiş girişimden verimli sonuçlar 
umabiliriz.

TİKA

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yirmiyi aşkın ülke-
de, ekonomik ve sosyal çalışmaların yanı sıra Türkçe öğretimine de destek veri-
yor. Türkoloji projesi kapsamındaki ülkelerin öğrencileri, her yaz ülkemizde staj 
programına alınıyor. TİKA’nın desteklediği Halep Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2010 yılında ikinci mezunlarını 
verdi.

Sonuç

Türkçenin ülkemizde ve dünyadaki durumuna bakıldığında, can sıkıcı ve üzücü 
pek çok olumsuzluğun yanı sıra, umut ve sevinç veren güzellikler de görebiliyo-
ruz.

Türkçe adına sorumluluk üstlenen kurumların ve kişilerin, “kelime / sözcük” 
karşıtlığı veya “pantalon / pantolon” ayrımı gibi önemsiz sayılabilecek konuların 
yanı sıra, bunlardan çok daha önemli olan, daha ciddi meselelere yönelmeleri ge-
rekiyor.
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Yazı devriminden sonra koparıldığımız Osmanlı Türkçesiyle yeniden bağ kur-
mak için çeşitli kurumlarca, çeşitli düzeylerde çok sayıda kurslar açıldığını ve bu 
kursların ilgi gördüğünü biliyoruz. Sosyal Bilimler Lisesinde ders olarak okutulan 
Osmanlı Türkçesinin öteki liselerde de, hiç değilse seçmeli ders olarak okutulma-
sı, bu toplumsal talebin karşılanması, devlete düşen bir görevdir.
Son ve çok önemli bir not olarak şunu eklemem gerekir: Bir dili oluşturanlar ve 
geliştirenler, dil bilginleri ve uzmanları değil, hem bilim, hem edebiyat dünyasının 
sanatçıları ve yazarlarıdır. Dikkatlerimizi asıl onların çalışmalarına çevirmeliyiz
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YAYINCILIK SERÜVENİNE KISA BİR BAKIŞ
Yakup Öztürk

Ülkemizde yayıncılık her geçen gün kendisine belli teknolojik imkânları da arka-
daş edinerek gelişiyor, büyüyor. Nicelik bakımından gözlemlediğimiz artış, nitelik 
yönünden de belli bir çıtanın üzerine çıkmış bulunuyor. Bunu en başta basılan 
kitapların içeriklerinin çeşitliliğinden anlıyoruz. Sonra baskı kalitesi, dizgisi ve 
mizanpajındaki profesyonellik, yayıncılık sektörüne büyük güç katıyor. Küçük 
bütçeli yayınevleri bile, vasatın üzerinde bir kaliteyi tutturmuş durumdalar.
Kitaba yönelik birtakım gelişmeler, onun zaman içerisinde ticari bir fonksiyo-
nunu da ortaya çıkardı. Kitap ve sektörleşme kavramlarını son yıllarda birlikte 
kullanır olduk. Yayıncılığın, reklâm denen o kapitalist evrenin sınırlarından içe-
riye kendisini atmasından bu yana kitaptan büyük paralar kazanma hırsı da ko-
nuşulur hâle geldi. Caddelerde bilboardlara, TV’lere, toplu taşıma araçlarına vs. 
kitap reklâmları verilmeye başlandı. Kitap eklerinin birbirini ardına çıkmasıyla 
da, toplum ucuz bir maliyetle aldığı gazetesinin içerisinde yeni çıkan kitapların 
neler olduğunu anlatan yazılarla, hatta görsel malzemeyle karşılaştı. Bu durum, 
kitap ekleri arasında rekabeti getirdi. Modern bir kavram olan rekabet, öne geçme 
arzusu, her zaman ağırbaşlılığın ve bir toplum inşa etmenin sembolü olan kitapla 
anılır oldu. Hâl böyle olunca karşımıza büyük holdinglerin himaye ettiği ya da 
zamanla bir holdinge dönüşen yayınevleri çıktı.

Meseleye içeriden ya da bir kültür penceresinden baktığımızda ürkütücü bir 
tabloyla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Kitabın bir reklâm ve rekabet öğesi olma-
sı, kitabın serüvenine baktığımızda bile tehlikeli bir durumdur. Fakat yayıncıların 
popüler kültür malzemesi olduğu kitapları kitlelere satarak, elde edilen kazançla 
kıymeti büyük kitapların basılmasını sağlaması durumun vahametini hafifletiyor.

Türkiye, son on yılını birçok sektörün büyümesine tanıklık ederek geçirdi. 
Değişen dünyada söz sahibi olan bir ülkenin zenginliği, sanatsal faaliyetlere hız 
katar. Sözgelimi Türk sinemasının uluslararası camiada aldığı ödüller, ülkemizde 
sinema kitaplarının basımında bir artışı meydana getirdi. Orhan Pamuk’un Nobel 
Edebiyat Ödülü’nü alması yayınevlerini yeni projeleri ortaya koymaları için hare-
kete geçirdi. Biz konumuz gereği yayıncılık sektörünün de bu değişimlere paralel 
olarak büyümekte olduğunu söyleyerek devam edebiliriz. 2010 yılının yayıncılık 
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dökümünü yaparken de bu büyümenin alametlerini gördük. Çok çeşitli bir alanda 
yayıncılık yapıldığı, ülkemiz adına sevindirici bir durum.

Yazımızın genel çerçevesini şiir, roman, hikâye, politika, düşünce, sinema, bi-
yografi… alanlarında çıkan kitapların adları, bazısının içerikleri, ödüller, yayıncılık 
olayları ve ölümler başlıkları oluşturacak. Yazı, bütün kitapları söz konusu etme 
iddiası taşımıyor, zaten bunu gerçekleştirmemiz de imkânsız. Ancak yıl içerisinde 
öne çıkan, konuşulan aynı zamanda bir değeri olan kitapları elden geldiğince yaz-
maya çalıştık. Unuttuklarımız ya da gözden kaçırdıklarımızın olmamasını umuyo-
ruz. Kitapların derlenmesi sırasında en çok kitap eklerinin desteğini gördük. Fakat 
kitap eklerinin kanonuna maruz kalan kitapları da ihmal etmedik. Bunun dışında 
kitap dergileri, edebiyat dergileri bize yardımcı oldu.

2010 şiir adına verimli geçen bir yıldı. Cahit Koytak’ın şiirleri ciltler hâlinde 
Timaş tarafından yayımlanmaya başlanması yılın en önemli şiir faaliyetiydi. 
Turgut Uyar’ın kitaplarına girmemiş şiirleri Yitiksiz adıyla Mehmet Can Doğan 
tarafından YKY’den çıkarıldı. Yayınevi, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Toplu Şiirlerini 
de ciltler hâlinde yayımlıyor.

Bu yıl pek çok genç şair kitaplarını okurla buluşturdu. Ebabil ve Profil 
Yayınları, bu yıl da şiire hizmet eden bir yayıncılık serüveni izlediler. Yayımladığı 
romanlarıyla geniş kitlelere ulaşan Murat Menteş uzun bir aradan sonra şiirleri-
ni Garanti Karantina adıyla yayımladı. Şiirden el etek çeken Beşir Ayvazoğlu’nun 
geçmiş dönemde yazdığı şiirleri Kayıp Şiir adıyla Everest’ten çıktı. 90 Kuşağı’nın 
önemli şairlerinden Ömer Erdem hem toplu şiirlerini (Evvel) hem de yeni kitabını 
(Kireç) okura sundu. Bugünlerde Bahar İndi ise Yaşar Kemal’in Çukurova’daki 
gençlik yıllarından kalan şiirleri olarak özel bir baskıyla okur karşısına çık-
tı. Metin Cengiz, Dünyaya Katkımız Bir Ebru Vurgusu; Roni Margulies, Apollo 
Yılları; Murathan Mungan, Gelecek; Ahmet Telli, Nida; Adonis, Şamlı Mihyar’ın 
Şarkıları; Birhan Keskin, Soğuk Kazı; Cihat Duman, Ya Da Pişman Değilim; Cafer 
Keklikçi, Tahammül Şeridi; İhsan Deniz, Sırtlan Kayboldu; Ahmet Murat, Bir Şair 
Bisikletle; Bülent Parlak, Sevgili Huzursuzluğum; Orhan Tepebaş, Kadim Kapı; 
Hakan Şarkdemir, Batık Değirmenler; Bülent Keçeli, Hastalık Şiirleri yılın konu-
şulan diğer şiir kitaplarıydı. Yılbaşında çıkan şiir yıllıkları da şiir kamuoyunu ha-
reketlendiren diğer öğelerdi.

Hikâyenin şiir kadar hareketli geçtiğini söylememiz biraz güç. Her yıl yapılan 
meşhur tartışmanın aksine geri çekilen şiir değil, hikâye oldu. Yine de çıkan birkaç 
önemli öykü kitabı vardı. Ferit Edgü’nün Leş adıyla toplu öykülerinin yayımlanma-
sı önemliydi. Sel Yayıncılık bu açıdan dikkate değer bir iş çıkardı. Osman Şahin’in 
de toplu öyküleri yayımlanmaya devam etti. Virginia Woolf’un bütün öyküleri de 
Deniz Arslan çevirisiyle Timaş’tan çıktı. Mustafa Kutlu da kitabını Zafer Yahut Hiç 
adıyla yayımladı. Bunlar dışında günümüz öyküsünü inşa eden isimlerin kitapları 
birbirini ardına çıktı. Ahmet Büke Kumrunun Gördüğü’nü, Behçet Çelik Diken 
Ucu’nu, Onur Caymaz da Gece Güzelliği’ni yazdı. Bu kitapların, 2010 yılının öykü 
yükünü çektiğini söylememiz mümkün.

Romanda başı çeken isim Selim İleri oldu. Ustalık dönemi eseri diyebileceği-
miz Bu Yalan Tango’yu yayımladı. Roman birçok açıdan farklı okumalara tutulabi-
lecek büyük bir eser olarak edebiyat tarihimizdeki yerini aldı. Faruk Duman, İncir 
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Tarihi’ni, İskender Pala da Şah ve Sultan’ı yayımladı. Hece’den kitaplarını okura 
sunan Işık Yanar da bir romancı olarak yıl içerisinde kendisinden söz ettirdi.

Yılın en geniş yayıncılık faaliyeti edebiyat araştırmaları üst başlığı altında de-
ğerlendirebileceğimiz eserlerde göründü. Prof. Dr. Orhan Okay’ın Ahmet Hamdi 
Tanpınar hakkında hazırladığı monografi 2010 yılının en önemli eseriydi. Nazan 
Aksoy’un Tanzimat kadınını anlattığı eseri Kurgulanmış Benlikler, İletişim 
Yayınları’nca yayımlandı. İletişim bu alanda birçok kıymetli esere imza attı. Osmanlı 
Romanının İmkânları Üzerine, Şeyda Başlı; Oğuz Atay İçin Bir Sempozyum, (hzl. 
Handan İnci); Hasan Ali Toptaş kitabı diyebileceğimiz, Efendime Söyleyeyim, 
(hzl. Mesut Varlık); Manzaradan Parçalar, Orhan Pamuk, İletişim’den çıkan diğer 
eserlerdi. Dergâh Yayınları da Zeynep Kerman Kitabı ve Nurullah Ataç’ın Tiyatro 
Yazıları’nı okura sundu. Cihan Okuyucu ise Divan Edebiyatı Estetiği isimli kita-
bının yeni baskısını çıkarmasının yanında Mum Çiçeği adını verdiği denemele-
rini yayımladı. Murat Turna, Erdem Bayazıt ve Şiiri adıyla merhum şairin şiirine 
eğildiği kitabını çıkardı. Kitap İz Yayıncılık’tan çıktı. Son dönem Türk romanının 
zirve isimlerinden biri olan İhsan Oktay Anar hakkında, Ahmet Koçakoğlu’nun 
çalışmasını okuduk. Bunlar dışında Folklor ve Mitoloji Sözlüğü, Özhan Öztürk; 
Odysseia, Homeros, Fatma Aliye’nin Eserlerinde Kadın Sorunu, Firdevs Canbaz 
Yumuşak; Modernizm ve Postmodernizm, Semih Gümüş; Tezer Özlü-Ferit Edgü 
Mektuplaşmaları, Dostoyevski’yi Okumak, Victor Terras; Fuzuli’nin Şiiri Üzerine 
İncelemeler, Cem Dilçin; Kabuğunu Kıran Hikâye, Türk Öykücülüğünde 1950 
Kuşağı, Jale Özata Dirlikyapan; Tarihsel Roman, George Lukacks; Doğu-Batı 
Divanı III, Enis Batur; Edebi ve Hattı ile Ali Alparslan, (hzl. Uğur Derman); Mithat 
Cemal Kuntay, Namık Kemal, 3 cilt; Zeki Bulduk, Züleyha; Tüfeksiz Hareketler, 
İbrahim Tenekeci; Türkiye’nin Ruhunu Aramak, Kemal Tahir Kitabı (hzl. Akif 
Kurtuluş); Yol Hâli, Nazan Bekiroğlu imzalarıyla yayımlandı. Bunların dışında ül-
kemizde Tatar Çölü romanıyla tanınan İtalyan yazar Dino Buzzati’nin bir başka 
romanını Dağların Adamı Barnabo, Ali Ayçil’in önsözüyle yayımlandı. Türkçede 
ilk kez yayımlandı bu roman. İnkılâp Yayınları da Refik Halit Karay’ın bütün eser-
lerini orijinal diliyle basmaya devam etti.

2010 yılında gündeme, siyasete ve düşünceye dair de önemli kitaplar yayım-
landı. Yasin Aktay, Cemal Kafadar, Teoman Duralı ve Hüsrev Hatemi gibi isim-
lerin kitaplarının da bulunduğu bu sahada yayımlanan diğer kitaplar şunlardı: 
İthaki’den Filistin adıyla Filistin olayına başka bir pencereden bakan bir çizgi 
roman yayımlandı. Mahmud Derviş’in de Gazze İçin Sessizlik adıyla bir kitabı 
okurla buluştu. Puslu Demokrasi, Mehmet Altan; İki Darbe Arasında, İskender 
Pala, Çiçeklerin Kültürü, Jack Goody; İki Cihan Arasında, Cemal Kafadar; İkinci 
Parti, Cemil Koçak; Karargâh, Mehmet Baransu; Türk Sosyolojisinde Üç Bilim 
İnsanı, Bağlam Yayınları; Türk Sosyoloji Tarihine Eleştirel Bir Katkı, Yasin Aktay; 
Omurgasızlaştırılmış Türklük, Şaban Teoman Duralı; Atatürk Heykelleri, Kült, 
Estetik, Siyaset, Aylin Tekiner; İslâm Estetiğine Giriş, Oliver Leaman; Darülfünun, 
1-2, Ekmeleddin İhsanoğlu, İslâm Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Yayını; 
Osmanlı Şehri, Turgut Cansever; Bir Kentin Solgun Yüzü: Erzurum, Feridun 
Andaç; İstanbul’un Ansiklopedik Öyküsü, Haldun Hürel; Irk, Din, Dil Üzerine, 
Hüsrev Hatemi; Necip Fazıl-Adnan Menderes İlişkisi, Alaattin Karaca. Bunlar 
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arasında Teoman Duralı’nın Omurgasızlaştırılmış Türklük kitabı için şunları söy-
leyebiliriz:

Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı, Omurgasızlaştırılmış Türklük adını verdiği kita-
bında bu kelime grubunu yan yana getirdi. Hem de bir kitabın kapağında! Türk 
akademik hayatında felsefe ve düşünce sahasına armağan ettiği birbirinden değer-
li kitaplarla bu alanlara yön verebilmiş ender âlimlerden olan Duralı, Türklüğün 
omurgasızlaştırılmasının sancısını bir kitapla duyurdu. Buradaki omurgasızlık 
tam olarak neye düşüyor? İçeriden bile isteye kurgusu yapılmış bir eylem mi yoksa 
yüzyılları aşan bir dış güçler muhalefetiyle ortaya çıkan bir zafer mi? Omurgasızlık 
bir alanda mı yoksa bir milletin sosyal, siyasal, kültürel, mitik, dinsel alanlarının 
tamamında mı kendini gösteriyor?

Öncelikle kitabın ihtiva ettiği dönemi ve tartıştığı başlıkları belirtelim. Kitap, 
Türklerin Orta Asya’da ve Anadolu’da kurdukları devletlerden, kültürel sahada 
diğer milletlerle olan ilişkilerinden, felsefe ve bilimde bir düşünce sistemi kur-
malarından ya da kuramamalarından, son olarak tüm bunların karşısında Batı 
emperyalizmiyle olan cepheleşmelerinden söz açıyor. Kitaba ilk nazar ettiğiniz-
de karşınıza çıkan manzara bu. Omurgasızlaştırılmış Türklük iskeletine bunları 
koyup küllünü dil, İran medeniyeti, devlet geleneğinin inşası, Tanzimat dönemi, 
İngiliz-Yahudi medeniyeti ve İslâmcılık’la ören bir kitap.

Buradaki omurgasızlık, son üç asırdır Türk medeniyetinin içinde bulunduğu 
siyasal sıkıntılardan dolayı İngiliz-Yahudi medeniyeti eliyle Türk milletine şırın-
ga edilmiş bir omurgasızlık. Bunun şiddetlendiği dönem ise pozitivizmin aydın-
larımız arasında tek geçer akçe olduğu dönem olan Tanzimat devri. Merkezde bu 
tarihî dönemecin olduğunu, tartışılan bütün meselelerin gelip dayandığı noktanın 
burası olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kitaba yönelecek okur, 1200 yıllık Türk dili 
metinlerinin biçim ve içerik yönünden değerlendirilmesinin yapıldığı sayfalardan 
birden Tanzimat’la ve Cumhuriyet Türkiye’siyle birlikte imha edilen bir dile seya-
hat yapabilir.

Düşünce ve tarih alanında Prof. Dr. Kemal Karpat’ın kitaplarının da Timaş 
Yayınları tarafından basılması 2010 yılının yayıncılık faaliyetlerinden biriydi. 
İdris Küçükömer’in Profil Yayıncılık arasından kitaplarının okura ulaşması da yı-
lın önemli olaylarındandı. Heyamola Yayınları da İstanbul 2010 Kültür Başkenti 
Projeleri kapsamında İstanbul’un semtlerini anlatan seri kitaplar çıkardı.

Biyografi, monografi kitaplığımızın da 2010 yılı içerisinde oldukça zengin-
leştiğini söylememiz mümkün. Prof. Dr. Orhan Okay’ın Tanpınar kitabı bizce bu 
yılın en büyük yayın olaylarındandı. Bu çerçevede Evliya Çelebi, Nuran Tezcan 
tarafından YKY’den okura sunuldu. Halide Edip-Biyografisine Sığmayan Kadın, 
İpek Çalışlar tarafından yazıldı. Şemsettin Sami hakkında saygın bir biyografi 
kabul edilen Agâh Sırrı Levend’in kitabı da Can Yayınları’nca okurla buluşturul-
du. Bunlar dışında Tezkireden Biyografiye, Mustafa İsen; Kayıp Zamanın İzinde: 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Aydın; Nurettin Topçu, Hüseyin Karaman; Ben 
İsmet Özel Şair, Reşit Güngör Kalkan; Yeni Nesilleri İnşa Eden Âlimlerimiz 1-2, 
hzl. Selman Tan, saymamız mümkün.

Türk edebiyatının en saygın isimlerinden biri olan Orhan Okay Hoca uzun 
yıllarını verdiği Tanpınar kitabını Dergâh’tan yayımladı. Ahmet Hamdi Tanpınar 
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üzerine son yıllarda birbirinden önemli yazılar yazıldı. Hele ki Günlükler’in ya-
yımlanması, Ahmet Hamdi Tanpınar gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Yaşadığı 
dönemde eserine de, kendisine de yeteri kadar kıymet verilmeyen Tanpınar yeni-
den keşfedildi. Bilhassa akademik dünyada, şiirinden romanına, denemesinden 
edebiyat tarihine kadar yeni baştan bir Tanpınar tahlili yapılıyor. Bu yazıların her 
biri kendi içerisinde bir anlam ifade ederken, Tanpınar’ın hayatına bakışta yeterli 
malumatı vermiyordu. Bu da elbette doğal bir netice. Puzzle oyununun kartondan 
parçaları gibi olan bu yazılar, ancak bir araya geldiklerinde ait oldukları yeri bu-
labiliyor. Doğrusu, bu parçaları bir araya getirecek, Bursa’da Zaman şairini bize 
derunuyla, simasıyla anlatacak bir kitaba ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı karşılayanın 
Orhan Okay olması apayrı bir mutluluk kaynağı.

Bir Hülya Adamının Romanı Ahmet Hamdi Tanpınar 379 sayfa. Büyük boy 
olarak basılan kitabın önemli taraflarından birisi de Tanpınar’ın birçok fotoğrafını 
ve Tanpınar’a ait / dair belgeleri içeriyor olması. Bir yazarın varlığı kadar onu 
anlatan belge, onun baktığı bir fotoğraf karesi de önemlidir. Gençlik yıllarında, da-
ğınık saçlarıyla havai bir poz verdiği ya da yanı başında oturan bir seramik sanat-
çısı hanımefendinin “yan gözle” baktığı fotoğraflardaki Tanpınar’ın ne düşünüyor 
olabileceğini tahmin etmeden durabilir misiniz?

Kitap üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde (Çevre, Aile ve Mekân) 
Tanpınar’ın doğduğu muhit, şeceresi ve yaşadığı evler söz konusu ediliyor. 
Burada, bulunduğu dost meclisleri, yaşamı boyunca etkisinde kaldığı ve eserle-
rinde örtülü bir biçimde yer verdiği insanlar da hatıra getiriliyor. İkinci bölümde 
(Hayat: Kendine Rastlayan Adam) ailesiyle beraber yaşamak durumunda olduğu 
ve öğretmen olarak atandığı şehirlerden, üniversite yıllarından, akademi çevresin-
den, Ankara’da milletvekili olarak bulunmasından, Paris ve Avrupa yıllarından, 
vefatından ve en önemlisi hayata geçirmeyi tasavvur edip de geçiremediklerinden 
uzun uzadıya bahsediliyor. Son bölümde ise (Hayat, Düşünce ve Eser Arasında) 
Orhan Okay’ın daha önce Tanpınar hakkında kaleme aldığı muhtelif yazılar-
dan, yeni bilgiler ışığında tekrar güncellenerek bir derleme yapılmış. Burada da 
Tanpınar’ın politika hayatından, şaşırtan Günlükler’inden, Beş Şehir’den, şiirleri 
ve hikâyelerinden, dine ve kadere bakışından söz ediliyor.

Türk sinemasının her geçen gün kendisini aşarak yol alması sinema kitap-
ları yayıncılığına da bir hareket getirmiş gibi görünüyor. En önemli sinema ya-
yıncılığı Semih Kaplanoğlu’nun söyleşisinin olduğu kitabın, filmlerinin orijinal 
DVD’leri ile birlikte okura sunulmasıyla oldu diyebiliriz. Bunun dışında Sinema 
oyuncusu Fikret Hakan yıllardır üzerinde çalıştığı Türk Sinema Tarihi’ni yayım-
ladı. Yıllardır baskısı olmayan Mesut Uçakan’ın Türk Sinemasında İdeoloji ki-
tabı Sepya Yayıncılık tarafından yeniden kütüphanelerimize kazandırıldı. Kitap, 
İslâmcı sinemanın serüvenini Türk sinemasının geneline bakarak ortaya koyuyor. 
İlk yayımladığında büyük etkiler yaratan bu kitabın genç kuşaklarca da tanınması 
sinema adına önemli bir kazançtı. Sinema alanında öne çıkan diğer kitaplar ise 
şunlardı: Sekans: Sinema Yazıları Seçkisi, Tan Kitabevi Yayınları; Macar Sineması, 
Phoenix; Sinemekan, Sinemada Mimarlık, Varlık; Sinema: Kuram, Tarih, Eleştiri, 
Kırmızı Kedi Yayınevi; Sinemada Anlam Yaratma, Hayalbaz, Seçil Büker; Quentin 
Tarantino, Agora Kitaplığı; Sanat Sineması Üzerine, De ki Yayınları...
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Yılın öne çıkan yayınevleri de vardı kuşkusuz. Klasik Küre, İBB Kültür Yayınları, 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, Dergâh ve Okur Kitaplığı. Bunlar arasından Okur 
Kitaplığı’nı ayrı bir başlık altında değerlendirmek gerekiyor. Yeni kurulan yayı-
nevi, ardı ardına şiir, hikâye ve roman yayımladı. Bunların yanında ilk kitaplara 
yer vermesi yayıncıların şiirden kaçtığı bir ortamda dikkat çekici bir tavırdı. Ünsal 
Ünlü tarafından yönetilen yayınevinden birçok kitap çıktı: Nermin Tenekeci, 
Yoksa; Mehmet Şahinkoç, Gökyüzünde Bir Mızrak Güneş; Reşit Güngör Kalkan, 
Ben İsmet Özel Şair; Cemal Şakar, Yazının Gizledikleri; Yılmaz Yılmaz, Sâlik Yola 
Düşünce; Ümit Aktaş, Şehri Terketmeden Önce; Ünsal Ünlü, Savaşlar Kararında.

2010, Cahit Sıtkı Tarancı ve Kemal Tahir’i de konuştuğumuz bir yıldı. 
Doğumlarının 100. yılı münasebetiyle... Biri Türk şiirinin, diğeri hem roman, hem 
de düşünce hayatının büyük isimlerinden olan Tarancı ve Tahir hakkında birçok 
etkinlik düzenlendi. Yeni yayınlar yapıldı.

Edebiyat eleştirisi denildiğinde Nurdan Gürbilek’in adını anmadan edemeyiz. 
Kör Ayna Kayıp Şark, Mağdurun Dili, Ev Ödevi gibi kitaplarında hem toplumsalı, 
hem de edebiyatı ele alan özgün görüşlerini ortaya koydu. Yıl içerisinde verilen 
ödüllerden Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü Nurdan Gürbilek’in aldığını bu vesile ile 
biz de buraya kaydedelim.

2010 yılında kaybettiğimiz düşünce ve edebiyat adamları da oldu. Jose 
Saramago, Arif Damar, Füsun Akatlı, Hamit Can, Olcay Yazıcı 2010 yılında bu 
âleme veda ettiler.
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ARAŞTIRMA - İNCELEME - TENKİT 2010
Hicabi Kırlangıç

2010 inceleme, araştırma ve tenkit alanında çok sayıda çalışmanın kitaplaştığı bir 
yıl oldu. Bu yazıda daha ziyade edebiyat alanında, kısmen de tarih ve felsefe gibi 
alanlarda yazılmış kitapları göz önünde bulundurarak birkaç kitabı değerlendir-
meye çalıştık.

Kritiğin Toprağında / Türk Şiirine Felsefeyle Bakmak
Yücel Kayıran, YKY, İstanbul 2010, 351 s.

Şiire felsefi yaklaşımı esas alan yazılarını Felsefi Şiir adıyla 2007 yılında bir araya 
getiren Kayıran, aynı minval üzere sürdürdüğü çalışmalarını bu kez de Kritiğin 
Toprağında adıyla kitaplaştırmış. Kitabın alt başlığı ise kitap hakkında aydınlatıcı 
bir başlık: “Şiire Felsefeyle Bakmak.” Kitapta, çeşitli zamanlarda yazılıp dergiler-
de yayımlanmış yazılar, mantıksal bir çerçevede üç ana başlık altında bir araya 
getirilmiş. Kitapta önsöz yerine bir “Eşik-Söz” yer alıyor. Genel geçer önsözlerden 
biraz daha kapsamlı bir yazı diyebileceğimiz “Eşik-Söz”, kitabın kapağındaki alt 
başlıkla aynı olan “Şiire Felsefeyle Bakmak” ifadesiyle birlikte bir başlık oluşturu-
yor. Burada yazar, satır aralarına ara başlıklar koymuş ve bazı kavramlara işaret 
etmiş. Meselâ, “günümüz” kavramıyla ne demek istediğini izah ediyor. Aynı şe-
kilde “kritik” kavramına da nasıl baktığını anlatıyor. Bir bakıma yazar okuyucuyu 
eşikten geçirip kendi zihin evinin odalarına götürüyor böylece.

Birinci bölümün ana başlığı kitabın adıyla aynı ya da kitabın başlığı buradan 
alınmış: “Kritiğin Toprağında.” Buradaki yazılar bazı şairleri konu edinen yazı-
lardan oluşuyor. Nâzım Hikmet, Câhit Sıtkı, Egemen Berköz, Ataol Behramoğlu, 
Enis Batur, Zahrad ve Sait Fâik bu bölümde ele alınan, irdelenen, genel yargılarda 
göz ardı edilen yanlarıyla değerlendirilen isimler. Sait Fâik, şiirleriyle gündeme 
getiriliyor burada.

İkinci bölüm “Sorunsalın İmgesi” ana başlığıyla bir araya getirilen ve ayrı ayrı 
sâiklerle, farklı zamanlarda yazılmış yazılar, huyu suyu ve yönü aynı olmak bakı-
mından bir bütün oluşturuyor. Bu yazılarda şiir etrafında kimi kavram ve imgeler 
ele alınıyor. Birinci yazıda “aydınlanma” kavramı ele alınmış meselâ. Tıpkı birinci 
bölümün ilk yazısında olduğu gibi, burada da yazar, güncel bir haber veya duyuru-
dan yola çıkıyor. Bu bölümde yazarın yazısına başlarken bahane olarak kullandığı 
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duyuru biraz çarpılmış gibi gelse de bize, ilgi çekici de olmuş. Yazının konusuna 
gelince: İdeolojik olarak ayrı yerlerde, hatta zıt kutuplarda yer alan Mehmet Âkif, 
Mehmet Emin Yurdakul ve Nâzım Hikmet’in “ontolojik” ve “epistemolojik” olarak 
aynı yerde buluştuklarına, aynı tavrı takındıklarına değiniliyor bu yazıda.

Diğer bir yazıda Türk şiirinde akıl ve zihin kavramı örneklemelerle ele alın-
mış. Bölümün diğer yazılarında yine felsefi bir bakışla bazı imgeler ele alınıyor. 
Yazımızın çerçevesini genleştirmemek için ayrıntıya girmiyoruz.

Üçüncü bölümün başlığı “Şairin Ontik Problemi.” Bu bölümde Yahya Kemal’e 
ilişkin iki felsefi-eleştirel yazıdan sonra, Melih Cevdet Anday, Salah Birsel, 
Sabahattin Kudret Haksal, Can Yücel, Ahmet Oktay, Gülten Akın, Metin Altıok ve 
Haydar Ergülen’in şiirlerine imge, düşünüş ve anlam açısından yaklaşımlar içeren 
yazılar yer alıyor. Yazar bu yazıların çoğuna “Giriş Denemesi” başlığını koymuş 
ve görünen o ki denemesinde başarılı olmuş. Bu bölüm de yeni Türk şiirine dair 
aydınlatıcı bir bütünlük taşıyor. Kitabın sonunda özel adlar için yapılmış bir dizin 
yer alıyor. Dizinleri hor görmeyelim; çok işe yarıyorlar.

Dirim Kurgu / Şiirde Polilektik Akış ve Heterotopya
Murat Üstübal, Ebabil Yayınları, Ankara 2010, 266 s.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından tenkit dalında 2010 yılının kitabı seçilen Dirim 
Kurgu, Murat Üstübal’ın çeşitli dergilerde, özellikle de editörlüğünü yaptığı 
Ücra’da yayımlanmış şiire ilişkin teorik ve eleştirel yazıların bir araya getirilme-
sinden oluşuyor. Yazar, kitabın adına ve alt başlığına bir hayli özenmiş. Mesaj dolu 
ayrıksı bir ad. Önsözü olmayan kitabın bir girişi ya da girişe vekâlet eden bir yeri 
var: “Giriş Yerine: Şiir Dirim Hazırlıkları.” Sonra dört bölüm hâlinde yazılar bir 
araya getirilmiş. Birinci bölümün adı “Şiir ve Ötesi.” Sırasıyla şiirde ses, hız, an-
lam, bellek, boşluk ve öteleri ile başka kavramlar üzerine deneme-eleştiriler oku-
yoruz bu bölümde.

İkinci bölümde yazar şiirde mevcut sistemi ya da dayatılan merkez şiiri ka-
bullenmeye yanaşmayan tavrıyla “Dizge Dışı Poetika” adını vermiş bölüme ve bir 
araya getirilen yazılar, yazarın sisteme başkaldırısını kapsamlı bir şekilde ortaya 
koyan bütünlük oluşturuyor ve denilebilir ki sistem dışı bir sistemi dillendiriyor.

Üçüncü bölüm, yazarın şiir üzerine çeşitli vesilelerle yazdığı ve belki birbirini 
tamamlayan; ama birbiriyle belirli bir bağlantısı bulunmayan yazıların bir araya 
getirilmesinden oluşuyor ve bu bölüm ikinci bölüme de eklemlenebilir. Daha doğ-
rusu ikinci bölümü tamamlayıcı yazılar bunlar. Bölümün adı “Merkez Kaç/Arsa 
Kaçsın.” Son bölüm ise “Başka-Portreler.” Burada da yedi yazı var.

Kitabın sonunda özel adlar dizini yer alıyor. Yayınevleri bu konuya özen gös-
termeye başladı, ne mutlu bize!

Dirim Kurgu, şiirin bu zamanda inşa edilmesinde rol üstlenmeye çalışan bir 
zihnin serüveni de olduğundan, sadece “eleştiri” nitelemesiyle çerçevelenemez bir 
kitap. Yazıların dilinin duru olmayışı belki yazarın zihninin bu serüveninden ola-
bilir; ama olmamalıydı. Aslında yazarın iltikâtî bir huyla yazdığı yazılara aykırı 
düşmeyen bu dilin, kitabın okunmasında ciddi bir engel oluşturacağını da düşü-
nüyorum. Kitaptaki bir başka sorun da Batılı Rafızilere fazlaca dayanılması.
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Bu çalışma, şiir alanında son zamanlarda yayınlanmış önemli bir kitap olarak 
nitelendirilebilirse de kitabın yazılı ortamlarda çok tartışılacağını söylemek iyim-
serlik olacaktır. Bu hükmü diğer kitaplar için de verebiliriz. Çünkü bizde tartışma-
mak âdettendir.

Son olarak, TYB tenkit ödülüne layık görülen bu kitabından dolayı yazarı teb-
rik edelim, çalışmalarının devamını ve zihin açıklığı dileyelim ve şiirde gözü ve 
gönlü olanların bu kitabı sabırla okumalarını önerelim. 

Ben İsmet Özel Şair… / Bir Portre Denemesi
Reşit Güngör Kalkan, Okur Kitaplığı
İstanbul 2010, 429 s.

Bu kitap aslında bir biyografi. Zaten “Bir Biyografi Denemesi” alt başlığıyla çıkmış. 
Sonuçta biyografi de araştırma ve inceleme alanına bir şekilde dahildir. Bu neden-
le bu çalışmayı bu kısımda değerlendirmeyi uygun buldum. 

Kitap “Önsöz Yerine” ile başlıyor. “Önsöz” dense yeterli olurdu; çünkü önsöz 
tabirinin dışına taşacak şeyler yazılmamış burada. Bundan sonra yazar “Giriş” ile 
başlamış söze. Burada İsmet Özel’in aile büyüklerine değiniliyor. Sonra yedi bö-
lüm sıralanıyor ve her birinde İsmet Özel’in hayatının bir evresi anlatılıyor sıra-
sıyla. Yazar çok az yorum yapıyor ve Özel’in hayatını tarafsız bir şekilde aktarıyor. 
Bunun yanında İsmet Özel’in düşünce ve yönelişleri çok fazla derine inilmeden, 
bir biyografi eserinin çerçevesini zorlamadan irdeleniyor.

Kitabın sonunda genel dizinden hemen önce “Kaynakça” başlığı altında İsmet 
Özel hakkında yararlı bir yayın listesi verilmiş. Bu listede yazarın kitabında kaynak 
olarak kullanmadığı kaynaklar da var ve sanırım burada öncelikle okuyucunun 
İsmet Özel hakkında başvurulabilecek çalışmaların neredeyse tamamının listesini 
bir arada görebilmesi amaçlanmış. Zaten yazar da “Kaynakça”daki bazı çalışmala-
rı eserini hazırlarken kaynak olarak kullandığını belirtmiş. Bu arada, eserde İsmet 
Özel’in kitaplarının künyeleriyle birlikte toplu olarak listesinin yer almayışı, kita-
bın önemli bir eksikliğidir. 

Sonuç olarak bu eserin, İsmet Özel’in hayatı hakkında geniş bilgi sahibi olmak 
için okunması gereken kitaplardan olduğunu söyleyelim ve kitabın rahat okundu-
ğunu belirtelim.

Deneysel Edebiyat Yönüyle Divan Şiiri
Dursun Ali Tökel, Hece Yayınları, Ankara 2010, 331 s.

Bu yılın dikkat çekici incelemelerinden biri olarak niteleyebileceğimiz bu kitap, 
son yıllarda çokça gündem işgal eden ve edebiyatta ikincil konumda kalmak du-
rumunda olan deneysel edebiyat tartışmalarının tetiklediği ve tevazu içinde ger-
çekleştirilmiş bir çalışmadır. Deneysel edebiyat, günümüzün konusu olduğundan 
yazar bu konuyu Divan şiirine teşmil ederken yerinde temkinlilikle hareket et-
miş çalışmasında. Fakat ulaştığı sonuçlar, elde ettiği veriler ilgi çekici ve heyecan 
uyandırıcı.

Kitabın “Giriş”inde deneysel edebiyat konusunda kısa; ama aydınlatıcı bilgiler 
yer alıyor. Daha sonra on beş bölüm hâlinde Divan şiirinde deneysel yönler ele 
alınıyor. Yazar, Divan şiirinde merkezî şiirin dışında yer alan hususları deneysel 
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edebiyat kavramlarını temel alarak tasnif ediyor ve her kavramı ayrı bir bölüm 
içinde değerlendiriyor. İlk beş bölüm bu şekilde düzenlendikten sonra deneysel 
edebiyat çerçevesinde değerlendirilmekle birlikte tanım ve irdelemede deneysel 
edebiyatın mevcut kavramlarının yeterli olmadığı divan şiirindeki tecrübeleri bö-
lümlere ayrılarak irdeleniyor. 

Dursun Ali Tokel’in bu çalışması, derli toplu ve kapsamlı bir çalışma olmak 
bakımından bir ilktir ve aslında hem klâsik edebiyat araştırmacılarına, hem de 
modern ve çağdaş şiir eleştirmenlerine yöneltilmiş zımni bir eleştiridir. Bu kitap 
aslında klâsik şiirimiz ile ilgili çalışmaların bugünkü harflere aktarmanın ötesine 
geçmesi için edebiyat araştırmacılarımızın daha fazla gayret sarf etmeleri, modern 
ve çağdaş şiir eleştirmenlerinin de Batı’daki en küçük gelişmeyi kaçırmıyormuş 
edası sergilerlerken kendi edebi miraslarından ne kadar haberdar olduklarını ken-
dilerine sormaları gerektiğini hâl diliyle söylüyor bize.

Bu kitaptan yararlanmak için Osmanlı alfabesini ve kelime hazinesini bilmek 
gerektiğini de biz söyleyelim. Edebi klikler içinde kendilerine yer bulmak için öğ-
renmedikleri numara kalmayan edebiyat erbabının bu hazineye ulaşmanın yolla-
rını öğrenmelerinin kendilerinin hayrına olacağını da ekleyeyim.

Yazar, s. 308’de kitabın kapağında yer alacak bir figüratif şiirden bahsediyor; 
ama kitabın kapağında İran işi bir modern minyatür görüyoruz. Bu da yayınevinin 
tasarrufu olmalı. Kitabın sonunda bir dizin olmaması can sıkıcı bir eksiklik.

Ayrıca kitapta az da olsa bazı dizgi ve ifade yanlışları var, hem Lâtin harflerin-
de, hem Arap harflerinde. Yine az da olsa bazı yerlerde de örnek şiirlerin bazı yer-
leri yanlış okunmuş, “ecr recâ” olacakken “ecr-i recâ” (s. 65), “hûn-i ciger” olması 
gereken “hûn ciger” (s. 73) ve “tedvir” yerine “tedvin” (s. 304) gibi. Bir de dalgınlık 
eseri olsa gerek, “visal” kelimesi “sin” harfiyle yazılmış (s. 30). Bunlar, çalışmanın 
değerini kesinlikle azaltmıyor; ama yeni basımlarda ikinci bir gözün okuması ya-
rarlı olur düşüncesiyle bunları belirtiyorum. Bir yerde de “Lâ-edrî”, bir özel isim 
gibi verilmiş sanki. Şöyle diyor: “Lâ-edrî’nin aşağıdaki beyitlerinin…” (s. 147). 89. 
sayfadaki başlık ise maksadı ifade edemiyor.

Bu güzel çalışmayı hazırlayan Dursun Ali Tökel’i ve yayınlayan Hece’yi tebrik 
ederim. 

Türk Şiirinde Leyla
Nezahat Özcan, Birleşik Yayınevi, Ankara 2010, 250 s.

Klâsik ve yeni Türk şiirinde “Leyla” mazmununu araştırıp inceleyen bir çalışma 
olarak nitelenebilecek kitabın sade bir plânı var. “Söz Başı”, “Giriş” ve üç “Bölüm.” 
Söz Başı, bildiğimiz önsöz. Bir başlığı olmayan girişte şiirde “Leyla” mazmunu üze-
rinde kısaca duruluyor. Birinci Bölümde Leyla ve Mecnun hikâyesinin oluşumu, 
konusu ve temaları ele alınıyor. İkinci Bölümde Leyla ve Mecnun hikâyesinin “şa-
hıs kadrosu” üzerinde duruluyor. Üçüncü Bölüm ise “Leyla Şiirler-Leylalı Şiirler” 
başlığını taşıyor. Bu bölümde eski ve yeni şiirden örnek metinler veriliyor ve her 
metnin sonunda kısa bir değerlendirme yapılıyor. Aslında birinci ve ikinci bölüm-
ler birleştirilebilir ve hatta giriş kısmına derç edilebilirdi. Çünkü bu iki bölüm ya-
zarın inceleme konusuna bir hazırlık özelliği taşıyor. Ayrıca bu hâliyle “Giriş” kısmı 
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da çok cılız duruyor. Birinci bölümde müstakil Leyla ve Mecnun hikâyeleri, Ali Şir 
Nevâî, Hamdullah Hamdî, Fuzûlî ve Sezai Karakoç gibi müstakil Leyla ve Mecnun 
mesnevileri yazmış şairlerin eserleri ayrı bir bölümde incelenebilir, daha sonraki 
bölümde baştan sona “Leyla” temalı şiirler, daha sonra da içinde “Leyla” adı geçen 
şiirler ele alınabilirdi. Neyse Nezahat Özcan böyle uygun görmüş ve bu hâliyle de 
oldukça yararlı bir çalışma olmuş. Yazar, alıntılanan şiirin sonunda bir değerlen-
dirme yapıyor ve Divan şiirinden yapılan alıntılarda bu değerlendirmeler son de-
rece kısa. Günümüz şiirinden yapılan alıntılara gelince değerlendirmeler daha ge-
niş hâle geliyor. Özcan, kitabını hazırlarken pek çok kaynaktan yararlanmış; ama 
bazı yerlerde kaynak arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. “Leyla Şiirleri Antolojisi” diye 
de nitelenebilecek kitabın sonunda bir kaynakça var ve kaynakça, yazarın yarar-
lanmadığı ya da yararlanıp da kitapta belirtmediği kaynakları da kapsıyor. 

Kitabın sonunda Leyla konulu minyatürlerden örnekler sunulmuş. 
Minyatürlerin altında bilgilendirici notlar var ve bazı notların niçin İngilizce oldu-
ğunu ben çözemedim. Netice olarak, Türk Şiirinde Leyla, konusunda başvurula-
bilecek önemli bir kitap.

Klâsik Türk Edebiyatının Peşinden
Filiz Kılıç, Grafiker Yayınları, Ankara 2010, 318 s.

Prof. Dr. Filiz Kılıç’ın çeşitli zamanlarda yazıp yayımladığı bilimsel makalelerin 
bir araya getirilmesinden oluşan bir kitap. Makalelerin çoğu şiiri konu edinmiş. 
Kitapta on dokuz makale var ve bu makalelerin bir kısmı eleştiri kapsamında de-
ğerlendirilebilir. Divan şiiri alanında ihtisas yapanlar ile bir şekilde Türk şiiriyle 
işi olanlar için okunması gereken bir kitaptır Filiz Kılıç’ın kitabı.

Osmanlı Romanının İmkânları Üzerine
İlk Romanlarda Çok Katmanlı Anlatı Yapısı
Şeyda Başlı, İletişim Yayınları, İstanbul 2010, 431 s.

Bu çalışma, nesnel bir bakışla Osmanlı dönemi romanını tanıma, tanıtma ve bu 
romana ilişkin yerleşik kanaatlerin sorgulanma girişimi olarak nitelenebilir kısa-
ca. 

Kitap bir giriş, dört bölüm ve bir sonuçtan oluşuyor. Giriş kısmında Osmanlı 
romanına yönelik klişe yaklaşımlar gündeme getirildikten sonra iki başlık altın-
da konu tartışılıyor. Birinci başlık: “Osmanlı romanları kanonunun tanımlanma-
sı.” Burada yazar, Cumhuriyet döneminde Osmanlı romanına yaklaşımı Kitab-ı 
Mukaddes’e hangi metinlerin alınacağına dair ölçütlerle ilgili olarak kullanılan 
“kanon” teriminden yararlanarak ele alıyor. Yazara göre, Osmanlı döneminin bazı 
romanlarının değerlendirme dışı bırakılması ve okullarda edebiyat derslerinde 
gündeme getirilecek eserlerin bu doğrultuda belirlenmesi ideolojik olup belirli bir 
amaca hizmet etmektedir. 

Giriş kısmında yer alan ikinci başlık ise şöyle: “Siyasetten edebiyata Osmanlı 
modernleşmesi tarih anlatısı.” Bu kısımda yazar, “Osmanlı modernleşmesi” ko-
nusunu siyaset ve edebiyat bağlamında ele almakta ve bu konuda ortaya konulan 
farklı görüşleri değerlendirmektedir.
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Birinci Bölüm, “Hasta Adamın Acemi Çocuğu: Tanzimat Romanı Eleştirisinde 
Taklit Söylemi” başlığını taşıyor. Burada da yazar, Türk romanının oluşum süreci-
ne ilişkin değerlendirmeleri eleştirel bir gözle ele alıyor.

“Gerçekçilik Tartışması” başlığını taşıyan İkinci Bölüm üç alt bölüme ayrıl-
mış: “Fransız gerçekçiliğinin tanımı”, “Osmanlı geleneksel şiirinde gerçekçilik” 
ve Osmanlı dönemi kuramsal tartışmalar.” Birinci başlık altında yazar Agâh Sırrı 
Levend, Abdulbaki Gölpınarlı, Fuad Köprülü ve Orhan Okay ile son dönem edebi-
yat tarihçilerinin Divan şiiri hakkındaki değerlendirmelerini irdelemekte, Osmanlı 
dönemi şiirinin özelliklerine ilişkin özet bir değerlendirme yapmakta ve bu şiire 
yönelik genel geçer yaklaşımı eleştirel bir bakışla ele almaktadır. 

“Aşk Anlatısının Eğretilemeli Yapısı” başlıklı Üçüncü Bölüm iki alt bölüme ay-
rılmış: “Fransız gerçekçiliğinde aşk anlatısı” ve “Divan şiiri aşk anlatısının özellik-
leri.” İkinci alt bölümde yazar, Divan şiirinde aşkın durumunu daha ziyade gazel 
üzerinden değerlendirmekte ve mesnevi alanına girmemektedir.

Dördüncü Bölüm: “Osmanlı Romanlarında Çok Katmanlı Anlatı Yapısı.” Yazar 
burada asıl tezini ortaya koymakta ve “Turfanda mı Yoksa Turfa mı” gibi klişe 
yaklaşımın dışladıkları da dahil olmak üzere İlk Türk romanları ele alarak tezini 
geliştirmektedir.

Sonuç kısmında yazar, yaptığı çalışma sonunda vardığı kanaati özetlemekte-
dir. Buna göre, Osmanlı romanının “taklit”ten öte gidemediği ve Divan şiiri mi-
rasının romanları “acemi” kıldığı yolundaki yaklaşımların bu dönem romanlarını 
anlamaya yardımcı olmadığı ve çeldirici bir işlev gördüğü; oysa Osmanlı roma-
nının “Osmanlı İmparatorluğunun 18. ve 19. yüzyılları boyunca hem toplumsal 
/ politik, hem de edebi geleneğinin geçirdiği dönüşümle etkileşim içinde ortaya 
çıktığı” ve “üretilen romanların çok katmanlı bir anlatı yapısına sahip oldukları” 
söylenebilir.

Burada oldukça genel bir bakışla değerlendirdiğimiz bu çalışma, Osmanlı dö-
nemi romanı üzerine yeni bir bakış açısı ortaya koymakta ve aynı zamanda bugüne 
kadar Osmanlı romanı hakkında yapılan değerlendirmelerin arka plânlarını irde-
lemektedir.

Bir Hülya Adamının Romanı Ahmet Hamdi Tanpınar
M. Orhan Okay, Dergâh Yayınları, İstanbul 2010, 379 s.

Edebiyat Araştırmacısı Prof. Dr. M. Orhan Okay’ın modern edebiyatımızın büyük 
sütunlarından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sanatıyla iç içe geçmiş hayatını çeşitli 
yönleriyle derinlikli bir şekilde anlatan bu eseri, edebiyat araştırmacılarıyla, ede-
biyatla haşir neşir olanlar için kıymetli bir kaynak olarak değerlendirilmelidir.

Dergâh Yayınları’nın sunuşuyla başlayan kitap üç bölüme ayrılmış. Birinci 
bölümde Tanpınar’ın yaşadığı zaman ve mekân ile ailesi ve çevresi ele alınmış. 
Diğer iki bölümdeyse Tanpınar’ın doğumundan başlayarak hayatının bütün ev-
releri onun düşünce ve sanat dünyasıyla birlikte anlatılmış. Kitapta Tanpınar’ın 
yaşadıkları ve yaptıkları yanında yapamadıkları da aktarılıyor. Onun yapmayı 
plânladığı ve tamamına erdiremediği çalışmaları, günlüklerin satır aralarından 
çıkarılarak okuyucuya ayrı bir başlık altında sunulmuş. Üçüncü Bölüm, daha ziya-
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de Tanpınar’ın akademik ve edebi çalışmalarına ve eserlerine hasredilmiş. Birçok 
sayfada kitabı süsleyen fotoğraflar da kitaba ayrı bir ruhaniyet katıyor.

Meyveli Ağaç
Necip Fazıl’a ve Sanatına Yöneltilen Eleştiriler
Selma Günaydın, Kurtuba Yayınları, Ankara 2010, 238 s.

Bir tez çalışmasının kitaplaşmış hâliyle karşı karşıyayız. Üniversitelerde çok sa-
yıda tez yapılıyor çeşitli alanlarda ve bu tezlerin çok azı yayımlanma imkânı bu-
luyor. Tezler yayınlanmadığında sadece araştırmacıların ilgi alanında kalıyor. 
Yayınlandığında ise daha geniş bir muhatap kitlesiyle buluşuyor. Bu bakımdan 
tezlerin yayınlanması hem araştırıcıların işini kolaylaştırıyor, hem de piyasanın 
üstünkörü çalışmalarca işgal edilmesine bir ölçüde engel oluyor. Elimizdeki ça-
lışma kitaplaşma imkânı bulmuş tezlerdendir. Selma Günaydın, bu çalışmasında 
titiz bir araştırmayla, Necip Fâzıl’a yöneltilen eleştirileri tasnif edip değerlendir-
miş.

Kitabın giriş bölümünde önce eleştiri kavramı hakkında bilgi verildikten son-
ra, Necip Fâzıl’ın eleştiriyle ilgili düşünceleri, eleştiriye yaklaşımıyla şairlere ve 
diğer edebi türlerde eser verenlere yönelik eleştirileri üzerinde durulmuş. 

Yazar, Necip Fâzıl’a yönelik eleştirileri iki bölümde değerlendirmiş. Necip 
Fâzıl’a Yöneltilen Eleştiriler başlıklı birinci bölümde onun kişiliğini ve düşünce-
sini esas alan eleştiriler tasnif edilerek değerlendirilmiş. İkinci bölümdeyse Necip 
Fâzıl’ın sanatına, yani şairliğine, diline, hikâyeciliğine, romancılığına ve gazeteci-
liğine getirilen eleştiriler, çeşitli alt başlıklar altında ele alınmış. Kitabın zengin bir 
kaynakçası olduğunu da belirtelim.

Sonuç olarak, Necip Fâzıl hakkında kıymetli bir kaynak olarak niteleyebiliriz 
Meyveli Ağaç’ı.

Tezkire’den Biyografiye
Mustafa İsen, Kapı Yayınları, İstanbul 2010, 361 s.

Klâsik Türk edebiyatı araştırmacısı Prof. Dr. Mustafa İsen’in değişik zamanlarda 
biyografi ve tezkire çevresinde yazdığı makaleler bu kitapta mantıksal tasnif ile bir 
araya getirilmiştir. Kitap iki ana bölüme ayrılmış. Birinci bölüm “Türk Biyografi 
Geleneği” başlığını taşıyor. Bu bölümde Türkçedeki biyografi geleneği tartışılmak-
tan başka, “Türkçe Şair Biyografileri” başlığı altındaki makalede, tezkire yazarlığı 
ve tezkire kitapları hakkında genel bilgiler verildikten sonra başlangıcından itiba-
ren şair tezkireleri ele alınmıştır. Gene bu bölümde Ali Şir Nevâî, Sehî Bey, Latîfî 
ve Hasan Çelebi’nin tezkireleri ile biyografik yönleri bulunan başka eserler müsta-
kil makalelerde değerlendirilmiştir.

İkinci Bölüm, “Tezkireler Işığında Dîvân Edebiyatına Bakışlar” başlığını taşı-
makta olup bu bölümde Divan edebiyatı kapsamında kimi konu ve şairlerin ele 
alındığı on sekiz makale yer almaktadır. Kitap, biyografi yazarı olarak Behcet 
Necatigil’i ele alan bir yazıyla sona ermektedir. Yazar bu son makalede biyografi 
geleneğimize değindikten sonra modern dönemde Türk edebiyatı üzerine biyogra-
fik çalışmalar yapan Hammer ve Necatigil’e sözü getirmektedir.
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Bu kitap, Türkçe biyografi eserleri ve tezkirelerle ilgili olarak bugüne dek yazıl-
mış en kapsamlı çalışmalardan biri olarak değerlendirilmelidir.

Türkiye Sosyal Tarihinde İslâm’ın Macerası
Ahmet Yaşar Ocak, Timaş Yayınları
İstanbul 2010, 240 s.

Kültür tarihi üzerine çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Prof. Dr. Ahmet Yaşar 
Ocak’ın daha önce bilimsel dergilerde son otuz küsur yıl içerisinde yayımlanmış 
olan makalelerinin belirli bir konu göz önünde bulundurularak tasnif edilmesi 
olarak nitelenebilecek bu kitap iki bölüm hâlinde düzenlenmiş. Dokuz makale içe-
ren birinci bölüm “İnanç ve İdeoloji”, dört makaleden oluşan ikinci bölüm “İslâm 
ve Modernite” başlığını taşıyor.

Araştırmacıların ve bilim adamlarının makalelerine bir kitap içerisinde toplu 
olarak ulaşmak okuyucular ve araştırmacılar için önemli bir kazançtır. Bu kitap da 
ilgilileri tarafından edinilmesi ve okunması gereken bir eser.

İnsan Hürriyetinin Metafizik Temelleri
Gürbüz Deniz, Litera Yayıncılık
İstanbul 2010, 223 s.

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Gürbüz Deniz’in ka-
leme aldığı ve üç bölümden oluşan kitapta üç büyük Müslüman filozof eksen 
alınarak insan hürriyetinin metafizik temelleri tartışılmıştır. Birinci bölümde 
Fârâbî’nin konuyla ilgili görüş ve yaklaşımları değerlendirilmiştir. Bu bölümün 
bazı başlıklarını okuyucuya bir fikir vermesi bakımından buraya aktarıyorum: 
“Fârâbî’de İnsan Hürriyeti Meselesinin Temel Hareket Noktaları”, “İrade ve İhtiyar 
(Seçme)”, “Fail”, “Davranışlarımızın Kaynağı ve Çeşitliliği”, “İnsan Fiillerinde Faal 
Aklın Yeri”, “İnsan Üzerinde Müessir Olan Fail Varlıklar”, “İyi-Kötü, Kaza-Kader”, 
“İnsan Doğasının Bilfiil Hale Gelişi ve Hürriyetin İmkânı.”

İkinci bölüm İbn Sînâ’nın konuyla ilgili yaklaşımını konu ediniyor. Bazı başlık-
lar şöyle: “İbn Sînâ’ya Göre Tanrı”, “Tanrı’nın İlmi”, “İnâyet”, “Melekût / Akıllar 
Âlemi”, “Faal Akıl”, “Hayrın ve Şerrin Ontik Doğası”, “Bireysel Sorumluluk”, “İki 
Zıddın Dengesi ve Hür Olma Hâli”, İnsan İradesi ve Fiili.”

Üçüncü bölümde İbn Rüş’ün görüşleri tahlil ediliyor. Bu bölümdeki konu-
lar: “Mezheplerin Dayanakları”, “Hayır ve Şerrin Konumu”, “Akli Çıkarımlarda 
Çatışma ve Çatışmaların Uyumu”, “Tanrı’nın Bilmesi”, “Failler.”

Yazar, üç bölümde ele aldığı görüş ve anlayışları, “Görüşlerin Değerlendirilmesi” 
başlığı altında karşılaştırmalı olarak değerlendirmektedir.

Burc-ı Belâda Bir Merd-i Hüdâ Niyâzî-i Mısrî
Mustafa Tatcı, H Yayınları, İstanbul 2010, 140 s.

Halveti tasavvuf tarihinin en renkli simalarından biri olan büyük Halvetiye şeyh-
lerinden Niyâzi-i Mısrî (1618-1694) hakkında, menakıp kitaplarından da yararla-
nılarak hazırlanmış biyografik bir çalışma. Kitap çok sayıda başlık altında yazılan-
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ların arka arkaya sıralanması şeklinde düzenlenmiş. Yazar, Niyâzî Mısrî’yi İbn-i 
Arabî, Hz. Mevlana ve Yunus Emre düşüncesinin XVII. asırdaki takipçisi olarak 
niteliyor yerinde olarak. İlgiyle okunan bu kitapta ayrıca bazı sayfa altlarında sarı 
zemin üzerinde ek bilgiler veriliyor “Meraklısına Notlar” başlığı altında.

Çin’de Hun Araştırmaları
Eyüp Sarıtaş, Selenge Yayınları
İstanbul 2010, 173 s.

Kitap, 1919-1965 yılları arasında Hunlar üzerine Çin’de yapılan araştırmaları ele 
alan bir çalışma olup bu alanda çalışmalar yapanlar için yararlı bilgiler sunmak-
tadır.

Ahmet Hamdi Tanpınar
Abdullah Uçman-Handan İnci (Editör)
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2010, 515 s.

İki ayrı basımı var bu çalışmanın, biri büyük boy olarak prestij kitabı niteliğinde, 
biri de yukarıda künyesini verdiğim roman ebadındaki basım. İki bölüm hâlinde 
düzenlenen kitap, Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında belirli bir plâna göre yazılmış 
yazılardan oluşuyor. Kitapta Tanpınar’ın hayat hikâyesi, eserleri, edebi kişiliği, ro-
mancılığı, şairliği, edebiyat tarihçiliği üzerine yirmi dokuz ayrı kalemden çıkmış 
yazılar var. Kitabın sonunda “Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Yazılmış Kitaplar 
Bibliyografyası” yer alıyor. Tanpınar’la ilgili edinilmesi gereken bir kaynak olarak 
nitelenecek bu eser sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı satış bürolarında bulunu-
yor. İndirim de yapmıyorlar!

Sezai Karakoç
Mehmet Çelik-Yakup Çelik (Editör)
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2010, 549 s.

Bu çalışmanın da iki ayrı basımı var Ahmet Hamdi Tanpınar kitabında olduğu 
gibi. Kitap yedi bölüme ayrılmış. Karakoç’un hayatı, düşüncesi, sanat ve edebi-
yat anlayışı, şairliği, hikâyeciliği, tiyatro yazarlığı ayrı bölümler içerisinde farklı 
yazarların birbirini tamamlayan yazılarıyla değerlendirilmiş. Altıncı bölüm, Sezai 
Karakoç’a yazılan on altı şiiri bir araya getirmiş. Yedinci bölüm ise Sezai Karakoç 
bibliyografyasını içeriyor. Sezai Karakoç hakkında değerli bir kaynak.

Okuyup değerlendiremediğimiz; ama önemli gördüğümüz şu kitapları da ilginize 
sunuyoruz:

Turan Karataş, Şiirin Ardında, Sütun Yayınları, İstanbul, 262 s.
Asfalt Ovalarda Yürüyen Abdal Behçet Necatigil, (Çok Yazarlı Kitap) Bilkent 

Üniversitesi Türk Edebiyat Merkezi-Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 
221 s.
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Erman Artun, Âşık Edebiyatı Metin Tahlilleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 301 s.
Sıddık Akbayır, Aynı Göğün Uzak Yıldızları Nazım Hikmet - Necip Fazıl, Asur 

Yayınları, İstanbul, 392 s.
Cevdet Perin, Çağdaş Fransız Edebiyatı, Elips Kitap, 153 s.
Mine Mengi, Divan Şiirinin Arka Bahçesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 215 s.
Kaplan Üstüner, Enderunlu Hasan Yaver Divan İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin, 

Birleşik Dağıtım Yayınevi, Ankara, 294 s.
M. Fatih Andı, Güneşe Tutulan Ayna - Şiir İncelemeleri, Hat Yayınevi, İstanbul, 

275 s.
Necla Aytür, Kitaplar Arasında, YKY, İstanbul, 300 s.
İsrafil Babacan, Klasik Türk Şiirinin Son Baharı Sebk-i Hindi, Akçağ Yayınları, 

Ankara, 420 s.
Yusuf Çetindağ , Türk - İran ve Arap Tezkirelerinde Şiir ve Tenkit, Kitabevi 

Yayınları, İstanbul, 345 s.
Selçuk Çıkla, Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar (1860-1960), Akçağ 

Yayınları, Ankara, 640 s.
Şadi Aydın, Türk Edebiyatında Farsça Divanlar ve Divançeler, Anekdot Yayınları, 

İstanbul, 166 s.
Hicabi Kırlangıç, Ahmed Şamlu ve Şiiri - Yalnız Yürüyen Adamın Şarkısı, Ağaç 

Kitabevi Yayınları, İstanbul 184 s.



dergiler

Yusuf Turan Günaydın





2010 DERGİCİLİK NOTLARI
Yusuf Turan Günaydın

2010 yılındaki faaliyetleri kapsayan 2011 Yıllığı’nda dergicilik alanında her zaman 
olduğu gibi yeni çıkan dergilere ve çıkmakta olan dergilerle ilgili gelişmelere yer 
vereceğiz. Bu sene geniş ve bibliyografik bir tarama yapamadık. Ancak dergicilik 
alanında gözümüze çarpan bazı noktalara işaret etmekle yetineceğiz. Önce 2010’da 
çıkmaya başlayan dergiler:

2010’da Yeni Dergiler

Bir + Bir, yazı işleri: Şahan Nuhoğlu, ilk sayı: Mart 2010, aylık, yekyekk@gmail.
com [İstanbul].
Boş Teneke: Edebiyat Hareketi, ed. Hakan Güneş, fanzin, ilk sayı 2010 içinde, 3. 
sayı: Kasım-Aralık 2010, bostenekefanzin@gmail.com [Ankara].
Çete: Umutsuzlara Ölüm, yön. Güven Adıgüzel-Yasin Kara, ilk sayı: Temmuz 
2010, cetedergisi@gmail.com [İzmir].
ÇiniKitap, yön. Nuri Demirci, ilk sayı: Ocak-Şubat 2010, iki aylık, cinikitap@gma-
il.com [Bursa].
Çukurova Sanat: Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi, genel koord. Selim Onay, 3. 
sayı: Mart 2010, cukurovasanatdergisi@hotmail.com [Adana - İstanbul].
Devrimci Yolda Özgürlük: 2 Aylık Siyasi Dergi, yazı işleri: Barış Ayhan, ilk sayı: 
Temmuz-Ağustos, www.ozgurluk_dergisi.org [Ankara].
Diyalog: Aylık Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, yazı işl. müd. Şiwan 
Taving, ilk sayı: Ocak 2010, Kürt-Türk Dostluk Derneği yayını, Türkçe + Kürtçe, 
diyalog@kurd-turk.org turkiyanasi@yahoo.com [Erbil].
Eğitimde Birliğin Sesi, ed. Ramazan Kağnıcı, ilk sayı: Mart 2010, Eğitimde Birlik 
Derneği yayını, www.ebirder.org [Ankara].
Enternasyonal: Üç Aylık Kitap Dizisi, yay. haz. Ümit Dertli, ilk sayı: Bahar 2010, 
enternasyonalkitap@gmail.com [İstanbul].
Fotoğrafsız: Fotoğraf Üzerine Düşünce Dergisi, ilk sayı: Güz 2010, yazı işleri: 
Vedat Ateş, Galata Fotoğrafhanesi-Fotoğraf Akademisi Yayını, www.fotografaka-
demisi.org [İstanbul].
Gümüşkalem: Aylık İlim, Sanat, Edebiyat Dergisi, ed. Harun Ceylan-Mustafa 
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Dağ, yazı işl. müd. Mehmet Önal, ilk sayı: Mart 2010, ankaragumuskalem@hot-
mail.com [Ankara].
Haşhaşi, yöneten: MŞŞ, ilk sayı: Nisan 2010, hashasisanat@gmail.com 
[İstanbul].1

Höyük, Türk Tarih Kurumu yayını, yayın kurulu: Prof. Dr. Harun Taşkıran-Prof. 
Dr. Aliye Öztan-Prof. Dr. Cengiz Işık, 2. sayı: Temmuz 2010, basinyayin@ttk.org.
tr [Ankara].
İdeal Kent: Kent Araştırmaları Dergisi, ed. Mustafa Altunoğlu-Zafer Çelenk-
Orçun İmga, ilk sayı: Mayıs 2010, www.idealkentdergisi.com [Ankara].
İhtiyar: İnsan Her Hâlükârda Seçer, yön. Fatih Mutlu-İbrahim Çolak, aylık, ilk 
sayı: Aralık 2010, ihtiyardergisi@hotmail.com [Ankara].
İktisat Felsefesi, sorumlu yazı işleri müd. Metin Sarfati, ilk sayı: Bahar 2010, 
Ekonomi Politik Derneği yayını, 6 aylık hakemli dergi, www.iktisatfelsefesi.com.
İktisat ve Toplum Dergisi: Yerel Aylık Süreli Yayın, yön. Ömer Faruk Çolak, ilk 
sayı: Ekim 2010, iktisatvetoplum@efilyayinevi.com.
İmaret: Üç Aylık Şehir Dergisi, yön. Dindar Dilbaz, ilk sayı: Ocak-Mart 2010, 
Karaman Bld. yayını, imaretdergisi@gmail.com [Karaman].
İnce Geliş: Çankırı Kent Kültürü Dergisi, yön. Z. Y. Eryılmaz, ed. Ömer Faruk 
Eryılmaz, ilk sayı: Mart 2010, incegelisdergisi@hotmail.com [Ankara].
İskele: Edebiyat Dergisi, ed. Safa Arslan, ilk sayı: Bahar 2010, üç aylık, iskeleder-
gisi@gmail.com [Aydın].
İstanbul 2010, genel yayın yönetmeni: Yılmaz Kurt, ilk sayı: Kış 2010, İstanbul 
2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı yayını, www.istanbul2010.org [İstanbul].
İstanbul Eğitim ve Kültür Dergisi, yön. Adem Yılmaz, ilk sayı: Mart 2010, İstanbul 
Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü yayını, imemkultur@gmail.com [İstanbul].
Kadem: Mûsikî ve Edebiyat Dergisi, ed. Nevnihal Bayar-Yüce Gümüş, ilk sayı: 
Ekim 2010, AKDEM yayını, www.musikiveedebiyat.com [İstanbul].
Kamu Personeli: Sizin Derginiz, yön. Hasan Söğüt, ilk sayı: Temmuz 2010, www.
kamupersonelidergisi.com [Ankara].
Konya’dan = From Konya, ed. Selman Belekoğlu, yılda bir kez yayınlanıyor, ilk 
sayı: 2010, Türkçe + İngilizce, www.fromkonya.com.tr [Konya].
Kurgu: Düşün Sanat Dergisi / Ortak Kitap, yön. Alaattin Topçu, ilk sayı: Mart-
Nisan 2010, www.kurgukulturmerkezi.com [Ankara].
Kültür Çağlayanı: Eğitim, Kültür, Sanat, Edebiyat ve Halkbilim Dergisi, yön. 
Erhan İvgin, 2 aylık, ilk sayı: Mart-Nisan 2010, kulturcaglayani@gmail.com 
[Ankara].
Mavi Güvercin: İki Aylık Kültür-Edebiyat Seçkisi, yön. Cansever Eyüboğlu-Umut 
Yıldırım, ilk sayı: Temmuz-Ağustos 2010, maviguvercin09@gmail.com [Kuşadası/
Aydın].
Müfredat: İki Aylık Kitap Dergisi, ed. M. Fatih Kutan-Abdullah Başaran, ilk 
sayı: Mart-Nisan 2010, mufredat.wordpress.com, mufredatkitap@gmail.com 
[Ankara].
Mürteci Sözlük Hatıra Dergisi, Kasım sonlarında çıktı, jeneriksiz. 
Qijika Reş: Kültür ve Politika Dergisi, yayın yön. Sami Görendağ, ilk sayı: Eylül-

1.Bu derginin İlk sayısını geçen yıl Eylül 2009 olarak tespit etmiştik. Sanırız o deneme sayısıydı.
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Ekim 2010, qijikares@gmail.com [Van].
Papirüs: İki Aylık Edebiyat Seçkisi (Kapakta) Dergisi (Jenerikte), yön. Vedat 
Akdamar, ilk sayı (Kitap I): Kasım-Aralık 2010, papirusdergi@yahoo.com.tr 
[İstanbul].
Roman Kahramanları: Üç Aylık Edebiyat Dergisi, yön. Irmak Zileli, ilk sayı: 
Ocak-Mart 2010, www.heyamola.net [İstanbul].
Seyyah: Edebiyat, Sanat, Kültür ve Düşünce Dergisi, yön. Yunus Kocabıyık, ilk 
sayı: Yaz 2010, kulupseyyah@gmail.com [Ankara].
Sıcak Nal: İki Aylık Edebiyat Dergisi, ed. Ilgın Yıldız, ilk sayı: Mart-Nisan 2010, 
sicaknal@gmail.com / www.yasakmeyve.com [İstanbul].
Supernova: Her Boyutta Yaşamın izini Süren Dergi, ilk sayı: Aralık 2010-Ocak 
2011.
Şiir’den: İki Aylık Şiir Dergisi, yön. Metin Cengiz, ilk sayı: Eylül-Ekim 2010, siir-
dendergi@gmail.com [İstanbul].
Yazı Atölyesi: İki Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Düşünce ve Sinema Dergisi, yön. 
Talip Işık, ilk sayı: Eylül-Ekim 2010, yaziatolyesi@hotmail.com [Ankara].
(Yeni): 3 Aylık Kültür Dergisi, ed. İsmail Ertürk, ilk sayı: Güz 2010, Kırmızı 
Yayınları, kaanozkan@kirmiziyayinlari.com [İstanbul].
Yeni Türk Edebiyatı: Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi, yayın koordinatörü: 
Sabahattin Çağın, ilk sayı: Mart 2010, bilgi@dergahyayinlari.com [İstanbul].
Zürafa, ilk sayı: Kiraz Mevsimi 2010, fanzin, zurafafafanzin@gmail.com 
[Ankara].
Edep: Aylık Edebiyat Dergisi, Arif Ay,  İlk sayı: Ocak 2010, edepdergisi@gmail.
com [Ankara].

Dergicilik Notları

Yılda iki özel sayıyla okuyucusunun karşısında olan Hece dergisi bu geleneğini 
2010’da bozmadı. Yılın ilk özel sayısı Cemil Meriç (S. 157), ikincisi ise “Düşüncede, 
Edebiyatta, Sanatta Yerlilik” (S. 162-164) özel sayısıydı.

Karagöz dergisi yıl içinde “Posmo vs Modo” [Ocak-Mart 2010, S. 10], “Şiir ve 
Devlet” [Ekim-Aralık 2010, S. 13] dosyalarıyla dikkat çekti. Derginin 12. sayısında 
Cahit Zarifoğlu’nun 1960’ta Maraş’ta basılmış Maraş’lı Şairler adlı bir antolojide 
unutulmuş şiirleri yayımlandı.

Edebiyat Ortamı dergisi Medeniyet, İsmet Özel, Zarifoğlu, Salinger, dil algısı, 
öykü, şiir gibi konular üzerinde özenli bir yayıncılık örneği sergiledi.

Yedi İklim dergisi bir Ali Haydar Haksal Özel Sayısı hazırladı [Aralık 2010].
Dergâh’ın orta sayfalarında 2010 boyunca Kemal Timur, Selçuk Orhan, 

Nurettin Albayrak, Murat Menteş, Amina Siljak-Jesenkovic, Gökhan Akçiçek, 
Ayhan Demir, Ahmet Murat, Fatma Çolak, Mehmet Narlı, Ömer Faruk Hamurcu 
ile konuşmalar yer aldı.

Aşkar “İsmet Özel Sayısı” ile dikkat çekti [Yıl: II, Mart-Nisan ?, S. 13, 99 s.]. 
Jenerikte yılın belirtilmemiş olması ileride karışıklığa yol açacağı için burada der-
ginin bu sayısının 2010’da yayınlandığını vurgulamakta yarar vardır.
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Türk Edebiyatı dergisin yıl içinde özellikle “Babalar ve Oğullar” [Ekim 2010, S. 
444] ile onu tamamlayıcı mahiyetteki “Baba Kompleksi” dosyalarıyla dikkat çekti 
[Kasım 2010, S. 445].

Fayrap dergisinin Mart 2010 tarihli 25. sayısı “Mustafa Kutlu’ya Doğum Günü 
Armağanı” olarak çıktı.

Şiir’den dergisinde “Toplumsallık, Deneysellik, İslâmcılık ve Şiir” başlıklı bir 
soruşturma yayınlandı [Eylül-Ekim 2010, S. 1, s. 14-27. Katılanlar: Hilmi Yavuz, 
Özdemir İnce, Ali Günvar, Yavuz Özdem, Metin Kaygalak].

Kitap-lık dergisi 2010’da çıkan 134-144. sayılarıyla istikrarlı yayınını sürdür-
dü. “Cihat Burak” son günlükleriyle [S. 134], Yusuf Atgılgan “Zebercet” ve “Aylak 
Adam”ıyla [S. 142], Refik Halid Karay ise çeşitli yönleriyle ele alınmış [S. 144]. 
Derginin 142. sayısının sunuşunda bir de sayım-döküm yapılmış: Edebiyat dergisi 
olarak çıkmaya başladığı 1998’den bugüne 12 yılda yaklaşık 250 şaire, 50’yi aşkın 
öykücüye yer verilmiş Kitap-lık’ta. Aynı sunuşta bir de çağrı var: “35 yaş üstündeki 
şair ve öykücülerden (kendilerine ulaşıp istemediğimiz sürece) ürün gönderme-
melerini rica ediyoruz.”

2010’un en ilgi çekici dergicilik gelişmesi ise Roman Kahramanları adlı der-
ginin yayın hayatına atılmasıdır. Bir “roman dergisi”nin çıkıyor olması sevindiri-
cidir. Hikâye ve şiirle alanını sınırlayan dergiler hep var olmuştu. Fakat Roman 
Kahramanları’nın, alanını romanla sınırlandırması açısından ülkemizde bir ilk 
olduğunu sanıyoruz.

Tasfiye dergisinin Şubat-Mart 2010 tarihli 23. sayısında “28 Şubat ve Edebiyat” 
başlıklı ilgi çekici bir dosya yer aldı.

Dergâh Yayınları’nın 2010’da çıkarmaya başladığı Yeni Türk Edebiyatı dergi-
si ile birlikte dergicilik piyasamızda aynı boşluğu dolduran ikinci bir dergi yayın 
hayatına girmiş oldu. Bildiğiniz gibi 2009’da Türk Edebiyatı Vakfınca Yeni Türk 
Edebiyatı Araştırmaları adlı bir dergi çıkartılmaya başlanmıştı.

Önce eski Papirüs dergisi tıpkıbasım olarak yayınlanmaya başlamıştı [Aralık 
2009], fakat devamı gelmedi. Peşinden yeni bir Papirüs dergisi dergicilik piya-
sasında gözüktü. İkisi de Artshop Yayıncılık tarafından kotarılan dergilerden 
yenisinde “Cemal Süreya’nın Papirüs’ünü günümüz Türk edebiyatının içerisin-
de yepyeni sayılarıyla devam ettirme kararı” alındığından söz ediliyor [Kasım 
Aralık 2010, S. 1].

Yasak Meyve dergisi 2010’da çıkan 42-47. sayılarıyla iki aylık periyodunu şaş-
madan sürdürdü. “Şair ve Okurları”, “Şiirin Uzun Tarihi”, “Edebiyatımızda Şiirler 
Sözlüğü”, “Şiyir Sevişgenleri” başlıklı tamamen kendine özgü bölümleriyle okur-
larının ilgisini hak ediyor.

Gençler, Zarifoğlu’nun arkadaşlarıyla birlikte Maraş’ta 1 Ağustos 1962’de ya-
yınladığı tek sayılık Açı dergisinin tıpkıbasımını gerçekleştirdi [Genç Dergi ve 
Genç Kitap Kafe’nin katkılarıyla].

Tuti dergisi geçen yıl yayınlanmıştı; ama bu yıl kendine bir yenidüzen vere-
rek işe tekrar sayı 1’den başladı. Dergi tarihçileri için buraya kaydetmek isteriz: 
Edebiyatımıza yeni isimler kazandıracağı umulan bu dergi ilk olarak Haziran-
Ağustos 2009’da yayın hayatına atılmıştı. Fakat Mart-Mayıs 2010’da hiç ara ver-
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meden yeniden yayın hayatına atıldı ve tekrar sayı 1’den başladı.
Jeneriğinde Tuti ile ortak isimlere rastlanan ve geçen yıl yayın hayatına atılmış 

dergilerden Yumuşakge dergisinde de bir periyod karışıklığı veya yenilenmesi söz 
konusudur. İlk sayısı Nisan 2009 tarihini taşıyan derginin Mayıs-Haziran 2010 
tarihli 7. sayısından sonra elimize geçen Eylül-Ekim 2009 tarihli sayısı Sayı: 3 
olarak görünüyor.

Edebiyatta Üç Nokta dergisi 2010 Güz sayısında “2000’lerde Edebiyat 
Dergileri” konulu bir dosya hazırladı [S. 4].

Keşkül dergisi 15. ve 16 sayılarıyla Timaş Yayın Grubu bünyesinde faaliyet gös-
teren Sufi Kitap yayınlarınca çıkartılmaya başladı.

Tasavvuf İlmî ve Akademik Dergi 24. sayısıyla Ankara’dan İstanbul’a taşındı. 
Artık Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz ve Doç. Dr. Necdet Tosun tarafından yönetiliyor.

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 2010’da “Nusayrîlik Özel 
Sayısı” ile dikkat çekti [Bahar 2010, S. 54, 363 s.].

Doğu Batı dergisinin ilki Kasım-Aralık 2009-Ocak 2010’da  [S. 51] çıkan 
“Osmanlılar” özel sayı dizisi Ağustos-Ekim 2010 tarihli 54. sayısıyla tamamlandı.

Müfredat dergisi bir kitap dergisidir. Abdullah Başaran ve M. Fatih Kutan’ın 
gayretleriyle yayınlanıyor. Kitap Postası dergisi kapandıktan sonra oluşan boşlu-
ğu geçen yıl çıkmaya başlayan Ayraç dergisiyle birlikte -sırf kitap tahlil ve eleştiri-
lerine yer veren bir dergi olarak- dolduruyor.

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim dergisinin Mart 2010 tarihli 121. sayısı 
“İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif” özel sayısı olarak yayınlandı.

Kardeş Kalemler dergisi 2010’da da istikrarlı yayınını sürdürdü. “Molla 
Nefes’in Doğumun un 200. Yılı Anısına” [S. 39], “Resul Rıza’nın Doğumun un 
100. Yılı Anısına” [S. 40], “Ekim Türk Dünyası Günü” [S. 46], “Ünlü Başkurt Şairi 
Mecit Gafurî’nin Doğumunun 130. Yılı Anısına” [S. 47] konulu dosyalarıyla yayın 
yaptığı alanda okuyucusunu bilgilendirdi.

Mülkiye dergisi  “150. Yılında Mülkiye” [C. XXXIII, Kış 2010, S. 265, 295 s.] 
konulu bir özel sayı hazırladı.

Türk Tarih Kurumu ilk sayısını 1988’de çıkarttığı ve o zamandan beri bir daha 
çıkartmadığı Höyük dergisini tekrar yayın hayatına soktu. Akademik arkeoloji ya-
zılarına yer verilecek olan derginin ilk sayısı Temmuz 2010’da çıktı.

Muhafazakâr Düşünce dergisinin 25-26. sayısı “Nostalji” özel sayısı olarak 
çıktı [Temmuz-Aralık 2010, 188 s.].

Almıla dergisi 2010’da da yine tek sayıyla görünerek hacimli bir “Toplum ve 
Cemaat Sorunu” sayısı hazırladı [S. 17].

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin çıkardığı Bahçesaray dergi-
si yıl içinde Kırım için önemli Ali Osman Hacıveli Ayrantok/Toktamaz [S. 61-62], 
Hamza Göktay, Piraye Kadrizade [S. 63-64], Ahmet İhsan Kırımlı [S. 61-62], gibi 
isimler üzerinde duruldu.

Diyalog dergisi 2010’da çıkmaya başlayan dergilerdendir. Erbil’deki Türk-
Kürt Dostluk Derneğince çıkartılıyor. Dergide ağırlıklı olarak Türkiye ile Irak 
Kürdistanı arasındaki ilişkileri konu alan yazı ve röportajlar yayınlandı. 

Bizim Ahıska dergisi üç aylık periyoduyla Ahıskalıların meselelerini, tarih ve 
edebiyatlarını tebellür ettiren bir dergi olmayı sürdürüyor.
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Adapazarı’nda yayınlanan Değirmen dergisi Kış 2010 tarihli 20 sayısını 
“İstanbul Özel Sayısı” olarak yayınladı [310 s.].

Yedi Kıta dergisi popüler tarih alanında ilgi çekici konulara yer vermeye de-
vam etti: “Beş Asırlık Kanal Projesi” [S. 18], “Ertuğrul Fırkateyni” [S. 25], “Yıldız 
Suikasti” [S. 21], “Tarih Hırsızları” [S. 20], “60. Yılında Kore Savaşı” [S. 26], 
“Küba’daki Osmanlılar” [S. 27] vd.

Ç.N Çeviri Edebiyatı dergisi 2010’da çıkan 11. ve 12-13. sayılarıyla çeşitli dil-
lerden Türkçeye, Türkçeden de çeşitli dillere tercüme örnekleri sunmaya, tercüme 
tarihine ışık tutacak yazılara yer vermeyi sürdürdü.

İhtiyar dergisi kapanan Vadi Yayıncılığın oluşturduğu boşluğu doldurmayı he-
deflemese de böyle bir işleve sahiptir diyebiliriz. Hakan Albayrak, Gökhan Özcan, 
Bahadır İslam, Bülent Akyürek, Sadık Battal, Ebubekir Kurban ve İbrahim Koçak 
İhtiyar’ın müdavimleri.

Türkiye Günlüğü dergisi Kış 2010 tarihli 100. sayısında derginin son 100 say-
fasını kaplayan bir “Türkiye Günlüğü Bibliyografyası” verdi.

Taşrada çıkan dergilerden Berceste, Değirmen, Akpınar, Aşkın e-Hali, Hayat 
Ağacı gibi dergiler yayın hayatlarını sürdürdüler.

İstanbul’da çıkan Kültür dergisi ile Sivas’ta çıkan Buruciye Edebiyat sanırız 
kapandı.

Dergicilik Alanı

Bu alan günümüzde ihata edilemeyecek kadar geniş gözükmektedir. Denilebilir 
ki, yayın sahalarına göre dergileri ele alan yazılardan oluşan bir “dergicilik yıl-
lığı” hazırlansa yeridir. Bu derece büyük boyutlarda bir dergi yayıncılığı birçok 
sesi duyurmaya yarayabilirse de kalabalıkta bazı seslerin yitip gitmesine de sebep 
olabilir.

Geçmişe dönüp baktığımızda yayınlandığı dönemde ilgi görmeyen veya çok 
sınırlı ilgi gören bazı dergilerin yıllar sonra önem kazandığını görüyoruz. Dergi 
takibini ancak hakkıyla kütüphaneler yapabilir elbette. Fakat bir koleksiyonu çı-
kartanlarda bile bulunmayan dergiler gelip geçmiştir yayıncılık dünyamızdan.

2011 yıllığı için ancak yıl boyunca alabildiğimiz notları düzenleyerek yazabildi-
ğimiz bu yazı da dergicilik piyasamızı tam anlamıyla yansıtmıyor. Fakat en azın-
dan bazı kımıldanışlardan haber verebilir ve bunları geleceğe taşıyabilir
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2010 YILINDA TÜRKİYE’DE MÜZİĞİN SEYRİ
Münir Tireli - Erdinç Bal

2010 yılı müzikal anlamda hem geçmişin birikiminin yeniden ele alındığı, hem de 
kayıt sistemleri anlamında cesur ve meşakkatli adımların atıldığı bir yıldı. Müzik 
basını anlamında gerilemenin devam ettiği 2010 yılında müziğin internet forum-
larında, facebook’ta tartışıldığı yeni hayatımıza biraz daha intibak sağladık. Uzun 
ömürlü olup olmayacağı bilinmeyen ilk Türk mikro cd kart albümü, analog kayda 
dönüş, arabeskin kent soylulaştırılma çabaları ile 2010 yılı gelecekte hayatımızı 
etkileyecek pek çok hususta etkin olmayı vaat ediyor.

Gelelim 2010 yılının müzikal seyrüseferine…

2010 Yılı Albümleri

Flört: Demli, Seyhan Müzik, 2010

2010 yılında Flört, 2003 yılından bu yana sürdürdüğü sessizliğini bozarak Demli 
adlı albümünü yayınladı. Albümün en dikkat çekici özelliği, ülkemizde uzun bir za-
man aralığından sonra (yaklaşık 10 yıl) ilk analog kayıtlı albüm olmasıydı. Sayısal 
kayıt, müziği yeknesaklaştıran tekrarlayıcı kalıplar (loop) ve çalgı kanallarını bir-
birinden ayırt edilemeyecek kadar kaynaştıran mantığıyla kulakların körelmesine 
katkıda bulunurken, bu zincir ilk kez Flört tarafından kırıldı.
Dijital teknoloji ile 100 saate kadar düşürülmüş ortalama kayıt süresinin kolaycı-
lığını bir kenara iterek daha insani bir tını için yeniden titiz bir çalışma ve bolca 
deneme ile ortalama 500 saatlik analog kayıt süresinin dahi üzerine çıkarak bu 
demlenmiş albümü yayınladılar.

Bayar stüdyosunda başlayan analog denemeler, kendi stüdyolarına aldıkları 
makara bantlı analog kayıt cihazları ile 3 yıl boyunca devam etti. Mastering aşa-
masında da Sarı Ev Stüdyosu’da Barış Büyük’ten destek alındı.

Albümde Flört, psychedelic rock’tan funk’a tamamen yerli bir anlayış ve düz-
gün Türkçe ile ülkemizde köklerine bağlı ve ileriye dönük bir müzik ortaya konu-
labileceğini kanıtlıyor. Söz konusu yerlilik grubun ilk klibinin bir müzik kanalı 
tarafından “fazla Türk” nitelemesiyle veto edilmesi sonucunu da doğurdu.
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Dinar Bandosu: Aya Gidelim Osman

İsmini Ece Ayhan’ın alegorisinden alan ve theremin gibi 1920’li yıllarda ilk üreti-
mi yapılmış, dokunmadan çalınan bir elektronik müzik enstrümanını da kayıtla-
rında kullanan Dinar Bandosu, ülkemizde psychedelic müziğin yerli dokunuşlara 
sahip bir temsilcisi olarak misyonunu yeni albümü Aya Gidelim Osman ile de sür-
dürdü.

Nekropsi: 1998

Nekropsi, 2006 yılında elektronik müziğe daha yakın duran 2. albümünü Sayı: 
2’yi yayınlamıştı. 2010 yılında ise grubun Mi Kubbesi ile elektronik dönemi ara-
sında bağ kuran ve iki albümde de bulunan bazı çalışmaları da ihtiva eden 1998 
yılı kayıtları yayınlandı.

Orhan Gencebay: Berhudar Ol, Kervan

2010 yılında yeni albümü Berhudar Ol, Gencebay’ın özellikle 1980’lerden itiba-
ren motto hâline gelmiş sözü, Berhudar Ol’un reklâm sloganı kıvamında yeniden 
sürüldüğü; ama bir yandan da dervişane makyajlarla düşülen hâlin kurtarılmaya 
çalışıldığı bir albüm. Dijital kayıt nedeniyle en az 10 yıldır birbirine benzer tınılar 
üreten ve başarılı şarkıların, sadece 1970’li yıllarda ürettiği bazı eserlere gönderme 
yaparak başarı payesi çıkardığı bir albüm olmuş.

Karapaks: Akustik 1992-2009
Pasaj Müzik, 2010 

Mavi Sakal’ın deneysel yüzünü temsil eden ve Kan Kokusu albümü ve İki Yol 
single’ının mimarı Kaan Altan’ın Mavi Sakal sonrası kurduğu deneysel rock grubu 
Karapaks’ın 2. albümü Altan’ın 17 yıllık bestecilik serüvenin kilometre taşı olan 
eserlerle birlikte yeni şarkıların akustik versiyonlarından oluşuyor.

Albümde yer alan Oyuncak adlı şarkı için grubun oluşturduğu blogda isteyen 
herkes kendi oyuncak fotoğrafını ve manifestosunu paylaşabiliyor.

Karapaks albümünün görsel dünyasını grubun kendi gençlik ve çocukluk dö-
nemlerinin yansıması olarak kurgulandı. Bu çerçevede Karapaks üyeleri, kendile-
rini ifade ettiğine inandıkları ve çocukluk yıllarından sakladıkları oyuncakları ile 
kendi fotoğraflarını kendileri çektiler.
 
Malt: Arıza, Pasaj Müzik, 2010

Cenk Durmazel, müzikseverlerin 1990’ların başından Bad Luck grubuyla tanıdık-
ları bir isim. Aynı zamanda absürt mizah ikilisi Cenk-Erdem’in de Cenk’i…
Cenk-Erdem olarak yaptıkları mizahi şarkılarla Türkçeye geçiş yapan Durmazel, 
herhangi bir takı olmaksızın (Anadolu, psychedelic, alternatif vs.) saf rock yapma 
iddiası ile kurduğu Malt ile 2007 Mart’ta “Kendi Adını Taşıyan İlk Albüm”ü yap-
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mıştı. Malt, ironinin ön plânda olduğu ilk albümden sonra daha az ironi içeren ve 
müzikal çeşitlilik barındıran Arıza albümünü 2010 yılında yayınladı.
Tüm sözlerini Cenk Durmazel’in yazdığı, müziklerini ise Barış Ertunç ile beraber 
hazırladığı albümün prodüktörlüğünü Malt grubu yaptı. Kayıt ve mixleri Noiseist 
Stüdyolarında Çağan Tunalı ve ekibi tarafından yapılan albümün masteringi Pink 
Floyd’dan David Gilmour ile çalışan Andy Jackson’a ait.

Sevilay Çınar: Kadın Aşıklar
Kalan Müzik (CD-Kitapçık, Stüdyo)

Aşıklık geleneğinin kadın temsilcileri, Kadın Aşıklar albümünde müzik severlerle 
buluşuyor. Alan çalışmalarından yola çıkılıp, akademik bir araştırmaya dayandırı-
larak, Sevilay Çınar tarafından hazırlanmış olan bu çalışmada, Aşık Şahturna’dan 
Aşık Sarıcakız’a, Aşık Nurşah Bacı’ya; Aşık Sinem Bacı’dan Aşık Sürmelican’a, 
Aşık Gülçınar’a; Aşık Arzu Bacı’dan Aşık Ezgili Kevser’e 20. yüzyılın kadın aşıkları 
yer almaktadır.

Kalan Müzik tarafından yayınlanan albümde, eserler, adı geçen kadın aşıklar 
tarafından icra edilmiştir. Albümle birlikte sunulan kitapçığında ise gelenek hak-
kında bilgilere yer verilmesinin yanı sıra, kadın aşıkların yaşamlarına dair bilgiler 
de görsel verilerle sunulmuştur.

Schumann: Cihat Aşkın-Gülden Teztel
Kalan Müzik, 2010

2010 yılı Avrupa’da ve tüm dünyada Schumann yılı olarak kutlandı. Ünlü Alman 
besteci Robert Schumann’ın doğumunun 200. yılında eserleri tüm dünyada çalın-
dı ve albümleri marketlerin raflarını süsledi. Türkiye’de de Cihat Aşkın ve Gülden 
Teztel’in yorumladığı Schumann eserleri albüm olarak Kalan etiketiyle satışa su-
nuldu.

Birsen Tezer: Cihan, Kalan Müzik, 2010

Türk Sanat Müziği ve cazı, kariyerinde harmanlayan Birsen Tezer, Kalan Müzik 
etiketiyle ilk albümünü yayınladı. Sanatçının albümüne, daha önce albümlerinde 
düet yaptığı Bülent Ortaçgil de iki parçasıyla destek oldu.

Enderûn Usûlü Teravih ve Cumhur Müezzinliği

Enderûn Usûlü Teravih, bundan 70-80 yıl öncesinin Ramazanlarında İstanbul’un 
bütün camilerinde ve konaklarda kılınan teravih namazlarında uygulanan; ancak 
daha sonra unutulup büyük camilerden bile kalkan bir gelenek. Anadolu’da da 
benzer şekillerde kılınan Teravih namazının her dört rekâtının, Türk musikisinin 
değişik makamlarında eda edilmesini ve bu makamlarda bestelenmiş ilâhilerle 
süslenmesini içeren ve adına Enderûn Usûlü denilen gelenek şimdi yeniden gün-
deme geliyor.
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Bu çerçevede, İstanbul Kültür Başkenti 2010 projesi kapsamında köklü Ramazan 
geleneklerimizden biri olan, geçmişi Osmanlı Sarayı’nın entelektüel yüzü 
Enderûn’a dayanan, Ramazan ayına özel “Teravih Tertibi ve Cumhur Müezzinliği” 
uygulaması, Ramazan Musikisi ve Bayram Sabahı ritüelinin eğitiminin yapılarak 
gerçekleştirilmesi, yapılacak her icranın kayıt altına alınması, gelecek kuşaklara 
aktarılması, yeni uygulayıcıların yetiştirilmesi plânlanmaktadır. http://www.en-
derunteravihi.com/a/adresli site üzerinden bu alanda yapılan kayıtlara ilişkin bir 
cd ve kitapçık da ücretsiz olarak paylaşıma sunuluyor.

TRT Albümleri

TRT Arşiv Serisi’nden 2010 yılı içerisinde TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası 
Saksafonisti ve 5 Yıl Önce 10 Yıl Sonra grubunun vokalistlerinden Atakan Ünüvar’ın 
TRT kayıtları, Bahadır Özüşen albümü, Radife Erten’in Mavili adlı albümü, Tülin 
Kuşoğlu, Ümit Tokcan albümleri yayınlandı.

Celal Güzelses’in “1952-53 Ankara Radyosu Kayıtları” ve yakın zamanda kay-
bettiğimiz caz şarkıcısı Nükhet Ruacan’ın yine TRT’de kaydedilen ve ağabeyi gita-
rist ve TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası şefi Neşet Ruacan’ın eşlik ettiği eserleri-
nin yayınlandığı albümler TRT Arşiv Serisinin 2010 yılı içerisinde ortaya koyduğu 
en dikkat çekici çalışmalar.

Enter Müzik Retro Albümleri

Esen Müzik’in alt markası olarak faaliyet gösteren Enter Müzik, 1980’li yıllara ait 
Türk Halk Müziği, Klâsik ve Çoksesli Türk Müziği, Anadolu pop, pop albümleri-
nin yeniden basımlarını gerçekleştirdi. Bu kapsamda Belkıs Akkale, Bülent Ersoy, 
Edip Akbayram, Erol Evgin, Faruk Tınaz, Süreyya Davulcuoğlu, Yüksel Uzel ve 
Sezen Aksu’nun uzun süredir tedavülde olmayan albümleri yayınlanmış oldu. Öte 
yandan, İMÇ’nin sanat ürünü ile kapağını birlikte algılamayı reddeden zihniyeti 
bu yeniden basımlarda da kendisini gösterdi.

Erdener Koyutürk ve Eko Müzik

Merhum tango bestecisi Necdet Koyutürk’ün mahdumu, yine aynı türün en inatçı 
temsilcisi Erdener Koyutürk, 1970’lerin ikinci yarısında babasıyla birlikte müzik 
yapımcılığına soyunduğu Eko adlı plâk şirketinin arşivini bu kez cd ortamında 
müzikseverlerin ve arşivcilerin kullanımına sunuyor. Aile şirketi şeklinde çalışan 
Eko, stüdyo kayıtlarında da Necdet Koyutürk Orkestrası’ndan yararlanıyordu.
Eko’nun arşivinden şu albümler yayına sunuldu:
1. Nazan Öncel ve Erdener Koyutürk Düetleriyle,
2. Altın Tangolar Erdener Koyutürk,
3. Üstada Saygıyla Tango 3 Necdet Koyutürk,
4. Koyutürk Şarkılarıyla Meral-Zuhal.
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2010 Yılı ve Plâkları

2010 yılı plâk basımı anlamında verimli bir yıldı. Öte yandan, plâğı basılan al-
bümlerin plâk yapılmaya elverişliliği konusunda ciddi tereddütler oluşturacak bir 
kalite düşüklüğü de yaşandı.

Yurtiçinde bandrollü olarak yayınlanan plâklar arasında Bayar Müzik ve 
Üniversal tarafından Zeki Müren ve Müzeyyen Senar plâkları olumlu ilk örnek-
lerdi. Zeki Müren’in Muzaffer Özpınar ile yaptığı provalardan derlenen kayıtlarda 
vokal kanalı ayrıştırılıp, Klâsik Türk Musikisi tavrı bozulmadan gerçekleştirilen 
yeniden icra ile (dub) oluşturulan albüm hem cd, hem de vinyl olarak basıldı. 
Benzer bir biçimde Müzeyyen Senar’ın da yayınlanmamış kayıtları hem plâk, hem 
cd olarak dinleyiciye sunuldu.

2009 yılında Sibel Can ve Teoman albümleri ile 45’lik partisi ve pop dinleyici-
sine yönelen plâk pazarı, hızını kaybetmeden plâğı hak etmeyen albümlere yönel-
di. Bu kitlenin ikonası Ajda Pekkan’ın yorumladığı Yunan şarkılarının orijinalleri 
ile birlikte yer aldığı, Ajda Sings Greek Songs plâğı, Şevval Sam’ın 1970’lerin ara-
beskinin yeniden keşfedilmesini tecimsel bir başarıya dönüştürmeye çalıştığı Has 
Arabesk albümü de çift plâklı olarak vitrinde yerini aldı.

Yurtdışında ise Anadolu pop / rock döneminin müzisyenlerinin plâkları ya-
yınlanmaya devam etti. Cevdet Yıldırım Müzik ve Türküola ortaklığı ile Barış 
Manço’nun ilk 45’lik toplaması olmayan uzunçaları “2023” bu kez yekpare kapak 
ile basıldı. Kullanılan kayıtların üzerindeki oynama ve kaynak olarak kullanılan 
kaynağın yetersizliği vinyl plâk keyfini engellese de en azından Türkiye’de basılan 
Emre Plâk versiyonuyla kıyas kabul etmeyecek kadar iyi bir ses kalitesine ve al-
büm bütünlüğüne sahip olduğunu söylemeliyiz.

Cevdet Yıldırım ve Türküola ortaklığının diğer bir ürünü de Cem Karaca’nın 
derleme bir albümü olarak yayınlanan Resimdeki Gözyaşları… Karaca’nın 1967-
1975 arasında çalıştığı grupların derlemesi niteliğindeki albümde daha önce plâk 
olarak yayınlanmamış Çökertme (Moğollar) ve Gecenin Karasını (Kardaşlar veya 
Bunalımlar) adlı şarkılar da yer alıyor. Bu albümün kayıt kalitesinin belirgin bir 
biçimde 2023 albümünden iyi olduğunu belirtmeliyiz.

Dergiler

Yüzü Batı’ya dönük veya melez yaklaşımlar sergileyen müzik dergileri açısından 
201o yılının sönük geçtiğine şahit oluyoruz. Müziği okumanın yerleşik bir alış-
kanlık olmadığı ülkemizde internet forumları üzerinden kısa bilgilendirme, mp3 
üzerinden müzik tüketildiği için albüm kapağını dahi okumayan bir neslin kemik-
leştiğini görüyoruz.

2009 Kasım’ında içerisinde Ermeni ve Kürt mikro milliyetçiliklerini okşamayı 
âdet edinen Roll dergisi 1996 yılından beri sürdürdüğü yayınını sona erdirdi. Aynı 
yılın Ocak ayında ise Rolling Stone dergisinin Türkiye versiyonu yayınına son 
verdi. Dream TV ile paralel olarak yayınlanan Dream Dergi de aynı yıl yayınına 
son verdi. Ses teknolojileri ağırlıklı yayın yapan Volume dergisinin kapanmasıyla 
Sound dergisi yayın hayatına başladı.
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 Bant dergisi müziğin yanı sıra edebiyat ve görsel sanatlarla yayınını istikrarlı 
bir biçimde sürdürürken; Yüxexes isminden yayın içeriğine kadar (rock ve goth 
kıyafetlerle sunulan haftanın güzelleri dahil) yoz bir çizgi izlerken, Karakalem adlı 
edebiyata yönelik dergi ile daha nitelikli bir rock dinleyici kitlesine seslenmeyi yeğ 
tuttular.

Eylül 2009’da yayın hayatına başlayan Babylon dergisi Doublemoon Müzik’in 
ürünlerini tanıtmayı önde tutan yapısıyla müzik dergisinden ziyade, kurumsal bir 
bültene daha yakın durmaktadır. Bu bülten havasını kısmen de olsa derginin Bant 
dergisi ekibi tarafından hazırlanıyor olması kırabilmektedir.

Bant dergisi ise halen müzik, edebiyat ve görsel sanatlara yönelik kuşatıcı tavrı 
ile hâlihazırda en istikrarlı yayın yapan müzik dergisi olma konumunu sürdür-
mektedir.

Web dergileri ise ücretsiz olmalarına karşın belli bir sürekliliği yakalamaya 
başlamış, bu anlamda umut verici bir seyir izlemişlerdir.

Stereo Mecmuası, Hakan Cezayirli’nin kişisel çabaları ile 25. sayısına ulaşmış 
bir dergi olarak www.stereomecmuasi.com adresinde pdf formatında ücretsiz in-
dirmeye açık bir biçimde yayınına devam etmektedir. Temelde hifi cihaz tanıtı-
mı yapan dergi, albüm tanıtımı da yapmaktadır. Derginin temel vurgusu müziğin 
analog cihazlarla yeniden üretilerek dinleyiciye ulaşmasının desteklenmesi; bu-
nun için hem pikap, amfi gibi cihazlar, hem de plâk tanıtımları ile analoga dönü-
şün bayraktarlığını yapmaya devam ediyor.

“Rockn’roll Kültür Mecmuası” alt başlığı ile yayın yapan Deli Kasap, 2001 yı-
lından bu yana yayın yapan en uzun soluklu web müzik dergisi olmayı sürdürüyor. 
Ancak Stereo Mecmuası’nın ücretli yayınlanan profesyonel bir dergiden tek farkı-
nın ücretsiz ve web tabanlı olması olduğunu da belirtelim.

Arabesk’in Q Hâli

Fazıl Say’ın 1980’lerden kalma “arabesk düşmanı” tavrı, toplumu şekillendirme 
hevesindekilerin ağızlarının da bozulduğu bir hayata başladığımızın veya bir dö-
nemin çirkefleşerek veda etmesinin bir simgesi olarak kaldı.
Öte yandan, 1970’lerde bir yerlileşme alâmeti olarak doğan serbest çalışmalar, 
aşağılamanın ağır bastığı “arabesk” tanımlamasıyla yaftalanırken, 1980’lerde po-
püler müziğin içerisinde kullanımının artışı ve 1992 yılında yaşanan “pop patla-
ması” fenomeni ile birlikte ülkenin temel müziği olarak statükonun parçası hâline 
gelmiş ve evcilleştirilmişti.

Kentsoyluların arabeski sahiplenmesi başta marjinal bir davranış iken, bu du-
rum giderek daha geniş çaplı kabul görür hâle geldi. Öte yandan kentsoylular yine 
de farklarını ortaya koymak için “q” harfinden medet umdular.

Işın Karaca’nın albümü Arabesque ismini taşırken, yine yıl içerisinde benzer 
bir ekip önce İstanbul Arabesque Project, sonra da Orhan Gencebay Tribute Band 
isimleri ile arz-ı endam ettiler. Bu konudaki damarın açılışı ise Fairouz Derin 
Bulut’un Ali Tekintüre güftelerinden oluşan Arabesk albümü ile oldu.
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Müzik Dinleme Medyalarımız

2000’lerin başında her köşe başında görmeye alıştığımız korsan cd üzerinden din-
leye geldiğimiz “wav” ve “mp3” formatlı müzikler, geçmişi çok daha eski olmakla 
birlikte 2000’lerin ortasından itibaren artan bir hızda medyasız bir ortamda inter-
net üzerinden paylaşılmaya başlandı. İnternet’e erişimin nispî olarak ucuzlaması 
köşe başı korsancılara yönelik talebin paylaşım siteleri, e-mule, torent gibi müzi-
kal ortamlara kaymasına ve giderek de rapidshare, mediafire, megaupload, hotfile 
gibi paylaşım alanlarında işlevlerini sürdürmelerine neden oldu.

Yeni dönemde çoğu albüm hakkında en küçük bilgiyi dahi içermeyen forum 
sayfalarından, titizlikle hazırlanan ve belli müziklerde uzmanlaşmış kişisel blog 
sayfalarına kadar müzik paylaşım için yerini buldu.

Myspace, ürünlerini dinleyiciye aracısız ulaştırmak isteyen amatör müzis-
yenlerin seslerini duyurdukları önemli bir platform olma özelliğini sürdürmek-
le birlikte; kuruluş amacı bu olamamakla birlikte müzikal paylaşımlar giderek 
facebook’a doğru kaydı. Facebook’a yönelişin pratik birtakım yararları da oldu. 
1960’lı yıllardan bu yana etkin olmuş pek çok müzisyen kullanım kolaylığı olan bu 
yapının çekiciliğine kapılarak konser fotoğraflarından prova kayıtlarına pek çok 
erişilmemiş materyali takipçilerine sundular.

Bu arada alternatif müzik medyalarına yönelik arayışlar da devam etti. Bu kap-
samda 2010 yılında “micro cd” alternatif bir müzik medyası olarak değerlendirile-
bilir. Micro cd, özellikle cep telefonlarının hafıza kartı olarak kullanılan bir medya. 
Cep telefonlarının önemli bir müzik dinleme aracı durumuna gelmesi nedeniy-
le, bu alanının yasal albümlerle yasal bir zemine çekilmesi çabasıyla Tarkan’ın, 
Sevdanın Son Vuruşu, adlı single albümü micro cd olarak piyasaya sürüldü. Sadece 
MediaMarkt mağazalarında satışa sunulan albümün müzik tüketimindeki eğilim-
lerin yasal bir zemine çekilmesinde bir çığır açabileceği kanaatinde değiliz.

Örövizyon Halleri

Millî avuntumuz, günah keçimiz örövizyonda bu yıl da Batı kulübüne ait olduğu-
muza cümle âlemi inandırma; bu manada İngilizce temsil konusunda mürteci yak-
laşımlarla gündemi meşgul etme faaliyeti de titizlikle yerine getirildi. Örövizyonda 
oluşan rock gruplarının ön plâna çıkması eğilimine paralel olarak Manga grubu 
Oslo’ya gönderilerek We Could Be The Same adlı şarkılarının ismiyle müsem-
ma, bize ait söyleyecek bir sözlerinin olmadığını ikrar ettiler ve ikinciliği aldılar. 
Malum ya, kadınımızı oryantalist harem telakkisinin nesnesi olarak sunan Sertap 
Erener’in koreografisi daha fazla “aferim”i hak ettiği için birinciliği almıştı.

Retro Konserler

2010 yılı geçmişle günümüzün buluşmasında önemli hamlelerin yapıldığı ve orta-
ya konulan müziğin en azından tatminkâr bulunduğu bir yıl oldu.
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Dervişan Konseri

Dervişan, 1974-1977 arasında Cem Karaca’nın en politik plâklarında ona eşlik 
eden, müzikte ise Karaca’yı Anadolu pop’tan kopartıp yetkin bir progresif rock 
şarkıcısı olarak yeniden üretebilmiş bir gruptu.

2007 yılında klavyede Uğur Dikmen, basta Hami Barutçu, davulda Sefa Ulaştır, 
kadrosuna vokalde Levent Baki’yi de ekleyerek yeniden bir araya gelen Dervişan, 
bir süre sonra Uğur Dikmen’in grubun geçmişine yeterince sahip çıkmaması ve 
alâmeti farikası olan 1970’lerin tınısal özelliklerine yönelik analog bir açılıma el-
verişli olmaması nedeniyle yerine İskender Paydaş’ı kadroya aldı. Bu kadro ile 
grup, Şubat 2010’da Balans Müzikhol’de bir konser verdi. Bu konserde, Paydaş’ın 
Hammond org ve analog synthesizerlarla desteklenmiş klavye seti ile 1970’lerin 
ruhuna ve tınısına dönemi bizatihi yaşamış Uğur Dikmen’e göre daha yakın ol-
ması dikkat çekiciydi. Konserde gruba konuk müzisyen olarak yolu Dervişan’dan 
geçmiş Murat Töz (bas),Taner Öngür (elektrik gitar) gibi müzisyenler ve Cem 
Karaca’nın mahdumu Emrah Karaca (solist) da katıldı.

AnaPop, Ustalara Saygı Etkinlikleri

Ülkemizin müzikal hafıza kaybının etkilerinin giderilmesi bağlamında önemli 
bir işlev gören AnaPop etkinliği 15-18 Eylül 2010 tarihleri arasında İstanbul’da 
muhtelif mekânlarda gerçekleşti. Etkinlik kapsamında, atölye çalışmaları, söyle-
şiler, belgesel gösterimleri ve konserler gerçekleştirildi. Ülkemizde 1970’li yıllarda 
elektronik müzik alanında çalışmalar yapan Gökçen Kaynatan’ın EMS synthesizer 
ve elektronik müzik atölyesi, Okay Temiz’in ritim atölyesi dikkat çekici atölye ça-
lışmalarıydı. 1968 yılı Altın Mikrofon birincisi TPAO Batman Orkestrası hakkın-
da hazırlanan ve gruptan İlhan Telli ve Atilla Akman’ın da hazır bulunduğu Kara 
Altından Altın Mikrofona belgeseli ve Tülay German üzerine yapılan Kor ve Ateş 
Yılları adlı belgeseller etkinliğin önemli gösterimleriydi. Tülay German belgeselin-
de kullanılan 1964 yılı As Kulüp görüntüsü ise şimdilik bilinen en eski canlı müzik 
filmimiz olma özelliği taşıyor.

18 Eylül’ü 19 Eylül’le birleştirilen gecede gerçekleştirilen konserde yıllar sonra 
ilk kez özgün kadrosunun olmazsa olmaz müzisyenleriyle yeni kadroyu birleştiren 
Kurtalan Ekspres’in hafızalardan silinmeyecek bir performansını izledik. Grubun 
eski üyeleri Caner Bora (davul, 1975-1990), Celal Güven (vurmalılar, 1971-1990) 
ve Ohannes Kemer’in (gitar, yaylı tambur, saz, 1971-1978) de katıldığı kadro gru-
bun 1981’den bu yana çalmadığı Ham Meyvayı Kopardılar Dalından düzenleme-
leri ve yeniden çift davul ve vurmalı tınılarıyla Barış Manço’nun bile sağlığında 
sahip çıkmadığı tınısal anlayışa dönüş yaptılar.

Osman İşmen Orkestrası, 1970’ler ve 1980’lerde TRT Ara Müzikleri ile özdeş-
leşen senkopsuz; ancak çoksesli türkü ve klâsik Türk musikisi düzenlemeleri ile 
tanınmaktadır. Bu anlamda, Diskomatik Kâtibim (1978), Disko Madımak (1979) 
ve Disko Türkü (1980) albümleriyle Kemal Sunal filmlerinden TRT’ye kadar ha-
yatımıza damgasını vurdu. Sonraki yıllarda aranjör olarak kâh orkestrası ile kâh 
stüdyo ekipman ve müzisyenleri marifetiyle Disko Gencebay, TRT Ara Müziği gibi 
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albümlerin yanı sıra Seyyal Taner’den Zeki Müren’e, Ahmet Kaya’dan İbrahim 
Tatlıses’e kadar albümünü baştan sona teslim almadığı neredeyse tek bir şarkıcı 
kalmadı. 1990’ların ikinci yarısından itibaren Jazz Eastern adlı alaturka caz çalış-
malarına yoğunlaşan İşmen, ilk kez 2009’da ünlü orkestrası ile eski repertuarını 
çalmak üzere geri döndü. AnaPop etkinliğinde ise İşmen ve Orkestrası Diskomatik 
Kâtibim ve Disko Madımak albümlerinin geniş bir özetini çaldı. Akabinde, 
1970’lerin bir başka önemli aranjörü ve enstrümental folk plâklarıyla ünlü gitarist 
/ sazcısı Zafer Dilek’in katılımıyla önce Fidayda (1975 yılında yayınlanan plâkta 
sazı Arif Sağ çalıyordu), sonra da hem Alpay’ın vokaliyle, hem de enstrümantal 
olarak bildiğimiz Yekte’yi zengin bakır sazlarla icra ettiler.

Osman İşmen Orkestrası, Zafer Dilek sonrasında Erol Büyükburç’a eşlik etti. 
Büyükburç’un repertuarı ise çok manidardı. İlk şarkı Türkiye’nin popülerlik ka-
zanan ilk folk düzenleme plâğı olan Kara Tren’in (İlk düzenleme Doruk Onatkut) 
Osman İşmen aranjesi ile yeniden sunumuydu. Kara Tren, Erol Büyükburç ta-
rafından sahnede seslendirilmiş olmakla birlikte plâk yapılmamıştı. İkinci şarkı 
ise Erol Büyükburç’un sadece sahnede seslendirdiği ve kendi orkestrasının 1959 
gerçekleştirdiği ilk folk aranjmanı olan Eminem idi. İki şarkı da müziğimizin Batı 
müziği icra eden orkestraları dans salonlarından çıkartıp Anadolu turnelerine ve 
giderek TRT-dışı yerlileşmeye yönlendirdiği bir dönemin ilk kilometre taşlarıydı. 
Bu anlamda, AnaPop etkinliğinin en önemli saygı duruşunu Erol Büyükburç’un 
yorumladığı bu iki şarkı gerçekleştirdi.

1960’ların âdeta bir okul gibi çalışan orkestrası Gökçen Kaynatan Show 
Orkestrası, Ahmet Tuzcuoğlu, Aslan Süllam, Herman Heder gibi özgün kadrodan 
müzisyenlerin yanı sıra bir başka eski müzisyen Faruk Dayıoğlu ve kuşağımın 
müzisyenleri Raşit Pekmezci, Barış Göker ve Burcu Ünal’dan oluşan kadrosuy-
la Kaynatan’ın bestesi plâklaşmış bir bestesi olan Moda, elektronik müzik ens-
trümanlarıyla kaydettiği Pencerenin Perdesini isimli çalışmalarını yorumladı. 
Kaynatan’ın tamamen analog makara bantlarla çalışan flanger ekosu ve dijital 
gitarı ile 70’li yaşlarını sürerken deneysellik ve özgünlükten ödün vermediğini 
gösterdi.

Kaynatan ve Orkestrası, Selçuk Alagöz, Metin Ersoy, 1967 yılı Altın Mikrofon 
birincisi Mavi Çocuklar’dan Dinçer Erdoğan ve Erkut Taçkın’a eşlik ettiler.

Rock müziğinin yerlileşmesi, abartılı Anadolu pop vokalli ve heavy metal 
mantıklı düzenleme ile şehirli, kırılgan ve bozuk diksiyonlu (gâvur ağızlı) rock’ın 
panzehiri olma konusunda adaylığını 1998 yılından bu yana sürdüren Replikas, 
bu geceye Anadolu pop klâsiklerinden oluşan bir repertuarla katıldı. Grubun bu 
anlamda geçmişte yapılan bu eserleri tıpkı caz ve blues standartları gibi yerli rock 
müziğinin standartları hâline getirdiğine şahit oluyoruz. Yorumladıkları eserle-
rin temel esprisi ve trafiğine sadık kalarak deneysel damarını kaybetmemiş bir 
Anadolu pop örneği sundu Replikas. Finalde de Anadolu popu kendi mantıklarıyla 
işledikleri eserleri olan Fakir’le grubun tekil performansını tamamladılar.

Konserin, Replikas Derdiyoklar’a Karşı, adlı bölümü ise Türküola firmasının 
sadece Almanya gurbetçi pazarı için desteklemiş olduğu düğün müzisyeni, disko 
folk grubu ve deneyselliği bir Truva atı gibi bünyesinde gizleyen Derdiyoklar ile 
Replikas aynı sahneyi paylaştılar. 1979 yılında ilk albümünü yapan grup, Ali Ekber 
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Aydoğan’ın saz, gitar-saz-cura’yı birleştiren entrümanı ile İhsan Güvercin’in ilginç 
bir akustik ve biçime sahip “tom” davulların ağırlıkta olduğu davul seti ile ticari 
(düğün) müziği ile rock, psychedelic, blues gibi türleri “disko folk” adını verdikleri 
türde toplamıştı. Sahnede White Stripes, T-Rex gibi grupların yaptığı gibi basgitar 
veya kontrbas kullanmadan davul ve gitar ile çiğ; ama oldukça etkili bir müziği 
icra ettiler.

Ses düzeninden kaynaklanan sorunlar, konser salonunun başlangıçta ilân edi-
len İMÇ gibi halka açık ve alkolsüz bir mekân olmaması tabiri caizse “hafta sonu 
dağıtmasına” çıkmış eşhasın da konser alanına yayılmasına yol açması etkinliğin 
handikaplarıydı. Öte yandan kuşaklar arası kopukluk olarak tabir edilen hâdisenin 
bir nebze olsun azaltılması; en azından kopukluğun sona ermesini isteyenler lehi-
ne bir vuslat teşekkülü açısından önemli bir etkinlikti.

Diğer Konserler

7. Konya Uluslarası Mistik Müzik Festivali
22-30 Eylül 2010

Bu kapsamda; 22 Eylül 2010’da Hossein Alizadeh & Hamavayan Ensemble ta-
rafından Fars Klâsik Müziği, 23 Eylül’de Gamelan Semara Ratih tarafından 
Bali’nin Gamelan müziği, 24 Eylül 2010 tarihinde Soul to Formosa tarafından Çin 
Geleneksel Müziği, 25 Eylül’de Alash Ensemble tarafından Tuva Geleneksel Müziği 
ve Kaylama, 26 Eylül’de Tropos Bizans Korosu tarafından Ortodoks Kilise Müziği, 
27 Eylül’de Mehr Ali & Sher Ali Qawwal tarafından Nusret Fatih Ali Han’ın geniş 
kitlelere tanıttığı Pakistan “Qawwali” müziği, 28 Eylül’de Toumani Diabaté tara-
fından Mali’nin Kora müziği, 29 Eylül’de Nirmala Rajasekar tarafından Hindistan 
Karnatik Müziği, 30 Eylül’de ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf 
Müziği Topluluğu tarafından Türk Tasavvuf Müziğinden Örnekler ve Semâ Töreni 
gerçekleştirildi.

İstanbul Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu 36. Yılı

İstanbul Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu 36. yılını, 2010-2011 sanat sezonunu 
24 Ekim’de Cumhuriyet konseri ile açtı.

Kültür Bakanlığı tarafından 1975 yılında kurulan İstanbul Devlet Klâsik Türk 
Müziği Korosu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devlet tarafından yapılandırılan ilk 
Türk Musikisi icra kurumudur. Tarihçi, yazar ve müzikolog Yılmaz Öztuna’nın, 
dönemin hükümeti nezdinde yaptığı altyapı çalışmalarının üzerine, Prof. Nevzad 
Atlığ tarafından kurulan koronun ilk şefi ve ilk sanat kurulu başkanı da Atlığ’dır.
Koronun şefliğine, Ağustos 2006 tarihinden itibaren Fatih Salgar; şef yardımcılığı 
görevine ise Birol Yayla getirildi. 24 Ekim’de Cemal Reşit Rey Konser Salonunda 
gerçekleştirilen konserde Münip Utandı, Birol Yayla, Aziz Şenol Filiz, Samim 
Karaca, Taner Sayacıoğlu ve Lütfiye Özer solist olarak yer aldılar.
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Neşet Ertaş Konseri

Türk halk müziğinin ustalarından Neşet Ertaş, Avea Harbiye Açık Hava Konserleri 
kapsamında 23 Temmuz 2010 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava 
Sahnesi’nde bağlamasıyla bir konser verdi. 55 senedir sahnelerde olan saz, söz ve 
ses ustası Ertaş’ın konserini yüzlerce türkü sever büyük bir keyifle izledi.

U2 Konseri

İğreti insan hakları savunucusu U2, 360° Tour kapsamında 6 Eylül 2010’da 
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bir konser verdi. Muhtelif politik akislerinin 
arasında nispeten az konuşulan husus U2’nun Brian Eno yapımcılığında gerçekle-
şen The Unforgettable Fire (1984), The Joshua Tree (1987), Achtung Baby (1991), 
All That You Can’t Leave Behind (2000) ve Zooropa (1993) albümlerinin grubun 
nispeten sofistike bir biçimde algılanmasına neden olduğu ve U2 müziğinin temel-
de basit bir rock kavrayışına dayandığıydı.

Halıcı Bilgisayarla Müzik Yarışması 

Gelenekselleşmiş olan ve bu yıl on yedincisi gerçekleştirilen Halıcı Bilgisayarla 
Müzik Yarışmasında bu yıl da bilgisayar teknolojileri, midi ve vst enstrümanla-
rın ağırlıkta olduğu müzikal çalışmalar yapan genç müzisyenler için önemli bir 
platform olmayı sürdürdü. 23 Eylül 2010 tarihinde sonuçlanan yarışmada Deep 
Reflections adlı eseriyle birincilik ödülünü Yavuz Durak alırken ikinci Earthlings 
adlı eseriyle Sedat Yüce, üçüncü Nical Spirit adlı eseriyle Ali Tolga Demirtaş oldu.
Öte yandan yaptıkları esere ilişkin imgeyi Türkçe ifade etmeme konusundaki ısrar 
anlaşılır gibi değil. Yıllarca Türkçenin yaptıkları müziğe uygun olmadığını söyle-
yen muhafazakâr Batıcılardan en az muhafazakâr alaturkacılar kadar muzdarip 
olan ülkemizde bu önyargıyı kırabilecek bir anlayışın gelişmesini halen ümitle 
bekliyoruz.

2010 Ali Ufkî Yılı, Ali Ufkî 400 yaşında

Kültür tarihimizde Ali Ufkî adıyla tanınan Albert Bobowski, devlet işleriyle ilgili 
siyasi görevleriyle Osmanlı devlet tarihinde önemli bir isim olduğu kadar müzik 
ve sanat adamı kişiliğiyle ve eserleriyle de Osmanlı-Türk müziğinin önde gelen 
kaynakları arasında sayılır. 2010 yılının bu usta müzikçinin 400. doğum yıldönü-
mü olması, uluslararası bilim ve sanat platformlarında gündeme getirilmesi için 
önemli bir fırsat imkânı sundu.

İstanbul Kültür Başkenti 2010 kapsamında Ali Ufkî’nin uluslararası ölçekteki 
bir bilim ve sanat etkinliğiyle mercek altına alınıp, 400. yaşdönümü olan bütün 
2010 yılında geniş ölçekli bir etkinlikler dizisiyle anıldı. Bu proje, Türk bilim ve 
sanat çevrelerinin uluslararası platforma açılması anlamında da önem taşıyor. 
Projeyle, Türk Musikisi tarihindeki önemli yerini eksen alarak, Ali Ufkî’nin sa-
natsal varlığı özelinde erken dönem Osmanlı musikisinin daha yakından tanıtıl-
ması ve dönemin müziğinin 18. ve 19. yüzyıl musikisiyle farklarının vurgulanması 
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amaçlandı.
Etkinlik projesinin çıktıları olarak konserler, cd ekiyle desteklenmiş kitap ya-

yını ve uluslararası bilim ve sanat çevrelerinden çağrılacak Ali Ufkî uzmanlarının 
katılımıyla düzenlenen panel belirlendi.

Salkım Söğüt

Bayram Bilge Tokel’in hazırlayıp sunduğu Salkım Söğüt programı Mart 2010 tari-
hinde Ülke TV’de yayına başladı.

Türkülere sadece gönlünü değil, ömrünü de vermiş değerli sanatçı Bayram 
Bilge Tokel’in sesiyle ve sazıyla hayat verdiği Salkım Söğüt’te her hafta sanatçı ko-
nuklarla türküler söyleniyor, türküler üzerine konuşuluyor. Salkım Söğüt’te türkü 
klâsikleri orijinaline uygun olarak icra ediliyor, yöre, tavır ve üslûplar öne çıkarılı-
yor ve program sanatçı konuklarla zenginleşiyor.

1957 Yozgat doğumlu Bayram Bilge Tokel, MEB Halk Müziği Danışma Kurulu 
ve Kültür Bakanlığı Repertuar Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1979 yılında Gazi 
Üniversitesi Yüksek Teknik Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Türkiye Yazarlar 
Birliği’nde 14 yıl yönetim kurulu üyeliği, 7 yıl genel sekreter, 4 yıl genel başkan 
yardımcılığı görevlerinde bulunarak yönetim kurulu şeref üyesi oldu. Hisar dergi-
sinde yayımladığı şiirlerle başlayan sanat-edebiyat hayatı, pek çok dergide yayım-
lanan edebiyat, şiir ve müziğe dair deneme, eleştiri türünde yazılarla devam etti. 
Zaman, Yeni Şafak, Yeni Ufuk ve Sağduyu gazetelerinde köşe yazısı yazdı.

1989’da Kültür Bakanlığı tarafından gönderildiği ABD Maryland Üniversitesi 
Etnomüzikoloji bölümünde halk müziği ve bağlama dersleri verdi. İlk albümü 
ABD’de yayınlandı. Kalan Müzik arşiv serisinden Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, 
Çekiç Ali, Neşet Ertaş, Bayram Aracı, Refik Başaran ve Nida Tüfekçi gibi türkü 
ustalarının albümlerini ve Kurtuluş Savaşı ve Cephe Türküleri’ni hazırlayıp ya-
yınladı.

Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği Topluluğu’nda sanatçı ve Gazi 
Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan sanatçı, 2004-2007 yılları ara-
sında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Bu 
görevinden 2007 yılında emekli oldu.

Sanatçının, Bir Yer Üşür (şiir, MEB, Ankara 1995) ve Neşet Ertaş Kitabı 
(Akçağ, Ankara 2000) adlı yayınlanmış iki kitabı da bulunmaktadır.

Sonuç Yerine

2010 yılı var olan müzikal malzemenin yeniden ele alınması açısından umut verici 
bir yıl olarak göze çarpıyor. Mevcut müzikal medyaların kullanımı veya telif hak-
larına ilişkin düzenlemelerin fiilî hayata intibakı ile birlikte gelecek yıllara ilişkin 
bambaşka bir müzikal hayat yaşama ihtimalimiz halen var olmaya devam ediyor. 
Öte yandan Flört ve Barış Büyük’ün analog hamlesine rağmen sona ermeyen diji-
tal kayıt hâkimiyeti, “fazla Türk olmak” gibi nedenlerle klip veto eden televizyon 
kanalları ve müzik okuryazarlığımızın azalması gibi nedenlerle daha mutlu bir ge-
lecek şimdilik uzak bir ihtimal görünümündedir.
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2011 yılında analog kayıt konusunda atılan cesur adımların, basılı dergilerin 
web dergileriyle paralel bir biçimde okuyucu ve finansmana sahip olarak devam 
edebilmesinin yanı sıra kolay çoğaltılır dijital formatlardan çıkıp, müziği değerli 
kılan analog kaynaklara (plâk, kaset, kartuş vb.) dönüş, hem müziğin kolay çoğal-
tılırlığını, hem de dijital kayıtta yaşanan kaybı önleyecek; müzik dinlemenin özel 
bir eylem olduğu günlere dönüşe katkıda bulunacaktır. Öte yandan; bu dönüşün 
analog ve dijital arasındaki farkı algılayan dinleyicinin analog kaydın güçlü yön-
lerini yansıtan müzikleri ve iyi yapımları tüketebilmesi için geçerli olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır. Bu anlamda harcı âlem müzik üretip aşırı kâr elde etmeyi hayal 
edenlerin bu konuda pek fazla ümitli olmamaları ve “korsana hayır” gibi beylik 
sloganlara sığınabilecekleri kanaatinde değiliz.

Müzik okuryazarlığının artışı için ise öncelikle internet kaynaklarının insan 
okuma alışkanlıkları ve insan doğasının bilgi edinme yolları açısından elverişsizli-
ği konusunda idrakimizi güncellememiz gerekmektedir. İnternetin yaygınlaşma-
sına rağmen halen bilgi değil, havadis üreten bir kaynak olduğu ve bu havadisler 
üzerinden musiki tefekkürünün telakkisinin bile olanaksız olduğu gözden kaçırıl-
mamalıdır.





sinema

Yavuz Altınışık
Gülcan Tezcan





BİR FİLM FABRİKASI OLARAK HOLLYWOOD
Yavuz Altınışık

19. yüzyılın başlarında sinemanın dünya ölçeğindeki yaygınlığı, Amerika’nın si-
yasi ve askerî alanda sürdürdüğü etkinlikle birebir bağlantı içindedir. Ticari bir 
sektör olarak sinemanın işlerliğinin devamı, arkasındaki gücün büyüklüğüyle 
orantılı bir şekilde yürütülür. Büyük olmanın gereği sadece ekonomik, siyasi ya 
da askerî alanda var olmakla sınırlı değildir. Sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda 
da boy gösterebilmenin büyük olmakla organik bir bağı vardır. Dolayısıyla burada 
büyümenin “göz”le ilgili kısmını belki de sinema sektörüyle değerlendirmek gere-
kecektir. Bir büyüklük değerlendirme aygıtı olarak gözün görme biçimine birta-
kım politik alt anlamlar yüklenmesine, sinema sektörünün alışageldik bir formu 
olarak bakılabilir. Amerika’nın ve dolayısıyla Hollywood’un görsel olanla bu denli 
temasta olması, Amerikan bilincinin görünür olma hevesiyle doğrudan ilişkilidir. 
Her alanda büyük olmayı hedefleyen bir bilincin, etkin görsellik formüllerine kafa 
yorması gözün, bu bilinç katındaki kutsallığına da işaret eder. Dikkate değer olan 
şudur ki burada kutsallık gözle başlar, algılama biçimiyle değil!

Büyük binaların, büyük araçların ve büyük biçimlerin her türlüsüne olağanüs-
tü anlamlar yükleyen bu algılama biçiminin, insanlık için kurtarıcılık iddiasında 
bulunan bir ideolojiye sarılmış olduğu da söylenemez. Kültürel atmosferini her 
türlü kültürün inkârıyla oluşturan bu yıkıcı yaklaşım, bir kültür ya da ideolojinin 
görünürlüğünden ziyade, bir kültürsüzlüğün, bir ideolojisizliğin görünürlüğüyle 
kendisini yapılandırmıştır. Bu anlamda Hollywood sineması hiper-görsel bir for-
mülün biçimlendirdiği bir oluşumun adıdır. Anlatımın hiper-görselliğiyle insan 
zihnine oturtulması Hollywood’un kutsalları arasında sayılır. Mahremin ifşası ya 
da cinselliğin aşırılaştırılarak görünür kılınması hiper-görsellik takıntısının sınır 
tanımaz bir kuralıdır. Her türlü imgenin, her türlü algının biçim değiştirmesi için 
sarf edilen bu çaba başıboş hareket etmenin serbestlik alanına girdiğinden, görsel 
efektin hızı ve sansürsüzlüğü pornografik bir üslûbun belirlemesiyle büyütülmüş-
tür. Belirginliğini bu denli bir aşırılığa dayandıran görselliğin zihinsel tahribatı ise 
ideolojik bir çıkarıma götürmez bizi. Tam aksine bu, tersten alınmış bir ideoloji-
nin yıkımına işaret eder. Sebepsiz bir büyüme aşırılığı ile davranışlarına yön tayin 
eden bu biçim(sizlik), sadece gözün büyük algısına doğru bir atılım gerçekleştirir. 
Dolayısıyla Hollywood’un gerçeği, kendi görselliğiyle oluşturulmuş bir gerçektir. 
Bu durumun, kendi kendisinin imgesini yaratabilme kabiliyeti olarak da okunma-
sı mümkündür.
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Bu yapay gerçeklik imgesinin toplumsal plândaki karşılığı bir hakikate değil, 
daha çok büyücülüğe denk gelir. Bu, geleneksel anlamda sözün ya da sesin efektif 
karşılığı değil, gözün algısına sunulmuş bir görsellik büyüsüdür. Hollywood’un si-
nema alanında yaygınlaştırdığı bu “büyüsel etkinlik”in dünya çapında bir karşılık 
bulması, insan fıtratının görünür olana meylindeki zafiyetin açığa çıkartılmasıyla 
gerçekleştirilmiştir. Uyarılma anlamında görmenin ses ve sözden daha etkin ol-
masını insani bir zafiyet olarak keşfeden Hollywood, bütün birikimini bakmanın 
ve görmenin üzerine inşa etmiştir. Buradaki görünürlük işlevinin, duygu davra-
nış katmanında bir tahribatın gerçekleşmesine adanması görünür olanın sadece 
“göz”le olan ilişkisiyle açıklanabilir. Görüntü ne kadar ihtişamlı olursa tahribat o 
kadar elverişli olacaktır. Gözün alabildiğince aşırı imgelerle doldurulması zihinsel 
işlevin bertaraf olmasına sebep olacağından görselliğin pornografikliği duygusal 
anlamda bir karşılık bulamaz. Dolayısıyla Hollywood sinemasının Uzakdoğu, Av-
rupa, Asya ve Avrupa dışı sinemalarıyla arasındaki açık ara farklılığı duygusal iş-
levindeki yoksunluğundan ileri gelir. Bu anlamda diğer sinema sektörlerinin Holl-
ywood sineması karşısında yaklaşım bakımından farklılıkları vardır.

Diğer yandan popüler kültürün tüketime dayalı açlığını tatmin etmek için kol-
ları sıvayan Hollywood sinemasının, tam olarak Amerikan mantığıyla paralellik 
arz ettiği görülecektir. Bir şeyin kalıcı olmasındansa kolay hazmedilebilir büyük-
lükte olmasını tercih eden bu mantık, işin sadece büyüklüğüyle alâkalıdır. Ve 
beyaz perdenin büyük saldırganlığı sadece ticari alış verişin hızını artıracak bir 
formülü sunar izleyicilere. Hollywood için tüketme kavramı görsellik kavramıyla 
aynı oranda büyütülmüş bir kavramdır. “Büyük ürettiğin kadar büyük tüket” al-
gısıyla film sektörünü yönlendirmesi işin ticari tarafını da önemseyen bir meka-
nizmaya sahiptir. Bu ticari faaliyetinin işlevselliği de Oscar törenleriyle hâl yoluna 
konulmuştur. 60’lı ve 70’li yıllarda anlam bakımından daha ele avuca gelir filmler 
üreten Hollywood son dönem filmleriyle sadece klişenin peşindedir ve bu normal-
leşen sapkınlık hâli durmadan kendini tekrar eden bir üretim sürecinden geçmek-
tedir. Bu anlamda aynı konu etrafında yapılmış onlarca filmi görmek mümkün. 
Hollywood sinemasının bu bariz handikabı görünüşe bakılırsa pek de değişeceğe 
benzemiyor.

Bir film endüstrisi olarak Hollywood, aşırı göstergeleri ve büyüklük takıntısı 
sebebiyle üslûbunu örtük bir pornografinin biçimlendirmesine bırakmıştır artık. 
Son yıllarda görsel, sessel ve biçimsel efektlerindeki aşırılığıyla rahatsız edici bir 
dili ekranlara yansıtan Hollywood, tezgâhında işlediği anlatım biçimlerini son de-
rece soyut bir dilin olanaklarına bırakmıştır. Bu bakımdan, hiçbir şey söylememek 
ya da var olan söylemi değişik anonslarla tekrarlamak Hollywood için artık alışa-
geldik bir davranış tarzı olduğunu söyleyebiliriz. Sadece son dönem filmlerine ba-
karak yapılacak toplu bir değerlendirme bile bu tekrarlamanın büyüklüğünü açığa 
çıkarmaya yetecektir. Tekrarlamanın ya da sonsuz bir büyüklenme olarak sürek-
li kendi kendinin imgesini oluşturmanın adı, artık dünyaya dayatacak bir şeyin 
kalmadığı olarak okunabilir mi acaba? Amerikan iktidarı, Hollywood aracılığıyla 
artık neyi dayatabilir sorusu da burada cevap beklemektedir? Liberal ekonomi ya 
da kapitalist dünya görüşünün davranış biçimleri bu anlamda bir dayatma unsuru 
olabilir mi? Bugün Afganistan’da bile coca cola için bir pazar oluşturulabilmişse 
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bu türden bir dayatmanın ne anlamı olabilir? Tüm bunlar dolayısıyla, politik ola-
rak anlatımını kaybeden Hollywood’un, yeni anlatım olanaklarına sarıldığı da ay-
rıca değerlendirilebilir. Bu yeni anlatım ya da dayatma biçimleri genellikle cinsel 
tercihler ya da bir kamuoyunun tepkisine maruz kalmış bir konu nedeniyle hak-
lılık arama endişesi üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Eşcinsel ilişkileri (Asingle 
Man), Irak işgali (The Hurt Locker) ya da dünyanın sonu (Avatar) gibi konulardan 
başka seçeneği kalmayan Hollywood, kısır bir döngünün içinde yuvarlanmakta-
dır. Ve bu filmlerin aldığı ödüller göz önüne alındığında Hollywood’un bütün dün-
yaya armağan edeceği yeni bir anlatım olanağına sahip olduğu görülecektir ki, o 
da “Özne’nin İktidarsızlığı”dır.

Tersten bir işleyiş olarak ele alınan bu iktidarsızlık yeni bir kuşağın yaratımı 
için başlatılmış bir projeye benzemektedir. Sinir uçları alınmış, itiraz etme olası-
lığı bulunmayan, cinsel açıdan kimliksiz yeni bir kuşak tasarımı böylece tezgâh 
üzerine konulmuştur. Buradan bakılınca Hollywood’un kültürel açıdan amaçsız 
kalmışlığını da görmek mümkündür. Dilini kaybetmiş, anlatım olanaklarının ger-
çekliğini yitirmiş bir soyutluğun içinde yön arayan bu amaçsızlık postmodern tu-
tumun hâkimiyeti altında yeni anlatım olanakları arayışına yönelmiştir. Şimdilik 
Hollywood için tek çıkış yolu, amaçsız bir gidişatın saçmalığında aranmaktadır.

Avatar

Titanic, Aliens ve Terminatör gibi gişe rekorları kıran filmlerin yapımcısı James 
Cameron’un yazıp yönettiği Avatar, üç boyutlu sinema tekniği ile 2010 yılının en 
yüksek bütçeli yapımlarından biri olarak seyirci karşısına çıkarıldı. Avatar filmi 
dolayısıyla üç boyutlu görsellik, sinema literatüründe yerini sağlamlaştırmış oldu. 
Avatar, her ne kadar gelecekle alâkalı bir bilimkurgu filmi olsa da verdiği mesaj-
lar dolayısıyla günümüz dünyasına yönelik eleştiriler barındıran bir içeriğe sahip. 
Filmde ele alınan eleştirilere bakılacak olursa, bu eleştirilerin hedefinde tüketim 
toplumunun önlenemez hırsından ziyade, o toplumu yönlendiren sistemin işleyi-
şine yönelik bir saldırı olduğu görülecektir. Eleştiriler bir toplumun bilinçaltında-
ki çarpıklığa değil, daha çok o toplumu yönlendiren sistemin üzerinde odaklan-
maktadır. Oysaki bu noktada yapılacak olan eleştiri en nihayetinde; yiyip tüketen, 
her önüne geleni sömüren, bütün imkânlarını kapitalizmin oburluğuna adayan 
toplumsal bilinçaltının kodlarına yönelik olmalıydı. Bu eleştirel eksikliğiyle Ava-
tar, sadece görsel bir şölenin ötesine geçememiştir.

Diğer yandan filmde işlenene konu itibariyle, çürümeye neden olan sistemin 
kurucuları, bu çürümenin çözümünü de kendinde görme eğilimindedir. Dünyanın 
yozlaşmasına sebep olanlar bu yozlaşmanın tamirini de yine kendileri yapacaktır. 
Yıkım Amerika’dan gelmiş olsa da tamiri yine Amerikalı bir kahraman tarafından 
gerçekleştirileceğinden yıkım da yapım da hep aynı adresi gösterecektir.

Avatar filmi olağanüstü pazarlama faaliyetleriyle kitlesel anlamda bir çekim 
gücüne ulaştırılmış filmler kategorisine sokulabilir. James Cameron’un daha ön-
ceki gişe hâsılatları da bu pazarlama faaliyetinin verimli neticeleri arasındadır. 
300 milyon dolarlık yapım maliyetine sahip olan Avatar’ın, sadece pazarlanma-
sı için ayrılan para bu rakamın yarısına tekabül ediyor. Bu denli yüksek bir pa-
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zarlama maliyetinin sonucu da elbette ki gişe rekoru olarak bir sonuç verecektir. 
Kitlesel anlamda pazarlamanın nasıl bir sonuç vereceğini daha önceki filmleriyle 
tecrübe eden Cameron’nun, görselliğe kattığı üç boyutlulukla bu pazarlama işini 
ikiye katladığı söylenebilir. Dolayısıyla Avatar, pazarlama sonucunda kabul gören 
bir film olmanın ötesine geçememiştir.

Anlattığı hikâyenin kurgusu ise birçok eski filmin senaryosuyla büyük benzer-
lik taşıdığından sadece teknik açıdan ortaya koyduğu yeniliğiyle farklılığı vardır. 
Özellikle Kurtlarla Dans (1990) filmini izlemiş olanların, Avatar filminin Kurtlar-
la Dans filminden birebir alıntılar yaptığını görmeleri mümkün. Hatta Avatar’ın 
hikâyesi her şeyiyle Kurtlarla Dans’a benzer. Avatar’ın Kurtlarla Dans filminden 
tek farkı ise teknik ve görsel anlamda gösterdiği başarıdır. Dolayısıyla James Ca-
meron var olan bir kurgunun üzerinde birtakım teknik farklılıklar yaratarak işi ko-
tardığını söylemek gayet yerinde bir tespit olacaktır. İki filmde de ele alınan baş-
kahramanlar arasında bile birebir benzerlikler vardır. Avatar’daki felçli deniz pi-
yadesi Jake Sully (Sam Worthington) ile Kurtlarla Dans’taki ayağı yaralı üsteğmen 
John Dunbar’ın (Kevin Costner) karakterleri birbirinin aynısıdır. John Dunbar’ın 
bir sınır karakola gönderilmesine karşılık Jake Sully dünya ötesinde bir uç bölge 
olan Pandora’ya gönderilmiştir. Dunbar’ın tuttuğu el yazmalı günlüğüne karşılık 
Sully’nın günlüklerini tuttuğu video kayıtları vardır. Dunbar’ın tanıştığı yerli Sui 
kabilesine karşılık Sully’nın aralarına karıştığı N’avi ırkı vardır. Bu ve benzeri ör-
nekler çoğaltıldığında James Cameron’nun çok da özgün bir senaryoya sahip ol-
madığı görülecektir. Senaryosunu özgünlükten ziyade, kendinden önce yazılmış 
senaryoların parçalarıyla oluşturan Avatar, medya aracılığıyla yapılan pazarlama 
faaliyetiyle gişe anlamında büyük bir rekor kırsa da çıkışındaki iddiası yaptığı pa-
zarlamanın büyüklüğü karşısında sönük kalmıştır. Buna rağmen Oscar’da en iyi 
görüntü efekti, en iyi sanat ve görüntü yönetmenliği dalında ödüller alan Avatar 
iddiasını az da olsa taçlandırmıştır.

The Hurt Locker

2010 yılının en gözde filmlerinden biri de “savaş bir uyuşturucudur” mottosuyla 
sinemaseverlerin beğenisine sunulan The Hurt Locker filmiydi. Öyle ki film, en 
iyi yönetmen, orijinal senaryo, en iyi ses, montaj ve kurgu dallarında Oscar alarak 
Avatar’ı geride bırakmış oldu. Hollywood sinemasının kadın yönetmenlerinden 
olan Kathryn Bigolow’un bu “bahtı açık”lığında, James Cameron’nun eski eşi ol-
masının payının da hesaba katılması gerekir. Bu açıdan bakılınca Oscar çekişmesi 
daha çok eski karı koca arasında geçmişe benziyor. Filmin yönetmeni bir kadın 
olunca, savaş gibi bir konunun daha esnek ve tarafsız işleneceği düşünülüyor; ama 
filmin bütünü göz önüne alındığında esneklikten ziyade, manipülasyona varılmış 
bir hava teneffüs ediliyor.

Irak’ta bomba imha uzmanı olarak görev yapan Amerikan askerlerinin psikolo-
jik gerilimini perdeye yansıtmak isteyen Bigolow, her ne kadar politik mesaj bom-
bardımanından uzak durmaya çalışsa da filmin anlatım olanaklarına bakılınca bu 
mesajın örtük bir şekilde de olsa kitlelere yedirildiği görülmektedir. Bu açıdan, 
bir kadın gözüyle savaşın hunharlığına dikkat çekmek isteyen yönetmen, vizörü-
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nü tam bir oryantalist yaklaşımın gereğine ayarlamış durumdadır. Filmde ele alı-
nan kötü karakterlerin tamamının Iraklı olması, Amerikan askerlerine porno film 
ayarlayan ıraklı çocuğun Beckham adıyla çağrılması, Ortadoğu insanının çocuk 
cesetleri içine bomba yerleştirecek kadar vahşi gösterilmesi filmin alt metnindeki 
mesajın ne anlama geldiğini açıkça göstermektedir. Açılış sahnesini gizli bir pepsi 
reklâmıyla aralayan The Hurt Locker, bütün göndermelerinde Amerikan askerle-
rinin iyi niyetlerine karşılık bölge insanının kaba ve anlayışsız tutumunu hedefler. 
Film boyunca Amerikan kuvvetlerinin bir işgal gücü olarak değil de sanki kurtarıcı 
vazifesiyle Irak’ta bulunduklarını vurgulayan bir tutum sergilenmiş. Dolayısıyla 
film, birkaç “iyi niyetli” Amerikan gencinin Irak halkı için sergiledikleri canhıraş 
çabayı göstermenin ötesine geçememiş. Böylece, hafızalara kazınan bir milyona 
yakın insanın öldürüldüğü, işkencelerin ayyuka çıktığı Irak görüntülerinin yerine 
birkaç Amerikan askerinin iyi niyetli çabaları yerleştirilmeye çalışılmış.

Diğer yandan film izlendikten sonra akılda birkaç görsel efekt ve yakın çekim 
harikasından başka bir şey kalmaması filmin ele aldığı hikâyede bir samimiyet ek-
sikliği olduğunu göstermektedir. The Hurt Locker, Irak’ın işgal edilmesinin altın-
da yatan sebeplerle ilgilenmek yerine daha çok işgal altındaki bölge insanının bu 
“masum” Amerikan askerlerine karşı aldıkları sert tutumları irdelemesi tam anla-
mıyla taraf tutmanın karşılığına denk gelir. Film de öyle tuhaf bir manipülasyon-
lara başvurulmuş ki film boyunca “öteki” olarak konumlandırılanların Iraklılar mı 
yoksa Amerikalılar mı olduğu duygusu bile tam olarak bir yere oturtulamıyor Her 
ne kadar yılın en iyi senaryo ödülüne layık görülse de filmin gerçekçilik bakımın-
dan çok büyük hatalar içerdiğini de ayrıca belirtmek gerekir.

İşlediği konu savaş olmasına rağmen film, savaşın gerektirdiği aksiyonel tu-
tumdan oldukça uzaklaştırılmaya çalışılmış. Bu minimize edilmiş aksiyonellikten 
de filmin gerçekliğinin altı doldurulmaya çalışılmış. Bu durağan yapısıyla daha 
çok belgeselvari bir tarafa sahip olan The Hurt Locker, savaş bir uyuşturucudur 
aforizmasının altını bile doldurmuş sayılamaz. Evet, savaş bir uyuşturucuysa da 
bu uyuşturucunun bağımlısı kimdir sorusuna aslâ cevap veremeyecek bir savruk-
luğa sahip. Tüm bunlar dolayısıyla The Hurt Locker filminin aldığı Oscar ödülleri 
filmin senaryo ve kalitesinden ziyade, Irak işgaline aklanmasına adandığını söy-
leyebiliriz.

El Secreto De Sus Ojos

2010 yılının en görkemli filmlerinden biri olan ve Türkçeye “Gözlerindeki Sır” ola-
rak çevrilen El Secreto De Sus Ojos’un en iyi yabancı film ödülü dalında Oscar almış 
olması, filmi izleyenler için pek şaşırtıcı olmayacaktır. El Secreto De Sus Ojos, ana 
hikâyesindeki gizemle beraber yan hikâyeleriyle de izleyiciye olağanüstü bir seyir 
keyfi yaşatıyor. Bir an bile aksamayan akıcılığıyla filmin, gerek oyunculuğundaki 
görkemi ve diyaloglarındaki esprilerle, gerekse ele aldığı konunun etrafını belirgin 
hatlarla genişletmesiyle kült filmler kategorisine şimdiden girdiğini söyleyebiliriz. 
Yönetmenliğini Juan Jose Campanella’ın yaptığı film; suç, gizem, adalet, aşk ve 
dostluk gibi temaları olağanüstü bir görsel anlatım ve sinematografik bir dille ele 
almasının duygusal anlamda seyircide bir etki bırakmasında büyük payı olduğu 
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söylenebilir. 90’lı yılların sonunda gerçekleşen bir olayı ele alan Campanella, geri 
dönüşlerle 70’li yılların başına kadar götürmektedir filmi. Emekliliğin hayatın-
da açtığı boşluğu doldurmak için roman yazmaya başlayan eski adliye memuru 
Benjamin Esposito’nun (Ricardo Darin) 25 yıl önceki bir cinayet vakasını kaleme 
almasıyla başlayan film, 1974 yılının Arjantin’ine flashbacklar yaparak hem döne-
min siyasi hareketliliğine dikkat çekiyor, hem de son derece güzel bir anlatımla 
adalet mekanizmasının işleyişindeki boşluklara değiniyor. Filmin ana hikâyesi 
cinayet ve tecavüz olayı üzerine kurgulanmışken yan taraftan Espasito ile Irene 
(Soledad Villamil) arasında bir türlü itiraf edilemeyen aşk hikâyesi akmaktadır. 
Daha çok tutkular üzerinden mesajını iletmek isteyen filmin ana unsuru gözlerdir. 
Dolayısıyla kadrajda her zaman gözlerdeki aşkı, sadakati, tutku ve nefreti görürüz. 
Temeline olağan bir adli vakayı alarak, konuyu çok fazla detaya boğmadan anlatıp 
seyirciye sunan Campanella, her ne kadar filmin bütününe cinayet, aşk, şehvet, 
öfke, tutku gibi konuları yerleştirmiş olsa da film başlı başına bir aşk filmi tadı 
bırakıyor izleyicide. Sadeliği, aşırılıktan arındırılmış anlatımı ve oyunculuğundaki 
olağanüstü gerçekçiliği ile El Secreto De Sus Ojos, son yılların en dikkate değer 
filmleri arasındadır.

Diğer yandan Latin Amerika’nın sinema alanında bu denli başarılı olmasının 
altında ne gibi sebepler olduğunu tam olarak kestiremesek de en azından, El Sec-
reto De Sus Ojos filmi dolayısıyla denilebilir ki kuzeyin düz mantık ilerleyen teknik 
detaya boğdurulmuş ortalama algısı, güneyin kompleks algılama mekanizmasıyla 
son derece ilkel bırakılmıştır.



SELİ GİTTİ KUMU KALDI
Gülcan Tezcan

Türk sineması adına çok hareketli bir yılı geride bıraktık. Berlin Film Festivali’nde 
alınan Altın Ayı, Antalya Film Festivali’ne jüri başkanı olarak Emir Kusturica’nın 
davet edilmesi üzerine yaşanan gerilim, İstanbul 2010 Ajansı’nın çok ciddi mali-
yetlerle finanse ettiği sinema filmlerinin kaydadeğer işler olmayışı ve gişede he-
zimete uğrayışı yılın en çok konuşulan sinema olayları olarak kayıtlara geçti. Son 
yıllarda başarı grafiği gittikçe yükselen Türk sinemasında 2010 yılında da çıtayı 
yukarda tutan filmlere yenileri eklendi. 2010’da sinemamız seyirci ve gişe rakam-
ları açısından da son 20 yılın zirvesine ulaştı. Çekilen film sayısında ise düşüş ya-
şandı. 2009’da 69 olan yerli film, 2010’da 66’da kaldı.

Yahşi Batı, Gelecekten Bir Gün, Kaptan Feza, Ejder Kapanı, Kutsal Damacana 
2: İtmen, Ada: Zombilerin Düğünü, Romantik Komedi, Recep İvedik 3, Deli 
Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde, Veda, Eyyvah Eyvah, Eşrefpaşalılar, Ses, 
Yüreğine Sor, Ay Lav Yu, Anadolu’nun Kayıp Şarkıları, Büşra, Dersimiz: Atatürk, 
Kara Köpekler Havlarken, Çok Filim Hareketler Bunlar, Herkes mi Aldatır?, Bal, 
Rina, Son İstasyon, En Mutlu Olduğum Yer, Beş Şehir, Zeytin Dalı, Kosmos, Siyah 
Beyaz, Selvi Boylum Al Yazmalım, Son Mevsim: Şavaklar, Bahtı Kara, Pus, Ev, 
Off Karadeniz, Adı Aşk Bu Eziyetin, Paramparça, Büyük Oyun, 3 harfliler: Marid, 
Harbi Define, Cehennem 3D, Kako Si?, Kavşak, Aşkın İkinci Yarısı, Çoğunluk, 
Mahpeyker: Kösem Sultan, O Kul - Hayal Bile Etme, Kubilay, Nene Hatun, Vay 
Arkadaş, New York’ta Beş Minare, Pak Panter, Prensesin Uykusu, Uçan Melekler, 
Av Mevsimi, Memlekette Demokrasi Var, Çakal, Çakallarla Dans, Sultanın Sırrı, 
Şenlikname: Bir İstanbul Masalı, Teslimiyet 2010 yılında seyirciyle buluşan yerli 
yapımlar oldu. Vizyona giren 50 yapımdan 20’si ilk film olma özelliği taşıyor.

Altın Portakal’da Kustarica Gerilimi Yaşandı

2010 yılında Türk sinemasının başarı hanesine yazılan en önemli ödül Semih 
Kaplanoğlu’nun Berlin Film Festivali’nde aldığı Altın Ayı’ydı. ‘Yusuf Üçlemesi’nin 
son filmi ‘Bal’ ile yurtiçi ve yurtdışı festivallerden çok sayıda ödülle dönen 
Kaplanoğlu, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ise Kustarica’nın gelişine 
gösterdiği tepkiyle ses getirdi. Bosna Savaşı’nın ardından verdiği röportajlarda 
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Saraybosna’da Boşnaklara yönelik katliam ve tecavüzleri hafife alan Kustarica’nın 
Türkiye’deki bir uluslar arası festivalde jüri başkanı olarak taltif edilmesine tep-
ki gösteren Kaplanoğlu, film ekibiyle birlikte Festival’e gitmeyerek tavrını ortaya 
koydu. Çıkan tartışmalar üzerine Emir Kustarica da jüri başkanlığından çekilerek 
Türkiye’den ayrıldı.

Mahzun Kırmızıgül’ün iddialı filmi New York’ta Beş Minare Hollywoodvari 
albenisiyle seyirciden ilgi görse de eleştirmenlerden geçer not alamadı. Yavuz 
Turgul’un merakla beklenen filmi Av Mevsimi de Cem Yılmaz’ın da dahil olduğu 
güçlü oyuncu kadrosuna rağmen seyirciyi hayal kırıklığına uğratan filmlerdendi. 
Çağan Irmak’ın Prensesin Uykusu, küçük hikayeye alışkın olmayan popüler sine-
maseverleri şaşırttı. Sinema beğenisi sulu sepken komedilerle sınırlı olan tüketi-
ciler için çok sayıda komedi filmi gösterime girdi 2010’da. Ve en iyi gişe rakamları 
da bu türdeki filmlerden geldi. Veda, Dersimiz Atatürk gibi ideolojik filmler ve 
Nene Hatun, Mahpeyker gibi tarihi yapımlar da yılın en kötü yapımları arasında 
yer aldı.

Rakamlarla 2010

2010 yılı verilerine göre, geçen yıl 18 milyon 790 bin 700 olan yerli film seyirci 
sayısı 21 milyon 803 bin 610’a ulaştı. Yerli film izlenme oranı da yüzde 50.92’den 
yüzde 53.55’e yükseldi. Türk sinemalarında gösterilen filmler, geçen yıl 307 mil-
yon 954 bin 952 TL hasılat elde ederken, bu rakam 2010’da 375 milyon 780 bin 
953 TL olarak gerçekleşti.

 2010 yılında en çok izlenen 10 film ise şöyle:
‘‘New York’ta Beş Minare: 3 milyon 424 bin 310, Recep İvedik 3: 3 milyon 325 

bin 842, Eyvah Eyvah: 2 milyon 459 bin 815, Yahşi Batı: 2 milyon 323 bin 61, Av 
Mevsimi: 1 milyon 574 bin 312, Çok Film Hareketler Bunlar: 1 milyon 141 bin 448, 
Başlangıç: 1 milyon 100 bin 309, Alacakaranlık Efsanesi Tutulma: 1 milyon 41 bin 
920, Veda: 1 milyon 28 bin 32, Dersimiz Atatürk: 861 bin 468.’’

Sinemamızın yurtdışında tanıtımı adına 2010 yılında Finlandiya, Polonya, 
Hollanda, Almanya, Endonezya, Tacikistan, ABD (Miami, New York), Kanada 
(Montreal ve Toronto), Ukrayna, Hindistan, Katar, Cezayir, Malezya, Bosna Hersek, 
Kanada, Rusya, Londra, Mumbai, Bangkok, Frankfurt, Çin ve Danimarka’da bu yıl 
‘‘Türk Film Haftaları’’ düzenlendi. Amerikan Film Market’e katılım sağlanırken, 
Cannes ve Berlin film festivallerinde de Türkiye standı açıldı. 2010’da ülkemizde 
düzenlenen Film Festivalleri’ne yenileri eklenirken Uluslar arası Bursa İpek Yolu 
Film Festivali ise yapılamadı.

2010 Kültür Başkenti Perdede Sönük Kaldı

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın (AKBA) maddi destek verdi-
ği filmler ise ne yazık ki beklentileri karşılamaktan çok uzaktı. AKBA, Sinema, 
Belgesel ve Animasyon Yönetmenliği, 2010 etkinlikleri kapsamında toplam 42 
projeye kaynak sağladı. Bu projelerin 5’i sinema filmi, 13’ü drama-belgesel, 12’si 
belgeseldi. Geri kalan projeler ise animasyon, etkinlik ve atölye çalışmalarını kap-
sıyordu. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın bu projelere verdiği 
toplam destek tutarı ise 46 milyon 919 bin 033 TL oldu.
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Kültür Bakanlığı’nın Türk sinemasına desteği bu yıl da devam etti. 2010’da 
uzun metraj sinema filmlerine destek sağlamak için alınan 2 karar sonrası, 7’si 
geri ödemesiz olmak üzere toplam 39 filme toplam 9 milyon 351 bin TL destek ve-
rildi. Bu filmlerden 37 tanesi Bakanlık ile sözleşme imzaladı ve ayrılan kaynaktan 
9 milyon 50 bin TL destek kullandı. Doğrudan ve geri ödemeli filmler arasında 
en yüksek desteği 450’şer bin lira ile Araf ve Bir Gün Tek Başına projeleri ala-
cak. Uzun metrajlı kurgu film yapım projelerinden, Çınar Ağacı (Adviye Hanım) 
ve Mahmut ile Meryem projelerine 400 bin lira, Taş Mektep ve yönetmen Zeki 
Demirkubuz’un Yeraltı projesine de 350 bin lira ödendi.

İstanbul Film Festivali

29. Uluslararası İstanbul Film Festivali 2-17 Nisan 2010 tarihleri arasında yapıldı. 
Oyuncu ve yönetmen Klaus Maria Brandauer başkanlığında yapımcı Tom Luddy, 
oyuncu Anamaria Marinca, görüntü yönetmeni Anders Refn ve yönetmen Jasmila 
Zbanic’ten oluşan 29. Uluslararası İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma 
jürisi Altın Lale Ödülü’nü Şakir Eczacıbaşı anısına “büyümenin ne zor olduğuna 
dair çağdaş, sert, enerjik ve gerçekçi bir portre çizdiği; sanatın gücüyle insanın 
değişimini keskin ve duyarlı ayrıntılarla yansıttığı için” Felix Van Groeningen’in 
yönettiği THE MISFORTUNATES / ŞEYLERİN BOKTANLIĞI (Belçika) adlı fil-
me; Jüri Özel Ödülü’nü, “gözlerinden ve bütün bedeninden her an bir dilek, arzu, 
şüphe ve endişe evreniyle beceri aktığı; her kadın oyuncunun hayalini bir film-
de gerçekleştirdiği” için Matmazel Chambon adlı filmdeki rolüyle SANDRINE 
KIBERLAIN’e verdi.

Yönetmen Yeşim Ustaoğlu başkanlığında oyuncu Ülkü Duru, oyun-
cu Güven Kıraç, Abu Dabi Film Festivali direktörü Peter Scarlet, yazar Latife 
Tekin’den oluşan 29. Uluslararası İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jü-
risi: Altın Lale En İyi Film ödülünü Yağmur Taylan ve  Durul Taylan’ın yönet-
tiğiVAVİEN filmine; En İyi Yönetmen ödülünü Min Dît - Ben Gördüm filmiy-
le MİRAZ BEZAR’a verdi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Min Dit - Ben Gördüm 
filmin deki rolüyle Şenay Orak'a , En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Beş  Şehir  fil-
mindeki rolüyle Tansu Biçer'e verildildi.En İyi Senaryo Ödülü, Vavien filmi 
ile ENGİN GÜNAYDIN’a, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, Bal filmiyle BARIŞ 
ÖZBİÇER’e, En İyi Müzik Ödülü, Min Dît - Ben Gördüm filmiyle MUSTAFA 
BİBER’e, Jüri Özel Ödülü Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği BAL filmine verildi.
Jüri ayrıca, “Ruanda’yı unutmamak için” Philippe van Leeuwe’un yö-
nettiği "THE DAY GOD WALKED AWAY / TANRININ GİTTİĞİ 
GÜN" (Fransa-Belçika) adlı filmeJüri Özel Ödülü vermeye karar verdi. 
29. Uluslararası İstanbul Film Festivali FIPRESCI Jürisi: Uluslararası 
Yarışma’da FIPRESCI Ödülü’nü MATMAZEL CHAMBON (Fransa) fil-
mine; Ulusal Yarışma’da FIPRESCI Ödülü’nü Onat Kutlar anısı-
na, Yağmur Taylan ve Durul Taylan’ın yönettiği VAVIEN filmine verdi. 
Radikal Halk Ödülleri ise Uluslararası Yarışma’da Xavier Dolan’ın yönetti-
ği ANNEMİ ÖLDÜRDÜM ve Ulusal Yarışma’da Semih Kaplanoğlu’nun yönetti-
ği BAL’a verildi.
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Antalya Altın Portakal Film Festivali

Bu yıl 47’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, 
‘En İyi Film’, yönetmen Seren Yüce’nin ilk filmi ‘Çoğunluk’ oldu. Seren Yüce aynı za-
manda ‘En İyi Yönetmen’ heykelciğini alarak geceden iki ödülle ayrıldı. ‘Çoğunluk’ 
ve yönetmen Tolga Karaçelik’in ilk filmi ‘Gişe Memuru’, geceden üç ödülle ayrıldı. 
Yarışmaya katılan 14 filmden 11’i festivalde ödül aldı. ‘Signoria Enrica İle İtalyan 
Olmak’ filmindeki rolüyle Claudia Cardinale ‘En İyi Kadın Oyuncu’ olurken, ‘En İyi 
Erkek Oyuncu’ ödülü ise iki isime gitti. ‘Gişe Memuru’ filmindeki rolüyle Serkan 
Ercan, ‘Çoğunluk’ filmindeki rolüyle Bartu Küçükçağlayan ödülün sahipleri oldu. 
9 Ekim’de başlayan festivalde, Ulusal Uzun Metraj dalında 14, Uluslararası Uzun 
Metraj dalında 11, Kısa Film dalında 24, Belgesel Film dalında 20 film Venüs 
Heykeli’ni kazanmak için yarıştı.

Festivalde ilk ödül Antalya’nın mahallelerinde amatör sinemacıların çek-
tiği 14 film arasında yapılan seçimle Halkın Portakalı dalında verildi. Halkın 
Portakalı’nda üçüncülük ödülü ‘Sen’ filmiyle Dolunay ekibine giderken, ikincilik 
ödülü ‘Es’ filmiyle Kıssadan Hisse ekibine gitti. Halkın Portakalı’nda birincilik 
ödülünü ‘Son Helva’ filmiyle Karambol ekibi aldı. Karambol ekibi 60 bin TL’lik 
ödülün de sahibi oldu.

Kısa Film Ödülleri

Kısa Film dalında Övgüye Değer Jüri Özel Ödülü, ‘Dönüşü Olmayan Yol’ filmine 
giderken, Dijital Film Akademisi ödülünü iki film paylaştı. Serhat Karaaslan’ın 
‘Bisiklet’ ve Bora Yüksel’in ‘Teneke’ filmi 5 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. En İyi 
Kısa Film ödülünü ise Altın Palmiye ödüllü yönetmen Ser Avedikia ‘Kar’ adlı fil-
miyle yönetmen Erol Mintaş’a verdi.

Belgesel Film Dalı’nda Övgüye Değer Jüri Özel Ödülü, ‘Ordu’da Bir Argonot’ 
isimli belgeseliyle Rüya Arzu Köksal’ın oldu. En İyi İlk Belgesel Ödülü’nü Reyan 
Tuvi’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Ofsayt’ ve ‘Herkes Uyurken’ isimli belgesiyle 
Erdem Murat Çelikler paylaştı. En iyi Belgesel Ödülü ise yüzyıllardır süregelen 
bir geleneğin, konar-göçer yaşam biçiminin Anadolu’daki son temsilcileri olan 
Sarıkeçililer’i konu alan ‘Anadolu’nun Son Göçerleri Sarıkeçililer’ isimli belgese-
liyle Yüksel Aksu’nun oldu.

Özel Ödüller

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Uluslararası Uzun 
Metraj filmler içinde değerlendirmesini yapan Gençlik Jürisi, ödülünü ‘Vittorio 
Meydanında Bir Asansör’de Medeniyet Çatışması’ filmine verdi. Festivalin Ulusal 
Uzun Metraj yarışmasına katılan filmler arasında seçimini yapan Kent Konseyi 
ise yönetmen Selim Demirdelen’in ‘Kavşak’ filmini ödüle değer buldu. SİYAD ise 
Uluslararası alanda Agusti Vila’nın ‘Sineklik’ isimli filmini ödüle değer buldu. 
SİYAD’ın ulusal jürisi Derviş Zaim’in ‘Gölgeler ve Suretler’ini seçti.
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Uluslar Arası Uzun Metraj Ödülleri

Uluslararası Uzun Metraj Dalı’nda En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ‘Arnavut’ 
isimli filmdeki başrolüyle Nik Xhelilaj’a gitti. ‘Sineklik’ filmindeki rolüy-
le Emma Suárez En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken, ‘Ateşkes’ isim-
li filmiyle Lancelot Von Naso En İyi Yönetmen Ödülü’nün sahibi oldu. 
Uluslararası Uzun Metraj dalında En İyi Film ödülünü ise Danis Tanovic’in 
‘Güzel Bir Hayat Düşlerken’ ve Zhang Lu’nun ‘Tümen Nehri’ ödülü paylaştı. 
 
Ulusal Uzun Metraj Ödülleri

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ilk olarak En İyi Yardımcı Erkek 
Oyuncu ödülü açıklandı. Ödülü bu yıl iki isim paylaştı. ‘Kavşak’ filmindeki rolüyle 
Cengiz Bozkurt ve ‘Saç’ filmindeki rolüyle Rıza Akın bu yılki ödülün sahibi oldu. 
Oyunculara ödülünün Büşra Pekin verdi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü ise 
Sinan Çetin’in yönetmenliğini yaptığı ‘Kağıt’ filmindeki rolüyle Ayşen Guruda’nın 
oldu. Ulusal Uzun Metraj Yarışmasının özel ödüllerinden Dr. Avni Tolunay Özel 
Ödülü, ‘Signoria Enrica İle İtalyan Olmak’ filminin yapımcısı Elvan Albayrak’ın 
oldu. Behlül Dal Özel Ödülü ise ‘Press’ adlı filmle Aram Dilbar ve ‘Atlı karınca’ 
filmiyle Zeynep Oral’ın oldu. 47’nci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En 
İyi Sanat Yönetmeni ise ‘Hayda Bre’ filmiyle Nihat Düşko’nun oldu. En İyi Kurgu 
Ödülü ise Derviş Zaim’in ‘Gölgeler ve Suretler’ filmindeki çalışmasıyla Aylin Zoi 
Tinel’e gitti.

Altın Portakal’da En İyi Müzik ödülü, ‘Kar beyaz’ film müziğiyle Mircan’a ve-
rildi. Mircan, ödülünü alırken “Ödül için yapmadım, çok sevdiğim, inandığım bir 
projeye en iyi müziği yapmaya çalıştım” dedi. En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü ise 
‘Saç’ ve ‘Gişe Memuru’ isimli filmlerle Ercan Özkan’a gitti. Altın Portakal’da En 
İyi Erkek Oyuncu ödülü de ikiye bölündü. Ödülü ‘Gişe Memuru’ filmindeki rolüy-
le Serkan Ercan ile ‘Çoğunluk’ filmindeki rolüyle Bartu Küçükçağlayan paylaştı. 
En İyi Kadın Oyuncu ödülü ‘Signoria Enrica İle İtalyan Olmak’ filmindeki rolüyle 
Claudia Cardinale’ye gitti. ‘Atlıkarınca’ filminin senaryosunu yazan İlksen Başarır 
ve Mert Fırat, En İyi Senaryo ödülünün sahibi oldu.

En İyi Yönetmen Ödülü, ilk filmi ‘Çoğunluk’la Seren Yüce’nin oldu. Antalya 
Altın Portakal Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü, ‘Press’ filminin oldu. 47’nci 
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi İlk Film ödülü Yönetmen Tolga 
Karaçelik’in ‘Gişe Memuru’ filminin oldu.Festivalde En İyi Film ödülü ise 
Yönetmen Seren Yüce’nin ‘Çoğunluk’ filmine verildi.

Ankara Uluslar Arası Film Festivali

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nca, Halkbank sponsorluğunda düzenlenen 
21. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Aslı Özge’nin yönettiği “Köprüdekiler” 
‘‘En İyi Film’’ seçildi. Mert Fırat, ‘‘Başka Dilde Aşk’’ adlı filmindeki rolüyle ‘‘En 
İyi Erkek Oyuncu’’ ödülüne layık görüldü. Saadet Işıl Aksoy da aynı filmdeki per-
formansıyla ‘‘En İyi Kadın Oyuncu’’ seçildi. Festival kapsamında Filiz Akın ‘‘Aziz 
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Nesin Emek Ödülü’’ne layık görüldü. Sinema Yazarları Derneği’nin ödülü de ‘‘Kara 
Köpekler Havlarken’’ filmine verildi.
Ankara Uluslar arası Film Festivali’nde diğer ödüllerin dağılımı ise şöyleydi:
Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü, Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan’ın İki Dil Bir 

Bavul
En İyi Yönetmen Pelin Esmer (11’e 10 Kala)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Selen Uçar (Büyük Oyun)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Volga Sorgu (Kara Köpekler Havlarken)
Onat Kutlar En İyi Senaryo, Pelin Esmer (11’e 10 Kala)
En İyi Görüntü Yönetmeni, Hayk Kirakosyan (Başka Dilde Aşk)
En İyi Sanat Yönetmeni, Naz Erayda (11’e 10 Kala)

Adana Altın Koza Film Festivali

20-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 17. Uluslar arası Altın Koza 
Festivali’nde 205 film seyirciyle buluştu. Festival’de En İyi Film Ödülü’nü yönet-
menliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı Bal aldı. Altın Koza’da
En İyi Film Ödülü: Bal/ Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
Yılmaz Güney Özel Ödülü: Denizden Gelen/ Yönetmen: Nesli Çölgeçen
Jüri Özel Ödülü: ‘Bal’ filmindeki rolü ile Bora Altaş
Adana İzleyici (Halk) Jürisi Ödülü: Nefes/ Yönetmen: Levent Semerci
En İyi Yönetmen Ödülü: Selim Demirdelen/ Kavşak ve Levent Semerci/ Nefes
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Emre Erkmen/ Kıskanmak
En İyi Senaryo Ödülü: Onur Ünlü/ Beş Şehir
En İyi Müzik Ödülü: Selim Demirdelen/ Kavşak
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Nergis Öztürk/ Kıskanmak & Sezin Akbaşoğulları/ 

Kavşak
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Tansu Biçer/ Beş Şehir
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Beste Bereket/ Beş Şehir
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Bülent Emin Yarar/ Beş Şehir
Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü: Suzan Genç/ Büyük Oyun
Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü: Umut Kurt/ Kavşak
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Soner Caner/ Nefes & Nilüfer Çamur Giritlioğlu/
Kıskanmak En İyi Kurgu Ödülü: Çiçek Kahraman, Natalin Solakoğlu/ Ses
SİYAD En İyi Film Ödülü: Bal/ Semih Kaplanoğlu olarak belirlendi.

16. Gezici Festival

Ankara Sinema Derneği’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzen-
lediği 16. Gezici Festival, 03 - 09 Aralık 2010 tarihleri arasındaki Ankara’da baş-
ladı. 10 - 16 Aralık tarihlerinde Artvin’de devam eden Festival, 17 - 19 Aralık ta-
rihlerinde ise Ordu’da tamamlandı. Bu yıl Darbeler temasıyla yola çıkan festi-
val, Uluslararası Altın Boğa Film Yarışması, Türkiye Sineması 2010, Darbeler, 
Kent ve Yaşam, Sinemada Taşra, Ola Simonsson - Johannes Nilsson Kısaları, Kısa 
İyidir, Kısaca Yeni Zelanda, Çocuk Filmleri: Slovakya, Özel Gösterimler bölümleri 
ile izleyiciyle buluştu.
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14 Ülkeden 9 Filmin Yarıştığı Festival’de Olivier Masset-Depasse’ın yönetti-
ği İllegal Altın Boğa Ödülü’nü aldı. Chongqing’de Hüzün Gümüş Boğa Ödülü’nü 
alırken, Tayfun Pirselimoğlu’nun Saç filmi Özel Mansiyon kazandı. SİYAD Ödülü 
Bibliyotek Pascal’a verildi.

Ankara Sinema Derneği’nin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Artvin Valiliği, 
Ordu Valiliği ve Artvin Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği 16. Gezici Festival’in 
ödül töreninde Altın Boğa Uluslararası Film Yarışması’nda kazananlar da açıklan-
dı.

Fatih Özgüven, Şenay Aydemir ve Nil Kural’dan oluşan Sinema Yazarları 
Derneği (SİYAD) Jürisi’nin ödülü ise Bibliyotek Pascal (Bibliotheque Pascal, 
2010) adlı filme verildi.

Malatya Film Festivali

Bu yıl ilki düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali 2 Aralık 2010’da sona 
erdi. Ülkemizde ilk kez gerçekleşen komedi filmleri temalı festivalde ödül dağılımı 
şöyleydi:

En İyi Film (Kristal Kayısı): Görünmez Kadın (La Femme Invisible / The Invisible 
Woman)

En iyi Yönetmen: Flippos Tsitos (Platon’un Akademisi / Akadimia Platonos / 
Plato’s Academy)

En iyi Erkek Oyuncu: Jan Fares (Baba / Farsan)
En iyi Kadın Oyuncu: Julie Depardieu (Görünmez Kadın / La Femme Invisible / 

The Invisible Woman)
En İyi Senaryo: Cristián Jiménez ve Alicia Scherson (Optik Yanılsamalar / Ilusiones 

Opticas / Optical Illusions)
Kemal Sunal Halk Ödülü: Çakallarla Dans
SİYAD Ödülü: Simon Konianski
Jüri Özel Ödülü: Bekleme Müziği (Música en Espera / Music on Hold)
Kısa film dalındaki ise:
En İyi Film: Uşak Hesabı (y: Yusuf Emirdar)
Jüri Özel Ödülü: Şampiyon Beşiktaş (y: Şirin Soysal)
SİYAD Ödülü: Küçük Bir Hakikat (y: Emre Akay)
İnönü Üniversitesi Öğrenci Ödülü: Uşak Hesabı (y: Yusuf Emirdar) adlı filmin
oldu.

13. İstanbul Uluslar Arası Sinema Tarih Buluşması

TÜRSAK Vakfı’nın TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenledi-
ği İstanbul Uluslararası Sinema Tarih Buluşması, 13. yılından itibaren Randevu 
İstanbul Uluslararası Film Festivali adı altında düzenlenmeye başlandı. Festival, 
bağımsız sinemanın çarpıcı örneklerini 24-30 Aralık 2010 tarihleri arasında sine-
maseverlerle buluşturdu.
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2010 Yılında Kaybettiklerimiz

Nijat Özön: 15 Aralık 2010’da hayata veda eden Nijat Özön, 25 Aralık 1927’de 
İstanbul’da doğdu. Yükseköğrenimini 1952’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı ile Kütüphanecilik bölümünde tamam-
ladı. Anadolu Ajansı’nda çevirmen, sekreter, bölüm şefliği pozisyonlarında çalış-
tıktan sonra 1980’de bu görevinden emekli oldu. Çeşitli gazete ve dergilerde si-
nema üzerine inceleme, araştırma ve eleştiri yazıları yayımlandı. Bu yazıların bir 
bölümü Karagöz’den Sinemaya, Türk Sineması ve Sorunları (1995) adlı eserde 
toplandı. 1960’lı yıllarda Bilgi Yayınevi’nin Sinema Dizisi’ni yöneten Özön, yerli 
sinemamızı hemen her yönüyle ciddi biçimde ele alıp, sinemanın bir bilim dalı 
olarak ülkemizde kabul görüp yerleşmesinde en büyük katkısı olan isimlerden biri 
oldu. Sinema sanatı üzerine ilk kitabı (Sinema Sanatı, 1956), ilk ciddi sinema der-
gisini (Sinema, 1956), ilk sinema ansiklopedisini (Ansiklopedik Sinema Sözlüğü, 
1958), Türk sinemasının geniş kapsamlı ilk tarihini (Türk Sineması Tarihi, 1962) 
ve kronolojisini (Türk Sineması Kronolojisi, 1968) yayınladı. Sinema Elkitabı 
(1964), 100 Soruda Sinema (1972) ve Sinema: Uygulayımı, Sanatı, Tarihi (1985) 
adlı eserleri üniversitelerin sinema bölümlerinde ders kitabı olarak da okutulan 
Özön, ayrıca Eisenstein, Pudovkin, Bazin gibi sinema kuramcılarının eserlerini de 
Türkçeye çevirdi.

Beklan Algan: 27 Eylül 2010’da aramızdan ayrılan Beklan Algan, Tiyatro 
Araştırma Laboratuarı’nın (TAL) kurucularındandı. Türkiye’de avangard tiyat-
ronun önemli isimlerinden olan Beklan Algan, lösemi hastalığı nedeniyle tedavi 
görüyordu. 

1933 yılında Erzurum’da doğan Algan, Robert Koleji bitirdikten sonra git-
tiği Amerika’da eşi Ayla Algan’la birlikte tiyatro eğitimi aldı. 1961 yılında Şehir 
Tiyatroları’na giren Algan, Tepebaşı Deneme Sahnesi’ni kurulmasına katkıda bu-
lundu. 1984 yılında Bilsak Tiyatro Atölyesi’ni kuran, 1988 yılında ise Ayla Algan, 
Erol Keskin, Haluk Şevket Ataseven ile birlikte Tiyatro Araştırma Laboratuarı’nı 
(TAL) hayata geçiren Algan, Karanlıkta Uyananlar, Kız Kulesi Âşıkları gibi film-
lerde de rol aldı.

İhsan Devrim: Televizyon izleyicilerinin Süper Baba dizisindeki rolüyle ta-
nıdığı tiyatro ve sinema oyuncusu İhsan Devrim 6 Ocak’ta öldü. 1 Ocak 1915‘te 
İstanbul’da doğan Devrim, 1937 yılında Darüşşafaka‘dan mezun oldu. İhsan 
Devrim, okul yıllarında ilgi duyup sanat hayatının merkezi yaptığı İstanbul Şehir 
Tiyatrosu‘nun yaşayan en yaşlı sanatçısı olma rekorunu elinde bulundurdu. Çeşitli 
film ve dizilerde rol alan İhsan Devrim, tiyatro alanında üç kez ödül kazandı. 
Şair Salâh Birsel ve Burhan Arpad‘la birlikte 1940’lı yıllarda ABC Kitabevi‘ni kurdu. 
Sanatçının ayrıca basılmış üç kitabı var: Evimiz, Hatıralar ve Yemen Türküsü.

Ahmet Beyazıt: TRT’de IV. Murat, Denizin Kanı gibi 1970’li yılların başarılı 
dizilerine imza atan senarist Ahmet Bayazıt kalp krizi nedeniyle 21 Temmuz’da 
öldü. Kahramanmaraş’ta 1946 yılında doğan Ahmet Bayazıt, Siyasal Bilgiler 
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Fakültesinden sonra Ankara Defterdarlığı ve Sanayi Bakanlığı Teşvik ve Uygulama 
Dairesinde uzman olarak çalıştı. TRT’de 1975-1981 yılları arasında TV Prodüktörü 
olarak görev yapan Beyazıt, birçok TV filmi ve dizisinin program yapımcılığını üst-
lendi. Bayazıt, son olarak İLTA İletişim AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi-
ni yürütüyordu. Bayazıt’ın yapımcılığını ve koordinatörlüğünü yaptığı bazı dizi ve 
filmler şunlar: Çok Sesli Ölüm-1977 Prag TV Filmleri Festivali Özel Ödülü, Oynaş, 
Bir Adam Yaratmak-TRT Üstün Başarı Belgesi, Denizin Kanı-TRT Üstün Başarı 
Belgesi, Çözülme, IV. Murat, Bağrı Yanık Ömer ile Güzel Zeynep ve Dönemeç. 
Beyazıt’ın bazı belgeselleri ise şöyle: Afganistan Afganistan, Taşa Güzelleme, 
Güney-Ay-Yıldız, Üç Dinin Kutsal Kenti, Filistin’de bir Osmanlı Üçlemesi ve 
Ölüler Şehri.

Şakir Eczacıbaşı: 17 yıl İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı yürüten Şakir Eczacıbaşı, 25 Ocak’ta öldü. 1929 yılında İzmir’de doğan 
Şakir Eczacıbaşı, Robert Kolejdeki öğreniminden sonra, Londra Üniversitesinde 
eczacılık okudu.Yurda dönünce bir süre gazetecilik yapan Şakir Eczacıbaşı, 
Vatan’ın Sanat Yaprağı’nın yayıncıları arasında yer aldı. Eczacıbaşı İlâç kurulu-
şuna 1955’te katılan Şakir Eczacıbaşı, 1956-1967 yılları arasında Tıpta Yenilikler 
dergisini yayınladı. Ayrıca uluslar arası şenliklerde ödüller alan Eczacıbaşı Kültür 
Filmleri dizisini, 1960-1962 döneminde Sabahattin Eyüboğlu ve Pierre Biro ile 
birlikte hazırladı. Bunlardan Renk Duvarları, 1964 yılında Avrupa Konseyi’nin 
Kültür Filmleri Ödülü’nü kazandı. Şakir Eczacıbaşı, 1965’te Türk Sinematek 
Derneği’nin kuruluşuna öncülük ettiği gibi, on yıl süreyle başkanlığını yaptı.
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A. Giriş

Türkiye’de gazeteciler şanslı bir meslek grubu. Zira ülkemizin gündemi sadece son 
birkaç yılda değil, her zaman oldukça verimliydi. Bazı dönemlerde günde beş on 
manşetlik olaylara şahit oluyoruz. Bunda Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin 
dinamik olması yanında, seksen küsur yıllık bir devlet olması, yani devletlerin 
ömürleri açısından genç bir ülke olmasından kaynaklı yapılanmasının ve kurum-
larının olgunlaşmasının hâlâ sürüyor olması etkilidir. Nüfusunun yarısı genç ola-
rak belirlenen bir ülke Türkiye, bu özelliğiyle dinamik bir gündem, hareketli bir si-
yaset, değişikliklere açık kurumlar vs. tartışmalarda zaman zaman yer alabilmekte 
ve gündemi belirleyebilmektedir.

Yazılı basın her geçen yıl biraz daha denge buluyor. Çünkü gazetelerin ve tele-
vizyonların birkaç elde toplanması durumu giderek azalırken, basın hayatı kendi 
içinde bir dengeye doğru gidiyor. 90’lı yılların Dinç Bilgin-Aydın Doğan ve diğer-
leri denklemi 2010’a doğru adım adım azaldı ve denklem daha renkli ve çoğulcu 
bir yapı kazandı. Bunun anlamı halkın haber alma kaynaklarının çeşitlenmesi ol-
duğu gibi, aslında tek elde toplanan basın hem siyaset, hem de sermaye açısından 
bir risktir. Basının çeşitli çevrelere mensup farklı insanlar elinde bulunması her 
zaman siyasi, ekonomik ve toplumsal bir denge anlamına da gelir.

2010 yılında basın çevreleri birbirlerini yine siyasi partilere göre tanımlamak-
tan geri durmadılar. Önceki yıldan devralınan “yandaş medya” söylemi, karşısına 
bu yıl biraz da Başbakan Erdoğan’ın katkılarıyla “yoldaş medya” kavramı konuldu. 
“Yandaş medya” içinde özgün sesler olduğu gibi, “yoldaş medya” içinde de özgün, 
bağımsız düşünebilen isimler olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor. Çünkü aksi 
durum insanın doğasına aykırı olacaktır.

Türk basını hakkında yıllardır söylenegelen tanımlamaları tekrarlamakta fay-
da var, ne yazık ki “durum” hâlâ az veya çok devam ediyor. Türk basının en bariz 
özellikleri arasında fikir sahibi olmadan fikir sahibiymiş gibi davranabilme bece-
risine sahip olması, bundan hareketle çok ciddi bir şımarıklık, bilgiçlik edası taşı-
masıdır. Basit bir muhabirden başlayarak tecrübeli bir köşe yazarına kadar basın 
içinde bulunuyor olmak her zaman bir iktidar olma gücü, sınıfsal olarak üstte ol-
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manın fırsatlarını sunma vehmi, halkı “gütme” ve yönlendirme kudreti sağlıyor 
olması düşüncesi şirazesi kaymış bir basını ortaya çıkardı. Peki, bu zamana kadar 
gazeteciler bu eleştirdiklerimizi yapmadı mı, yani iktidarları belirlemedi mi, halkı 
yönlendirmedi mi, ekonomiyi etkilemedi mi soruları sorulduğunda “evet” cevabı 
gelecektir. Ancak son dönem iktidarın basının siyaset üzerindeki etkilerini azalt-
maya dönük direnci, basını tıpkı asker gibi kendi alanına çekilmeye mecbur kıl-
mıştır. Türk basını kudretli, şımarık, bilgiç edasını özellikle bu yıl içinde yaşanan 
birtakım gelişmelerle -bize göre- terk etme yoluna girmiştir. Önemli bir gazetenin 
önemli bir köşe yazarı olmak hakaret etmeyi, aşağılamayı gerektirmiyor. Ancak 
bu köşe yazarlarının kalemine takılan, bu gazetelerin manşet merceklerine takı-
lanların vay hâlineydi. Bunun farkında olan köşe yazarı veya muhabir siyaset ve 
toplum üzerinde aslında bir baskı aracı olmaktan ötede bir anlam taşımamakta-
dır. Hürriyet’in başyazarı Oktay Ekşi bunun bir örneğidir. Burnundan kıl aldırma-
yan, kırk yıla yakındır yazdığı köşesinde âdeta kudret timsali olan bu yazarımız, 
yine tam da bu açıdan yapmış olduğu bir hata bahane edilerek gazetesinden ay-
rılmak zorunda kaldı. Mesele kendini siyasetin üstünde görmek ya da görmemek 
meselesidir. Aslında mesele yıllardır gücü ve etkiyi elinde bulundurmakla ilgili 
bir durum. Yani siz yarım yüzyılı aşkındır Türk Basınının en çok satan gazeteleri 
arasında yer alan bir gazeteye sahip olursanız mevcut sistemle aranızda mutlaka 
farklı bir ilişki, göbek bağı kurarsınız. Bu bakımdan bu gazetelerin ve gazetecilerin 
meselesi aslında sistemin içinde ve giderek sistemin bir parçası olmalarından kay-
naklanmaktadır. Bu durumun bize yeni dönem olarak bahsedilen son birkaç yılda 
güç ve etki kazanan gazete ve gazeteciler açısından örnek alınması, dikkat edilmesi 
gereken bir konu olduğu da açıktır. Yani bugün yeni şartları benimseyen çevreler 
açısından bu yeni şartların Türkiye’de sürmesi hâlinde yeni statükonun temsilcile-
ri olmayacakları söylenebilir mi? Yani statükonun el değiştirmesinden değil; ama 
statükonun yıkılıp yeni bir yapının oluşturulmasından, sonra bu yapının kendini 
koruma ve kollamasından, sonra bu yeni yapının bir statüko olmasından bahsede-
cek olursak; bu durumda bu değişimin destekçisi olanların zaman içinde yeni ya-
pının bekçiliğine soyunmasından söz edemez miyiz? İş bu durumda bize göre her 
meslek erbabı, özellikle yazı ile ilişkili olanlar, aydınlar, yazar ve gazeteciler bir sis-
temin bekçiliğine soyunmak yerine her zaman olduğu gibi fikirlerini açıklamakla 
ve işlerini yapmakla meşgul olmalıdırlar. Onların duruşları iktidarlar ile ortaklık 
taşıyabileceği gibi, aykırı da düşebilir. Bu önemli değil, önemli olan gazetecilerin 
hâkim-savcılığa soyunmamaları, askercilik oynamamalarıdır. Bu bize ülke olarak, 
siyasi ve ideolojik her çevre açısından büyük bir imkân sunacaktır.

2010 yılında Türk Basını başlığı altında ilk önce Tartışmalar başlığı altında, 
yıl içinde tartışılan konulara değil, bu konuların basında nasıl yankılandığını ele 
aldık. Yıl içinde o kadar fazla önemli gündem maddesi vardı ki seçme yaparak belli 
konuları mercek altına aldık. Gazetelerin birinci sayfaları ve köşe yazarları açısın-
dan bu tartışmaları derlemeye çalıştık. İkinci bölümde ise gazetelerdeki gelişme-
lere -çok ayrıntılı konular haricinde- tekrar dikkat çekmek istedik. Yorumlarımızla 
değerlendirdiğimiz gelişmeler ve haberler basının kendi içinde yeniden nasıl ya-
pılandığının da bir göstergesi olacaktır. Son bölüm olan sonuç kısmında ise ge-
nel değerlendirmeler yanında basın hayatına ilişkin öngörülerimizi paylaştık. 
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Çalışmanın tamamına yorumlarımızın sinmiş olması konularda bir taraf olma-
mızdan ziyade, konularla ilgili kaygı, temenni ve kanaatler taşımamızdandır. Bu 
bakımdan metnin tamamen kişisel görüşler ışığında kaleme alındığının göz ardı 
edilmemesini diliyoruz.

B. Tartışmalar ve Manşetler

2010 yılında da yine Türk Basını kendi içindeki bölünmeler ve ayrışmalar ile dik-
kati çekerken, diğer yandan ise özeleştirilerin de geldiğini ifade etmek gerekiyor. 
Geçmişe dönüp, o günlerdeki olayların ele alınış biçimi 2010 yılında yeniden 
değerlendirildi. Bunun kapısını Dinç Bilgin araladı. Bilgin birçok röportajında 
Sabah günlerini anlatırken 28 Şubat dönemine ilişkin bilinmeyen birçok olayı an-
lattı. Yine özellikle Hürriyet gazetesinin bir dönem yaptığı haberlerle ilgili olarak 
Ertuğrul Özkök bunlar üzerinde yeni yorumlarda bulundu. Aslında aşağıda da ele 
alacağımız konularda da görüleceği gibi, bir konu üzerinde netlik sağlanmadan o 
konunun gazete sayfalarına taşınması veya doğrudan kişiliği hedef alan haberlerin 
sonradan düzeltilmesi bir anlam taşımıyor. Olan olmuştur. Tıpkı 2010 yılı içinde 
zaman zaman gündeme gelen Ahmet Kaya olayı gibi. Konu en son Aralık ayın-
da gündeme geldi ve ölüm yıldönümü için çekilen belgeselde yapılan yayınların 
montajlı fotoğraflara ve konuşmalara dayandığı ifade edildi. Aradan on yıl geçmiş, 
konunun faili hayatını kaybetmiş. Bu kadar zaman sonra çıkıp o manşetleri atan 
insanın “doğru değildi” mealinde cümleler kurmasının pek bir anlamı yok. Çünkü 
aynı eylem farklı isimler üzerinde devam ediyor. Dün Ahmet Kaya, bugün başka 
isimler. Başka isimler hakkında vicdanı harekete geçirmek için aradan zaman geç-
mesi mi gerek? Sorumluluk her zaman var olan bir tavırdır.

Bir olay hakkında farklı bakmak bir yere kadar doğaldır; ancak bu farklılık gi-
derek olayı yeniden biçimlendirmeye dönük bir hâl almaya başlarsa, ideolojik bir 
misyon yüklenerek konu üzerinde yönlendirme amaçlı haberler yapılırsa, haberci-
liği ve dolayısıyla haberi insanlar ve birtakım görevliler üzerinde baskı aracı olarak 
kullanmak, bu psikolojik baskıyı kurmak kabul edilir bir yaklaşım değildir.

1. Medya ve Vicdan

Ahmet Kaya 2010 yılında tekrar tekrar gündeme geldi. Ertuğrul Özkök, Hürriyet 
gazetesi genel yayın yönetmeniyken Ahmet Kaya için atılan “şerefsiz” manşeti-
ni değerlendirdi. Özkök, Balçiçek İlter’in bu konudaki sorusuna sinirlenerek şu 
cevabı verdi: “Ya tamam getiriyorlar da Allah aşkına Ahmet Kaya Türkiye’den 
ayrıldıktan 8 yıl sonra kalp krizinden öldü. On bin kere söyledim, bir kere daha 
söyleyeyim… Orada bir manşet verdik. O manşeti bugün vermezdim. Ama Ahmet 
Kaya o manşetten dolayı ölmedi, kusura bakmayın! Ahmet Kaya -şerefsiz manşeti 
ağırdı çok. Şerefsiz manşetini Ahmet Kaya söyledi diye kullandık biz. Ben kendimi 
savunmuyorum o manşetle ilgili... Şerefsiz kelimesi Ahmet Kaya’nın çok sevdiği 
lâflardan biriydi... O başkaları için kullandı o kelimeyi.” Açık bir yanlışlık dikkat-
ten kaçmadı; zira 8 yıl sonra değil, birkaç yıl sonra öldü Kaya. Katıldığı bir konfe-
ransta yine Özkök, bir dinleyicinin, Hürriyet gazetesinin “Kaşıya Kaşıya” ve “411 
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El Kaosa Kalktı” şeklindeki manşetlerini eleştirmesi üzerine Özkök, “Bir şeye çok 
samimi cevap vereyim. Her attığımız manşet doğrudur diye şey yok” itirafında 
bulundu.

Diğer yandan Ahmet Kaya’nın 10. ölüm yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan bir 
belgeselde, Ahmet Kaya’nın DGM’de yargılanmasına ve yurt dışına gitmesine ne-
den olan Berlin konserinin kayıtları 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Hürriyet gazete-
sinin 14 Şubat 1999 tarihli manşetinde yer alan “Ayıp Ettin Gözüm” başlıklı haber-
de, Ahmet Kaya’nın Berlin’de katıldığı bir konserde Kürdistan haritası ve haritanın 
üst kısmında yer alan terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı önünde 
bir konuşma yaptığı belirtilerek Kaya’nın, “Orkestra ile gelmedim. Gelseydim bu 
konser 20-25 bin marka mal olurdu. Dağdaki adamın paraya ihtiyacı var” şek-
linde sözler sarf ettiği iddia edilmişti. Haber üzerine hakkında İstanbul DGM’de, 
PKK’ya yardım ve yataklık yapmak suçlamasıyla dava açılan Ahmet Kaya, bir süre 
sonra yurt dışına çıkmak zorunda kalmış ve yargılama sonunda 3 yıl 9 ay hapis 
cezasına mahkûm edilmişti. İlk kez ortaya çıkan görüntülerde Kaya’nın, seslendir-
diği şarkıların arasında iddia edildiği gibi, “Dağdaki adamın paraya ihtiyacı var” 
şeklinde bir cümle kurmadığı ve terörist başı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının yer 
almadığı görülüyor. Durum böyle iken, bir kampanya oluşturup, insanların mil-
liyetçi duygularına hitap edip hem bu duyguları kabartmak, hem de yönlendirme 
ahlâki midir? İnsanlar galeyana geliyor, yargı üzerinde baskı kuruluyor ve döne-
min konjonktürü cadı avına müsait. Ama cadı yok, cadı icat edildi ve av başladı. 
Haziran 1999’da Türkiye’den ayrılan Kaya, Paris’teki evinde geçirdiği kalp krizi 
sonucu 16 Kasım 2000’de vefat etmişti.

Nisan ayında anayasa tartışmalarının yoğun olduğu günlerde, yine gündem-
deki önemli bir isim olan Osman Can hakkında Hürriyet sürmanşetten Cengiz 
Çandar’ın ifadesiyle büyük bir “kişilik suikastı” işledi. Çandar’ın Radikal’den 
Hürriyet’i eleştirmesi de önemli. Çandar’a göre sürmanşette ifade edildiği gibi, 
“Yargıda savaş bel altına” inmiş falan değil, “bel altına inen” Hürriyet gazetesinin 
kendisi. “Açık söyleyeyim, Hürriyet’in 16 Nisan tarihli birinci sayfasında o fotoğra-
fı ve sürmanşeti görünce yüzüm kızardı, utanç duydum; ama şaşırmadım. Çünkü 
Hürriyet’in genlerine yerleşmiş bir şey bu. Benzer örnekleri yıllar içinde defalarca 
gördük. Ve şaşırdım. Hem de çok şaşırdım. Çünkü gazetenin yeni bir genel yayın 
yönetmeni var. Enis Berberoğlu. Bu gibi konularda, ‘kişilik katli’nde onun çok titiz 
olacağını ve Hürriyet’in genlerindeki bu bozukluğa ‘radyoterapi’ uygulayacağını 
sanmıştım” diye yazdı. Çandar’ın yazısında medya ve vicdan bağlamında izlek de-
rinleşti. Hürriyet’in köşelerde Ogün Samastlar barındığını (Yılmaz Özdil’i Ahmet 
Türk’e yumruk konusundaki tavrından dolayı eleştiriyor), Ahmet Kaya’nın “kişilik 
katli”ne nasıl sebep olduğunu, Hrant Dink’le ilgili olarak da Hürriyet arşivine ba-
kılabileceğini ifade etti.

Bu konular sık sık gündeme geldi ve olayların failleri de konuşmalarını ve vic-
dan muhasebelerini sürdürdü. Aslında bunlardan ortaya çıkan, vicdan yapmanın 
vicdansızlıklara giderek bir kılıf olduğu yargısıdır. Zira vicdan hatalara rağmen 
sabittir. Hata tekrarlandıkça, olağan bir hâl alır ki bu da artık vicdanla açıklana-
mayacak kadar derin bir kırılmadır.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 401

Kasım ayında (4 Kasım 2010) yazdığı bir yazıda (Birkaç İyi insan) Ertuğrul 
Özkök “Aylardır Hrant Dink’in ölümü ile Hürriyet’i ilişkilendirmeye çalışıyorlar” 
diye yazısına başlamıştı. Daha ikinci cümlede ironik bir cümle kurarken aslında 
kendi fiilini karşıdakilere teşmil etme çabasını da açık etti: “Aylardır andıç üzeri-
ne andıç yayınlıyorlar.” Yazıda belli isimleri zikrederek bunların ifadelerini Hrant 
Dink konusunda Hürriyet’in tavrının zarar verici olmadığına ilişkin delil olarak 
kullanıyor. Gerçek ya da değil; ama vicdan sızlamaya devam ediyor.

Yılmaz Özdil kısa yazmanın verdiği avantajları kullanıyor. Ama zorluklarını 
da göz ardı edemeyiz. Slogan ve spotluk cümle tasarlama konusunda gayet iyi. 
Ancak Özdil eski zihniyetin yeni kuşak temsilcisi olarak tepki çekmeye devam etti. 
Tepkiler Özdil’in kışkırtıcı, tahrik edici yazılarına odaklandı. Özdil’in Hürriyet’te 
provoke edici yazıları arka arkaya yer alırken bu durum gazete içinden de tepki 
çekti. Özellikle Ahmet Türk’e yumruklu saldırı ardından 14 Nisan’da kaleme aldığı 
“Yumruk” başlıklı yazı çok ciddi tepki çekti. Cengiz Çandar “Hürriyet’teki Ogün 
Samastlar” olarak sıfatlandırdı. Gazetenin okur temsilcisi Faruk Bildirici de yazı-
nın etik açıdan sorunlu olduğunu tespit etti. Özdil ise kendisini eleştiren Bildirici 
ve uyaran Basın Konseyine her zamanki üslûbu ile verdi verişti. Verip veriştirirken 
de “Yumruk” yazısında yazdıklarından dolayı tabir caizse çark etti. Ahmet Türk’e 
geçmiş olsun denildiği gibi, Baykal’a da (bir yumurtalı saldırı sonrası) geçmiş ol-
sun denilebileceğini ifade ettiğini yazdı. Özdil konusunda diğer bir ilginç not ise 
yazının altında kalmakla ilgili. 11 Mayıs 2010 günü Baykal’ın kaset olayı sonrasın-
da yazdığı “Benden Söylemesi” başlıklı yazıda Baykal sonrasında CHP’nin başına 
geçecek ismi hain ilân etmişken, Kılıçdaroğlu hakkında bir daha kalem oynatama-
yacak hâle gelmesi bir köşe yazarı için ilginçtir.

2. Gazetecilere Açılan Davalar

Türkiye basın özgürlüğü konusunda da ilginç bir ülke. Bir yandan düşünce öz-
gürlüğünün önündeki engeller kaldırılırken, demokratikleşme konusunda gelişi-
mi sürdürürken diğer yandan ise basın özgürlüğü konusunda gerilerde yer alıyor. 
Merkezi Paris’te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün yayınladığı 2010 
basın özgürlüğü ülkeler sıralamasında Türkiye 138. sırada yer aldı. Türkiye, geçen 
yıl aynı klâsmanda 122. sırada gösterilmişti. Açılan davaların sıklığına bakıldığın-
da çoğunun görülmekte olan davalarla ilgili olduğu ortaya çıkıyor. Soruşturmanın 
gizliliğini ihlâl suçu açılan davaların çoğunda temel etken. İki konu arasında ayrı-
mın net olarak yapılması gerekiyor. İlk olarak basın özgürlüğü, ikinci olarak basın 
özgürlüğünün bittiği sınır. Tartışılan temel konu bize göre bu sınırın nerede baş-
layıp nerede bittiği. Basit bir tespitle bu sınırı belirlemek mümkün. Gazetecinin 
gazetecilik mesleğinden ve yaptığı haberden dolayı yargılanması bize göre basın 
özgürlüğü içindedir. Ancak gazeteci kimliğini taşımasına rağmen gazetecilik dışın-
da eylemlerde bulunuluyorsa, yapılan haberler hukuksuzluğun bir parçası olarak 
bilinçli bir şekilde yayınlanıyorsa burası tartışmalıdır.

Adalet Bakanlığının Kasım 2009’da 4139 olarak açıkladığı soruşturma sayısı-
nın sonraki 6 ayda 5000’i geçtiği yazıldı. Konuyu gündeme getiren Zaman, Taraf, 
Bugün, Yeni Şafak, Star ve Vakit gibi 6 gazeteye açılan soruşturma sayısı 3500’ü 
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geçti. Bunlardan yaklaşık 2000’i davaya dönüştü. Kesinleşmiş 50 ay hapis cezası 
bulunan ve hakkında 40 dava açılan Star gazetesi yazarı Şamil Tayyar’ın köşe ya-
zılarına ara vermesiyle birlikte gazetecilere uygulanan yargı kıskacı yeniden gün-
deme geldi. Son üç yıldır Türkiye’nin en önemli davası Ergenekon hakkında yazı 
yazan gazeteciler âdeta davalarla boğuşuyor. Hakkında kesinleşmiş 50 ay hapis 
cezası bulunan Star gazetesi yazarı Şamil Tayyar 16 Temmuz’daki yazısında ses-
siz sedasız okurlarına veda etti. Hakkında istenilen hapis cezası 100 yıla ulaşan 
Tayyar, davaların Ergenekon hakkında yazan gazetecileri yıldırmaya yönelik ol-
duğuna dikkat çekti. Hakkında açılan dava sayısı 50’yi bulan Zaman gazetesi yargı 
muhabiri Büşra Erdal, davalarla gazetecilerin cezalandırılmak istendiği görüşün-
de. Yazdığı haberlerle “devletin güvenliğine ve siyasi yararlarına ilişkin bilgileri 
açıklamak” suçunu işlediği iddiasıyla Taraf muhabiri Mehmet Baransu yargılandı. 
Yine Akşam gazetesi editörü ve sorumlu müdürüne, emekli Orgeneral İbrahim 
Fırtına’nın savcılık ifadesine yer verildiği için dava açıldı. Radikal gazetesi mu-
habiri İsmail Saymaz da Ergenekon Soruşturması sanık ve şüphelilerinin savcılık 
ifadelerini haberleştirdiği gerekçesiyle toplam yedi dava kapsamında yargılanıyor. 
12 Kasım 2010 günü Sabah’ta Hıncal Uluç AB’nin basın özgürlüğü ile ilgili rapo-
runu değerlendirdiği yazıda çok ilginç bir iddiayı dile getirdi: “Şu anda 4091 gaze-
teci mahkemede. Bu davaların 500’den fazlası, Ergenekon hakkında haber yapan 
gazeteciler hakkında. Bu gazeteciler kendilerine sızdırılan belgeleri açıkladılar. 
Bir gazetecinin, hem de adliyenin gizli arşivlerine girip dosyalardan belge çalması 
mümkün mü? Herkes biliyor ki, o belgeler o gazetecilerin eline verildi. Yani... Bir 
savcının bir gazeteciye sızdırdığı ve ‘Al haber yap’ dediği belge, haber olduğu için 
bir başka savcı dava açıyor... Yargıyı etkilemek iddiasıyla.”

Diğer yandan Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesinin 2010 raporuna 
göre bu yıl dünyada 145 gazeteci tutuklandı. Listenin en başında 34 tutuklu gaze-
teci ile Çin geliyor.

Raporda, Türkiye’de mesleki faaliyetlerinden dolayı hapiste bulunan gazeteci 
sayısı ise 4 olarak belirtildi. Komitenin açıkladığı isimler arasında Ergenekon so-
ruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay’ın 
olmaması dikkat çekti. İki isim hem savcılık sorgusunda, hem de mahkemelerdeki 
savunmalarında hükümet aleyhindeki yazıları sebebiyle yargılandıklarını ileri sü-
rüyorlardı.

Star gazetesi yazarı Şamil Tayyar Temmuz ayında kısa bir ara verdikten sonra 
tekrar yazılarına başladı. Ancak Kasım ayında “Son sözümdür, defteri kapatıyorum” 
dedi. Yazısında, “Malatya misyonerler cinayeti davası sanığı Emre Günaydın’la 
ilgili bir belge yüzünden Ergenekon davasında gizliliği ihlâl ve adil yargılamayı 
etkilediğim gerekçesiyle hapis cezası aldım. Mahkeme, Aydınlık Dergisi Yazı İşleri 
Müdürünü ‘Davanın gizliliği mi kaldı ki sana ceza vereyim’ diyerek beraat ettirir-
ken, aynı mahkeme bana ‘gizliliği ihlâl’ suçundan 20 ay hapis cezası verdi” şeklin-
de eleştirilerde bulundu. Diğer yandan Şamil Tayyar’ın Nisan ayında 15 ay hapis 
cezası almasına Medya Derneğinden tepki geldi. Yine Taraf yazarı Neşe Düzel, 
Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine Habur’dan Türkiye’ye giren Kandil grubunun 
sözcüsü ile yaptığı röportaj nedeniyle hapis istemiyle yargılanmaya başladı. Diğer 
yandan Bakırköy Savcısı, Milliyet’te yayınlanan haber nedeniyle Star muhabiri ve 
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sorumlu müdürü hakkında gizliliği ihlâl davası açtı. Aynı savcı Vakit yazarına da 
Star çalışanı diye dava açmıştı. Diğer yandan Gazeteci Nedim Şener, Hrant Dink 
davası ile ilgili olarak yaptığı haberler ile ilgili yargılandığı davadan beraat etti.

Bunlara benzer davalar ve gelişmeler yaşanırken TCK’nın 285, 286 ve 288. 
maddelerinde yapılan değişiklikler konusunda da çalışmalar başladı. Bakanlar 
Kurulunda taslak üzerinde çalışmaya devam edilmesi kararı alındı. Bu çalışmaya 
göre TCK 285. maddede düzenlenen “soruşturmanın gizliliğini ihlâl” suçunun ta-
nımı daha net hâle getiriliyor. Bu maddeden soruşturma açılabilmesi için devam 
eden bir soruşturma hakkında açılan haberlerin delillerin karartılmasına veya sa-
nığın kaçmasına yol açacak mahiyette olması koşulu getiriliyor. Anılan maddede 
“maddi olguya ulaşmayı engellemek” iddiasının “somut” verilerle desteklenmesi 
şartı aranacak. TCK 286. maddede düzenlenen “ses veya görüntülerin kayda alın-
ması” konusunda cezalarda artış sağlanıyor. Soruşturma ve kovuşturma işlemleri 
sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişiye 
verilecek cezalar 6 aya kadar hapis cezası öngörüyordu. Taslakta bu ceza mikta-
rında önemli artış olacak. İnternet ya da başka yayın aracı ile kamuoyuna yansıtı-
lan dinlemelerle ilgili yapılan haberler hakkında dava açılmaması da söz konusu 
taslakta yer alıyor. Görüntü ve ses kayıtları izinsiz olarak yayınlanan kişilerle ilgili 
Cumhuriyet Savcısı doğrudan inceleme başlatacak. Ancak soruşturma açılması 
mağdurun iznine tâbi olacak. Mağdur, soruşturma açılmasını istemediği zaman 
savcı soruşturma yapamayacak. Yeni yılla beraber yasalardan kaynaklı sorunların 
kaldırılması yönünde çalışmaları yapılacağına dair umutlar korunuyor.

3. Doğan Medya Özelinde
Medyanın Yeniden Yapılanması

Taraf gazetesinin 19 Temmuz tarihli yorum haberinin başlığı “Hürriyet Bazen 
Savaş Çıkarmaktır” olarak iğneleyici ve gazeteyi çok ciddi iddialar ile eleştiren bir 
haberdi. Haber Fatih Altaylı’nın iddialarına dayanıyordu. İddiaya göre Türkiye ve 
Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren Kardak Krizinde, o dönem Hürriyet’in genel 
yayın yönetmeni olan Ertuğrul Özkök gerginliği özel olarak tırmandırmış.
Basının toplum ve siyaset üzerindeki etkisi tartışmasız; ama Doğan Medyanın 
yayınları hem toplum ve siyaset, hem de “devlet” üzerinde etkili. Ancak değişen 
Türkiye konjonktürü Doğan Grubunu da zeminsiz bırakmaya yetti de arttı bile. 
Ancak bu noktada stratejik bir hata yaptılar: O hata da iktidarla savaşa tutuşma-
ları, tarafsız kalmaları gereken yerde yine iktidarı karşılarına almaları oldu. 90’lı 
yılların siyaset biçimlendiren, hükümet kuran gazeteciliği bitti. Ancak problem 
marjinal bir geçmişten gelen, bu geçmişle hayat tarzı olarak bir ilgisi kalmamış 
insanların oturdukları yönetici koltuklarında “militan” refleksler taşımalarından 
kaynaklanmaktadır. Bugün merkez medyayı hâlâ sol marjinal gruplardan gelen 
isimler besliyor. Bunun tartışılmamış bir olgu olduğunda şüphe yok. Yöneticiler 
iktidarı biçimlendirmek yerine daha çok gazetecilik yapsalardı Doğan Medya bu-
gün hâlâ en büyük ve yeni konjonktüründe Türkiye’nin en etkili sesi olabilirdi. 
Birçok analize göre Doğan Medyayı bu yöneticiler bu hâle getirdi.
2010 yılında Doğan Grubu bir önceki yıldan kalan satış muamması ile anıldı. 
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Özellikle Milliyet gazetesi ve Star TV’nin satışı gündeme sıkça geldi. Ancak son 
gelinen noktada Doğan’ın elindeki basın organlarının çoğunu elden çıkaracağı-
na dair haberler yayınlanmaktadır. Şahenk, İpek ve Ciner Grubu yanında yabancı 
grupların da adı geçti bu satış söylentilerinde. 1979’da Milliyet’i satın alarak basın 
işine giren Doğan sıkıntılı bir süreçte. Türkiye’de Hürriyet’in merkezde durduğu 
ve etkili olduğu bir gazetecilik son buldu. Bu aslında bir dönemin de son bulma-
sıdır, bu dönem Doğan Grubu döneminin değil, ülkemizdeki Soğuk Savaş dönemi 
gazeteciliğinin son bulmasıdır. Bir dönem Doğan Grubu içinde çalışan ve yine ak-
rabalık ilişkileri de olan Habertürk TV yayın yönetmeni Yiğit Bulut’a göre, “Sadece 
Doğan Grubunun çekilmesi yetmez! Arkasında alkış tutan şakşakçı gazeteciler de 
gitmeli!”

Aslına bakılırsa Doğan Grubu yazarları bu tür çıkışları, iddiaları dalgaya alan 
yazılar kaleme almıyor da değiller. Örneğin Fehmi Koru’nun yazdıklarının etkisini 
azaltmak için Koru’nun Hürriyet’in tepesine göz diktiği iddialarını dillendirdiler. 
Koru’nun böyle bir niyetinin olması tespitlerinin isabetini azaltmaz.

Hürriyet’in problemi, kendilerinin dillendirdiği çok seslilik iddialarının ak-
sine, gazetede yazmaya başlayanların aynı dili kullanmaya başlamaları, olayları 
benzer perspektiften değerlendirmeleri. Ahmet Hakan Coşkun eski duruşuyla 
yazılarını kaleme alsaydı, yani Hürriyet’te yazmanın bir yaşam tarzını taşımakla 
veya buna yatkınlıkla alâkalı olmadığını gösterirdi. Nuray Mert de aynı. Eyüp Can, 
Cüneyt Ülsever ve başka yazarlar. Hürriyet, bünyesindekilere bir kimlik de biçip 
dikiyor. Aydın Doğan’ın tüm bunların farkında olduğu intibaı var bizde. Ancak 
Doğan, patron-çalışan ilişkisini aşan bir arkadaşlık kurmaya meyilli çalışanlarıy-
la. Entelektüellere değer verip onların ürettikleri stratejileri uygulamakta sakınca 
görmüyor. Ancak sıkıntılı sürecin başında Emin Çölaşan’la bağlarını koparttı ki bu 
tip bir yazarı kapı dışarı etmek risktir; zira bu tip yazarlar kendilerine mürit ara-
yan şeyhler gibi fanatik okur ararlar, fanatik bir kitle yaratırlar ve okurları ile ara-
larındaki temasları kullanırlar ve okurlarını yönlendirmekte ustadırlar. Çölaşan’ın 
Hürriyet’te sahip olduğu ve kaybetmekte sindiremediği de buydu, bir etki halesi 
kurmuş ve bununla patron da dahil herkese tabir caizse diklenme eğilimi ve ce-
sareti taşıyordu. Sonra Bekir Coşkun gitti. Coşkun’un aslında o kadar etkili ol-
madığı ortadaydı. Etkisi kurduğu bağlardan kaynaklanıyordu. O yüzden Çölaşan 
ve Coşkun’un ardından Hürriyet’in ne kadar tiraj kaybettiği tartışması açıldı. Bu 
da etkiyi ispat etmeye dönük bir çabanın ürünüydü. Hürriyet’in diğer gazetelerle 
beraber dönemsel hareketlenmeler göz önüne alındığında küçük bir dalgalanma 
dışında satış açısından fazla etkilendiği söylenemez. Zira bu tip gazeteler ikamede 
ustadır. İdeolojik saiklerle Hürriyet okumayı bırakanların yerine merkezden yu-
muşak bir kitle ile temas kurulması okurun keskin ideolojik baskısını hissetmeme 
adına bir adım oldu. Ertuğrul Özkök’ün yerine Enis Berberoğlu’nun getirilmesi 
gazeteyi daha tutarlı ve söyledikleri net bir çizgiye getirme çabasının bir ürünüy-
dü. Ancak gazetenin mutfağı ve yerleşik zihniyeti bunun ne kadar zor olduğunu 
da gösterdi. Önümüzdeki süreçte Hürriyet değişimini sürdürecek. Ancak fırsatını 
buldukça manşetten savaş baltaları da sallamaya devam edecek.

“Tanrı-yazar” ve “tanrı-insan” olarak nitelendirilecek egosu yüksek, kendisi 
dışında kimsenin bilgisine güvenmeyen ve değer vermeyen, toplum içine karış-
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mayan, kendisine kutsal bir dokunulmazlık atfeden yazarlık dönemi ilk darbeyi 
Emin Çölaşan ile aldı, Bekir Coşkun ile bu devam etti. Ertuğrul Özkök’ün yayın 
yönetmenliğinden ayrılmasıyla artık sona gelindi. Son halka ise Oktay Ekşi oldu. 
Ekşi’nin gidişinin diğerlerinden farkı, açık bir toplumsal ve siyasal baskıdan dola-
yı görevden ayrılması (veya ayrılmasının istenmesi) oldu. Ekşi’nin vedası “tanrı-
yazarlığın” sonunun da işareti. “Tanrı-yazar” olarak devam eden birkaç isim ise 
artık insan katına inmeye başlayacaklardır.

Oktay Ekşi 28 Ekim 2010 tarihli “Az Demişiz” yazısının son paragrafında, 
“Şimdi, her şeyi (: ANASINI) satan işte o zihniyetin marifetlerini görüyoruz” şek-
linde hükümet üyelerini hedef alınca tartışmalar başladı. 31 Ekim 2010 tarihinde 
ise veda yazısı ile gazeteye veda etti. Aynı gazetede yazan yazarın bile tam anlamıy-
la savunamadığı Ekşi’nin istifa mı ettiği yoksa kovulduğu mu konusunda spekülas-
yonlar olmasına rağmen bir netlik sağlanamadı. Ancak gazetenin patronu Aydın 
Doğan’ın yeni bir siyaset ve hatta yeni bir Türkiye algısının oluştuğu dönemde 
eski isimlerin eski fikirleri ile daha fazla yol alınamayacağı, aksine bu isimlerin 
giderek bir gazeteciden ziyade, iktidarla çatışma noktalarında görev yüklendikle-
rini fark ederek daha fazla zarar görmeme adına Ekşi’yi yazmayı bırakmaya davet 
ettiği düşünülebilir. Siyaset ve medya dünyası kadar Ekşi’nin başkanlığını yaptı-
ğı Basın Konseyinde de tartışmalar oldu. Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi ve 
Türkiye gazetesi genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak, konsey başkanı Oktay Ekşi 
görevinden ayrılarak yeni yönetim teşekkül edinceye kadar toplantılara katılma-
ma kararı aldığını bildirdi. Ekşi’ye konsey tarafından sadece uyarılmasından son-
ra konsey üyesi TRT Genel Müdürlüğünden bir açıklama geldi. Konsey yeniden 
yapılandırılana kadar TRT’nin Basın Konseyinden çekildiği duyuruldu. Anadolu 
Ajansından yapılan açıklamada da kurumun Basın Konseyinden ayrıldığı açıklan-
dı. Yine Samanyolu Basın Grubu, Türkiye gazetesi, TGRT Haber de Basın Konseyi 
üyeliğinden ayrıldıklarını açıkladılar. Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi ve TGRT 
Haber Televizyonu genel yayın yönetmeni Mehmet Soysal, konsey başkanı Oktay 
Ekşi’nin istifasını istedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin haftalık 
grup toplantısında Oktay Ekşi’ye yanıt verdi: “Bu üslûp, dünyanın hiçbir yerin-
de ifade özgürlüğüyle, basın özgürlüğüyle izah edilemez. Yıllardır üstü örtülü bir 
şekilde sürdürülen seviyesiz saldırılar geçtiğimiz hafta artık yazı ile de ikrar edil-
miştir.” Başbakan devamla “Basın Konseyi gibi ahlâk ilkelerini öne çıkaran bir 
konseyin başında bu tür yazıyı yazanların olması Türkiye için bir yüzkarasıdır. 
Türk basını için de bir yüzkarasıdır” dedi. “Bir Başyazarın Mecburi İstifası!” baş-
lıklı 1 Kasım 2010 günlü dipnot.tv sitesinde Cüneyt Özdemir’in yorumları ilginçti. 
Ona göre “Oktay Ekşi’nin Hürriyet’ten gitmeye niyeti yoktu. Gönderildi.” Bunun 
nedeni ise o son cümle değildi. Özdemir’e göre Enis Berberoğlu’nun Hürriyet’i çok 
daha dengeli, hümanist ve gerçekçi. Gelin görün ki başyazar ısrarla alıştığı “toplum 
mühendisliğini” muhalefet kılıfında yapmakta ısrarcıydı. Yani Cüneyt Özdemir, 
Ertuğrul Özkök neden Hürriyet’in genel yayın yönetmenliğinden alındıysa Oktay 
Ekşi de o yüzden istifa ettirildi tespitinde bulundu. Engin Ardıç Sabah’ta yazdığı 
“Hadi Gelin Bakalım” yazısında, “Düşmanlarım arasında ilginç ve ibretlik bir yak-
laşım belirdi: ‘Oktay Ekşi’ye karşılık’ benim kellemi istiyorlar. İntikam almadan 
rahatlamayacaklar” diye yazdı.
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4. Ağca Konusundaki Çelişkiler

Mehmet Ali Ağca’nın TRT’de yayınlanan Kozmik Oda programına katılması 
Doğan Grubunu fazlasıyla rahatsız etti. Milliyet, “Katil Ağca’ya TRT Şefkati” (10 
Kasım 2010) manşetiyle doğrudan TRT’yi hedef aldı. Birkaç gazete ve internet si-
tesi bu konuşmayı haber yaparken Milliyet’in manşetten ve doğrudan hedef al-
ması tartışıldı. Ancak Milliyet’in bir ay önceki manşetinde ise on binlerce insanın 
ölümüne neden olan PKK elebaşı Murat Karayılan vardı. Aynı Karayılan 2009 yılı 
Mayıs ayında da yine Milliyet’in manşetindeydi. Üstelik gazetenin en çok okunan 
yazarlarından Hasan Cemal bizzat görüşmüş ve röportaj günlerce gazetenin bi-
rinci sayfasından yayınlanmıştı. Mehmet Ali Ağca bu yılın Ocak ayında cezasını 
tamamlayıp cezaevinden çıktığı gün Kanal D’de özel bir program yapıldı. Mehmet 
Ali Birand yayın günü olmadığı halde özel bir 32. Gün programıyla izleyicinin kar-
şısına çıktı ve programı şu anonsla sundu: “Bugün özel bir gün. Özel 32. Gün yapa-
cağız. Abdi İpekçi’nin katili ve Papaya suikast girişimi tutuklusu dün tahliye oldu. 
Yeniden gündeme oturdu. Medya ordusu gün boyu peşindeydi. Cezaevinde üç kez 
görüştüm; ama hiçbirinde beş kuruş para vermedim.” Sonrasında da Ağca’yı tanı-
yanlarla konuşuldu. Cezaevinden kaçışı anlatıldı. Aynı grubun başka bir gazetesi 
Radikal’de Cüneyt Özdemir ise, açıkça Mehmet Ali Ağca ile bu röportajı gerçekleş-
tirecek olan gazeteciyi kıskandığını söyledi. Diğer yandan 22 Kasım 2010 tarihli 
internet sitelerinde ise Ağca ile röportaj taleplerinin belgeleri yayınlandı. Doğan 
Grubunun gazete, televizyon ve ajansları, Mehmet Ali Ağca daha cezaevindeyken 
ve cezaevinden çıktıktan sonra, Ağca’nın avukatına ve cezaevi savcısına, “Ağca ile 
röportaj yapalım” diye dilekçe vermişler. Hatta internet medyasında yazılanlara 
göre Uğur Dündar, Ağca cezaevinden ilk çıktığında, günlerce görüşme talebinde 
bulunmuş. Vatan, DHA ve Hürriyet’in talepleri olduğu ifade edilen belgeler çeşitli 
yayınlarda yayınlandı.

Bu konuda bakış açılarını değerlendirmek mümkün. Örneğin Milliyet, Ağca’nın 
TRT’ye çıkmasından mı rahatsız yoksa sunucunun sadece Papa suikastı konusun-
da soru sorup İpekçi suikastına girmemesinden mi? Katiller arasında yarışma 
yapılmaz. Katil neticede katildir. Bu bakışla “Karayılan da bir katil olarak değer-
lendirilmiyor mu?” soruları sıkça soruldu. Böyle sorulara ilâve olarak TRT’den 
gündeme ilişkin programlar yapmamasını mı istiyorlar sorusu üzerinde düşü-
nülmelidir. Zira önceki yıl Tuncay Güney TRT’ye çıktığında da benzer tartışma-
lar yaşandı. Oysa Doğan Grubunun televizyonlarına defalarca çıkmıştı. Ağca’nın 
TRT’de çıkması gazetecilik adına önemlidir. Bu işi sadece kendilerinin tekelinde 
olduğunu düşünenler ise yanılgıdadır. Makul bir çerçevede sorulacak olan soru-
lar İpekçi konusuna neden girilmedi, Ağca mı bunu istedi, yoksa program sadece 
Papa olayı çerçevesinde mi plânlandı, sorularıdır.

5. Mavi Marmara’da Olanlar

Mavi Marmara İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan 
gemilerden biriydi. Türkiye-İsrail ilişkileri “one minute” olayından sonra hiç bu 
kadar gerilmemişti. 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Olayın Türk basınına yan-
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sımaları da farklı oldu. Her şeyden önce hatırlamak gerekiyor ki gemide çok sayıda 
gazeteci de vardı. Vicdan sahibi birçok gazeteci ve yazar konuyu karmaşık diplo-
matik ilişkiler açısından değil, doğal bir şekilde, insani çerçevede ele aldılar.
Mavi Marmara gemisi ile yola çıkan yardım konvoyunda “60’ı Türk olmak üze-
re yaklaşık 100 gazeteci” bulunuyor. Gemideki isimler arasında Yeni Şafak gaze-
tesi yazarı Hakan Albayrak, Yeni Şafak gazetesi muhabiri Murat Palavar, Vakit 
gazetesinden Mustafa Özcan ve Gerçek Hayat dergisi yazarlarından Ebubekir 
Kurban, TVNET dış haberler müdürü Sümeyye Ertekin, program yapımcısı Ümit 
Sönmez ve kameraman Ersin Esen, gazeteci Mediha Olgun, gazeteci Ayşe Sarıoğlu 
gibi isimler de bulunuyordu.

Yine Türk basını taraflara ayrıldı. Emin Çölaşan, Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı, 
Oktay Ekşi, Fatih Çekirge, Oray Eğin, Bekir Coşkun ve Can Ataklı başta olmak 
üzere birçok köşe yazarının, insani yardım taşıyan gönüllüleri eleştirmesi kamuo-
yunda tepki çekti. Emin Çölaşan’ın da yazarı olduğu Sözcü gazetesi, İsrail’in yap-
tığı vahşetin haberini verirken hükümeti suçlayarak, “Bile bile ölüme gönderdi-
ler” şeklinde bir ithamda bulundu. Çölaşan yazısında, İsrail’in zulmü altında olan 
ve katliamlara maruz kalan Müslümanlar ile Kürtleri bir tuttu. Hürriyet yazarı 
Yılmaz Özdil de İsrail’in yaptığı saldırıyı görmezden gelirken, Türkiye’de yaşayan 
Musevi çocuklarının tedirginliğini, Gazze’de yaşayan çocuklarla aynı kefeye koy-
ma hatasında bulundu. O dönem Habertürk’te yazan Bekir Coşkun ise yazısın-
da, insani yardımı organize edenleri “aptallıkla” suçladı. Habertürk gazetesinin 
genel yayın yönetmeni Fatih Altaylı, Habertürk televizyonunda yaptığı değerlen-
dirmede, “Yapılanlar savaş nedeni değildir. Şunu da unutmamak gerekir, İsrail’in 
hassasiyetlerine de saygı göstermeliyiz. Diyelim ki Avrupa’dan bir grup serseri, 
‘Biz PKK’ya yardım götüreceğiz’ deseler ve İskenderun Limanı’na demir atmak 
isteseler, Türkiye ne der?” diye konuştu. Hürriyet’ten Oktay Ekşi, olayla ilgili ola-
rak Türkiye’nin aşırı bir tepki vermemesi gerektiğine dikkat çekti. Vatan yazarı 
Can Ataklı da köşe yazısında hükümete ve organizatörlere sert eleştiriler getirdi. 
Akşam gazetesinden Oray Eğin ise İsrail’i haklı gösterecek nedenleri sıraladı.

Günün ertesindeki (1 Haziran) manşetlere baktığımızda ise Akşam gazetesi 
İskenderun’daki terör örgütü baskı ile bağlantı kurarak “Millî Şüphe” başlığını 
seçti. Bugün gazetesi “Kalleş Saldırı”, Cumhuriyet “İsrail İnsanlığı Vurdu”, Güneş 
“Türk Gemisinde İsrail Vahşeti”, Habertürk “Devlet Terörü”, Millî Gazete “Eceli 
Gelen Köpek”, Ortadoğu PKK saldırısını öne çıkararak “Alçaklar”, Taraf “Gemiye 
Ateş Ederek İndiler”, Türkiye “Devlet Terörü”, Yeni Şafak “Hitler’in Çocukları”, 
Zaman “Bütün Dünya Ayakta”, Hürriyet “Dünya Ayakta”, Milliyet “Devlet Terörü”, 
Posta “İsrail Çıldırdı”, Radikal “İnsanlığa Kurşunlar”, Sabah “İsrail Katliamına 
Küresel İntifada”, Sözcü PKK saldırısını sürmanşette öne çıkararak “Bile Bile 
Ölüme Gönderdiler”, Takvim “Kalleşler Akdeniz’de”, Vatan “Alçaklık” manşetle-
riyle çıktı.

İlk gündeki kenetlenme sonraki günlerde çözülmeye başladı. Gazeteler olayın 
neden gerçekleştiği, yazarlar İsrail’in neden saldırdığını ele almaya başladılar. 
Hürriyet gazetesinin 6 Haziran 2010 Pazar günü birinci sayfasından yayınladığı 
“Ağlayan Komando’’ fotoğrafları değişik boyutları ile tartışıldı. “Ağlayan Komando” 
manşeti ve fotoğraflar, önce kaynağının neresi olduğu, şimdi de “Kim bu operas-
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yonu yapmış olabilir” açısından tartışılmaya başlandı. Fakat fotoğrafların kaynağı 
hâlâ belli değil. 7 Haziran Pazartesi günü, Takvim gazetesi, “Ağlayan Komando” 
ile yapılan psikolojik harekât yazısında ve Fehmi Koru da “Taha Kıvanç” imzası 
ile Yeni Şafak’ta yazdığı köşesinde bu konuyu gündemine taşıdı. Mavi Marmara 
gemisiyle Gazze’ye giderken gözaltına alınan İHH başkanı Bülent Yıldırım sorgu-
sunda İsrailli bir yetkilinin kendisine “dünyada beslediğimiz kalemlerden başka 
bize sahip çıkan yok” dediğini söylemişti... İHH başkanı, “bana isim de verdiler, 
bu isimleri söylemeyeceğim; ama kendileri ile görüşeceğim. Şu anda Türkiye’de 
bir turnusol kâğıdı durumu yaşanıyor. Herkes tarihe kaydedilecek. Bizim hiçbir 
şeyden korkumuz yok. (…) İsraillinin ‘beslememizden başka bize sahip çıkan yok-
tur’ sözü gereği İsrail lehine devamlı bu katliamları örtenler, zannetmesin ki ben 
sessiz kalırım. Onları bütün dünyanın gözü önünde rezil ederim.” Bu iddialı sözler 
medyada tartışıldı. Sonra İHH başkanı Yıldırım “sözlerim yanlış anlaşıldı” diye bir 
açıklama yaparak tartışmaya son noktayı koydu. Ancak hem basının tavrı, hem de 
Türk-İsrail ilişkiler zamana yayılarak tartışılmaya devam etti.

6. Basında CHP Rüzgârı

2010 yılında iki tür CHP rüzgârı esti. İlki Baykal götüren, Kılıçdaroğlu getiren. 
İkincisi Sav götüren, Kılıçdaroğlu ittiren rüzgâr. CHP lideri Deniz Baykal ortaya 
çıkan bir video kasetindeki görüntüler nedeniyle zor günler yaşadı, ardından çıkış 
yolunu istifada gördü. Gazetelerde bu konunun haber oluş biçimlerine baktığımız-
da aslında bir tasfiyenin mayalanmasını görüyoruz. 8 Mayıs 2010 günü gazeteleri: 
Akşam gazetesinde birinci sayfanın sol sütununda bir açıklama ile olaya etik bir 
tavır kondu. Bugün gazetesi konuya ilk sayfasında hiç yer vermedi. Cumhuriyet 
birinci sayfada manşet altı; ama dikkat çeken bir yerde olaya ilişkin CHP yetkilile-
rinin açıklamasına yer verdi (CHP: Adi Bir Komplo). Güneş manşetten “Baykal’a 
İğrenç Tezgâh” olarak olayı öne çıkardı. Habertürk manşetten “Dört Dörtlük 
Rezalet” diyerek olayı öne çıkarmayı tercih etti. Hürriyet sürmanşetten “Baykal’a 
Kaset Darbesi” başlığıyla olayı duyurdu. Millî Gazete birinci sayfada küçük bir ha-
ber olarak “Şok Görüntülere Savcılık El Koydu” başlığıyla haberi okuyucusuna du-
yurdu. Milliyet “Sırada Ne Var?” sürmanşeti ile olayı haber yaparken Baykal’ı hem 
savundu, hem de bir darbe daha indirdi. Radikal “Gerçekten Korktuk” manşeti ile 
dinleme ve izlemelere dikkati çekerken Baykal’a bir darbe vuruyordu. Star gaze-
tesi birinci sayfasında olayı kullanmadı. Posta gazetesi “Baykal’a suikast” manşeti 
ile haberini sundu. Taraf “Alçaklık Vakti” manşeti ile konuyu haber yaptı. Sabah 
“Baykal’a Şok” manşetini kullandı. Sözcü “Ahlâksız ve Çirkin Bir Komplo” sür-
manşeti ile konuyu haber yaptı. Yeni Şafak birinci sayfadan küçük bir haber ola-
rak girdi. Zaman gazetesi habere birinci sayfasında yer vermedi. Takvim “Baykal’a 
Çirkin Kayıt Şoku” manşetini seçti. Vatan sürmanşetten “Baykal Depremi” başlı-
ğını kullandı. Vakit gazetesi de olaya birinci sayfasında yer vermedi. Bir gün önce-
sinde 7 Mayıs 2010 tarihli gazetelerin birinci sayfalarında bu olaya ilişkin olarak 
herhangi bir haberin olmadığını belirtmek gerek.

Deniz Baykal’ın kaset skandalı Türkiye’de dengeleri bir anda değiştirdi, tam 
bir turnusol etkisi yarattı. Baykal’ın külleri rüzgârda savruldu âdeta. Sevenleri, 
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destekçileri bir yana medya birden arkasından çekildi ve bir Kemal Kılıçdaroğlu 
rüzgârı estirildi… Medya her zamanki gibi bu yapay rüzgârın yayıcısı rolünü üst-
lendi. Kemal Kılıçdaroğlu’na strateji üretmek bir yana Kılıçdaroğlu’na yeni bir 
imaj üretmeye kadar vardırıldı olay. Gandi Kemal medyanın en büyük malzeme-
si oluverdi. Lâkin basınımız oburluğunu burada da gösterdi; ama çabuk tüketti. 
Kılıçdaroğlu’nun Baykal sonrasında genel başkan olmasında da, referandum-
da büyük yenilgi almasında da, Önder Sav’ı saf dışı bırakmasında da basınımız 
Kılıçdaroğlu’nu yalnız bırakmadı. Ertuğrul Özkök ve Tufan Türenç’in Hürriyet’teki 
yazıları ciddi bir destek manzarası ortaya çıkardı. Özkök sanki seçimler yapılmış, 
Kılıçdaroğlu tek başına iktidara gelmiş gibi, büyük bir coşku yazısı yazdı. Ertuğrul 
Özkök “Gandi Kemal Tutar Çünkü” yazısında Kılıçdaroğlu’nun Gandi lakabıyla 
tutacağını… yazdı. Tufan Türenç, “O Artık Halkın Gandi’si O Artık Halkın Lideri” 
başlıklı yazısında Ecevit’le (dolayısıyla kazandığı başarılar ile) bağlantı kurdu. Şu 
cümleler ise düpedüz taraftarlıktır: “Şimdi halk Kemal Kılıçdaroğlu’nu da sevdi, 
bağrına bastı. Ona ‘Gandi’ adını taktı. Tıpkı Ecevit’e ‘Karaoğlan’ dediği gibi. O artık 
halkın lideri...” Akşam gazetesinde Kılıçdaroğlu hayranlığı had safhalara vardı. Bir 
gün arayla iki ayrı Kemal Kılıçdaroğlu röportajı yayınlandı... Önce gazetenin yeni 
yazarı oyuncu Başak Sayın, CHP lideriyle röportaj yaptı, daha yazının mürekkebi 
kurumadan bu kez Akşam’ın bir diğer yazarı Oray Eğin, Kılıçdaroğlu ile konuş-
tu. Medyanın “CHP tanzimi” tam gaz devam etti. “Baykal’a istifa” korosu Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu aday olması konusunda baskı altına aldılar. Kılıçdaroğlu’na aday 
olması için ciddi baskı kuran bazı kalemler, “süt dökmüş kedi”, “düşük ve silik 
profil”, “Sünepe”, “Risk almaktan bile aciz”, “Korkak”, “Çakma Gandi”, “Bütün gö-
revlerine ‘atamayla’ gelen bürokrat” gibi yorumlara yer verdi. 16 Mayıs 2010 tarihi 
itibariyle CHP’yi dizayn etmek isteyen medya Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde baskı 
kurmaya uğraştı. Vatan yazarı Mustafa Mutlu, “Kılıçdaroğlu bile, arkasındaki bu 
gücü önemsemeden, Deniz Baykal’ın icazeti, onayı, takdiri, emri ve işareti olma-
dan adaylığını açıklamaya cesaret edemedi! Yolsuzlukların, hırsızlıkların, çirkefin, 
bataklığın üzerine kararlılıkla yürüyen o cesur adam bile; sıra parti içi görev üstlen-
meye geldiğinde, süt dökmüş kediye döndü!” diye yazdı... Ahmet Hakan, “Demem 
o ki ey Gandi Kemal... Çok az vaktin kaldı... Kıvamı tuttur, ölçüyü ayarla, sınırı 
kolla ve bir yürüyüş eyle... Yoksa...” diye başladı. Fatih Altaylı ise “VAZGEÇTİM. 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçmesi yolundaki önerimden, fikrimden 
vazgeçtim” diye duygusal bir tehdidin içine girdi. Ancak bu rüzgârın Kılıçdaroğlu 
genel başkan olduktan sonra iyice azaldığını, referandumdan dolayı zoraki sürdü-
ğünü, referandum sonrası ise normal bir durum aldığını söylemek mümkün.

Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçmesinin ardından ise manşetler 
Kılıçdaroğlu’na döndü: Akşam manşette “2. Cumhuriyet Halk Partisi”, Vakit 
manşette “CHP’de Aynı Tas Aynı Hamam”, Bugün manşette “Ergenekon Mesajı”, 
Cumhuriyet “İktidara Koşuyoruz”, Güneş manşette “Kılıcı Keskin Çıktı” sürman-
şette “2. Karaoğlan”, Habertürk manşette “Coşkulu Kurultay”, Milliyet manşet-
te “Hızlı Başladı ve Heyecan Yarattı”, Radikal manşette “Çok Çalışacağız”, Sözcü 
manşette “Recep Beye Artık Rahat Uyku Yok”, Sabah manşette “İşlem Tamam”, 
Taraf manşette “Bu mudur” manşet altı büyük haberde “Metinde Recep Bey 
Operasyonu”, Vatan sürmanşette “Halkçı Kemal Dönemi” manşette “Manifesto”, 
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Yeni Şafak manşette “Kılıçdaroğlu’nu Kim Yönetecek”, Zaman manşette “CHP’de 
Genel Başkan Değişti Söylem Aynı”, Hürriyet sekiz sütuna sürmanşette “Büyük 
Birleşme”, Star manşette “CHP Değişmedi” başlığını kullandı. Kılıçdaroğlu’nun 
listesinde birçok gazeteci ve yazar da vardı. CHP’nin yeni Parti Meclisinde ulu-
salcı görüşleriyle tanınan Cumhuriyet ve Vatan yazarı Süheyl Batum, Cumhuriyet 
yazarı Mehmet Faraç, Enver Aysever, Turan Güneş’in oğlu olan ekonomi profe-
sörü Milliyet yazarı Hurşit Güneş gibi ekranların tanınan yüzlerinin yanında en 
ilgi uyandıran isim ise Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un iletişim danışmanı 
olarak tanınan Doç. Dr. Nuran Yıldız bunların başında geliyordu. Diğer yandan 
bazı gazetecilerin (Tufan Türenç, Oktay Ekşi gibi) Mayıs ayındaki “kurultay”da 
yerlerinde âdeta bir partili gibi destek alkışlarında bulundukları yazıldı ve tartı-
şıldı. CHP daha çok skandallar ve parti içi kavgalarla gündeme gelmeye devam 
etti. Referandum sürecinde basının zoraki destekleri sürdü. Yine Önder Sav ile 
Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gerilim basını meşgul etti. CHP içinde yaşanan 
dengeler, hizipler ve bunların pazarlıkları an an gazetelerde yer aldı. En son 18 
Aralık’ta yapılan kurultay nedeniyle manşetlerde yer aldı. Mehmet Faraç’ın liste 
dışı kaldığı bu kurultayda ise Radikal yazarı Binnaz Toprak ve ANKA’nın sahibi 
Veli Özdemir gibi akademi ve basın dünyası ile irtibatlı isimler de parti meclisine 
girdiler. Toprak Radikal’de yazmayı -zorunlu- olarak bıraktı. Diğer yandan bir-
takım gazetecileri hükümet yandaşı olmakla suçlayan birçok ismin hem medya 
organlarında görev alması, hem de siyasi partilere üye olmaları üzerinde düşünül-
mesi gerektiği inancındayız.

7. Önemli Davaların Tartışmaları

Türkiye’nin son yıllardaki en önemli davaları Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy gibi 
davalar. Bunlar içinde Cumhuriyet gazetesinin eski Ankara temsilcisi Mustafa 
Balbay, televizyoncu kimliği önde olan Tuncay Özkan, birçok Aydınlık yönetici ve 
yazarı isim, akademisyenler, siviller ve askerler yargılanıyor. Bunlarla ilgili her-
hangi bir yoruma girmeden bu konuların basınla olan irtibatlarını, basına yansı-
malarını ele alacağız.

Balyoz İddianamesinde şüphelilerin 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül darbele-
rinden önce olduğu gibi Balyoz darbe planında da darbeye zemin hazırlamak 
için basının haberler yaptığının görüldüğü belirtildi. “Genç Subaylar Tedirgin”, 
“Askerden Sert Uyarı” gibi 2003-2004 yıllarında yapılan haber başlıklarının örnek 
olarak gösterildiği iddianamede, şüphelilerin darbeye ortam hazırlamak amacıy-
la basında haber çıkmasını sağladıkları, bir kısım bilgileri kasıtlı olarak medyaya 
servis ettikleri kanaatine varıldığı belirtildi. İddianamede şu ifadelere yer verildi: 
“Bu kapsamda 2003-2004 yılları arasında Ulusal basında yer alan haberler in-
celendiğinde, ‘Genç Subaylar Tedirgin, Hepimiz Kaygılıyız, İkinci Kuvayı Milliye 
Hareketi Başlamalı, Askerden Sert Uyarı, Silâhlı Kuvvetler AKP’yi Devirebilir, 
Ordudan AKP İktidarına Balyoz, Komutanların Son İhtarı, Rejim Uyarısı’ başlığı-
nı taşıyan gazete manşeti ve haberlerin olduğu, pek çok köşe yazarının da benzer 
içerikte yazılar yazdığı tespit edilmiştir” denildi.
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Taraf gazetesinin ortaya çıkardığı Balyoz darbe plânı haberi gündeme bomba 
gibi düştü. Ama en fazla etki Türk medyasında oldu. 2003 yılında dönemin Birinci 
Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan emrinde hazırlandığı öne sürülen darbe 
plânına göre 137 gazeteci işbirliği yapılacaklar arasında bulunuyor. 36 gazeteciyse 
tutuklanacak listesinde yer alıyor. Balyoz Plânı’nı haberleştiren gazeteci Mehmet 
Baransu, belgeleri, emekli subayın gazeteye getirmediğini, söz konusu valizi dışa-
rıda teslim aldığını söyledi. Cepheleşmenin net olarak burada ortaya çıktığı mu-
hakkak. Zira gazeteler bu konulardaki tavırlarına göre bir kulvara girmiş sayılıyor-
lar. Kara bir enformasyon savaşı yaşandı birkaç yıldır ülkemizde. Bunun ilk örnek-
lerini Birinci Körfez savaşında CNN’in kesintisiz savaş yayınıyla tüm dünya gördü. 
Amaç sadece propaganda idi. Enformasyon savaşı ise Irak’ın işgalinde yaşandı. 
ABD yanlısı basının yayınladıklarını; o zamanki Irak Enformasyon Bakanı açık-
lamalarda bulunuyor El-Cezire ise tüm dünyaya yayıyordu. Bu şekilde tüm dünya 
iki tarafı da net olarak dinledi ve kararını verdi. Olan bir işgaldi. Bu işgal ifade-
si Saddam’ı masumlar katına da yükseltmiyordu üstelik. Net olarak ifade etmek 
mümkün, bu süreçte Türkiye’de görülen bu davalarla ilgili bazı gelişmeler âdeta 
silinmek istenmiştir. Basının çeşitlenmesi ve tek elde ve tek çizgide toplanmaması 
bu yüzden önemli. Balyoz Davası duruşmaları ise 16 Aralık günü görülmeye baş-
landı. 196 sanıklı dava öncesinde ve günündeki haberlere bakmak gerekirse: Yeni 
Akit gazetesi 16 Aralık günü birinci sayfanın altında dikkat çekecek bir büyüklükte 
“Balyoz da Silivri’de” başlığını kullandı. Yeni Akit konuyu bir gün sonra manşete 
taşıyıp “Balyoz Yargı Önünde” başlığını kullandı. Bugün gazetesi 15 Aralık’ta man-
şetin yanında “Balyoz Hâkimine Rüşvet Tayini”, 16 Aralık’ta sürmanşette “Darbeci 
Ayağa Kalk” başlığını kullandı. Cumhuriyet 15 Aralık’ta manşetin altında manşet 
şeklinde “Balyozda Sürpriz Atama”, 16 Aralık’ta dikkati çekecek bir şekilde “Balyoz 
Tedirginliği”, 17 Aralık’ta yine manşet altında “Balyoz’da İlk Yanlış” başlığını kul-
landı. Habertürk 15 Aralık’ta manşetten “Balyoz Hâkimi Değiştirildi”, 17 Aralık’ta 
birinci sayfada küçük bir haber olarak “196 Asker, Sivil Hâkim Önünde” başlığını 
kullandı. Hürriyet 15 Aralık’ta manşette “İlk Balyoz Hâkime”, 16 Aralık’ta birinci 
sayfanın altında küçük bir haber olarak “Balyoz Dosyaları Silivri’ye Gönderildi”, 
17 Aralık’ta ise manşette “Balyoz Kuyruğu” başlıklarını kullandı. Millî Gazete 17 
Aralık’ta manşette “Balyoz Yargının Elinde” başlığını kullanırken Milliyet gazetesi 
ise sürmanşette üç sütuna fotoğraflı “Reddi Hâkim Talebi Yağdı” başlığını kullan-
dı. Ortadoğu 16 Aralık günü birinci sayfanın yarısını konuya ayırarak manşette 
“Bu Ne Çelişki” manşet altında solda “Balyoz Davası Bugün Başlıyor” sağda ise 
“Hâkim Sakıncalıymış” başlıklarını kullandı. Sabah gazetesi 15 Aralık günü man-
şette “Balyoz’daki BÇG Bombası” başlığını kullandı. Sabah 16 Aralık’ta “En Tarihî 
Dava”, 17 Aralık’ta ise sürmanşette “Mazeretim Var Silivri’deyim” başlığını kullan-
dı. Sözcü 17 Aralık’ta “Hâkimlere Güvenmiyoruz”, Star 16 Aralık’ta birinci sayfanın 
altında “Silivri’de Balyoz Günü”, 17 Aralık’ta “Balyoz İçtiması” başlığını kullandı. 
Taraf gazetesi 15 Aralık’ta manşette “Balyoz Davası Temiz Ellerde”, 17 Aralık’ta 
yine manşette “Sevgili Günlük Bu Günü de Gördük” başlıklarını kullandı. Vatan 
15 Aralık’ta manşette “48 Saat Kala Tayin”, 17 Aralık’ta manşette “Karargâhtan 
Silivri’ye” başlığını kullandı. Yeni Şafak 17 Aralık’ta “Balyoz İçtiması” başlığını 
kullanırken; Zaman ise 15 Aralık’ta manşette “Soruşturma Delilleri Hâkimleri 
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Görevinden Etti”, 16 Aralık’ta manşette “Balyoz Şimdi Hâkimde”, 17 Aralık’ta 
manşette “Keşke Bu Mahkemeler 27 Mayıs ve 12 Eylül’de de Çalışsaydı” başlıkla-
rını kullandı.

8. Hanefi Avcı Olayı

Bir dönemin gözde polis âmirlerinden biri olan Hanefi Avcı karmaşık bir denklem 
kurup bir kitap yazdı, sonra belli suçlar isnat edilerek tutuklandı. Tutukluluğuna 
itiraz bile etmedi. 28 Şubat döneminde itilip kakılan, muhafazakâr bir profil çizen, 
hatta Fethullah Gülen’e yakınlığı dillendirilen bir kamu görevlisi olarak oldukça 
mağdur edildi. Ak Parti hükümetlerinden de umduğunu bulamadı. Avcı’nın durup 
dururken belli iddialarla bir kitap yazmadığı açık. Yazılanlar artı yazılamayanları 
soralım o zaman. Avcı’nın derdi sadece makam mıydı, istediği makamı bulamadı-
ğı için bir intikam amacıyla mı yazdı bu kitabı? Avcı referandum öncesi makbul 
bir isim olarak bir kitap yazacak ve hükümeti ve dolayısıyla anayasa değişiklikleri 
plânlarını bozacak bir koz muydu? Birileri Avcı’ya bu kitabı referandum öncesi ya-
yınlaması için telkinde bulundu mu? Avcı bu tür telkinlerin olmadığını söylüyorsa, 
kendisi bunu hesap edemedi mi? Bu kitap referandum sürecinden sonra yayınlan-
saydı, örneğin 2011 Mart-Nisan aylarında yayınlanmasaydı “cemaat” ile Ak Parti 
arasına kara kedi sokabilir miydi? Eğer birileri açısından zamanlama konusunda 
aceleci olunduysa, artık son kozların oynandığı söylenebilir mi? Avcı bu çarkın 
neresinde, inisiyatif alacak bir iradeye hâlâ sahip midir? Sol bir örgütle Avcı’yı 
ilişkilendirmek mantıklı mıdır? Sol bir örgütün elemanlarını kullanıyor olamaz 
mı Avcı? Bunlar bir yana bu öfke neden? Sorular basit; ama yaşanan kargaşada 
netliği bulmak bir türlü mümkün olmadı.

Hanefi Avcı’nın Haliçte Yaşayan Simonlar adlı kitabının yazımına çeşitli gaze-
teci yazarların katkısının olduğu ifade edildi. Nedim Şener ve Ruşen Çakır’ın kita-
ba katkılarının olduğu, hatta anılardan oluşan ilk bölümün Avcı’nın kaleminden, 
cemaat konusunu işleyen ikinci bölümün ise başkaları tarafından yazıldığı iddia 
edildi. Gazeteci Nedim Şener’in yazdığı “Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları” 
adlı kitabı Avcı’nın kitabının öncülü olarak görenler bile oldu. Emrullah Uslu’ya 
göre Nedim Şener’in kitabı Hrant Dink cinayetindeki bilinmeyenlerin ortaya çı-
karılması için değil, İstihbarat Dairesi’nde yaşanan kurum içi çatışmada Avcı ve 
Sabri Uzun’un yaptığı operasyon için yazıldığını ifade etti. Buna göre Avcı’nın 
kitabı ise o operasyonun ikinci ayağını oluşturuyor. Dikkat çeken bir durum da 
Avcı’nın farklı çevrelerden birçok gazeteci ile yakın bir ilişki kurmuş olmasıdır. 
Burada isimlerden ziyade, durumun tartışılması gerekiyor. Durum, gazeteciler 
gizli işbirliklerine girmeye daha ne kadar devam edecekler?

Kitapla ilgili ilk haberlere bakarsak (20 Ağustos 2010): Milliyet birinci sayfada 
küçük bir haber olarak konuyu “Beni Bile Dinlediler” başlığıyla verdi. Vatan ga-
zetesi de “Emniyet Müdürü Avcı’dan Olay Yaratacak Kitap” başlığıyla yine birinci 
sayfada küçük bir haber olarak verildi. Bunlar kitapla ilgili ilk haberlerdi; ama et-
kisizdi. 21 Ağustos 2010 günü ise; Cumhuriyet manşette “Avcı’nın Kitabı Gündemi 
Sarstı”, Güneş manşette “Efsane Müdür Türkiye’yi Sarstı”, Taraf sürmanşette 
“Emniyette Cemaat Savaşını Başlattı”, Milliyet birinci sayfada küçük bir haber ola-
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rak “Hanefi Avcı’ya Jet İnceleme”, Sözcü manşette “Emniyetin İçini Cemaatçiler 
Sardı”, Vatan manşet adlında solda “Cem Ersever’i Jitem Vurdu” şeklinde haber-
leri verdi. Bu gazetelerin dışındaki gazeteler haberi görmediler. Konu daha günde-
mi tam etkisine almadı. Yargıda yaşanan krizler, referandum gündemi kolay kolay 
başka bir konunun gündeme girmesine âdeta izin vermiyordu. Ama dipten gelen 
bir dalga gibi Avcı gündemdeki yerini artırdı. 22 Ağustos 2010 gününde ise ha-
berler giderek artmaya başladı: Cumhuriyet “Olumlu Tepkiler Aldım” manşeti ile, 
Sözcü “Başbakan’ın Haberi Vardı” manşeti ile, Ortadoğu “Bu Ne Çelişki” manşeti 
ile, Yeni Şafak “Umduğunu Bulamadı Böyle Oldu” sürmanşeti ile konuyla ilgili ha-
beri verirken diğer gazeteler haberi görmediler. Hürriyet Avcı olayına ilişkin ola-
rak birinci sayfasında ilk haberi 27 Ağustos’ta “Avcı Merkeze Alınmak İçin Dilekçe 
Verdi” başlığı altında küçük bir alanda girdi. Zaman gazetesi ise 28 Ağustos’ta 
son tek sütunda İçişleri Bakanı Atalay’ın “Hanefi Avcı’nın kitabı etik değil, polisi 
kamplara ayırıyor” cümlesini başlık olarak kullandı. Avcı üzerindeki tartışmalar 
daha çok köşe yazarları üzerinden uzun süre devam etti.

9. Sepet Sepet Yumurta Gündemi Saptırma

Dolmabahçe önünde polisin öğrencilere sert müdahalesi iştahla beklenen bir kıvıl-
cım oldu. Ardından ise TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, konuş-
macı olarak gittiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde öğrenciler ta-
rafından yumurta yağmuruna tutulması. Hürriyet internet sitesi manşetine büyük 
coşkuyla “Kolektif yumurta şenliğine hoş geldiniz” başlığını atarak, Kuzu’ya yüz-
lerce yumurta atılmasına manşetinden âdeta destek verdi! Milliyet ise coşkusunu 
gizleyemedi, başlık seçimi manidardı: “Üniversitede yumurta yağmuruna tutulan 
Ak Partili vekil çileden çıktı.” Milliyet büyük başlık olarak da şunu seçti: “Yumurta 
atanlara hakaret!” Milliyet yumurta atılarak hakarete uğrayan bir milletvekilini 
değil, yumurta atarak hakaret eden öğrencilerden yana taraf almış oldu. 9 Aralık 
2010 gününün manşetlerinde dikkati çeken Hürriyet ile Milliyet’in aynı manşeti 
atması oldu. “Yumurta Kalkanı” başlığıyla iki gazete aynı manşeti kullandı. Star’da 
Ergun Babahan yumurtacı öğrencilerin yaptığının doğal, demokratik ve anlayışla 
karşılanması gereken bir eylem olduğu ifade etti. Radikal kendi içinde parçalandı. 
Zaman’dan Mümtaz’er Türköne ve Radikal’den Eyüp Can aynı safta yer aldılar. 
Can’a tepki yine kendi gazetesinden geldi. Emre Aköz’ün TÜSİAD başkanı Ümit 
Boyner’i eleştiren yazısında yaptığı önemli tespitlere bakarsak (Ümit Boyner’in 
“yumurtacı” sevgisi nereden geliyor? 11 Aralık 2010, Sabah): “Dolmabahçe ve 
Mülkiye olaylarıyla yapılan şudur: 50’si İstanbul’da, 50’si Ankara’da, yaklaşık 100 
kişinin eylemleriyle Türkiye gündemi âdeta esir alındı. (Tabii asıl denklem şöyle: 
100 kişi + Askerci Medya. Biri yapar, diğeri ‘zoom’lar...) Bu olay Hükümete cid-
di bir uyarıdır: Derin devlet, istediği anda gündemi değiştireceğini gösterdi. (…) 
Ümit Boyner, bu bir avuç militan-öğrenciden hareketle, ‘Gençlik muhaliftir’ kli-
şesini ortaya atıverdi. Peki, siz bu pek muhalif öğrencilerin hiç postala muhalefet 
ettiğini gördünüz mü? Seçilmişlere yumurta atmayı bilenlerin, bu ülkedeki gerçek 
iktidar odaklarının üniformalarını pislettiklerine şahit oldunuz mu?”
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Radikal gazetesindeki uzun süredir içten içe süren “gerilim” sonunda patlak 
verdi. Yetkin’in “Akif Beki’yi verelim Fehmi Koru’yu alalım” şeklindeki yazısına 
Beki, “Medyada mübadele dönemi mi?” diyerek yanıt verdi. Yıldırım Türker’in 
eleştirisinden Eyüp Can da nasibini aldı: “Gazetemize iliştirilmiş elden düşme 
danışman, demokrasinin bu kadarını fazla bulduğunu açıklayarak gençlere yük-
leniyor. Eyüp Can da...” Kimi yazarlar insanların konuşma özgürlüğünün engel-
lenmeyeceğini, engelleyenlerin demokratik bir eylem içinde olmayacağını, başka 
insanların dinleme özgürlüğünü kısıtlamanın da ahlâki olmadığını ne zaman an-
larlar? Eylül 2005’te Bilgi Üniversitesinde düzenlenen Ermeni konulu panel çok 
tepki çekmişti, ulusalcılar katılımcıları yumurta ve domates yağmuruna tutmuştu, 
o günkü şartları bugünkü şartlarla farklı olduğunu ifade etmek objektiflik olmaya-
caktır. Türköne bu durumu “Karşımızdaki bir patoloji” diye tanımladı.

Türköne’nin şu tespitleri de son derece önemli: “Siyasal şiddet, siyasi reklâmın 
bir türüdür. Kendinizi tanıtmak, gücünüzü kanıtlamak, dikkat çekmek ve böyle-
ce bir kesime korku salıp diğer kesimin desteğini kazanarak hedefinize varmak 
için adam öldürüp, kalabalık yerlerde bomba patlatırsınız. Veya sokaklara çıkar 
polisle çatışır, ortalığı yakar yıkar, bu arada sempatizanlarınızı, tüfek sesine av 
köpeğinin kulağını alıştırır gibi şiddetle tanıştırmış olursunuz. Bütün bu eylemler 
reklâm için yapılır. Bu reklâm işini de Radikal’in köşe yazarlarından bazıları gibi 
üstlenenler mutlaka çıkar.”

Bu yumurtalı gündemde gözden kaçırılan ne oldu? Gölcük Donanmadaki ara-
malarda ele geçirilen çok önemli belgelerin üzerine âdeta yumurta kırıldı, Burhan 
Kuzu değil, belgeler yumurtaya tutuldu. Deniz Kuvvetlerindeki şantaj ve casusluk 
soruşturmasını yürüten İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Gölcük Donanma 
Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde arama yaptı. Askerî savcılar ve askerî 
yetkililerin de hazır bulunduğu arama sırasında Türkiye’yi sarsacak belgeler bu-
lundu. Emniyet yetkililerinin tek tek tasnifini yaptığı çuvallarda yeni darbe plânı, 
28 Şubat sürecine ilişkin fişleme bilgileri, gizlenen mühimmat krokileri, darbe 
sonrası 167 önemli ismin nerede tutulacağına ilişkin bilgiler yer aldı. Çuvallardan 
çıkan bilgiler şöyle: Askerî müdahale sonrası neler yapılması gerektiğine ilişkin 
belgeler; toprağa gömülü yeni mühimmat alanlarını gösterir krokiler; devletin üst 
düzey 46 ismine ait özel fişler; amiral eşlerine ilişkin özel bilgiler; Kafes ve İrtica ile 
Mücadele Eylem Plânlarının devamı niteliğinde belgeler (Dursun Çiçek’in hazır-
ladığı plânın, bir tuğamiral’in emriyle yazıldığının belgesi. Tuğamiral tarafından 
ıslak imzalı belge); askerî darbe sonrasında belirlenen 167 isim nerede tutulacağı-
na ilişkin bilgiler; darbeye karşı komutanların yurtdışına sürgün gönderilmesiyle 
ilgili yazılar (Yassıada sürgünü); devletin kritik birimlerine ilişkin kripto döküm-
leri; deniz filo komutanlığı sefer seyir tutanakları; 34 adet ses kaseti. Bu belgeler, 
Gölcük’teki Donanma Komutanlığında gizli bir bölmede bulundu. 10 çuval dolusu 
belge, yerin altında bir sığınakta saklanıyordu. İşte böyle önemli bir gündemin 
üzerinde yumurta kırıldı. İnsanın aklına acaba belgelerde ne olduğu biliniyor mu 
kimilerince diye bir soru da geliyor. Hürriyet, Milliyet, Radikal, Posta ve Vatan 
gazetelerinden Gölcük’teki darbe belgelerini birinci sayfasından veren tek gaze-
te Vatan. O da sayfasının çok küçük bir kısmında, “Dursun Çiçek’e Emri Veren 
Amiral mi?” diyerek konuyu haberleştirdi.
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Gazete manşetleri için 10 Aralık 2010 gününe baktığımızda aslında perdelenen 
gündem ile kamuoyunun gözüne sokuşturulan gündemin çatıştığı da net olarak 
görülecektir: Yeni Akit “CHP’nin Sarıkızları” başlığı altında yumurtalı gündem ile 
başka bir konu arasında bağlantı kurdu. Bugün “Darbe Plânları Çuvaldan Çıktı”, 
Habertürk “10 Çuval Evraka Nöbetçi Albay”, Milliyet “Mülkiye’ye Baskı”, Radikal 
birinci sayfada manşet yanında “Provokatör Değil Kıdemli Öğrenci”, Sabah birin-
ci sayfanın altında başbakanın “İllegalite Prim Yaptırmaz” cümlesi altında, Sözcü 
“Yumurtayı Bana Ergenekon Attırdı”, Star “Darbe Plânları Denizden Çıktı”, Taraf 
“Paşalar Sürgüne Gönderilecekti”, Vatan “Yumurta Onların Başına Patladı”, Yeni 
Şafak “Çuvaldan Fuhuş ve Darbe Çıktı”, Zaman “Donanmanın Kalbinden Darbe 
Plânları Çıktı” şeklinde haberi verdi. Hürriyet ise her iki konuyu da birinci sayfada 
görmedi.

10. Naipaul Konusu

Aslında kimse farkında bile değildi, yani solcularımız da, liberallerimiz de, 
İslâmcılarımız da. Ta ki Hilmi Yavuz Zaman’da (17 Kasım 2010) “Avrupa Yazarlar 
Parlamentosunun ‘Onur Konuğu’ Naipaul’u tanıyalım” başlıklı yazısını yazana ka-
dar. Bu yazıdan sonra tuhaf bir durum yaşandı. Naipaul geçmişte Müslümanlara 
hakaret eden konuşmalar yapmış, bu konuşmalar gündeme geldi. Sonra “nasıl 
onur konuğu olur” tartışması. Sonra “nasıl Türkiye’ye gelir” tartışması. Hilmi 
Yavuz yazısında şu ifadeleri kullandı: “Bu toplantıyı düzenleyenler ve destekle-
yenler, herhalde ‘Onur Konuğu’ olarak davet edilen V. S. Naipaul’u tanımıyorlar. 
(…) V. S. Naipaul, tipik bir ‘sömürge aydını’. (…) İngiltere Kraliçesi’nden soyluluk 
unvanı almış; (…) Gelgelelim, Allahlık Türk medyası, sırf Nobel Edebiyat Ödülünü 
aldı diye göklere çıkardığı Sir Vidiadhar gibi bir ‘ehl-i salibin utanmaz yüzü’nü 
tanımıyor! Ne hazin! (…) ‘Gerçekte, İslâmiyet’i de, öfkeden köpürmüş bir yenilgi-
nin anlatımı olarak görür.’ Naipaul, İslâmiyet konusunda şunları yazar: ‘İslâmiyet, 
yalnızca zorluktan kaçıp sığınılan bir barınaktı (Müslümanlar için); yaratıcı de-
ğildi; hiçbir şeyi başaramıyordu; tıpkı bir parazit gibiydi.” Hilmi Yavuz yazılarını 
sürdürdü: (21 Kasım) “Ben sadece, ‘yazarlarımız, Müslümanlara onca hakareti 
reva gören Naipaul’la aynı masaya oturmayı içlerine sindirecekler mi?’ diye sor-
muştum. (…) Protesto etmek ya da etmemek onların bileceği iştir. Nitekim Cihan 
Aktaş, protesto ederek toplantıdan çekildiğini duyurmuştur. Bence yapılması ge-
reken ‘onur’lu yazar davranışı buydu...” 24 Kasım tarihli Zaman gazetesinde de 
kendini savunmayı sürdürdü: “Ben, bir okuryazar olarak görevimi yaptığımı ve 
Naipaul’un sadece bir İslâm düşmanı değil, ama aynı zamanda kolonyalist ve em-
peryalizm yanlısı bir kimlik olduğunu düşünüyorum ve ben de bu konudaki dü-
şüncelerimi özgürce söyleme hakkına sahip olduğumu sanıyorum. (…) Yıllardır 
yazdığım gibi biz modernleşmedik, oryantalistleştik.”

Ömer Lekesiz 22 Kasım 2010 günlü Yeni Şafak’ta “Doğru tahmin etmişim ki, 
bir gazete haberinden Cihan Aktaş’ın bu dolmuşa alelacele bindiğini öğrendim. 
(…) Niyetinden emin olmadığımız birinin dolduruşuna gelerek, ‘Müslüman yazar-
lık rolü’ sergilemek asli olanı yapmak değil, söğüt gölgesine kumdan bir minare 
dikmektir.” Yine Yeni Şafak yazarlarından Fatma K. Barbarosoğlu 26 Kasım 2010 
günlü yazısında “Müthiş bir kampanya oldu. Adamı bu vesile ile ne de güzel par-
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lattık. Sadece Türkiye’nin gündemine değil, dünyanın gündemine de oturdu” diye 
yazdı. Ahmet Hakan 23 Kasım 2010 günlü yazısında Naipaul hakkında bilgiler 
v e r - dikten sonra, yazarın gelmesine karşı olmadığını; ancak “onur konuğu” 
olarak değil de “onursuzluk konuğu” olarak gelebileceğini yazdı. Nuray Mert 
“Naipul Kavgası ve Demokratlar” yazısında önemli tespitlerde bulundu: “Bu arada 
hatırlatayım, şimdilerde, Naipul’u kışkırtıcı biçimde manşet yapan Yeni Şafak ga-
zetesi içinde, liberaller ile İslâmcılar kavgası vardı. Başta Çandar olmak üzere o 
sırada bu gazetede yazan liberaller, İslâmcıları 11 Eylül olayını samimi biçimde 
kınamadığı için eleştiriyorlardı. Başka gazetelerden liberaller de, 11 Eylül olayın-
dan yola çıkıp, Naipul’u çağrıştıran Müslüman dünya değerlendirmelerine giriş-
mişti. Hasan Cemal, Demirel ile gittiği Pakistan gezisinde tanık olduğu Türkiyeli 
Taliban’ların Türkiye’deki izlerini sürme gereği duymuştu. (Milliyet, 16 Eylül 
2001)” Gülay Göktürk de Bugün gazetesindeki köşesinde yazdığı yazısında, 
“Entelektüel Hayatın Nefret Yasaları” başlıklı yazısında konuya fikir özgürlüğü 
açısından yaklaşarak, katılmadığımız görüşlere rağmen kişiler üzerinde baskı ku-
rulamayacağını ve linçe gidilemeyeceğini belirtti. Kimileri İslâmcılık testinden 
geçtiğine inandı, kimi yerlilik duygusunu tatmin etti, kimisi de millîlik.

11. Referandum Gündemi

Referandum sürecinde de gazeteler âdeta propaganda savaşına sahne oldu. 
Araştırma şirketleri araştırmalarını yayınlayıp her zaman olduğu gibi bu sürecin 
bir parçası oldular.

12 Eylül, yani referandum günü gazetelerin birinci sayfaları yine gündeme fark-
lı yaklaşımlar sergiledi: Akşam sürmanşette “Evet de Hayır da Demokrasi”, Bugün 
manşette “Demokrasi Şöleni”, Cumhuriyet manşette “Demokrasi İçin Sandığa”, 
Habertürk birinci sayfanın altında “Söz Sırası Seçmende”, Ortadoğu sürmanşette 
“Ülke Sizin Karar Sizin”, Star manşette “Bu Ayıp 30 Yıldır Boynumuzda Asılı”, 
Taraf sürmanşette iki başlıkla “Yes We Can” ve “Hesap Lütfen”, Türkiye manşete 
“Demokrasi İçin Dönüm Noktası”, Yeni Şafak sürmanşette “Özürlük İçin Sandık 
Başına” manşette “30 Yıl Oldu Netekim”, Zaman manşeti ikiye bölerek “Son Söz 
Milletin”, Milliyet manşette “Nefesler Tutuldu”, Hürriyet manşette “Son Sözü 
Oyla Söyle”, Sözcü sürmanşette “Hayır mı Evet mi”, Vatan manşette “Söz Sırası 
Sizde” başlığını kullandı. Referandumdan % 58 “evet” çıktıktan bir gün sonra ise 
dikkat çeken başlıklar oldu. Örneğin Bugün gazetesi “Milletin Darbesi”, Birgün 
“Milliyetçi Muhafazakâr Tablo Yine Değişmedi”, Star ve Taraf “Halk Yönetime El 
Koydu” başlıklarını kullandı.

12. Wikileaks Depremi

Türkiye ile dünyanın gündemini kim bilir ne zamandır aynı konu işgal etmiyor-
du. Wikileaks birkaç yıldır yayın yapan bir internet sitesi, gizli belge yayınlıyordu. 
Ancak son yayınlanan “belgeler” dünya gündemine bomba gibi düştü. Yayınlanan 
metinlere baktığımızda aslında belge niteliğinden ziyade “bilgi notu” olarak ad-
landırmanın doğru olacağı açık. Bu bilgi notları kanaatlerle süslenmiş, tabii biraz 
Amerikan “hafifliği” dile ve tarza sinmiş. Parça parça yayınlanmaya başladı. Daha 
yaklaşık binde biri bile yayınlanmadan gündemi etkiledi.
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İlk günlerde gazeteler konuyla ilgili ilginç başlıklar kullandılar: Bugün 30 
Kasım günü “Osmanlı Korkusu” manşetini kullanırken, 3 Aralık günü de sürman-
şete dünyaca ünlü stratejist Zbigniew Brzezinsky’nin “Türk Belgeleri Önceden 
Hesaplı” cümlesini taşıdı. Habertürk 1 Aralık’ta sürmanşette “XXX’lerin Peşinde” 
başlığını kullandı. Hürriyet 30 Kasım günü “Artçıları Korkutuyor” manşet başlı-
ğını kullandı. Star 30 Kasım günü manşetine “Mossad Darbe Yolu Gözledi” baş-
lığını seçti. Takvim 30 Kasım günü “Bay Sızıntının Karanlık Taraf’ı” manşeti ile 
Taraf gazetesini hedef aldı. Taraf 30 Kasım günü “Erdoğan’ın İsviçre’de Sekiz Gizli 
Hesabı Var” manşeti ile çıktı. Yeni Şafak 30 Kasım günü “Oklahomalı Sarmusak 
Karizmayı Çizdi” manşeti ile çıktı.

Wikileaks yayınladıkça önce siyaset sonra medya karışmaya başladı. Zira 
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun sızıntılarda geçen bir iddiaya sarılarak Başbakan 
Erdoğan’ın İsviçre bankalarında sekiz hesabının olduğunu dillendirmesi siyasi 
ısıttı ve başbakan sert bir şekilde yalanlayarak Kılıçdaroğlu’nu ithal iddialara sa-
rılmakla suçladı.

Bilgi notlarının iletildiği belli dönemlere ilişkin, olayların sağlaması da aslında 
yapılmış oldu. Wikileaks’in bize gösterdikleri nelerdir diye bakarsak; ABD’li diplo-
matlar bulundukları ülkelerle ilgili tartışma ve gündem konularını merkeze kendi 
kanaatleriyle beraber yapmışlar. Türkiye özelinde ifade edersek, bir dönem ABD’li 
diplomatlar halk içinde olduğu gibi siyasette de azınlığa düşmüş insanları enfor-
masyon kaynağı olarak kullanmışlar. Buradan hareketle ulusalcıların ABD’liler 
ile çok sıkı görüştükleri bir dönem var, o da büyükelçi Edelman dönemi. ABD’li 
diplomatların aslında toplum genelinin fikirlerine ulaşmakta zorluk içinde olduk-
ları dikkatten kaçmıyor; zira kendilerini enforme eden gazeteci, bürokrat veya iş 
adamları “mutlu azınlığın” hissiyatını ve düşüncelerini aktarmışlar. Bu bakımdan 
Türkiye ile ilgili siyasi argümanlar içeren bilgilerin, siyasi ithamdan öteye geçe-
meyecek ifadelerin yer almasının nedeni, xxx’lerin aslında kendi dar çevrelerinin 
duygu ve düşüncelerini taşıyor olmalarından ve buraların menfaatlerini koruma 
amacı taşımalarından kaynaklanmaktadır.

Diğer yandan ABD menfaati ile uyuşmayan yazarlar konusu dikkat çeki-
ci. Dönem içinde Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül’ün ABD’lilerce istenmeyen 
adam ilân edildiği, gazeteden kovulması için baskı ve kulis yaptıkları ortaya çık-
tı. Diğer yandan Wikileaks’te yayınlanan bir notta geçen başbakanla akraba olan 
eski gazeteci yazar Sadık Albayrak’ın büyük bir ihale aldığı iddiasına Taraf hemen 
atlayıverdi; ama birçok kesimden farklı yazarlar (Ruşen Çakır örneğin) ve tabii 
başbakan Taraf’ı sert bir şekilde uyardı. Genel olarak Wikileaks belgeleri siyaseti 
de, basını da bölmeye yetti.

C. 2010 Yılında Türk Basınında Gelişmeler

1. Cumhuriyet Gazetesi İçin
Kaybı Çok Bir Yıl Geride Kaldı

Cumhuriyet gazetesi de Hürriyet gibi taşların kolay oynamadığı gazetelerden. Bu 
yıl gazetenin kaybı çok oldu. Bunun yanında yeni yazarların da gazetede yazmaya 
başladığını eklemek gerek.
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İlhan Selçuk: Gazetenin en büyük kaybı, en büyük değişikliğini de getirdi. 
Başyazar ve gazetenin kara kutusu İlhan Selçuk 21 Haziran 2010 günü hayatını 
kaybetti. Selçuk 1963 yılından vefat ettiği güne kadar Cumhuriyet gazetesinde yaz-
maya devam etti. İlhan Selçuk sembol bir isim. Adı özellikle 12 Mart müdahalesi 
öncesi bir karşı müdahalede geçti. Son dönem asker-medya-siyaset ilişkilerinde 
adı yine sıkça gündeme geldi. İlhan Selçuk’un vefatı medya ve siyaset dünyasın-
da büyük yankı uyandırdı. Bu ölüm önemli bir değişikliği zaruri olarak getirdi. 
Cumhuriyet Vakfı yöneticiliğine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) başkanı 
Orhan Erinç getirildi. İlhan Selçuk’un ölümünün ardından toplanan Cumhuriyet 
Vakfı Yönetim Kurulu, başkanlığa oybirliğiyle Orhan Erinç’i seçerken yönetim ku-
rulundaki görev dağılımı da şöyle oluştu. Vakıf başkan vekilliğine Alev Coşkun, 
genel sekreterliğine Şükran Soner, saymanlığa da İbrahim Yıldız getirildi. Vakıf 
yönetimi ayrıca Cüneyt Arcayürek ve Ali Sirmen’in yayın kurulu üyeliklerine se-
çilmesine karar verdi. Cumhuriyet Vakfı’nın ilginç bir yapılanması var. Bu vakıf 
gazetenin sahibi. Türk iş ve medya dünyasının birçok önemli ismi bu vakfa üye 
ve gazeteye mali kaynak sağlıyor. Birbiriyle rakip gruplar Cumhuriyet çevresinde 
Cumhuriyet için çalışıyorlar.

Ankara Temsilciliği: Gazete Mustafa Balbay’ın uzun süren tutukluluğundan 
dolayı Nisan ayında Akşam’dan gelen Utku Çakırözer gazetenin hem Ankara tem-
silcisi, hem de önemli bir haber kaynağı olarak göreve başladı. Çakırözer’in ar-
dından Akşam gazetesinin savunma muhabiri Barkın Şık, Cumhuriyet gazetesi ile 
anlaştı.

Yeni Yazarlar: Nisan ayında gazete üç yeni yazarın yazmaya başlayacağını du-
yurdu. Bu isimler Tuna Kiremitçi, İnci Aral, Kürşat Başar ve Süheyl Batum’du. 
Tuna Kiremitçi neredeyse birkaç yazıdan sonra Cumhuriyet’te yazmayı bırakıp 
Hürriyet’e geçti. Batum ise o sıralar Vatan’da da yazıyordu. Edebiyat ve tiyatro 
eleştirmeni yazar Füsun Akatlı 14 Haziran’da Cumhuriyet’te yazmaya başladı; an-
cak 4 Temmuz günü yaşamını yitirdi. Daha önceki yazılarıyla “toplumu aşağılama” 
eleştirilerine muhatap olan Mine Kırıkkanat Vatan’dan ayrıldı ve İspanya muha-
biri olarak başladığı Cumhuriyet gazetesine 20 yıl sonra geri döndü. Son olarak 
Bekir Coşkun, İlhan Selçuk’un ikinci sayfadaki köşesinde yazmaya başladı.

Siyasetçi Gazeteciler: Cumhuriyet yazarı iki isim CHP yönetimine girdi. 
Mehmet Faraç ve Süheyl Batum. Doğan Grubu ilkelerini gerekçe göstererek si-
yasete giren isimlerle ilişkisini keserken (ki bunlardan birisi de Vatan’da yazan 
Batum), Cumhuriyet yazarların iki kimlikleri ile yazmalarına müsaade etti. Zaman 
zaman da sorunlar çıktı ve bunlar medyada yer aldı.

Kayıplar: Türkçeyi kullanma konusundaki hassasiyeti ile tanınan köşe ya-
zarlarından Şiar Yalçın 17 Ekim 2010 günü vefat etti. Gazetenin 58 yıllık müzik 
yazarı, klâsik ve popüler müzik alanlarında duayen kabul edilen besteci Selmi 
Andak, 89 yaşında yaşamını 15 Temmuz 2010 günü yitirdi. Kaderin tecellisi, İlhan 
Selçuk’un ağabeyi olan ünlü çizer Turhan Selçuk da 11 Mart 2010 tarihinde ve-
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fat etti. İki kardeş, aynı gazete için yazıp çiziyordu, aynı yıl hayatlarını kaybetti-
ler. Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören gazete yazarı Deniz Som 15 Ekim 
2010 günü hayatını kaybetti. İlhan Arsel 8 Şubat günü 89 yaşında hayata veda etti. 
Füsun Akatlı ile birlikte gazetenin 2010 yılındaki kaybı 7 yazar oldu.

2. Akşam Gel Gitleri En Çok Olan Gazete

Akşam gazetesi zaman zaman gazetecilik adına önemli haberlere imza atarken, 
diğer yandan ise gerek gazetenin kendi içinde yaşadığı problemler, gerekse de ha-
bercilik adına yaptıkları kimi çıkışları tuhaf bulunduğu gibi tepki de çekti. Örneğin 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçmesi ile birlikte gazete arka arkaya 
yaptığı röportaj ve haberler ile tuhaf bir eksene girdi. En önemlisi de gazetenin 
genel yayın yönetmenliğini yapmış bir köşe yazarının başka gazeteye transferiydi. 
Eski genel yayın yönetmeni Serdar Turgut, Habertürk gazetesine geçti. Bu sem-
bolik bir kayıp. İsmail Küçükkaya zaman zaman dengeyi bulmakta zorlanıyor. 
Turgut’ta böyle bir problem yoktu, gazete sadece ikinci sayfa magazininden ibaret 
gibiydi.

Akşam’da Hareketlenmeler: Akşam’ın Ankara temsilciliğine gazetenin köşe 
yazarı Çiğdem Toker getirildi. Gazetenin Ankara temsilciliği görevini yürüten 
Utku Çakırözer Nisan ayında Cumhuriyet’in Ankara temsilcisi’ne getirilmişti. 
Toker hem temsilci, hem de köşe yazarı olarak gazeteciliğe devam ediyor. Diğer 
yandan Haziran ayında Tuğçe Tatari Akşam’daki köşesinde veda yazısı yazdı. Ama 
Aralık ayında yazılarına tekrar başladı.

Eklere Yeni Haber Müdürü: Temmuz ayında, Milliyet Cadde’den istifa eden 
İpek Özbey gazetenin hafta sonu eklerinde yine haber müdürü olarak görevlendi-
rildi.

Ayrılıklar: Ekim ayında gazetenin önemli bir ismi olan ekonomi yayın koordina-
törü Levent Ertem, sürpriz bir kararla görevi bıraktı ve Akşam’ın gecikmeli maaş 
ödemeleri ve yasal hakları için de dava açtı. Yine yazı işleri Cengiz Kahraman da 
gazete ile yollarını ayırdı. Kahraman’ın yerine şef editör Semra Kardeşoğlu otur-
du. Ayrıca yazı işleri editörlerinden Eren Demir ve Süreyya Üstünel Akbalık yazı 
işleri müdür yardımcısı oldu. Diğer yandan CHP Parti Meclisi’ne seçilen Hüseyin 
Yıldız’ın yazılarına son verildi. Gerekçe Doğan Grubu ile benzer gerekçeler, aktif 
siyasete giren birisinin köşe yazarlığını aynı anda sürdürmemesine dair benimse-
nin ilke kararı.

Yeni Yazarlar: Radikal gazetesinin yeni Radikal’e dönüşmesi sırasında Eyüp 
Can ile görüşerek gazeteden ayrılma kararı alan ekonomi-kulis yazarı Funda 
Özkan Akşam ile anlaştı. Akşam’dan Milliyet Cadde’ye geçen Elif Aktuğ yeniden 
Akşam’a döndü. Diğer yandan Yaprak Dökümü dizisinde rol alan Başak Sayın da 
Akşam’ın kadrosuna katıldı.

Uyuşturucu Davası: Akşam gazetesi yazarıyken uyuşturucudan tutuklanan, 
daha sonra tahliye edilen Yiğit Karaahmet hakkında mahkeme kararını verdi. 
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Yılbaşı gecesi tutuklanan ve daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere dışarı çıka-
rılan Akşam eski yazarı Yiğit Karaahmet, yapılan duruşma sonrası tüm suçlama-
lardan beraat etti.

Maaş Ayıbı: Akşam çalışanları yıl boyunca yaşadıkları maaş krizi ile gündeme 
geldiler. Gazetenin bağlı bulunduğu grubun (Karamehmet) mali krizde olmadı-
ğı çok açık. Zira Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonunun ana sponsoru olur-
ken, milyarlarca dolarlık ihalelere girip bunları kazanırken diğer yandan gazete-
ye yatırım yapılmaması, bu bir yana çalışanların maaşlarının ödenmemesi izahı 
zor bir durum. Gazetenin satışına ilişkin dedikodular olmasına rağmen, satılacak 
şeyin değerini artıracak yatırımlar gerekir, örneğin Doğan bunu Milliyet’te yaptı. 
Akşam’da ise bu yönde bir çaba da görünmüyor. Gazetenin bu şartlara rağmen za-
man zaman büyük imkânlara sahip gazetelerle haberde yarıştığı gözden kaçmadı.

Yılın En Komik Gazeteciliği: Gazeteciler bazen haber refleksi ile bazen de 
ideolojik reflekslerle bazı olay ve durumların üzerine araştırmadan ve bir netliğe 
ulaşmadan alelacele haber yapma yolunu seçiyor. Farklı birçok örnek bulunabilir; 
ama amiyane ifade ile internet sitelerinin de nitelendirdiği gibi “sazanlığın” bu ka-
darı da pes dedirtti. Oltadaki yeme düşen Akşam gazetesiydi. Gazetenin haberine 
göre, 19 Ağustos 2010 günü Çukurca’da bir mağarada Atatürk’ün ölüm haberinin 
yer aldığı Akşam gazetesi bulundu. Akşam gazetesi bulunan gazetenin 72 yıllık ol-
duğunu haberinde duyurdu. Üstelik bulunan gazetenin tam tarihi 11 Kasım 1938. 
Yani Atatürk’ün ölüm haberinin yer aldığı tarihli Akşam gazetesi nüshası. Akşam 
ise bulunduğunu iddia ettiği gazeteyi 72 yıllık ilân edip haberini sürmanşetten ya-
yınladı. Haber fotoğraflı olarak “Ata’nın Ağlattığı Manşet” başlığı ile yayınlandı. 
Buraya kadar her şey normal. Komik olan ise bundan sonrası. Çünkü Akşam ga-
zetesi, mağaradan çıkan gazetenin 72 yıl önceki baskısı olduğunu sanıyor. İşte ko-
medi burada başlıyor. Gazete birkaç yıl önce Akşam gazetesi ile aynı gruba ait bir 
gazete olan Tercüman’ın verdiği tıpkıbasım bir ekti. Gazete ise yaptığı açıklamada 
olayı talihsizlik olarak nitelendirdi. Kısaca haberin oluşumunu anlattıktan sonra 
habercilik heyecanına değinip yayınladıklarını ifade etti. Meğer mağarada bulu-
nan gazete, 11 Kasım 1938 tarihli Akşam’ın tıpkı basımı olarak Tercüman gazetesi 
tarafından 2008 yılında Aralık ayında promosyon olarak verilmiş.

Ölü Yazarlar Arasında Diricanlar: Akşam gazetesi farklı kontenjanlardan 
yazarlık yapan ve bilgi değil malumat konusunda bile problem yaşayan yazarla-
rının yanı sıra, İsmail Küçükkaya döneminde yazmaya başlayan Atılgan Bayar 
gibi isimler ile önemli bir enerji kazandı. Nagehan Alçı ismini hem yazı, hem rö-
portajlarla takip etmeye devam ediyoruz. Deniz Ülke Arıboğan ve Ali Saydam da 
Akşam’a dinamizm katıyor. Bir de hafta sonu eklerinde yazmaları hem yazarlar 
açısından, hem de gazete açısından önemli değere dönüşecek isimler var. Örneğin 
Pazar ekinde tam sayfa yazsa Ahmet İnam. Ali Ulusoy daha geniş bir şekilde gün-
demi hukuki açıdan geriden değil, paralel bir takip etse.
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3. Taraf Yılın Dikkatle Takip Edilen Gazetesiydi

Taraf gazete yayın hayatına başladığı günden bu yana yayınladığı haberler ve attığı 
manşetlerle gündemi belirledi. Hükümetle paralel duruşa sahip olmakla suçlan-
sa da zaman zaman hükümetle ters düştüğü de oldu. Taraf bir misyon gazetesi, 
Türkiye’de değişim ve dönüşümün dinamiklerini tetiklemek, devletin refleks nok-
talarına dokunmak gibi bir misyon yüklenmiş durumda.

Yeni Atamalar: Nisan ayında Taraf gazetesinde yeni atamalar yapıldı. Daha 
önce yazı işleri müdürlüğü görevini yürüten Yıldıray Oğur ile Markar Esayan ya-
yın koordinatörü olurken, politika editörü Şahin Bayar, spor editörü Kerem Altan 
ile haber editörü Kurtuluş Tayiz yeni yazı işleri müdürleri oldu. Mehtap Genç ise 
Erkan D. Zing ile birlikte yazı işleri müdür yardımcıları olarak görev yapacak. 
Gazetede spor yazıları yazan Ali Murat Hamarat ise spor editörü olarak atandı.

Ayrılıklar: Taraf gazetesi yazarı Elif Çakır, Star gazetesine geçti. Taraf’taki yazı-
ları ve televizyon programlarındaki çıkışlarıyla dikkat çeken, Önder Aytaç’a göre-
vine Haziran ayında son verildiği yazıldı. Aytaç, sessizliğini ilk kez sosyal paylaşım 
sitesi Twitter’da 30 Kasım 2010 günü bozdu. Kendisine sahip çıkılmadığı yazdı. 
Yine ekonomi alanındaki yazılarıyla dikkat çeken Süleyman Yaşar da Sabah’a geç-
ti. Amberin Zaman da Mart ayı içinde gazete ile yollarını ayırıp Habertürk’te yaz-
maya başladı.

Yeni Yazarlar: Daha evvel Birgün gazetesinde yazan hukukçu yazar Mithat 
Sancar Taraf’a geçti. Eski millî kaleci, antrenör ve köşe yazarı Fatih Uraz Taraf 
sporda yazmaya başladı. 12 Eylül döneminde Ordu’dan istifa eden Yüzbaşı Namık 
Çınar Taraf gazetesinde yazar oldu.

4. Hürriyet Kendini Yenilemeye Çalışıyor

Doğan Medyası kendini yeniliyor; ama geç bile kaldı. Hürriyet merkezli olmak üze-
re üzerinde düşünülmesi, her hamlesi iyi analiz edilmesi gereken bir medya grubu-
nun geldiği nokta düşündürücüdür. Sadece Ertuğrul Özkök meselesi değil. Özkök 
görevden ayrıldı genel yayın yönetmenliğine Enis Berberoğlu geldi. Meselenin 
isim değil, zihniyet olduğu ortada. Cüneyt Ülsever gibi bir isim liberallikten nasıl 
Hürriyet’in karmaşık çizgisine geldi? Nuray Mert sol liberal bir yapıdan, Ahmet 
Hakan İslâmcı bir çizgiden, Eyüp Can Nurcu bir çizgiden gelip Özdemir İnce ile 
aynı sahada top koşturuyorlar? Özdemir İnce’nin çizgisi Hürriyet’in çizgisi değil. 
Ancak İnce’nin çizgisi Hürriyet’in bir yüzüdür sadece. Özkök çizgisi Hürriyet’tir. 
Hürriyet için ve diğer Doğan grubu yayınları için zor bir yıl oldu. Siyasi iktidarla 
girdikleri “savaş”ı kaybettiler. Geri çekildiler, vergi borçları çıktı hem de çok yük-
sek bir oranda, süren davalar, gelenler gidenler vs. Zor bir yıl oldu. Aydın Doğan 
gibi merkez sağ bir çizgiye sahip birisi ya da daha da açalım Namık Kemal Zeybek 
gibi milliyetçi kesimin bacanağı, bu da değil Zeybek’e yazı yazdıracaksın, Hasan 
Celal Güzel gibi bir isme köşe vereceksin; ama 68 kuşağının etkisinden kurtula-
mayacaksın. Berberoğlu kurtarabilir mi bilinmez; ama şu var Doğan grubu geri 
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adım atmaya devam etti, geri adım atarken de fırsatları değerlendirmeyi sürdür-
dü. Radikal’i yeniden yapılandırma bir köprü sağlar mı? Zira Radikal bu şekilde 
fazla gidemez gibi görünüyor.

Değişiklikler: Hürriyet yeni yapılanmaya göre yönetim kurulu başkanlığına 
Vuslat Doğan Sabancı, başkan yardımcılığına Hanzade Vasfiye Doğan Boyner se-
çilirken, Hakkı Hasan Yılmaz icra kurulu (yürütme kurulu) başkanlığına, Kadri 
Enis Berberoğlu yayın işlerinden, Ayşe Cemal Sözeri reklâm işlerinden, Dursun 
Ali Yılmaz mali işlerden, Ayçin Bayraktaroğlu pazarlama işlerinden, Ahmet Nafi 
Dalman bilgi teknolojilerinden, Ahmet Özer internet operasyonlarının yönetimi, 
geliştirilmesi ve yeni iş alanları yaratılmasından sorumlu icra kurulu üyeliklerine 
atanmalarına karar verildi. Ahmet Toksoy ve Soner Gedik’in denetimden sorumlu 
komite üyesi olarak seçilmelerine, kurumsal yönetim komitesi başkanlığına Ahmet 
Burak’ın seçilmesine, kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine de yönetim kurulu 
üyesi Ahmet Toksoy ve Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ Sermaye Piyasası Grup 
Başkanı Murat Doğu’nun seçilmelerine karar verildi.

Oktay Ekşi Ayrıldı: Bir yazısında hakaret ettiği için yoğun bir tepki çeken 
Hürriyet başyazarı Oktay Ekşi gazeteden ayrıldı.

Eski Genel Yayın Yönetmenleri Hürriyet’te: Son olarak İsmet Berkan’ın 
yazmasıyla birlikte genel yayın yönetmenliği yapmış köşe yazarı sayısı 6’ya yük-
seldi. Ertuğrul Özkök-Hürriyet, Sedat Ergin-Milliyet, Mehmet Y. Yılmaz-Milliyet, 
Fatih Çekirge-Star, İsmet Berkan-Radikal, Rahmi Turan-Gözcü’de görev yaptı.

Arsan Denemesi Tutmadı: Kim olduğu muamma kılınmak istenen; ama Ahmet 
Hakan olduğu bilinen Ahmet Arsan ismi her ne kadar gazetede yazmaya başlama-
dan önce Ertuğrul Özkök’ün “İslâmi kesimin hergelesi” sunumuyla kamuoyuna 
duyurulmuştu. Tabiri caizse gelişi muhteşem gidişi sessiz oldu Ahmet Arsan’ın. 
Çünkü tutmadı. Gerçek Hayat dergisinin ilk yıllarında yazıları ilgi gören Arsan’ın 
Ahmet Hakan olduğu bilgisi -çok sık yalanlandı Ahmet Hakan Coşkun tarafından 
ama- Arsan’ı dar alana sıkıştıran bir durum oldu. Ahmet Hakan üzerinde toplanan 
İslâmi kesimin antipatisi Arsan’a da sirayet etti. Devam etseydi ilginç bir deneme 
olurdu, hem Arsan Hakan’a yazarlık adına imkânlar sunabilirdi. Köşeye Nuray 
Mert’in de zaman zaman katkıda bulunduğu iddialarını bir tarafta bırakıyoruz.

Yeni Spor Müdürü: Hürriyet spor müdürü Mehmet Aslan oldu. Aslan, uzun 
süredir Ercan Saatçi ile birlikte spor servisinin başındaydı.

İsmet Berkan Hürriyet’te: Radikal’deki yapılanma sürecinin başında, 
Radikal’in genel yayın yönetmenliğinden ayrılan İsmet Berkan Hürriyet’te yaz-
maya başladı.

Demir Ankara Temsilcisi: Enis Berberoğlu’nun Ertuğrul Özkök’ün yerine ge-
nel yayın yönetmeni olmasından sonra Hürriyet’in Ankara temsilciliğine genç ga-
zeteci Metehan Demir atandı.
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Kiremitçi Kelebek’te: Uzun süre Vatan’da yazan Tuna Kiremitçi, Cumhuriyet’te 
yazmaya başlamıştı; ancak fazla durmadan Hürriyet’in Kelebek ekinde yazmaya 
başladı.

Uğur Dündar Yazar Oldu: Star TV Haber Grup Başkanı Uğur Dündar Hürriyet 
Spor ailesine katıldı.

Can Veda Etti: Radikal’deki yeni dönemin yönetici olan Eyüp Can Hürriyet’teki 
yazılarına son verdi.

5.Milliyet’e Yeni Aşı Tutmadı

Vatan gazetesinin için boşaltıp, Milliyet’e monte ettiler; ama Milliyet ne etkili hâle 
geldi, ne de tiraj kazandı. Sedat Ergin’in donuk bir diplomasi gazeteciliğini tercih 
ettiği türünde iddialarla görevden alındığı yazıldı. Tayfun Devecioğlu öncülüğün-
de Vatan’dan getirilen ekibin Milliyet’i daha etkin hâle getirmesi amaçlandı. Ama 
gazetede değişen fazla bir şey yok. Mevcut birkaç etkili ve prestijli yazar gazetenin 
adını duyurmaya devam ediyor.

Alphan Yazı İşleri Müdürü: Milliyet yazı işleri editörlerinden Umut Alphan 
yazı işleri müdürü olarak künyeye dahil oldu.

Gökberk Ayrıldı: Milliyet spor yazarı Bilgin Gökberk ile yolları ayırdı. Ayrıca 
20 yıla yakın süredir Milliyet Ankara büroda görev yapmakta olan spor muhabi-
ri Necmi Kepçetutan da gazete ile yolları ayrılan bir diğer isim oldu.

Akad Veda Etti: 7 yıldır Milliyet’in yayın danışmanı olarak görev yapan 
Türkiye’nin ulusal basındaki ilk kadın yayın yönetmeni Nurcan Akad gazeteden 
ayrıldı.

Yeni Dış Haberler Müdürü: Milliyet yayın yönetmeni Tayfun Devecioğlu ile 
Vatan gazetesinde çalışan Pınar Ersoy, iki yıl önce Avrupa’nın en iyi gazetecilik 
okulu olarak kabul edilen Fransa’daki ünlü ESJ de Lille’e kabul edilmişti. Yüksek 
lisans eğitimini tamamlayıp yurda dönen Ersoy, Milliyet’in yeni dış haberler mü-
dürü oldu.

Güneş Ayrıldı: Milliyet yazarı Hurşit Güneş CHP parti yönetimine seçildi. Doğan 
Grubunun yayın ilkeleri gereği Güneş gazetedeki köşesini bıraktı.

6. Posta Şaşırtmaya Devam Etti

Posta gazetesi görünürde ilgi çeken bir yönü olmayan bir gazete. Ama satıyor. 
Kulvarının değil, tüm gazeteler içinde satış sırasında ikinci durumda. Bu da bir 
başarı.
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Çınar Posta’da: Sayım Çınar Posta gazetesinde yazmaya başladı. Sayım Çınar 
Posta gazetesinde her cumartesi günü piyasaya çıkan yeni kitapların tanıtımını 
yapacak, yayın dünyasından haberler verecek.

Yeni Haber Müdürü: Posta gazetesinin haber müdürü Elif Yılmaz, gazetenin 
haber koordinatörlüğü görevine getirildi. Gazetede editör olarak görev yapan Arda 
Tuna ise gazetenin yeni haber müdürü oldu.

İnternet Sitesinde Yenilik: Posta.com.tr’nin kurucuları arasında bulunan 
Harun Simavi görevinden ayrıldı. Harun Simavi’den boşalan görevi, aynı zamanda 
Posta Gazetesi yazı işleri müdürü olan ve yazarlık da yapan Mehmet Coşkundeniz 
yürütecek.

7. Vatan Küçülüyor Ama Direnerek

Vatan gazetesi yönetici kadronun ve bazı yazarlarının Milliyet’e geçmesinin ardın-
dan içi boşaltıldı; ama direnmeyi sürdürdü. Zaman zaman özel haberler ile Doğan 
Grubunun gazetelerine fark atmaya devam etti. Ancak problem Ruhat Mengi, 
Aydın Ayaydın, Mustafa Mutlu çizgisi ile mi devam edecek, yoksa Ruşen Çakır, 
Mutlu Tönbekici çizgisiyle mi?

Ekonomide Ayrılık: 8 yıldır Vatan gazetesi ekonomi müdür yardımcısı olarak 
çalışmakta olan Özlem Ermiş Beyhan gazetedeki görevinden ayrıldı.

Derbent Vatan’da: Vahşi doğa fotoğrafçısı Süha Derbent, Vatan Gazetesi’nin 
hafta sonu eklerinde “Süha Derbent’le Gezi” adlı bir sayfa hazırlayacak.

Doğru İstifa Etti: Gazetenin tecrübeli ismi Necati Doğru yazısının sansürlenme-
sinin ardından gazeteden ayrıldı. Doğru Sözcü’de yazmaya başladı.

Ayrılıklar: Tuna Kiremitçi ve Süheyl Batum gazeteden ayrıldı.

Vardar Hayatını Kaybetti: Son olarak Vatan gazetesinde görev yapan Ahmet 
Vardar hayatını kaybetti. Vardar iki yıl önce Vatan gazetesinde köşe yazarlığı ya-
parken emekli olmuştu.

Bir Altan Daha: Vatan gazetesinin başarılı röportajcısı Sanem Altan gazetede 
köşe yazmaya başladı. Sanem Altan, Çetin Altan’ın torunu, Ahmet Altan’ın kızı.

Vatan’a “Yeni” Müdür: “Devrimci Karargâh Örgütü” üyesi olduğu için tutuk-
lanan ve 10 aylık bir bekleyişten sonra çıkartıldığı mahkemece serbest bırakılan 
Vatan internet sitesi genel yayın yönetmeni Aylin Duruoğlu, Vatan gazetesi yazı 
işleri müdürlüğüne getirildi.
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7. Radikal, Radikalleşerek Kurtulabilir mi?

Doğan Grubu 2010 yılı ortalarında aldıkları kararla Radikal’i yeniden yapılandır-
ma çalışmalarına başladı. Radikal’i radikalleştirme, muhalifleştirme, dinamikleş-
tirme amaçlı bu operasyon Eyüp Can eliyle gerçekleşti. Önce Referans ile Radikal, 
Radikal ismi altında birleşti. Sonra Radikal’i yenileme çalışmaları başladı. Gazete 
radikal boy olarak tanımladığı tabloit boyda çıkmaya başladı. Ekleri de yayınlarına 
devam ediyor. Gazetenin künyesinde ise artık genel yayın yönetmeni Eyüp Can 
Sağlık, genel koordinatör Erdal Güven, yayın koordinatörü Bülent Mumay olarak 
görünürken, Ankara temsilcisi Murat Yetkin görevine devam ediyor.

Yeniler: Cüneyt Özdemir’in bir kazanç olduğu açık. Akademisyen kimliği ve 
araştırmalarıyla tanınan Binnaz Toprak, akademisyen yönü de bulunan Koray 
Çalışkan, gazeteciliğin ünlü ismi Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu, son dönem 
popüler olan Sırrı Süreyya Önder yeni isimler arasında sayılabilir. Hürriyet yazarı 
Ezgi Başaran da yeniden yapılandırılan Radikal’de yazmaya başladı. Genç kad-
ronun yanında Altan Öymen tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor. Radikal’in 
eklerinin başına Milliyet Cadde’nin yöneticisi Çınar Oskay getirildi.

Ayrılanlar: Kültür Sanat alanında yazan Sevin Okyay ile önceki sene olaylı bir 
şekilde ayrıldığı Radikal’e Mayıs ayında yeniden dönen öykücü Aslı Erdoğan ay-
rılanlar arasında. Nur Çintay Aköz de Radikal’den ayrılanlardan, Aköz Sabah ga-
zetesinde çalışmaya başladı. Askerî konularda uzman bir isim olan Mehmet Ali 
Kışlalı da ayrılanlardan. Ekonomi müdürü Ruhi Sanyer, ekonomi servisi muha-
birleri Çağrı Bilgin, Esin Çetinel, Satfiye Yuva Kireççi; düzeltmenler Cengiz Alkan, 
Devrim Çakır; istihbarat servisi muhabiri Ertan Kılıç; kültür ve sanat servisi mu-
habirleri Ceren Akardaş, Gönül Koca; görsel yönetmeni Metin Öztürk ve görsel 
bölüm şefi Vedat Özdemir ile sayfa operatörleri Sefade Kırımlı, Sevim Yıldıran, 
Tanju Tapar, Sabriye Bakır, Gülbahar Aytar, Cem Sancaklı, Seçkin İçten, Hakan 
Uğurluay, dizgici Cevdet Abbas ile İsmet Berkan’ın sekreteri Meltem Özsoy bu-
lunuyor. “Kötü Kız” karakterinin yaratıcısı Radikal çizeri Ramize Erer ile “Kulis” 
başlıklı köşenin yazarı Funda Özkan da işten çıkarılan isimler arasında. Haluk 
Şahin’in gazete ile ilişiği “İstenmiyorsun artık” denilerek kesildi. Türker Alkan da 
Radiklal’le yolu ayrılanlardan. Hasan Celal Güzel Vatan’a, Namık Kemal Zeybek ise 
Posta’ya geçerek Doğan grubu içerisinde yer değiştirmiş oldular. Yeni Radikal’de 
ilk ayrılık ise, CHP Parti Meclisi’ne seçilen Binnaz Toprak oldu.

Sezgin Hayatını Kaybetti: Radikal gazetesi yazarlarından Dinçer Sezgin Ocak 
ayında hayatını kaybetti.

8. Zaman İstikrarını Sürdürdü

Zaman gazetesi çizgisini kabul ettirmeyi başardı. Haber dilini yenileyerek görsel 
bir farklılığa gidileli yaklaşık 7-8 yıl oldu. Bu tarzın oturduğunu söylemek müm-
kün. Haberde ise tartışmalı konuları manşete çekmeme prensibinden 2010 yılın-
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da çoğu kez vazgeçtiler. Bunda ise siyasi gündem yanında hukuki olaylara ilişkin 
durumlar belirleyici oldu. Yorum sayfalarının etkinliği eskiye göre azalmış olsa da 
hâlâ takibe değer. Köşe yazarları ise gündem konularında seri hâlde yazabiliyor. 
Bu da bir gazete için önemli bir artıdır.

Yeni Yazarlar: Denizbank baş ekonomisti Dr. Saruhan Özel ve Doç. Dr. Murat 
Yülek Zaman ekonomi sayfalarında yazmaya başladı. Gündemin nabzını tutan 
isimlerden Joost Lagendijk ve yeniden Zaman’a dönen Etyen Mahçupyan daimi 
yazarlar arasında yerlerini aldılar. Hrant Dink’in öldürülmesi sonra gelen davet 
üzerine Zaman gazetesinden ayrılarak Agos gazetesinin genel yayın yönetmen-
liği görevini üstlenen Etyen Mahçupyan, Taraf gazetesinin kurulmasıyla burada 
yazmaya başlamıştı. Tekrar Zaman gazetesine döndü. Bejan Matur ise düzenli bir 
köşeye sahip oldu.

Uluslararası Baskı Kalitesi Ödülü: Dünyaca ünlü tasarım kuruluşu SND 
(Society for News Design) tarafından her yıl tasarım oscarına layık görülen Zaman’a 
bir ödül de baskı kalitesi alanında geldi. Medya ve gazete teknolojileri konusunda 
dünya lideri olan WAN-IFRA’nın (The World Association of Newspapers) düzen-
lediği baskı kalitesi yarışmasında Zaman ödül aldı.

9. Star Kendini Bulmaya Başladı

Star gazetesi önce biraz Yeni Şafak gibiydi; ama giderek kendini bulmaya başladı. 
Yeni Şafaklaşmanın temel nedeni yayın yönetmeni (Mustafa Karaalioğlu) ile diğer 
yönetici isimlerin (İbrahim Kiras, Mustafa Kartoğlu, Mustafa Kelkitoğlu vb.) bu 
gazeteden gelmeleri. Gazete giderek bir istikrarı yakalarken, sorun aslında patron 
katında. TMSF’nin Star gazetesini satmasının ardından kaç patron geldiğine ba-
karsak, bunun yönetim açısından zaaf oluşturacağı muhakkak. Son patron Tevhit 
Karakaya. Star gazetesi ile 24 TV’nin yarı hissesini işadamı Ethem Sancak’tan sa-
tın aldığı açıklanan AK Parti MKYK üyesi eski milletvekili Tevhit Karakaya’nın 
ismi künyede yer aldı.

Laçiner Star’da: Uluslararası ilişkiler uzmanı Sedat Laçiner sürekli olarak yaz-
maya başladı.

Yeni Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hakkında açılan 206 dava ve istenen 700 
yıl hapis cezası nedeniyle bir gazeteci olarak kırılması zor bir rekora imza atan 
Star gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü İbrahim Sarp istifa etti. Yönetim Sarp’ın 
istifasını kabul etti ve yerine Özkan Demir getirildi.

İki Yeni Yazar: Star gazetesinin hafta sonu eklerinde görev yapan iki deneyim-
li muhabir, gazetenin İstanbul ekinin de köşe yazarı oldu. Esra Cengiz ve Özkan 
Güven haftanın iki günü İstanbul Gezginleri adlı köşede yazmaya başladılar.
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Ayrılıklar: Selahattin Yusuf sessizce Star’da yazmayı bıraktı. Gürkan Zengin’in 
son yazısının tarihi 30 Eylül olarak görülüyor. Yani o tarihten sonra yazmadı. Son 
yazısı 6 Temmuz’da yayınlanan Sami Selçuk’un da Star gazetesiyle yolları ayrıldı.

10. Sabah Gazetesi Hâlâ Eski Günleri Arıyor

Eski günleri arıyor; ama yine de zaman zaman çok önemli haberlere de imza at-
maya devam ediyor. Yazar kadrosunda bir hareketlilik görülse de asıl tıkanmanın 
aslında burada olduğu da dikkatten kaçmıyor. Yazı işleri yönetiminin daha fazla 
inisiyatif alması, daha net kararlar vermesi gerekiyor.

Kalın Veda Etti: Gazetenin dış haberler sayfasında bir yıl yazan İbrahim Kalın 
başbakanlıkta kamu diplomasisi koordinatörlüğü görevini üstlendi. Bu görevle 
birlikte Kalın Sabah’taki köşesine veda etti.

Ekonomi Yenilendi: Ekonomi müdürü Tarık Yılmaz görevden alındı. Yerine 
Star gazetesi ekonomi müdürü Oğuz Karamuk getirildi. Dünya gazetesinde iş dün-
yası ile ilgili kulis haberleri yazan Dilek Güngör, Sabah gazetesi ile anlaştı. Sabah 
ekonomi servisinin başarılı editörlerinden Naime Sert de müdür yardımcısı oldu.

Süleyman Yaşar Sabah’ta: Son dönemin fikirleriyle ilgi çeken ekonomisti 
Süleyman Yaşar Taraf gazetesine veda ettikten sonra Sabah’ta yazmaya başladı.

Aras ve Tamer Ayrıldı: 2009 Mayıs ayından itibaren 2010 yılının Ekim ayı-
na kadar Sabah’ta yazar Bülent Aras da köşesinde yazmayı bıraktı. Bu ayrılık da 
bir görev ayrılığı. Aras dışişleri bakanlığında stratejik araştırmalar merkezi baş-
kanı olarak atandı. Yine şair kimliği ile bilinen Ülkü Tamer de bir veda yazısı ile 
Sabah’tan ayrıldı.

Yeniler: Rıdvan Dilmen, Milliyet gazetesinden ayrılarak Sabah gazetesi ile an-
laştı. Eyüp Can’ın Radikal gazetesine genel yayın yönetmeni olmasının ardından 
gazete ile ilişiği kesilen yazarlardan olan Nur Çintay Aköz Sabah gazetesinin yazar 
kadrosuna katıldı. Sabah gazetesi köşe yazarı Emre Aköz’le evli olan Nur Çintay 
Aköz gazetenin Pazar ekinde yazılarına başladı.

Günaydın’a Transfer: Belgin Çoban’ın istifasıyla boşalan Sabah’ın Günaydın 
eki yazı işleri müdürlüğüne Milliyet’ten Aslı Çakır getirildi.

11. Bugün’de Yazar Hareketliliği Sürdü

Bugün gazetesi kendisine bir kulvar tayin edip bu kulvarda istikrarla ilerlemeye 
çalışıyor. Gazetenin tirajı ile haberciliği arasında bir dengesizlik göze çarpıyor. 
Özellikle Adem Yavuz Arslan’ın gündeme dair yazıları, Seda Şimşek’in röportajları 
dikkate değer. Bugün gazetesi günden güne yazar kadrosunu genişletmeye devam 
ediyor. Gülay Göktürk, Ahmet Taşgetiren, Toktamış Ateş, Nuh Gönültaş, Aykut 
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Işıklar, Ali Atıf Bir gibi yazarları olan gazete uzman isimlerle kadrosunu zengin-
leştirmeye devam etti.

Yeniler: Bugün gazetesi köşe yazarları kadrosuna Yeni Şafak gazetesinden ayrı-
lan Mehmet Gündem katıldı. Cumhuriyet eski savcısı ve çok sayıda kitabın yazarı 
Gültekin Avcı Bugün yazarları arasına katıldı. Siyaset ve toplum bilimci, yazdığı 
“Doğu” ve “Demokrasi” raporlarıyla Türkiye’de birçok tartışmanın fitilini ateş-
leyen Prof. Doğu Ergil de Bugün’de yazmaya başladı. Zaman gazetesinde tanı-
nan Mehmet Yılmaz da dış politika analizleriyle gazetede yazmaya başladı. Gelir 
İdaresinin önemli ismi Osman Arıoğlu hem Bugün’de yazmaya, hem de yazarlığa 
başladı. Vedat Bilgin de Aralık ayında Bugün gazetesinde yazmaya başladı.

12. Tercüman Kapandı

Yılların sembol gazetesi önce sembol olma özelliğini kapattı, sonra patron tara-
fında kapatıldı. Karamehmet Grubunun tartışmalı gazetesi genetiği ile oynanınca 
gündemden düştü. İkinci dönemde Ilıcakların çıkardığı (sonradan Bugün adını 
alan) gazetesi ile aynı zamanda çıkan, hukuki mücadeleyi kazanan Karamehmet’in 
Tercüman’ı giderek geleneksel sağ duruşunu kaybederken sol ve ulusal bir söyle-
me savruldu. Son olarak ise gazete zarar etti gerekçesi ile (tirajı yirmi bin civarın-
daydı) kapatıldı.

13. Millî Görüş Doğuma Devam Ediyor

Millî Görüş’teki bölünme Millî Gazete’ye de yansıdı. Gazetede âdeta yaprak dö-
kümü yaşandı. Millî Gazete’nin Millî Görüşle ideolojik olarak aynı yerde durması, 
gazeteyi bu siyasi görüşün bir yayını olarak görülmesine neden oldu. Kırk yıldır 
yaşanan bu durumun gazeteyi gazetecilik refleksleri açısından zayıf düşürdüğü 
oldu. Ama Millî Gazete’nin her şeye rağmen tıpkı Millî Görüş gibi bir nevi okul 
olma özelliği sürdü. Saadet Partisi’nden ayrılanların kurduğu Halkın Sesi Partisi 
gazeteden de isim götürdü. Ama gazetenin her şeye rağmen yine ayakta olduğu, 
her zamanki çizgisini sürdürdüğü söylenebilir.

Ayrılıklar: Millî Gazete’nin genel yayın yönetmeni Necdet Kutsal gazetedeki gö-
revinden ayrıldı. Millî Gazete eski genel yayın yönetmeni Necdet Kutsal gazeteden 
niçin istifa ettiklerini anlattı ve “Bundan sonraki yanlışlara ortak olmak isteme-
dik” dedi. Kutsal, Yeni Devir gazetesi ile ilgilendiğini saklamadı. Anlaşılan o ki 
ayrılanlar hukuki bir sorun olmazsa Yeni Devir gazetesini yayınlayacaklar. Ancak 
burada bu tarihte (Aralık 2010) bir öngörüde bulunmak mümkün. Özgün Duruş 
olarak yayınlanan haftalık gazete bir ihtimal bu misyonu yüklenecek gazete ola-
bilir. Has Parti kurucular kurulu üyesi olan Millî Gazete yazarı ve istihbarat şefi 
Mustafa Canbey ve Saadet Partisi Çanakkale il müfettişi olarak görev yapan eko-
nomi editörü Necmettin Çakmak da gazete ile yollarını ayırdı. Düşünce sayfası 
editörü İbrahim Tenekeci ve yazarlar Hüseyin Akın, Kamil Yeşil, Osman Toprak, 
Ayhan Demir Millî Gazete’ye veda etti. Bu ayrılıklara ilâve olarak 2009 yılının 
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sonunda hikâyeci kimliği ile de tanına Afet Ilgaz tartışmalı bir şekilde gazete ile 
yollarını ayırdı. Gazetenin Ilgaz’ın “Ergenekon” konusundaki tavrından rahatsız 
olduğu basına yansıdı.

14. Yeni Şafak Eski Günlerini Arıyor

Yeni Şafak gazetesi, tıpkı nostalji yaşayan insanlar gibi hâlâ okurlarının gözünde 
eski günlerini aratıyor. Haksızlık olmasın yine de yazarlarıyla güçlü olan bir gaze-
te. Ancak ne yazık ki haber ile yorum arasındaki dengeyi görsellik ile taçlandırma-
yı bir türlü başaramadı.

Ayrılıklar: Uzun zamandır Yeni Şafak’ta yazan Bekir Hazar gazeteden ayrılıp 
Takvim de yazmaya başladı.

Yeni Yazarlar: haber7.com yazarı ve psikiyatri camiasının tanınan isimlerinden 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Şafak’ta yazmaya başladı. Yine haber7.com’da yazan 
Osman Özsoy da Yeni Şafak yazarları arasına katıldı.

Hamit Can Vefat Etti: Yeni Şafak gazetesi editörlerinden Hamit Can vefat etti. 
Hem gazeteci, hem de kültür adamlı kimlikleri ile bilinen Hamit Can gazete ile 
bütünleşmiş isimlerdendi.

Büyük Kriz: Yeni Şafak gazetesi ile gazetenin en önemli yazarlarından ve yayın 
danışmanı olan Fehmi Koru arasında yılın son günlerinde sorunlar ortaya çıktı. 
Aslında Wikileaks depreminin bir sonucu olarak da değerlendirilebilir. Zira belge-
lere göre ABD büyükelçisi Edelman’ın Fehmi Koru ile bir görüşmesinde İbrahim 
Karagül’ün yazılarından rahatsız olduğunu ifade ederek, yazılarının kesilmesini 
istediği; Koru’nun da gazetenin sahiplerine bu talebi ilettiği; ama Karagül’ün ya-
zılarına devam ettiği yazılmıştı. Karagül de olayı doğrulamıştı. Bu gelişmeler üze-
rine Koru birkaç yazıdan sonra iki köşesini de boş bırakmıştı. Koru’nun ismi ga-
zetenin künyesinde çıkarıldı. Koru’nun ise gazeteden ayrıldığı ifade edildi. Fehmi 
Koru’nun Sabah’a veya Aydın Doğan’la görüşüp Hürriyet’e geçeceğine dair iddia-
larda bulunuyor.

15. Yeni Akit’te Yenilikler

Vakit gazetesi resmen tarihe karıştı. Ancak gazetenin künyesinde verilen Yıl: 9 
Sayı: 2640 yazısı gazetenin Anadolu’dan Vakit gazetesinin devamı olduğunu gös-
teriyor. Gazetenin değişmeyen Ankara temsilcisi Serdar Arseven’in yerine gündem 
oluşturan haberleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yener Dönmez getirildi. 
Yeni Akit’in yeni yazarları arasında Türk siyasetinin önemli isimlerinden Şevki 
Yılmaz da yer alıyor. Ayrıca, Vakit’e açılan meşhur “312 General” davasına gerekçe 
gösterilen yazının sahibi Asım Yenihaber de Yeni Akit’le birlikte yazılarına başla-
dı. Yeni Akit’in yeni yazarları arasında Ersoy Dede, Necmettin Turinay ile Kıvanç 
Tığlı ve Fatma Kutluoğlu da bulunuyor. Diğer yandan gazetenin haber müdürü 
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Nazif Karaman Sabah’a transfer oldu. Karaman’dan boşalan haber müdürlüğüne 
gazetenin ekonomi şefi İbrahim Acar getirildi.

16. Habertürk Farklılığı Kabul Ettirdi

Fatih Altaylı yönetiminde farklı tasarım ve ebatta yayınlanan Habertürk aslında 
gerçekten bir yenilik getirdi basın hayatımıza. Her gün bir ek veren gazete köşe 
yazarları açısından biraz daha güçlendirilebilir. Umur Talu ayarındaki isimler 
gazeteye güç katacaktır. Bekir Coşkun yanlış bir tercihti ve bu yanlışlık kısa sür-
dü. Gazetede yer yer düzenlemeler sürüyor; zira taşların yerine oturması zaman 
alacaktır. Gazete sahip olduğu tiraj ile ilk beş gazete arasına girmeyi de başardı. 
Taraf’tan Amberin Zaman, Zaman’dan Nihal Bengisu Karaca, Akşam’dan Serdar 
Turgut gibi isimler gazeteye önemli bir katkı sağladı. Gazete ile ilgili önemli bir 
tartışma Bekir Coşkun’un gürültülü bir şekilde transferinin ardından yine gürül-
tülü bir şekilde kovulması oldu.

17. Sözcü Fenomeni

Sözcü gazetesi “bulvar” gazetesi olarak nitelendirilecek bir gazete. Ancak son bir-
kaç yıldır gazetenin muhalif duruşunun keskinleşmesi ile birlikte tirajı da arttı. 
Gazetenin köşe yazarları ve birinci sayfadan (hatta sürmanşet ve manşetten) ibaret 
bir gazete olarak görülmesi küçümseme sayılmamalı. Hükümete karşı açık ve net 
muhalefetin en büyük adresi oldu demek de abartılı bulunmamalı. Emin Çölaşan, 
Necati Doğru, Yekta Güngör Özden, Vural Savaş gibi yazarlar var. Cumhuriyet’in 
katı duruşu ile Hürriyet’in merkez muhalif olma duruşu arasında net bir muhale-
fet. Gazetenin bunu başardığı açık; zira tüm muhalefeti kendi çatısı altında topla-
maya başladı. Sözcü tirajda Vatan’ı ve Milliyet’i de geçti.

18. Diğer Gelişmeler

Güneş’e Yeni Yazar: Show TV muhabirlerinden Ayhan Oral artık haftanın beş 
günü Güneş gazetesinde yazılara başladı.

Özgün Duruş Gazetesi’ne Yeni Genel Yayın Yönetmeni: Haftalık olarak 
yayın hayatına devam eden “Özgün Duruş” gazetesi genel yayın yönetmenliği gö-
revine deneyimli gazeteci Nevzat Çiçek getirildi. Daha önce Nokta dergisi, Taraf 
gazetesi yurt haberler müdürü ve Sabah gazetesi özel haber biriminde görev alan 
Çiçek, Özgün Duruş gazetesinin genel yayın danışmanlığı görevini yürütüyordu. 
Diğer yandan Mustafa İslamoğlu, on beş günde bir Özgün Duruş’ta “Minberden 
Gönüllere” ile okuyucuya seslenmeye başladı. Vakit gazetesi eski yazarlarından 
Demet Tezcan’da ile Millî Gazete eski yazarlarından Derya Güney de gazetede haf-
talık olarak yazmaya başladılar.

Orhan Tahsin Vefat Etti: Ortadoğu gazetesi başyazarı Orhan Tahsin Özmez 
toprağa verildi.

Yeniçağ’ın Yeni Yazarları: Uzun süredir sesi çıkmayan popçu Çelik, Yeniçağ 
gazetesine yazar oldu. Ancak kısa bir süre sonra 3 Ağustos günü köşesinde veda 
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yazısı yayınlayarak gazeteden ayrıldı. Yine Millî Gazete ile yollarını ayıran Afet 
Ilgaz Ocak başında Yeniçağ’da yazmaya başladı.

Gazeteci Şakir Nazlım Vefat Etti: Ankara’da Anayurt gazetesi yazı işleri mü-
dürü Şakir Nazlım hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Seçimleri: Türkiye Gazeteciler Cemiyetindeki 
seçimlere katılım rekor oldu. Değişim ile statüko yarıştı, genel kuruldan eski yöne-
timle devam kararı çıktı. Mevcut başkan Orhan Erinç seçimi kazandı.

Medya Derneği Kuruldu: Sabah gazetesi karikatürist Salih Memecan’ın ge-
nel başkanı olduğu dernekte, başkan yardımcılığı görevlerinde Ekrem Dumanlı 
(Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni) ve Mustafa Karaalioğlu (Star gazetesi ge-
nel yayın yönetmeni) bulunurken, Bugün gazetesi genel yayın yönetmeni Erhan 
Başyurt Sayman, Turkuvaz Medya Grubu yönetim kurulu başkan vekili Serhat 
Albayrak, Türkiye gazetesi genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak ga-
zetesi genel yayın yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, Kanal7 genel yayın yönetmeni 
Mustafa Çelik, TRT genel müdürü İbrahim Şahin üye olarak derneğin kuruluşun-
da yer aldılar.

Abdi İpekçi Ödülü Nedim Şener’in: 2009 Milliyet Abdi İpekçi Yılın 
Gazetecilik Ödülü, haber dalında “Hrant Dink Cinayeti Dosyası” ha-
berleriyle Milliyet muhabiri Nedim Şener’e verildi. Haber fotoğra-
fı dalında ise Hürriyet Daily News gazetesinde yayımlanan “İpekçi’de 
Göz Yaşartan Direniş” konulu fotoğrafıyla Selahattin Sönmez aldı.
 
Basın Özgürlüğü Ödüllerini Kazananlar: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2010 
Basın Özgürlüğü Ödülleri’ni bu yıl kişi dalında Sedat Ergin, ayrıca hapis cezası 
tehdidi altında olan ve cezaevinde bulunan gazeteciler adına İrfan Aktan, İsmail 
Saymaz ve Vedat Kurşun aldı. Kurum dalında ise ödülü kazanan Bağımsız İletişim 
Ağı (BİANET) oldu.
 
Doğan Grubu Medya Meclısı Başkanlığını Star Medya’ya Kaptırdı: 
TOBB’daki Medya Meclisi başkanlığını Doğan Grubu Star Medya’ya kaptırdı. Medya 
Meclisi başkanlığını Hürriyet ekonomi müdürü Vahap Munyar yönetiyordu. Medya 
başkanlığına bu yıl muhafazakâr medya da bir aday çıkarttı. Kanal 24 ve Star gaze-
tesi operasyon grup başkanı Nurullah Öztürk meclis başkanı olarak görev yapacak. 

Türkiye’nin İlk Medya Gazetesi Çıktı: Ağustos ayında ülkemizin ilk medya 
gazetesi çıktı. Sürmanşet gazetesi medya dünyasında yaşanan olayları değerlendi-
recek olan gazetede; spor medyasından magazin medyasına, reklâm dünyasından 
haber merkezlerine, yazı işlerinden yazarlara kadar medya dünyası ile ilgili her 
şey sayfalara taşıyor. “Tarafsızlık ve Bağımsızlık” sloganıyla yola çıkan Sürmanşet 
gazetesi her hafta cuma günleri çıkıyor. 
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Cemal Şener Vefat Etti: Bir televizyon kanalında 2 Kasım 2010 günü katıldığı 
program sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan araştırmacı-yazar Cemal 
Şener hayatını kaybetti.

Turhan Ilgaz Vefat Etti: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteci Turhan 
Ilgaz İstanbul’da vefat etti. Cemiyet üyesi ve sürekli basın kartı sahibi, gazeteciliğe 
1968 yılında Cumhuriyet’te başlayan Ilgaz Dünya, Milliyet, Yeni Gündem, Hürgün 
gibi gazetelerde çalıştı.

Yeniçağ Yazarı Türkiye’ye Geçti: Yeniçağ spor müdürü Cem Buba, Kasım ayı 
itibariyle görevinden ayrılarak Türkiye gazetesinde spor yazarı olarak göreve başladı. 

Basın İlân Kurumu Dergi Çıkardı: Basın İlân Kurumu, “Basın Hayatı” adı ve-
rilen bir dergi çıkarmaya başladı. Dergi basın kuruluşlarına ücretsiz gönderiliyor.

Burhan Felek Ödülleri Sahiplerini Buldu: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri belli oldu. 11 Ekim günü TGC binasında 
toplanan, ödüllerin seçici kurul toplantısında 15 kişiye ödül verilmesi karara bağ-
landı. Oylama sonunda yönetmeliğe göre 70 yaşından gün alan ve meslekte 50 
yılını tamamlayan gazetecilerden Hikmet Aksoy, Tuncer Benokan, Argun Berker, 
Ahmet Çitoğlu, Ali Gevgilili, Aydın Öztürk, Doğan Pürsün, Ünal Sakman, Nalan 
Seçkin, Rauf Tamer, Muammer Tuncer, Rahmi Turan, Erol Türegün, Hıncal Uluç 
ve Mihalaki Vasiliadis Burhan Felek Basın Hizmet Ödülüne değer görüldüler.

En Çok Tekzibi Hangi Gazete Yayınladı: Medya Tekzip Merkezi Temmuz, 
Ağustos, Eylül, Ekim ayları arasında basının tekzip karnesini çıkarttı. Elde edi-
len verilere göre çıkan tablo şu şekilde; Hürriyet (1 tekzip, 6 cevap ve düzeltme, 7 
yalanlanmış haber, 33 düzeltme), Milliyet (1 tekzip, 5 cevap ve düzeltme, 5 yalan-
lanmış haber, 21 düzeltme), Vatan (10 cevap ve düzeltme, 2 yalanlanmış haber, 18 
düzeltme), Habertürk (10 cevap ve düzeltme, 5 yalanlanmış haber, 12 düzeltme), 
Yeni Şafak (8 cevap ve düzeltme, 3 yalanlanmış haber, 10 düzeltme).

Türkiye Gazetesi’nde Yenilikler: Sadık Söztutan’ın yazı işleri müdürlüğü 
görevine getirilmesiyle birlikte yeni bir yapılanmaya giden gazete, uzun yıllar 
başta TGRT ve Star TV olmak üzere çeşitli televizyon kanallarında başarılı işle-
re imza atan Ercan Seki’yi haber merkezi editörü olarak tekrar kadrosuna kattı. 

Gazeteci Selami Akpınar Vefat Etti: Selami Akpınar 12 Mart günü vefat etti. 
Akpınar mesleğe 1940 yılında Vatan gazetesinde başladı.1950 yılında savaş mu-
habiri olarak Kore’ye gitti. Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul şube başkan-
lığı, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde yönetim kurulu üyeliği ve genel saymanlık 
yaptı.

Abdurrahman Şimşek Çetin Emeç Ödülünü Aldı: Türkiye Gazeteciler 
Cemiyetinin Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu. Çetin Emeç 
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Özel Ödülünü, 16 Kasım 2009 tarihli Sabah gazetesinde yayınlanan “Manken 
Güvenlik” haberi ile değer görülen Abdurrahman Şimşek aldı.

TGC Ödül Dağıttı: Türkiye Gazeteciler Cemiyetince düzenlenen 2010 yılı 
Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri tartışma yarattı. Ödüllerin taraf-
lı olduğu, belli medya gruplarının gözetildiği yazıldı. Buna göre Haber-Siyasal 
alanında İlhan Taşçı (Cumhuriyet), Haber-Ekonomi alanında Bahadır Özgün-
Şebnem Turhan (Referans), Haber-Çevre Eğitim Sağlık alanında Enis Yıldırım 
(Habertürk), Haber-Kültür Sanat Magazin alanında Serkan Akkoç (Hürriyet), 
Haber-Spor alanında Murat Ağca (Habertürk), Köşe Yazısı alanında Yavuz Semerci 
(Habertürk), Araştırma alanında Nagehan Alçı (Akşam), Röportaj alanında Ayşe 
Arman (Hürriyet)… ödül kazandı.

Sedat Simavi Ödülleri: Gazetecilik ödülünü Kerim Ülker (Sabah gazetesi 
muhabiri) Vatan gazetesinde yayınlanan “Eski Orman Bakanı Osman Pepe’nin 
İcraatları” konulu haberleriyle, seçici kurul ayrıca, Murat Sabuncu’yu Milliyet ga-
zetesinde yayınlanan “Mavi Bebek’in Kaderi İsrail’in Elinde” başlıklı haberi nede-
niyle övgüye değer gördü.

En Çok Basına Konu Olan Basın Organı: Medya Takip Merkezinin araştır-
masına göre, 6-12 Aralık haftasında, basında en çok bahsi geçen gazete Hürriyet 
oldu. Hürriyet 164 haber / yazıya konu oldu. Milliyet 128, Zaman 94, Radikal 87, 
Cumhuriyet 83 haber ve yazının konusu oldu.

19. Tiraj Karşılaştırması

2009 yılının aynı dönemi ile 2010 yılının aynı dönemi arasındaki tiraj durumu 
bize gazete satışları konusunda bir kanaat verecektir. Baz aldığımız tarihler 14-20 
Aralık 2009 ile 29 Kasım-5 Aralık 2010 tarihleridir.

 2009   2010
ZAMAN  812.588                 869463
POSTA 511.119 485390
HÜRRİYET 446.382 446790
SABAH 344.591 350714
HABERTÜRK 218.448  228447
SÖZCÜ 147.990                 219613
PAS FOTOMAÇ 193.142               202478  
FANATİK 177.986                 185112
MİLLİYET 262.536                152054
AKŞAM 142.338                145675
TÜRKİYE 146.363               132044
VATAN 196.746                 123711
TAKVİM 120.935                 113555
GÜNEŞ 111.274                106027
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YENİ ŞAFAK  101.593                             104210
STAR                                     107.726              102310
RADİKAL  39.022                84145
BUGÜN   53.236               67802
TARAF    65.909               60573
CUMHURİYET                     53.130               57766
DÜNYA      2.515               55056
YENİÇAĞ   52.564               54067
YENİ AKİT    55.051               52831
MİLLİ GAZETE                     51.679               50723
YENİ ASYA     11.127                10716
ORTADOĞU      7.663                 9322
BİRGÜN                                  5.256 5884
YENİ MESAJ                           5.498                               5330

20. Medya Siteleri

Çalışmamızda yararlandığımız medya takip sitelerini anmanın yararlı ve bir hakkı 
teslim olacağı düşüncesindeyiz. Gittikçe artan hızları ve ciddiyetleri ile medyayı 
daha iyi görmemizi sağlayan medya sitelerinin gazetelerin habercilik konusunda 
daha titiz olmalarına katkılar sağlamaya başladığını inancındayız. Gazeteciler ve 
gazeteler yaptıkları hataların, yanlışların veya diğer herhangi bir durumun medya 
takip sitelerine haber olacağının, sonrasında ise geniş kitlelere ulaşacağından çe-
kinmeleri bu siteleri âdeta önemli bir mekanizma hâline getirmektedir.
Postmedya.com, medyagündem.com, sivilmedya.com, gazeteciler.com başta ol-
mak üzere medyaloji.com, medyatava.com, medyaradar.com, dorduncukuvvet-
medya.com, superpoligon.com gibi internet siteleri yanında aylık gündem rapor-
ları yayınlayan Medya Takip Merkezi’ne (MTM) dikkatleri çekmek isteriz.

D. Sonuç:
Teknolojik, İdeolojik ve Sosyolojik Açıdan
Yeni Bir Medya

Türkiye’de medya dediğimiz gazete, radyo, televizyon, dergi ve son olarak da in-
ternet medyasının her biri aslında bir süredir sosyolojik bir inceleme alanı olarak 
değişim içindeler. Toplum değişimi, siyaseti zorladığı gibi artık medya organlarını 
da zorlamaktadır. Bu bakımdan medya dediğimiz yapı karşısında giderek medya-
lardan bahsetmek zorunda kalıyoruz. Teknolojik gelişim kaçınılmaz olarak haber 
alma yollarını kolaylaştırmakta, medyayı kendini yenilemeye zorlamaktadır. Zira 
geleneksel usullerle yapılan habercilik miadını doldurabilir türü iddiaları bütü-
nüyle bir tarafa atamayız. Ancak ne gazete kitabı, ne radyo gazeteyi, ne televizyon 
radyo ve gazeteyi, ne de internet televizyon ve gazeteyi bitirdi. Giderek her biri 
kendi içinde bir özgünlük arayışına girdi. Bu bakımdan gelen bir yeniliğin diğerini 
yok etmesinden ziyade, bir önceki alanın kendisini yenilemesi gündeme gelmek-
tedir.
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Bu teknolojik imkânlar dahilinde Türk toplumunun günde iki baskı yapan ga-
zete okumamaları anlaşılır gibi değil. Sabah, bir önceki gündemi okuyan insanlar 
için ellerindeki gazete zaten öğleye kadar eskimektedir. Bu bakımdan sadece ya-
zarlar ve yorumlar akşama kadar okunacak kısımları doldurmaktadır. Diğer yan-
dan bir şekilde burada ikili bir ayrıma gitmek zorundayız. Gazete haber verecekse 
bunda nasıl bir yeni imkânı kullanabilir; zira internet ve televizyon varken bun-
ların hızını aşmak için neler yapabilir? Diğer yandan ise haber yorum, analiz ve 
yazar ağırlık bir gazete olacaksa, bunun bir karşılığı olabilir mi, bir ilgi görür mü? 
Bunları tartışmaya kalktığımızda şu sonuca varacağız. Gazete olarak haberciliği 
önceleyecekse yeni teknolojiden ne kadar yararlanabilir, yayınlanan haberleri sı-
radan haberler olmaktan ne kadar çıkarabilir? Diğer yandan yorumu önceleyecek 
olan bir gazete birinci olarak bir günlük haber-yorum dergisi formatı kazanmış 
olmaz mı, ikinci olarak gazete satış noktasında sorun yaşamaz mı?

Tartışılması gereken özel haberler yanında, sıradan herkesin ulaşabildiği 
bir haberi farklı usuller ile vermekten geçiyor. Diğer yandan yeni teknolojinin 
imkânları da kullanılabilir.

Yapılan araştırmalara göz atıldığında genel yaklaşımın aşağı yukarı aynı sonu-
ca varacağı muhakkak. Örneğin bir araştırmaya göre yazılı basın hakkında belli 
tahminlerde bulunulmuş. Gelecek İletişim Araştırmaları yazılı basının 2040 yılına 
dek 51 ülkede yok olacağına dair son bir tahminde bulunmuş. İngiltere merkezli 
Gelecek İletişim Araştırmaları’nın başkanı Ross Dawson gazetelerin ömürlerini 
bitirecek nedenler arasında cep telefonları ve e-okuyucuların artan performans-
ları, haber baskı maliyetlerinde artış, dijital haber mekanizmalarının paraya çev-
rilebilirlik trendindeki yükseliş, reklâm trendleri, ekonomik büyüme, medya dü-
zenleyici yasaların düzeyi ve hükümetlerin medya desteği sayılmış. Tahmine göre 
ABD’de yazılı basın 2017’de, İngiltere’de 2019’da, Almanya’da 2030’da, Türkiye 
ve Rusya’da 2036’da son bulacak. Dawson yaptığı açıklamada gelişen ülkelerde 
medyanın hızla bir büyüme içine girdiğini; ancak dünyada medyada bir ayrılma 
başladığını ve sonuç olarak dijital haberciliğin yazılı basının yerini alacağını iddia 
ediyordu.

Yine Amerikan Gazeteler Birliği, reklâm verenlere yönelik hazırladığı bir ilânla 
gazete sektörünün yaşadığı sorunlar hakkında mitleşmiş yedi yanlışa cevap ver-
di. Amerikan Gazeteler Birliği (NAA) başkanı ve CEO’sunun imzasını taşıyan 
“Gazeteler Hakkındaki Gerçekler” başlıklı açık mektup 1500 dernek üyesi gaze-
teye gönderilerek ilân olarak ücretsiz yayınlanması istendi. Yayınlanan ilânın özü 
şu başlıklardan oluşuyordu: Artık gazete okunmuyor iddiası yersiz. Gençler gaze-
te okumaz inanışının tersine gazete okuyorlar. Gazete okurluğu düşüyor, ama az 
oranda bir düşüş var; fakat TV izleme oranları daha da düşüyor. Pek çok gazetenin 
iflas ettiği doğru inanış değildir. Gazete ilânları etkilidir. Gazetelerde yaratıcı se-
çenek hâlâ vardır. Gazete olmasa haber ihtiyacını başka yerden giderilebileceğine 
dair inanç bir eksiklik taşır, internetteki haberlerin çoğu gazete haberidir, TV’ler 
gazete kadar bir haberi detaylı vermezler. Bu düşüncelerin temelinde gazetele-
rin aldığı reklâm pastasını koruma ve artırma düşüncesinin yattığı kesin; ama 
ABD toplumu için sıralanan bu düşüncelerin bir genellik taşıdığı da söylenebilir. 
Ülkemizde nerdeyse her evde bir internet var; ama toplam gazete satışları çok da 
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düşmüş değil. Bir dönem milyonu bulan tirajlar hatırlıyoruz; ama bunun nedeni 
gazetelerin haberciliği değil, promosyon çılgınlığı idi.

Bahsettiğimiz teknolojik sürecin yanında Türk basının genel anlamda her za-
man kafa karışıklığı içinde bulunduğunu söylemek mümkün. Bu kafa karışıklığı-
nın ideolojik nedenler taşıdığı açık. Kendilerini bir ideolojik mensubiyet içinde 
gören gazeteciler, toplumla çoğu bir frekans uyuşmazlığı yaşarken, kendilerine 
toplumu aydınlatma misyonu biçtiler. Bu yüzden Türk basını her zaman (merkez 
de dahil olmak üzere) bir siyasi görünüm verdi. Farklı gazeteler ideolojik ve siyasi 
durumlara göre konumlandılar. Bu her zaman böyleydi; ama son dönem çok açık 
bir şekilde ortaya çıktı. Bunda temel saik, eskiden sağ-sol ve türevleri denklemi 
iken, bugün hükümete karşı tavır durumda belirleyici olmuştur. Bunun yanlış bir 
durum olduğunu ifade ettik. Mesleğini yapanlar konjonktüre göre meslek kuralı 
belirleyemezler. Belirledikleri zaman değişen konjonktürler değişen roller de üst-
lenirler. Türkiye’nin yaşamış olduğu siyasi gelişmeler, sivilleşme yönündeki ça-
balar aslında belli konuların billurlaşmasını da sağlıyor. Bu anlayış çerçevesinde 
basınımızın kendini yenilemekten başka çaresi kalmamıştır. Toplum vasatı bunu 
mecbur kıldığı gibi, siyasi iradeler de artık basını siyasetin dizaynında bir aktör 
değil de, fikir açıklayan bir rolde görmek istiyorlar. Bu bakımdan medyanın siya-
seti şekillendirmesi yerine, siyasetin ve dolaylı yoldan toplumun medyayı yeniden 
şekillendirmesi söz konusu oluyor. Dediği dedik, astığı astık bir tavır, topluma ve 
siyasete üstten bakan bir anlayış, hatta biraz da kendi mekanizmaları ile sahip 
oldukları “infaz” ile kendi kendini zaafa uğratan gazetecilik son bulmak üzeredir. 
Muhalif olmak bir yana kendini devletin, toplumun ve siyasetin yargıcı gören bir 
anlayıştan bahsediyoruz. Muhalif olduğu hâlde vicdanı elden bırakmayan birçok 
isim var ve bu isimler gelecekte ayrı bir ekol olarak medyanın yeniden dizayn olu-
şunda doğrudan ve dolaylı etkili olacaklar. Basın organlarını elinde tutan sermaye 
çevreleri gazeteleri bir silâh olarak kullanmak yerine bir prestij yayını, kamuoyuna 
yansıyan itibarlı yüzleri olma yolunda ilerlemeleri gerekiyor ki bu ideal anlamda 
olması gerekendir de.

Şeffaflaşan ilişkiler nasıl ki devleti kaçınılmaz olarak daha fazla demokrasi 
söylemine yöneltmişse, internetin yaygınlığı gazetelerin de kendilerine çeki düzen 
vermelerini sağlayacaktır. Yeni gelişmeler kendi içinde yeni kurallar ve ilkeleri de 
getirecektir. Bu bakımdan kendini yenileme çabasındaki Türkiye, kendini yenile-
me çabasına basınını da dahil edecektir.
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SİHİRLİ KUTUNUN ETTİKLERİ
Raşit Yıldırım

Bugün hâlâ en hızlı kültür akım aracı televizyon. Bundan 30 yıl önce de durum 
buydu, 20 yıl önce çok kanallı hayata geçtiğimizde de durum buydu, bugün inter-
netin hızla yaygınlaştığı, sanal âlemin güç kazandığı bir dönemde de durum bu. 
Hâlâ televizyon “en hızlı kültür akım aracı!” Seçemediğin, kontrol edemediğin, 
merak ettiğini ya da öğrenmek istediğini değil, verileni almak durumunda oldu-
ğun bir sistem.

Bu önemli sistemi yöneten büyük holdingleri, medyada değişen güç oranını 
da göz ardı etmeden, 2010 yılında kullanıcı olarak bizlere, evimize -kimi zaman 
tehlikeli olabilen- bu sihirli kutucuk neler getirdi bir bakalım.

Atağa geçen medya gruplarını, kanalların reklâm pastasından aldıkları payla-
rı, Ramazan ayında yaşadıkları değişimi, dizileri ve Türk dizilerinin yurt dışında 
patlama yapmasını bir bir inceleyelim; ama öncesinde haber kanallarının hâline 
bir bakalım.

Haber Bu Haberler!

Türkiye’de hâli hazırda yayın yapan 15’e yakın haber kanalı var ve buna rağmen 
haber kanalı kurmaya çalışan şirketler var. Bu rakam dünya ortalamasının çok 
üzerinde! Üzücü olan hiçbirinin diğerinden farklı olmaması! Biri ne yapıyorsa, ne 
kadar dikkat çekiyorsa, bir sonraki hafta hemen hepsinde aynı şeyin aynı saatte 
yapılmaya başlanıyor olması söz konusu.

Son durumlarından çok da memnun olmadıklarını her haber kanalının yöneti-
cisinden duyar olduk; ancak yine de aynı davranmaya devam ediliyor.

Bu trajik hâllerinin o kadar çok örneği var ki saymak zaman alır ancak en tra-
jiklerinden birisi Şarkıcı Tarkan’ın narkotik şube ekipleri tarafından gözaltına 
alınması ve bu haberle haber kanallarının kelinin bir kez daha görünmesi!

4 günlük süre içersinde sürekli haber bültenlerinde, bu haberle ilgili içerden 
aslında gelmeyen; ama gelmiş gibi gösterilerek gündemde tutulan haberler yapıl-
dı. Adliye önünden canlı bağlantılar yapıldı. Sırf haber kanalları değil, tüm ka-
nallar ana haber bültenlerinde yer verdikleri bu haberin bant hâli yetmez gibi bir 
de benzer bilgileri “olay yerinde!” bulunan muhabirlerinden aldı. Üstelik “usta 
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gazeteci” Uğur Dündar yönetimindeki Star gibi bazı haber bültenleri, tıpkı Deniz 
Seki’de olduğu gibi, içerde bir kameraları varmış gibi, Tarkan ne zaman tuvalete 
gitti, kime ne dedi, öğle yemeğinde canı ne istedi, hangi yemek söylendi gibi hepi-
mizin çok merak ettiği soruları cevaplayıverdi.

Hadi haber bültenleri ratinge oynuyor, reklâm pastasından alınan payda bü-
yük bölümü kapmak için yarışıyor ve bunun için halkın hassasiyetlerini hiçe sa-
yıyor. Ya ratinge girmeyen, ayrı kulvarda koşturan haber kanallarına ne demeli? 
Her saat adliye önünden canlı yayın yapmalarına ne demeli? Her seferinde aynı 
şeyi söylemek istemeyen muhabirin kıvranmasına ya da haber uydurmasına ne 
demeli?

Bir sanatçının gözaltına alınması haberdir, polislerin ayrıcalık yapması ve istis-
nai uygulamalarda bulunması haberdir, serbest bırakılması da haber takibi adına 
verilecek bir haberdir. Ancak 200’e yakın basın mensubuyla karşılanması, saatler 
öncesinden “serbest bırakılacak, az sonra bırakılacak” haberlerinin yapılması ha-
ber değildir. Serbest bırakılmadan yarım saat önce NTV gibi önemli bir kanalın en 
az 5 kez bağlanıp, canlı yayında o kargaşayı sürekli vermesi ve “biraz sonra serbest 
bırakılacak” haberi yapması habercilik değildir. Üstelik arabasının üzerinden kısa 
süre “halkını” selamlayan Tarkan’ın görüntüsünü, büyük bir reji başarısı sergile-
yip, canlı görüntü arasında yavaşlatarak vermesi, futbol izliyormuşuz gibi keyifler 
vermesi habercilik değildir.

Aslında ne habercilerin, ne de haber kanallarının başında bulunan isimlerin bu 
olaya, bu kadar ilgi duyduğuna, bu kadar haber yapma heyecanı olduğuna inanmı-
yorum! Sadece sürüklenip gittiklerini düşünüyorum.

Birileri çıkmalı, kişi ya da kurum hiç fark etmez! Haber kanallarını bir araya 
toplamalı ve ortak kararlar almaları gerektiği konusunda ikna etmeli. Bu yersiz ya-
rışa son vermeli! Medyanın gündem belirlediğini hatırlatmalı, halkın gündeminin 
ve gününün Tarkan’ın durumuna harcanmayacak kadar önemli olduğunu hatır-
latmalı ve sosyal sorumluluklarının altını çizmeli.

Haber kanalları ve haber bültenleriyle ilgili son bir notu görelim; her gün iş-
leye işleye algılarımızı bozan, “son dakika” ekran kirliliklerine RTÜK çekidüzen 
vermek için kararlar alıyor. Tamam, ekran yazıları dikkat çeker, tamam kendini 
izlettirir. Hatırlayalım bundan 15-20 yıl öncesinde ekranda bir kayan yazı çıktı 
mı tüm aile susar o yazıyı okurduk. Çünkü çok mühim bir bilgi aktarılıyor olurdu. 
Şimdilerde kayan yazılarda aşk mesajları, şarkı sözleri, iğne düşse ekranı kaplayan 
“son dakika” yazıları algımızı çoktan bozdu. Fark etmiyoruz bile!

RTÜK’ün bu kararlarına ne kadar uyulur, ne kadar denetlenir zaman göstere-
cek; ancak müdahale kaçınılmaz duruma gelmişti.

Tüm bu durumlara da haber bültenlerine dışarıdan baktığımızda görünen daha 
vahim tablo da şudur: Muhabirlerin yaş ortalaması 30 bile değil. Sektör ekonomik 
olsun diye yeni personel kullanıyor. Yaşı ilerlemiş, uzmanlaşmış olanlar muhabir 
olarak kalmıyor; ya yönetici oluyor, ya program yapıyor. Merkezdekilerin sahada 
olup bitenden haberi olmayınca, belki de “ne versek izleniyor” vahametiyle dosya 
tipi habercilikten uzaklaşılıyor, haberi analiz etme, haberin öncesini güncel konu-
ya ekleyebilme, işin aslıyla beraber aktarabilme gibi bir yetiye sahip olunmayan, 
aciz, o an gördüğünü aktaran ve habercilik diye vatandaşa yedirilen bir dönemi 
yaşıyoruz!
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Umarım bir gün 50 yaşında hâlâ kameraman asistanı olan, 60 yaşında hâlâ 
muhabirlik yapan, her biri işinin uzmanı isimleri Türk televizyonlarında da gö-
rürüz.

Aynı İzde Diziler!

Diziler artık başlı başına bir dünya! Sektörel dertlerinden senaryo çıkmazına, tü-
ketim hızından uluslar arası piyasaya açılmasına kadar çok ciddi başlıkları var. 
2010 yılı da hiçbir başlıkta değişim, gelişim ve iyileşme gösteremeden geçti. Ancak 
önümüzdeki yıllarda en azından birkaç başlıkta toparlanmalar yaşanacağının sin-
yalleri geldi.

Edebiyat uyarlamalarının yoğunlaştığı ve dönem dizilerinin arttığı 2010’da biz 
“neden bizim de Lost gibi bir dizimiz yok” derken çok daha küçük çaplısı da olsa, 
senaryosuyla bir ümit veren Ezel dizisi çıktı karşımıza.

Lost gibi bir dizimiz olsun, tamam saçmalamaya başlanacaksa 5. sezonda saç-
malansın. Daha 3. ayında yeni oyuncular, sonradan akla gelen yan roller olmasın. 
Dizinin ilk 13 bölümünde olmayan ve bahsi geçmeyen ana karakterin babası 14. 
bölümde senaryonun göbeğinde yer almasın meselâ!

Tamam, suçlunun tek olmadığı aşikâr! Yapımcı para kazanmak ve oyuncula-
rına alıştırdığı yüksek rakamları verebilmek istiyor. Televizyon kanalları dizilere 
verdikleri yüksek bütçeleri, o saatteki reklâmdan karşılamak istiyor. RTÜK, iz-
leyicinin şikâyeti üzerine reklâm araları 20’dk olsun, reklâmlar da en fazla 6’dk 
sürsün istiyor. Kanal para kazanmak için daha fazla kuşak açmak, hâliyle de daha 
uzun süreli dizi istiyor.

Evet, biraz da o nedenle, sit-com’lar çabuk sıkıcı oluyor ve çabuk yayından kal-
kıyor. Bu nedenle hikâyeler bir türlü akıcı olamıyor ve evet bu nedenle dizilerde 
bakışmalar bile dakikalarca sürüyor.

Yapım şirketi 2’si yayından kalkarsa diğer 2’siyle idare ederiz mantığıyla 4 di-
ziyle sezona başladığı için, sıkı senaryo derdine düşmüyor. Çünkü bitmesine ha-
zırlıklı başlıyor.

Peki, şunu yapım şirketlerine sormak lâzım: 2 ya da 3 sezon gidecek sıkı bir 
kurgu yaptın da, çekim kalitesine ve oyuncu kadrona güvendin dizi çektin de kanal 
mı beğenmedi yoksa izleyici mi değer vermedi? Yok böyle bir şey, iyi iş yap, kana-
lın da sahip çıksın, izleyicin de.

İlgi gördüğü için, “prestij proje” kabul ettiği için ekonomik olarak zarar ettiği 
hâlde, o diziyi almaya ve yayınlamaya devam eden kanal yöneticileri biliyorum!

Yeter ki birileri çıksın ve bizi şaşırtsın. Çok hızla sürüklenen ve hikâyesinde 
kurgu hatası yaşatmayan, başladığında biteceği günü bilinen, hangi bölümünde 
hangi karakterin dahil olacağı bilinen ve onlarca bölüm öncesinden aralara sıkıştı-
rılmış, plânlı, profesyonel, sıkı çalışmaları biz Türk seyircisi olarak hak ediyoruz.

“Ne verirsek verelim, nasılsa gidiyor” demeyi bırakmış bir dizi çıktı bu yıl kar-
şımıza: Ezel.

Diğer yerli dizlerden farkı çok açık ortada olan Ezel’in senaryosu, ödüle lâyık 
görüldü. Müziğinden kurgusuna, hikâyesel üslûbundan kullanılan dile kadar titiz-
likle çalışıldığı belli olan Ezel, 2011’de de kendini izletmeye devam edeceğe ben-
ziyor.
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Düşünün bu dizi her hafta aşağı yukarı 90 dakika çekiliyor. Birçok sinema fil-
miyle aynı süre! Her hafta bir sinema filmi demek! Her gün en az 17-18 saat mesai 
demek!

Buna rağmen böyle bir iş çıkıyorsa, düşünün Lost gibi 40 dakika olduğunu! O 
zaman ne dakikalarca bakışmalar olur, ne adrenalin müziğiyle uzun yürüyüşler 
olur, ne de konular bu kadar ağır ilerler.

2010’da dizilerde genel durum; Önceki yıllarda olduğu gibi aralarında Nefes, 
Kahramanlar, Bu Kalp Seni Unutur mu, Es-Es, Kül ve Ateş, Balkan Düğünü, 
Kasaba, İhanet, Maskeli Balo, Hesaplaşma, Makber, Ayrılık, Ey Aşk Nerdesin, Kış 
Masalı, Kalp Ağrısı gibi dizilerinde bulunduğu 50’nin üzerinde dizi yayından kalk-
tı. Bu yıl da yapımcılar yüksek rakamlar istedi ve televizyon yöneticileri bu parayı 
çıkarabilmek için süresi uzun diziler istedi. Hal böyle olunca olan set ekibine oldu. 
Kazandıkları değişmedi; ancak mesaileri iki katına çıktı. Dizi sektöründe çalışan-
lar, kimi oyuncuların da desteğiyle Aralık ayında ilk eylemlerini gerçekleştirdi. 
“Yerli dizi, Yersiz uzun!” sloganıyla dertlerini anlatmaya çalıştı.

Bir taraftan çalışanlar dertlerini anlatmaya çalışadursun, diğer yandan fabrika 
gibi dizi üreten Türkiye, komşu ülkelere ve Ortadoğu’ya dizi pazarlar oldu. Hem 
de öyle böyle değil. Düşünün Ezel’i isteyen 30 ülke var. Yurt dışına şuana kadar 
satılmış ve satılmaya devam eden onlarca dizi var. Şüphesiz bu patlamanın en bü-
yük nedenlerinden birisi de yerli kanallara satılan rakamların neredeyse sadece 
%10’una satılması. Bu durumla ilgili 2 farklı bakış var: Biri, ihracat fakiri ülkem 
ne güzel dizi ihraç ediyor diyor. Diğer görüş ise Türkiye’nin yapısına, dokusuna 
hoyratça saldıran, girift ilişkileri merkez alan, “Dallas”vari diziler, yeni ülkeleri mi 
zehirleyecek!

Dizi sektöründeki tüm bu sorunların düzelmesi şimdilik hayal gibi! Ama kim 
bilir, ne olmaz dediklerimiz oldu. Daha dün gibi değil mi 65 dakika süren dizide 75 
dakika reklâm izlediğimiz!

Kanalların Ramazan Tablosu

Ramazan ayında istisnalar dışında hemen her kanalda iftar ve sahur programı var. 
3-5 yıl öncesine kadar, sadece belli kanallarda sahur programları olurken, Nihat 
Hatipoğlu’nun gecenin bir yarısı yaptığı programların rating alması ve hâliyle 
reklâm kuşağı açılması, diğer kanalların da iştahını kabarttı. Birçok kanal hem 
iftar, hem sahur programı yapar oldu.

Nihat Hatipoğlu’nun ekran başarısının bir başka hayrı da muhafazakâr yayın 
yapan kanallara “din” içerikli yayınları sevdirmektir. Evet! Şaşırtıcı görünüyor 
olabilir; ama durum bu. Önceleri sadece TRT’nin yaptığı gibi sadece perşembe 
akşamları ya da sabahın ilk ışıklarında din programları koyan Kanal 7 gibi birçok 
kanala “Bu din programları da izleniyor, o zaman biz de yapalım, hem kitlemiz 
da buna yatkın” dedirten Nihat Hoca’nın bu kadar izlenmesi ve dikkat çekici bir 
kanalda yer almasıdır. Şimdi bakınız, birçok kanalda hemen her programda bir 
şifalı bitlilerin uzmanı bir de ilâhiyatçı var! Kanalların ramazan ayı durumlarına 
kısaca bakalım.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 443

Bu yıl Star ve Kanal 7, Ramazan programlarında başı çeken kanallar oldu. 
Star’da uzun süredir hem yıl içinde, hem de Ramazan ayında program yapan 
Nihat Hatipoğlu, bu yıl da kanalı sırtladı. Ancak Star bu yıl bir fark yaptı ve diğer 
kanallara Ender Saraç’la fark attı.

Hem Ramazan’ın güzellikleri konuşuldu. Bilinen isimlerle söyleşiler gerçekleş-
tirildi, hem de sağlıklı yaşamın ipuçları verildi programda.

ATV ve Show TV bu yıl pişti oldu. İki kanal da kutsal topraklara muhabirlerini 
yolladı. Muhabirler sahabenin yaşadığı olayları, olayların yaşandığı noktalardan 
nakletti. Fakat umulan olmadı ve beklenen rating bulunamadı. ATV ve Show “ra-
mazan programları” sıralamasında sonlarda yer aldı.

STV’nin zayıf kaldığı görülen bu Ramazan’da Kanal 7 fark attı. 11 ay STV’nin 
gerisinde kalan Kanal 7, Ramazan ayında açığı Ömer Döngeloğlu ve Mustafa 
Karataş’la kapattı.

Son olarak kanalların Ramazan’ın ilk günlerindeki izlenilme sırasını görelim:
11 Ağustos’ta: 1 Star, 2 Star, 3 Kanal 7, 4 Kanal 7, 5 STV, 6 ATV, 7 Flash.
12 Ağustos’ta: 1 Star, 2 Kanal 7, 3 Star, 4 Kanal 7, 5 STV, 6 ATV, 7 Flash.
13 Ağustos’ta: 1 Kanal 7, 2 Star, 3 Star, 4 Kanal 7, 5 ATV, 6 STV, 7 Flash.

Sona Eren “Medya Devi” Devri!

Yakın zamana kadar medyada bildiğimiz birkaç isim vardı. Aydın Doğan, Cem 
Uzan, Dinç Bilgin, Erol Aksoy, Turgay Ciner. Şimdilerde durum çok farklı. Kimisi 
devlete olan borçlarını ödeyemediği için elinden alındı. Kimisi medyayı, diğer sek-
törlerde iş alabilmek için güç olarak kullanmasının başına açtığı işler yüzünden 
medyasından oldu. Son birkaç yılda değişen tabloyu bir görelim.

Daha evvel sadece matbaa işinde olan ve bu sektörde başarısını ve mesle-
ki doyumunu yaşamış Koza grubu medya dünyasına, Tuncay Özkan’dan aldığı 
Kanaltürk’le başladı. Tercüman gazetesini de alıp Bugün gazetesi yapan Koza 
grubu hırslı olmadıklarını; ancak medyada büyümek istediklerini, bu nedenle de 
satışı telâffuz edilen birçok kurumla görüştüklerini doğruladı. Bugün isimli haber 
kanalını da uydu ve platformlardan yayına sokan Koza grubu son aylara kadar 
yakın markaja aldığı Star televizyonu ve Vatan gazetesinde anlaşma sağlayamadı; 
ancak ipler de kopmadı. 2011 ne gösterecek bekliyoruz.

Medyada bir diğer önemli değişim ise ATV’de yaşandı. Ciner grubunun borç-
larına mahsuben TMSF’ye devrolunan medya grubunu daha evvel enerji alanında 
faaliyet gösteren ve birçok ülkede aktif olarak mesaisini sürdüren Çalık Holding 
aldı. Bu değişimle beraber içinde Aktüel, Şamdan, Forbes, Metropolitan gibi der-
gilerinde bulunduğu 20’nin üzerinde dergiye Sabah, Takvim, Günaydın, Fotomaç 
gibi birçok gazeteye ve radyolara sahip oldu.

Zaten Uzan grubu ve onlarca kanalının, radyosunun ve gazetesinin durumu 
malum. Cem Uzan ailesi hâlâ yurt dışında ve kanallarının her biri artık bir başka-
sının.

Fox Türkiye’ye geldi, iddialı geldi ve büyümek çoğalmak istediğini söyledi. 
Ancak uzunca süredir kendi yağıyla kavruluyor ve Türkiye için herhangi bir geli-
şim sinyali vermeden yoluna devam ediyor.
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Çukurova grubunun elinde bulunan Show TV ve SKY Türk, Âlem FM ve Akşam 
gazetesi hâlâ aynı konumuyla devam ediyor. Medyada kimi zaman yer bulan “Show 
TV satılıyor, satıldı” gibi haberler olsa da henüz net bir değişim yok. Bilinen bir 
gerçek Çukurova’da bundan böyle daha fazla televizyon kanalı olmaz.

Samanyolu grubu gittikçe büyüyor, gittikçe genişliyor. Samanyolu TV grubun 
aktüel kanalı. Samanyolu Haber TV ve Samanyolu Haber Avrupa, adından da an-
laşılacağı üzere haber kanalları. Mehtap TV kültür kanalı. Ebru TV Amerika’da 
yayın yapan İngilizce kanalı. Yumurcak TV en çok izlenen çocuk kanallarından 
biri. Samanyolu Amerika TV ve son olarak “ilk Kürtçe özel televizyon kanalı” olan 
Dünya TV Samanyolu grubu bünyesinde bulunan kanallar.

Doğuş grubu istikrarını sürdürüyor. Elinde NTV, CNBC-e, NTV Spor, Kral TV, 
e2, NBA TV kanalları bulunan doğuş grubu hem TV, hem radyo, hem de dergileri-
ni elinde bulundurmaya devam ediyor.

Belki de en büyük değişim yaşayan 2 kurumdan biri Doğan Medya. Düne ka-
dar büyüme hırsıyla yoluna devam eden Doğan grubu bugünlerde sessizlik yaşı-
yor. Bilinmezlik ve kaygıyla yaşıyor. Evet, hâlâ tüm ulusal televizyon kanalları, 
digital platformu ve üzerinden yayın yaptığı onlarca televizyon kanalı, radyoları 
ve gazeteleriyle hâlâ en büyük medya grubu. Ancak üzerinde büyük bir sessizlik 
ve tedirginlik var. İktidarla girdiği çıkar savaşı ve sonrasına tekabül eden yüklü 
vergi borcuyla sessizliğe bürünen medya grubu en büyük değişimi 2010 yılının ilk 
günlerinde yönetimin başından Aydın Doğan’ın ayrılmasıyla yaşadı. Aydın Doğan 
artık eskisi kadar televizyonda konuşmuyor, aktif rol oynamıyor. Kızları ve damat-
larının idare ettiği grup şimdilerde elinden çıkarmaya çalıştığı bazı gazete ve tele-
vizyon kanallarıyla gündemde. Satış isteklerini açıkça ifade eden Doğan Holding 
talipleriyle sık sık masaya oturuyor.

En büyük değişimlerden bir diğeri de devlet televizyonumuz TRT’de yaşanı-
yor. 

Daha 3-5 yıl öncesine kadar ulusal çapta yayın yapan 5 kanalın 2’sini gereksiz 
bulup elinden çıkarmayı plânlayan TRT, yönetime İbrahim Şahin’in gelmesiyle 
büyük bir değişim içersine girdi. Geldiğinde “kurumda tasfiye yapacak, 3000 kişi-
yi işten çıkaracak, TRT’yi küçültecek” dendi; ancak iddialar boş çıktı, aksine her-
kes ters köşeye yattı. Emekliliği gelenler hariç, hemen tüm personelle yoluna de-
vam eden, hatta kanala ivme kazandıracak yeni isimleri de kadroya katarak yoluna 
davam eden TRT, şimdi çok başka yerlerde. Kurumun şuanda yayın yapan TRT 
1, TRT HABER, TRT 3, TRT 4, TRT TÜRK, TRT GAP, TRT AVAZ, TRT ÇOCUK, 
TRT 6, TRT BELGESEL, TRT HD, TRT MÜZİK ve TRT ARAPÇA kanalları var. 
2011’in ilk aylarında TRT OKUL ve TRT İNGİLİZCE de yayın hayatına başlayacak. 
Onlarca radyo, 30’un üzerinde farklı dilde yayın yapan internet sitesi var. En son 
AGB’nin rating verilerini de inandırıcı bulmayan TRT, rating havuzundan ayrıldı. 
Artık TRT izlenme oranlarını göremiyoruz. Belki olması gereken de buydu. Devlet 
kanalı neden özel sektörle yarışsındı. Neden rating olsun diye saçma sapan proje-
lere onay versindi. Öyle de oldu. Şimdilerde daha sakin, daha aklı başında ilerliyor 
kanal. Kendi kalitesini ölçümlemek için de özel bir şirketle anlaştı ve kendi ratin-
gini ölçtürüyor. Diğer kanalların durumunu alıyor ve kıyasla, daha iyi işleri nasıl 
ortaya koyabilirimin hesabını yapıyor.
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Şöyle bir toplam medya dağılımına bakarsak, piyasada artık büyük bir pastaya 
sahip devlet televizyonları, Samanyolu Grubu, Çukurova Holding, dünyaca ünlü 
Fox Grubu, Doğuş Grubu, Doğan Grubu, Çalık Grubu, Koza Grubu, Mng Holding 
aktif olarak pay buluyorlar.

İçler Acısı Kuşak Programları

Her yıl amansız rekabetin sürdüğü kuşak programları bu yıl rölantide kaldı. Çünkü 
kanallar ne yapacaklarını bilemediler! Eskilerinin tutmadığını gördüler, yeni bir 
format çıkaramadılar ve tam anlamıyla ortada kaldılar. Kuşak programların 10 yıl 
içersinde yaşadığı, şaşılacak evrimi ve sonrasında 2010’u bir görelim.

Başlarda Kuşum Aydın, Kanki’ler ve daha birçokları, -İsmail Türüt’ün sözüy-
le iyice alevlenen “Etiler-Tarabya” farkının tartışıldığı dönemler- hemen her ka-
nalda birbirinin aynı isimlerle benzer programlar yapılırdı. Hemen sonrasında 
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Aydın’ın başrollerde olduğu -kimi köşe yazarla-
rının “Mehmet Ali’nin sirki” demekten çekinmediği- programlar ekranda büyük 
kirlilikler ve basitliklerle yol aldı. Durum ekranda pantolon indirmelere, yerde 
taklalar atmalara, birbirlerini suyla ıslatmalara kadar ilerledi.

Bir sonraki dönem hepsinden vahimdi. Aynı sunucular, kendi kanallarında 
devam eden “gözetleme” yarışmalarından isimleri canlı yayınlarına alıp, gözetle-
diğimiz evlerde yaptıkları kavgaların daha büyüklerini canlı yayında yapmalarını 
sağladılar. Gelinler, kaynanalar, kafasında bardak kıran damatlar, hep o zamanda 
köpürtüldü. Gözetlediğimiz evde tezgâhlanan kurgusal tartışmalar stüdyoda iyice 
alevlendirildi ve bizler kaliteli seyirciler olarak en çok gürültü yapana sms’lerle 
destek olduk. Bu kirlilik birkaç yıl sürdü sonrasında yerini sosyal projelere bırak-
tı.

Serap Ezgü, İnci Ertuğrul, Şebnem Kısaparmak, Esra Ceyhan, Ayşenur Yazıcı, 
Yasemin Bozkurt gibi isimlerin kayıpları bulmaya çalıştığı, vatandaşların evde 
yaşadıkları huzursuzlukları çözmeye çalışan programlar bir anda ekranı kapladı. 
Önceleri büyük dikkat çekti. Hatta bir sezonu revaçta kapadı. Ve belki de sıra-
dan vatandaşın ekranda rol almasının en yaygın olduğu dönemlerdi bunlar. Eşiyle 
kavga eden de geliyordu barıştırın diye, çocuğuyla arası açılan da. Televizyon ek-
ranında yumruklaşmaların yaşanmasına kadar giden programlar gün oldu can 
almaya başladı. Ekrana çıkıp derdini anlatan kadınlar sokak ortasında ailesi ta-
rafından vurulmaya başlandı. Ve bakanlık ve RTÜK duruma el koydu ve bu prog-
ramlar böylece miadını doldurdu. Ancak bunun ilgi çekici olduğunun farkında 
olan yapımcılar yaklaşık 6 ay boyunca Münevver Karabulut cinayeti ve katil Cem 
Gariopoğlu’nun yakalanması sürecini tüm heyecanıyla takip eden vatandaşlara 
son kozlarını Müga Anlı, Esra Ceyhan, Seda Sayan, İkbal Gürpınar, Ebru Gediz 
gibi isimlerle “hafiye” programlarında kullandılar.

“Çocuğu kaybolan, kaçırılmış olan, evinde sorunu olan gelsin a dostlar” çığlık-
larıyla yapılan programlar bir süre büyük ilgiyle takip edildi. Ancak beklendiği üze-
re bir süre sonra ilgi birden azaldı, programlar çıkmaza girdi. Kimi kaldırıldı,kimi 
format değiştirdi. Son olarak bulunan formül “her şey dahil” formülü. Bir program 
yapıyorsun içine aynı anda ilâhiyatçı bir hoca, burçlarla ilgili bir astrolog, hayatın-
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da dram olan eski bir oyuncu, bitkilerle şifa vaadinde bulunan uzmanlar, hemen 
oracıkta yemek yapan aşçılar, ağlamaya mola verildiğinde ortaya çıkan türkücü-
ler, “hadi bu kadar ağladık biraz da oynayalım” demekten çekinmeyen sunucular, 
herkesin girebildiği stüdyoya gitmeye erinen vatandaşın ayağına giden ve canları 
ne istiyorsa onları söylemesine imkân veren harici ekipler, defileler, ve dahası... 
Bunların hepsi bir programda bir bölümde canlı olarak yayınlanır oldu.

2010 yılında kimileri her şeyi bize bir arada verip zihnimizi çorba ede dur-
sun kimileri boş durmadı, ailemizin çöpçatan teyzelerini ekranlara çıkarttı ve tüm 
bekârları, evde kalmışları, eşinden ayrılmışları yeniden evlendirmek için gece gün-
düz çalıştırır oldu. ATV’de Esra Erol, Star’da Zuhal Topal ve Fox’ta Uğur Arslan 
ve Songül Karlı evlendirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Ekranda birken iki olan, 
ikiyken üç olan programlar tüm memleket insanını evlendirmeye kararlı. Hatta 
bu programdan ekmek yemeye başlayanlar bile var. Programa gelip evlenemeyen; 
ancak ağzı lâf yapan konuklar maaşa bağlanıyor ve daimi katılımcı olarak her gün 
yerini alıyor. Her evlenmek isteyene yorumunu bildiriyor, kimi zaman ekranda ra-
ting getirici tartışmalara zemin hazırlıyor. Onlarca bitki uzmanının türediği 2010 
yılında birkaç haberci daha ablalarının yolundan gitmek üzere yola çıktı. Daha 
evvel haber sunan Ayşenur Yazıcı gibi, Serap Ezgü gibi, İnci Ertuğrul gibi isimlerin 
yolundan gitmek isteyenler hüsrana uğradı. Uzun yıllar ana haber sunan Defne 
Samyeli uzun bir aradan sonra tekrar kamera karşısına geçti ve program sunmaya 
başladı. “Defne ile Her Şey Bambaşka” programı daha ayını dolduramadan yayın-
dan kaldırıldı. Gülay Afşar, Özge Uzun, Özge Özsağman da kendi programlarını 
yapmak istediler. İçlerinde en kısa süreni Özsağman’ın programı oldu, haftasını 
tamamlayamadan yayından kaldırıldı. Tutmamasının kuşkusuz birkaç nedeni var, 
haber aldığımız, haberin soğukluğuyla birleştirdiğimiz simalar şimdi aktüel söy-
leşiler gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bize yakın, samimi, bizden gibi gelmiyorlar. 
Zaten onlar da habercilikten ve o soru kalıplarından sıyrılamıyorlar.

Şimdilerde Esra Ceyhan, Serap Ezgü, Defne Samyeli, Özge Özsağman, Aydın, 
Şebnem Kısaparmak, Yasemin Bozkurt neler yapıyor bilinmez; ancak televizyon-
ların gündüz kuşakları yenilik bekliyor. Hepsi bir arada programlardan, elişi-örgü 
tariflerinden ve evlendirme programlarından başka bir şey yok. Fark koyan, fark 
ettiren çok kısa sürede zirve yapmayı başarabilir.

2011’de dileyelim habercilerin rating uğruna algılarımızla oynamadığı, di-
zilerin girift ilişkilerden beslenmediği, tüm program türlerinde şuurun göz ardı 
edilmediği, “ne versek gidiyor” demeyenlerin iş başında olduğu ve her yetkilinin 
üzerine düşen görevi lâyıkıyla yerine getirdiği bir yıl olur.
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HALK OYUNLARI ÜZERİNE NOTLAR 
Ahmet Şenol

Johan Huizinga 1938 yılında yayınladığı Oynayan İnsan adlı eseriyle oyuna iliş-
kin kuramsal yaklaşımı getirmiştir. Huizinga, oyunun sadece çocuklara özgü, 
üretim zamanın dışında kalan zamanları değerlendirmek için yapılan bir etkinlik 
olmadığını söylemekte, oyunun özellikle toplumsal boyutunu vurgulamaktadır. 
Huizinga’nın oyuna yaklaşımı beş temel noktada toparlanabilmektedir. (Hui-
zinga, 1995:24-28) Bu öğeler: Özgürlük, başkalık, sınırlılık, mekân ve düzen’den 
oluşmaktadır.

Oyun özgür bir eylem, bilinçli bir yeğlem ile gerçekleşmekte, oyunda zorlayıcı 
bir etken bulunmamaktadır. Özellikle çocuk ve hayvanlar güdüsel olarak oyun-
dan zevk almaktadır. Öte yandan yetişkinler içinde oyun, istediklerinde vazgeçe-
bilecekleri özgür bir eylemdir. Oyunun zevk veren, oynanmasını sürekli kılan en 
önemli yönü ise gündelik yaşamdan başka bir dünya olmasıdır. Gündelik yaşamın 
dışındaki bu dünya, oyun adına belli sınırlardan oluşmakta, belli mekanlarda oy-
nanmaktadır. Bazen oyun masası, bazen spor alanı, bazen de herhangi bir nesne 
olarak ortaya çıkmaktadır.

Gerek insanlar, gerekse hayvanlar oynamaktan çok büyük zevk almaktadır. 
Zevk verici olması, özgür, isteğe bağlı, ancak belli kurallar çerçevesinde gerçek-
leşmesi oyunun canlılar arasında yaygın olarak benimsenmesini sağlamaktadır. 
Birçok oyunun çok katı kuralları olmasına karşın insanlar oynamaya devam et-
mektedir. İnsanları oynamaya yönelten etkenler salt zevk ya da özgürce hareket 
etme isteğinden oluşmamaktadır. Bunların yanı sıra diğer önemli etken oyunun 
kutsal, mitsel kökenin bulunmasıdır. Çünkü insanlar daima var oluşu, o kutsal 
ânı canlı tutmak, o günleri yeniden yaşamak için törenler düzenlemektedir. Bu tö-
renlerde oyun aracılığıyla duygu ve düşünceler gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 
Kutsal oyun zamanla değişerek, dönüşerek bugünkü konumuna gelmiş bulnmak-
tadır. Toplumların üretim biçimlerine parelel olarak gelişen kültürel yapıları, o 
toplumsal yapıya uygun oyun biçimini de oluşturmaktadır.

Halk oyunları, oyun ve estetik ilişkisini en iyi boyutlarda yansıtan oyun türle-
rinden bir tanesidir. Çoşku ve devinim hâlindeki insan bedeninin güzelliği, en iyi 
ifadesini halk oyunlarında bulmaktadır. Halk oyunları estetik algılamanın önemli 
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öğeleri olan ezgi ve ritm ile doludur. Estetik, insanların kendilerini ifade etme bi-
çimleriyle birleştiğinde bunu sağlayıcı öğe olarak halk oyunları ortaya çıkmakta-
dır.

Halk oyunları biyolojik ve kültürel (sosyal) gereksinmelerin doyumunu sağla-
maktadır. Toplumsal yaşamın bir parçası olan halk oyunları, bireylerin yaratımla-
rının toplumsallaşmasıyla oluşmaktadır. Toplumsal uyum, birey-toplum iletişimi-
nin zorunluluğunu getirmektedir. Halk oyunları bireysel ve toplumsal işlevleri ile 
uyumun sağlanmasında katkıda bulunmaktadır. Gerek toplumsal, gerekse eğitim, 
iletişim ve eğlence anlamlarında halk oyunlarının işlevleri bulunmaktadır. Halk 
oyunlarının icrası sıraında bu işlevler oluşmaktadır. Dolayısyla, anlatılamayan 
sevgiler, kızgınlıklar, karşı tarafa yasıtılmakta, içinde yaşanılan toplumun değer-
leri öğretilmektedir.

Toplumsal yaşamın değişmez öğeleri olan çeşitli töre ve törenlere katılanlar 
coşku, sevinç ve paylaşımı halk oyunları aracılığıyla yansıtmaktadır. İnsan yaşa-
mının en önemli aşamaları olan sünnet, düğün gibi geçiş dönemi törenleri ile Türk 
toplumuna özgü olan asker gönderme gelenekleri halk oyunları ile kutlanmakta-
dır. Toplumsal yaşamın her döneminde farklı bir biçimde insanların yaşamında 
yer alan halk oyunları, toplumsal bütünlüğü sağlamaya katkıda bulunmaktadır.

İşlev Kavramı: İşlev’in tanımı Türkçe Sözlük’te iki şekilde yapılmaktadır. “1. 
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş; iş görme yetisi, görev, fonksiyon. 2. Bir 
yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren 
türü, fonksiyon.” (Türkçe Sözlük 1988: 731) İşlev görüldüğü gibi görev, fonksi-
yon (işlev), iş ve ayrıştırma anlamlarında kullanılmaktadır. Gündelik kullanımın 
yanı sıra akademik anlamda işlev ise ilk defa sosyolog Herbert Spencer tarafından 
(1876) kullanılmıştır. (Bozkurt 1979: 84) Spencer’e göre, canlıların nasıl organ ve 
hücreleri varsa, sosyal sistemlerin de kuramları ve üyeleri bulunmaktadır. Canlı-
lardaki organların yerine gerirdiklerini toplumlarda bu kuramlar ve üyeler getir-
mektedir. Spencer’e göre toplumlar tıpkı canlı varlıklar gibi, parçalarının işlevsel 
bağımlılığı ile varlıklarını sürdürmektedir. Spencer’den etkilenen Durkheim ise 
bu düşünceyi olgunun varlığı ve işlevi ile açıklıyarak geliştirmiştir. Durkheim’e 
göre olgunun varlığını sürdürmesi için işlevsel olması gerekmektedir. Başka bir 
deyimle, olgunun topluma hizmette bulunması gerkmektedir. İşlevsel yaklaşım-
da, parçanın yapının içerisinde üstlendiği belirleyici olmakta, az ya da çok, miktarı 
önemli değil; ancak sistemin çalışmasına yardımcı olması yeterli olmaktadır. Hiz-
met edemiyorsa, görev yapamıyorsa işlevsel değildir. Sistem bu işlevsiz parçayı za-
manla yok etmektedir. Dolayısıyla işlev sistemi oluşturan parçaların görevleridir. 
Bu görev gerektiği sürece, o, parçanın sistem için işlevi sürmektedir. Çünkü işlev, 
bireysel ve toplumsal gereksinimlerin giderilmesini ifade etmektedir. Gereksinim-
ler, basit yeme-içme edimi ile başlamakta ve kutsal eyleme kadar uzanmaktadır. 
Bu gereksinmelerin kültürel yaşamla sıkı bağları bulunmaktadır. Temel ya da 
ikincil gereksinmeler olarak sınıflandırılabilen bu öğeler birer kültürlenme ve kül-
türlemeyle oluşmaktadır. Yeme içme alışkanlığı, tapınma gereksinimi, bilgilenme 
isteği kültürel sürecin oluşumunu ve yaşanılan toplum ile uyumu sağlamaktadır.
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Kültürel anlamda işlev toplumsal öğelerin açıklanmasında yapıyı oluşturan 
öğelerin birbiriyle bağlantıları olduğu düşüncesinden hareketle ortaya konul-
maktadır. Malinowski işlev kavramından söz ederken insan kurumlarının ve bu 
kurumlar içerisindeki eylemlerin, ilk (biyolojik) ve gelişmiş (kültürel) gereksinim-
lerle ilişkisi olduğunu söylemektedir ve işlevi her zaman bir gereksinimi doyurma-
sıyla ifade etmektedir. (Malinowski 1992: 28)

Manevi ve maddi yaratımların birer gereksinimi karşıladığını gösteren bu işlev 
açıklamasıyla oyun kültürünün ne kadar ilişkili olduğu görülmektedir. Çünkü her 
toplumsal yapıyı oluşturan birimin bir işlevi bulunmaktadır. Bu işlev biyolojik ve 
kültürel boyutlu olabilmektedir. Oyun; sosyo-ekonomik koşulları içerisinde oluş-
tukları toplumların manevi, kültürel yaratımları olarak her dönemde farklı işlevler 
üstlenmektedir. Arkaik dönemlerden günümüze değin, gelişen alet yapımına (tek-
noloji) paralel olarak oyunların da işlevleri değişmektedir. Ancak oyunun yapısın-
daki, uygulandığı toplantılardaki bu değişime karşın süreklilik gösteren bir özel-
likten söz etmek olanaklıdır. Bu, oyunun törensel, kültürel bir yaratım olduğudur. 
İlksel dönemden bu âna kadar oyunun törenlerin değişmez bir parçası konumunu 
sürdürdüğü görülmektedir.

Toplumsal yaşamda bir görevi bulunan oyun, toplumsal değerlerin oluşumuna 
ve devamına katkıda bulunmaktadır. Toplumsal yaşamda belli bir yeri bulunan 
oyunun çeşitli işlevleri bulunmaktadır. Halk oyunlarında bu işlevler; toplumsal, 
iletişim, eğitim ve eğlence olmak üzere dört temel başlık altında incelenebilir.

Toplumsal işlevi; oyunun en önemli özelliği; onun toplumsal işlevinden kay-
naklanmaktadır. Oyunların bugün çeşitli alanlarda çağcıl işlevleri bulunmaktadır. 
İşlevi süren oyun değişerek, yeni görevler üstlenerek, farklı doyumlar sağlamak-
tadır.

Halk oyunlarının sergilendiği törenler; düğün, sünnet, bayramlar (millî ve 
dinî), asker yollama ve karşılama, gençlik toplantıları, dinî amaçlı toplantılar, 
açılışlar, siyasal amaçlı toplantılar gibi çeşitli töre ve törensel uygulamalardır. Bu 
uygulama alanlarında oyunun iki boyutu ön plâna çıkmaktadır. Bunlar; oyunun 
toplumsal işlevleri ve bireysel işlevleridir. Bu töre ve törenlerin hepsi özünde bi-
reysel olan; ancak içerisinde yaşanan toplumla bütünleşmeyi sağlayıcı birer öğeyi 
oluşturmaktadır. Özellikle geçiş dönemi uygulamalarıyla bireyin değişen toplum-
sal statüsünün toplumla paylaşım ve duyurusu söz konusu olamaktadır. Bu deği-
şim sürecini paylaşımıyla içinde yaşanılan toplumla bütünleşme sağlanmaktadır. 
Halk oyunlarının oynanış zamanı açısından işlevlerinin bireysel ve toplumsal bo-
yutlu olduğu görülmektedir.

Halk oyunları toplumsal yapı içerisinde bulunan tören gereksinimini karşıla-
maktadır. Geçmiş toplumlarda dinsel ve yıl içerisinde belli törenler yapılmaktay-
dı. Bunların çoğu, millî ve dinî bayramlar, karnavallar, şenlikler gibi yeni oluşum-
larla farklılaşarak sürmektedir. Bu törenlerde yer almayı tüm insanlar istemekte; 
çünkü burada bulunan bireylerin ait olmak güdüleri doyurulmaktadır. Ait olma 
duygusunun doyumu ile oluşan sevinç ve mutluluk gibi hoş duygularla toplumsal 
uyumu yaşamaktadırlar. Bir arada yaşamanın getirdiği olağan sonuç olarak olu-
şan törenlerin çeşitli toplumsal işlevleri bulunmaktadır.
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Törenler dayanışmayı pekiştirmekte, bireylerin kendilerini ifade ederek doyu-
munu sağlamakta, yaşamın tekdüzelikten kurtulmasına katkıda bulunmaktadır. 
Tören gerksinimlerinin doyumunda halk oyunları önemli işlevler üstlenmekte-
dir. Dolayısıyla tören gereksinimlerinden elde edilen doyumların benzerleri halk 
oyunlarından da elde edilmektedir. Toplumsal dayanışma ve sağaltım halk oyun-
larının toplumsal işlevlerini oluşturmaktadır.

Toplumların tören gereksiniminin giderilmesi amacıyla çeşitli şenlikler dü-
zenlenmektedir. Şenlikler her toplumda geleneksel uygulamalar arasında yer al-
maktaydı. Bu şenlikler aracılığı ile oynanan oyunların yanı sıra, saygı, gösteriş, 
konuk ağırlama, ziyafetler, armağanlar, bilimsel tartışmalar gibi değişik konularla 
kültürel oluşuma katkıda bulunmaktaydı. (Nutku 1972: 1) Şu anda yerel olarak 
düzenlenen festivaller ve çeşitli özel günler buna örnek olarak verilebilir. Bütün bu 
edimler toplumsal anlamda bir arada bulunma, dolayısıyla tören gereksinimlerini 
doyurucu niteliktedir. Bu türden etkinlikler ise halk oyunları aracılığıyla gerçek-
leştirilmektedir. Bu nedenle halk oyunları toplumsal dayanışmayı sağlamaktadır. 
Halk oyunları özellikle şu anda toplumlarda yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle 
birbirinden uzaklaşan insanları birbirine yakalaştırıcı bir işlevi bulunmaktadır. 
Oyuna katılım farklı sosyal kültürel yapılardan bir araya gelerek oluşturulan top-
lumların dayanışmasını sağlamada çok önemli işlevler üstlenmektedir Aynı top-
lum içerisinde yaşayan bireyler ekonomik, toplumsal, eğitim ve kültürel farklılık, 
etnik ve dinî nedenlerle birbirlerinden farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma ya da ay-
rılık, topluluğu oluşturan bireyler arasında; kuşku, hoşlanmama ve güvensizlikle-
re neden olmaktadır. Dolayısı ile komşuluk ve grup bağları zayıflamaktadır. İşte, 
özellikle geleneksel töre ve törenlerde grup hâlinde oynanılan halk oyunlarının bu 
olumsuzlukları giderici ve toplumsal dayanışmayı sağlayıcı bir işlevi bulunmakta-
dır. Düğün, asker yollama, yerel ve millî özel günler, çeşitli başarıların kutlanması 
amacı ile düzenlenen toplantılar; oyuna katılım dolayısı ile dayanışmayı sağla-
maktadır. Çünkü oyun sırasında etnik köken, ekonomik ve toplumsal statü gözar-
dı edilmekte, bir işçi ile patronu kol kola aynı oyunu oynayabilmektedir. Böylece 
sağlanan yakınlaşma ile dayanışma ve toplumsal uyum gelişmekte, toplumsal bü-
tünlük ve birlik gerçekleşmektedir.

Halk oyunlarının toplumsal işlevlerinden bir diğeri ise sağaltımdır. Çocuklar, 
gençler ve yetişkinler oyun aracılığı ile çeşitli duygu ve düşüncelerini dışa vurmak-
tadır. Bireyler, toplumsal olarak uyulması gereken zorunluluklar nedeni ile açıkça 
ifade edilemeyen düşüncelerini halk oyunları aracılığı ile yansıtmaktadır. Söz ge-
limi, çeşitli nedenlerle oluşan kızgınlığını karşıya yansıtamayan birey bunu oyun 
sırasında çıkarılan, çoğu zaman anlamsız sözcükler kullanarak, hel, of, puf, hı, ah 
vb. gibi sesler ve çeşitli mimikler ile dışa vurarak yansıtmaktadır. Halk oyunları-
nın oynanışı sırasında bu seslerin yanı sıra, anlamlı; belli düşünce ve duyguları 
yansıtan bağırmalar da bulunmaktadır. (Sümbül 1995)

Böylelikle bireyler halk oyunlarının ruhsal alanda sağaltıcı işlevinden yarar-
lanmaktadır. Sağaltım işlevi bireylerin biliç altı hareketliliğini sağlaması bakımın-
dan önemlidir. Çünkü oyun, bilinç altı gerilimleri gidermekte ve bireyin bastırıl-
mış duygu ve düşüncelerinin dışa vurumunu sağlamaktadır. Gerilimin giderilmesi 
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ile elde edilen içsel huzur ve bunun yansıması olan hoşnutluk duygusu içerisinde 
olan birey bu konumunu oyun yardımı ile sağlamaktadır.

Ait olduğu toplumun diğer bireyleri ile bu duygu ve düşüncelerini paylaşmak-
tadır. Elde edilen bu paylaşım ile birey-toplum uyumu sağlanmaktadır. Bu uyuma 
ulaşmada ise oyun bir iletişim işlevi yüklenmektedir.

İletişim işlevi; sosyal yapı içerisinde iletişim, bireyler arası etkileşim ilişkisinin 
temel öğesi olarak birey-birey, birey-toplum ve toplum-toplum iletişimini gerçek-
leştirmektedir. Birey toplum bağlamında; iletişimin etkinlik derecesine göre birey 
topluma katılmakta ve bağlanmaktadır. İletişim, bireyler arasında bilgi alıp ver-
mek amacıyla oluşturulan bir ilişkiler sistemi olarak tanımlanmaktadır. (Erdoğan 
1991: 278) Bireyin ait olduğu toplumla bütünleşmesi ise ancak etkin bir iletişimle 
sağlanmaktadır.

Bir sosyal yapı içerisinde iletişim sistemi oldukça önemlidir. Çünkü iletişim 
insanların belli bir yapı içerisinde anlaşmaları için gerekli olan köprü konumunda 
bulunmaktadır. İletişimin sağlanabilmesi için bir kaynak, ileti ve bir veya birden 
fazla alıcılara iletilerin iletilmesinin yeterli olduğunu düşünmek doğru olmaya-
caktır. Çünkü iletişim; gönderenin istediği davranışın alıcı tarfından gösterilme-
si hâlinde tamamlanmaktadır. Ait olunan toplumsal sistemin uyumu ve / veya 
uyumsuzluğu bu iletişim sürecinin etkinliğiyle doğru orantılı olarak görülmekte-
dir. Birey-toplum iletişiminin sağlanmasını oluşturan iletişim süreci ise şu şekilde 
gösterilmektedir. (279) İletişim sürecinde göndericinin kodlama biçiminin halk 
oyunu olduğu düşünülürse, alıcının oyunla gönderilen iletileri alıp kendi içinde 
çözümleyerek bir düşünce oluşturması da sağlanabilir. Çünkü oyunun birey-birey, 
birey-toplum bütünleşmesini sağlayan özelliği bilinmektedir. Bir ifade biçimi ola-
rak halk oyunları; sanayi öncesi toplumların çeşitli sembollerle duygu ve düşünce-
lerinin dışa vurumunu olanaklı kılmaktaydı.

Bu simgesel anlatım çeşitli toplumsal ve ekonomik olgu ve / veya olaylarla ilgili 
varyantlardan oluşmaktadır. Ait olunan toplumu oluşturan bireyler düşünce sis-
temlerinde imgelenen çeşitli kurguları oyun yoluyla aktararak iletişimi sağlamaya 
çalışmaktadırlar. Bu anlamda oyun kendisini oluşturan öğelerle birlikte toplumsal 
uyumu sağlamada önemli bir araç özelliği taşımaktadır. Farklı düşüncelere sahip 
olan bireyler bir noktada birleşebilmektedir. Burada oyunun simgesel anlatım ya 
da iletişim yönü ön plâna çıkmaktadır. Toplumsal uyum bireyler arası etkin ileti-
şimle sağlanacak bireysel uyumdan geçmektedir. Oyunun en etkin iletişim aracı 
olduğu arkaik dönemlerde görülmektedir. Çünkü “ belirli bir amaca yönelik her 
sorumlu eylem arkaik dünya için bir ritüeldir. Ama bu eylemlerin çoğunluğu uzun 
bir kutsallıktan arınma sürecinden geçtiği ve modern toplumlarda din dışı nite-
lik kazandığı” bilinmektedir. (Eliade 1991: 41) Ritüeller, oyunun iletişim sağlayıcı 
yönünün uygulandığı bu anlarda oluşmaktadır. Gerçekleştirilen her törende (av, 
savaş, ergenlik vb.) oyun odak noktayı oluşturmaktadır.

Toplumsal evrimin gelişim sürecine paralel olarak oluşan farklı toplumsal ya-
pılar değişik özellikler göstermesi dolayısıyla farklı iletişim kanalları oluşturarak 
bunu çalıştırmışlardır. Kitle iletişim araçlarının çok yaygın olmadığı dönemlerde 
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Anadolu topraklarında yaşayan halkların iletişimlerini oyun yoluyla sağladıkları 
görülmektedir. Bazı dönemlerde açık olarak ifade edilemeyen duygular, türkü olup 
dile gelmekteydi. Böylelikle, oyun sırasında söylenen birçok türkünün, dolayısıyla 
oyunun düşünsel boyutları oluşmaktadır. Bu nedenle halk oyunları, konusu ne 
olursa olsun ait olunan toplumun iletişim kanalları aracılığıyla kodlanan birer ileti 
özelliği taşımaktadırlar. Bu bağlamda Fekeli Aşık Cemil İşler Tapan olarak adlan-
dırılan (Adana) Kozan ve Feke sınırınddaki köylerde oynanan Galomak adlı oyun 
türküsünün öyküsünden sözetmekte, gönderilen iletiyi şu sözlerle anlatmaktadır. 
“Galomak dalla dalla / Yar kollarını salla / Gönderdiğim mendili / Sevmiyorsan 
geri yolla.”

İletişim aracı olarak kullanılan mendilin, gönderilen sevgiliden karşılığı gelme-
yince düğün sırasında ortaya söylenen bu türküyle hem oyun oynanmakta, hem de 
sevgiliye ileti gönderilmektedir.

Oyunlar oluşumlarını etkileyen olayları anlatmaları, aktarmalarıyla da ileti-
şim aracı niteliği taşırlar. Sadece kız-erkek ilişkisine dayandırılamazlar, kaldı ki 
toplumsal olayların yanı sıra dramatik öğeleri de içermesi konu zenginliğini gös-
termektedir. Oyunların iletişim boyutu taklit edilen konu ya da söylenen türkü 
aracılığı ile oluşmaktadır.

Türküler, maniler oyunlarda çok kullanılmaktadır. Özellikle halk oyunların-
da (danslarda) müzik eşliği ile tartım sağlanmaktadır. Kimi söyleşmeli, atışmalı 
oyunlarda manilerle karşılıklı konuşma sağlanmaktadır. Önemli bir başka işlev 
de taklitli oyunlarda yapılan hareketi sözler belirlemektedir. Topal Kız adlı oyun 
buna örnek olarak verilebilir. Davul-zurna eşliğinde oynanan bu oyunda, bir erkek 
topal bir kızı canlandırmakta ve çeşitli mısralarla, hareketleri uyum içinde yap-
maktadır. Söz gelimi, “Bana da topal diyorlar / Bana da topal diyorlar” mısrala-
rından oluşan ezgisel anlatım davul-zurna tarafından çalınırken veya söylenirken 
oyuncu ayağını topallaştırarak oynamaktadır. Böylelikle elde edilen paylaşım ile 
iletişim sağlanmakta, elde edilen iletişim etkisi ile paylaşımın gerçekleşimi birey-
leri yakınlaştırmaktadır. Halk oyunlarının ayrılmaz parçası olan ezgi sözleri oyu-
nun iletişim yönünün gerçekleşmesine böylelikle katkıda bulunmaktadır.

Eğitim işlevi; eski toplumlarda olduğu gibi günümüzde de oyunun önemli bir 
işlevi eğitim alanında görülmektedir. Öğrenciler, oyunlu öğretimlerde konuya 
daha fazla ilgi duymakta, ayrıca oyun yolu ile öğrendiklerini belleklerinde daha 
iyi tutabilmektedir. Bunların yanı sıra oyunlarla eleştirel düşünce ve karar verme 
yetileri de gelişmektedir.

Canlıların en belirgin özelliği oyunu sevmeleridir. Bu nedenle insan ve diğer 
canlılarda oyun ve rol yapma yaşamsal bir gereksinimdir. Çünkü bu edimler ki-
şileri yaşama hazırlayan bir etkinliktir. Dolayısıyla insanların sağlıklı ve mut-
lu olmaları için onlara oyun oynama fırsatı tanımak gerekmektedir. İnsanların 
prensipler edinerek yaşamlarını sürdürmelerinde ve kişilerin eğitiminde oyunun 
önemli etkinliği bulunmaktadır. Bireylerin içgüdülerinin baskı altına alınmadan 
işlenmesi, doyurulması, becerilerin kazanılması ise eğitim ile olanaklıdır. Sosyal-
leşme ve toplumsal normların bireylere benimsetilmesi ise bu eğitim sürecinin 
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sonunda elde edilebilecektir. Eğitim, bireylerin kültürlenmelerini, toplumsallaş-
malarını ve üretkenleşmelerini sağlamaktadır.

Eğitim, insan yartımlarının oluşumunu sağlayan en etkin yoldur. İnsanlar 
yüzyıllarca, öğrenip edindikleri bilgilerini sonraki kuşaklara aktararak gelişimi 
sağlamaktadır. Hemen hemen her konuda eğitim alarak bilgi ve becerilerinin ar-
tırımı için çalışmaktadır. Geleneksel toplumlarda okuma yazma oranının düşük 
olması sebeiyle yazılı kaynaklara dayalı bilgi ediniminden çok sözel anlatımdan 
yararlanılarak bireysel ve toplumsal eğitim gerçekleşmektedir. Tarihsel, toplum-
sal, ekonomik konuların ussal süzgeçten geçerek bunun gerçekleşmesi toplumsal 
iletişimin etkinliğini de ön plâna çıkarmaktadır. Özünde iletişim ve eğitim birbi-
rinden ayrıştırılamayacak kadar iç içe kavramlar olmakla beraber, buradaki ayrım 
konunun daha da anaşılabilir kılınması amacıyla, ayrıntılı irdelenmesini yapabil-
mek amacıyla konmaktadır.

Oyunların eğitim işlevi iki yönlü görünmektedir. Birincisi, oyunu oynayan (icra 
eden) bireyin bedensel, kültürel eğitimi, ikincisi ise oynayan ve izleyenin bir bütün 
olarak kültürel boyutudur. Bedensel işlevde oyun sayesinde vücuttaki bazı zararlı 
maddeler ter yoluyla dışarıya atılarak, bir rahatlama, dinginlik kazanılmaktadır. 
Saatlerce süren oyunlarla bir bakıma beden, çeşitli hareketlerle eğitilmekte ve be-
denin güç kazanması sağlanmaktadır. Elde edilen gücün salt motorsal yönüyle de-
ğerlendirilmesi hatalı olur; çünkü harcanan bu enerji ile bedensel dinginliğin yanı 
sıra manevi dinginlik de kazanılmaktadır. Oynanan oyunlar sırasında çıkarılan 
sesler, bağırmalar oyuncunun oyundan aldığı doyumu, zevki göstermektedir. Bu 
duyguları yaşayan birey oynamaya karşı olumlu tutumlar beslemektedir. Çeşitli 
töre ve törenler nedeniyle bir araya gelen bireyler oyun aracılığıyla birbirleriyle 
daha da yakınlaşarak toplumsallaşmaktadırlar. Çünkü birey her zaman aynı zevki 
yaşamak, beğenilmek, alkışlanmak vb. gibi duygularının doyumu için oynamayı 
yeğleyecektir. Bu süreklilik ise içine kapanmışlığın sığlığını aşarak, ait olunan top-
lumun bir üyesi olarak toplumsal paylaşımı en üst noktaya taşımaya çalışacaktır. 
Bu biçimde beden oyun yardımı ile eğitilmektedir.

Oyunun ikinci yönü ise oynayanı ve izleyeni ile kültürel eğitim boyutudur. 
Oyunların oynanışı sırasında söylenen türküler aracılığıyla tarihsel ve toplumsal 
konularda çeşitli bilgilendirmeler yapılabilmektedir. Yüzyıllar önce olmuş ve hiç-
bir yazılı kaynağa dayanmayan yerel olay ve olgular oyun sırasında aktarılarak 
kültürel birikimin oluşumuna katkıda bulunulmaktadır. Söz gelimi Köroğlu, Kara-
caoğlan, Dadaloğlu gibi ozanların ürünleri aracılığıyla bu birikim sağlanmaktadır. 
Bu şekilde çeşitli dönemlere ait toplumsal olayların aktarımıyla kültürel eğitim 
sağlanmaktadır. Çukurova bölgesinde yapılan düğün törenlerindeki bir uygula-
ma buna örnek oluşturmaktadır. Şöyle ki: Gelinin kınasının yakıldığı an söylenen 
ağıt övgü karışımı sözlü ezgiler aracılığı ile yeni gelin olacak kıza çeşitli iletiler 
verilmektedir. “Kız anam kınan kutlu olsun / Hem orda, hem burda ağzın tatlı 
olsun (Vardığın yerde ağzın tatlı olsun, veya Kız bacım kınan kutlu olsun) / Söy-
le dillerin tatlı olsun” (Turan 1991: 538) denilerek yeni evinde dirlik ve düzenin 
iyi olabilmesi için tatlı dilli olması gerektiği vurgulanmaktadır. Böylelikle birey, 
oyun-müzik-tören bağlamında eğitilmekte, gelecekteki günlerinin mutlu geçmesi 
sağlanmaya çalışılmaktadır.
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Kına türkülerinin yanı sıra yerel birtakım olaylar nedeniyle söylenmiş çeşit-
li ağıtlar, maniler, türküler oyun sırasında söylenerek hatırlatılmaktadır. Böyle-
ce bazı olayların aktarımı da sağlanmaktadır. Söz gelimi, Kozanoğlu türküsüyle 
Çukurova’daki Türkmenlerin yerleşik düzene geçişi sırasında yaşanan olaylar an-
latılmaktadır. “Çıktım Feke’nin dağına / İrembil attım bağına / Aşiretten imdat 
olmaz / Kaç kurtul Gavur Dağ’ına // Çıktım Feke’nin dağına / Karı dizleyi diz-
leyi / Yarelerim göz göz oldu / Cerrah gözleyi gözleyi // Kozan suyu akmam de-
miş, / Dört yanını yıkmam demiş / Ünü büyük Koç Kozanoğlu / Ben yurdumdan 
çıkmam demiş.” (Yurt Ansiklopedisi 1981: 144)

Ağıt olarak söylenen bu mısralar günümüze değin ulaşmıştır. Geçen süre içeri-
sinde oyun sırasında da söylenmeye başlaması oyunlarla da bütünleşmesini sağ-
lamıştır. Oyun sırasında söylenen türkülerle elde edilen iletişim ile toplumsal bü-
tünlük de sağlanmaktadır. Tarihsel olaylarla yaşanan gündelik olay ve olgular aynı 
duygu ve düşüncelerle paylaşılarak bütünleşme gerçekleştirilmektedir.

Oyunun oynanışı sırasında toplumsal moral değerlerinin uzantıları olan saygı, 
sevgi, değer verme, değer bilme gibi öğelerin de bireylere aktarılmaya çalışıldı-
ğı gözlenmektedir. Bu uygulamalara Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde, söz gelimi 
Adana ve Gaziantep’te rastlanmaktadır. Şöyle ki: Oyunun lideri konumundaki 
kişinin sağ tarfına kimse geçememekte, elindeki mendili alıp baş oyuncu konu-
munda oyuna katılamamaktadır. Ancak baş oyuncu yorulursa, isterse herhangi bir 
kişiye mendili vererek onun başa geçmesini sağlamaktadır. Bu, moral değerlerin 
uygulanımı açısından ilginç bir örnek oluşturmaktadır. Ayrıca baba-oğul ilişkileri 
açısından da benzer bir tutum bulunmaktadır. İyi bir oyuncu olan baba, oğlunun 
oynadığı düğünde oynamamaktadır. Oğlunun büyüyerek oyun oynayacak duruma 
gelmesi onun için gurur kaynağı olmaktadır.

Oyun sırasında oyunculara para yapıştırıldığı, çoğu zaman başlarının üzerin-
den paraların savrulduğu görülmektedir. Bu, oyuncuya verilen önemi gösterme-
sinin yanı sıra bolluk, bereket simgesi olarak oyuncunun kısmetinin bollaşmasını 
sağlamak kaygısıyla uygulanan bir pratik izlenimi vermektedir. Böylelikle gele-
neksel değerler bireylere aktarılmakta, yerel kültürel özelliklerin oluşumu ve sü-
rekliliği Halk Oyunları aracılığı ile sürdürülmektedir.

Eğlence işlevi; insanı yönlendiren iki temel güdü bulunmaktadır. Bunlardan 
ilki birincil güdüler, ikincisi ise sosyal güdülerdir. (Morgan 1991: 199-210) Bu gü-
düler açlıktan ait olma duygusuna kadar çok çeşitlidir. Bunların doyurulması ise 
bu temel dürtüler doğrultusunda oluşmaktadır. Birincil güdüler fizyolojik öğeleri 
içermektedir. İkincil güdüler ise bireyin daha çok kültürel gereksinimini doyuran, 
sosyal güdülerden oluşmaktadır. Oyun ise ikincil güdüler kapsamında ele alına-
bilmekte, birincil gereksinimlerini doyurmuş olan bireylerin ikincil gereksinim-
lerinin de doyurulması gereği ortaya çıkmaktadır. Sosyal güdüler kapsamında ele 
alınabilen halk oyunları, bireylerin sosyal doyurumuna ilişkin iyi bir örnek oluş-
turmaktadır. Söz gelimi, Adana ve çevresinde yaşayan, daha çok tarımsal geçim 
biçimine sahip Çukurova insanı, eğlenceye sıcak bakmaktadır. Çeşitli nedenlerle 
bir araya gelerek eğlence gereksinimlerini karşılamaktadırlar. Bu eğlence ortamı-
nın en önemli öğelerinden biri ise halk oyunlarıdır.
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Halk oyunları bireylerin sosyal güdüleri kapsamında ele alınabilecek, eğlence 
gereksinimini karşılamaktadır. Halk oyunlarının oynandığı ortamlar diğer öğe-
lerin yanı sıra eğlenceye yöneliktir. Oyuncular ve izleyiciler, oyun ortamında bir 
araya gelmektedir. Oynayanın bedensel devinimden aldığı zevk, ezgi ve ritmin bü-
yüleyici etkisi ile doruğa çıkmaktadır. İnsan bedenin devinimi ile oluşan estetik, 
oyunu izleyenlere de en az oynayanlar kadar zevk vermektedir.

Halk oyunlarının eğlendirici yönü, diğer öğeler ile ayrı zamanlarda gerçekleş-
memekte, eğitim, iletişim ve toplumsal işlevleri bir arada gerçekleşmektedir. Oy-
nanan oyun, bazen bir işleve, bazen ise tamamına hizmet etmektedir. Çoğu zaman 
oyunların işlevlerini biribirinden ayrıştırmak bile mümkün olmamaktadır.

Düğün, bayram, asker yollama, siyasal toplantılar halk oyunlarının oynandığı 
ve eğlencelerin düzenlendiği ortamları oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra sahne-
de sergilenen halk oyunları için, yarışmalar ve çeşitli gösteriler de halk oyunları-
nın oynayanı ve izleyeni ile eğlendiği ortamları oluşturmaktadır.

Sonuç

Sanat ve bilimin çakıştığı noktada ilginç bir örnek olan halk oyunları, toplum-
sal yaşamda çeşitli görevler üstlenmektedir. Toplumsal sistemi oluşturan çeşitli 
kültürel öğeler bulunmaktadır. Sistemin bütünlüğü öğelerin bir araya gelmesi ile 
oluşmaktadır.

Halk oyunları da toplumsal sistemde, kültürel yapının bir parçası olarak işlev-
selliğini sürdürmektedir. Toplumsallaşma sürecinde, töre ve törenlerin ayrılmaz 
parçalarından biri de halk oyunlarıdır. Halk oyunları toplumsallaşmaya yardımcı 
olmakta, bireylerin tören gereksinimini gidermektedir. Ait olma güdüsünün doyu-
rulmasına, bireylerin yakınlaşarak, kaynaşmasına yardımcı olmaktadır.

Halk oyunları sosyal yapı içerisinde birey-birey, birey-toplum iletişimine kat-
kıda bulunmaktadır. Geleneksel değerlerin hâkim olduğu kapalı toplumlarda halk 
oyunları, başka öğelerle birlikte iletişim ve eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Halk 
oyunları aracılığıyla çeşitli toplumsal değerler yeni kuşaklara aktarılmaktadır.

Eğlence gereksinimi, bireysel ve toplumsal olarak ikincil güdülerin doyurumu 
sırasında gündeme gelmektedir. Halk oyunlarının, eğlence ortamlarında, müzik-
oyun bağlamında önemli işlevler üstlendiği görülmektedir.

Spencer ve Durkheim’a göre tolumsal sisteme hizmet etmeyen, başka bir de-
yimle yapı içerisinde işlevi bulunmayan bir parça sistem tarafından yok edilmek-
tedir. Bu yaklaşımdan hareketle ve diğer işlevsel görüşler de göz önünde bulundu-
rulduğunda halk oyunları, birincil ve ikincil işlevleri ile Türk toplumsal yaşamın-
daki yerini sürdürmektedir.
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Ocak

1. Pakistan’da bir voleybol maçı sırasında me-
yanda gelen intihar saldırısında 96 kişi haya-
tını kaybetti.
-Ordu’nun Ünye ilçesi Yeniköy’de bir evde 
meydana gelen yangında 5 kişi yanarak haya-
tını kaybetti.
-Kalp cerrahları Dr. Necmettin Yakut ile Dr. 
Engin Tulukoğlu by-pass üzerine yaptığı yeni 
çalışmaları ile Amerika’da yayınlanan “Kalp 
Dergisi”ne kapak oldu.
2. Erikoğlu Holding kurucusu Ahmet Nuri 
Erikoğlu Denizli’de öldü.
3. Rüzgârın oğlu diye anılan Jamaikalı atlet 
Usain Bolt Berlin’de yeni başarı sağladı.
-Brezilya’nın Rio de Janeira eyaletinde şid-
detli yağışların yol açtığı selde 63 kişi hayatını 
kaybetti.
4. Eskişehir İstanbul seferine yapan trenin 
Bilecik istasyonunda başka bir tren ile çarpış-
ması sonucunda 1 makinist öldü, 4 kişi yara-
landı.
-Pasifik’te 7.2 büyüklüğünde deprem meydana 
geldi.
-Kızılay eski başkanı ve Sağlık Bakanı Dr. 
Kemal Demir İstanbul’da öldü.
-İkinci Büyükelçiler Konferansı Dışişleri 
Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu başkanlı-
ğında Ankara’da yapıldı.
6. Pakistanlı şair, yazar Saif Banvi, Karaçi’de 
öldü.
-Gazeteci İzzet Yıldız öldü.
7. İkinci Dünya Savaşı’nda sonunda 
Hiroşima’ya atılan bombadan kurtulan tek 
kişi olarak bilinen Tsutoma Yamanguçki 93 
yaşında öldü.
-Tiyatro sanatçısı İhsan Devrim İstanbul’da 
öldü.
-Petrol Ofisi AŞ ve Türkiye Petrol Rafineri 
AŞ eski genel müdürü Kemal Işık İstanbul’da 
öldü.
8. Anayasa Mahkemesi, askerî hâkimlerin 
bağlı bulundukları komutanlar tarafından si-
cil notu verilmesine dair yapılan düzenlemeyi 
iptal etti.
9. Basın İlan Kurulu Genel Müdürlüğü’ne eski 
Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet 

Atalay atandı.
-Şehir Tiyatroları sanatçısı, yönetmen Saltuk 
Kaptangil İstanbul’da öldü.
-Hakkâri’de ilk oteli kuran ve “Fakir Babası” 
diye anılan H. Mustafa Ümit öldü.
12. Gazeteci, Anadolu Ajansı eski genel müdür 
yardımcısı Selçuk Sümer öldü.
-Arap dünyasının Nobel’i olarak bilinen 
“Kral Faysal Ödülü” Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a verildi.
-Tahran Üniversitesinde nükleer fizik dersi ve-
ren Prof. Mesut Ali Muhammedi evinin önün-
de uzaktan kumandalı bomba ile öldürüldü.
13. Kıbrıs Rum kesiminin en önemli med-
ya grubundan DI AS Medya’nın sahibi Andis 
Hacıkostiğ evinin önünde uğradığı silâhlı sal-
dırı sonucunda hayatını kaybetti.
-Haiti’de 7.0 büyüklüğünde meydana gelen 
depremde 110 bin kişi hayatını kaybetti.
-İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Donny 
Ayala’nın Türk Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’a 
yaptığı saygısızlığa kamuoyundan büyük tepki 
geldi.
14. Pakistan’ın Pencap eyaletinde trenin bir 
okul servisine çarpması sonunda 8 çocuk ha-
yatını kaybetti.
-Erşan Otelleri sahibi işadamı A. Mennan 
Erşanlı Ankara’da öldü.
-Amerikalı müzik sanatçısı Teddy Pendergrassi 
öldü.
-Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’a ya-
pılan saygısızlık nedeniyle İsrail Hükümeti 
Türkiye’den resmen özür diledi.
15. Kayseri’de 3 astsubayının ifadelerini hipnoz 
ve işkence altında aldığı iddiası ile yargılanan 
Em. Yarbay Gürol Doğan tutuklandı.
16. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar 
Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rahman 
intihar etti.
18. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan öldü.
-Gazeteci Abdi İpekçi katili ve Papa suikastının 
sanığı Mehmet Ali Ağca tahliye oldu.
-Hindistan Komünist Partisi lideri Bat Bengel 
eyaleti Başbakanı Jyoti Bosu öldü.
19. Gazeteci Dinçer Sezgin İzmir’de öldü.
-Gazeteci, Vedia Bleda İstanbul’da öldü.
-Emekli Albay Abdülkerim Kırca intihar etti.
20. Nijerya’da Hıristiyan-Müslüman çatışma-
sında 288 kişi hayatını kaybetti.
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-Kanadalı folk şarkıcısı Kate Me Garrgle öldü.
-Edebiyat profesörü, yazar Eric Segal öldü.
21. Millî atlet Elvan Ebeylegesse’ye Dünya Fair 
Play Konseyi tarafından ödül verildi.
22-TÜSİAD Başkanlığına Ümit Boyner seçil-
di.
-Eski Ankara milletvekili, Bayındırlık ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp 
Ankara’da öldü.
-Gazeteci Hüseyin Bulut öldü.
-Şair Taner Baybars Fransa’nın Bezier şehrin-
de öldü.
-Elbistanlı millî güreşçi Bekir Böke Ankara’da 
öldü.
-Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurumlu 
Onursal Başkanı, eski milletvekili ve gazeteci 
Hasan Hatiboğlu Gümülcine’de öldü.
-Askere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi 
Anayasa Mahkemesi iptal etti. 
23. Oscar Ödüllü ünlü film yıldızı Jean Simons 
öldü.
-İran’ın Meşhed-Tahran seferini yapan hızlı 
trenin raydan çıkması sonucu 8 kişi hayatını 
kaybetti.
24. Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri 
Güneş ile 7 kişi tutuklandı.
-İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Şakir 
Eczacıbaşı İstanbul’da öldü.
25. Sinema ve tiyatro oyuncusu Erdinç Dinçer 
Enmutlu İstanbul’da öldü.
-Etiyopya Havayollarına ait içinde 92 kişinin 
bulunduğu uçak Akdeniz’e düştü.
-Tiyatro sanatçısı Nedim Doğan İstanbul’da 
öldü.
-Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Yıldız Ankara’da öldü.
26. Nevşehirli hayırsever iş adama Asım 
Dirikoç öldü.
-Irak’ın idam edilen eski Devlet Başkanı 
Saddam Hüseyin’in kuzeni olan ve “Kimyasal 
Ali” diye anılan Hasan El Mecid idam edildi.
-Gazeteci Orhan Tuncel öldü.
27. Antalya milletvekili Mehmet Çavuşoğlu 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
Başkanlığı’na seçildi.
-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün yapımın-
da görev alan iş adamı Eser Tümer Maldiv 
Adaları’nda tatil yaparken kalp krizinden 
öldü.
28. Arnavutluk futbolunun efsane ismi 
Panayat Pana öldü.
-Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Ali Em 
seçildi.
-Yönetmen Kenan Erbaş Macaristan’ın 

Budapeşte kentinde öldü.
-Amerikalı yazar, tarihçi Ho Ward Znn öldü.
-Sanatçı Ömer Uluç öldü.
29. Çavdar Tarlasında Çocuklar romanı ile ta-
nınan Amerikalı yazar Jerome David Salinger 
öldü.
30. Tiyatro sanatçısı Özen Tutucu İstanbul’da 
öldü.
-Hamas lideri Mahmut Mahhuh kaldığı otel 
odasında öldürüldü.
-Üniversite ve Sağlık personelinin tam gün ça-
lışmalarını öngören kanunun Resmî Gazete’de 
yayınlandı.
31. Cumhuriyet’in ilk kadın öğretmenlerinden 
Refet Angın 95 yaşında İstanbul’da öldü.

Şubat

1. Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiv resmî 
bir ziyaret için Ankara’ya geldi.
2. Yemen’de Şii isyancılar ile hükümet kuvvet-
leri arasında çıkan çatışmada 20 kişi hayatını 
kaybetti.
3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-
Muri Kıbrıs müzakereleri için Kıbrıs’a gitti.
-Ahmet Ertürk’ün görev süresi bitmesi üzeri-
ne, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 
Başkanlığına Şükrü Ercan Gül atandı.
-Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşam Merkezi 
Türk Halk Müziği Korosu şefi sanatçı Sevinç 
Sarı trafik kazasında hayatını kaybetti.
4. Irak’ta Kerbela’ya giden Şii hacı adaylarına 
yapılan bombalı saldırıda 54 kişi hayatını kay-
betti.
8. İngiliz komedi filmlerinin yıldızı aktör Lan 
Carmihael öldü.
9. Ukranya’da cumhurbaşkanlığı seçimini mu-
halif lider Viktor Yanukoviç kazandı.
-Prof. İlhan Arsel Amerika’da öldü.
10. 1997’de İçişleri Bakanlığı ile Silâhlı Kuvvetler 
arasında yapılan “EMASYA Protokolü” yürür-
lükten kaldırıldı.
-İlim adamı Orhan Beyatlı İstanbul’da öldü.
11. Afganistan’ın başkenti Kabil’in kuzeyinde 
bulunan Salang Geçidi’ne çığ düşmesi sonucu 
166 kişi hayatını kaybetti.
-Yunanistan’da meydana gelen büyük mali kriz 
nedeniyle Atina’da memurlar sokağa döküldü.
12. Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Hamid 
Can İstanbul’da öldü.
13. Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçilerin-
den Cengiz Elbeyli öldü.
-1980’da Sovyet işgaline karşı Afgan müca-
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hitlerini örgütleyen Amerikalı Kongre Üyesi 
Charlie Wilson öldü.
-Amerika uyruklu Hıristiyan yazar, gazeteci 
Razinah M. Rahman Antalya’nın Manavgat 
ilçesinde Müslüman oldu.
14. Gaziantep eski milletvekili Dr. Mehmet 
Akdemir trafik kazasında öldü.
-Amerika’nın Alabama Üniversitesinde Prof. 
Amy Bishap tartıştığı üç meslektaşını tabanca 
ile öldürdü.
-Futbol Federasyonu eski başkanlarından 
Uğur Erel İstanbul’da öldü.
-Bilgi Kitapevi ve Bilgi Yayınevi’nin kurucusu 
Ahmet Tevfik Küflü Ankara’da öldü.
15. Amerika’nın Dallas Cowbays Stadı’nda oy-
nanan basketbol liginde 108.713 kişilik seyirci 
ile rekor kırarak basketbol tarihine geçti.
-Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki yolcu tire-
nin çarpışması sonunda 25 kişi hayatını kay-
betti.
16. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 
eski Başkanı Ahmet Ertürk Cumhurbaşkanlığı 
ekonomi Başdanışmanlığına atandı.
17. Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner 
Ergenekon soruşması kapsamında tutuklandı.
-Doğu Türkistan Vakfı Başkanı Mehmet Rıza 
Bekin Ankara’da öldü.
18. Erzurum yetkili Cumhuriyet savcısı Osman 
Şanal ile üç savcı yardımcısının yetkileri 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafın-
dan alındı. 
19. Fox TV. İstihbarat şefi Ersan Karaoğlu 
Mısır’ın El Şeyh’te öldü.
20. Demiryolu Çocukları filminin yönetmeni 
Lionel Jeffries öldü.
-Eski Giresun milletvekili ve Danışma Meclisi 
Samsun Üyesi Ahmet Cevdet Karslı Ankara’da 
öldü.
-1956-1960 yılları arasında Yozgat Belediye 
Başkanlığı yapan Hayri İnal Ankara’da öldü.
-Azerbaycan Millî İlimler Akademisi İnsan 
Hakları direktörü Prof. Dr. Rövşen Mustafayev 
İstanbul’da öldü. 
21. Fas’ın Menkes şehrinde 400 yıllık bir ca-
minin minaresini yıkılması sonunda 36 kişi 
hayatını kaybetti.
22. Sakarya eski milletvekili Şerafettin Paker 
Ankara’da öldü.
-Dünya şampiyonu millî güreşçi Zekeriya 
Güçlü İstanbul’da öldü.
23. Yazar, şair çocuk edebiyatçısı Rıfkı Kaymaz 
Ankara’da öldü.
24. Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde özel bir 

şirkete ait kömür ocağında meydana gelen gri-
zu patlamasında 13 işçi hayatını kaybetti.
-Endonezya’nın Cava adasında meydana gelen 
toprak kaymasında 15 kişi öldü.
25. Gazeteci Ahmet Vardar İstanbul’da öldü.
-YÖK’ün kurucu Başkanı Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı Ankara’da öldü.
-Hakkâri eski milletvekili Ahmet Zeydan 
Ankara’da öldü.
26. Şili’de 8.8 şiddetinde deprem meydana gel-
di.
-Kanada’nın Vancover şehrinde kaybolan 
Amerikalı aktör Andrew Koenig ölü bulundu.
27. Balyoz Darbe planının hazırlayıcısı ola-
rak eski 1.Ordu Komutanı Çetin Doğan ile 
Korgeneral Engin Alan tutuklandı.
-Ses sanatçısı Cemile Cevher Çiçek İstanbul’da 
öldü.
28. Şili’de meydana gelen depremde ölenlerin 
sayısının 800 geçti.
-Tokat eski milletvekili İsmet Hilmi Balcı öldü.

Mart

1. 1992-1995 yıllarında meydana gelen Bosna 
Savaşı sırasında Bosna Hersek Devlet Başkan 
Yardımcılığı yapan Eyüp Ganiç’in Londra’da 
tutuklandı.
2. Yapımcı senarist ve oyuncu Yılmaz Duru 
İstanbul’da öldü.
3. Ahmet Yılmaz tarafından Milliyetçi 
Muhafazakâr Parti kuruldu.
5. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi 
Ermeni iddialarını içeren tasarıyı kabul etti.
-Hindistan’da bir tapınakta meydana gelen iz-
dihamda çoğunluğu çocuk ve kadın olan 63 kişi 
hayatını kaybetti.
6. Gazeteci Ural Yamaç Ankara’da öldü.
7. Irak’ta genel seçimler sırasında meydana ge-
len olaylarda 38 kişi hayatını kaybetti.
8. Elazığ’da sabah saatlerinde 6.0 büyüklüğün-
de meydana gelen depremde 57 kişi hayatını 
kaybetti.
9. Nijerya’nın Plateav eyaletinde etnik çatışma-
lar sonucunda 500 kişi öldü.
-Üç Silâhşorlar filmi ile tanınan İngiliz aktör 
Richard Staplay öldü.
10. Mısır El Ezher Üniversitesi Şeyhi Dr. 
Muhammed Seyyit Tantavi S. Arabistan’da 
öldü.
-Namık Kemal Üniversitesi eski rektör yardım-
cısı Prof. Dr. Cemil Cangir öldü.
11. Karikatürist Turhan Selçuk İstanbul’da öldü 
ve Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde toprağa ve-
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rildi.
12. İspanyol yazar Mignel Delibes öldü.
-İstanbul Merter’de tramvayın çarptığı üç lise 
öğrenci hayatını kaybetti.
-Kırıkkale Hacılar Beldesi Belediye Başkanı 
Memduh Bodur silâhlı bir saldırı sonucunda 
öldürüldü.
14. Erbil Konsolosluğu’na Aydın Selcan atan-
dı.
-Kazakistan’ın Almatı bölgesinde meydana ge-
len selde 33 kişi hayatını kaybetti.
15. Görevimiz Tehlikede TV dizisi ile tanınan 
Amerikalı oyuncu Peter Graves Los Angeles’te 
öldü.
-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul 
Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen 
“Roman Buluşması”na katıldı.
-Amerikalı kadın kürekçi Katie Spotz Atlas 
Okyanusu’nu tek başına geçti.
-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türk iş 
adamları ile birlikte Kongo demokratik 
Cumhuriyeti’ne gitti.
16. Dünyanın en kısa insanı olarak Guinness 
Rekorlar Kitabı’na giren Çinli 21 yaşındaki 
Pingping öldü.
-Çin’in Henan bölgesinde bulunan ve kaçak 
olarak çalışan kömür ocağında çıkan yangında 
25 kişi hayatını kaybetti.
18. Tekel işçilerinin yapmış olduğu direnişe 
destek veren İstanbul Çekmeköy Mehmetçik 
Lisesinde okuyan 24 öğrencinin okul ile iliş-
kileri kesildi.
-Kenan Çağlayan tarafından en kapsamlı “Türk 
Sanat Müziği Arşivi” İzmir’de hazırlandı.
-Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Erdoğan Büyükkasap intihar etti.
-Karikatürist Bülent Düzgit öldü.
19. Eski Sivas milletvekili Mustafa Yılankıran 
İstanbul’da öldü.
20. Hürriyet Kahramanı diye anılan Resneli 
Niyazi’nin torunu Niyazi Resnelioğlu İzmir 
Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi’nde 
öldü.
21. Emekli uluslar arası güreş hakemi Süreyya 
Akın Ankara’da öldü.
-Dünya Hafıza Olimpiyatları Zihinsel Karakök 
Dünya rekorunu ODTÜ mezunu Hakan 
Gürbaşlar kazandı.
-Elazığlı şair Hüsamettin Septioğlu öldü.
22. Gazeteci Ali Z. Oraloğlu İstanbul’da öldü.
23. Konya bölgesi eski bisiklet hakemlerinden 
Abdullah Çetinkaya Konya’da öldü.
-İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Ekmeliddin İhsanoğlu’na Pakistan 
Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdan tarafından 

“Hilal-ı Pakistan” ödülü verildi.
-Galatasaray Kulübü eski başkanı Özhan 
Canaydın Bursa’da öldü.
-Çin’in doğusundaki Fucien eyaletinde psiko-
lojik sorunları olan bir doktor 8 ilkokul öğreni-
cisini bıçaklayarak öldürdü.
-Salih Memecan’ın başkanlığını yaptığı, 
Mustafa Karaalioğlu ve Ekrem Dumanlı’nın 
görev aldığı Medya Derneği kuruldu.
-Felsefeci Prof. Dr. Cemal Yıldırım Altınoluk’ta 
öldü.
24. 44 yaşında Rus matematikçisi Dr. Grigori 
Peralman 100 yıldır matematikçilerin çözeme-
diği problemi çözdü ve kendine önerilen bir 
milyon dolar ödülü kabul etmedi.
25. İzmir Kestanepazarı idare müdürü İsmail 
Türe öldü.
26. Eski Millî Selamet Partisi İstanbul il başka-
nı Mehmet Okul İstanbul’da öldü.
28. Adana Belediye Başkanı Aytaç Durak hak-
kındaki yapılan yolsuzluk iddiaları üzerine 
İçişleri Bakanlığınca görevden alındı.
-Piyanist Tuluyhan Uğurlu Paris’te “Dünya 
Başkenti İstanbul” eserini seslendirdi.
29. Almanya Başbakanı Angele Merkel resmî 
bir ziyaret için Ankara’ya geldi.
-Moskova Metrosu’nda medya gelen patlama-
da 39 kişi hayatını kaybetti.
-Ankara, Manisa ve Aksaray’da yapılan operas-
yonlarda El Kaide üyesi olduğu iddia edilen 22 
kişi gözaltına alındı.
31-Rusya’nın Dağıstan Cumhuriyeti’nde mey-
dana gelen iki intihar saldırısında 9 kişi öldü.

Nisan

1. Nevşehir eski milletvekili Fikret Aka 
Ankara’da öldü.
2. Türkiye’de Hanedan filmi ile tanınan 
Amerikalı aktör John Forsyhe öldü.
3. Peru’da şiddetle yağışlar sonunda meydana 
gelen toprak kaymasında 25 kişi hayatını kay-
betti.
4. Etimesgut eski Belediye Başkanı Serhat 
Kemal Yılmaz ve 16 kişi yolsuzluk suçlaması ile 
tutuklandı.
5. Balıkesir eski milletvekili Doç. Dr. Hüseyin 
Kalkan öldü.
6. Güney Afrika’da aşırı sağcı lideri Eugene 
Terrblanehe çiftliğinde öldürüldü.
8. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te hükümet 
muhalifleri tarafından başlatılan olaylarda 100 
kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine hükümet 
istifa etti. 
9. Ziya Şark Sofrası’nın sahibi işadamı Ziya 
Birgöl İstanbul’da intihar etti.
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-Yaptığı sandaletlerle dünya çapında tanınan 
Ali Güven Bodrum’da öldü.
-Kocaeli Spor ve Fenerbahçeli eski futbolcu 
Alper Balaban Almanya’da geçirdiği trafik ka-
zasında hayatını kaybetti.
10. Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa 
Mahkemesi Üyeliğine Sakarya Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım atandı.
-Rusya’da Polonya Devlet Başkanı Leh 
Kaczysinki ve eşinin içinde bulunduğu uçağın 
düşmesi sonucunda 87 kişi hayatını kaybetti.
-Tiyatro sanatçısı Emre Alpago Ankara’da 
öldü.
11. Fizik ilminin babası sayılan James Edward 
Zimmerman adına verilen Fizik Ödülü bu yıl 
Prof. Dr. Nevzat Gencer’e verildi.
-Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü başkanı Prof. 
Dr. Alaaddin Mehmetoğlu öldü.
12. Gazeteci Evrim Alataş Diyarbakır’da öldü.
13. Kırgızistan’da geçici hükümetin devrik 
Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev’in doku-
nulmazlığı kaldırıldı.
14. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 47 ül-
kenin katıldığı Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne 
katıldı.
-Doğu Türkistan Kazak liderlerinden Hasan 
Oraltay Almanya’nın Münih kentinde öldü.
-Çin’de 7.1 şiddetinde meydana gelen deprem-
de 970 kişi hayatını kaybetti.
15. Hindistan’ın Kuzey Dinaypur bölgesinde 
etkili olan kasırga etkisi ile 100 ev yıkıldı. 29 
kişi öldü.
17. İzlanda da Eyfyolloyökül buzullarındaki 
yanardağın püskürttüğü kül bulutu nedeniyle 
İngiltere, İrlanda, Fransa, Norveç, Belçika ve 
Danimarka’da uçuşlar durduruldu.
-Mardin Mazıdağı Bilge köyünde ev basarak 
44 kişiyi öldüren 6 sanığa 44 kez ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası verildi.
18. Fizikçi Prof. Dr. Süha Gürsoy Amerika’da 
öldü.
-Ankara eski Sıkıyönetim Mahkemesi Başkanı 
ve milletvekili emekli Tuğgeneral Ali Elverdi 
Ankara’da öldü.
-KKTC Cumhurbaşkanlığı’na Derviş Eroğlu 
seçildi.
-Kübalı tütün kralı Atejondro Robaina öldü.
19. Karikatürist Vehip Sinan İstanbul’da öldü.
20. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Ateş öldü.

-Kayseri’de cenaze törenine katılan Enerji 
Bakanı Taner Yıldız’a bir kişi tarafından yum-
ruklu saldırıya uğradı.
-Hamburg eyaleti Parlamentosu milletvekili 
Aysun Özkan’ın Aşağı Saksonya eyaleti Sosyal 
İşler, Kadın, Aile ve Sağlık bakanı oldu.
21. Uluslar Arası Olimpiyat Komitesi eski baş-
kanı Juan Antoion Samarach öldü.
22. Akbank eski Genel müdürü Hamid Beliğ 
İstanbul’da öldü.
23. Moğollar ekibinin bateristi Engin Yörükoğlu 
Bodrum’da öldü.
24. Yazar Prof. Altan Gökalp Hollanda’da 
öldü.
25. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir 
Özok tedavi gördüğü Amerika’da hayatını kay-
betti.
26. İngiliz yazar Alan Silltoe öldü.
-İstanbul eski milletvekili Halil Orhan Ergüder 
İstanbul’da öldü.
27. Trabzon eski milletvekili Hüseyin Kadri 
Eyüboğlu İstanbul’da öldü.
28. Gazeteci, yazar Yılmaz Akkılıç Bursa’da 
öldü.
30. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
eski Dekanı Prof. Dr. Rahmi Dirican öldü.

Mayıs

3. Almanya’nın en tehlikeli teröristi ilan ettiği 
Eric Brenigen Pakistan’da güvenlik güçleri ile 
girdiği çatışmada öldürüldü.
4. Şair, çevirmen Prof. Dr. Ahmet Necdet Süzer 
İstanbul’da öldü.
-TV 8’in teknik yönetmeni Ümit Kök Fethiye’de 
geçirdiği bir kaza sonucunda hayatını kaybetti.
5. Aşık Gülhani (Mehmet Ali Sargül) 
Erzurum’da öldü.
-Faslı filozof Muhammed Abid El Cabriri öldü.
6. Çin’de şiddetli rüzgâr ve yağışlar sonunda 25 
kişin hayatını kaybetti.
-Eğitimci, yazar ve şair Ahmet Asma Kayseri’de 
öldü.
7. İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi 
Başhekimi ve eski İstanbul Tabip Odası Başkanı 
Dr. Haldun Sirar öldü.
-Kocaeli SEKA Parkı geçişinde iki tirenin çar-
pışması sonucunda 32 kişi yaralandı.
8. Pakistan ordusunun Kuzey Veziristan böl-
gesinde Taliban güçlerine karşı yürütülen ope-
rasyonda 27 kişi hayatını kaybetti.
9. İran’da 6 uyuşturucu kaçakçısı idam edildi.
10. Hayırsever işadamı Kemal Taşyıldız 
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İzmir’de öldü.
11. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kaset 
skandalı nedeniyle genel başkanlıktan istifa 
etti.
-Harvard Üniversitesi Genetik Hastalıkları 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışgil’e 
Uluslar Arası Obezite Araştırmaları Birliği ta-
rafından ödül verildi.
-Galatasaray Üniversitesi tarafından eski 
Fransa Cumhurbaşkanı Jacgues Chric’e fahri 
doktora verildi.
-”Uzaydan Mektuplar” köşesinde K. Emre 
Ulucan imzası ile Haber 7’de yazıları yayın-
lanan Cevdet Baybara Filipinlerde uğradığı 
silâhlı bir saldıra da hayatını kaybetti.
-İşadamı ve İzmir Ticaret Odası eski Başkanı 
Tekin Çullu İzmir’de öldü.
12. Rusya’nın Sibirya Kemarova bölgesindeki 
kömür madeninde meydana gelen patlamada 
60 kişi hayatını kaybetti.
-Libya’ya ait bir yolcu uçağı Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nden kalkışında sonra düştü. 105 
kişi hayatını kaybederken Hollandalı 8 yaşın-
da bir çocuk sağ olarak kurtuldu. 
-İngiltere’de Muhafazakâr Parti lideri David 
Cameran Başbakan oldu.
13. Rusya Devlet başkanı Medyadev resmî bir 
ziyaret için Ankara’ya geldi.
-Öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Aksan 
Ankara’da öldü.
14. İstanbul Valisi Muaamer Güler Kamu 
Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’na, 
Diyarbakır Valisi H.Avni Mutlu İstanbul 
Valiliğine, Ankara Valisi Kemal Önal Merkez 
Valiliğine, Antalya Valisi Alaaddin Yüksel de 
Ankara Valiliğine atandı.
15. Kocaeli Üniversitesi eski Rektörü ve 
Deprem uzmanı Prof. Dr. Özer Kenan öldü.
17. Tayland’da protesto eylemleri ile gündeme 
gelen “Kırmızı Gömlekliler” hareketinin askerî 
lideri “Kızıl General” diye anılan Hattiya 
Savasdipal öldürüldü.
18. Afganistan’da düşen uçakta İHH İnsanı 
Yardım Vakfı Asya Sorumlusu Faruk Aktaş ile 
İHH Gönüllüsü Bahattin Yıldız hayatını kay-
betti.
-Afganistan’ın başkenti Kabil’de NATO güç-
lerini hedef alan intihar saldırısında 20 kişi 
hayatını kaybetti.
-İran ile Batı ülkeleri arasında Uranyum taka-
sına formül ile ilgili antlaşma Brezilya ve İran 
Dışişleri Bakanlığı tarafından imzalandı. İmza 
törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecat katıldı.
19. Şanlıurfa Folklor Araştırmacısı ve Halk 
Kütüphanesi eski müdürü M. Emin Ergin 
öldü.
20. Türkiye Taş Kömürü Kumru Zonguldak 
Karadon Müdürlüğü maden ocağında meyda-
na gelen grizu patlamasında göçük altında ka-
lan 28 işçinin cesedi çıkarıldı.
21. Bankamatik’in kâşifi İskoçyalı John 
Shepherd Baron öldü.
-Ses sistemlerinde dünya markası olan 
Sennheiser’in kurucusu Prof. Dr. Fritz 
Sennheiser öldü.
22. VERSO Araştırma Şirketi sahibi Erhan 
Göksel ABD’de New Jersey’de bir otelde öldü.
-Millî sporcu Futbol Federasyonu Millî 
Takımlar oyuncu izleme departmanı, antrenör 
Fatih Eser Ankara’da öldü.
23. CHP 3. Olağan Kurultayı’nda İstanbul mil-
letvekili Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan se-
çildi.
24. Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı’na 
Esengül Civelek atandı.
25. Antalya’nın Aksu ilçesinde bir tur otobü-
sünün devrilmesi sonucunda 16 kişi hayatını 
kaybetti.
-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Kazakistan’da 
fahri profesörlük unvanı verildi.
-Spor hakemi Kazım Ünlüsoy İstanbul’da 
öldü.
26. MİT Müsteşarlığı’na Başbakanlık Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Hakan Fidan’ın atandı.
-Osmanlı Hanedanına mensup hayatta kalan 
25 şehzadeden birisi olan Hasan Orhan Efendi 
Kahire’de öldü.
27. Jamaika’nın başkenti Kinggton’da güven-
lik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında 
meydana gelen çatışmada 60 kişi hayatını kay-
betti. 211 kişi de tutuklandı. 
-TRT İzmir Radyosundan emekli bağlama us-
tası Talip Özkan’ın İzmir’de hayatını kaybetti.
-Türk Hal Müziği sanatçısı Ömer Şan 
İstanbul’da öldü.
28. Hindistan’da bir yolcu treni ile yük trenini 
çarpışması sonucunda 60 kişi hayatını kaybet-
ti. 200 kişi de yaralandı.
-Karikatürist Necdet Kuru Ankara’da öldü.
29. Pakistan’ın Lahor kentinde iki camiye yapı-
lan bombalı saldırıda 70 kişi öldü. 102 kişi de 
yaralandı.
30. Amerikalı oyuncu, yönetmen Dennis 
Hopper öldü.
31. Aras Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı İhsan Aras İstanbul’da öldü.
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-İskenderun’da Deniz İkmal Komutanlığı’na 
yapılan saldırıda 6 asker şehit oldu. 7 asker de 
yaralandı.
-İsrail Gazze’ye insanı yardım taşıyan Türk ge-
milerine saldırdı.
-Birleşmiş Milletler Konseyi toplanarak yar-
dım gemisine saldıran İsrail’i kınadı.
-İsrail baskını nedeniyle Filistin’de üç gün yas 
ilan edildi.

Haziran

1. Bursalı gazeteci Salih Bilen Ayvalık’ta öldü.
-Metal müziğin öncülerinden Ronnie James 
Dio Houston’da öldü.
-Amerikalı ünlü heykeltıraş Lovise Bourgeois 
93 yaşında öldü.
2. Engin Ceber’in işkence ile ölümüne sebebi-
yet verdiği gerekçesi ile yargılanan 4 gardiyan 
müebbet hapse mahkûm oldu.
-El Kaide Örgütü’nün 3 numaralı ismi olan 
Şeyh Said el Marsi öldürüldü.
3. İngiltere’nin Cumbria bölgesinde cinnet ge-
tiren bir taksi şoförü 12 kişi silâhla öldürdü.
-Eski Ankara, Çanakkale, Kastamonu valisi ve 
Anayasa Mahkemesi yedek üyesi Dr. Mustafa 
Gönül öldü.
4. İskenderun’da Papalık Anadolu temsilcisi 
Katolik Piskopos Luigi Padavese şoförü tara-
fından bıçaklanarak öldürüldü.
5. Gazze’ye insanı yardım götürmek yola çıkan 
vapurda İsrail askerleri tarafından şehit edilen 
9 kişi toprağa verildi.
-Yönetmen, senaryo yazarı Erdoğan Tokatlı 
İstanbul’da öldü.
6. Hekim, öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman 
Dırvana Marmaris Bozburun’da öldü.
7. Bangladeş’in başkenti Dakka’da elektrik tra-
fosunda meydana gelen patlama sonucunda 
çıkan yangında 61 kişi hayatını kaybetti.
11. Giresun’dan Ankara hareket eden askerî 
birliğe ait bir helikopterin Tokat’ta düşmesi 
sonucu 2 subay ile 1 astsubay şehit oldu.
12. İzmir Yakın Plan Gazetesi sahibi Fevzi 
Yılmaz öldü.
-Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Ankara 
Barosu Başkanı Ahsen Coşar seçildi.
15. Kırgızistan’da Kırgızlar ile Özbekler arasın-
da meydana gelen çatışmada 700 kişi hayatını 
kaybetti.
-Gazeteci Behzat Miser Ankara’da öldü.
-Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi ga-
zeteci Ali Sema Aydoğdu öldü.
16. Kosovalı ünlü aktör Bekim Fehmiu 

Belgrat’taki evinde ölü bulundu.
-Yunanistan’da Batı Nil Virüsü’nden 36 kişi ha-
yatını kaybetti.
-Gökçeada Havaalanı hizmete açıldı.
17. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yargı-
lanmasına karar veren Sincan 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin kararını Yargıtay bozdu.
-Fransa’da aşırı yağışlar nedeniyle meydana 
gelen selde 19 kişi hayatını kaybetti.
-1967-1974 yılları arasında Yunanistan’ı yö-
neten “Albaylar Cuntası”nın lideri Dimitrios 
İoannidis cezaevinde hayatını kaybetti.
18. İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi, gazeteci 
Sezai Güven öldü.
-Devlet Sanatçısı, bestekâr Dr. Okan Demiriş 
İstanbul’da öldü.
19. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Portekizli ya-
zar Jose Saramago öldü.
-Hakkâri Şemdinli Türkiye Irak hudut hattın-
da görevli sınır bölüğüne yapılan saldırı da 11 
asker şehit oldu.
-Bitlis’in Ahlât ilçesi’de İran’a ait bir otobüsü-
nün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
20. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Kuvvet 
Komutanları, İçişleri, Millî Savunma Bakanları, 
Mit Müsteşarı ve Kamu Düzenini ve Güvenliği 
Müsteşarı ile birlikte sınır bölgesine gitti.
-Millî yüzücü Sevil Karahan trafik kazasında 
öldü.
21. Meksikalı yazar, gazeteci Carlas Monsivais 
öldü.
22. Dünyanın en ünlü mankenlerinden Fansız 
Tom Nicer, defile için gittiği İtalya’nın Milano 
ketinde kaldığı otelde intihar etti.
-Cumhuriyet gazetesi yazarı İlhan Selçuk öldü.
23. İstanbul Halkalı’da askerî lojman yakın-
larında asker taşıyan otobüsün geçtiği sırada 
meydana gelen patlamada 3 asker ve bir subay 
şehit oldu. 12 kişi de yaralandı.
26. Özel Çamlıca İlköğretim Okulu öğrenci-
si Emirhan Tarlabaşı Yunanistan’ın Selanik 
kentinde yapılan Avrupa Okullar Arası 
Bireysel Satranç Şampiyonası’nda Avrupa 
Şampiyonluğu’nu kazandı.
-Avusturya’da Eğitim Fakültesi ile Victor 
Polis Akademisini bitiren Yasemin Savran 
Avusturya’da ilk başörtülü polis olarak görev 
aldı.
-Tiyatro sanatçısı Çağatay Emek Mırdık 
İstanbul Kadıköy’deki evinde intihar etti.
-Afrika ülkelerinden Malavi’de altı ay içinde kı-
zamıktan 52 kişi hayatını kaybetti.
27. TPAO eski Genel Müdürü Mustafa Sıtkı 
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Sancar Ankara’da öldü.
-Toronto’da yapılan G 20 Zirvesine katılan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı 
Borack Oboma ile görüştü.
28. Şair, yazar Kayseri’de yayınlanan Berceste 
dergisinin genel yayın yönetmeni Ümit Fehmi 
Sorgunlu öldü.
-Kırgızistan’da anayasa değişikliği için refe-
randum yapıldı.

Temmuz

2. İstanbul Ankara arası otoyollarında nakit 
ödeme sistemi kaldırıldı.
-Siirt’in Pervari ilçesinde güvenlik güçle-
ri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 
Üsteğmen,1 uzman çavuş 3 köy korucusu şehit 
oldu. 12 terörist öldürüldü.
3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 
bazı sendikalar Kur’an kurslarına baskın dü-
zenledi.
4. Hizbullah’ın Lübnanlı Şii lideri Ayetullah 
Muhammed Fadlullah öldü.
-Kongo’nun doğusunda bulunan Güney Kivu 
eyaletinde bir yakıt tankerinin patlaması so-
nucu 220 kişi hayatını kaybetti.
-Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı seçilen Roza 
Otunbeyavo yemin ederek görevine başladı.
-Yazar eleştirme, öğretim üyesi Dr. Füsun 
Akadlı İstanbul’da öldü.
-Tasavvuf üzerine çalışmaları ile tanınan 
Ömer Öngüt öldü.
-Münih Olimpiyatları baskınını gerçekleştiren 
Filistinli lider Ebu Davut Şam’da öldü.
5. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir yolcu oto-
büsünün kamyon ile çarpışması sonucunda 9 
kişi hayatını kaybetti. 45 kişi de yaralandı.
6. Kars eski milletvekili Kerem Güneş öldü.
8. Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, 
Kayseri Emniyet Müdürü iken hakkında açı-
lan bir dava nedeniyle tutuklandı.
9. Halk ozanı Mahmut Erdal öldü.
11. Pakistan Afganistan sınırındaki aşiret böl-
gesinde meydana gelen intihar saldırısında 
102 kişi hayatını kaybetti.
12. Ressam Leyla Gamsız İstanbul’da öldü.
14. Münih Olimpiyat’ın mimarı Günter 
Behnich öldü.
-İstanbul Tiyatroları sanatçısı Samiye Hün 
İstanbul’da öldü.
15. Sultan 2. Abdülhamid’in torunu Osman 
Nami Osmanoğlu Marmaris’te öldü.
16. Kayserili din adamı İbrahim Eken öldü.

-Bu yılkı TBMM Üstün Hizmet Ödülleri, 
Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, bestekâr Alaaddin 
Yavaşça ve tiyatro sanatçısı Levent Beşkardeş’e 
verildi.
-Bestekâr, müzik eleştirmeni Selmi Andak 
İstanbul’da öldü.
17. İran bir Şii camiine düzenlene bombalı sal-
dırıda 28 kişi hayatını kaybetti.
-Irak’ın Süleymaniye kentinde bir otelde çıkan 
yangında 40 kişi öldü. 23 kişi de yaralandı.
18. NATO Genel Sekreter Yardımcılığına 
Cumhurbaşkanlığı eski Başdanışmanı 
Büyükelçi Hüseyin Diriöz atandı.
19. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne Bursa 
Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya atandı.
-Eski Edirne milletvekili Evren Bulut öldü.
20. Şair Erdem Beyazıt’ın kardeşi, televizyon 
yapımcısı Ahmet Beyazıt İstanbul’da öldü.
21. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından “Küresel Sigara ile 
Mücadele ödülü” verildi.
-Heykeltıraş Mustafa Demir Muğla’nın Bodrum 
ilçesindeki atölyesinde ölü bulundu.
22. 2003 yılında “Mankenler Kralı” seçilen Aslı 
Baş, Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaldığı otelin 
üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.
-Kalemişi sanatının ustalarından Mehmet 
Sabri İtleş İstanbul’da öldü.
-YÖK üyeliğine, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Harun Cansız atandı.
23. Uluslar Arası Adalet Divanı Kosova’nın ba-
ğımsızlığını ilan etmesini uluslar arası hukuka 
aykırı olmadığına karar verdi.
26. Belge fotoğrafçısı Hasan Ali Göksoy 
İstanbul’da öldü.
-“Taş Atan Çocuklar” diye bilinen yasanın yü-
rürlüğe girmesi üzerine 15-18 yaşlarındaki 9 
çocuk serbest bırakıldı.
27. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Edip Günay Kuşadası’nda 
öldü.
-Hatay’da polis otosuna açılan ateş sonunda 4 
polis memuru şehit oldu.
28. Afganistan’ın Sangin bölgesinde meydana 
gelen roketli saldırı da 45 sivil hayatını kaybet-
ti.
29. Pakistan’da Karaçi-İslamabad seferine ya-
pan bir yolcu uçağının dağa çarpması sonucu 
152 kişi hayatını kaybetti.
30. Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan 
Bozyaka Gölet’ine yüzmek için giren 4 kişi bo-
ğuldu.
31. Rusya’da meydana gelen orman yangınla-
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rında 90 bin hektarlık alan yandı. 15 kişi de 
hayatını kaybetti.
-Eski Devlet Üretme Çiftliği Genel Müdürü ve 
Danışma Meclisi Üyesi Recep Meriç Ankara’da 
öldü.

Ağustos

2. Müzisyen ve tiyatro sanatçısı Muammer 
Garalı Ankara’da öldü.
-Bisiklet Hırsızları ve Leopar gibi önemli film-
lerin senaristi Suso Cecchi D’Amico Roma’da 
öldü.
3. Rusya’nın Sibirya bölgesinde iç hatlar safe-
rini yapan bir uçağın düşmesi sonucu 15 kişi 
hayatını kaybetti.
4. Türk kökenli Londra Belediye Başkanı Boris 
Joihnson İstanbul’a geldi.
5. Washington Post, dünyanın önde gelen ha-
ber dergisi Nwcck’i sattı.
6. Birleşik Arap Emirlikleri’nde 724 tutuklu 
Ramazan ayı nedeniyle Devlet Başkanı Halife 
Bin Zayid El Nahyan tarafından serbest bıra-
kıldı.
7. Meksika’nın Matamoros kentindeki bir ha-
pishanede iki çete arasında çıkan çatışmada 14 
mahkûm hayatını kaybetti.
-Macaristan’ın yeni Cumhurbaşkanı Pal 
Sehmilt yemin ederek görevine başladı.
8. Çin’de şiddetli yağışlar sonucu 80 kişi ha-
yatını kaybetti.
-Mardin Nusaybin’de PKK tarafından yere dö-
şenen kumandalı mayının patlaması sonucu 3 
uzman çavuş şehit oldu.
-Osmaniye’de 15 yaşında ehliyetsiz sürücünün 
kullandığı kamyonetin kaza yapması sonucu 5 
kişi hayatını kaybetti.
9. TEM Otoyolundan Ankara istikametine git-
mekte olan araç Bolu yakınlarında devrildi. 
İçinde bulunan İÜ Orman Fakültesinde görev-
li Prof. Dr. Asuman Efe, Prof. Dr. Necdet Aralı 
(Eski İGDAŞ Genel Müdürü), Prof. Dr. Ahmet 
Hızal hayatını kaybetti.
10. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eski 
öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Namık Şener öldü.
11. Oscar Ödüllü Amerikan artisti Patricia 
Neal öldü.
12. Çin’in Gansu eyaletinde şiddetle yağışla-
rın neden olduğu toprak kaymasında 338 kişi 
öldü. 1148 kişi de kayboldu.
13. ABD’li eski olimpiyat şampiyonu Sprinter 
Antonio Pettigrew otomobilinde ölü bulundu.
14. 1950 yıllarında Adana Lisesi’nde öğren-

ci iken füze çalışmaları yapan ve zamanın 
Başbakanı Adnan Menderes tarafından keşfe-
dilerek Amerika’ya eğitim için gönderilen İrfan 
Mavruk New York’ta öldü. Doğum yeri olan 
Adana’da toprağa verildi.
15. Türkiye’nin en eski doktorlarından Müeyyet 
Boratav İstanbul’da öldü.
-Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela 
Manastırı’nda 88 yıl aradan sonra ayin yapıl-
dı.
16. Amerikalı tanınmış caz şarkıcısı ve söz ya-
zarı Abbey Lincoln New York’ta öldü.
17. Gümüşhane eski milletvekili Necmettin 
Küçüker öldü.
-Devlet Tiyatroları sanatçısı Ahmet Alpay 
İzbırak İstanbul’da öldü.
-Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı 
Müzik bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ercivan 
Saydam İstanbul’da öldü.
-Şair Metin Güven Bursa’da öldü.
-Rize’nin merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde 
aşırı yağışlardan meydana gelen selde 13 kişi 
hayatını kaybetti.
-Romancı Reşat Nuri Güntekin’in kızı yazar 
Ela Güntekin öldü.
18. Yönetici, yazar Nurettin Dereli Ankara’da 
öldü.
-Deniz Eğitimi Merkez Komutanlığı’nda gö-
revli Albay Cihat Kalfa Marmaris Aksöz Deniz 
Üssü Subay Tesisleri’nde intihar etti.
19. Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Yüceler Balıkesir’in Burhaniye ilçe-
sinde öldü.
-İnsani Yardım Vakfı (İHH) Tanzanya bağlı 
özerk ada Zombina’da okul ve camii yaptırdı.
-Muğla’nın Fethiye ilçesi ormanlık alanda 2 bin 
kök Hint keneviri ele geçirildi.
-Ünlülerin estetikçisi Dr. Frank Ryon ABD’de 
trafik kazasında öldü.
20. Pakistan’da sel felaketinde 2 bin kişi haya-
tını kaybetti. Türkiye dünyaya yardım çağrısın-
da bulundu.
-Yeni Zelanda’da 58 balina sahile vurarak 
öldü.
-Tayland Mahkemesi, “ölüm taciri” olarak bi-
linen Rus silâh kaçakçısı Victor Bont’u ABD’ne 
iade etti.
21. İtalya’nın güneyindeki Calabria bölgesinde 
122 kaçak göçmen yakalandı.
22. Türk Silâhlı Kuvvetleri Pakistan’a yardım 
için nakliye uçağı gönderdi.
-Kastamonu Üniversitesi Rektör yardımcısı 
ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt 
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Beyribey öldü.
-Bangladeş’te sahte içki yüzünden 15 kişi ha-
yatını kaybetti. 
23. İran kendi ürettiği “Kerran” isimli uzun 
menzilli savaş uçağını “Savunma Sanayi 
Günü”nde tanıttı.
-İngiliz pop müziğinin yıldızlarından Charles 
Haddon Belçika’da bir müzik festivalinde in-
tihar etti.
-Pakistan’ın Pencap eyaletinde sele kapılan 
otobüste 20 kişi hayatını kaybetti.
-Emekli Tümgeneral, yazar Cevat Cahit 
Alparslan Bolu’da öldü.
24. Sabah namazına giden Hakkâri’nin Hacı 
Sait Camii’nin 31 yılık imamı Aziz Tan silâhlı 
saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
-Şili La Silla Gözlem Evi’nde bilim adamları 
dünyada en az 100 ışık yılı uzaklıkta 7 geze-
genli bir güneş sistemi olduğu keşfetti.
25. Rizeli yazar İhsan Topaloğlu öldü.
-Tiyatro ve sinema sanatçısı Osman Nuri 
Ergün İstanbul’da öldü.
-Kızılay ve Sabah gazetesinin düzenlediği 
“İyilik Treni” 500 ton yardımla Pakistan’a git-
ti.
26. Gökten Üç Elma Düştü ve Cennet Çocukları 
isimli TV dizisinde rol alan tiyatro sanatçısı 
Deniz Gönenç Sümer Ankara’da öldü.
27. Özbekistan Senatosu bağımsızlığın 19. yı-
lında genel af ilan etti.
28. Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı 
Hasan Polat İstanbul’da öldü.
-İstanbul’da yapılacak olan Dünya Basketbol 
Şampiyonası’nın resmî açılış töreni TBMM 
Başkanı Mehmet Ali Şahin tarafından İstanbul 
Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı.
-Kıbrıslı işadamı Asil Nadir 17 yıl sonra 
İngiltere’ye döndü.
29. Gazeteci Kemal Morali İzmir’de öldü.
-Rusya Müftüler Konseyi Başkanlığı, Türkiye 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın desteği ile 
Moskova Zafer Parkı’nda iftar çadırı kurdu.
-Diyarbakır’da bir LPG tankı içinde 65 kg. pat-
layıcı ele geçirildi.
-Venezüella’da “Ulusal Muhafız Askerleri”ni 
taşıyan helikopter düştü 10 asker öldü.
-Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin to-
runu, Atatürk Üniversitesi İbrahim Hakkı 
Araştırma Merkezi eski müdürü Feyyaz 
İbrahim Hakkıoğlu öldü.
-Emekli Tokyo Büyükelçi Solmaz Ünaydın 
öldü. 
30. Güney Amerika ülkelerinden Ekvator’da 

bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması 
sonunda 38 kişi hayatını kaybetti.
-Birleşik Arap Emirlikleri’nin ticaret merke-
zi olan Dubai’de bir konferans sonunda 125 
Filipinli aynı anda Müslüman oldu.
-Suriye’nin başkenti Şam’ın Mar Takla 
Bölgesinde Roma dönemine ait toplu mezar 
bulundu.
31. Konya Tavşansalı Yaylasında derin dondu-
rucuya giren 4 kardeş havasızlıktan hayatını 
kaybetti.
-Bursa eski Belediye Başkanı ve milletvekili 
Em. Alb. İsmet Tongaç öldü.
-İzmir Eğe Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Hayvan Yetiştirme Anabil Dalı emekli öğretim 
üyesi Prof. Dr. Çetin Koçak İzmir’de öldü.

Eylül

1. Rus askerî istihbaratın önemli isimlerinden 
“Çeçen avcısı” diye anılan General Yuri İvanov 
Hatay’ın Çevlik köyünde ölü bulundu.
-Eski Almanya Münih Başkonsolosluğu Din 
Hizmetleri Ataşesi ve DİB Din İşleri Yüksek 
Kurulu Uzmanı Mehmet Kaymakçı öldü.
2. ABD Başkanı Barac Oboma “Irak’ı özgürleş-
tirme operasyonu sona erdi. Artık ülke içindeki 
sorunlara ağırlık vermenin zamanıdır” dedi.
3. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Sakız Adası 
yakınlarında 115 kaçak göçmeni yakaladı.
-İstanbul Boğazı’ndan 315 metre uzunluğunda 
Bahama bayraklı dökme yük gemisi geçti.
-Doğrudan barış görüşmelerine ABD’de başla-
yan İsrail ve Filistin’e Mısır, Ürdün ve ABD’de 
dahil oldu.
4. Devrimci 78’liler Federasyonu tarafından 
Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “12 Eylül 
Utanç Müzesi” açıldı.
-ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael 
Mullen resmî bir ziyaret için Ankara’ya geldi.
-Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Salih Necdet Malikoğlu Kadıköy Bostancı 
sahilinde bisiklet sporu yaparken düşerek ha-
yatını kaybetti.
-İngiltere’nin matematik dahisi 15 yaşındaki 
Arran Fenandez dünyanın sayılı üniversitele-
rinden Cambridge’yi girmeyi hak kazandı.
5. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de MS 3 
yüz yıla ait seramik çömlekler bulundu.
-Azerbaycan Devlet sanatçısı ve Bilkent 
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 
Yaylı Sazlar Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Server 
Ganiyev Ankara’da öldü.
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-KPSS operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı.
-Pulitzer Ödüllü Amerikalı siyası karikatürist 
Paul Conrad öldü.
6. Eski Antalya Belediye Başkanı Menderes 
Türel’in babası gazeteci Suphi Türel öldü.
-Tarihçi Ziya Nur Aksun İstanbul’da öldü.
-İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı Süleyman 
Balçın İstanbul’da öldü.
8. Tacikistan İslam Merkezi Ulemalar Şurası 
Başkanı Hacı Amanulla Nematzade öldü.
9. Irak’ta gazeteci Sabah el Hayat öldürüldü.
-Nijerya’nın Bavşi şehrinde bir hapishane dü-
zenlenen silâhlı baskın da 372 mahkûm kaçtı.
-Rusya’nın Kuzey Osetya’nın başkenti 
Vladikavkoza’da bir pazar yerinde düzenlenen 
intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.
10. Trabzon’un yetiştirdiği ünlü hafızlardan 
Muharrem Aslantürk İstanbul’da öldü.
-Grekoromen Millî Takım’dan Selçuk 
Çebi, Moskova’da yapılan Dünya Güreş 
Şampiyonası’nda rakibi yenerek şampiyon 
oldu.
11. Erciyes Üniversitesi kurucu Rektörü ve 
AIDS’ten Korunma Derneği’nin (AKAD) baş-
kanı Prof. Dr. Hüseyin Sipahioğlu Antalya’nın 
Alanya ilçesinde öldü.
12. Anayasa değişikliği halk oylamasına sunul-
du.
-Şair, yazar Osman Olcay Yazıcı İstanbul’da 
öldü.
-İran’da doğalgaz boru hattında meydana ge-
len patlamada 10 kişi hayatını kaybetti.
-Basketbol Millî Takımı Dünya Basketbol 
Şampiyonası’nda Sırbistan’ı yenerek finale 
yükseldi.
13. İstanbul Başakşehir’de meyanda gelen zin-
cirleme trafik kazasında 11 kişi hayatını kay-
betti.
-Yeni Dalga Akımı’nın temsilcilerinden Fransız 
sinemacısı Claude Chabrel Paris’te öldü.
-Anayasa oylamasının sonuçları belli oldu: 
Buna göre Evet % 58, Hayır % 42.
14. Eski millî bisikletçi Hasan sert Romanya’da 
trafik kazasında hayatını kaybetti.
-Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Çevre 
Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. 
Süleyman Mazlum intihar etti.
-Vakit gazetesi imtiyaz sahibi Nuri Aykon 
Balıkesir’de öldü.
Türk sporcusu Gürkan Genç “doğa için pedal-
la” ismini verdiği proje kapsamında bisikleti 
ile 3 Nisan’da Samsun’dan çıkarak Gürcistan, 

Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Tacikistan ve Kırgızistan’ın geçerek Çin’in 
Kaşgar kentine vardı.
15. Uluslar Arası Basın Enstitüsü 60. Kuruluş 
yıldönümünde dünyanın çeşitli ülkelerinden 
60 gazeteciyi “Basın kahramanı” ilan etti.
-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ga-
zeteci Hrant Dink davasında Türkiye’yi 133 bin 
595 avro ödemeye mahkûm etti.
-Tapu Kadostra eski Genel Müdürü ve Türkiye 
Futbol Federasyonu Başkanı Halim Çorbalı 
Marmaris’te öldü.
16. Hakkâri’ye bağlı Durankaya beldesi yakın-
larında bir minibüsün mayına çarpması so-
nunda 8 kişi hayatını kaybetti.
-Sri Lanka’nın doğusunda meydana gelen pat-
lamada 60 kişi hayatını kaybetti.
17. Pakistan Birleşik Millî Parti’nin önemli 
isimlerinden ve İngiltere’de yaşayan Dr. İmran 
Faruk Londra’daki evinin önünde ölü bulun-
du.
-Meksika’da uyuşturucu çeteleri ile çıkan çatış-
mada 41 kişi hayatını kaybetti.
-Çek Cumhuriyeti’nin eski kültür Bakanı oyun-
cu Martin Stepanek başkent Prag’da intihar 
etti.
18. Pakistan ile Afganistan sınırı yakınlarında 
iki aşiret arasında çıkan çatışmada 102 kişi ha-
yatını kaybetti.
-Cumhurbaşkanı Abdullah Gün 65. Dönem 
Birleşmiş Milletler Genel kuruluna katılmak 
üzere ABD’ne gitti.
-Antalya’da düzenlenen Dünya Halter 
Şampiyonası’nda millî sporcu Nurcan Taylan 
Dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
-Avrupa’da sürgün yaşayan Çeçen lider Ahmet 
Zakayev Polonya’da tutuklandı.
19. İstanbul eski valisi Rıdvan Yeniçeri 
Ankara’da öldü.
-Gazeteci Tahir Medya öldü.
-Eski Türkiye İşverenler Konfederasyonu 
TİSK’in Danışma Komitesi üyesi Dr. Nihat 
Yüksel İstanbul’da öldü.
20. Van’ın Akdamar Adası’na gelen 4 bin 
Ermeni 95 yıl sonra Surp Hac Kilisesi’nde ayin 
yaptı.
-Tacikistan’da operasyona giden askerî kon-
voya yapılan saldırı sonunda 40 kişi hayatını 
kaybetti.
-İngiltere’yi ziyaret eden Papa 16. Benediktur 
Hyde Park’ta 80 bin kişiye barış çağrısı yaptı.
-Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evde yapı-
lan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 100 
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parça tarihi eser bulundu.
-Fenerbahçe Kulübü eski Ankara temsilcisi ve 
Yüksek Divan Kurulu üyesi Naci İlhan Barlas 
İstanbul’da öldü.
-Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yakınlarında 
meydana gelen trafik kazasında bir aileden 6 
kişi hayatını kaybetti.
-İsveç’te yapılan seçimleri % 49 oy alan 
Başbakan Frerdik Rein Feldt liderliğindeki 
Sağ Parti kazandı.
21. Afganistan’da Nato helikopterinin düşmesi 
sonucunda 9 asker hayatını kaybetti.
-Danıştay Başsavcılığına Danıştay 7.Daire 
Başkanı Turgut Candan seçildi.
22. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan 
görevinden istifa etti. Yerinde vekâleten İTÜ 
öğretim üyesi Ali Demir atandı.
23. Dünya Halter Şampiyonasında Mete Binay 
koparmada 160 kilo ağırlığı kaldırarak altın 
madalya kazandı.
-Ankara 10 Sulh Hukuku Mahkemesi Saadeti 
Partisi’ni olan genel kurula gitmesi için kayyu-
ma devretti.
24. Ünlü Amerikan pop yıldızı Eddie Fisker 
öldü.
-”Tarihi Sarıyer Muhallebicisi” diye ünlenen 
hayırsever işadamı Recai Göçmen İstanbul’da 
öldü.
-Amerika’da eşini ve üvey oğlunu öldüren 41 
yaşındaki bir kadın idam edildi.
25. Eski Nokta Dergisi haber müdürü, gazeteci 
Emin Tanyar öldü.
-Rejisör, tiyatro oyuncusu, öğretim üyesi 
Ensar Kılıç Ankara’da öldü.
-Bestekâr İsmail Hakkı Özkan İstanbul’da 
öldü.
28. Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Ecder 
Akışık Ankara’da öldü.
-Tiyatro sanatçısı Beklan Algan tedavi gördü-
ğü ABD’de öldü.
-Batman C.Savcılığınca yönetilen ilaç yolsuz-
luğu kapsamında Ankara, Van, Diyarbakır ve 
Batman’da 32 doktor gözetim altına alındı.
29. RTÜK üyesi Mehmet Dadak Ankara’da 
öldü.
-Eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı 
Devrimci Karargâh Örgütü soruşturması kap-
samında tutuklandı.
-Eski Askerî Yargıtay Başkanı Em. Tuğgeneral 
Hakkı Erkan Ankara’da öldü.
30. Amerikalı yönetmen Arthur Penn öldü.

Ekim

1. MHP lideri Devlet Bahçeli Selçuklu 
Hükümdarı Sultan Alparslan’ın 1064 yılında 
fethettiği eski Ermeni katedrali olan Fetih ca-
miinde Cuma namazı kıldı.
-ABD eski başkanı Bill Clinton İstanbul Bilgi 
Üniversitesinde konferans verdi. 
-Savarona Yatı’nda yapılan fuhuş baskınında 6 
kişi tutuklandı.
-Saadet Partisi Genel başkanı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş genel başkanlıktan ve partisinde is-
tifa etti.
-Ekvator’da meydana gelen olaylar nedeniyle 
sıkıyönetim ilan edildi.
2. Endonezya’nın Java eyaletinde iki trenini 
çarpışması sonunda 36 kişi hayatını kaybetti.
-Afganistan’da 5 NATO askeri öldürüldü.
-Venezüella’nın Tocoron Cezaevinde başlayan 
isyan sırasında 16 mahkûm hayatını kaybetti.
3. Romancı Orhan Pamuk’a ABD’de “Norman 
Mailler Yaşam Boyu Başarı Ödülü” verildi.
-Ardahan’ın merkeze bağlı Karagöl mahalle-
sindeki bir apartmanın temelinde toplu mezar 
bulundu.
-Çin’in Şanşi eyaletinde inşaat halindeki 4 katlı 
bir binanın çökmesi sonucunda 8 kişinin haya-
tını kaybetti.
-İstanbul’da “Siyer Araştırmaları Merkezi” ku-
ruldu.
4. Dünya Süpersport Şampiyonasında millî 
motosikletçi Kenan Sofuoğlu dünya şampiyo-
nu oldu.
-İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından 
düzenlenen “Uluslar Arası Bediüzzaman 
Sempozyumu”nda konuşan Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, “Said Nursi rejim 
düşmanı değil, Cumhuriyetin tutkulu savunu-
cusudur” dedi.
-Gazeteci Turhan Ilgaz İstanbul’da öldü.
-Macar asıllı ABD’li ünlü oyuncu Tony Curtis 
öldü.
5. Nobel Fizik Ödülü Hollandalı ilim adamı 
Andre Geim ve Rus kökenli İngiliz vatandaşı 
Konstantin Novo Selova’ya verildi.
-Nobel Tıp Ödülü İngiliz Profesör Robert 
Edwares’e verildi.
-Gazeteci Müslim Köylü Kocaeli’nin körfez il-
çesinde öldü.
7. Anayasa Mahkemesi üyeliğine Sayıştay genel 
kurulunca belirlenen üç üye arasından Hicabi 
Dursun seçildi.
-Ünlü cerrah, yazar Prof. Dr. Tarık Minkari 
öldü.
-Ticaret Borsası eski Meclis Başkanı İ.Ekrem 
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Şeker öldü.
8. Genelkurmay eski başkanlarından Em. 
Orgeneral Necdet Öztorun İstanbul’da öldü.
9. 2010 yılı Nobel Barış Ödülü Çinli İnsan 
Hakları savunucusu Liu Şiaobo’ya verildi.
-Ünlü üroloji uzmanı Prof. Dr. Ziya Kırkalı 
ABD Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü 
Üroloji Bölüm Başkanlığına atandı.
10. Pakistan’da ABD’ne ait insansız uçakla ya-
pılan füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti.
-Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMD) 
üyeleri Ankara’da yürüyüş yaptı.
-Güney Kore’de yazdığı kitaplarla “Mutluluk 
Doktoru” diye ünlenen yazar Choı Yoon Hce 
intihar etti.
-Alman Müslüman yazar, mütercim H. Ahmet 
Schmiede öldü.
11. Tiyatro sanatçısı Mehmet Günay İstanbul’da 
öldü.
12. Kadir Özbek, Musa Tekin, Suna Türkoğlu, 
Orhan cem Erbük, Fatma Anıl Genç, Hatice 
Korman, Ayşe Albayrak Doğan Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğinde istifa etti.
13. İran’ın batısında Hürremabad yakınların-
da bir askerî üste meydana gelen patlamada 18 
kişi hayatını kaybetti.
-Ukrayna’da tren ile otobüsünü çarpışması so-
nunda 40 kişi hayatını kaybetti.
-Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Başbakanlık 
Müsteşar yardımcısı Dr. Adnan Ertem atandı.
14. Fenerbahçe Kulübü’nün eski kalecilerin-
den Hazım Cantez öldü.
-Ankara Barosu Başkanlığı’na Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu seçildi.
15. Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Deniz 
Som İstanbul’da öldü.
16. Çin’in Henan eyaletinde bir kömür ocağın-
da meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını 
kaybetti.
-İlk damperli kamyon kasası üreten firmanın 
kurucularından işadamı Hamdi Beşar öldü.
17. Kıtalar Arası İstanbul Avrasya 
Maratonu’nda 15 km koşuda bayanlarda 
Kenyalı Emily Chebet, erkeklerde ise Etopyalı 
Ayele Woldegiorsis birinci oldu.
-Saadet Partisi olağan kongresinde gelen baş-
kanlığı Necmettin Erbakan seçildi.
-Türkiye Yeşilay cemiyeti Genel başkanlığına 
Av. Muharrem Balcı seçildi.
19. Gazeteci, yazar Şiar Yalçın Ankara’da 
öldü.
-Prof. Dr. Maruf Önal İstanbul’da öldü.
20. Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan 

Cumhuriyeti’nde Parlamento binası ve Tarım 
Bakanlığı’na yapılan silâhlı saldırıda 7 kişi ha-
yatını kaybetti. 17 kişide yaralandı.
-Egebank davasında yargılanan Murat Demirel 
17 yıl 6 ay hapse mahkûm oldu.
21. Harp Akademileri eski Komutanı Em. 
Orgeneral Sabri Deliş İstanbul’da öldü.
24. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. 
Durmuş Hocaoğlu İstanbul’da öldü.
-Denizli’nin Buldan ilçesi Yenice Kent Belediye 
Başkanı Nail Sancak bıçaklı saldırı sonucunda 
hayatını kaybetti.
25. Kültür Bakanlığı Türk Müziği Topluluğu 
sanatçısı bestekâr Yahya Seyyitgil İstanbul’da 
öldü.
-42 ülkeden yaklaşık 300 İslam âliminin ka-
tıldığı “Âlimler Toplantısı” WoW Otel’de 
yapıldı. Din önderlerinden Mahmut 
Ustamahmutoğlu’na “İslam’a Üstün Hizmet 
Ödülü” verildi.
26. Eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Niyazi 
Ünsal öldü.
27. Eski Arjantin Cumhurbaşkanı Nestor 
Kirchnen öldü.
29. Eski millî futbolcu Neşet Güriş İstanbul’da 
öldü.
-Oscar Ödüllü, yapımcı Lisa Blount öldü.
30. Hürriyet gazetesi başyazarı Oktay Ekşi ga-
zeteden istifa etti.
-Pakistan eski devlet başkanı Faruk Leghari 
öldü.
31. Orta Amerika ülkelerinden Handuras San 
Pedru şehrinde bir futbol sahasına silâhla gi-
ren kişilerin açtığı ateş sonunda 14 kişi hayatını 
kaybetti.
-Hindistan’da bir feribotun batması sonucu 16 
kişi öldü.
-Brezilya’da ilk Devlet başkanı olarak Dilma 
Rouselff seçildi.
-Hollandalı yazar Harry Mulisch öldü.

Kasım

1. Türkiye gazetesi yazarlarından Ömer 
Öztürkmen İstanbul’da öldü.
2. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş tarafından 
“Halkın Sesi” partisi kuruldu.
-Araştırmacı yazar Cemal Şener öldü.
-Küçükçekmece eski belediye başkanı Nurettin 
Şen silâhlı bir saldırı sonunda öldürüldü.
-Balıkesir eski Danışma Meclisi üyesi Em. 
Tuğgenaral İbrahim Barutçugil İstanbul’da 
öldü.
3. Eski Konya milletvekili Mehmet Necati 
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Kalaycıoğlu Ankara’da öldü.
-Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen 
bombalı saldırıda 76 kişi hayatını kaybetti.
4. Rusya eski Başbakanı Victor Çernomirdin 
öldü.
7. Beyin cerrahinin kurucusu emekli öğretim 
üyesi Prof. Dr. Erdem Tunçbey İzmir’de öldü.
8. Sinema ve tiyatro oyuncusu Misak Toros 
İstanbul’da öldü.
-İstanbul Barosu Başkanlığına Doç. Dr. Ümit 
Kocasakal seçildi.
-Hakkâri’de mayın patlaması sonucu şehit 
olan 6 asker ile olarak Tuğgeneral Zeki Eş tu-
tuklandı.
-Gazeteci Mustafa Kanbur öldü.
9. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e İngiltere 
Kraliyet Uluslar Arası İlişkiler Enstitü’sü ta-
rafından 2010 Ödülü kraliçe 2. Elizabeth tara-
fından törenle verildi. 
10. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Bardakoğlu görevinden ayrıldı. Yerine başkan 
yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Görmez atandı.
-Dizi oyuncusu Sadık Türker İstanbul’da öldü.
-Kâbe anahtarını elinde bulunduran Kureyş 
Kablesi’nden Abdülaziz El Eşşeybi öldü.
11. Devlet eski Bakanı Mehmet Gülcegün 
Ankara’da öldü.
12. Elazığlı halk sanatçısı Enver Demirbağ 
Elazığ’da öldü.
-Güney Kore’de yaşlılar Evinde çıkan yangın-
da 10 kişi hayatını kaybetti.
-Tiyatro sanatçısı ve edebiyat eserleri yorum-
cusu Sacit Onan İstanbul’da öldü.
14. Gazeteci Kadri Özen Ankara’da öldü.
15. Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya’da 
meydana g elen şiddet olaylarında 29 kişi ha-
yatını kaybetti.
16. Çin’in Çanghay şehrinde 28 katlı bir kulede 
çıkan yangında 53 kişi hayatını kaybetti.
-Fenerbahçe ve millî takım eski futbolcuların-
dan Selahattin Torkel İstanbul’da öldü.
17. Kütahyalı ünlü çini ustası Sıtkı Olçar teda-
vi gördüğü İstanbul Amerikan Hastanesi’nde 
öldü.
-Şair, eski Ankara milletvekili Sururi Baykal 
öldü.
18. Hindistan’da 5 katlı bir binanın çökmesi 
sonucu 65 kişi hayatını kaybetti. 105 kişi de 
yaralandı.
-Şanlıurfa Ak Parti milletvekili Mustafa Kuş 
Ankara’da öldü.
-Polonyalı besteci Heryk Mykolz Göreceki 
öldü.
-Çanakkale eski milletvekili Orhan Canan 

öldü.
19. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan Cumhuriyet Tarihinin en büyük vergi 
affını açıkladı.
-Türkiye Birleşik Komünist Partisi kurucusu 
Nihat Sargın öldü.
20. Hindistan’da askerî bir helikopterin düş-
mesi sonucu 12 asker hayatını kaybetti.
21. İstanbul ve Meksika başkenti Mexico City 
arasında “Kardeş Şehir” protokolü imzalandı.
-TRT İstanbul Radyosu eski sanatçısı, orkestra 
şefi Zekai Apaydın öldü.
-İngiltere’nin başkenti Londra’da 10 bin kişi-
nin katıldığı gösteride Afganistan Savaşı pro-
testo edildi.
-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Teşkilatı (2010-2013) Başkanlığına seçildi.
-Türkiye’de ilk kadın emniyet müdürü Şerife 
Feriha Sanenk Antalya’da öldü.
22. Eski Kayseri milletvekili Şevket Doğan 
Ankara’da öldü.
-Eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Halli Nüzhet 
Gorol öldü.
23. Kamboçya’da bir festival’de çıkan izdiham-
da 378 kişi hayatını kaybetti.
24. Jandarma Tuğgeneral Halil Helvacıoğlu 
İçişleri Bakanı tarafından açığa alındı.
-Tuğgeneral Gürbüz Kaya ile Tümamiral 
Abdullah Gavnemoğlu Millî Savunma Bakanı 
tarafından açığa alındı.
25. Eski İzmit Belediye Başkanı ve Kocaeli Spor 
Başkanı Necati Gençoğlu öldü.
26. Tiyatro ve dizi oyuncusu Onur Bayraktar 
motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
27. Prof.Dr Orhan Okay’a Türk Kültürüne 
Hizmet Vakfı tarafından ödül verildi.
28. Seyit Abdülhaıkim Ceylani’nin torunu Seyit 
Muhammed Efendinin oğlu, Sümerbank eski 
genel müdürü Hızır Ceylan öldü.
27. Afganistan’ın Paktika eyaleti polis merkezi-
ne düzenlenen bombalı saldırıda 12 polis öldü, 
16 kişide yaralandı.
28. Tarihi Haydarpaşa Gar’ının üst katında 
yangın çıktı.
-İran’ın Tahran Üniversitesi Nükleer 
Mühendisliği Fakültesinde görevli mühendis 
Mecid Şehriyar bir saldırı sonucunda öldürül-
dü.
29. Amerikalı aktör Leslie Nielsen öldü.
-Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Belediye 
Başkanı Mehmet Koçum kalp krizinden öldü.
-Albayrak Holding kurucusu Ahmet Albayrak 
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İstanbul’da öldü.
30. Kıbrıslı şair, yazar Fikret Demirağ 
İstanbul’da öldü.
-Türkiye’nin ilk şehir planlamacısı yüksük mi-
mar Aron Angel İstanbul’da öldü.
-İtalyan sine yönetmeni Mario Monicelli 
Roma’da tedavi gördüğü hastanenin pencere-
sinden atlayarak intihar etti.
-Wıkılealaks internet sitesinde ABD diplomat-
larının gizli belgeleri açıklandı.

Aralık

1. Nakşibendi Tarikatı’nın önde gelenlerin-
den Muhammed Said Fırat tedavi gördüğü 
Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesinde öldü.
2. Ünlü Rus şairi Sella Ahmaduline Moskova’da 
öldü.
3. İsrail’in Hanuka Bayramında meydana ge-
len orman yangınında cezaevinde aracında 
bulunan 40 gardiyan hayatını kaybetti.
-Söz yazarı Mustafa Sevilen Çanakkale’nin 
Ayvalık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 
öldü.
8. Çin’de meydana gelen maden kazasında 30 
kişi hayatını kaybetti.
-ABD’nin gizli diplomatik yazışmalarını yayın-
layan Wıkileas Sitesi kurucusu Julian Assege 
İngiltere’de tutuklandı.
9. Tiyatro sanatçısı Deniz Uyguner İstanbul’da 
öldü.
-Eski Tekirdağ müftüsü M. Ali Sula İstanbul’da 
geçirdiği bir trafik kazında hayatını kaybetti.
10. Nevşehirli hayırsever işadamı Rasim Üzer 
öldü.
12. Ürdün’de iki futbol takımı tarafları arasın-
da çıkan çatışmada 250 kişi yaralandı.
-Kerküklü Türk Halk Müziği sanatçısı 
Abdurrahman Kızılay Ankara’da öldü.
-Avrupa dördüncü ve Balkan Şampiyonası 
olan eski güreşçi, antrenör Nahit Taşer öldü.
13. Endonezya’nın Merapi Yanardağı’nın pat-
laması sonucunda 240 kişi hayatını kaybetti.
14. Amerikan dış politikasının önemli isim-
lerinden biri olan Prof. Richard Halbraoke 
öldü.
16. Afyonkarahisar, Kastamonu, Kırklareli, 
Nevşehir ve Kahramanmaraş valileri merkeze 
alındı.
-Rusya Federasyonu’na bağlı Kabarday-Balkar 
Cumhuriyeti Müftüsü Anas Pşihasev kimliği 

belirsiz kişi tarafından öldürüldü.
17. Eski Ankara milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu öldü.
-Sinema tarihçisi Nijat Özon Ankara’da öldü.
-Eski Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve 
Anayasa Mahkemesi Üyesi Ali Hüner Ankara’da 
öldü.
18. İsrail Havayolları EL AL’ın Türkiye genel 
müdürü Mashe Cohen Belgrat Ormanı’nda in-
tihar etti.
-Pembe Panter filmi ile tanınan Amerikalı yö-
netmen Blake Edwards öldü.
-Lübnanlı yönetmen klip çekmek için geldiği 
Alsancak Garı’nda 25 bin voltluk akıma kapıla-
rak hayatını kaybetti.
19. Bangladeş’in Surma Nehri’nde bir teknene 
batması sonucu 35 kişi hayatını kaybetti.
20. EURO’nun mimarlarından İtalyan ekono-
mist ve politikacı Tommaso Padoa-Schioppa 
öldü.
21. Özbekistan’ın ünlü yazarı ve milletvekili 
Pirimkul Kadirov Taşkent’te öldü.
-Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi ve millet-
vekili, bestekâr Necip Mirkelamoğlu İzmir’de 
öldü.
22. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)’nin dö-
nem başkanlığına Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül seçildi.
25. Pakistan’ın Bacur bölgesi Khar kasabasın-
da meydana gelen intihar saldırısında 40 kişi 
hayatını kaybetti.
-Ressam Ferruh Başağa İstanbul’da öldü.
26. Eski Malatya milletvekili Mehmet zeki 
Tulunay Ankara’da öldü.
-Yazar, araştırmacı Ali Uğur İstanbul’da öldü.
-Hindistan’ın Utar Pradesh eyaletinde bir oto-
büsün minibüs ile çarpışması sonucu 34 kişi 
hayatını kaybetti.
27. Eski Antalya milletvekili Fikret Badazlı 
öldü.
28. AÜ Eğitim Fakültesi emekli öğretim üyesi 
Prof.Dr. Haydar Taymaz öldü.
29. Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Teana 
Marie Kaliforniya’daki evinde ölü bulundu.
30. Amerikalı ünlü caz piyanisti ve besteci Bill 
Taylor New York’ta öldü.

Kayıplar

Selçuk Sümer (1941-2010): Gazeteci. 
Ağrı’da doğdu. Zafer gazetesinde mesleğe baş-
ladı. Gazeteciler Cemiyeti başkan vekili oldu. 



476 / OLAYLAr VE İNSANLAr

Anadolu Ajansı Genel Müdür yardımcılığı yap-
tı. Ankara Spor Yazarları Derneği kurucuları 
arasında yer aldı. 2010’da Ankara’da öldü.

Ahmet Nuri Erikoğlu (1923-2010): 
İşadamı. Denizli’de doğdu. İş hayatına dök-
mecilik ile başladı. 1959 yılında bakır elekt-
roliz tesisi kurdu. Sanayi sitesi yaptı. Denizli 
Sanayi Odası Başkanlığına seçildi. Erikoğlu 
Holdingi kurarak yönetim kurulu başka-
nı oldu. Hayırseverliği ile tanındı. 2010’da 
Denizli’de öldü. 

Dr. Kemal Demir (1921-2010): Eski 
Sağlık Bakanı. Sürmene’de doğdu. İÜ Tıp 
Fakültesinden mezun oldu. Göğüs hastalıkları 
ihtisası gördü. Düzce’de serbest hekimlik yap-
tı. Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı oldu. Politik hayatın-
dan sonra uzun yıllar Kızılay genel başkanlığı-
nı yürüttü. 2009’da İstanbul’da öldü.

Saif Banvi (1945-2010): Pakistanlı şair, ga-
zeteci. Tahsili tamamladıktan sonra Devrimci 
Öğrenci Örgütü’ne girdi. Edebiyat öğretmenli-
ği yaptı. Pakistan Komünist Partisine üye oldu. 
Daily News gazetesinde Muhammed Rahim 
adı ile yazılar yazdı. 2010’da Karaçi’de öldü.

İzzet Yıldız (1926-2010): Gazeteci. Ahlât’ta 
doğdu. 1952 yılında Diyarbakır’da Sesleniş 
gazetesinde mesleğe başladı. Yeni Sabah, 
Tercüman, Dünya, Akşam ve Zaman gazetele-
rinde çalıştı. Türk Haberler Ajansı’nda görev 
aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve 
sürekli basın kartı sahibi oldu. 2010’da yılında 
öldü. Eseri: Bizim Eller.

İhsan Devrim (1914-2010): Tiyatro sa-
natçısı. İstanbul’da doğdu. Darüşşefaka’dan 
mezun oldu. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda ça-
lıştı. Burhan Arpat ile birlikte ABC Kitapevi’ni 
kurdu. Yeni Hayat, Zeybek Ateşi TV dizilerin-
de rol aldı. 2010’da İstanbul’da öldü ve Aşiyan 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. Eserleri: Evimiz, 
Hatıralar, Yemen Türküsü.

Kemal Işık (1934-2010): TÜPRAŞ eski 
genel müdürü. Siirt’te doğdu. İstanbul Yıldız 
Üniversitesi Makine Yüksek Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. TPAO ve Petrol 

Ofisi’nde genel müdürlük yaptı. 2010’da 
İstanbul’da öldü ve Edirnekapı Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.

Saltuk Kaplangı (1932-2010): Tiyatro 
ve sinema sanatçısı. Tekirdağ Çorlu’da 
doğdu. İstanbul Şehir Tiyatrosu ile Çocuk 
Tiyatrosu’nda çalıştı. Yönetmenlik ve sahne 
amirliği görevlerinde bulundu. TV dizilerinde 
rol aldı. 2010’da yılında İstanbul’da öldü.

A. Mennan Erşanlı (-2010): İşadamı. 
Kilis’te doğdu. Ticarete atıldı. Erşan Otelleri’ni 
kurdu. Yardımseverliği ile tanındı. Kilis 
Yardımlaşma Derneği’nde yöneticilik yap-
tı. 2010’da Ankara’da öldü ve Cebeci Asri 
Mezarlık’ta toprağa verildi. Eser: Kilis’ten 
Ankara’ya Uzanan Bir Başarının Öyküsü A. 
Mennan Erşanlı. Yazan: Nejat Taşkın (1998).

Prof. Dr. Reha Oğuz Türkan (1920-
2010): Tarihçi, yazar. İstanbul’da doğdu. 
Galatasaray ve Kabataş liselerinde öğrenim 
gördü. AÜ Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 
İstanbul Üniversitesinde tarih ve türkoloji dal-
larında ihtisas yaptı. ABD Columbia ve CCNY 
Üniversitelerinde görev aldı. Türkiye’de Yay-
Kur Öğretim Üniversitesini kurdu. Profesörlüğe 
yükseldi. Yayıncılık ve yazarlık yaptı. Çevrecilik 
ve eğitim kamplarını kurdu. 2010’da öldü. 
Eserleri: Türkçülüğü Giriş, Milliyetçiliğe 
Doğru, Tabutluktan Gurbete, Yenilenmiş 
Türk Destanları ve Hikâyeleri, Biz Kimiz, Türk 
Milliyetçiliğinin Kısa Tarihi, Kızılderililer ve 
Türkler, 21. Yüzyılın Milliyetçiliği.

Dinçer Sezgin (1939-2010): Gazeteci. 
İzmir Torbalı’da doğdu. Çanakkale Öğretmen 
Okulu ile Eğitim Enstitüsünün Edebiyat bö-
lümünden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik 
yaptı. Daha sonra TRT’de görev aldı. Spikerlik 
olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra Radikal, 
Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde köşe ya-
zıları yazdı. Türk Dili, Gösteri ve Oluşum der-
gilerinde şiirleri yayınlandı. 2010’da İzmir’de 
öldü. Eserleri: Düş Sokağı Çocukları, İzmir 
Resimleri, Geçmişe Bakan Kadın, Gözlerinde 
Mavi Kuşlar, Bir Şişe Gözyaşı, Çılgın Geliyor, 
Lastik Top, Sır Gecesi, Tek Kurşun.

Vedia Bleda (1916-2010): Gazeteci. 
İstanbul’da doğdu. Yüksek İktisat ve Ticaret 
Okulundan mezun oldu. Tercüman gazete-
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sinde mesleğe başladı. Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti üyesi oldu. Basın şeref kartı sahibi 
oldu. 2010’da İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. Eric Segal (1937-2010): Yazar, 
romancı. Amerika’nın New York kentinde 
doğdu. Harvard Üniversitesinde eğitim gördü. 
Öğretim üyeliği yaparak profesörlüğe yüksel-
di. Yazdığı aşk romanları ile tanındı. 2010’da 
öldü. Eserleri: Aşk Hikâyesi, Peri Masalı, 
Oliver’in Hikâyesi, Doktorlar, Komodinin 
Ölümü.

Orhan Alp (1919-2010): Eski ba-
kan. Isparta’da doğdu. Berlin Teknik 
Üniversitesinde mezun oldu. Makine yüksek 
mühendisi olarak ODTÜ’de öğretim üyeliği 
yaptı. Ankara milletvekili olarak meclise girdi. 
Bayındırlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları 
yaptı. 2010’da Ankara’da öldü. 

Hüseyin Bulut (1970 -2010): Gazeteci. 
Kütahya’da doğdu. Mesleğe Türkiye gazete-
sinde başladı. Türkiye ve Post gazetelerinin 
Bremen temsilciliğini yaptı. Kanal 7 INT TV’de 
görev aldı. 2010’da öldü.

Hasan Hatiboğlu (1922-2010): Gazeteci, 
eski milletvekili. Yunanistan Gümülcine’de 
doğdu. Batı Trakya Türk azınlığına hizmet 
etti. Yunanistan Parlamentosu’nda 3 dönem 
milletvekilliği yaptı. Gümülcine’de yayınla-
nan Akın gazetesini yönetti. Batı Trakya Türk 
Azınlığı Danışma Kuruluna Onursal Başkan 
seçildi. 2010’da Gümülcine’de öldü.

Şakir Eczacıbaşı (1929-2010): İşadamı, 
yazar. İzmir’de doğdu. Robert Koleji ile 
Londra Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bi-
tirdi. Bir süre gazetecilik yaptı. Eczacıbaşı İlaç 
Kurulu genel müdür yardımcılığı, Eczacıbaşı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevle-
rinde bulundu. Sanat Yaprağı, Tıpta Yenlikler 
dergilerini çıkardı. Fotoğraf sergisi ve Uluslar 
Arası Sanat Festivali düzenledi. Çeşitli ödüller 
aldı. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı oldu. 2010’da İstanbul’da 
öldü. Eserleri: Türkiye: Bir Portre, İstanbul 
Görüntüleri, Gülen Düşünceler (Bernard 
Show’dan seçmeler), Tutkular, Acılar, 
Gülümseyen Deyişler (Oscar Wilde’den seç-
meler).

Nedim Doğan (1945-2010): Sinema ve ti-
yatro sanatçısı. Çanakkale’nin Eceabat ilçesin-
de doğdu. Öğretmenlik yaptı. Bakırköy Halkevi 
Tiyatrosu’nda mesleğe başladı. Öğretmenliği 
bırakarak kendini tiyatroya verdi. Nokta, 
Yasemin Yalçın ve Ali Poyrazoğlu tiyatrola-
rında çalıştı. TV dizilerinde rol aldı. 2010’da 
İstanbul’da öldü.

Orhan Tuncel (1940-2010): Gazeteci. Millî 
Eğitim eski bakanı Prof. Bedrettin Tuncel’in 
oğlu Ankara’da doğdu. Galatasaray Lisesi ile 
Ankara DTCF Fransız Dili ve Edebiyatı bö-
lümünden mezun oldu. TRT’de görev aldı. 
İstanbul Televizyonu’nda prodüktör ve yönet-
men olarak çalıştı. Belgesel filmler hazırladı. 
2010’da İstanbul’da öldü.

Kenan Erbaş (1976-2010): Yönetmen. 
İstanbul’da doğdu. 1997 yılında Baba Evi dizisi 
ile mesleğe başladı. Yönetmen yardımcılığı ve 
yönetmenlik yaptı. Çeşitli ödüller aldı. 2010 yı-
lında Macaristan’ın Budapeşte kentinde öldü.

Prof. Dr. Süha Gürsoy (1924-2010): 
Fizikçi. İstanbul’da doğdu. İÜ Fen-Edebiyat 
Fakültesi Fizik bölümünden mezun oldu. Aynı 
fakültede doktorasını tamamladı. Profesörlüğe 
yükseldi. ODTÜ Fizik bölümü başkanı oldu. 
Daha sonra buradan ayrılarak Amerika’ya yer-
leşti. Yale Üniversitesinde bilim tarihi üzerine 
dersler verdi. 2010’da Amerika’da öldü.

Ömer Uluç (1931-2010): Ressam. 
İstanbul’da doğdu. Robert Koleji ile Amerika’da 
mühendislik ve resim eğitimi gördü. Tavan 
Arası Ressamlar arasında yer aldı. Londra, 
Paris, Meksika ve Nijerya’da bulundu. Çeşitli 
sergiler açtı. 2010’da İstanbul’da öldü.

Ahmet Yıldız (1956-2010): Sendikacı. 
Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. Rize 
İmam-Hatip Lisesi ile İÜ Hukuku Fakültesinden 
mezun oldu. Bir süre serbest avukatlık yaptı. 
Millî Türk Talebe Birliği Komite Başkanlığını 
yürüttü. Din Görevlileri Sendikası Genel 
Başkanlığı ile Diyanet-Sen Genel Başkanlığını 
yaptı. Memur-Sen Genel Teşkilatlandırma 
Genel Sekreteri oldu. 2010’da Ankara’da öldü.

Özen Tutucu (1939-2010): Sanatçı. 
Mersin’de doğdu. Çocuk yaşlarda Şehir 
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Tiyatroları’nda mesleğe başladı. Sanatçı 
Abdurrahman Palay ile evlendi. Çeşitli ödüller 
aldı.2004’de emekli oldu. 2010’da İstanbul’da 
öldü. Rol aldığı oyunlar: Kafes Arkası, Annemi 
Hatırlıyorum, Aydınlanma Ateşi, Halanın 
Mirası.

Jerame David Salinger (1919-2010): 
Yazar. New York City’de doğdu. Üniversite 
öğrenimi gördü. İkinci Dünya Savaşı’na ka-
tıldı. Havacılık eğitmenliği yaptı. Savaşın 
etkisi ile hastalandı ve bir süre tedavi gördü. 
Dergilerde kısa hayat hikâyeleri yazarak mes-
leğe başladı. Çavdar Tarlasında Çocuklar eseri 
ile dünyaca tanındı. 2010’da öldü. Eserleri: 
Fronn ve Zooey, Dokuz Öykü, Yükseltin Tavan 
Kirişlerini Ustalar.

Prof. İlhan Arsel (1921-2010): Hukukçu. 
İstanbul’da doğdu. İÜ Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Cenevre Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde doktorasını tamamladı. AÜ 
Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku ders-
leri verdi. Profesörlüğü yükseldi. 27 Mayıs 
1960 darbesinden sonra kurulan on kişilik ko-
misyonda yer aldı. Kontenjan Senatörü oldu. 
2010’da Amerika’da öldü.

Orhan Beyatlı (1938-2010): Araştırmacı, 
yazar. Kerkük’te doğdu. Din eğitimi aldı. Uzun 
süre Bağdat’ta kaldı. 1994 yılında İstanbul’a 
yerleşti. İslami eserleri Arapçaya çevirdi. 
Işık Yayınları’nın editörlüğünü yaptı. Sultan 
Abdülhamid, Mevlana ve Bediüzzaman’ın 
eserlerini Arapçaya çevirdi. Hira dergisinde 
yazıları yayınlandı. 2010’da İstanbul’da öldü 
ve Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hamit Can (1959-2010): Gazeteci. 
Mardin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 
burada tamamladı. Çeşitli yayınevlerinde re-
daktörlük, musahhihlik ve yayın müdürlüğü 
yaptı. Diriliş dergisinde yayaları yayınlandı. 
Diriliş Partisi’nin kuruculara arasında yer aldı. 
2010’da İstanbul’da öldü. Eseri: Derbesiye 
Günleri (2009).

Ahmet Tevfik Küflü (1930-2010): 
Yayıncı. Bilecik Söğüt’te doğdu. İstanbul’da 
Galatasaray Lisesini bitirdi. 1965 yılında Bilgi 
Yayınevi’ni kurdu. Daha sonra Bilgi Dağıtımı 
hayata geçirdi. 45 yılda 1200 telif ve çeviri eser 
yayınladı. 2010’da Ankara’da öldü ve Cebeci 

Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Mehmet Rıza Bekin (1925-2010): Doğu 
Türkistan Vakfı Başkanı. Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi Hoten şehrinde doğdu. Ailesi ile 
Afganistan’a daha sonra da öğrenim görmek 
için Türkiye’ye yerleşti. Maltepe Askerî Lisesi 
ile Kara Harp Okulundan mezun oldu. Çeşitli 
askerî görevler yaptı. Kore Savaşı’na katıldı. 
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’na şube mü-
dürü oldu. Türkiye Tahran Askerî Ataşeliği’nde 
başdanışman olarak çalıştı. Emekli olduktan 
sonra Doğu Türkistan Vakfı Başkanlığı’nı yap-
tı. 2010’da Ankara’da öldü. 

Ersan Karaoğlu (1978-2010): Gazeteci. 
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde doğdu. Konya 
Selçuk Üniversitesinden mezun oldu. Konya 
Kanal-1, İhlas Haber Ajansı ve Doğan Haber 
Ajansı’nda çalıştı. Fox’un İstanbul Haber 
Müdürü oldu. 2010’da seyahat için gittiği 
Mısır’da hayatını kaybetti.

Zekeriya Güçlü (1971-2010): Güreşçi. 
Bulgaristan’da doğdu. Genç yaşta güreşe baş-
ladı. İstanbul Gemi Sanayi Sporda çalıştı. 
1990 yılında Ümitler Balkan ve Gençler Dünya 
Şampiyonu oldu. 2010’da İstanbul’da öldü.

Rıfkı Kaymaz (1950-2010): Yazar, şair, ço-
cuk edebiyatçısı. Erzincan’da doğdu. İl ve orta 
öğrenimini Erzincan’da yaptı. Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Sümerbank 
Genel Müdürlüğünde uzmanlık, liselerde öğ-
retmenlik, Ankara Polis Akademisinde Türk 
dili okutmanlığı, TBMM’de danışmanlık yaptı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Genel sekreteri oldu. 
İttihat, Bugün, Yeni Devir, Millî Gazete, Tohum, 
Hareket, Millî Gençlik, Hisar, Mavera, Yeşilay, 
Genç İstikbal dergi ve gazetelerinde çocuk ede-
biyatı üzerine şiir ve yazıları yayınlandı. Arifan 
Radyo’da program hazırladı. Çeşitli ödüller 
aldı. Çocuk Edebiyatçıları Derneği’nin kuru-
cuları arasında yer aldı. 2010’da Ankara’da 
öldü. Eserleri: Muştu (1983), Sıla Türküsü-
Erzincan’da Bir Kuş Var (1998). Çocuk Şiiri: 
Küçük Çeşmenin Tatlı Suyu (2000), Sevginin 
Gülleri (2002), Sevgi Tomurcukları (2006), Ay 
kanatlı Yıldız Kuş (2009). Araştırma: Osmanlı 
Padişahlarının Tuğraları (2000). Antoloji-
Ansiklopediler: Günümüz Yazarlarından 
Seçme Hikâyeler (Bilal Coşkun, Sırrı Er ile 
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birlikte-1987), Günümüz Şairlerinden En 
Güzel Çocuk Şiirleri, Şiir Defteri (2003), 
Öykü Yağmuru (2004), Öykü Sepeti (2004), 
Güzel Günlere Özel (2006), Gençlik ve Kültür 
Ansiklopedisi (Sırrı Er, Erbay Kücet ile birlik-
te, 1996), Erzincanlılar Ansiklopedisi (Halil 
İbrahim Özdemir ile birlikte, 2010).

Ahmet Vardar (1937-2010): Gazeteci, ya-
zar. İstanbul’da doğdu. Mesleğe spor ve adliye 
muhabirliği yaparak başladı. Sabah gazetesin-
de tanındı. Günaydın, Tan ve Zaman gazete-
lerinde çalıştı. ATV’de Ahmet Vardar Soruyor 
adlı programı hazırladı ve sundu. Sabah 
Haber Ajansı Genel Müdürlüğü yaptı. 2010’da 
İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. İhsan Doğramacı (1915-2010): 
Eski YÖK başkanı. Erbil’de doğdu. Orta öğ-
renimini Beyrut’ta tamamladı. Bağdat ve 
İÜ Tıp Fakültesinde eğitim gördü. Ankara 
Numune Hastanesi’nde ihtisasını yaptı. 
AÜ Tıp Fakültesinde Profesör oldu. Ankara 
Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesine rek-
tör seçildi. Paris Üniversitesinde ders verdi. 
1981 yılında YÖK kuruluşuna öncülük etti 
ve başkanlığını yaptı. Bilkent Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanlığını üstlendi. İhsan 
Doğramıca Barış Vakfı ile Erbil Vakfı’nın ku-
rucuları arasında yer aldı. 2010’da Ankara’da 
öldü.

Yılmaz Duru (1933-2010): Yapımcı, sena-
rist, oyuncu. Adana’da doğdu. Mesleğe 1944 
yılında dansçı olarak başladı. Amerika’da 
dans öğretmenliği yaptı. Ayrıca sinema ve 
Televizyon üzerine eğitim aldı. Türkiye’ye 
döndükten sonra Tura Filmi kurdu. Hem 
oyunculuk, hem de yönetmenlik yaptı. 2010’da 
İstanbul’da öldü. Rol aldığı filmler: Dövüşe 
Dövüşe Öldüler, Erkekler Ağlamaz, Zalimler, 
Beni Şafakta Vurdular, Acı Zafer.

Ural Yamaç (1936-2010): Gazeteci. 
Silistre’de doğdu. Anadolu Ajansı’nda görev 
aldı. Başbakanlık muhabirliği yaptı. Daha son-
ra TÜRK-İŞ ve TES-İŞ’in basın müşavirliğini 
yürüttü. Türkiye Gazeteciler Sendikası başkan 
vekili oldu. 2010’da Ankara’da öldü.

Prof. Dr. Cemil Cangir (1946-2010): 
Öğretim üyesi. Karabük’te doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini burada tamamladı. AÜ Ziraat 

Fakültesi Toprak bölümünden mezun oldu. 
TÜBİTAK bursu ile İngiltere’de kaldı. Trakya 
Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesinde gö-
rev aldı. Meslek Yüksek Okulunun müdürlü-
ğünü yaptı. 1988 yılında Profesörlüğe yükseldi. 
Dekan seçildi. 2010’da öldü.

Turhan Selçuk (1922-2010): Karikatürist. 
Yazar, gazeteci İlhan Selçuk’un kardeşi. Muğla 
Milas’ta doğdu. Mesleğe Akbaba’da başladı. 
Aydede, Yön, Akşam ve Milliyet gazetelerin-
de çizdi. Daha sonra Cumhuriyet gazetesin-
de “Söz Çizgi”nin başlığı ile karikatür çizdi. 
Karikatürcüler Derneği’nin kuruculara ara-
sında yer aldı. 2010’da İstanbul’da öldü ve 
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde toprağa veril-
di. Eserleri: Turhan Selçuk Karikatür Albümü, 
Hal ve Gidiş Sıfır, Söz Çizginin.

 
Dr. Muhammed Seyit Tantavi (1928-
2010): Mısır El Ezher Şeyhi. Mısır’ın Sevaş 
kentinde doğdu. Genç yaşlarda İskenderiye’ye 
gitti. Dini eğitim aldı. Tefsir alanında dokto-
ra yaptı. Medine İslam Üniversitesine dekan 
oldu. Mısır müftüsü seçildi. Daha sonra El 
Ezher Üniversitesi Şeyh olarak atandı. 2010’da 
“Kralı Faysal Ödülü”nü almak için gittiği S. 
Arabistan’da öldü.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap (1962-
2010): Rektör. Kastamonu Tosya’da doğdu. 
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakülteye 
asistan olarak atandı. 1994’te doçent, 1999’da 
profesörlüğe yükseldi. Erzincan Üniversitesine 
rektör oldu. 2010’da evinde intihar etti.

Bülent Düzgit (1947-2010): Karikatürist. 
İstanbul’da doğdu. Sultanahmet Ticaret Lisesi 
ile İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinden 
mezun oldu. Mesleğe 1967 yılında Pardon isimli 
mizahi dergide başladı. Daha sonra Hayat mec-
muasında çizdi. Hürriyet bünyesindeki Kelebek 
gazetesi ile Çarşaf dergisi kadrosunda yer aldı. 
2002 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
Ödülü’nü kazandı. 2010’da İstanbul’da öldü.

Niyazi Resnelioğlu (1945-2010): Sendikacı. 
Resneli Niyazi’nin torunu. Karabük’te doğ-
du. İlköğrenimini İstanbul’da orta öğrenimi-
ni İzmir Türk Kolejinde, liseyi ise İstanbul’da 
tamamladı. İsviçre’de kaldı. Almanya’da 
Goethe Enstitüsünde Almanca eğitimi aldı. 
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Daha sonara İÜ İktisat Fakültesini bitirdi. 
İzmir Karşıyaka’ya yerleşti. DİSK genel baş-
kan yardımcısı oldu. 2010’da İzmir Karşıyaka 
Zübeyde Hanım Huzurevi’nde öldü.

Ali Z. Oraloğlu (1920-2010): Gazeteci. 
İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi 
Neuchatel Üniversitesi Ekonomi-Politik bö-
lümünden mezun oldu. Spor muhabiri olarak 
gazeteciliğe başladı. İstanbul Ekspres, Son 
Havadis, Gece Postası, Milliyet ve Hürriyet 
gazetelerinde çalıştı. Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti üyesi oldu. 2010’da İstanbul’da öldü. 
Eserleri: Ölesiye Sevmek, Işığan Tohumu, Aşk 
Çılgınlıkları.

Özhan Canaydın (1943-2010): Eski 
Galatasaray Kulübü Başkanı. Bursa’da 
doğdu. 14 yaşında Galatasaray üyesi oldu. 
Millî Basketbol Takımı Avrupa Gençler 
Şampiyonası’na katıldı. 1963’te Türkiye şam-
piyonu oldu. Tekstili sektöründe iş hayatına 
atıldı. Dokuma örgü, konfeksiyon alanlarında 
faaliyet gösterdi. 2002’da Galatasaray Kulübü 
Başkanı seçildi. 2010’da tedavi gördüğü 
Acıbadem Bursa Hastanesi’nde öldü.

Alp Can (1961-2010): Gazeteci. İstanbul’da 
doğdu. İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölü-
münden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine 
Tercüman’da başladı. Söz, Gelişim Spor, Foto 
Spor, Yeni Foto Spor ve Birgün gazetelerinde 
çalıştı. 2010’da İstanbul’da öldü.

Yılmaz Akkılıç (1934-2010): Gazeteci, 
yazar. Şanlıurfa’da doğdu. Bursa Işıklar 
Lisesi ile Kara Harp Okulundan mezun oldu. 
Çeşitli askerî görevler yaptı. Askerlikten 
emekli olduktan sonra siyasetle uğraştı. 
Gazetecilik yaptı. Bursa Hakimiyet, Olay, ve 
Yeni Günaydın gazetelerine yazıları yayın-
landı. 2010’da Bursa’da öldü. Eserleri: Bursa 
Ansiklopedisi, Bursa Tarihi, Bursa Belleteni, 
Kurtuluş Savaşında Bursa, Askerin Romanı, 
İşgalden Kurtuluşa Bursa.

Prof. Dr. Rahmi Dirican (1928-2010): 
Öğretim üyesi. Tokat’ın Artova ilçesinde doğ-
du. Yozgat Lisesi ile İÜ Tıp Fakültesinden 
mezun oldu. Halk Sağlığı ihtisası gördü. 
Ayrıca Londra’da eğitimini sürdürdü. Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesörlü-
ğü yükseldi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dekanlığı ve Bursa Tabip Odası 
Başkanlığı görevlerinde bulundu. Toplum he-
kimliği üzerine çalışmaları ile tanındı. 2010’da 
Bursa’da öldü. Eserleri: Ebe ve Hemşirenin 
El Kitabı, Türk Hekimlerinin Düşünce ve 
Davranışları ve Bunun Toplum Sağlığına 
Etkileri, Bir Hekimin Anıları.

Aşık Gülhani -Mehmet Ali Sarıgül- 
(1946-2010): Halk şairi. Erzurum’un Pasinler 
ilçesi Yayladağ köyünde doğdu. Öğretmen olan 
babası İskender Sarıgül’den aşıklık geleneği ve 
şiir üzerine dersler aldı. İlköğrenimini köyün-
de, orta öğrenimini ise Erzurum’da tamamla-
dı. 17 yaşından itibaren şiir yazıp türkü söyle-
di. Şiirlerinde “Gülhani” mahlasını kullandı. 
Değişik dergilerde şiirleri yayınlandı. 2010’da 
Erzurum’da öldü. Eseri: Gülhani Divanı 
(1979).

Prof. Dr. Altan Gökalp (1942-2010): 
Yazar. İzmir’de doğdu. Yüksek eğitim gördük-
ten sonra Fransa’ya yerleşti. Fransız Ulusal 
Bilim Araştırma Merkezi CNRT’de Türk ve 
Osmanlı Araştırmaları bölümü başkanlığı yap-
tı. Çağdaş Türk Edebiyatı Üzerine çalışmaları 
ile tanındı. 2010’da Hollanda’da öldü. Eseri: 
Harem: Efsane ve Gerçekçilik.

Prof. Dr. Cemal Yıldırım (1925-2010): 
Felsefeci. Diyarbakır’da doğdu. Yüksek Köy 
Enstitüsünden mezun oldu. Londra Üniversitesi 
Eğitim Fakültesinde eğitim gördü. ODTÜ’de 
mantık, bilim, felsefe ve bilim tarihi dersleri 
verdi. 1974’te profesör oldu. Türkiye Felsefe 
Kurumlu üyesi oldu. 2010’da Altınoluk’ta öldü. 
Eserleri: Evrim Kuramı ve Bağnazlık, Bilimsel 
Düşünme ve Yöntemleri, Mantık, Bilim Tarihi, 
Bilim Felsefesi, Ansiklopedik Çağdaş Felsefe 
Sözlüğü.

Emre Alpago (1953-2010): Tiyatro sa-
natçısı. Ankara’da doğdu. Ankara Devlet 
Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun 
oldu. Devlet Tiyatroları’nda çalıştı. 4. Murat, 
Yunus Emre, Koca Sinan, Ölüm Tuzağı, Ayakta 
Durmak İstiyorum ve Elif Ana’da rol aldı. 
2010’da Ankara’da öldü.

Prof.Dr. Alaaddin Mehmetoğlu (1942-
2010): Öğretim üyesi. Gürcistan’da doğ-
du. Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji 
Fakültesinden mezun oldu. Azerbaycan 
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Türkçesi üzerine doktorasını tamamladı. 
1985 yılında doçent,1994’de profesör oldu. 
Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde 
misafir olarak öğretim üyeliği yaptı. Sakarya 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı bölümüne başkan oldu. 2009’da 
Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü başkanı oldu. 
2010’da öldü.

Evrim Alataş (1976-2010): Gazeteci. 
Malatya Akçadağ’da doğdu.1994 yılında ga-
zeteciliğe başladı. Yeni Politika, Özgür Bakış, 
Birgün, Özgür Politika’da gazetelerinde muha-
birlik, editörlük yaptı. Taraf gazetesinde köşe 
yazıları yazdı. 2010’da Diyarbakır’da öldü. 
Eserleri: Mayoz Bölünme Hikâyeleri, Her 
Dağın Gölgesi Denize Düşer.

Hamid Beliğ (1928-2010): Bankacı. 
İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden 
mezun oldu. Paris’te ekonomi eğitimi gördü. 
Dönüştü Akbank’ta görev aldı. Kaynaklar ve 
Geliştirme Hizmetlerinden sorumlu genel mü-
dür yardımcılığına atandı. 1980 yılında genel 
müdür oldu. 2006 yılında Turkish Bank AŞ 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurumlu Başkanı 
olarak atandı. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
kuruculara arasında yer aldı. 2010’da öldü.

Hasan Oraltay (1933-2010): Yazar. Doğu 
Türkistan’ın Tarbağatay bölgesinde doğdu. 
Manas-Savan Bölge Valisi Alibek Hâkim’in 
oğlu. Rus birlikleri ile yapılan savaşa katıldı. 
Türkistan bağımsızlık mücadelesinde önemli 
rol oynadı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları 
yayınlandı. 2010’da Almanya’nın Münih ken-
tinde öldü. Eserleri: Hürriyet Uğrunda Doğu 
Türkistan Kazak Türkleri, Büyük Türkistan 
Mağcan Cumabeyoğılu Elim Aylap Ökten 
Ömer (Vatan İçin Harcanan Ömür).

Ali Elverdi (1924-2010): Em. Tuğgeneral. 
Bursa Kemalpaşa’da doğdu. Harp 
Akademisinden mezun oldu. Çeşitli askerî 
görevler yaptı. 27 Mayıs 1960 darbesine des-
tek verdi. 12 Mart 1971 muhtırasından sonra 
Ankara Sıkıyönetim Komutanı olarak görev 
aldı. Daha sonra Ankara 1 Nolu Sıkıyönetim 
Mahkemesi Başkanı oldu. Emekli olduktan 
sonra politikaya atılarak milletvekili olarak 
meclise girdi. 2010’da Ankara’da öldü.

Vehip Sinan (1929-2010): Karikatürist. 
İstanbul’da doğdu. Bir süre İstanbul Devlet 
Güzel sanatlar Akademisinde okudu. Genç 
yaşlarda karikatür çizmeye başladı. Yeni Asya, 
Tercüman, Zaman, Yeni Şafak, Türkiye ga-
zeteleri ile Can Kardeş dergisinde çizdi. Çizgi 
roman hazırladı. Topuz ve Mıstık roman kah-
ramanları ile tanındı. 2010’da İstanbul’da öldü 
ve Eski Kozluk Mezarlığında toprağa verildi. 
Eseri: Topuzun Maceraları-Çizgi Roman.

Prof. Dr. Mehmet Ateş (1952-2010): 
Öğretim üyesi. Elazığ Lisesi ile Ankara 
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden me-
zun oldu. Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik 
Fakültesinde doktorasını tamamladı. 1985’te 
Konya Selçuk Üniversitesi Veterinerlik 
Fakültesinde görev aldı. 1991’de Doçent, 
1996’da profesör oldu. Konya Akşehir Meslek 
Yüksek Okulunda müdür olarak görev yap-
tı. Konya Selçuk Üniversitesi Veterinerlik 
Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı 
oldu. 2010’da öldü.

Özdemir Özok (1945-2010): Hukukçu. 
Kahramanmaraş’ta doğdu. AÜ Hukuku 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık 
yaptı. Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. 
Türk Hukuku Kurumu Sayman Üyeliği, Ankara 
Barosu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 
2001’de Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçildi. 
2010’da tedavi gördüğü Amerika’da öldü.

Muhammed Abid El Cabir (1953-2010): 
Felsefeci. Fas’ın Figuig şehrinde doğdu. 
Eğitimini tamamladıktan sonra felsefe öğret-
menliği yaptı. Rabat Muhammed El Hamis 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde doktorası-
nı verdi. Aynı fakülteye felsefe profesörü oldu. 
Felsefe dersleri verdi. Halk Kuvvetleri Ulusal 
Birlik Partisi Başkanı oldu. İlim, Muharrir 
ve Filistin dergilerinde yazıları yayınlandı. 
2010’da Kazablanka’da öldü. Eserleri: Fas’ta 
Eğitim Sorunu Üzerine Işık Tutmak, Bilim 
Felsefesine Giriş, Arap Aklı’nın Oluşumu, 
Çağdaş Arap Düşüncesinin Sorunları, Arap 
Fas’ta Eğitim Politikası, Batı ve Doğu Diyalogu, 
Gelenek ve Modernite, Demokrasi ve İnsan 
Hakları, Kur’an’a Giriş, Kur’an’ın Anlaşılması, 
Kültürel Mesele.

Ahmet Asma (1936-2010): Eğitimci, ya-
zar. Kayseri Mimar Sinan’da doğdu. Pazarören 
Öğretmen Okulu ve Niğde Yüksek Öğretmen 
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Okulundan mezun oldu. Öğretmelik ve yöne-
ticilik yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde şiirleri 
yayınlandı. Kayserili Genç şairler Antolojisini 
hazırladı. Mimar Sinan Belediye Başkanlığı 
yaptı. 2010’da Kayseri’de öldü. Eserleri: 
Anadolu’nun Sesi, Sevgi Bahçesi.

Tekin Çullu (1929-2010): İşadamı. 
Manisa’da doğdu. Yıldız Teknik Okulu 
Makine bölümünden mezun oldu. Kamu ku-
ruluşunda memur olarak çalıştı. Daha sonra 
akaryakıt ticaretine başladı. Kurucu Meclise 
Temsilciler Meclisi Üyesi olarak seçildi. İzmir 
Ticaret Odası başkanlığını yürüttü. İzmir İşçi 
Sendikaları başkanı oldu. 2010’da İzmir’de 
öldü.

Prof. Dr. Özer Kenan (1943-2010): 
Deprem ve Sismoloji Uzmanı. İstanbul’da 
doğdu. Haydarpaşa Lisesi ile İÜ Fen Fakültesi 
Jeoloji Enstitüsünden mezun oldu. KTÜ 
Bilimler Fakültesi asistan oldu. İTÜ Maden 
Fakültesi Sismoloji Bilim Dalında doktorasını 
tamamladı. Doçent ve profesör oldu. Kocaeli 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji 
Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği ve 
Rektör yardımcılığı yaptı. 2010’da öldü.

Prof. Dr. Doğan Aksan (1929-2010): 
Öğretim üyesi. İzmir’de doğdu. Ankara Atatürk 
Lisesi ile AÜ DTCF Türk Dili ve Edebiyatı bö-
lümünden mezun oldu. Almanya’nın Bonn 
Üniversitesinde Dil Bilim Enstitüsünde eğitim 
gördü. Frankfurt Üniversitesi Doğu Dilleri 
kürsüsü Türk bilimi dersleri verdi. 2010’da 
Ankara’da öldü. Eserleri: Tartışılan Sözcükler, 
Hür Yönüyle Dil, Türkçenin Söz Varlığı, 
Türkçenin Gücü, Anlam Bilimi ve Türk Anlam 
Bilimi, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili.

Prof. Dr. Ahmet Necdet Sözer (1933-
2010): Şair, öğretim üyesi. Bursa İnegöl’de 
doğdu. İstanbul Çapa Lisesi ile İÜ Edebiyat 
Fakültesi Coğrafya bölümünden mezun 
oldu. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. AÜ 
Atatürk Üniversitesi, Muğla İşletme Yüksek 
Okulu, Eğe Üniversitesi ve Bursa Uludağ 
Üniversitesinde ders verdi. Profesörlüğe yük-
seldi. Eğe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dekanı oldu. Şiir yazdı, çevir yaptı. Antoloji 
hazırladı. 1994’te Türk Dil Kurumu,2002’de 
Yunus Nadi Şiir Ödülü’nü kazandı. 2010’da 
öldü. Eserleri: Şiir: Uzun Eşek, Ne Çok Enkaz, 

İnegöl Hey İnegöl, Gün Yüzleri, Kün, Aşk Ey, 
Ay kasidesi, Bir Can Yangınıdır Aşk. Antoloji: 
Çağdaş Fransız Şiiri, Modern Türk Şiiri, 
Bugünün Diliyle Divan. Tekke Şiiri Antolojisi, 
Latin Şiiri Antolojisi, Yahya Kemal’den 
Günümüze Tematik Türk Şiir Antolojisi.

Cevdet Baybara (1977-2010): Yazar. 
Mardin’de doğdu. Din eğitimi aldı. Kanal 
7’de “Uzaktan Mektuplar” köşesinde K. Emre 
Ulucan imzası ile yazılar yazdı. Filipinler’e gitti. 
Burada uğradığı silâhlı saldırı sonucunda haya-
tını kaybetti. Vasiyeti üzereni Dato Dağı’ndaki 
Sultan Ahmet Camii bahçesine defnedildi.

Mehmet Emin Ergin (1947-2010): Folklor 
araştırmacısı. Şanlıurfa’da doğdu. Lise öğreni-
mini Şanlıurfa’da tamamladı. Adana İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisinde okudu. Halk 
Kütüphanesi’nde görev aldı. Müdür olarak 
atandı. Şanlıurfa üzerine folklor çalışmaları ile 
tanındı. 2010’da Şanlıurfa’da öldü. Eserleri: 
Urfa’dan Derlenmiş Hoyratlar, Maniler, Urfa 
Folklorunda Düğün, Urfa Ağzı Sözlüğü, A’dan 
Z’ye Şanlıurfa, Antalya Biyografisi.

Bahattin Yıldız (1956-2010): Yazar. 
Sivas’ta doğdu. İzmir İmam-Hatip Lisesi ile 
Erzurum Üniversitesi İşletme Fakültesinden 
mezun oldu. Öğrencilik yıllarında MTTB’de 
çalıştı. Millî Gazete’de çocuk köşesi hazırladı. 
Mavera, Güldeste, Gurbet dergilerinde yazıla-
rı yayınlandı. Dünya bülteni sitesinde yazar-
lık yaptı. İHH Gönüllüsü olarak Afganistan’a 
gitti. 2010’da Afganistan’da düşen uçakta ha-
yatını kaybetti. Eserleri: Savaşan Afganistan, 
Cihat Günlüğü, Kar Çiçeği, Karda Ayak İzleri, 
Güllerin Vedası.

Faruk Aktaş (1974-2010): İHH Gönüllüsü. 
İlk, orta ve lise öğrenimini Iğdır’da yap-
tı. Pakistan’da İslam Üniversitesi Şeriat 
Fakültesinde mezun oldu. İHH İnsanı Yardım 
Vakfı Asya Sorumlusu olarak görev aldı. 
Afganistan’a gitti. 2010’da Afganistan Pamir 
Havayollarına ait düşen uçakta hayatını kay-
betti.
Erhan Göksel (1959-2010): Araştırmacı, 
strateji uzmanı. Ankara’da doğdu. Bir süre tıp 
fakültesinde okudu. Daha sonra Ekonomi eği-
timi gördü. Doktora yaptı. Politik psikoloji üze-
rine çalıştı. Verso Araştırma Şirketi’ni kurdu. 
Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal, Tansu 
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Çiller, Deniz Baykal, Mesut Yılmaz, Süleyman 
Demirel gibi önemli isimlerle çalıştı. Uluslar 
arası şirketlere danışmanlık yaptı. 2010’da 
ABD’de öldü. Ankara’da toprağa verildi.

Talip Özkan (1939-2010): Türk Halk 
Müziği sanatçısı. Denizli’de doğdu. Lise öğre-
nimini Acıpayam’da yaptı. Yüksek öğrenimini 
ise Ankara’da tamamladı. Ankara ve İstanbul 
radyolarında Yurttan Sesler Korusu’nda yer 
aldı. Paris Konservatuarı’’da eğitmenlik yaptı. 
Paris Üniversitesinde doktora çalışmaları yü-
rüttü. Çok sayıda albüm doldurdu. Özel ders-
ler verdi. 2010’da İzmir’de öldü. Albümleri: 
Kara Yangın, Yağar Yağmur.

Necdet Kuru (1960-2010): Şair, yazar, 
karikatürist. Giresun Şebinkarahisar’da 
doğdu. Erzincan Ziraat Lisesi ile Ankara 
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinden mezun oldu. Zaman, Yeni 
Düşünce, Çaylak, Tırpan gazete ve dergilerde 
karikatürleri yayınlandı. Çocuk Edebiyatçıları 
ve Sanatçıları Birliği üyesi oldu. 2010’da 
Ankara’da tedavi gördüğü Yüksek İhtisas 
Hastanesi’nde öldü ve Şebinkarahisar’da 
toprağa verildi. Eserleri: Anadolu Erenleri 
(Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, 
Hacı Bayram Veli) Er Meydanı (Kırkpınar, Kel 
Alişo, Koca Yusuf, Adanalı Halil) Mevlana’dan 
Öyküler ( Tilki ile Eşek, Serçe ile Avcı, Deveci ile 
Filozof), Türk Denizcileri (Barbaros, Piri Reis, 
Turgut Reis, Kılıç Ali Reis), Türk Destanları      
(Oğuz Kağan, Bozkurt, Göç, Ergenekon, Eski 
Türk Bestekârları) Itri, Dede Efendi, Hacı Arif 
Bey, Şevki Bey), Yedi Uyurlar, Lokman Hekim, 
TBMM’de Bir Gün.

Hüsamettin Septioğlu (1939-2010): Şair. 
Elazığ’ın Palu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğ-
renimini burada tamamladı. Ayrıca medrese 
tahsili gördü. Arap ve Fars edebiyatı üzerine 
çalışmalar yaptı. Şiir yazdı. 2010’da Elazığ 
Palu’da öldü. Eserleri: Gönül Bağı Nakşi’den 
Şiirler (2004), Palu ve Şeyh Ali Sebti Hazretleri 
(2005), Gönül Bağı Nakşi’den Şiirler 2-3.

Hasan Orhan Efendi (1946-2010): 
Osmanlı şehzadesi. Sultan Reşad’ın torunu 
olan dedesi Mehmet Ziyaeddin Efendi baba-
sı ile birlikte 1924 yılında yurt dışına çıktı. 
Mısır’ın kahire şehrine yerleşti. Hasan Orhan 
burada doğdu ve hayatını sürdürdü. Çeşitli 

işler yaptı. 2010’da Kahire’de tedavi gördüğü 
Kasr Maadi Hastanesinde öldü.

Cemile Cevher Çiçek (1926-2010): Ses 
sanatçısı. Trabzon’un Maçka ilçesinde doğ-
du. İstanbul’a yerleşti. Bestekâr Saadettin 
Kaynak’tan ders aldı. Karadeniz Sesler 
Topluluğuna katıldı. Ardından Memleket 
Havaları Ses ve Tel Birliği Topluğunda sanatı-
nı sürdürdü. Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız 
konser verdi. Plak ve kaset doldurdu. Talebe 
yetiştirdi. 2010’da İstanbul’da öldü.

Ömer Şan (1945-2010): Türk Halk Müziği 
sanatçısı. Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi-
ni Sivas’ta tamamladı. Sivas Halkevi’nde sana-
tını başladı. Bağlama, kaval ve darbuka çaldı. 
İstanbul Belediyesi Konservatuarı Halk Müziği 
İcra Heyetinde görev aldı. İstanbul Radyosu’nda 
solist olarak çalıştı. Kültür Bakanlığı İstanbul 
Türk Halk Müziği Korosu’nda mesleğini sür-
dürdü. 2010’da öldü.

Salih Bilen (1931-2010): Gazeteci. Bursa’da 
doğdu. Haydarpaşa Lisesi ile İÜ Gazetecilik 
Yüksek Okulundan mezun oldu. Flaş TV 
Genel Müdür danışmanlığı yaptı. İpek Reklam 
Ajansı’nı kurdu. Millet Partisi’nde siyaset yap-
tı. Millet gazetesini çıkardı. 2010’da Ayvalık’ta 
öldü.

Prof. Dr. Süleyman Dırvana (1915-2010): 
Hekim, öğretim üyesi, denizci. Kıbrıslı Osmanlı 
ailesinden geliyor. İÜ Tıp Fakültesinden me-
zun oldu. Ayrıca Almanya’da tıp eğitimi gördü. 
Cerrah olarak ihtisasını tamamladı. İÜ Çapa 
Tıp Fakültesinde görev yaptı. Profesörlüğe 
yükseldi. Emekli olduktan sonra Marmaris 
Bozburun’a yerleşti. Yelken sporu ile uğraş-
tı. *2010’da Marmaris’te öldü. Çanakkale 
Seddülbahir’de toprağa verildi.

Erdoğan Tokatlı (1940-2010): Yönetmen, 
senaryo yazarı. Denizli’de doğdu. Mesleğe 
Memduh Ün’ün yanında yardımcı olarak başla-
dı. Sayısız film ve dizilerin yönetmenliğini yaptı. 
2010’da İstanbul’da öldü. Ümraniye Hekimbaşı 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yönettiği film-
lerden örnekler: Son Kuşlar, Suçumuz İnsan 
Olmak, Boynu Bükük Küheylan. Menekşeler 
Mavidir, Üç Öfkeli Adam, Fırtına Kemal, 72. 
Koğuş.
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Ferit Öngören (1932-2010): Karikatür 
sanatçısı. Diyarbakır’da doğdu. İÜ Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık 
yaptı. Daha sonra karikatürü yöneldi. Yelken, 
Ataç, Köprü, Şiir Sanat ve Soyut dergilerinde 
eserleri yayınlandı. Karikatürcüler Derneği’nin 
kurucuları arasında yer aldı. 2010’da öldü.

Behzat Miser (1968-2010): Gazeteci. 
Sivas’ta doğdu. Mesleğe Milliyet gazetesinde 
başladı. Radikal gazetesinin Ankara Bürosu 
gece sorumlusu olarak çalıştı. Radikal Kitap 
ekinde kitap eleştirileri yayınlandı. 2010’da 
Ankara’da öldü. Eseri: Ankara’ya Ne Oldu? 
(Barış Erbaktaş ile birlikte, 1999)

Leyla Gamsız (1921-2010): Ressam. 
İstanbul’da doğdu. İÜ Edebiyat Fakültesi 
ile Devlet Güzel Sanatları Akademisi Resim 
bölümünden mezun oldu. Bedri Eyüboğlu 
Atölyesinde çalıştı. Ayrıca Paris’te eğitim gör-
dü. Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü kazan-
dı. 2010’da İstanbul’da öldü ve Zincirlikuyu 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ali Sema Aydoğdu (1923-2010): Gazeteci. 
İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi ile 
İÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Fransızca 
bölümünden mezun oldu. Paris’te Le Figaro 
gazetesinde stajını tamamladı. Vakit gazete-
sinin mesul müdürlüğünü yaptı. Gece Postası 
Gazetesi genel yayın yönetmeni oldu. Çalışma 
Bakanlığı tarafından Paris Basın Ataşeliği’ne 
atandı. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşavirliğini yürüttü. 1997’da 
“Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü” sahibi 
oldu. 2010’da Antalya’da öldü.

Bekim Fehmiu (1936-2010): Kosovalı 
aktör. Saraybosna’da doğdu. Belgrat Film 
Akademisi7nden mezun oldu. Çok sayıda 
filmde rol aldı. Amerika’da çekilen “Gezginler” 
filmi ile tanındı. 1987’de Sırp zulmüne protes-
to etmek amacıyla film dünyasından çekildi. 
2010’da Belgrat’ta kaldığı apartman dairesin-
de ölü bulundu.

Dr. Okan Demiriş (1942-2010): 
Besteci, opera şefi. İstanbul’da doğdu. 
Küçük yaşlarda müzikle uğraştı. İstanbul 
Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. 
Konservatuarı’nda keman ve müzik teorisi 

öğretim üyeliği yaptı. İstanbul Devlet Opera 
ve Balesi Müdürlüğü ve sanat yönetmeni oldu. 
1991 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanı aldı. 4. 
Murat, Yusuf ile Züheyla, Karyağdı Hatun ope-
ralarını besteledi. 2010’da İstanbul’da öldü.

Sezai Güven (1931-2010): Gazeteci. İzmir 
Seferihisar’da doğdu. Mesleğe Sabah Postası 
gazetesi sanat sahifesini düzenleyerek başladı. 
Ticaret gazetesinde musahhihlik, haber mü-
dürlüğü ve yazı işleri müdürlüğü gibi görevler-
de bulundu.. Eğe Üniversitesi Halkla İlişkiler 
Yüksek Okulunda ders verdi. İzmir Gazeteciler 
Sendikası Başkanlığı yaptı. “Hasan Tahsin 
Basın Hizmet Ödülü”nü kazandı. 2010’da 
İzmir’de öldü.

İlhan Selçuk (1925-2010): Gazeteci. 
Aydın’da doğdu. İÜ Hukuk Fakültesinden me-
zun oldu. Bir süre serbest avukatlık yaptı. Bazı 
dergi ve gazetelerin yazı işleri müdürlüğünü 
yürüttü. Cumhuriyet gazetesinde fıkra yazdı. 
2010’da İstanbul’da öldü. Eserleri: Mustafa 
Kemal’in Saati, Yüzbaşı Selahattin’in Romanı, 
Ağlamak ve Gülmek. Düşünüyorum Öyle ise 
Varım, Ziverbey Köşkü, Görülmüştür.

Ümit Fehmi Sorgunlu (1949-2010): 
Şair, yazar. Kayseri’de doğdu. Yazı hayatına 
şiirle başladı. Mahalli gazete ve dergilerde 
yazıları yayınlandı. Yayınevi kurarak antoloji 
bastı. Doğuş Edebiyat dergisini çıkardı. TYB 
Kayseri şubesinin kurucuları arasında yer aldı. 
Berceste Kültür, Sanat ve Edebiyat dergini-
nin sanat yönetmeni oldu. 2010’da Kayseri’de 
öldü. Eserleri: Acılar Nerede Başlar (1983), 
Yağmur Yağmıyordu (1987), Eylül Vurgunu 
(1997), Gülün Müjdesi (2005), Hikâyeden 
Taşan Sözler (2010).

Dr. Füsun Akatlı (1944-2010): Yazar, eleş-
tirmen, öğretim üyesi. İstanbul’da doğdu. AÜ 
DTCF Felsefe bölümünden mezun oldu. Aynı 
fakültede asistanlığa başladı. Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar bölümünde felsefe ve tarih üze-
rine ders verdi. 1974’da felsefe doktoru oldu. 
Resmî görevden ayrılarak reklamcılık ala-
nında metin yazarlığına başladı. Dost, Soyut, 
Varlık, Milliyet Sanat, Cumhuriyet gazetele-
rinde yazıları yayınlandı. Doğuş Üniversitesi 
İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı oldu. 2010’da 
İstanbul’da öldü. Çengelköy Mezarlığı’nda 
toprağa verildi. Eserleri: Felsefe Gözüyle 
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Edebiyat, Sis Lambası, Niçin Diyalektik?, 
Acıyla, Sevgiyle Kahramanlık, Bir de Ruhi Su 
Geçti, Pusulamız Felsefe, Tenha Yolun Ortası, 
Zamansız Yazılar, Bilge Karasu Aramızda, 
Kültürsüzlüğün kışı, Zamanı Yaratan Roman, 
Zamanı Direnen Şiir, Roman ve Şiir Üzerine 
Eleştirel Değerlendirmeler.

Mahmut Erdal (1938-2010): Halk ozanı. 
Sivas’ın Divriği ilçesi Şahin köyünde doğdu. 
İlkokul yaşlarında bağlama çalmaya baş-
ladı. TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler 
programına mahalli sanatçı olarak katıldı. 
TRT’ye 400’den fazla eser kazandırdı. 2010’da 
İstanbul’da öldü. Eserleri: Yine Dertli Dertli 
İnliyorsun, Bir Ozanın Kaleminden.

Samiye Hün (1925-2010): Tiyatro sa-
natçısı. İstanbul’da doğdu. İtalyan Kız Lisesi 
mezun oldu. İstanbul Halkevleri’nde sahneye 
çıktı. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda çalıştı. 
Seslendirme yaptı. Kral Lear, Yaprak Dökümü, 
Suç ve Ceza ve Sinekler filmlerinde de rol aldı. 
2010’da İstanbul’da öldü.

Osman Nami Osmanoğlu (1918-
2010): Şehzade. İsviçre’nin Cenevre şeh-
rinde doğdu.1924’te ailesi ile birlikte Sirkeci 
Garı’ndan Şark Ekspresi ile sürgüne gitti. 
Paris’te radyoloji yüksek mühendisi oldu. 
Tunus ve Fransa’da görev yaptı. 50 yıllık 
süngün hayatından sonra 1974’te Türkiye’ye 
döndü. Türk vatandaşı oldu. İstanbul ve 
Marmaris’te yaşadı. Emekli olduktan sonra 
zamanı resim yaparak geçirdi. 2010’da tedavi 
gördüğü Marmaris’te öldü. Çemberlitaş’taki 
Sultan 2. Mahmut’un türbesinin haziresine 
defnedildi.

Dr. Mustafa Gönül (1929-2010): Yönetici. 
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde doğdu. Siyasal 
Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. İçişleri 
Bakanlığı’nda görev aldı. Dicle, Çınar, Silvan 
ve Çermik’te kazalarında kaymakam vekil-
liği, Maden, Baskil, Buldan, Espiye’de de 
kaymakamlık, Kars, Çanakkale, Kastamonu 
ve Ankara’da valilik yaptı. Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde siyaset ve yönetim bilimleri 
üzerine doktorasını tamamladı. 1985 yılında 
Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçildi. 
2010’da öldü.

Selmi Andak (1921-2010): Yazar, Türk 
Müziği Sanatçısı. İzmir’de doğdu. Galatasaray 

Lisesi ile İÜ Hukuku Fakültesi ve İstanbul 
Belediye Konservatuarı Müzik bölümünden 
mezun oldu. Müzik ile gazeteciliği birlikte yü-
rüttü. Devlet sanatçısı unvanı aldı. 2010’da 
İstanbul’da öldü. Albümleri: Bir Sevda Yeter 
60. Sanat Yılı, Uluslar Arası Ödüllü Semli 
Andak Şarkıları.

İbrahim Eken (1927-2010): Din adamı. 
Kayseri’de doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Bağdat’ta ihti-
sas yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev 
aldı. Vaizlik, müfettişlik Din İşleri Yüksek 
Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010’da 
Kayseri’de öldü. Eserleri: Din Psikolojisi, 
Kader, Cennet Bahçeleri, Kulluk.

Ahmet Beyazıt (1946-2010): Yapımcı. Şair 
Erdem Beyazıt’ın kardeşi. Kahramanmaraş’ta 
doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın 
Yüksek Okulundan mezun oldu. Ankara 
Defterdarlığı ile Sanayi Bakanlığı’nda çalış-
tı. Daha sonra TRT’de görev aldı. Birçok film 
dizilerinin programını üstlendi. Ajans 1400’ü 
kurdu. 2010’da İstanbul’da öldü. Yapımcılığını 
yaptığı diziler: Denizin Kanı, Çözülme, 
Afganistan Afganistan, Çocuk ve İnanç, 
İstanbul’da Zaman, Bir Aşk Hikâyesi, Zaman 
ve Mekan.

Mehmet Sabri İrteş (1923-2010): Nakkaş. 
İstanbul’da doğdu. 15 yaşında Karagümrük’te 
çırak olarak mesleğe başladı. Topkapı Sarayı 
gibi birçok eski eserin restorasyonu yaptı. 
Öğrenci yetiştirdi. 2010’da İstanbul’da öldü. 
Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda toprağa 
verildi.

Hasan Ali Göksoy (1939-2010): Belge fo-
toğrafçısı. Babasının görevi nedeniyle Tokat’ta 
doğdu. İstanbul Alemdar İlkokulu, Saint Benat 
Fransız Lisesi, Vefa Lisesi’nde eğitim gördü. 
Kendine fotoğrafçılığı meslek olarak seçti. İÜ 
Tıp Fakültesi Tıbbı laboratuarını kurdu. Petrol 
İşveren Sendikası’nda görev aldı. Türk Petrol 
Vakfı’nda danışman olarak çalıştı. Edebiyatla 
ilgilendi. Nesir ve şiir yazdı. 2010’da İstanbul’da 
öldü. Karacahmet Mezarlığı’nda toprağa veril-
di.
Prof. Dr. Edip Günay (1931-2010): 
Öğretim üyesi. Muğla Milas’ta doğdu. Erzurum 
Erkek Öğretmen Okulu ile Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü Müzik bölümünden mezun oldu. 
Çeşitli okullarda müzik öğretmenliği yaptı. 
3 yıl Almanya’da keman ve oda müziği ala-



486 / OLAYLAr VE İNSANLAr

nında eğitim gördü. Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesinde gö-
rev aldı. Doktorasını tamamladı. Marmara 
Üniversitesinde doçent, 1995 yılında da pro-
fesörlüğe yükseldi. İTÜ Türk Müziği Devlet 
Konservatuarında öğretim üyesi oldu. Uluslar 
arası toplantılarda bildiri sundu. 2010’da 
Aydın’da öldü.

Prof. Dr. Necdet Aral (1949-2010): 
Öğretim üyesi. Konya’da doğdu. Orta ve lise öğ-
renimini Konya’da tamamladı. İstanbul Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 
mezun oldu. Bir süre serbest çalıştı. Daha 
sonra Yıldız Teknik Üniversitesine asistan 
olarak atandı. İTÜ doktorasını tamamladı. 
1987’de doçent, 1993’te profesörlüğe yük-
seldi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik 
Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
yaptı. İĞDAŞ Genel Müdürü oldu. 2010’da 
Bolu yakınların geçirdiği bir trafik kazasında 
iki meslektaşı ile birlikte hayatını kaybetti.

İrfan Mavruk (1941-2010): Mucit. 
Adana’da doğdu. Lise öğrenimi sırasında füze 
çalışmaları ile dikkat çekti. “Harika Çocuk” 
olarak tanındı. Zamanın Başbakanı rahmetli 
Adnan Menderes tarafından “Yüksek Zekâlı 
Çocuklar Fonu”ndan ABD’ne gönderdi. Burada 
Columbia Üniversitesinde öğrenim gördü. 
Houston Nükleer Araştırma Merkezi’nde ça-
lıştı. Uzaydaki atom yükünü ölçen bir cihaz 
geliştirdi. 2010’da ABD’de öldü. Adana’da 
toprağa verildi.

Dr. Muayyet Baratav (1922-2010): 
Hekim. Bolu’da doğdu. Konya Lisesi ile İÜ Tıp 
Fakültesinden mezun oldu. Göğüs Hastalıkları 
ihtisası yaptı. Zeytinburnu Verem Savaş 
Dispanseri Başhekimliği görevini yürüttü. 
Türkiye Komünist Partisi üyesi oldu. Gençlik 
Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı. 
Siyasi nedenlerden dolayı Tophane Askerî 
Cezaevinde iki yıl tutuklu kaldı. 2010’da 
İstanbul’da öldü. Eseri: Sakıncalı Doktor/20. 
Yüzyıldan Anılar.

Ahmet Alpay İzbırak (1945 -2010): 
Tiyatro sanatçısı. Ankara’da doğdu. Ankara 
Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 
mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında görev aldı. 
2002’de Sanat Kurumu tarafından “en iyi er-
kek oyuncu” seçildi. 2010’da İstanbul’da öldü. 

Rol aldığı oyunlar: Kurtuluş Savaşı Destanı, 
Büyük Misafir, Asiye Nasıl kurtulur?, Hırçın 
Kız, Koca Sinan, Taş Bademler, Haydutlar.

Metin Güven (1947-2010): Şair. Bursa’da 
doğdu. Bursa Ticaret Lisesi ile Ankara İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi Mali bölümünden 
mezun oldu. Trabzon ve Bursa’da uzun yıllar 
öğretmenlik yaptı.12 Eylül 1980’de bir süre 
tutuklu kaldı. Gösteri. Yeni Dönem, Türk Solu, 
Papirüs, Adam Sanat ve Soyut’ta şiirleri yayın-
ladı. 2010’da Bursa’da öldü. Eserleri: Ömrüm 
Geçen Bir Sağnak Gibi, Güvercin Yüreğinde 
Gül Renkli Çocuklar, Dala Yakın Yaprağa Uzak, 
Aşk Bitti Akşam sürüyor, Yaz Biliyor Her Şeyi, 
Kedi Uykuları, Geriye Söz Kalır, Gece Müziği.

Mehmet Yüceler (1923-2010): Politikacı. 
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde doğdu. Ziraat 
Fakültesinden mezun oldu. Tarım Bakanlığı’nda 
şube müdürü olarak çalıştı. TMMOB Ziraat 
Odası Başkanlığı yaptı. Kayseri milletvekili ola-
rak meclise girdi. Gıda-Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile İmar-İskan Bakanlıkları yaptı. 
2010’da Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde öldü. 
Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa veril-
di.

Alparslan Çelebi (1961-2010): Gazeteci. 
Giresun’da doğdu. Marmara Üniversitesi 
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden me-
zun oldu. İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
yüksek lisansını tamamladı. İÜ İktisat 
Fakültesinde Uluslar Arası İlişkiler konusunda 
doktora yaptı. Güneş, Star ve Akşam gazetele-
rinde çalıştı. 2010’da İstanbul’da öldü.

Prof. Dr. Mevlüt Beyribey (1960-
2010): Öğretim üyesi. Kars’ta doğdu. Isparta 
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi öğretim üyeliğine atandı. 1999 
yılında profesörlüğü yükseldi. Kastamonu 
Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığına 
atandı. 2010’da öldü.

Cevat Cavit Alparslan (1930-2010): 
Emekli Tümgeneral, yazar. Bolu’da doğdu. 
İstanbul Haydarpaşa Lisesi ile Harbiye’den 
mezun oldu. Amerikan Dil Okulunda öğre-
nim gördü. Askerî okullarda kriminalistik 
dersi verdi, Bölük, tabur ve alay komutanlık-
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ları yaptı. Tuğgeneral oldu. Emekli olduktan 
sonra özel şirkette çalıştı. Bolu üzerine eserler 
yazdı. 2010’da Bolu’da öldü. Eserleri: Bolu’ya 
Katkı Sağlayan Proje Öncüleri, Bolu’da 
Yetişen Şair, Yazar ve Devlet Adamları, Bolulu 
Hayırseverler, Akşemsettin’in Hayatı Eserler 
ve Şiirleri.

Kemal Maralı (1924-2010): Gazeteci. 
İstanbul’da doğdu. İstanbul Fen Fakültesinde 
öğrenim gördü. Mesleğe 1948’de Tasvir gaze-
tesinde başladı. Dünya, Cumhuriyet ve Son 
Posta gazetelerinde muhabirlik sayfa sekreter-
liği, yazı işleri müdürlüğü yaptı. İzmir Akdeniz 
Haber Ajansı Müdürü oldu. TRT’de çalıştı 
İzmir Radyosu sanat programları hazırladı. 
Hasan Tahsin Basın Hizmet Ödülü kazandı. 
2010 ‘da İzmir’de öldü.

Prof. Dr. Salih Necdet Malikoğlu 
(1949-2010): Öğretim üyesi. ABD’de ma-
tematik profesörü olarak görev yaptı. Yıldız 
Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Matematik Mühendisliği bölümüne öğretim 
üyesi oldu. 2010’da Kadıköy-Bostancı sahi-
linde bisiklet ile spor yaparken düşerek ha-
yatını kaybetti. Eseri: Artificail Intelliglence-
Matematik Kitabı (2002).

Prof. Dr. Server Ganiyev (1937-2010): 
Öğretim üyesi, keman virtüözü. Bakü’de doğ-
du. Moskova Çaykovski Konservatuarı’nı bitir-
di. Doktorasını burada verdi. Üzeyir Hacbeyev 
Azerbaycan Devlet Konservatuarı’nda öğretim 
görevlisi olarak çalıştı. Profesörlüğe yüksel-
di. Mısır’ın Kahire’de şehrinde kaldı. “Devlet 
Sanatçısı” ve “Halk Sanatçısı” unvanı kazandı. 
Dünyanın çeşitli ülkelerinde sayısız konser 
verdi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne 
Sanatları Fakültesinde çalıştı. 2010’da tedavi 
gördüğü Ankara Bayındır Hastanesi’nde haya-
tını kaybetti.

Suphi Neşet Türel (1927-2010): Gazeteci. 
Eski Antalya Belediye Başkanı Menderes 
Türel’in babası. Antalya’da doğdu. İlk, orta 
ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1949’da 
İleri gazetesini kurdu. Çeşitli İstanbul gazete-
lerinin Antalya muhabirliğini yaptı. Antalya 
Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucuları arasında 
yer aldı. Bediüzzaman Said Nursi ile tanıştı. 
“Gençlik Rehberi”ni gazetesinde yayınladı. 
2010’da tedavi gördüğü Medical Park Antalya 
Hastanesi’nde öldü.

Ziya Nur Aksun (1930-2010): Tarihçi. 
Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 
burada tamamladı. A.Ü Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Osmanlı ve İslam tarihi üzerine 
araştırmaları ile tanındı. 1976 yılında geçir-
diği felç yüzünden konuşma ve yazma me-
lekesini kaybetti. Diriliş dergisinde Z N ru-
muzu ile yazıları yayınlandı. 2010’da tedavi 
gördüğü İÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde öldü. 
Eserleri: Dündar Taşar’ın Büyük Türkiye’si-
Osmanlı Devlet Anlayışı, İslam Tarihi (Filibeli 
Şehbenderzade Hilmi’den sadeleştirme), Darbe 
Kurbanı Abdülaziz Han, Osmanlı Padişahları, 
Mezhepler, Tarikatlar, 2. Abdülhamid Han.

Prof. Dr. Hüseyin Sipahioğlu (1923-
2010): Hekim. Tıp Fakültesinden mezun 
oldu. Alanya Sıtma Savaş ve Hükümet tabipli-
ği yaptı. İstanbul Vakıf Guraba Hastanesi’nde 
dahiliye ihtisası gördü. Profesörlüğe yükseldi. 
Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi dekan-
lığı ile Kayseri Erciyes Üniversitesi Kurucu 
Dekanlığını yaptı. Türkiye’de AIDS teşhisi-
ni koyan ilk hekim oldu. Akdeniz AIDS’ten 
Korunma Derneği (AKAD) Başkanı oldu. 
2010’da tedavi gördüğü Beykent Üniversitesi 
Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 
hayatını kaybetti. 6 Bilimsel kitabı ile basılmış 
300 yakın yayını var.

Osman Olcay Yazıcı (1953-2010): Şair, 
yazar. Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğdu. 
Zetinburnu ortaokulu ile Zonguldak Fener 
Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini 
İstanbul’da yaptı. Hisar, Töre, Türk Edebiyatı, 
Pınar, Millî Kültür, Bizim Külliye, Kubbealtı 
Akademi Mecmuası’nda yazı ve şiirleri ya-
yınlandı. Türk Edebiyatı Dergisinin yazı iş-
leri müdürlüğünü yaptı. Türkiye gazetesin-
de köşe yazıları yazdı. MÜSİAD Araştırma 
Yayın Komisyonu Koordinatörü oldu. 2010’da 
İstanbul’da öldü. Eserleri: Hikâye: Çocuklar 
Vatanda Büyüsün (1992), Papatyalar Üşümesin 
(1990). Şiir: Erguvan Uğultusu (1991), Eylül’ün 
Kırdığı Gül (1994). Denem: Tartışmayı 
Tartışmak (1992), Kitapsız Toplum (1994), 
Yaralı Küheylan (2004). Araştırma: Büyük Gün 
Bir Kıyamet Alameti Olarak Hazreti İsa’nın 
Dönüşü (2001).

Halim Çorbalı (1926-2010): Yönetici. 
Ankara’da doğdu. Ankara Erkek Lisesi, Gazi 
Lisesi ve Mülkiye’den mezun oldu. 1944’te 
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Gençlerbirliği’nde spora başladı. Futbol 
Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı 
yaptı. 14 yıl Tapu Kadastro Genel Müdürü ola-
ra çalıştı. Türkiye Futbol Adamları Derneği ta-
rafından ödüllendirildi. 2010’da Marmaris’te 
öldü. Eseri: Kadastro Kanunu Şerhi.

Rıdvan Yenişen (1942-2010): Eski İstanbul 
Valisi. .Kocaeli’nde doğdu. Kocaeli Lisesi ve 
AÜ Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bir 
süre öğretmenlik yaptı. Artvin Borçka, Konya 
Cihanbeyli ve Şırnak Silopi’de kaymakamlık 
yaptı. TRT Genel Sekreter Yardımcılığı, SEKA 
Genel Müdür Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Genel Müdür yardımcılığı 
görevlerinde bulundu, Aksaray, Kayseri ve 
Bursa’da valiliği yaptı. 1996’da İstanbul Valisi 
oldu. 2010’da Ankara’da öldü.

Emin Tanrıyar (1952-2010): Gazeteci. 
Adana’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi 
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun 
oldu. Bir süre İngilizce öğretmenlik yaptı. 
1983’te gazeteciliğe başladı. Nokta Dergisi 
haber müdürlüğü, Tempo ve Ekonomik Trent 
dergilerinin yayın yönetmeni oldu. TV’de Ateş 
hattı programını hazırladı. Datça’ya yerleşti. 
2010’da öldü. Eseri: Dağı Delen Irmak, Kemal 
H. Karpat Kitabı (söyleşi 2008).

Ensar Kılıç (1956-2010): Rejisör, tiyat-
ro sanatçısı. Kars’ta doğdu. Ankara Devlet 
Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun 
oldu. 1987’de Mamak Belediye Şehir Tiyatrosu, 
19974’te de Keçiören Belediye Tiyatrosunda 
görev aldı. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi ile Gazi Üniversitesi İletişim 
Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders verdi. 
2010’da Ankara’da öldü. Yönettiği oyunlar: 
Güç ve Aslan, Kılıç ve Ney, Türkmen Düğünü, 
Taş Bademler, Ahşap Konaklar, Pusuda, Eski 
Çarıklar. Rol aldığı filmler: Acılı Toprak, 3. 
Selim, Barbaros Hayrettin Paşa, Ya Devlet 
Başa Ya Kuzgun Leşe.
İsmail Hakkı Özkan (1941-2010): 
Bestekâr. İstanbul’da doğdu. İstanbul Özel 
Işık Lisesi ile İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
bölümünden mezun oldu. Neyzen Gavsi 
Baykara’dan müzik dersleri aldı.187 türkü, 
ilahi ve şarkı tarzında beste yaptı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda ders 
aldı. Aynı okulda hocalık yaptı. Sanat Kurulu 
başkanlığını yürüttü. 2010’da İstanbul’da 

öldü. Eseri: Türk Musikisi Nazariyatı ve 
Usulleri-Kudüm Velvelesi.

Ecder Akışık (1938-2010): Tiyatro ve ses-
lendirme sanatçısı. Ankara’da doğdu. Hacettepe 
Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı 
Tiyatro bölümünden mezun oldu. Bilkent 
Üniversitesinde ders verdi. Ankara Devlet 
Tiyatrosu Müdürlüğü yaptı. 2010’da Ankara’da 
öldü.

Bekman Algan (1933-2010): Tiyatro sa-
natçısı, yönetmen. Erzurum’da doğdu. Robert 
Koleji’nden mezun oldu. ABD’de eğitim gör-
dü. Şehir Tiyatroları’nda görev aldı. Bakırköy 
Halkevi Deneme Sahnesini kurdu. Yönetmenlik 
yaptı. BULSAK Tiyatro Atölyesini hayata ge-
çirdi. 2010’da tedavi gördüğü ABD’de öldü.  
Rol aldığı filmler: Karanfilli Kadın, Karalıkta 
Uyananlar, Kız Kulesi Âşıkları.

Prof. Dr. Tarık Minkarı (1925-2010): 
Hekim, yazar. Bartın’da doğdu. İstanbul Vefa 
Lisesi ile İÜ Tıp Fakültesinden mezun oldu. 
1952 yılında uzman,1957’de doçent,1964 yılın-
da da profesör oldu. Paris, Londra ve Boston’da 
kaldı. Çağdaş Cerrahi Dergisi’nin editörlüğü-
nü yaptı. Eser yazdı. 2010’da öldü. Eserleri: 
Bir Cerrahını Anıları (1993), Anılar Portreler 
(1994), Şaştım Kaldım (1994),Hoş ya da Boş 
(1996), Neler Gördüm Neler (1995), Yetmişin 
Baharında (1996), Keyfimin Sepeti (1996), 
Coştum, Koştum (1996), Seviyorum, Geziyorum 
(1998), İnsan Dünyanın Mikrobudur (2000), 
Binbir Surat Binbir Anı (2001), İsrail ve 
Amerikan Gezileri (2002),Yılların Ardından 
(2002), Meraklının Anıları (2002), Çelebi 
Hem Geziyor, Hem Gülüyor (2002), Anılar 
Sevildikçe Coşar (2004), Mizah Zekânın 
Zekâtıdır (2007).

Necdet Öztorun (1924-2010): Eski Kara 
Kuvvetleri Komutanı. Konya’da doğdu. 
Bursa Işıklar Lisesi’nden mezun oldu. Harp 
Okulu ile Harp Akademisini bitirdi. Kore 
Türk Tugayı’nda görev yaptı. Genelkurmay 
2 Başkanlığı ile 1. Ordu Komutanı oldu. Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı.1987 yılında 
emekli oldu. 2010’da İstanbul’da öldü.

Deniz Som (1953-2010): Gazeteci. 
İstanbul’da doğdu. İstanbul Ticari İlimler 
Akademisinden mezun oldu. Mesleğe 1973 
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yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. 
Hürriyet, Söz ve Güneş gazeteleri ile Nokta 
Dergisi’nde çalıştı. Daha sonra Cumhuriyet 
gazetesinde köşe yazıları yazdı. Televizyon 
ve radyoya program hazırladı. 2010’da 
İstanbul’da öldü.

Şiar Yalçın (1924-2010): Gazeteci, ya-
zar. Osmanlı Maliye Nazırı Cavit Bey’in oğlu. 
İstanbul’da doğdu. Robert Koleji ile İÜ Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Paris’te kaldı. 
Hâkimlik yaptı. Siyasi nedenlerden dolayı 
meslekten çıkarıldı. TRT’de çevirmen olarak 
çalıştı. 2010’da öldü.

Prof. Dr. Maruf Önal (1918-2010): 
Mimar. İstanbul’da doğdu. Kabataş Lisesi ile 
Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık 
bölümünden mezun oldu. Türkiye’de ilk özel 
mimarlık bürosunu IMA İnşaat ve Mimarlık 
Atölyesini Turgut Cansever ile birlikte kurdu. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümün-
de öğretim üyeliği yaptı. Profesörlüğe yüksel-
di. Çeşitli ödüller aldı. 2010’da öldü.

Arif Damar (1925-2010): Şair. 
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğdu. 
İstanbul Yenikapı Ortaokulu ile İstanbul 
Lisesi’nden mezun oldu. Atatürk Orman 
Çiftliği’nde memurluk yaptı. Daha sonra 
serbest çalıştı. Cumhuriyet gazetesinde şiir-
leri yayınlandı. Yeryüzü Yayınları’nı kurdu. 
Siyasi nedenlerden dolayı bir süre tutuklu 
kaldı. 2010’da İstanbul’da öldü. Eserleri: 
Günden Güne, İstanbul Bulutu, Kedi Aklı, 
Seslerin Ayak Sesleri, Ay Ayakta Değildi, Eski 
Yağmurları Dinliyorum.

Dr. Durmuş Hocaoğlu (1948-2010): 
Öğretim üyesi, yazar. Bayburt’ta doğdu. İTÜ 
Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi. MÜ 
Atatürk Eğitimi Fakültesi Fizik bölümü öğ-
retim üyesi oldu. Fizik, bilim, felsefe, siyaset 
felsefesi, din ve laiklik konularda araştırma 
yaptı, yazıları yayınlandı. 2010’da İstanbul’da 
öldü. Eserleri: Düşük Şiddetli Devrim ve Bir 
Entelijansiya Kritiği, Devletçilik Bumerangı, 
Laisizmden Millî Sekülerizm.

Ömer Öztürkmen (1929-2010): Gazeteci, 
yazar. İstanbul’da doğdu. İÜ Edebiyat 
Fakültesinde mezun oldu. Çeşitli gazete ve der-
gilerde yazı yazdı, Orta Doğu gazetesinin ku-

ruculara arasında yer aldı. Anadolu Ajansı’nın 
Beyrut muhabirliğini yaptı. Bursa milletvekili 
olarak meclise girdi. 2010’da İstanbul’da öldü. 
Eserleri: Kerkük, Taşkent’te Sabah Namazı, 
Gözyaşı Medeniyeti.

Cemal Şener (1951-2010): Yazar. 
Erzincan’da doğdu. İÜ Edebiyat Fakültesi 
Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu. 
İktisat Fakültesinde “Çerkez Ethem Olayı” tezi 
ile yüksek lisans yaptı. Öğretim üyesi oldu. 
Sendikacılıkla uğraştı. Güneş ve cumhuriyet 
gazetelerinde yazı yazdı. Ant yayınlarını kur-
du. Cem, Nefes ve Şahkulu Sultan dergilerini 
yönetti.  2010’da öldü. Eserleri: Çerkez Ethem 
Olayı, Alevilik Olayı, Alevi Törenleri, Topal 
Osman Olayı, Şaha Doğru Giden Kervan, 
Osmanlı Belgelerinde Aleviler, Bektaşiler, 
Osmanlı Belgelerinde Dersin Tarihi, Sorularla 
Alevilik.

Enver Demirbağ (1935-2010): Sanatçı. 
Elazığ’ın Palu ilçesinde doğdu. Genç yaşlarda 
Harput müziği ile ilgilendi. TRT’de görev aldı. 
Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma 
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Folklor 
Arşivine 115 eser kazandırdı. 2010’da Elazığ’da 
evinde elektrik sobasından çıkan yangında ha-
yatını kaybetti. Sevilen türküleri: Garip Anam, 
Yüksek Minarede Kandiller Yanar, Ey Firakı 
Lebi Canan.

Mehmet Gülcegül (1947-2010): Eski Devlet 
Bakanı. Mardin’de doğdu. Galatasaray İktisat 
ve İşletmecilik Yüksek Okulundan mezun oldu. 
Serbest ticaretle uğraştı. Uluslar arası nakliyat 
yaptı. Mardin milletvekili olarak meclise girdi. 
SHP Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Devlet 
Bakanı oldu. 2010’da Ankara’da öldü.

Sacit Onan (1945-2010): Tiyatro sanatçısı. 
İstanbul’da doğdu. 1962’de tiyatro ve sinema 
çalışmalarına başladı. Yönetmen ve asistan 
olara çalıştı. TRT’de spiker olarak görev aldı. 
Reklam filmleri hazırladı. Radyo 7, Marmara 
FM Show Radyo ve TV 5’te Su Tadında isimli 
şiir programları hazırladı. 2010’da İstanbul’da 
öldü.

Kadri Özen (1949-2010): Gazeteci. 
Tunceli’nin Çemişkezek ilçesinde doğdu. 
Başkent Gazetecilik Yüksek Okulunu bitirdi. 
Anadolu Ajansı’nda muhabirlik ve yöneticilik 
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yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda görev 
aldı. Parlamento Muhabirleri Derneği Genel 
Sekreterliğini yürüttü. 2010’da trafik kazasın-
da öldü.

Sıtkı Olçay (1948-2010): Çini ustası. 
Kütahya’da doğdu. Çiniciliği kendine mes-
lek edindi. Osmanlı çinisi üzerine atölye 
kurdu. Yurtiçinde ve yurtdışında sergi açtı. 
Yaptığı eserlerle dünyaca tanındı. “UNESCO 
Ödülü”nü kazandı. Çininin Picasso’su diye 
tanındı. 2010’da tedavi gördüğü Amerikan 
Hastanesi’nde öldü. Kütahya’da toprağa ve-
rildi.

Sururi Baykan (1942-2010): Politikacı, 
şair. Siirt’te doğdu. Siirt Lisesi ile AÜ Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık 
ve sendikacılık yaptı. Ankara milletvekili ola-
rak meclise girdi. Edebiyatla ilgilendi. Damar 
ve Varlık dergilerinde şiirleri yayınlandı. 
2010’da Ankara’da öldü. Eserleri: Şiir: Taze 
Gül (1993), Sevdalı Yazın (1994), Hüzünce 
(1995), Berrace (1995), Siirt’in Şarkısı (1998). 
Roman: Roman Yolu (1996), Bir Soluk Yaz 
(1997).

Nihat Sargın (1927-2010): Politikacı. 
İstanbul’da doğdu. İÜ Tıp Fakültesinde oku-
du. Öğrencilik yıllarında sol mücadelenin için-
de yer aldı. İstanbul Yüksek Tahsil Derneği 
Başkanı oldu. Bir süre tutuklu kaldı. Türkiye 
İşçi Partisi Genel sekreterliği yaptı. Türkiye 
Birleşik Komünist Partisi’nin kuruculara ara-
sında yer aldı. 1980 sonra yurtdışında kal-
dı. Türkiye Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfı 
Başkanlığı yaptı. 2010’da İstanbul’da öldü. 
Eserleri: TİP’li Yıllar (1961-1971) Anılar, 
Belgeler, Dönüşten Özgürlüğe 900 Gün 
Türkiye Komünist Partisi Davası.

Zekai Apaydın (1930-2010): Müzisyen. 
İstanbul’da doğdu. İstanbul Konservatuarı’nı 
bitirdi. 1955’te sanat hayatına başladı. 
İstanbul Radyosunda çalıştı. Trampet, sak-
safon ve akordeon çaldı. Beste yaptı. 2010’da 
İstanbul’da öldü.

Fikret Demirağ (1940-2010): Şair, yazar. 
Kıbrıs Lefke’de doğdu. İlk, orta öğrenimini bu-
rada tamamladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 
Türkçe bölümünden mezun olu. Kıbrıs’ta 
öğretmenlik yaptı. 2010’da İstanbul’da öldü. 

Eserleri: Tutku (1960), İkinin Yaşamı (1960), 
Esperanza (1962), Açar Yörüngeler Çiçeği 
(1963), Aşkımızın Şarkıları (1965), Kısa Şiirler 
Durağı (1968), Ötme Keklik Ölürüm (1972), 
Dayan Yüreğim (1974), Umut ve Dehşet 
Çağından Şiirler (1978), Dinle Şarkımı (1982), 
Akdenizli Şiirler ve Aşk Sözleri (1984), Adıyla 
Yaralı (1986), Rüzgârda Ozan Türküleri (1986), 
Hüzün Ana (1992), Limnidi Ateşinden Bugüne 
(1992), Seçme Şiirler (1994), Sırı Dökülmüş 
Kökayna, Yalnızlık, Gece Müziği (1994), Şiirin 
Vaktine Mezmur (1996), Eros’un Oku (1998) 
Alfa ve Omega (1999).

İzabella Ahatovra Ahmadulina (1937-
2010): Tatar şair. Moskova’da doğdu. Gorki 
Edebiyat Enstitüsünden mezun oldu. Sovyet 
Yazarlar Birliğine üye oldu. Yazdığı şiirlerle ta-
nındı. 2010’da öldü. Eserleri: Arp Teli (1962), 
Şecerem (1964), Şiirler (1975), Sırlar (1983), 
Müzik Dersleri (1969).

Ali Uğur (1943-2010): Yazar, araştırmacı. 
Balıkesir’de doğdu. AÜ Eğitim Fakültesinden 
mezun oldu. Öğrencilik yıllarında “Başbuğ 
Ali” diye tanındı. TRT’de görev aldı. Emekli 
olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. Rahatsızlığı 
nedeniyle uzun süre tedavi gördü. 2010’da 
İstanbul’da öldü. Eserleri: Araştırma: Mavi 
Emperyalizm, Görünmeyen Önderler, Dünya 
Gündeminde İsrail, Ünlü Davalar: Ağca, 
Dreyfus ve Diğerleri, Dünya Siyonist Kongreleri 
ve Türkiye. Şiir: Leylaname.

Mustafa Sevilen (1919-2010): Söz yazarı. 
Adana’da doğdu. Öğreniminden sonra musi-
ki ile ilgilendi. Zeki Müren, Muazzez Abacı, 
Yıldırım Gürses ve Emel Sayın gibi sanatçıla-
rın eserlerini seslendirdi. 105’den fazla bes-
te yaptı. 2010’da Çanakkale Ayvalık’ta öldü. 
Eserleri: Mevsimler Yas Tutup Çöller Ağlasın, 
Hep Gözyaşı ve Elem, Hülyalı Bakışların, Yol 
Kapanmadan Gel.

Deniz Uyguner (1931-2010): Tiyatro sa-
natçısı, yönetmen. Bursa İnegöl’de doğdu 
İlköğrenimini Bursa’da tamamladı. İstanbul 
Erkek Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul 
Üniversitesinde eğitim gördü. Kenterler, 
Dormen, Arena ve Lale Oraloğlu tiyatroların-
da çalıştı. Çok sayıda çocuk oyunlarını ile Akıllı 
Soytarı, Birlikte Oynayalım ve Kuklacı oyunla-
rını yönetti. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
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Şehir Tiyatroları’ndan emekli oldu. 2010’da 
İstanbul’da öldü.

Mehmet Ali Sula (1932-2010): Din adamı. 
Trabzon Çaykara’da doğdu. Çeşitli hocalardan 
ders aldı. 1950’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
açmış olduğu imtihanını kazanarak. Rize 
Fındıklı’da vaizlik, Çatalca, Trabzon Araklı ve 
Çaykara’da müftülük yaptı. Tekirdağ, Edirne 
ve Antalya il müftüsü oldu. Kendi isteği ile 
İzmir’de vaiz olarak atandı. Diyanet Vakfı ta-
rafından Hollanda, Almanya ve Kazakistan’a 
görevli olarak gönderildi. Emekli olduktan 
sonra İstanbul’a yerleşti ve burada İlim Yayma 
Cemiyeti’nde görev aldı. 2010’da İstanbul tra-
fik kazasında öldü.

Abdurrahman Kızılay (1938-2010): 
Kerküklü Halk müziği sanatçısı. Kerkük’te 
doğdu. İlk, orta öğrenimini burada tamamla-
dı. Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun 
oldu. “Altın Hızma Mülayim” türküsü ile tanın-
dı. ABD’de konserler verdi. Mehmet Özbek ile 
birlikte Mum Kimin Yanan/Kerkük Türküleri 
adı ile albüm hazırladı. 2010’da Ankara’da 
öldü. Eserleri: Dağlar Başın Olaydım, Güler 
Oynarım, Evlerinin Önü Boyalı Direk, Hergün 
Akşam Olur.

Nijat Özen (1927-2010): Türk dilci, sine-
ma tarihçisi ve mütercim. Edebiyat tarihçisi 
Mustafa Nihat Özön’ün oğlu. 1952’de Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun 
oldu. Aynı zamanda kütüphanecilik eğitimi 
de alan Özön İstabul’da bir dönem yayıncılık 
yaptı, daha sonra girdiği Anadolu Ajansında 
1981’deki emekliliğine kadar çalıştı. Dil çalış-
maları yaptı, sözlük ve ansiklopediler çıkar-
dı, tercümeler yaptı. 1960’lı yıllarda Ankara 
Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulunda si-
nema dersleri verdi. 1978’de Kültür Bakanlığı 
Kültür Yüksek Kurulu ve Sinema Kurulu üye-
liklerinde bulundu. İstanbul, Ankara ve İzmir 
film festivallerinde ödüller aldı. 1956’da, Halit 
Refiğ ile birlikte yayınladıkları Sinema, Kim 
isimli dergilerde sinema üzerine yazıları çıktı. 
Eserleri: Temel Yazım Kılavuzu, Büyük Yazım 
Kılavuzu, Büyük Dil Kılavuzu, Türk Sineması 
Kronolojisi 1895-1966, Söylenişli Fransızca-
Türkçe Sözlük, Sinema-Televizyon-Video-
Bilgisayarlı Sinema Sözlüğü, Karagözden 
Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları (iki 

cilt), Sinema ve Toplum, Türk Sinema Tarihi, 
Sinema El Kitabı, Sinema Sanatı, 100 Soruda 
Sinema Sanatı.

Necip Mirkelamoğlu (1922-2010): Şair, 
bestekâr. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğdu 
İÜ. İktisat Fakültesinden mezun oldu. İstanbul 
Eminönü Halkevi’nde görev yaptı. İzmir millet-
vekili olarak meclise girdi. 1968’de Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi seçildi. Senato Başkan vekilliği 
yaptı. Eser besteledi. 2010’da İzmir’de öldü. 
Eserleri: Atatürkçü Düşünce ve Uygulamaları, 
Din ve Laiklik, Okyanusta Bir Kayık, İnönü ve 
Ecevit Anlatıyor, Maskeli İkili.

Ferruh Başağa (1914-2010): Ressam. 
İstanbul’da doğdu. Yugoslavya’da Teknik 
Lisesi bitirdi. Daha sonra Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesinden mezun oldu. 
Müstakil Ressamlar Derneğinin üyesi oldu. 
Yurtiçinde ve yurtdışında sergilere katıldı. 
Ödüller aldı. 2010’da öldü.

Prof. Dr. Haydar Taymaz (1931-2010): 
Öğretim üyesi. Düzce’de doğdu. İstanbul Yapı 
Sanat Enstitüsünden mezun oldu. Ankara 
Teknik Yüksek Öğretmen Okulunun yapı bö-
lümünde bitirdi. AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Eğitimi Yönetimi Teftişi ve Planlaması bölü-
münde doktora yaptı. 1979’da doçent,1989’da 
profesör oldu. Öğretmenlik, yöneticilik 
ve AÜ Eğitim Fakültesinde öğretim üyeli-
ği yaptı.1998’de emekli oldu. 2010 yılında 
Ankara’da öldü.

 




