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SUNUŞ

Belirli bir yılın olaylarını konu edinen kitap veya yılda bir yayımlanan süreli yayın-
lara yıllık denildiğini, özellikle birincisinin, yani yılın olaylarını ele alan kitabın daha 
ziyade yıllık nitelemesine uygun görüldüğünü bilmeyenimiz olmasa da bunu hatır-
latmakta fayda var. Çünkü son zamanlarda yıllık yayımlamak nerdeyse eski dünya-
ya özgü bir işmiş gibi algılanır oldu, her yıl çıktığına şahit olduğumuz yıllıklar birer 
birer kayboldu ve dolayısıyla insanlar da yıllık kavramını unutur gibi oldular. Bir 
yıllığın sunuşunda böyle cümleler kurmak yadırganacaktır belki. Yıllıklar birer bi-
rer tarih olurken ve Türkiye Yazarlar Birliği Yıllığı her yıl yenilenmeyi sürdürürken 
neden böyle bir şeyden söz edelim, değil mi? Aslına bakacak olursak, yıllıkların tarih 
oluşunda yıllık yayımlayıcıların bir şekilde işlerini sürdüremeyişleri ve bu işte başa-
rısızlığa uğramaları birincil etken olsa da, genellikle gerekçe olarak değişen devre 
sığınmak daha kolay ve rahatlatıcı gelmektedir. Zaman zaman biz de bu gerekçeye 
sığınsak mı acaba diye düşünmüş olabiliriz, ama söyleyecek sözümüzün olduğu ve 
bu şekilde söylemenin de önem taşıdığı inancı bizi gevşekliğe düşmekten ve başa-
rısız olmaktan kurtardı bir bakıma. Yıllık yayımlayanlar son derece azaldıysa da 
yıllıkların önemi azalmadı aslında. Meseleye yeni dünyada eski dünyanın geleneğini 
sürdürmek diye bakmadığımızdan bu işi sürdürüyoruz. Sürdürmekle de iyi ediyoruz, 
çünkü yayımladığımız yıllıklar sayesinde, hep birlikte yapmakta olduğumuz tarihin 
daha gerçek notlarını okuyacak yarınki nesiller. Geleceğe not düşüyoruz kısacası. 

Bu yıllık yayına hazırlanırken otuz yıldır yıllık yayımladığımızı hatırladık. Bir iki 
küçük aksama dışında hep zamanında yayımlanmış yıllıklarımız.

Elinizdeki yıllık 2013 yılının resmini çekiyor çeşitli açılardan. Merkezde kültür ve 
edebiyat var Türkiye Yazarlar Birliğinin konumu gereği. Bir yazarın, şairin ve sanat-
çının bigâne kalamayacağı diğer alanlar da bu yıllıkta büyük bir ciddiyetle ele alındı. 
2013 yılının sonuna gelinirken patlak veren soğuk siyasi savaş, bu yıllıkta yeterince 
yer bulamadı tabiî olarak. Çünkü yılın son ayının son yarısına gelinmişti ve yıllıktaki 
değerlendirmeler hemen hemen tamamlanma aşamasına varmıştı. 2014 yılında bu 
olaylar daha serinkanlı bir şekilde değerlendirilecektir muhakkak. Ama yine de kısa 
bir not düşmek faydadan hâli olmayacaktır. Öncelikle şunu belirtmekte yarar var: 
Aralık ayının ikinci yarısında, soruşturma hamlesiyle birlikte yaşanan olaylar tabiî 
bir seyir izlemiyor. Çünkü bu soruşturma hamlesi, hukukun tabiatı gereği ortaya 
çıkan bir eylem değil gibi görünüyor. Bu nedenle de siyasî istikrarın balansını boz-
maya yönelik bir girişim olarak algılanmayı yeterince hak etmiş oldu. Bu gelişmeler 
bize şunu düşündürttü: Türkiye için geleceğe güle oynaya yürümek adeta bir hayal. 
Ne zaman kendi başımıza ağzımıza tat verecek işler yapmayı başarmaya başlasak 
bir tatsızlık gelip bizi buluyor. Milletimizi dar bir kalıpta sıkışık halde tutmayı ken-
di çıkarlarına uygun gören klasik mekanizmalar, şimdi artık eski yöntemlerinden 



pek tatmin edici sonuçlar alamayıp yeni yöntemler denemeye giriştiler. Buna bir de 
yetişmiş, nitelikli, işinin ehli, ehliyetli ve emin insanımızın yeterli sayıda olmayışı ek-
lenince işimiz daha da zorlaşıyor ne yazık ki. Düşmanının bile emin sıfatı verdiği 
Peygamber’e vâris ve onun sıfatlarına müştak ehil ve âlim insanlar yetiştirmek için 
çok imkân ve fırsatımız olmadı bugüne dek. Son iki yüz yılın ürünü olan kültürel ve 
dinî yozlaşma ile siyasî ve dinî taşeronluk müessesi vasıtasıyla ülkenin diken üstünde 
tutulması ve neticesinde gönül rahatlığı gerektiren eğitimin şartlarının kurumsalla-
şamaması sürekli olarak bizi uğraştıran hususlar olmuştur. Son onlukta yaşanan to-
parlanma, öze dönüş ve kendine geliş bir durulmaya ve kendini yeniden kurmaya yol 
açacakken kara bulutların göğü kaplaması yine bir yeis havası oluşturmaya başladı. 
Fakat bu yeis havasının uzun sürmeyeceği ve bir ders çıkarmaya dönüşeceği ümidi-
miz vardır. Bundan sonra şu hususa daha çok kafa yorulacağına inanıyoruz: Maddî 
kalkınmadan daha öncelikli olarak manevi ve kültürel kalkınmayı başarmak, bunun 
için beş yıllık, on yıllık, elli yıllık, yüz yıllık kalkınma planları yapmak, el yordamıy-
la değil, kafa ve kalp yorarak çalışmak gerek. Bu doğrultuda kültürel çalışmalara 
hükümetlerimiz ve sivil ve resmî kuruluşlarımız daha çok eğilmeliler. Her türlü fikrî 
ve dinî faaliyetin önü açılmalı, tekke ve zaviyelerle ilgili yasaklar lağvedilerek hem 
dinî özgürlükler genişletilmeli, hem de doğal süreçte şeffaflığa imkân sağlanmalıdır. 
Buna koşut olarak dinî eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi yolunda kendini 
sorumlu hissedenler, daha ciddî çalışmalara girişmelidir. Türkiye’de sosyal barışın 
gerçekleştirilmesi adına yürütülen faaliyetler kararlılıkla sürdürülmeli, çıkar grup-
larının çelme takmalarına fırsat verilmemelidir.

Ülkemizin geleceğinin sağlıklı ve tabiî bir seyirle şekillenmesi için en büyük gö-
rev sivil toplum kuruluşlarına düşmektedir. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarının 
kültür alanındaki faaliyetleri, devletin ayrımsız teşvik ve himayesini görmeli, bu teş-
vik ve himayeler kurumsallaştırılmalı ve milletin bekasının buna bağlı olduğu idrak 
edilmelidir.

Bu kısa hatırlatmalardan sonra tekrar yıllığa dönelim. Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da, elinizdeki yıllıkta fikir ve sanat erbabının büyük emek ve fedakârlıklarının 
olduğunu vurgulayalım. Diyeceğimiz odur ki bu eserin oluşmasında en büyük emek 
yazarlarımıza aittir. Bu itibarla kendilerine minnet ve şükran duymaktayız. 

Öte yandan bu yıllığın okuyucuyla buluşmasını sağlayan en önemli etken, yayın 
kurulumuzun fedakârca çalışmalarıdır. Yayın kurulundaki dostlarıma ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. Mahsusen, Genel Başkan Yardımcımız Osman Özbahçe’ye ve yıllı-
ğın her yılki görünmez kahramanı sâbık başkanımız İbrahim Ulvi Yavuz’a, yol gös-
termeleriyle hem yıllığın şekillenmesinde, hem de faaliyetlerimizin yetkinleşmesinde 
bizi yalnız bırakmayan ilk genel başkanımız ve hali hazırda Türkiye Yazarlar Birliği 
Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan’a ve yıllığın şekillenmesinde büyük katkıları olan 
Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı mütevelli heyeti üyesi Muhsin Mete’ye birliğimiz ve 
şahsım adına şükranlar sunarım.

Son olarak bu çalışmaya, dizgisinden tashihine, altyapısından üstyapısına varın-
caya dek emek veren kardeşlerime teşekkür ederim.

Vesselâm.

Hicabi Kırlangıç
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 2013 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Murat Yülek

2013 yılı hem Türkiye, hem de dünya ekonomisi açısından hareketli ve belirsizlik-
lerin yoğun olduğu bir yıl oldu. Bir bakıma, Türkiye makroekonomisinin risklere 
direnci denendi. Büyümenin beklenene göre daha yüksek kalması, işsizliğin bir 
miktar iyileşmesi, kamu maliyesinin ise beklenenden daha başarılı olması bu yılın 
olumlu sonuçlardandı. Enflasyon ve cari açığın kötüleşmesi ise ana menfi sonuç-
ları oluşturdu. Cari açığın Türk ekonomisi açısından ifade ettiği riskler ve üretime 
yaptığı menfi etkilerin, 2013 yılında daha iyi anlaşıldığı düşünülebilir. Bu değer-
lendirmede önce dünya, sonra Türkiye ekonomisindeki temel gelişme ve eğilimler 
ele alınmaktadır.

2013 yılında Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler

Dünya makroiktisadı, 2013 yılında “ayrışmaların” belirgin hâle geldiği bir yıl oldu. 
Üç büyük ekonomi (Amerika Birleşik Devletleri, AB ve Japonya) kendi içinde ay-
rışırken, gelişmekte olan ülkeler de hem iç, hem dış faktörlerin etkisiyle önceki 
yıllara göre farklı seyirler izledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde karar alıcılar, 2013 yılında ekonomideki iyileş-
me emarelerinin arttığına kanaat getirdiler. İşsizlik oranlarının yüzde 8’in altına 
inmesi ve konut piyasasında canlanma gösteren istatistikler, bu kanaatin oluş-
masında önemli rol oynadı. Bu temel üzerinde, Mayıs ayında Amerikan Merkez 
Bankası (Fed) 2011 yılında devreye soktuğu tahvil alım programını 2013 yılı içinde 
düşürme ihtimalinin doğduğunu açıkladı. Bu açıklama, gelişmekte olan ülkelerin 
hisse senedi ve döviz piyasalarında çalkantılara sebep oldu. Bu çalkantıların et-
kisiyle, Eylül ayında Fed tahvil alım programını kısmama kararı aldı. Ardından, 
Aralık ayında 10 milyar dolarlık bir dilimle kısma sürecini başlattı.

Japonya’da 2012 yılı sonunda göreve gelen yeni hükümet, 20 yıla yakın süredir 
düşük büyüme ve deflasyon yaşayan ülkede genişleyici para ve maliye politikaları 
ile yapısal reformları uygulayarak ekonomiyi canlandırma hedefini ortaya koydu 
ve ilk iki politika hızla devreye sokuldu. Bunların etkisiyle 2013 yılında, Japon 
ekonomisinde enflasyon istenildiği üzere yükselmeye başlayarak yüzde 1 sınırına 
ulaştı ve ekonomik canlanma emareleri görülmeye başladı. Ancak, yine de ilk se-
nedeki performans tartışmalı idi.

Avrupa Birliği ekonomisinde, ana motor olan Almanya dışında hem merkez 
(Fransa) hem çevre ülkelerde büyüme sınırlı ya da negatif oldu. Toplamda, Avrupa 
Birliği ekonomisi 2013 yılında daralma yaşadı. Buna karşılık senenin sonlarına 
doğru, gelen verilerin tezatlı olmasına rağmen, iyimserlik arttı ve 2014 yılında po-
zitif büyümeye geçiş beklentisi yükseldi.
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Tablo 1. Dünya Ekonomisi: Seçilmiş Büyüme Oranları (%; reel)

Büyüme (yüzde) 2012 2013*
Gelişmiş ülkeler 1,4 1,3

ABD 2,8 1,9

AB -0,7 -0,4

Almanya 0,9 0,5

Japonya 1,4 1,7

Çin 7,7 7,7

Hindistan 3,2 4,4

Gelişmekte olan ve yükselen ülkeler 4,9 4,7
*Tahmin

Kaynak: IMF WEO: 21.01.14

2013 yılında gelişmekte olan ekonomiler nispi olarak yavaşladılar. Çin’de fi-
nans sektörü riskleri giderek daha büyük tartışma konusu oldu. Bu sektörlerde 
yaşanacak problemlerin Çin ekonomisinin dengelerine zarar verebileceği kaygısı 
yükseldi. Hindistan’da da bir taraftan yüksek enflasyonu düşürme politikalarının, 
diğer taraftan iç ve dış pazarlardaki yavaşlamanın etkisiyle, büyüme oranı gevşedi. 
Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak, Türkiye de dahil olmak üzere Ukrayna, Tayland, 
Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde 2013 yılında siyasi sorunlar ortaya çıktı.

Tablo 2. 2013 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişmeler

 2012 2013
GSYİH (milyar dolar) 788 830

GSYİH (milyar TL) 1416 1580

Reel büyüme (yüzde) 2,17 3,8

Bütçe dengesi (milyar TL) -29,4 -18,5

Bütçe dengesi/GSYİH (yüzde) -2,08 -1,17

Faiz dışı denge (milyar TL) 19 31,5

Faiz dışı denge /GSYİH (yüzde) 1,34 1,99

TÜFE (yüzde) 6,16 7,4

ÜFE (yüzde) 2,45 6,97

Cari işlemler dengesi (milyar dolar) -48,50 -65,00

Cari işlemler dengesi/GSYİH (yüzde) -6,16 -7,83

Dış ticaret dengesi (milyar dolar) -65,33 -79,82

Dış ticaret dengesi/GSYİH (yüzde) -8,29 -9,62

İşsizlik oranı (yüzde) 10,1 9,7
Kaynak: TÜİK, TCMB
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2013 yılı Türkiye ekonomisi açısından, 2012 yılı gibi, bir “normalleşmeye” ge-
çiş yılı olarak tanımlanabilir.

2012 yılında Türkiye’de karar alıcılar, ekonomik istikrarın sürdürülebilir te-
melde devam ettirilebilmesi için büyümenin önceki iki yıldaki yüzde on seviyesine 
yakın büyümelerden daha düşük seviyelere indirilmesi sağlayacak politikalar uy-
gulamaya başlamışlardı. Bu, karar alıcıların, yüksek büyümenin getireceği siyasi 
kazançlar yerine uzun dönemli istikrarı yeğledikleri şeklinde yorumlanabilir. 2010 
ve 2011 yıllarında, 2009 yılındaki küresel ölçekteki krizin Türkiye’ye yansıması 
GSYH’da yüzde 4,7 oranında daralma şeklinde olmuş, ancak hem reel, hem finans 
sektöründe önemli bir sorun yaşanmamıştır. Bunun ardından, 2010 ve 2011 yıl-
larında Türkiye ekonomisi, ekonomi politikalarının etkisi ve güvenin artmasıyla 
beraber, iç talebin canlanmasıyla yüksek büyüme gerçekleştirmiştir. 2012 yılı için 
uygulanmaya başlanan politikalar ile iç talebin daraltılması ve bu sayede büyüme-
nin düşürülmesi ile uzun dönemli ekonomik istikrarın güçlendirilmesi amaçlan-
mıştır. Bu açıdan, uygulanan ekonomi politikaları sonucunda, 2012 yılı Türkiye 
ekonomisinde iç talebin etkisinin düştüğü bir normalizasyon yılı olmuştur.

2013 yılında ise bu kez daha çok Amerikan Merkez Bankası’nın kararlarıyla, 
Türkiye için 2012 yılını bütünleyen ikinci bir normalizasyon dönemi başladı. 2001 
yılından itibaren giderek artan, 2008 yılı Ekim ayından itibaren ise çok hızlanan 
ve hacim olarak katlanan dolar likiditesinin bir bölümü, yine artan avro ve yen 
likiditeleriyle birleşerek, Türkiye dahil gelişmekte olan ülke piyasalarına akmış ve 
bu ülkelerde hisse senedi piyasalarının yükselmesi, borçlanma faizlerinin düşmesi 
ve yerel paraların reel değerlerinin artmasında önemli rol oynamıştı. Türkiye’de, 
Türk Lirası’nın reel değerinin artması, yükselen iç tüketim ve yatırım harcamaları 
ve ekonomiye duyulan güvenin artmasıyla birleşerek, dış ticaret ve cari açıkların 
yükselmesine sebep olmuştu.

Fed’in, 2013 Mayıs ayında tahvil alım hacminin (yani Fed bilançosunun büyü-
me hızının) düşürülmeye başlanacağı şeklinde algılanan kararı ve ardından Aralık 
ayında ilk kısılmanın yapılması, gelişmekte olan ekonomilerde hisse senedi borsa 
endekslerinin düşmesiyle birlikte nominal kurların da dolara karşı değer kaybet-
mesine sebep oldu. Türkiye için de geçerli olan bu durum esasında, eğilim olarak 
2002 yılından beri aşırı değer kazanan Türk Lirasının “temel reel değerine doğru 
yaptığı bir düzeltme” olarak yorumlanabilir. Türk Lirası’nın reel değerinin “temel 
değerin” doğru geri dönmesi, Türkiye’nin dış ticaret ve cari dengelerinin orta uzun 
dönemde daha sürdürülebilir seviyelere gelmesini sağlayacak önemli bir katkı ya-
pabilir. İşte bu yüzden, 2013 yılını dış faktörlerin etkilerinin “normalleşmeye” yüz 
tuttuğu bir yıl olarak görebiliriz.

GSYH gelişmeleri

Üretim yöntemiyle oluşturulan gayri safi yurtiçi hasıla, bu değerlendirme yazılır-
ken açıklanmış en son veri olan, 2013 yılı üçüncü çeyreği itibariyle bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 4,4’lük artışla sabit fiyatlarla, 33 milyar 33 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 2013 yılının ilk 3 çeyrek toplam hasılası ise yüzde 4’lük artışla 
sabit fiyatlarla, 91 milyar 219 milyon TL olmuştur. Yılın ilk üç çeyreğindeki GSYH 
büyüme oranları ile son aylardaki sanayi üretim verileri birleştirildiğinde yıl top-
lamında yüzde 3,8-4,0 civarında bir büyüme kaydedileceği düşünülebilir.
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Üçüncü çeyrekteki büyümeye en büyük katkı, yüzde 3,3 ile yine özel tüketim 
harcamalarından ve yüzde 0,97 ile özel yatırım harcamalarından kaynaklandı. 
Kamu kesiminin tüketim ve yatırım harcamalarının büyümeye katkısı toplam yüz-
de 0,41 olarak gerçekleşti. Net ihracat, kurların menfi etkisiyle büyümeye negatif 
yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Enflasyon 

Yıl genelinde dalgalı bir seyir izleyen TÜFE oranı, sene sonunda, 12 aylık bazda, 
önceki yıla kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 7,4 oranına ulaştı ve Merkez Bankası’nın 
hedefi olan yüzde 5 oranının üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde, çekirdek enflasyon 
olarak tanımlanan ve ekonominin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan enflas-
yonu ölçen I endeksi yüzde 7,08 olarak gerçekleşti. Bir başka deyişle, enflasyonun 
ana kaynağı her şeye rağmen canlı kalan iç tüketimdi. Bununla birlikte, yılbaşın-
da tütün ürünlerine yapılan vergi düzenlemeleri ve daha sonra işlenmemiş gıda 
ve enerji grubundaki fiyat gelişmelerine bağlı olarak dalgalı seyreden enflasyon, 
yılın ikinci yarısında, özellikle ABD kaynaklı gelişmiş ülke para politikalarındaki 
gelişmelere paralel olarak portföy akımlarının yavaşlaması doğrultusunda Türk 
Lirası’nda değer kaybı ile beraber artış göstermiştir. Ayrıca, ulaştırma kaleminin 
de enflasyon üzerindeki baskıyı arttırdığı gözlemlenmiştir.

Kamu Maliyesi

2013 yılında, kamu yatırım harcamalarındaki önemli artışın da (yüzde 27) etkisiy-
le, faiz dışı harcamalardaki yüzde 14,2’lik yükselişe rağmen,  hem vergi gelirlerin-
de, hem de özelleştirme gibi vergi dışı gelirlerdeki yüzde 17,1 gibi hızlı bir artışla 
beraber, bütçe geçen yıla göre daha olumlu bir performans gösterdi. 2013 yılında, 
bütçe açığı yüzde 37’lik bir düşüşle, 18,5 milyar TL olurken, faiz dışı fazla yüzde 
66 artarak 31,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2012 yılında bütçe açığının GSYH’ya oranı 
yüzde -2,1 olarak gerçekleşirken, 2013 yılında bu oran yüzde -1,17 olmuştur. Faiz 
dışı fazlanın millî gelire oranı incelendiğinde ise 2012 yılında yüzde 1,34 olan bu 
oran, 2013 yılında yüzde 1,99’a yükselmiştir.

Ekonomideki iç talebin canlanmasıyla beraber, özellikle ÖTV gibi tüketime da-
yalı vergilerin yükselmesi, özelleştirme gelirlerindeki artış, TEDAŞ ve BOTAŞ’tan 
alınan vergiler gibi, geçmiş yıllar vergi borçlarının tahsil edilmesi, vergi gelirleri-
nin 326,1 milyar TL’ye ulaşmasında önemli rol oynamıştır. Bütçe gelirleri artarken 
faiz giderlerinin sadece yüzde 3 seviyesinde artması, ana hedeflerden biri olan faiz 
dışı fazlanın artmasında etkili olmuştur. 2013 yılında faiz ödemeleri 50 milyar TL 
olarak gerçekleşmiştir.

Ödemeler Dengesi

2012 yılında 48,5 milyar dolar cari açık veren Türkiye ekonomisi, 2013 yılında 
yüzde 34 artışla 65 milyar dolar cari açık vermiştir. Cari açığın millî gelire oranı 
geçen sene yüzde 6,16 olarak gerçekleşirken bu rakam Kasım 2013 itibari ile yüzde 
7,83 oranına yükselmiştir. Geçen sene 8,9 milyar dolar net doğrudan yabancı yatı-
rım çeken Türkiye ekonomisi, 2013 yılında yüzde 7,13 artışla 9,58 milyar dolarlık 
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net doğrudan yabancı yatırım çekmiştir. Sıcak para olarak tabir edilen portföy ve 
diğer yatırımlar ise 2012 yılında 59,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken bu rakam 
bu sene yüzde 4,05 artış ile 61,6 milyar dolara ulaşmıştır. Net hata noksan kalemi 
de yüzde 217 artarak 1,2 milyar dolardan 3,8 milyar dolara yükselmiştir.

Cari açığın 2013 yılındaki kötüleşmesi, 2011 yılının ikinci yarısından itibaren 
yükselen reel kurların, ihracatçıların yavaşlayan dış pazarlardaki rekabet gücünü 
düşürmesinden ve buna ek olarak ithal malların nispi fiyatlarının düşmesinden 
dolayı kaynaklandığı söylenebilir. Avrupa pazarı küçülürken Türk ekonomisinin 
büyümeye devam etmesi, Türkiye’de ithalat talebinin artmasına sebep olmuştur. 
Nitekim, bütçe gelir kalemlerinde, ithalattan alınan vergiler yüzde 23 gibi yüksek 
bir oranda artmıştır. Reel kurların, 2013 yılının ikinci yarısından itibaren iç ve 
dış gelişmelerin etkisiyle düşmesi, bu durumun tersine dönebileceğinin göstergesi 
olarak görülebilir.

İşgücü Piyasası

2013 yılı Ekim ayı itibari ile Türkiye’deki işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine 
göre 202 bin kişi artarak, 2 milyon 743 bin kişiye ulaşmıştır. Bu dönemde işsizlik 
oranı yüzde 0,6 puanlık artarak,  yüzde 9,7 seviyesine yükselmiştir. İstihdam edi-
len kişi sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre 139 bin kişi artmasına rağmen, 
işgücüne 340 bin kişinin daha katılmasıyla beraber, işsizlik oranı artış göstermiş-
tir. 2013 yılı Ekim ayında istihdam oranı yüzde 0,5 oranı ile artarak 25 milyon 648 
bin kişiye yükselirken, işgücüne katılan sayısı yüzde 1,2’lik artış ile 28 milyon 391 
bin kişi olmuştur. Söz konusu dönemde istihdam oranı yüzde 0,5 düşerek yüzde 
45,9 olarak gerçekleşirken, işgücüne katılım oranı yüzde 0,2 azalışla yüzde 50,8’e 
düşmüştür. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0,5 puanlık artış ile yüzde 11,9, geç iş-
sizlik oranı ise yüzde 1,2 puanlık yükselişle yüzde 19,3 olarak gerçekleşmiştir.

15 yaşın üstünde ve işgücüne katılmayan 27 milyon 471 kişinin, yüzde 42,3 ile 
en büyük bölümünü oluşturan ev işleri ile meşgul olan kişilerin sayısının, 2012 
Ekim dönemine göre 78 bin düştüğü görülmüştür. Bu kategorinin yüzde 16,8’ini 
oluşturan eğitim ve öğretim gören kişilerin sayısı ise 276 bin artarak 4 milyon 611 
bine ulaşmıştır.

İktisadi faaliyet kollarına göre istihdam incelendiğinde ise tarım sektöründe 
istihdam edilenlerin sayısının, geçen senenin aynı dönemine göre 194 bin kişi aza-
larak, toplam istihdama oranı yüzde 23,5’e gerilemiştir. Sanayi sektöründe istih-
dam edilenlerin sayısı 167 bin, inşaat sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 68 
bin ve hizmet sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 198 bin artmıştır. Bu faaliyet 
kollarının toplam istihdamdaki oranları ise sırasıyla, yüzde 19,1, yüzde 7,6 ve yüz-
de 49,8 olarak gerçekleşmiştir.



2013 YILINDA SİYASET
Ercan Yıldırım

Türk modernleşmesi içinde hususen Cumhuriyet tarihi boyunca iktidar üzerinde-
ki çatışmaların en şiddetlilerinden birini belki de birincisini 2013 yılında yaşadık.

Türkiye 2013 yılına girdiğinde bu kadar şedit bir toplumsal çatışma ortamına 
sürükleneceğini bilmiyordu. Fakat darbeler tarihimiz içinde aktör olarak askerin 
en az rol aldığı girişim 2013 yılında yaşandı. Daha önceki darbelerde halk, dar-
belerin gerekçesi, meşruiyet unsuru biçiminde kullanılmıştı; fakat 2013 yılındaki 
girişim bilinçli bir eylemlilik atmosferi içinde halkın darbenin öznesi olması üze-
rine kuruldu. Mısır’da İhvan’a karşı gerçekleştirilen darbeyi tüm dünya canlı ya-
yınlarla izledi. Hatta darbe televizyondan duyuruldu, darbe tarihi an be an iletişim 
organları üzerinden takip edildi. Türkiye’de ise iletişim araçları süreci yanlı olsun 
olmasın yine en ücra mahallere kadar götürdü.

Türkiye’deki darbe girişiminin toplumsal çatışma biçiminde devreye sokul-
ması, dış desteğin aleni biçimde sergilenmesi ve milletin büyük kesiminin darbe 
girişiminin karşısında yer alması 2013 yılını Türk siyasi tarihinde müstesna bir 
yere oturtur.

Yolsuzluk gibi bir iddiaya; üstelik delilleri büyük oranda televizyonlardan ya-
yınlanmasına rağmen milletin büyük kesimi hükümetten desteğini çekmediği gibi 
yaşananların bir darbe girişimi olduğunun bilinciyle hareket etti.

Hem Gezi sürecinde, hem 17 ve 25 Aralık tarihlerindeki girişimlerin askersiz 
gerçekleştirilmiş olması da Türk siyasi tarihine ayrıca kaydedilmeyi hak edecek 
nitelikte. Önceki darbe girişimlerinde televizyon ve radyo büyük oranda kullanı-
lırken 2013’e damgasını vuran çaba daha çok sosyal medya denen, internet üze-
rinden faaliyet gösteren yayın organları vasıtasıyla gerçekleştirildi. Geçmişte rad-
yo ve televizyon binasını ele geçiren cuntacılar darbeyi yaparlardı. Bugün sosyal 
medyada “trolleri” çok olan yönlendirmeyi yapabiliyor. 2013 yılı darbe sürecinde 
başta twitter olmak üzere sosyal medyayı ellerinde tutanlar çok büyük bir kamu-
oyu oluştursa da yine sosyal medya üzerinden yapılan mukavemetlerle üstünlük 
kısa sürede el değiştirebildi. Her türlü çarpıtma, yalan, yönlendirme, organizas-
yon işlerinin gerçekleştirildiği sosyal medya Gezi sürecinde etkili bir iletişim ve 
propaganda aracına dönüşürken 17 Aralık’ta ve öncesinde tarafların birbirleri 
aleyhindeki ses, görüntü kayıtları ile açıklarını ifşa etmeleri yine sosyal medya 
üzerinden yürütüldü.

2013 yılına kimliğini veren Gezi olayları ve 17 Aralık darbe girişiminin belki de 
en faydalı yönü darbelerdeki “dış müdahale” unsurunun bu sefer çok bariz biçim-
de halk tarafından izlenebilmesiydi. İktisadi olarak, siyasi manada yabancı devlet-
lerin Türkiye üzerindeki emellerinin tüm argümanlarıyla birlikte evlere girmesi, 
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insanlar tarafından net bir biçimde görülmesi darbenin savuşturulmasında etkili 
oldu. Hâlâ 31 Mart vakasının, TCF ve SCF’nin kapatılmasının, 27 Mayıs, 12 Mart 
ve 12 Eylül ile 28 Şubat sürecinin kodları çözülememiş, bunların üzerine birçok 
teori üretilmişken Gezi olayları ve 17 Aralık hâdiselerinin içerikleri büyük oranda 
millete yansıması günümüzde darbe girişimlerinin sonuca ulaşmasının çok da ko-
lay olmadığını gösterir.

2013 yılındaki darbe girişimini diğerlerinden ayıran bir diğer önemli nokta 
ise çabanın aktörlerinin kimlikleridir. Daha önceki darbe girişimleri genellikle 
askerler ve belli bir elit ile İslâmi veya sol kesim arasında yaşanırken 2013 yılın-
da taraflar “iki İslâmi kesim”den oluştu. Büyük oranda Nurculuk dışındaki Nakşi 
gelenekten gelen Ak Parti’nin karşısında Nurculukla bağlantısını büyük oranda 
kesmiş Fethullah Gülen hareketi arasındaki ittifak Mavi Marmara hâdisesiyle yıp-
ranmış, 2011 yılında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın tutuklanma girişimi ve ik-
tidarı kullanma adına yapılan diğer girişimlerle birlikte kopmuştu. Gezi olayları 
sırasında varlığı hissedilen ayrılık dershanelerin kapatılacağı haberleriyle birlikte 
ayyuka çıktığı gibi artık iki taraf hâlini alıp birbirlerini tasfiye etmeye çabalamış-
lardı. Aslında hükümete karşı cemaatin alternatif arayışları 2013’ün başlarında 
şekillenmeye başlamış, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın girişimiyle farklı kesim-
ler arasında Ak Parti iktidarına karşı ittifak girişimleri başlatılmıştı. Vakıf Başkanı 
Mustafa Yeşil, T24 internet sitesinin 07.01.2013 tarihli röportajında Eczacıbaşı, 
Koç, Sabancı’nın kapısını çaldıklarını açıkça anlatmıştı.

Zaman zaman Zenginler Kulübü TÜSİAD’a üye patronların, muhafazakâr ca-
mianın zenginleriyle toplantılar yaparak, Ak Parti’ye; fakat daha çok Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına karşı bir eylem birliği anlaşmasına vardıkları 
şeklinde konuşmalar, bilgiler aktarılıyordu. Bu tür toplantılar belli bir rutin için-
de yapılıyor; fakat belli bir sonuca ulaşmıyordu. 2013 yılında Başbakan Erdoğan 
karşıtları milletten bağımsız olarak belirgin bir ittifak kurmayı başardı. Hatta bir 
grup gazetecinin Mayıs ayında Amerika’ya giderek Gülen ile görüştükleri, burada 
“Türkiye’nin bir diktatörlüğe sürüklendiği”, buna karşı tedbirlerin alınması görüş-
lerinin konuşulduğu iddiaları dile getirilmiş, olayların fitili de bu aşamadan sonra 
ateşlenmişti. Amerika dönüşünde Taraf gazetesinde büyük tasfiyeler yaşanmış, 
sürece uygun ekipler göreve getirilmiş ve Ak Parti’nin, Başbakan’ın zayıflatılması 
için yerel seçimlerde İstanbul’un “düşürülmesi” gerektiği ile ilgili haberler yapıl-
mıştı.

Diktatör İthamı Yapan Darbeci Sol Gelenek

Gezi olaylarına giden süreçte Başbakan için kullanılan “diktatör” söylemi, siste-
matik olarak her grup toplantısında, her basın toplantısında muhalefet tarafından 
dile getirildi. MHP ve CHP liderleri ağız birliği etmişçesine Başbakan’ın şahsında 
“diktatör” imgesini yerleştirmek için büyük çaba sarf ettiler. Sadece bu söylem bir-
liği bile yalnızca Gezi olaylarının değil, Ak Parti’yi ve Başbakan’ı zayıflatmaya dö-
nük girişimlerin belli bir odaktan geldiğini gösterecek niteliktedir. Ak Parti’nin ve 
Başbakan’ın diktatör söylemi karşısındaki tavrı, savunması diktatörler üzerinden 
örneklerle olurken, sık sık “Diktatör olsa ona diktatör diyebilir miydiniz?” şeklin-
de olmuştur. Diktatör söylemini en çok CHP kullandı.
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Sol bu süreçte zaman zaman çekingen davransa da gelişen olaylara büyük 
destek verdi. Sol, bilindik Kemalist jargonu kullanarak, ilerici - gerici söylemini 
aşamadı. Solun tavrı, desteği, kullandığı klâsik dil kendi tabanını diri tutmasını, 
onları birleştirmesini sağlasa da yine milletin genelinden destek görmedi. Sol der-
giler, Zizek, Badıou gibi sol liberal isimleri Türkiye’ye getirerek cepheyi genişlet-
meye çalışıp, talepleri özgürlük alanına sıkıştırarak meşruiyet sağlamaya çalışsa 
da yeterli desteği görmedi. Sol entelektüalizm bilindik marjinalliğini yine tekrar 
ederek, “Türkiye’nin solu” olamayacağını, darbeci geleneğin dışına çıkamayaca-
ğını gösterdi.

Üstelik CHP lideri Kılıçdaroğlu Gezi öncesi ve sonrasındaki temaslarında 
Türkiye’yi Hollanda’ya, Fransa’ya, Almanya’ya en son ABD’ye şikâyet etti. Kendi 
seçilmiş hükümetinin, meşruiyet temeli hâlâ yüzde 50 olan iktidarının Batılılar 
tarafından ikaz edilmesi için sürekli mektuplar yazdı.

Gezi ve 17 Aralık’ın Ayak Sesleri

2013 yılının büyük kavgalara yol açacağı esasında hükümetin yaptığı açıklamala-
ra, icraatlara bağlı olarak kestirilebiliyordu. Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmele-
rin, “İmralı Tutanakları” şeklinde sızdırılması, “Oslo görüşmeleri”nin sık sık dile 
getirilmesi, Hakan Fidan’a tutuklama girişimi yılın ilk çeyreğinde temel tartışma 
noktalarıydı. Genellikle “Kürt meselesi” üzerine yoğunlaşan gündem, Ak Parti’nin 
gelecek perspektifini de ortaya koyuyordu.

Ak Parti vesayetleri kaldırma adı altında darbe girişimlerini bertaraf etmiş, 
Ergenekon, Balyoz ve Danıştay davalarıyla zinde güçlerle hesaplaşmalara giriş-
miş, HSYK’nın yapısını referandumla değiştirmişti. Sistemin temel noktalarına 
vurulan bu neşterler, Ak Parti ideolojisi olan muhafazakâr demokrat kimlikle ger-
çekleştirilmiş ve büyük oranda Cumhuriyet tarihi boyunca Müslümanları rahatsız 
eden uygulamalar kaldırılmış, mutedil hâle getirilmişti. Fakat Ak Parti Neo-liberal 
iktisat ile muhafazakâr kimliği bir ileri aşamaya götürerek artık Türkiye’nin kana-
yan yaralarını sarma adına, devletin ve sistemin hassas noktalarına, temellerine 
yönelmişti.

Kürt meselesi sadece Türkiye’nin değil, AB-ABD-İsrail eksenli dış yapının tü-
münü ilgilendiren temel sorun hâlini almıştı. “Analar ağlamasın” mottosu gereği 
Ak Parti bu meseleyi çözmek istiyordu.

Bununla birlikte artık Başbakan Erdoğan, sadece yıkmak değil, yeni değerlerle 
yepyeni Türkiye inşa etmeyi hedefliyordu. Konuşmalarında sürekli olarak “yeni 
Türkiye”, 2023, 2053, 2071 vurgularına başvuruyor yeni değer yargılarından bah-
sediyordu. Ekonomik yapının güçlenmesi, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlan-
ması Başbakan’a olan halk desteğini her geçen gün artırıyor dolayısıyla onun yeni 
Türkiye inşa programını kuvvetlendiriyordu.

Yeni Anayasa yapma girişimleri, Başkanlık sisteminin hayata geçirilmesi siste-
mi idare eden elitlerin olduğu kadar dış odakların da hassasiyetlerindendi. Anaya-
sa yapımı için Meclis’te oluşturulan komisyon çalışmalarını sağlıklı yürütemiyor-
du; ama herkesin zihninin bir köşesinde olanı muhalefet dillendiriyor ve Başba-
kan Erdoğan’ın kendi Anayasa taslağını kabul ettireceğinden endişeleniyorlardı.
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Aynı şekilde Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesi sürecinde yarı başkanlık veya 
başkanlık sistemiyle sadece Türkiye’nin yerleşik ulus devleti kimliğinin zarar gör-
mesi kaygıları değil, iktidarın bir daha hiçbir zaman elitlerin eline geçememe ihti-
mali de iç ve dış odakları hareketlendirdi.

Başbakan’ın İcraatları ve Büyük Türkiye

Gezi olayları hem yeni Anayasa çalışmalarını, hem de Başkanlık sistemini 
Türkiye’nin gündeminden çıkardı. Artık Başbakan Erdoğan’ın hedeflerinden en 
önemli iki tanesi “konuşulamaz” hâle getirildi. Gezi olayları sadece yeni Türkiye’nin 
yeni kimlikle inşa edilmesinin önüne geçmekle kalmıyor, Recep Tayyip Erdoğan’ı 
Başbakanlıktan ve siyasetten uzaklaştırmaya kadar işi götürüyordu.

Apo’nun “çekilin” çağrısı, PKK unsurlarının sınır dışına çıkma taahhüdü, şehit 
haberlerinin terör nedeniyle gelmemesi nedeniyle Başbakan’a olan ilgi ve güvenin 
artmasının bir şekilde bozulması gerekiyordu.

Başbakan bu süreçte sürekli olarak Türkiye’nin geldiği yeri işaret eden, ekono-
minin gücü ve istikrarını anlatan örnekler veriyordu. Türkiye artık kendi uçağını, 
kendi gemisini, tankını yapabilir hâle gelmişti.

Enflasyon 2002 yılında yüzde 30 iken Nisan 2013 itibariyle yüzde 6 seviyele-
rinde sabitlenmişti. Yine Gezi öncesinde Borsa İstanbul tarihinin en büyük seviye-
sine çıkmış 89,686 ile “tüm zamanların” rekorunu kırmıştı. 2001 krizinde yüzde 
1500’lere çıkan, yıllık yüzde 700’leri gören faiz Nisan ayında Cumhuriyet tarihinin 
en düşük seviyesine yüzde 4.6’ya düşmüştü. Merkez Bankası rezervini 27 milyar 
dolar ile devralan Başbakan Erdoğan Nisan ayında bu rakamı 135 milyar dolara 
yükseltmişti. Yine Gezi olayları öncesinde Nisan ayında 3. havalimanı ihalesi so-
nuçlandırılmış, iki adet nükleer santralin yapımı için ihaleye çıkılmıştı. İhracat 
yine Cumhuriyet tarihinde bir rekorla 135 milyar dolara ulaşmıştı.

Türkiye Gezi olayları öncesinde IMF’ye olan borcunu sıfırlamıştı. Belki de işin 
nirengi noktası burasıydı. Neo-liberal politikaları uygulama bakımından çok bü-
yük başarılar kaydeden Türkiye’nin bu derece büyüyeceği ve kendi başına kalabi-
leceği tahmin edilememişti.

Bu süreçte dış politikadaki gelişmeler 2013’e rengini verdi. Hükümetin Akiller 
heyetini ihdas ederek, çözüm sürecini herkese, her kesime anlatma projesi yine 
rahatsızlığın sebeplerinden biri oldu. İsrail’in Mavi Marmara konusundaki özrü 
yine hükümetin prestijini kuvvetlendirdi.

Provokasyonlar ve Paralel Devlet’in İzleri

Gezi olayları öncesinde birçok gündem maddesiyle birlikte ABD’ye gitmeye hazır-
lanan Başbakan Erdoğan içeride iki gündem maddesiyle yoğun biçimde ilgilen-
mek durumunda kaldı: Alkol düzenlemesi ve Reyhanlı bombalaması.

Alkol düzenlemesi Başbakan’ın yeni Türkiye söylemi üzerindeki en önemli 
konulardan birini oluşturuyordu. Başbakan inşaatlar, büyük projeler, ekonomik 
gelişmeler, savunma sanayi yatırımları gibi gelişmişlik göstergeleri arasında de-
ğerlere, gençlere, eğitime bakış açısını yoğunlaştırmaya başladı. Bu nedenle al-
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kol satışlarıyla ilgili düzenlemeye gidildi. En dikkat çeken maddelerden biri “gece 
10’dan sabah 6’ya kadar” alkol satışının yasaklanması, diktatörlük söylemiyle bir-
leştirilerek “hayat tarzı”na müdahaleye kadar götürüldü. Özellikle sosyal medya-
da, tartışma programlarında içki tartışması hayat tarzı hâline, laikliğe, millî içki 
ayran meselesine kadar tartışıldı.

Gezi olayları öncesinde olaylara katılanların argümanlarından biri de bu dü-
zenleme oldu. Hatta gezi eylemlerinde içkili protestolar çok dikkat çekiciydi.

3. köprünün isminin Yavuz Sultan Selim olması da yine diktatör söylemiyle bir-
leştirilerek kullanılınca Alevilerin eleştirileri şiddetlendi. Bütün bunların üzerine, 
Reyhanlı’da gerçekleştirilen saldırıda 50’nin üzerinde ölüm haberi ABD seyahati 
öncesi Başbakan Erdoğan üzerindeki baskıların niteliğini gösterecek düzeye çıktı.

17 Aralık’ta ayyuka çıkan “paralel devlet” tartışmaları o dönemde, ondan çok 
daha önceki Dağlıca, Aktütün saldırıları ile Uludere olayında da gündeme gel-
miş; fakat tam manasıyla kamuoyuna aksetmemiş, saldırıların istihbaratı alındığı 
hâlde gerekli yerlere iletilmediği yönünde şikâyetler dile getirilmişti.

Tüm bu iktisadi, siyasi meseleler ve projelerin üzerine ABD’ye giden Başbakan, 
Türk devlet yetkililerine şimdiye kadar gösterilmeyen bir protokol ile karşılanmış-
tı. Başbakan’ın ABD gezisinin istendiği gibi verimli geçmediği haberlerine Gezi 
olayları eşlik etti.

Gezi Olayları Başlıyor

Taksim’deki küçük Gezi Parkı’nda 27 Mayıs tarihinde Taksim Yayalaştırma Pro-
jesi kapsamında yapılması düşünülen değişiklikler için 5 ağacın yerinden sökül-
mesiyle tarihe Gezi Parkı olayları şeklinde yerleşecek protesto gösterileri başladı.

İçine milletvekillerinin de girdiği protesto, oturma eylemleri, sabaha kadar 
parkı işgal etme şeklinde gelişen olaylar, parka kurulan çadırların sabah erken 
saatlerde yakılması, göstericilerin polis vasıtasıyla parktan çıkarılmasıyla Türkiye 
çapında tanınmaya başladı. Artık hükümet karşıtlığı, Başbakan Erdoğan’a yöne-
len operasyonun etkili bir ayağı olarak halkı da içine katan geniş katılımlı eylemler 
silsilesine dönüştü.

Gezi Parkı olayları Türkiye için, Ak Parti için, okur yazarlar için, aydınlar için, 
İslâmi kesim için bir turnusol kâğıdı oldu.

Gezi Parkı’nda bilhassa “ilk üç gün” söylemi yerleştirilmeye çalışıldı.

Parktaki eylemlerin ilk üç günü gerçekten “ağaç ve çevre” sevgisine dayanan, 
“masumane” eylemler olarak değerlendirilirken sonraki süreç hükümete ve kamu-
ya dönük yıkıcı olaylar şeklinde ayrıştırılmaya çalışıldı. Bunu hükümeti destekle-
yen ve olayların gidişatı karşısında kendini konumlandıran kişiler de yaygın ola-
rak kullandı. Fakat sonradan Başbakan Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi olayların 
başından sonuna kadar masumane hiçbir yönü yoktu; ilk üç gün söylemi de aynı 
kötü niyeti taşıyan nitelikteydi.

Sonradan 17 Aralık olaylarıyla çok net bir biçimde gözlendiği gibi olayların fi-
tili, çadırların sabahleyin yakılması ve metroya biber gazı atılması gibi masum ol-
mayan olaylarla daha çok ateşlendi. Bunları yine 17 Aralık’ta ortaya çıkan yapının 
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gerçekleştirdiği öne sürüldü; böylece olayların şiddeti artırılarak, müdahalenin, 
faşizmin, polis şiddetinin, diktatörlüğün derecesi gösterilmek istendi!

Gezi olaylarında esas niyetler 31 Mayıs gecesi ile Haziran ayının ilk günlerin-
de çok net biçimde gözlenmeye başladı. 31 Mayıs gecesi İstanbul’da Dolmabahçe 
Çalışma Ofisi ile Ankara’da Başbakanlık’a ve Başbakan Erdoğan’ın evine girme 
çabaları, polisin yetersiz kalması, iş makinelerini ele geçiren göstericilerin her yeri 
yakıp yıkması, Valide Camii’nin içine sığınılması, camii içinde organizasyonun 
daha önceden yapıldığını kanıtlayacak denli hazırlık yapılması, ilâçların, sağlık 
malzemelerinin, hatta doktor ve hemşirelerin bir anda ortaya çıkması Gezi olay-
larının sadece vatandaş inisiyatifine dayanmadığını, profesyonel grupların, yurt 
içi ve dışındaki odakların, istihbaratçıların yönlendirmeleri ile gerçekleştirdiğini 
gösterdi.

Divan Oteli ile birlikte içlerinde “muhafazakâr iş adamları”nın da bulundu-
ğu zenginlerin Gezicilere her türlü lojistik yardımı yaptıkları, olayların sonuca 
vardırılması konusunda sürekli toplantılar tertip ettikleri de bu süreçte medyaya 
yansıdı. Olayların ateşi önce Ankara’ya sonra da İzmir’e yayıldı. Ankara’daki ey-
lemler İstanbul’dakileri katlayacak derecede şiddetlendiği gibi aylarca devam etti. 
Kızılay, Dikmen, 100. Yüzyıl, Mamak’ta olaylar sürdü, geceleri 28 Şubat’ı andıran 
tencere, tava çalmalar devam etti.

Gezi olaylarını istihbarata, yurtdışı operasyonuna, faiz lobisine bağlayan ve bu 
süreci 3 ay öncesinden bilen ve ona göre tedbirini alan hükümete karşı, aydınlar 
olan biteni sosyolojik yorumlarla, iktisadi ve sınıfsal farklılıklarla açıklama yoluna 
gittiler. Türkiye’de yeni bir orta sınıfın çıktığı ve Gezi’nin bunun yansıması oldu-
ğu ispatlanmaya çalışıldı. Fakat Başbakan Erdoğan’ın “daha ilk günden itibaren” 
sert, tartışmasız, geri adım atmayan tavrı hâdiselerin toplumsal taleplere değil, 
yurtiçi ve dışı organizasyonlarına bağlı olduğu şeklindeydi. Çadırları yakanları 
sert biçimde eleştiren ve bu provokasyonların farkına varan Başbakan’ın haklılığı 
17 Aralık sürecinde doğrulandı. Bu açıdan Gezi’nin toplumsal, sınıfsal ve orta sınıf 
ile izah edilemeyeceği görüldü. Gezi’ye bu bakımdan şu kesimler destek verdi:

Gezi Parkı Eylemlerine Katılan Gruplar

Gezi eylemleri yeni bir orta sınıf çıkarmayı amaçlamaz. Zaten eylemlerin sona er-
mesi gösteriyor ki yeni orta sınıf çıkmadı, bu tür talepler oldu; ama farklı kesimler 
aynı kazanda pişmedi, onlardan yeni ve tercihe şayan bir yemek çıkmadı.

Öncelikle Gezi Parkı eylemlerine katılan kimselere bir bakmak gerekiyor. On-
dan sonra talepleri değerlendirmek ve sonuçta açığa çıkan manzarayı yorumla-
mak lazım.

1. Gezi Parkı eylemlerine ilk başta çok fazla katılmasalar da sonradan eylemle-
rin dinamiği hâline gelen Nişantaşı, Cihangir, Bağdat Caddesi, Ümitköy, Çankaya, 
ODTÜ ahalisi. Yani üst, orta - üst sınıf. Bir başka deyimle Beyaz Türkler.

2. Lümpenler. Alt - orta ve alt sınıftan kimseler. Bazen orta ve orta - üst sınıf-
tan da olabilirler. Değer, eğitim, inanç bakımından belli bir kökleri yoktur. Bunlar 
başörtülüler, içki içenler, laikler, milliyetçiler, etnik grupların karmasından olu-
şuyor.
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3. Özellikle Ankara’daki sert çatışmalarda ön plana çıkan; Tuzluçayır, 
Abidinpaşa’nın YÖK, 1 Mayıs eylemlerinde  deneyim kazanmış, polisle çatışmanın 
“racon”unu öğrenmiş kimseler yanında, içki ve Yavuz Sultan Selim gibi simgeler-
den kalkarak, hükümete çok sert muhalefet geliştiren kesimler. Beyaz Türkler ile 
bağlantıları Cumhuriyet tarihi boyunca çok sıkı olan bu grup lümpenlerle birlikte 
31 Mayıs sonrası çatışmaların odağında yer almışlardır.

4. Üniversite ve lise öğrencileri. Örgüt, dernek bağlantıları bir yana bu kesim-
ler, 70’li yılların romantikliğine, parka, dağ, eylem gibi kavramlara nostaljik ola-
rak yaklaşmışlardır. Eylemlerde kalabalıkları oluşturmuşlar, zamanla liseliler bu 
düzensizlikten, konforsuzluktan, iptidai  şartlardan “sıkılmışlar” eylemleri terk 
etmişlerdir.

5. Orta yaşın üzerinde, hatta yaşlı denebilecek insanlar. Gezi Parkı içindeki 
eylemlere katılmış, polis ile göğüs göğse yapılan gece çatışmalarında bulunma-
mış, atmosfer durulmaya başlayınca tekrar ortaya çıkmış, polise sapanla taş atıp, 
Türk bayrağı taşıyarak geçmiş günlerini anmışlardır. Yaşlılıklarını da kullanarak, 
beklenmesi gereken yerlerde beklemişler, camlardan sarkarak slogan atıp, tence-
re, tavalara vurup ses çıkarmışlardır. Hâlâ eski dünyanın, 70’lerin sloganlarıyla 
yaşayıp aynı talepleri dillendirmektedirler. Torunlarına anlatacak yeni hikayeler 
edinmişlerdir.

6. Kemalizm ile öne çıkmış, devletin sahibi oldukları zehabına kapılmış, Tek 
Parti’nin merkezine oturan, bürokratik elit. Başörtüsü, namaz, devletin etkili yer-
lerinde dindarların gelmesi gibi her türlü gelişmeyi içlerine sindiremeyen, darbe-
lerle beslenen, 28 Şubat sürecini, 27 Nisan bildirisini destekleyenler. Rövanşistler.

7. Siyasi partiler. MHP - CHP - BDP gibi Meclis partilerinin yanında daha kü-
çük partiler. Polisle çatışıp, bilye, molotof kokteyli atanlar bu ufak parti temsilcile-
ri. Her türlü sol fraksiyon, kendine bu arada yer buldu. Meclis’teki partiler kamu-
oyu önünde eylemlere destek vermeyeceklerini söyleseler bile arka plânda, küçük 
gruplarla, bazı milletvekillerinin teşvikleriyle olayları desteklediler.

8. Soft muhalifler, toplumda yerini bulamamış eksantrik tipler, eşcinsel der-
nekleri, çevreciler.

9. Sporcular, sanatçılar, reklâmcılar. Bu kesim yönlendirme yapanlarla çok 
yakınlıklarından, toplumda tanındıklarından dolayı eylemlerde çok sık gözüktü. 
Eylemlere taban bulmak, gösterileri ve gerekçelerini meşrulaştırmak istediler. 
Kimliklerinden, statülerinden bağımsız bir vatandaş söylemi geliştirmek istediler; 
ama bunda başarılı olamadılar.

10. Ulusalcılar. İlk günden itibaren Gezi Parkı olaylarında çok sert çatışma içi-
ne girdiler.

11. Cemaatler ve bazı İslâmcı gruplar. Hükümetle olan iktidar ilişkilerinden 
dolayı, alenen olayların destekçisi oldular. Cuma namazı kılıp, Kur’an-ı Kerim 
okuyan anti kapitalistlerin yanında, televizyon ve gazetelerinden Başbakan’a karşı 
açıktan muhalefet geliştirdiler.

12. Entelektüel kesim. Kitap, roman, hikâye, şiir, köşe yazısı yazan; önemli 
miktarda bu işlerden para kazanan ya da kazanmayan;  ama yazdıklarıyla iktidar 
arayıp bulamayan okumuş yazmış kesim Gezi olaylarına desteğini sürdürdü.
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İlkin atmosfer hükümet aleyhindeyken açıktan muhalefet edip işleyişin tersine 
dönmesiyle o tarafa eğilen İslâmcıların dışındakiler genellikle karşı duruşlarını 
bozmadı. Kamuya açık alanlarda toparlayıcı söylem kurmaya çalışsalar da iktidar 
karşıtlıklarını sürekli olarak dillendirmeye devam ettiler. Entelektüeller, iktidarın 
kendisini dinlese, görüşlerini alsa bile uygulamada söylediklerinin, yazdıklarının 
hiçbir anlam ifade etmemesinden yakınmaktadır. Özetle Kemalist / İttihatçı gele-
nekteki gibi yönetimde yer almak istedikleri hâlde, pasif bırakılmaktan rahatsız-
dırlar. Bu İslâmcılar için de geçerli. İktidar kadar bile fikir geliştiremeyen, sanat 
üretemeyen İslâmcılar da görüşleri iktidarda olsa bile orada yer verilmediği için 
muhaliftir. Psikolojik olarak iktidardan daha donanımlı olamamaları ve sürekli 
icraatları onaylayıp, meşrulaştırmak zorunda kalmaları onları protestoya sürük-
lemiştir.

13. Gazeteciler. Patronları hükümete yakın olup, yaptıkları haberlerden rahat-
sız olan; büyük oranda Kemalist fikir içinde bulunmalarına rağmen hükümet di-
lini kullanmak zorunda kalan gazeteciler twitter üzerinden büyük bir operasyona 
imza attılar.

Ekranların şirin çocukları, hanım kızlar, naif, magazinci köşe yazarları içle-
rinde biriktirdikleri kini canavarlaştırarak, yeri geldi operasyonları yöneten irade 
olup göstericilere yol gösterdi. Gazeteciler patronları, zamanın ruhu ve fikirleri 
arasında kalmanın patlamasını yaşadılar.

14. Bu madde bütün kesimleri içerecek denli kapsamlı. Bu maddenin içeriği-
ni de zaten Beyaz Türklere, Beyaz Türklerin hayatını anlatan diziler yapan Gülse 
Birsel’in cümleleri belirlemiştir.

Birsel’in yazdıkları ideolojinin yanında Türkiye’deki tüm kesimleri de kapsa-
yan bir sekülerizmin mantığını vermesi bakımından önemlidir: “Tek manevi de-
ğerimiz İslâm değil, anlamak istemiyorsunuz! İslâm’ın yanında Cumhuriyet de, 
TC ibaresi de, millî bayramlar da, Atatürk de, yaşam tarzlarımız da, hatta sadece 
anayasal bir ilke gibi görünen laiklik de bu milletin çoğunluğunun manevi değe-
ridir! Bunlar soyut veya tarihî kavramlar / kişiler değil, ırkçı - ayrımcı dogmalar 
değil, bilakis birliğin, özgürlüğün, ümmet değil, millet olmanın, birey olmanın, 
insan olarak değerli hâle gelmenin, hukukun, adaletin, hayatını istediği tarzda ya-
şamanın, kadın haklarının, eşitliğin, pozitif bilimin, aydınlığın sembolü hâline gel-
miştir!” (Gülse Birsel “Gezi Parkı’nın Tercümesi ‘Eeeah yetti beaaa!’. 02.06.2013. 
Hürriyet.)

Meşru Temeli Olmayan Yapay İttifaklar

Türkiye’nin toplumsal yapısına bakıldığında Gezi eylemcilerinin, çok farklı men-
subiyet bağına sahip kişiler oldukları görülmektedir. Sadece lümpenlerin üzerin-
den değil, Beyaz Tükler, Kemalistler ve solcular özelinden bile farklı inanç grupla-
rının, sosyolojik grupların aynı eylemde bir araya geldiği gözlenir. İslâmi kesimin 
bile değişik grupları aynı karşıtlık üzerinde bir araya gelebilmiştir.

Kemalizm ve Batı medeniyeti karşısında bile bir araya gelmeyen cemaatler, 
İslâmcılar, kendilerinden nefret eden, darbe ve cuntalar kuran kesimle aynı pay-
dada birleşebilmektedir.
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Gezi Parkı, çatışmalara götürmemek kaydıyla toplumdaki belirgin ayrımları 
esasında gün yüzüne çıkarırken hem samimiyet testinden geçirdi, hem de mesele-
lerin idrak edilebilme, derinliğine ele alınabilme istidadını gösterdi.

Bu sebeple Gezi parkı olaylarına koşulsuz bağlananlar ile koşulsuz karşı çıkan-
lar, Başbakan’ı indirmek isteyenlerle, tutmak için çabalayanlar gibi iki karşıtlık 
oluşmaya başlarken, parti ve siyasallık bağlamının ötesinde bir Başbakan taraf-
tarlığı ile antipatisi gelişirken, siyasal açıdan da Tayyip Erdoğan’a destek daha da 
arttı.

Gezi olayları esnasında yapılan gösteriler, kurulan ittifaklar, atılan ve duvar-
lara yazılan sloganlar gerçek niyetin ağaç olmadığını ortaya koyuyordu. Atatürk, 
Apo ve Türk bayraklarını kullanarak bir arada eylem yapanlar twitterda kullanılan 
“mesele Gezi Parkı değil arkadaş, sen hâlâ anlamadın mı?” merkezli anlayışın et-
rafında toplanmıştı. “Zulüm 1453’te başladı” gibi sloganlara Gezi olaylarına des-
teğin belli bir sebebi olmadan sadece muhaliflik olsun diye katıldığını göstermek 
için “kahrolsun bazı şeyler” sloganlar eşlik etti.

Sosyal medya, eylemcilerin ulaşım aracı hâline gelirken, ellerinde balyozlarla, 
sprey boyalarla Toma’lara saldıran insanlara yalan haberler, halkı ve eylemcileri 
kışkırtmaya yönelik asılsız ölüm haberleri de sık sık kullanıldı.

Yaz aylarında Gezi’nin harareti azalmışken Suriye’deki katliam haberleri, 
Mısır’da seçilmiş hükümete karşı girişilen darbe ve Mursi’nin indirilmesi, Bre-
zilya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere’de de Gezi benzeri olayların yaşanması da 
2013’e damga vurdu. Ukrayna ve Brezilya’da Gezi olaylarına çok benzeyen eylem-
ler yine dünya televizyonlarında yerini alırken İngiltere ve Almanya’daki olaylar, 
polisin diğer ülkelerden kat kat sert müdahalesi görmezden gelindi.

Gezi olaylarının devamı mahiyetinde cılız gösteriler devam ederken, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin ODTÜ arazisinden yol geçirme çalışmaları, ağaç katli-
amları bahane gösterilerek Gezi benzeri gösterilere neden oldu. Gezi kadar sert ve 
sürekli olmasa da ODTÜ gösterileri Gezi fikrini bir süre daha canlı tuttu.

Gezi olayları Türkiye’de ideolojik / fikrî yönelimler arasındaki ayrımları değil, 
ama bu kesimler arasındaki dayanışma duygularını artırdı. İktidardan beklediğini 
bulamayan bir kısım okumuş yazmış Gezi’ye destek verirken, İslâmi kesimin bü-
yük çoğunluğu ilk zamanlarda yaşadıkları tereddüdü üzerinden atarak Başbakan 
Erdoğan’a büyük bir destek verdi.

Gezi’nin adı konulmamış bir darbe girişimi olduğu, 28 Şubat sonrası Müslü-
manların kazanımlarını tekrar silmeye yönelik geliştiği fikri bir konsensüs hâlinde 
yaygınlaştı. Buna karşın sol ve özellikle CHP de bu sayede kendi bünyesini sağlam-
laştırdı. Gezi’den aldıkları güçle Ak Parti’yi ve Başbakan Erdoğan’ı geriletebilecek-
leri ümidine kapıldı. Fakat hem Gezi süreci, hem sonraki aşamalarda Başbakan’ın 
yıpranmak bir kenara, kamu mallarının yıkımı, Gezicilerin talepleri milletin hükü-
met üzerindeki desteğini artırdı.
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Kızlı - Erkekli Tartışması, Demokratikleşme Paketi, Gezi’nin Devamı 
Olarak 17 Aralık

Gezi’den istedikleri sonucu alamayan; ama hükümeti epey yoran, yıpratan kesim-
ler baharla birlikte yeni bir taktiği devreye sokmaya çalıştı. Dershaneleri kapatma 
konusunda sürekli olarak beyanatlar veren hükümet yeni yıla girerken bu fikrini 
eyleme geçirme, yani yasal düzenlemeye gitmek istedi. Dershane düzenlemesine 
kadarki siyasal gelişmeler de yine tansiyonu yükseltecek, ülkede bir çatışma hava-
sı olduğunu yansıtacak, insanların hayat biçimlerine hükümet tarafından müda-
hale edildiği propagandasını destekleyecek nitelikte kamuoyunda canlı tutuldu. 
Bunlardan biri de “kızlı - erkekli” tartışmasıydı.

Ak Parti’nin Kızılcahamam Kampı’nda Başbakan’a sorulan bir sorunun ceva-
bının gazetecilere sızdırılmasıyla kamuoyu Başbakan’ın insanların ev hayatına ka-
dar karıştığı, öğrencilerin kızlı erkekli aynı evlerde kalmalarını yasaklayacağı gibi 
tartışmalar başladı.

Bu konudaki haberler devam ederken hükümet demokratikleşme yolunda 
önemli bir atak yaparak “demokratikleşme paketi”ni Türkiye gündemine sundu. 
Paket Kürtlere, Alevilere, başörtülülere önemli açılımlar getiriyor, birtakım özgür-
lüklerin önünü açıyordu. Ak Parti’ye yöneltilen en büyük eleştirilerden biri olan 
başörtüsü meselesi, bu paket ile sona eriyor ve kadınlara, resmî kıyafet zorunlulu-
ğu olan askeriye, polis ve hukuk sahaları dışında tüm kamu kuruluşlarında istediği 
kıyafetle çalışabilme imkânı veriliyordu. Fakat bu paket bile Türkiye’nin puslu, 
sisli, buhranlı atmosferini dindirmeye yetmedi.

Kürt Meselesi, Enerji İhaleleri, Halkbank

Bu reform çabaları 2013 yılında Ak Parti ve Başbakan Erdoğan’ın imajını, itibarını 
zayıflatmak ve tamamen ortadan kaldırmak isteyen odaklar için daha da ateşleyici 
oldu, rahatsızlıkları artırdı. Bu paketin ardından Kürt açılımının devam etmesi, 
bölgede çatışmaların yaşanmaması ve Başbakan’ın Diyarbakır’da yaptığı miting, 
kargaşadan, Kürt meselesindeki çözümsüzlükten yararlanan kesimleri rahatsız 
etti. Şivan Perver ile İbrahim Tatlıses’in konserleri, Barzani’nin konuşması bir ta-
rafa asıl sorun 17 Aralık operasyonunda adı sıkça duyulacak olan Halkbank mer-
kezli enerji dağıtımıyla ilgiliydi.

Barzani Kürt bölgesindeki petrolü Irak merkezî hükümetine danışmadan Tür-
kiye üzerinden satmak istiyordu. Bu mitingden önce de Enerji Bakanı Taner Yıldız 
Kuzey Irak’a gitmiş, Neçirvan Barzani Ankara’da görüşmeler yapmış ve iki taraf 
anlaşmalar imzalamıştı. Sadece Irak merkezî yönetimi değil, ABD de bu enerji 
anlaşmasından rahatsızdı. Hatta konunun Başbakan’ın ABD gezisinde de günde-
me geldiği ve çözüme kavuşturulamadığı Gezi olayları sürecinde de ABD’nin bu 
durumu “göz önünde” tuttuğu öne sürüldü. Sonuçta anlaşmalar imzalandı; fakat 
ABD’nin muhalefeti ciddi boyutlara ulaştı. Çünkü satılan petrolden elde edilecek 
para Halkbank’a yatırılacaktı; ABD ise Halkbank yerine ABD merkez bankası 
FED’i istiyordu.

17 Aralık sürecinde esas aktörlerden birinin Halkbank olması bu gerçeği sürek-
li olarak gözler önünde tuttu.
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17 Aralık Değil 25 Aralık Milât

Yıl biterken Türk siyasi tarihinin, hatta genel manada tarih boyunca Türk siya-
si tarihinin en büyük operasyonlarından, darbe girişimlerinden birine şahit oldu 
Türkiye. Başbakan’ın “paralel yapı” adını verdiği yapılanma devlet içinde bilhassa 
hukuk, polis ve maliye üzerinden Ak Partili bakanlara, dolayısıyla hükümete yol-
suzluk soruşturması adı altında operasyon gerçekleştirdi. Üç bakan çocuğunun 
adı karıştığı operasyon sonucunda hükümet ile paralel yapı arasındaki çatışma 
kamuoyu önünde doğrudan yaşanmaya başladı.

17 Aralık operasyonu daha etkisini kaybetmemişken bu yapı, 25 Aralık’ta çok 
daha büyük ve kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmek istedi. İddialara göre başa-
rılı olamayan girişimle hükümetin başbakanı bile gözaltına alınacaktı. 25 Aralık’ta 
yaşanan gelişmeler, gelecekte Türk siyasi tarihinde çok müstesna bir şekilde anla-
tılacak. Anlatılırken de Türkiye’de belki de ilk defa bir darbe girişiminin engellen-
diği; Başbakan Erdoğan’ın “kişisel” çabaları ve inisiyatifiyle yaşanacak bir darbe-
nin nasıl bertaraf edildiği geniş şekilde yazılacak.
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2013: Global Güçlerin Halkların Kazanımlarını Geri Alma Savaşı

2012’de İslâm âleminin en çok gündemini oluşturan olaylar Arap baharı veya Or-
tadoğu intifadası olarak adlandırılan halk ayaklanmalarıydı. Sindirilmiş toplum-
ların kendi iradeleriyle bütün bu kitlesel hareketlerin motoru olmalarını sağlaya-
cak güç ve cesareti gösteremeyeceklerini düşünen teorisyenler onların başkaları 
tarafından yönlendirildikleri görüşünü tercih ettiler.

Bu teorilere göre uzaktan kumanda edilen kitlelerin bunu yapmaları için bir 
yönlendirici etkene, teşvik veya tahrik edici araca ihtiyaç vardı. Oysa zulmün biz-
zat kendisi tahrik edici etkendir. Tarihte toplumları harekete geçirmede, meydan-
lara dökülmeye sevk etmede zulümden daha etkili bir tahrik edici araç görülme-
miştir. Çünkü zulüm insanların özgürlüklerini ellerinden almakta, haklarını gasp 
etmekte ve onurlarını çiğnemektedir. Fıtri değerlerine önem veren bir insan için 
hiçbir dünyevi çıkar bunlar kadar değerli değildir.

Gerçekte o halkları meydanlara dökülmeye yönelten etken yıllardan beri ma-
ruz kaldıkları zulüm uygulamalarından başka bir şey değildi. Onların bu uygu-
lamalara karşı biriken öfkelerini kendi çıkar hesapları için istismar etmek iste-
yen global güçlerin yönlendirici birtakım plânlarının devreye sokmuş olabileceği 
tahminlerinin tutarsızlığını ise aynı ülkelerde 2013’te yaşanan gelişmeler gözler 
önüne sermiştir.

2013’te bu ülkelerde yaşanan olaylarda, global güçlerin açıktan desteklediği, 
sahiplendiği ve hatta fiilen katıldığı bir geri alma savaşının öne çıktığını gördük. 
Uluslararası güçlerin ve onun güdümündeki yerel güçlerin geniş katılımıyla yürü-
tülen bu savaşta bazı yerlerde halkların kazanımları geri alınırken, bazı yerlerde 
de istikrar sağlanması, halkların iradesine göre şekillenecek yeni yapıların otur-
ması engellenebilmiştir.

Bu durum ve yürütülen geri alma savaşı hedef alınan ülkelerde halkların kaza-
nımlarını global güçlerin ve onların güdümündeki dikta rejimlerinin kendi açıla-
rından kayıp olarak gördüklerini ve bu kayıplarını geri alabilmek için geniş çaplı 
seferberlik başlattıklarını gözler önüne sermiştir. Bu seferberlikte İsrail’in yön-
lendirdiği medyanın da halkların özgürlük mücadelelerine öncülük edenleri imaj 
yönünden yıpratma amaçlı bir psikolojik savaşa girmesi dikkat çekicidir. Yine bu 
savaşta halkların özgürlük mücadelesinde “domino taşları” konumunda görülerek 
dökülecekler sırasına girme endişesine kapılan dikta rejimleriyle uluslararası güç-
lerin ittifak oluşturmaları da ayrıca nazarı dikkate alınması gereken bir durumdur.

Bu durum, halk hareketlerinin arkasında çağdaş emperyalizmin, ABD’nin ve 
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İsrail’in olduğu teorilerinin son derece tutarsız ve delilden yoksun olduğunu fiilî 
olarak da gözler önüne serdi.

Geri alma savaşının, dikta rejimlerine karşı halk hareketlerinin zafer kazan-
dığı ülkelere yansımasıyla ilgili gelişmelerden ileride özet bilgilerle söz edeceğiz. 
Ancak bu savaşın altyapısının oluşmasında ve önünün açılmasında Suriye’deki 
direnişin önünün tıkanmasının büyük rol oynadığını vurgulamak gerekir. O yüz-
den Suriye’de yaşananlar hakkında özet bilgiler vererek aynı zamanda bu ülkedeki 
gelişmelerin genel bir değerlendirmesini yapmakta yarar görüyoruz.

Suriye’de Önü Kapatılan Özgürlük Mücadelesi

Arap dünyasındaki dikta rejimlerinin kitlesel ayaklanma dalgalarının üzerlerine 
doğru gelmesi karşısındaki tedbir plânları başlangıçta farklıydı. Şiddetin daha 
fazla şiddet doğuracağı ve kendilerinin de Tunus, Mısır, Libya diktatörlerinin ma-
ruz kaldığı sonlara maruz kalmalarının hızlanmasına neden olabileceği endişesini 
taşıyorlardı. O yüzden toplumdaki tepki havasını yumuşatacak bir reform süre-
ci sinyalleri vermeye hazırlanıyorlardı. Hatta Fas Krallığı bu süreci fiilen başlattı 
ve ülkede İslâmi oluşumların da ortak olduğu bir koalisyon hükümetinin önünü 
açtı. Ancak özellikle Arap Yarımadası’ndaki dikta yönetimlerinin siyasetlerinde 
Suriye’deki gidişat belirleyici bir etken oldu. Halkın zulme başkaldırısının ve öz-
gürlük mücadelesinin burada gediği aşamaması onları reform konusunda acele et-
memeye yöneltti. Sonrasında da dış güçlerin desteğiyle yürütülen fitne savaşında 
halkların bazı önemli kazanımlarını geri alma plânlarının sonuç vermesi reform 
plânlarını tamamen askıya alma konusunda diktatörleri cesaretlendirdi. Siyaset-
lerini ters çevirerek ülkelerindeki muhalif güçleri tamamen sindirme plânlarını 
devreye soktular. Bunun bazı örneklerinden ileride söz edeceğiz.

Suriye’deki direnişin gediği aşamamasının sebebi sadece içerideki rejimin teh-
likeyi önceden görüp tüm koruma güçlerini alarm durumuna geçirmesi değil, aynı 
zamanda dışarıdan büyük çapta destek verilmesidir. Ayrıca destekçi unsurların 
Baas’a karşı başlatılan mücadeleyi imaj yönünden yıpratabilmek için asılsız iddi-
alardan yararlanmakta herhangi bir sakınca görmeyen geniş çaplı bir medya cep-
hesi açmaları da önemli rol oynamıştır.

Suriye’de Baas’a destek verenler sadece açıktan yanında yer alan, askerî ve 
ekonomik yönden yardımda bulunan güçlerden ibaret değildir. Karşısında görü-
nenlerin birçoğu da sergiledikleri tavırlarında samimi davranmamış, siyasetle-
riyle ve stratejik oyunlarıyla Baas yönetiminin önünü açmaya çalışmışlardır. Bu 
işbirliğinin öncelikli amacı da dikta rejimlerinin geleceğini endişeye sokan kitlesel 
uyanışın ve başkaldırının Suriye’de önünü kesmekti.

Bunda, dikta rejimlerinin devrilmesinden sonra yeni yapılanmalarda daha ba-
ğımsız siyasetler geliştirmeden yana ve özellikle İslâmi kimliğe dönük bir tavır ser-
gilemelerinden, seçimlerini hep bu doğrultuda yapmalarından duyulan endişenin 
de önemli payı vardı.

Baas rejimine bütün gücüyle destek veren İran’ın yönlendirdiği medya organ-
larının piyasaya sürdüğü ve Suriye direnişinin arkasında ABD ve İsrail komplosu 
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olduğu iddiasına dayanan teorilerin tutarsızlığını zulüm rejiminin arkasında olu-
şan ittifak da belgelemiştir.

Halkların zulme başkaldırısının Suriye’de önünü kesme ve İslâm dünyasında-
ki mevcut sistemlerin geleceklerini kurtarma amacıyla Baas rejiminin arkasında 
oluşturulan ittifak ve işbirliğinden cesaret alan Esed yönetimi 2013’te özellikle 
toplu imha silâhlarını kullandığı saldırılarının sayısını ve tahribatlarının dozajını 
artırdı. Bunun sebebi kara savaşlarında sürekli kayıp vermesi ve kontrol alanları-
nın gittikçe daralmasıydı. Kaybettiği alanlara karşılık kendisini istemeyen halk-
ta daha ağır yaralar açmak, insanları daha fazla yıpratmak suretiyle yıldırmak ve 
böylece teslim olmaya zorlamak istiyordu.

Başta BM olmak üzere görünüşte mağduriyetlerin önüne geçme ve haksızlığa 
uğratılanların haklarını arama sorumluluğu taşıdığına inanılan bazı uluslararası 
kuruluşların çifte standartçı tutumu da Baas’ın zulüm ve katliamlarında sınır ta-
nımayan tavır sergilemesine imkân sağladı.

Bu cüretkârlık Baas’ı, halkı yıldırmak ve teslim olmaya zorlamak amacıyla 
normalde kullanımı tüm uluslararası anlaşmalarda yasaklanmış olan toplu imha 
silâhlarını da kullanmaya yöneltti.

2013 içinde kimyasal silâhlarla önemli bir katliam da 21 Ağustos 2013’te Doğu 
Guta bölgesinin hedef alındığı korkunç saldırıyla gerçekleştirildi. Bu saldırıda 
çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 1300 kişi hayatını kaybetti. Kullanılan 
silâhlar saldırıya hedef olan insanların birçoğunun sığındıkları yerlerde nefes tı-
kanmasıyla hayatlarını kaybetmelerine neden olmuştu.

Bu olaydan sonra BM görünüşte Baas’ın elindeki kimyasal silâhların imhası 
konusunda bir anlaşma imzaladı. Fakat ne yazık ki bu anlaşma da aslında Esed 
yönetiminin kirli yüzünü örtme amaçlı bir maske olarak kullanılmanın ötesinde 
bir işe yaramadı. Beşşar Esed bu anlaşmadan sonra da yine toplu imha silâhları 
arasında yer alan varil bombalarıyla katliamlarını sürdürdü. Özellikle savunmasız 
kalabalıkların ve yerleşim merkezlerinin hedef alınması sebebiyle havadan atılan 
bombaların ve füzelerin neden olduğu can kaybı çok oldu. Dolayısıyla 2013 içinde 
gündelik can kaybı ortalaması 100’ü geçti.

Baas’ın 2013’teki savaş stratejisinin önemli bir yönü de kuşatma altındaki böl-
gelerde sıkıştırılan insanlara yardım ulaştırılmasını engelleyerek onları yiyecek ve 
ilaçtan yoksun bırakmak oldu. Bu sebeple kuşatma altındaki bölgelerde çok sayıda 
insan açlıktan öldü. Açlıktan ölümler yüzünden ilim adamları bu insanların ha-
yatlarını sürdürebilmek için normalde yenmesi haram olan sokak hayvanlarının 
etlerini yiyebileceklerine dair fetvayı hatırlatma ihtiyacı duydular. Ama ne yazık ki 
kuşatmaların son derece katı ve insanlık dışı olması sebebiyle bu fetvalara dayanı-
larak sokak hayvanlarının etlerinin yenmesi de açlıktan ölümlerin önüne geçmedi.

Kuşatma ve insanları aç bırakma işkencesi en çok da Suriye toprakları içindeki 
Filistin mülteci kamplarında yaşayanlara yönelik intikam savaşında uygulandı. Bu 
kamplarda yaşayan Filistinli mültecilerden, kendilerine sunulan sığınma ve barın-
ma imkânlarının bir karşılığı olarak halka karşı rejimin yanında savaşmaları iste-
niyordu. Rejim bunu kendisi için ödenmesi gereken vefa borcu olarak görüyordu. 
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Filistinli mülteciler bu talebi yerine getirmeyince de çatışmalardan kaçan Suriyeli 
gerillaları barındırdıkları iddiasıyla kampları kuşatmaya alındı ve içeriye her tür 
yiyecek, ilaç ve tedavi malzemesi sokulması engellendi. Uygulanan bu katı abluka 
mülteci kamplarında çok sayıda insanın açlıktan ölümüne neden oldu. Bu ablu-
kadan en çok zarar gören de Şam’ın dış kesiminde yer alan ve en fazla Filistinli 
mültecinin yaşadığı Yermûk mülteci kampı oldu.

Mülteci kamplarına yönelik şiddetli abluka sebebiyle buralardan kaçabilenler 
doğal olarak bir daha oralara dönmeyip Suriye’yi de terk etmeyi tercih ettiler. Ba-
zıları Akdeniz’de izinsiz çalışan ve insanların mağduriyetlerinden kendilerine gelir 
kapısı açmak isteyen şahısların kullandığı teknelerle Avrupa ülkelerine kaçmak 
istedi. Bunların birçoğu da bindikleri teknelerin batması sebebiyle Akdeniz sula-
rına gömülerek hayatını kaybetti. Ümit tekneleri adı verilen bu külüstür araçlara 
güvenmekten dolayı yüzlerce Filistinli mülteci bu şekilde can verdi.

Evlerini ve yurtlarını terk eden Suriyeli mülteciler de gittikleri yerlerde büyük 
zorluk ve sıkıntılara maruz kaldılar. Uluslararası teşkilatların ilgisizliği, gönüllü 
yardım kuruluşlarının ulaştırdığı yardımların da ihtiyacı karşılayamaması mülteci 
kamplarında da yetersiz beslenme, açlık, soğuk ve tedavi imkânlarının yetersizliği 
gibi çeşitli sorunlara neden oldu.

Bir tarafta bu olaylar yaşanırken diğer tarafta görünüşte meseleye diplomatik 
çözüm bulma iddiasıyla bazı adımlar atıldı. Bu yöndeki çalışmaları organize etme 
görevi de BM ve Arap Birliği tarafından Suriye Özel Temsilcisi tayin edilen Ce-
zayirli diplomat el-Ahdar el-İbrahimi’ye verildi. Diplomatik çözüm formüllerinin 
asıl amacının ise iktidarın Baas’la paylaşılmasına imkân verecek bir geçiş sürecine 
tarafların razı edilmesi olduğunu kamuoyuna yansıyan tavırlar gösteriyordu. Bu-
nun farkında olan direniş grupları 22 Ocak 2014’e bırakılan II. Cenevre görüşme-
lerine katılmayacaklarını açıkladılar. II. Cenevre görüşmelerine İran’ın da müda-
hil olarak katılmasına fırsat verilmesi için yapılan girişimler Baas’ın bileğinin güç-
lendirilmesi niyetlerini açığa çıkarıyordu. Çünkü İran’ın Baas rejiminin yanında 
bilfiil savaşan bir güç olduğu artık çok iyi biliniyor. Dolayısıyla Cenevre’den Suriye 
halkı lehine bir sonuç çıkması beklenmiyor. Zaten amaç da bu halkın lehine sonuç 
elde edilmesi değil, bu halkı temsilen katılması istenen siyasi muhalefeti iktidarın 
Baas güçleriyle paylaşılacağı koalisyona razı etme noktasına doğru çekmektir.

İşin gerçeğinde Suriye’de Baas varlığı artık Şebbiha çeteleriyle, ordu güçleriyle 
ve istihbarat elemanlarının cepheye sürülmesiyle değil İran gözetiminde getiri-
len işgalci milislerle korunuyor. İran’ın Suriye’deki konumu geçmişte Sovyetler’in 
Afganistan’daki konumundan farklı değildir.

Mısır’da Sisi Darbesi

Uluslararası güçlerin ve onlarla işbirliği yaparak kendi geleceklerini kurtarma 
gayreti içine giren yerli dikta rejimlerinin, halkların özgürlük mücadeleleriyle elde 
ettiklerini geri almak amacıyla başlattıkları savaşta öncelikle hedefe yerleştirdik-
leri ülke Mısır oldu. Bunda Mısır’ın hem Arap dünyası hem de İsrail işgalinin gü-
venliği açısından önem taşımasının büyük rolü vardı.
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Global güçlerin ve ayakta kalan dikta rejimlerinin geri alma savaşları fitne ve 
karışıklık savaşı şeklinde kendini gösterdi. Böyle bir savaşın amacı ise yeni kad-
ronun istikrar sağlamasını ve yeni yapıyı oturtmasını engellemek suretiyle zaman 
içinde çekilmeye zorlamaktı.

Mısır’daki fitne savaşında “Baltacı hareketi” adı verilen bir kabadayılar grubu 
kullanıldı. Yeni yapılanmada halkın oylarıyla iktidara gelen kadronun yıpratılma-
sı amacıyla yapılan yayınlarda söz konusu hareketin ortalığı karıştırmasıyla ilgili 
kamuoyuna yansıtılan bilgiler ve yapılan yorumlar gerçekleri yansıtmaktan son 
derece uzaktı. Çünkü her şeyden önce yeni kadronun daha herhangi bir çalışma 
yapmasına, doğru mu yoksa yanlış mı yapacağına dair bir intiba edinmeye yetecek 
kadar bile kendini ortaya koymasına fırsat verilmeden fitne hareketi devreye so-
kulmuştu. Üstelik olayları bağımsız olarak izlemeye ve gelişmeler hakkında doğ-
rudan bilgi edinmeye çalışan araştırmacılar meydanlara çıkarılan kabadayıların 
kime karşı çıktıklarını ve neyi reddettiklerini bile bilmediklerine bizzat şahit ol-
muşlardı. Örneğin eli sopalı kabadayıların bazılarının yeni yönetime tepkilerini 
dile getirirken Hasan el-Benna’yı suçladığını, yani devletin başında onun bulun-
duğunu sandığını ortaya koyan görüntüler medya organlarına yansıdı. Bunun gibi 
daha birçok gariplik Baltacı fitnesinde kullanılanların uzaktan kumanda edildik-
leri üzerinde herhangi bir şüpheye mahal bırakmıyordu. Hatta bazen bu çetelerin 
maaşlarını zamanında alamadıkları için kendilerini organize eden merkezlere sal-
dırılar düzenledikleri de oluyordu.

Medyaya yansıyan bilgiler ve önemli ipuçları Baltacı fitnesinin organizesi ve 
finanse edilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde bir merkez 
oluşturulduğunu ortaya koyuyordu. Mısır’ın eski diktatörü Hüsni Mübarek’in ma-
kamını terk ederken yerine bıraktığı ve daha sonra cumhurbaşkanlığını kazana-
mayınca, hakkında açılmış yolsuzluk davaları sebebiyle ülkeyi terk eden Ahmed 
Şefik’in Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrine yerleştikten sonra yürüttüğü 
çalışmalar bu konuda önemli ipuçları veriyordu. Şefik’e kapıları açan ve çalışma-
ları organize ettiği tahmin edilen Dubai Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dahi 
Halfan’ın açıklamaları ve tehditleri ise ipucu olmanın ötesinde projeyi ve niye-
ti tamamen açığa çıkarıyordu. BAE’nin sözünü ettiğimiz fitne savaşında bir ileri 
karakol görevi görme sorumluluğunu üstlendiği sergilediği tavırlarda ve yaptığı 
açıklamalarda çok açık bir şekilde kendini gösteriyordu.

Dahi Halfan’ın açıklamaları Mısır’daki fitne savaşından en fazla iki ay için-
de sonuç alınmasının beklendiğini gösteriyordu. Fakat beklenen gerçekleşmedi 
ve fitne savaşının uzayıp gitmesiyle bir sonuç elde edilemeyeceği üstelik böyle 
uzatılmasının maddi yükünün de ağır olacağı düşünüldü. Onun için 30 Haziran 
2013’te geniş çaplı bir gösteri plânlandı. Bu gösteriye ülkenin İslâmi kimliğe doğru 
kaymasından memnun olmayan bütün kesimlerin katılmasının sağlanması iste-
niyordu. Arzu edilen kalabalığın oluşması durumunda cumhurbaşkanı sarayına 
baskın düzenlemesi ve onun ayaklanan kalabalık tarafından görevden alınması 
plânlanmıştı. Devletin kolluk güçlerinin en üst düzey yetkilileri de böyle bir bas-
kında cumhurbaşkanlığı sarayını koruma niyeti taşımadıklarını önceden açıkla-
dılar. Fakat istenen kalabalık oluşmadığı gibi niyetler önceden belli edildiği için 



34 / İSLÂM DÜNYASI 

gönüllü bir kitle cumhurbaşkanlığı sarayını korumayı başardı.

30 Haziran plânının başarısız kalması üzerine fitne savaşını organize edenlerle 
işbirliği içinde olan Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah Sisi bir ültimatom 
yayınladı ve bu ültimatomu gerekçe edinerek 3 Temmuz’da gerçekleştirdiği askerî 
darbeyle yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Mursi başta olmak üzere birçok dev-
let yetkilisini de tutuklattı.

Suudi Arabistan ve Kuveyt başta olmak üzere bölgedeki bütün Arap dikta re-
jimlerinin darbeyle birlikte adeta kendi gelecekleri garantiye alınmış gibi heyeca-
na kapılmaları, cuntaya destek amacıyla büyük miktarlarda yardım taahhütlerin-
de bulunmaları, Mursi döneminde kestikleri petrolün vanalarını hemen açmaları, 
hatta benzin istasyonlarındaki kuyrukların son bulması için hızla petrol gemilerini 
harekete geçirmeleri aylardan beri Mısır’ı uğraştıran Baltacı fitnesinin arkasında-
ki ellerin kimlere ait olduğu hakkında fikir veriyordu.

Sadece bölgedeki dikta rejimleri değil Batılı güçler de iki yüzlü politikalarını 
uygulayarak askerî cuntaya destek verdiklerini ortaya koydular. ABD, renkleri bile 
şaşırmış gibi, Mısır ordusunun gerçekleştirdiği askerî darbeyi darbe olarak nite-
lendirmek istemiyordu. Çünkü onun çıkarlarına ve hesaplarına hizmet eden her 
hareket iyilik, onun kuyruğuna basan her hareket de suç sayılmalıydı. İsrail işgal 
devleti ise kendini büyük bir kâbustan çıkmış gibi rahatlama içinde hissediyor-
du. Ama Mısır halkı razı değildi ve ne pahasına olursa olsun diktaya karşı verdiği 
mücadelede kazandığı zaferi korumak istiyordu. Onun için yeniden büyük kalaba-
lıklarla meydanları doldurarak “Defol ey Sisi! Bizim başkanımız Mursi’dir!” diye 
sloganlar atmaya başladı. Başlangıçta nispeten yumuşak davranan cunta ise daha 
sonra şiddete başvurarak eylemleri dağıtmaya, halkın direnişini bastırmaya çalış-
tı. Halkın bu şiddet karşısında kararlılığını koruduğunu görmesi üzerine de kat-
liamlar gerçekleştirmekten çekinmedi. Bunların en korkuncu da 14 Ağustos 2013 
tarihinde bir sabah namazı vaktinde gerçekleştirilen Rabiatu’l-Adeviyye Meydanı 
katliamıdır. Muhalif hareketlerin verdiği bilgilere göre katliamda en az 2200 kişi 
öldürüldü, binlercesi de yaralandı. Öldürülenler arasında Müslüman Kardeşler’in 
bazı ileri gelenleri ve çocukları da vardı. Bu hareketin ileri gelen şahsiyetlerin-
den Muhammed Bilteci’nin kızı ve cuntaya karşı kitlesel mücadelenin sembol ismi 
hâline gelen 17 yaşındaki Esmâ Bilteci de bu saldırıda şehit edildi.

Bu katliamla aynı zamanda Rabiatu’l-Adeviyye Meydanı’nı hatırlatan ve dört 
anlamına gelen R4bia (el) işareti Mısır’da cuntaya karşı yürütülen kitlesel müca-
delenin sembolü hâline geldi. Cunta yönetimi daha sonra taşıdığı anlama binaen 
bu işaretin kullanılmasını veya taşınmasını beş yıllık cezayı gerektiren suç olarak 
nitelendirdi.

Cunta yönetimi halkın özgürlük mücadelesine karşı savaşında sadece meydan-
lara toplanan kitleleri dağıtma ve halkın diktanın dönüşüne karşı gerçekleştirdi-
ği eylemleri bastırma amaçlı saldırılarla yetinmedi. Muhalif medyayı tamamen 
susturarak kendi politikasına hizmet eden ve yalan ve asılsız iddialarla beslenen 
medya vasıtasıyla geniş çaplı bir psikolojik yıpratma savaşı başlattı. Ayrıca yargı 
mekanizmasını devreye sokarak cumhurbaşkanı Mursi başta olmak üzere İslâmi 
hareketin bütün ileri gelenleri aleyhine davalar başlattı. Davalarda da tamamen 
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asılsız iddialara dayanan suçlamalardan yararlandı.

Normalde Müslüman Kardeşler cemaatinin hiçbir şiddet eylemine başvur-
madığı bilindiği ve aksini ispat edecek bir belge de ortaya konamadığı hâlde bu 
cemaatin tüm toplumsal kuruluşlarını kapatmak ve mal varlıklarına el koymak 
amacıyla “terör örgütü” suçlamasında bulundu.

Tunus’ta Temerrüt Fitnesi

Halkların kazanımlarını geri almak amacıyla başlatılan fitne savaşında Mısır’dakine 
benzer bir oyun Tunus’ta da “Temerrüt hareketi” adı verilen karışıklık grubuy-
la oynanmak istendi. “Temerrüd” de isyan, karışıklık, kabullenmeme, tepki gibi 
anlamlara gelir. Bu isimle karışıklık çıkarılmasının amacı da Tunus toplumunun 
yeni yönetimi ve sistemi benimsemediği ona itiraz ve isyan ettiği intibası vermekti.

Plânın tutması için bazı sabotajlara ve oyunlara da başvuruldu. Bunların 
en önemlisi ise ülkedeki sol hareketin ileri gelen liderlerinden Şükri bin Salih 
Beliyd’in 6 Şubat 2013 tarihinde öldürülmesi oldu.

Yeni hükümetin siyasi muhaliflerini suikastlar yoluyla tasfiye politikasını be-
nimsemediğinin ve Şükri bin Salih’in öldürülmesinden kaynaklanacak çalkantı-
ların hükümetin hiçbir yönden lehine olmayacağının bilinmesine rağmen fitne 
savaşını yönlendirmeye çalışanlar cinayetin arkasında hükümetin olduğu kanaati 
oluşturabilmek için yoğun bir propaganda faaliyeti yürüttüler.Olayla birlikte yük-
selen tansiyon ortamında hükümeti yıpratma ve muhalif kesimi tahrik çabaları 
biraz sonuç verdi ve Türkiye’deki Gezi Parkı olaylarına benzer birtakım olaylar 
yaşandı. Olaylar hükümeti istifaya da zorladı. Ancak Mısır’daki gibi darbe ger-
çekleştirilmesi ve halkın devriminin geri alınması mümkün olmadı. Halkın seçtiği 
siyasi hareket yeni yapılanmayla iktidarını devam ettirmeyi başardı. Fakat Arap 
dünyasındaki halk devrimlerinin kazanımlarını geri alma çabasını sürdüren dış 
güçler ve dikta yönetimleri Tunus’tan tamamen ellerini çekmiş de değiller.

Libya’da da Fitne Savaşı

Arap Baharı olarak adlandırılan dönemde halk devrimlerinin gerçekleştirildiği 
süreçte geçmiş rejimin kurumlarının tamamen dağıtıldığı ve geriye dönmesine 
imkân kalmayacak derecede tasfiye edildiği ülkenin Libya olduğunu söylemek 
mümkündür. Fakat halkların kazanımlarını geri alma amacıyla başlatılan fitne sa-
vaşını yönlendirenler Libya’yı da ihmal etmediler.

Bu ülkede fitne savaşının potansiyelini oluşturmak amacıyla öncelikle Kaddafi 
döneminde kayrılmış aşiretlerden ve kabilelerden yararlanmaya çalıştılar. Çünkü 
bu aşiretlerin, devlet kurumlarından ve imkânlarından yararlanmada kendilerine 
öncelik vermesinden dolayı Kaddafi’ye bir sevgileri vardı. Ayrıca geçmişteki ko-
numlarından dolayı yeni yapıda dışlanacakları endişesi kafalarına sokularak özerk 
yahut tamamen bağımsız yapı oluşturma fikrinin aralarında yaygınlaştırılmasına 
çalışıldı. Bu düşünce zaman zaman merkezi yönetimle söz konusu aşiretler arasın-
da ölümlü çatışmalara da neden oldu.
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Bunun yanı sıra Kaddafi döneminde muhalif tavırlarından dolayı tamamen 
dışlanmış ve ihmal edilmiş kabileler ve şehirler vardı. Örneğin Bingazi bunlar-
dan biriydi. Buralardaki ahali de geçmişteki ihmalden dolayı yeni dönemde ken-
dilerine hizmetten daha fazla pay ayrılması ve yeni projelerde kendilerine öncelik 
tanınması gerektiğine inanıyordu. Bu düşüncenin de zaman zaman fiilî tepkiye 
dönüşmesi için zihinlerin bulandırılmasına çalışıldı.

Diğer yandan eski rejimin kurumları tamamen dağıtılmış olsa da bu kurum-
ların elemanları toplumun içine dağılmıştı ve birtakım sabotaj eylemlerinde kul-
lanılmaya müsait olanlar vardı. Fitne savaşını yönlendirenler bazı karanlık cina-
yetlerde ve sabotaj eylemlerinde onlardan yararlanmaya çalıştılar. Yeni yapının 
emniyet ve istihbarat teşkilatlarının henüz yeterince oturmamış olması da bu tür 
karanlık cinayetlerin ve sabotajların infazını kolaylaştırıyordu.

Fitne savaşı yürütenlerin karışıklıklar çıkarmada kendilerinden yararlanmak 
istediklerinin bir kısmını da köktenci ve tekfirci görüşleriyle öne çıkan marjinal 
gruplar oluşturuyordu. Bu grupların kendileri gibi düşünmeyenleri reddeden tu-
tumlarından dolayı basit gerekçelerle yeni yapılanmayı karşılarına almaları ve şid-
dete başvurmaları mümkün olabiliyordu. Fakat bütün bunlara rağmen yeni sis-
temin oturtulması, devletin kurumlarını şekillendirmesi, kadrolarını oluşturması 
için faaliyetler yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Libya’nın bu konudaki sıkıntısı 
eski rejimden fazla bir şey devralmamış olmasından, birçok kurumu sıfırdan baş-
layarak yapılandırmak zorunda kalmasından kaynaklanıyor. Örneğin Kaddafi dö-
neminde, şehirlerde bir belediye düzeni bile yoktu. Yeni yönetim bütün şehirlerde 
belediye sistemini tamamen sıfırdan başlatıyor. Bu, sadece bir örnek ve toplamın 
az bir kısmını oluşturuyor.

Libya toplumu yeni yapılanmanın tamamen İslâmi temellere dayanması konu-
sunda görüş birliği içinde. Toplumun muhtelif kesimleri mensup oldukları aşiret-
lerle veya ideolojik tercihleriyle bağlantılı olarak farklı siyasi oluşumları destekle-
seler de bu konuda herhangi bir ihtilaf içinde değiller. Bu toplumsal ittifak farklı 
siyasi oluşumlar arasında da bir ittifaka vesile oldu. O yüzden yeni anayasanın 
şekillendirilmesinde ve yasal düzenin temellerinin oluşturulmasında İslâmi pren-
siplere bağlı kalınmasına özen gösterildiğini söyleyebiliriz.

Irak’ta ABD - İran Ortak Oyunu

Irak’ta ABD ve İran’ın destekleriyle siyasi iktidarı alan Nuri el-Maliki’nin diktatör-
lük hevesi 2013’te önemli kitlesel eylemlere ve gerginliklere neden oldu. Maliki’nin 
bu hevesi siyasi olaylara çeşitli şekillerde yansıdı. Bunun başında da onun siyasi 
muhaliflerini susturmak ve etkisiz hâle getirmek amacıyla çeşitli suçlamalarla he-
defe yerleştirme ve mahkûm etme uygulaması geliyordu.

2013’te İslâm âleminde en çok dikkat çeken uygulamalardan biri siyasi muha-
liflerin susturulması ve etkisiz hâle getirilmesi için yargı mekanizmasından yarar-
lanılmasıydı. Fakat geçmişte yargının kullanılmasında insanlar daha çok siyasi gö-
rüşlerinden ve faaliyetlerinden dolayı suçlanıyordu. Ama artık taktik değişmişti. 
Suçlananların toplum nezdinde de mahkûm edilmelerine ve kötülenmelerine ne-
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den olacak savaş suçları, yolsuzluk, suikastlara bulaşma türü ithamlardan yararla-
nılması dikkat çekiyordu. Bu yöntem Irak’ta Nuri el-Maliki’nin muhalifleri tasfiye 
politikasında da kendini gösterdi. Diğer bazı örneklerinden de ileride söz edeceğiz.

Nuri el-Maliki, karşısında en güçlü rakip olarak gördüğü ve Sünni kesimi tem-
sil eden Irak İslâm Partisi’nin başkanı ve Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-
Haşimi’yi ölüm tugayları oluşturmakla suçlayarak idam cezasına mahkûm ettirdi. 
Haşimi bu cezalandırma yüzünden ülkesi dışında yaşamını sürdürmek zorunda 
kaldı. Onun dışında da bazı kişiler idama mahkûm edilirken, birçok kişi de ağır 
hapis cezalarına çarptırıldı. İddialar belgelenmiş olmadığı gibi tamamen siyasi 
muhalefeti etkisiz hâle getirme amacına yönelik bir operasyon olduğu belliydi.

Nuri el-Maliki diktatörlük idealine dönük uygulamalarında arkasında bir kit-
lesel destek oluşmasını sağlamak amacıyla Şii kesimi kayıran bir kadrolaşma po-
litikasına önem verdi.

Onun bu politikaları doğal olarak halkın tepkilerine neden oldu ve Sünnilerin 
yoğun olduğu bölgelerde değişik zamanlarda kitlesel gösteriler düzenlendi. Dev-
letin kolluk güçlerinin müdahalesi yüzünden gösteriler zaman zaman çatışmalara 
da neden oldu.

Dışarıda hem ABD’nin hem de İran’ın desteğini alan içeride ise ayrımcı poli-
tikasından yararlanarak bir taraftar kitle oluşturan Maliki, diktatörlük hevesine 
dayalı dayatmacı tutumunda hayli ileri gitmesine rağmen ülkede yine güven ve 
istikrarı sağlayamadı. Özellikle ülke genelinde mezhep farklılığını her an kullanıl-
maya hazır potansiyel tehlike hâlinde tutmak isteyen karanlık ellerin yönlendirdi-
ği tahmin edilen provokatif eylemler devam etti. Normalde işgalin son bulmasına 
rağmen bu provokatif eylemlerin neden olduğu can kaybı ve yaralanmalar bir sa-
vaşın neden olduğu can kaybı ve yaralanmalardan az değildi.

Kendi ülkesinde güven ve istikrarı sağlama, provokatif eylemlerin önüne geç-
me konusunda bir performans gösteremeyen Nuri el-Maliki’nin Suriye’deki Baas 
rejiminin saltanatının korunması için sürekli savaşçı eleman ve silâh gönderme-
si ise dikkat çekiciydi. Maliki hükümetinin Baas rejiminin saflarında savaşmaları 
üzere gönderdiği savaşçı eleman sayısının Lübnan’daki Hizbullah’ın gönderdiği 
eleman sayısından daha az olmadığı tahmin ediliyor.

Yemen’de Husi Fitnesi

Husi örgütü İran’ın Yemen’de bir uzak karakol kurmak amacıyla oluşturduğu ay-
rılıkçı örgüttür.

Yemen Şiası Zeydidir ve İran’ın resmî mezhebi Caferilikten çok farklı görüşlere 
sahiptir. Fakat İran, bu ülkede bir taraftar örgüt kurmak için oradaki Zeydilerden 
bazılarını İran medreselerine götürüp Caferiliğe geçmelerini ve bu itikada göre 
eğitim almalarını sağladı. Sonra onları ülkelerine gönderip bağımsız veya özerk 
bir bölge yönetimi oluşturma iddiasıyla silâhlı örgüt kurdurdu.

Bunların geneli Husi aşiretine mensuptu ve aşiret kimliklerini bağımsızlık 
veya özerklik iddiasında o aşirete mensup olanların kendilerine destek vermele-
rini sağlamada kullanmaya çalıştılar. Başlattıkları gerilla savaşında ihtiyaç duy-
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dukları askerî malzeme ve maddi destek İran’dan, Kızıldeniz üzerinden ulaştırıldı.

Bu örgüt Yemen’de dikta rejimine karşı halk devriminin gerçekleştirilmesin-
den önce ortaya çıkmıştı. Fakat halk devriminden sonra yeni yapının oturmasını 
engellemek amacıyla fitne savaşları çıkarmak isteyen dış güçler Yemen’de Husi 
fitnesinden yararlanmaya çalıştılar. Daha önce Husi örgütünün silâh temin et-
mede kullandığı yolları kapatmaya çalışan Suudi Arabistan bu kez o yolları açtı. 
Dışarıdan paralı militan sokulmasının önündeki engeller kaldırıldı. Fakat Baas’ın 
sıkışması sebebiyle Husi militanlarının önemli bir kısmının Suriye’ye nakledil-
mesine ihtiyaç duyulması Yemen’deki gerilla gücünün biraz zayıflamasına neden 
oldu. Bunu fırsat olarak değerlendiren bazı selefi gruplar da onun karargâhlarına 
saldırdılar. Ama Husi örgütü oradaki açığı dışarıdan getirttiği paralı militanlarla 
kapatarak cephesini korumaya çalıştı. Bu nedenle yaşanan şiddetli çatışmalar her 
iki taraftan da büyük sayıda can kaybına neden oldu.

Fitne Savaşları İsrail’in İşine Yaradı

Halkların özgürlük mücadelelerinin önünün kesilmesi ve kazanımlarının en azın-
dan bir kısmının geri alınması amacıyla yürütülen fitne savaşından en fazla ya-
rarlanan Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail oldu. Halkların özgürlük 
mücadeleleri ve siyonist işgalin çıkarlarına hizmet eden dikta rejimlerinin dev-
rilmesi sebebiyle en çok telaşa kapılanın da İsrail olduğu resmi tavırlarından ve 
açıklamalarından anlaşılıyordu.

İşgalci İsrail’i en çok memnun eden ve rahatlatan Mısır’da yönetime el koyan 
cuntanın Gazze üzerindeki ambargo ve ablukayı yeniden çok katı bir şekilde uy-
gulamaya başlamasıydı. Normalde Kasım 2012’de Mısır Cumhurbaşkanı Muham-
med Mursi gözetiminde Filistin direnişiyle İsrail arasında kabul edilen ateşkes 
anlaşmasında Gazze’ye uygulanan ablukanın kademeli bir şekilde kaldırılması 
şartının yer almasına ve Mısır’ın hâlâ bu anlaşmanın gözlemcisi olmasına rağmen 
Sisi cuntası bölgenin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Rafah sınır kapısını 
yeniden kapatarak orada yaşayanların dünyayla irtibatlarını kesti. Sonrasında da 
sadece özel kararlarla ve kısa sürelerle açarak bir gümrük kapısı değil işkence ka-
pısı olarak kullanmaya başladı.

General Sisi sadece Rafah kapısını kapatmakla yetinmedi, Gazze’nin can da-
marları olarak nitelendirilen tünelleri de tek tek tespit ederek tamamen kapattı. 
Hatta bu tünelleri imha etmede içine elektrikli su verme gibi son derece insanlık 
dışı yöntemlere başvurduğu dahi oldu.

Gazze’ye uygulanan ambargonun şiddetlendirilmesi bölgedeki sıkıntıların iyi-
ce artmasına neden oldu. En büyük sıkıntısı ise bölgenin Aralık 2013 ortalarında 
yaşadığı ve birkaç gün süren sel felaketinde kendini gösterdi. Bölgedeki termik 
santrallerin tam kapasite çalışması için gereken yakıtın gönderilmemesi yüzünden 
sel felaketinde biriken suların tasfiyesi mümkün olmadı. Bu yüzden sel felaketi 
tahmin edilenden fazla maddi hasara neden oldu. Yetkililer ve gönüllüler de can 
kaybının önüne geçebilmek için çalışmalarını daha çok mahsur kalan insanları 
kurtarma üzerine yoğunlaştırdılar. Bu yöndeki çabalar Allah’ın izniyle sonuç ver-
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di ve can kaybı sadece dört oldu. Ama maddi hasarın önüne geçilmesi mümkün 
olmadı.

Ne yazık ki Mısır cuntası sel baskını günlerinde bile termik santrallerin tam 
kapasiteyle çalışmasına yetecek yakıtı göndermediği gibi insanî yardımların ulaş-
tırılmasını dahi zorlaştırdı.

Sisi cuntası ayrıca hizmetindeki medya vasıtasıyla Filistin direnişine karşı yıp-
ratma savaşı başlatarak ve direnişin Mısır’daki tüm faaliyetlerini durdurarak da 
siyonist işgale gönüllü hizmet vermeye çalıştı. Bu hizmet muhtemelen ABD’nin 
desteğinin ve yardımının bir karşılığıydı.

Dünya kamuoyunun dikkatinin Arap dünyasındaki gelişmelere çekilmesini 
fırsat olarak değerlendiren İsrail aynı zamanda işgal altındaki Filistin toprakların-
da Yahudi yerleşkesi sayısını artırmayı amaçlayan yeni plânlarını devreye soktu. 
Bu amaçla özellikle Batı Yaka bölgesinde Filistinlilere ait yeni araziler gasp etti. 
Kudüs’te de Filistinlilerin evlerini yıkarak onları bu şehirden göç etmeye zorlama 
politikasını sürdürdü.

Bu dönemde İsrail’in en cüretkâr girişimi ise Mescidi Aksa’yı Yahudilerle Müs-
lümanlar arasında mekân veya zaman yönünden paylaştırma önerisini parlamen-
to olarak bilinen Knesset’in gündemine alması olmuştur. Bu kutsal mabedin pay-
laştırılması plânı daha önce radikal Yahudi grupları arasında gündeme getirilmiş 
ve hayata geçirilmesi için çeşitli lobi faaliyetleri yapılmıştı. Ancak resmi kurumla-
rın gündemine alınmış değildi.

Mescidi Aksa’nın mekân yönünden paylaştırılmasıyla bir kısmının sürekli Ya-
hudilere bir kısmının da sürekli Müslümanlara tahsis edilmesi, zaman yönünden 
paylaştırılmasıyla ise tüm külliyenin günün belli vakitlerinde Yahudilere belli va-
kitlerinde de Müslümanlara tahsis edilmesi kastediliyor. Yahudi grupları da bu 
iki formülden birinin kabul edilmesi için birkaç yıldan beri çalışma yapıyorlardı. 
2013’teki ortamdan yararlanan İsrail yönetimi de böyle bir paylaştırmanın yasal 
zemininin oluşturulması için hazırlanan kanun teklifini Knesset gündemine aldı.

Böyle bir teklifin kabul edilmesi Mescidi Aksa’nın geleceği açısından ciddi risk 
oluşturuyor ve bu kutsal mabedin çok küçük bir parçasının gasp edilmesi dahi 
tamamı açısından tehlike arz eder. Asıl amaç da zaten tamamının gasp edilmesi ve 
bir Yahudi mabedine dönüştürülmesidir.

İşgal devleti daha önce Filistin İslâmi Direniş Hareketi (Hamas)’la yaptığı esir 
değişiminde serbest bıraktığı tutsaklardan Batı Yaka bölgesinde kalanların bazıla-
rını yeniden tutukladı. Esirler de buna açlık greviyle tepki gösterdiler. Bunlardan 
Samir el-İsavi yeniden özgürlüğüne kavuşma konusundaki kararlılığından geri 
adım atmayarak açlık grevini altı ay sürdürmek suretiyle işgal devletine talebi-
ni kabul ettirmeyi başardı ve yeniden özgürlüğüne kavuştu. Samir el-İsavi’nin ve 
esirlerin davalarıyla ilgilenen avukatların verdiği bilgiler işgal yönetiminin Filis-
tinli esirlere son derece kötü muamelelerde bulunduğunu ve işkenceler yaptığını 
ortaya koyuyordu.

İsrail bir yanda bu uygulamalarını ve Filistin davasını tasfiye çabalarını sürdü-
rürken diğer yanda Hamas’la uzlaşıya yanaşmamakta direnen Mahmut Abbas’ın 



40 / İSLÂM DÜNYASI 

ABD Dışişleri Bakanı Jhon Kerry’nin gösterdiği serabın peşine takılarak masa başı 
görüşmelere oturmayı kabullenmesi dikkat çekiciydi. Kerry’nin çözüm formülü 
üzerinde yorum yapanlar bu formülün Filistinliler açısından hiçbir olumlu içerik 
taşımadığı gibi yurtlarından çıkarılmış mültecilerin dönüş yollarını tamamen ka-
patmayı hedeflediğine dikkat çektiler.

Abbas yönetimi bir yandan da İsrail’le arasındaki güvenlik işbirliğini sürdür-
mesi sebebiyle siyasi nitelikli tutuklamaları sürdürdü. Abbas’ın siyasal amaçlarla 
tutuklanmış olanları serbest bırakmama ve yeni tutuklamalar yapma konusunda 
ısrarı sadece İsrail işgal yönetiminin işine yarıyor ve onun güvenliğini sağlama 
almayı amaçlıyor. Filistinliler açısından ise sadece olumsuz sonuçlar doğurduğu 
gibi Hamas ile Fetih arasında uzlaşmanın da önünü kesiyor.

İsrail, 31 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirdiği Mavi Marmara katliamından 
dolayı uzun süren diretmesinden sonra 22 Mart 2013’te Türkiye’den resmen özür 
diledi. Haber kaynaklarına bu İsrail’in ilk resmî özür dilemesi olarak verildi ama 
bu gerçekte onun tarihindeki ilk özür değildi. İsrail şehit ailelerine tazminat öde-
meyi de kabul etti. Fakat Türkiye’nin özellikle Gazze’ye uygulanan ambargonun 
tamamen kaldırılması şartındaki ısrarı ve İsrail’in tazminat konusunda sembolik 
bir miktar teklif etmesi sebebiyle ilişkilerde normalleşme gerçekleşmedi.

Fitne Koordinasyon Merkezi BAE’nin Yargı Zulmü

Halkların özgürlük mücadelesine karşı başlatılan fitne savaşının koordinasyon 
merkezi olarak kullanılan Birleşik Arap Emirlikleri, ülke içindeki İslâmi hareketi 
dağıtmak amacıyla 2013 içinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Diğer ülkeler-
deki olayların gölgesinde kalan bu operasyonda kullanılan güç yargı mekanizması, 
hedef ise Müslüman Kardeşler’in bu ülkedeki kanadı olarak bilinen Islaha Davet 
Cemiyeti’ydi. Değişik toplumsal alanlarda yasalara göre geniş çaplı faaliyetler yü-
rüten ve yasallığı resmen tescil edilmiş olan cemiyet bu kez yasa dışı bir suç örgütü 
ilan edildi. Cemiyetin bütün ileri gelenleri değişik yasa dışı faaliyetlere girmekle 
itham edilerek tutuklandı. Operasyonun başlatıldığı tarihlerde ülke dışında olan 
cemiyet mensupları ise tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya olduklarından yurtla-
rına dönemediler.

Yargı mekanizması vasıtasıyla gerçekleştirilen operasyonda cemiyetin merke-
zinde ve şubelerinde üst düzey yönetici olarak görev yapan doksandan fazla önem-
li şahsiyet suçlu ilan edilerek gözaltına alındı. Haklarında önceden hazırlanan suç-
lama raporlarını kabul etmeleri için kendilerine korkunç işkenceler yapıldı. Suçla-
nanlar kendilerine işkence altında kabul ettirilen itham raporlarını mahkemedeki 
duruşmalarda reddetmelerine ve kendilerine işkence edildiğini dile getirmelerine 
rağmen mahkeme tavrını değiştirmedi. Islaha Davet Cemiyeti’nin yönetimi de 
mahkeme tarafından tayin edilen heyete devredildi ve mal varlığına el kondu.

BAE’nin bu operasyonu İslâm coğrafyasında yargının zulüm ve darbe aracı 
olarak kullanılmasının ibret verici bir örneği niteliğindeydi.
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Afganistan’da İnsansız Araçlarla Katlediyorlar

Afganistan’da işgal güçlerinin ve onların güdümündeki Karzai yönetiminin kara 
çarpışmalarında sürekli kayıp vermesi siyasi kontrollerinin çok dar bir alana sı-
kışmasına neden oldu. Bu durum karşısında direniş güçlerini en azından siyasi 
iktidarı tayin edilen kadroyla paylaşmaya ve bu konuda sunulan formülleri kabule 
zorlamak için 2013’te daha çok sivil kalabalıkları hedef alan yıpratma amaçlı hava 
saldırılarına ağırlık verdiler. Bu saldırılarda da çoğunlukla insansız hava araçları 
kullanıldı.

İHA saldırılarında lojistik destek sağladıkları iddiasıyla Afganistan sınırına 
yakın Pakistan bölgeleri de hedef alındı. Buralara yönelik saldırılarda çok sayıda 
savunmasız sivil öldürüldü.

Son dönemde insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılardaki yıpratma 
stratejisinin işgal güçlerinin artık bu ülkeyi terk etmeye zorlanmasıyla da irtiba-
tı olduğu sanılıyor. İşgale destek veren ülkelerin çoğunluğu askerlerini tamamen 
çekti. Kalanların da 2014 içinde çekilmesine kuvvetli ihtimal olarak bakılıyor. 
ABD’nin kendi iç meselelerinin de onu Afganistan’daki işgal güçlerini tamamen 
çekmeye zorlayacağı tahmin ediliyor.

Çekilme sonrasında Kabil’deki yönetim, Afganistan’ın Nuri el-Maliki’si olarak 
görülen Karzai’ye bırakılacak. Fakat ülkenin genelinde kontrolü sağlayamaması 
durumunda onun siyasi hâkimiyeti sürekli zayıflayacaktır.

Arakan’da Budist Militanlar Vasıtasıyla Irkçı Tasfiye

Arakan, bugün dikta yönetimiyle yönetilen Myanmar Cumhuriyeti’nin sınırları 
içinde kalan ve Müslümanların çoğunlukta olduğu bir bölge. Müslümanlar bura-
nın yerlisi olduğu hâlde ülkedeki dikta yönetimi onların Bangladeş asıllı olduğunu 
iddia ediyor ve göçe zorlamak için çeşitli zulüm uygulamalarına başvuruyor. 2013 
yılında ise Müslümanlara yönelik baskı uygulamalarında daha çok Budist geril-
lalardan yararlandı. Budist çeteleri tıpkı Suriye’deki Baas rejiminin oluşturduğu 
Şebbiha çeteleri gibi Müslümanları hedef alan saldırılarda kullanırken devletin 
aktif rolünü gizli tutmaya çalıştı. Ancak sergilediği tavırla da Budist çetelerin sal-
dırılarının önünü açmak ve Müslümanları her türlü himayeden yoksun bırakmak 
suretiyle işi yönlendirdiği çok açıktı.

Budist çetelerin saldırılarında Müslümanların evlerini yakmaları ve onları göçe 
zorlama stratejisinde başarılı olabilmek için en çok önemsedikleri bir değerlerini 
yani namuslarını hedef almaları ve bu amaçla kızlarına tecavüz etmeleri plânlıydı. 
Irzlarına tecavüz tehdidinden dolayı Müslüman kızlardan kendilerini denize ata-
rak intihar edenler oldu.

Dikta ise saldırgan Budist çetelere engel olmak yerine, devlet tarafından ken-
dilerine emaneten verildiğini ileri sürdüğü evlere sahip çıkmadıkları suçlamasıyla 
Müslümanları sorguladı.

Bu saldırıların ve tecavüzlerin son bulması, Müslümanların korunması için 
Türkiye’nin bazı girişimleri oldu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu amaçla 
Myanmar’a resmi ziyaret düzenledi. Myanmar hükümeti bu konuda Türkiye’ye 
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bazı taahhütlerde bulunmasına rağmen yerine getirmedi.

Bangladeş: Savaş Suçlularından Savaş Suçları Mahkemesi ve İdam

2013’te yargı mekanizmasının zulüm ve dayatma aracı olarak kullanılmasında en 
ibret verici hadiselerin yaşandığı ülkelerden biri Bangladeş oldu.

Hindistan’daki Müslümanların bir kısmının bağımsız olmasıyla kurulan Pakis-
tan İslâm Cumhuriyeti’nin bir parçası olan ve Doğu Pakistan adı verilen bölgenin 
ayrı bir devlet olması için 1971’de başlatılan savaşa Cemaati İslâmi karşı çıkıyor 
ve Pakistan’la bütünlüğün korunmasını istiyordu. O yüzden de savaşa katılma-
mış ve destek verilmesine karşı çıkmıştı. Bu tutumundan dolayı Doğu Pakistan’ın 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti adıyla bağımsız olmasından sonra cezalandırılmış ve 
1980’e kadar tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Ne kadar ilginçtir ki yıllar sonra ülkede Bayan Şeyh Hasina liderliğindeki Ava-
mi Birliği Partisi’nin kurduğu diktatörlük bu cemaati yeniden hesaba çekmek ama-
cıyla Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi adını verdiği gülünç bir yargı organı 
oluşturdu. Mahkeme her şeyden önce uluslararası olmadığı için böyle bir isim ve-
rilmesinden dolayı gülünçtü. İkinci olarak savaşa iştirak edenlerin savaşa iştiraki 
hatta her ne şekilde olursa olsun destek verilmesini ilkesel olarak reddeden bir 
cemaati “savaş suçu işledikleri” ithamıyla yargılaması için kurulmuştu. Üçüncü 
olarak da bu cemaat ülkenin bağımsız olmasından sonra savaşa destek vermediği 
için cezalandırılmıştı. Bu kez savaş suçu işleme ithamıyla yargılanacaktı.

Adaletin değil gücün konuştuğu böyle bir yargının asıl amacı Cemaati 
İslâmiye’nin imajını yıpratmak ve onu bu yolla tasfiye etmek olduğundan yapılan 
suçlamaların ispatına ihtiyaç yoktu. Önceden belirlenmiş cezalara sadece bir yargı 
kılıfı geçirilmesi gerekiyordu ve öyle yapıldı. Başta cemaatin lideri Gulam Azam 
olmak üzere birçok ileri geleni idama mahkûm edildi. Gulam Azam çok yaşlı oldu-
ğundan hakkındaki karar infaz edilmedi. Ama cemaatin önemli şahsiyetlerinden 
ve ülkenin ileri gelen âlimlerinden Abdülkadir Molla hakkındaki karar 12 Aralık 
2013’te infaz edildi.

Gerek yargılama sürecindeki tamamen hukuka aykırı tutum ve verilen cezalar 
gerekse Molla’nın idamı Bangladeş’te geniş çaplı eylemlere ve gösterilere neden 
oldu. Devletin güvenlik güçlerinin eylemlere müdahalesi yüzünden yaşanan çatış-
malarda da çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Mali’de İktidar Savaşına Fransız Müdahalesi

Mali, Batı Afrika bölgesinde yer alan ve nüfusunun yüzde doksanı Müslüman olan 
bir ülkedir. Yönetimin etnik ayrımcılığa dayalı politikalarından dolayı uzun süre-
den beri bir Tuareg sorunu yaşıyor. Bu sorun yine ulusçu, laik ve Batıcı anlayışa 
sahip Azavad Ulusal Kurtuluş Cephesi adlı bir ayrımcı gerilla hareketinin ortaya 
çıkmasına neden oldu.

Tuareglerin bağımsızlığı için savaşan Azavad Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni Libya 
diktatörü Kaddafi para ve silâhla destekliyordu. Ancak onun devrilmesinden son-
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ra zayıflamaya başladı. Buna karşılık Tuareglerin yoğun olduğu bölgede ulusçu ve 
laik anlayışları reddeden Batı Afrika bölgesindeki Müslümanları tek devlet çatısı 
altında birleştirmeyi hedefleyen ve daha çok selefi görüşlere meyleden İslâmcı ge-
rilla örgütleri ortaya çıktı.

Mali’de 22 Mart 2012’de gerçekleştirdiği askerî darbeyle iktidara el koyan Ge-
neral Amadou Haya Sanogo’nun ülkede kontrolü sağlayamaması üzerine kuzeyde 
Tuareglerin yoğun olduğu geniş bir alanda hâkimiyet gerilla güçlerinin eline geçti. 
Gerilla güçleri önce aralarında bir ittifak sağlamışlardı. Fakat daha sonra ulusçu 
laik Azavad Cephesi, İslâmcı örgütlerle ihtilafa düştü ve aralarında hâkimiyet ça-
tışması başladı. Bu çatışmada İslâmcı örgütler Azavad Cephesi’ne üstün gelerek 
kontrol alanlarını genişlettiler.

İslâmcı örgütlerin güçlenmesi Orta ve Batı Afrika ülkeleri üzerinde önemli çı-
kar hesapları olan Fransa’yı rahatsız etti ve askerî müdahale gerçekleştirdi. Fran-
sa, söz konusu örgütlerin el-Kaide bağlantılı oldukları iddiasını operasyon için 
gerekçe olarak kullanmıştı. İşin ucunda İslâmi kimlikli gerilla güçlerinin olması 
uluslararası mekanizmaların da destek vermelerini ve kapıları açmalarını kolay-
laştırdı. BM, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Afrika Birliği, 
ABD ve Avrupa ülkeleri Fransa’nın müdahalesini destekledi.

Fransa’nın özellikle hava saldırıları düzenlemesi ve Mali’nin merkezi yöneti-
miyle yaptığı işbirliği gerilla güçlerini etkisiz hâle getirmesini ve onların kontro-
lündeki bölgeleri alarak merkezi yönetimin kontrolüne vermesini kolaylaştırdı.

Fransa saldırıları hedef alınan bölgelerden çevreye nüfus kaymasına ve iltica-
lara da neden oldu.

Yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin İran’a Getirdiği Reform

İran’da 14 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini 
“reformist” olarak lanse edilen Hasan Ruhani kazandı. Seçim öncesinde oluştu-
rulan hava dini lider Ali Hamaney’in onu desteklemediği yönündeydi. Bu yüzden 
onun kazanması gelenekçi akımın değil, reformcu akımın kazanması olarak algı-
landı. Hamaney’in görevlendirmesiyle 3 Ağustos’tan itibaren Ruhani görevi dev-
raldı.

Ruhani’nin reformculuğu daha çok ABD ve Batı ile ilişkilerde kendini göster-
di. Suriye’de Baas katliamlarına destek konusunda izlenen siyasette herhangi bir 
değişme gözlenmiş değil.

Reformcu tutumun iç siyasete nasıl yansıyacağı konusunda ise henüz güçlü bir 
tahminde bulunmak zor.

Büyük Şeytan’la Büyük İttifak

Ruhani’nin reformcu politikası ABD ve Batı ile ilişkilerin düzeltilmesi açısından 
işe yaramış gibi görünüyor. İran’ın nükleer teknolojiyi enerji amaçlı kullanacağına 
dair taahhütlerine artık ABD ve Batı daha çok güveniyor. Dolayısıyla İran ile 5+1 
ülkeleri denilen ve BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesiyle Almanya’dan olu-
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şan grup 24 Kasım 2013 tarihinde bu konuda anlaşma imzaladı. Anlaşma nükleer 
teknolojiye bazı sınırlamalar getirilmesi konusunda İran’ın kabullerini içerirken 
ona uygulanan birtakım uluslararası kısıtlamaları da kaldırıyordu.

İran’la yapılan bu anlaşmanın arka plânında Suriye’deki Baas rejiminin gelece-
ğini kurtarma konusunda onunla işbirliğine ihtiyaç duyulmasının da önemli rolü 
olduğu tahmin ediliyor.

Orta Afrika’daki Savaşın Hedefinde de Müslümanlar Var

Orta Afrika Cumhuriyeti, isminde de belirtildiği üzere Afrika kıtasının orta kesi-
minde ekvator yakınında yer alan ve Müslümanların azınlıkta olduğu bir ülkedir. 
Bu ülkedeki Müslümanlar aynen Arakan Müslümanlarının maruz kaldığına ben-
zer bir oyunla karşı karşıyalar. Kendileri güçsüz ve sahipsiz; onları göçe zorlamak 
veya sindirmek isteyen Hıristiyan kesim ise aynen Budist çeteler gibi gerilla çete-
leri oluşturmuş durumdalar. Devlet ise normalde olayların dışında olduğunu ve 
Müslümanları ülke nüfusunun bir parçası olarak gördüğünü iddia etmesine rağ-
men Hıristiyan milislerin saldırılarına sessiz kalıyor. Hıristiyan milisler de özellik-
le Müslümanların camilerine saldırarak onları sindirmeye ve tüm dini faaliyetleri-
ni sonlandırmaya zorluyorlar.

Hıristiyan milisler 2013 içinde saldırılarını artırdı ve çok sayıda Müslüman 
camisi basıldı. Bu baskınlarda toplu katliamlar gerçekleştirildi ve zaman zaman 
da çatışmalar yaşandı. Fransa, hadiseleri kontrol altına almak amacıyla buraya 
da askerî müdahalede bulundu. Fakat Fransa’nın müdahalesi Müslümanların can 
güvenliği açısından bir şey getirmedi.

Lübnan, Suriye’deki Savaşın da Arka Bahçesi Oldu

Siyasi çalkantılarda sürekli Suriye’nin arka bahçesi görünümü veren Lübnan bu 
ülkedeki iç savaşın da arka bahçesi oldu. Bunda tabii ki Hizbullah’ın Baas rejimi-
ni desteklemek amacıyla milis güç ve silâh desteğinde bulunmasının önemli rolü 
oldu. Buna karşı çıkan bazı Lübnanlı gruplar da tepkilerini Hizbullah’ın bazı mer-
kezlerini hedef alan saldırılarıyla ortaya koydular. Bu saldırılar 2013’te Lübnan 
içinde siyasal çalkantıların ve gerginliklerin artmasına neden oldu.

Doğu Türkistan’da Irkçı Katliamlar Son Bulmadı

Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri sindirme, onların dini ve ulusal kim-
liklerini yok etme amaçlı ırkçı politikasını değiştirmeyen Çin’in saldırıları 2013 yılı 
içinde de bölgede önemli olaylara ve çatışmalara neden oldu. Çin güvenlik güçleri 
Aralık 2013’te gerçekleştirdiği bir saldırıda Kaşgar’da 14 kişiyi öldürdü. Yıl içinde 
daha başka saldırılarda da birçok kişi öldürüldü. Çin diktası ırkçı politikalarında 
ayrıca çok sayıda Uygur Türkü siyasi görüşlerinden dolayı tutukladı. Tutuklanan-
lardan biri de Uygurların problemlerini dile getirmesiyle öne çıkan ünlü ilim ada-
mı Prof. Dr. İlham Tohti oldu.
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Rusya, Bir Devlet mi Cinayet Şebekesi mi?

Rusya, Sovyetler Birliği’nin mirasının paylaşımında en büyük payı alan büyük 
ağabey rolü oynadı. Bu özelliğini sadece Sovyet sınırları içindeki mirasın paylaşı-
mında değil uluslararası platformdaki mirasına sahip çıkmada da değerlendirdi. 
Ondan dolayı BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerindendir. Fakat izlediği politi-
kada bir devletten ziyade cinayet şebekesi ve mafya görünümü veriyor. Muhalifle-
rini tasfiye konusunda uluslararası hukukun ve ülkelerle yaptığı ikili anlaşmaların 
yüklediği sorumlulukları çok fazla önemsememekle birlikte bu sorumluluklardan 
kendini kurtarmak için tetikçi güçlerden yararlanıyor. Son dönemde kullandığı 
tetikçi çetenin başını da Çeçenistan’ın başına geçirdiği Ramazan Kadirov’un çek-
tiğini söylemek mümkündür.

Söz konusu cinayet şebekesinin 2013’te hedef aldığı önemli şahsiyetlerden biri 
de Çeçenistan davasıyla ve Çeçen mültecilerin sorunlarıyla yakinen ilgilenen iş 
adamı Medet Ünlü oldu. 22 Mayıs 2013 akşamı saldırıya uğrayan Ünlü kaldırıldığı 
hastanede ertesi gün hayatını kaybetti.





türk dünyası
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Türk Dünyası, 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılda tüm Türk toplulukları için kul-
lanılan coğrafi ve kültürel bir kavramdır. Oldukça geniş bir coğrafya alanını kap-
sayan Türk Dünyası içinde en batıda Kosova, Karadağ, en doğuda Moğolistan yer 
alır. Bu coğrafyayı Avrasya coğrafyası olarak belirtmek mümkündür. Dünya üze-
rinde yaşayan pek çok Türk kökenli devlet, bu devletlerde yaşayan kardeş Türk’ler 
mevcuttur. Devletleri, sınırları farklı olsa da aynı temel değerler ve tarihe sahip bu 
ulusların kardeşliği, yaşayan ortak kültürleri, Türk dünyasının tarihin ilk çağların-
dan beri var olduğunun, medeniyete ışık tuttuğunun resmidir.

Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlıklarını kazanan Türk devletleri yir-
mi yılı aşkın bir süredir edebi, fikrî ve kültürel anlamda ileriye yönelik atılımlar 
gerçekleştirmektedir. Buna paralel olarak henüz bağımsızlıklarını kazanmamış 
olan Türk devletleri de kültürlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına 
faaliyetlerini yürütmektedir. Bu bağlamda 2013 yılı Türk dünyası için kendi de-
ğerleriyle bütünleşmek ve düşünsel anlamda geleceğe hazırlanmak adına pek çok 
sanat, kültür ve edebiyat etkinliğiyle geçmiştir.

Türk Dünyası 2013 Kültür, Sanat ve Edebiyat etkinliklerinde Yunus Emre 
Enstitüsünün rolü oldukça büyük olmuştur. Türk kültürünün tanıtılmasında aktif 
rol almıştır. Bunun yanında 2013 yılında 35. yıl etkinlikleri dolayısıyla Türkiye 
Yazarlar Birliği ve üyeleri de Türk Dünyasına yönelik faaliyetlerini artırmışlardır. 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) kuruluşunun 20. yılı etkinlik-
leri de 2013 yılında Türk Dünyasını tanıma ve tanıtma açısından değerlidir. Avrasya 
Yazarlar Birliği, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Kazakistan Büyükelçiliği, Eko-
Avrasya Derneği, Türk Ocakları da faaliyetlerde bulunmuştur. TRT Avaz ve TRT-
Türk yapmış oldukları belgesel, film çevirisi, söyleşi, anma programı, konser vd. 
etkinliklerle Türk Dünyasının ortak kültürel mirasına katkıda bulunmuşlardır.

2013 yılı Eskişehir’in Türk Dünyası Kültür Başkenti olması dolayısıyla oldukça 
renkli ve yoğun faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir yıl olmuştur.

TÜRKİYE

Türkiye Yazarlar Birliği 35. Kuruluş Yıldönümü Kapsamında Doç. Dr. 
Salih YILMAZ Koordinatörlüğünde Türkoloji Söyleşilerine Başladı: 
Her ay Türk Dünyasından konukların ağırlandığı söyleşilerde Türk Dünyasının 
sorunları, kültürü, dili, edebiyatı ve tarihi örneklerle anlatıldı. 2013 yılı etkinlikle-
rinde Türkoloji Nedir?, Hakaslar ve Hakasya, Kırgızistan, Başkurdistan, Göktürk 
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Döneminde Orta Asya, Özbek Türkleri ve Özbekistan, Azerbaycan konuları işlen-
di.

2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü de düzenli olarak 
Türkiyat Sohbetleri etkinliklerine başlamıştır.

2013 için bir yıllığına Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Eskişehir, 
Kazakistan’da düzenlenen törenle bayrağı Astana’dan devraldı. TÜRKSOY, 2012 
yılından itibaren Avrupa Birliği’nin yaptığı gibi bir kenti “kültür başkenti” ilan 
etmeye başladı. Türk Dünyası Kültür Başkenti (TDKB) adı verilen uygulamanın 
ilki bu yıl Kazakistan’ın Astana kentinde yapıldı. 2013 yılında unvanı Eskişehir 
devraldı.

TÜRKSOY’un 20. Yılında 20 Konser: Türk Dünyasına hizmette 20. yılını 
kutlayan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), kuruluşunun 20. yılın-
da gerçekleştirdiği 20 konserle, 2013 yılı Nevruz kutlamalarını unutulmaz kıldı. 17 
Mart 2013 tarihinde İstanbul’da yakılan Nevruz ateşi ile başlayan kutlamalar, Mart 
ayı boyunca Ankara, Kayseri, Adana, Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli, Karaman, 
Elazığ, Sivas, Amasya, Hendek, Çankırı, Talas, Develi ve Ürgüp’te devam etti. Bu 
yılın en anlamlı kutlamalardan biri ise 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti 
Eskişehir’de, tüm sanatçıların katılımıyla gerçekleştirildi. Bugüne kadar yapıl-
mış en geniş katılımlı Nevruz Şenliği olan “TÜRKSOY 2013 Türk Dünyası Nevruz 
Şenlikleri” uğradığı her şehirde nevruz ateşinin yakılması, demir dövülmesi, yu-
murta tokuşturulması, semeni dağıtılması gibi binlerce yıllık Türk geleneklerini 
izleyicilere tekrar yaşattı. Türk geleneklerinin ve kültürel çeşitliliğinin neredey-
se her rengini içinde barındıran bu şenlikler, Türk dünyasının ortak mirası olan 
Nevruz kültürünün yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasında geniş düzeyde bir 
fayda sağladı. Türkiye’deki kutlamalara ek olarak İngiltere’nin başkenti Londra, 
2013 yılı Nevruz Kutlamaları programı dahilinde, Türk dünyası sanatçılarına ev 
sahipliği yaptı.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir (2013 Etkinlikleri Kapsamında):

• “Türk Dünyası Geleneksel Müzik Konseri” etkinliğine katılmak için 
Eskişehir’e gelen sanatçılar, Tarihî Odunpazarı Bölgesini gezdi. 10 ülkeden 42 sa-
natçı Odunpazarı’nın tarihî atmosferinde yolculuğa çıktılar.

• Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 4. Uluslararası Şefika Kutluer 
Festivali etkinlikleri kapsamında Kosova Filarmoni Orkestrası konser verdi. 
Orkestra şefliğini Baki Jashari’nin yaptığı konserde Soprano Sara Naima’nın söy-
lediği eserler izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

• Diyanet İşleri Başkanlığı ile Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
Ajansı tarafından düzenlenen “Türk Dünyasında Dinî Hayat ve Güncel 
Meseleler Sempozyumu” düzenlendi. 9 ülkeden yaklaşık 40 temsilci katıldı.

• Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TURKSOY’un kuruluşunun 20. yılına ithafen 
gerçekleştirilen 16. TURKSOY Ressamlar Buluşmasına bu yıl 18 ülkeden 20 
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değerli ressam katılım gösterdi. İki hafta süresince birlikte çalışarak eşsiz eserlere 
imza atan sanatçılar, bu eserleri 14 Temmuz Pazar günü Odunpazarı Belediyesi 
sınırları dahilinde bulunan Kurşunlu Külliyesinde sanatseverlerin beğenisine sun-
du.

• Atatürk Kültür Merkezince, dört yılda bir düzenlenen Uluslararası Türk 
Kültürü Kongresi’nin sekizincisi, “Kültürel Miras” konusuna ayrılmıştır. 
Kongre, 24-27 Ekim 2013 tarihlerinde “2013 Türk Dünyası” ve “Somut Olmayan 
Kültürel Miras Başkenti” ilan edilen Eskişehir’de yapıldı. Her 4 yılda bir gerçekle-
şen 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi’ne değişik ülkelerden 109 akademisyen 
ve araştırmacı bildirimleri ile katıldı. “Kültürel Miras” temalı kongrenin amacı ise 
ülkeler arasındaki büyük rekabette kültürün siyasi ve ekonomik güç kadar önem 
kazanmaya başladığı bu süreçte, batıdan doğuya geniş bir alana yayılan Türk kül-
tür coğrafyasında, disiplinler arası bir yaklaşımla kültürel ve doğal mirası bekle-
yen tehdit ve fırsatları ortaya koymak, kültürün ekonomik ve endüstriyel boyutu-
nu ele almak olarak açıklandı.

• Türkvizyon Şarkı Yarışması düzenlendi. Bu yarışma; TMB TV, 
TÜRKSOY ve o yılın Türk Dünyası Kültür Başkenti’nin işbirliğiyle her yıl Türk 
dünyası ülkeleri arasında düzenlenen ilk ve tek şarkı yarışması oldu. 2013 yılında 
ilk kez Eskişehir kentindeki Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor 
Salonu’nda düzenlenmeye başlayan yarışmaya 24 ülke katılmıştır. Gecenin birin-
cisi Farid Hasanov’un söylediği “Yaşa” şarkısı ile Azerbaycan olmuştur. Yarışma 
katılımcılarını belirleyen iki önemli unsur Türkçe konuşmaları ve Türk halkların-
dan birisi olmalarıdır. Türkiye ve Kırgızistan gibi bağımsız devletlerin yanı sıra 
Tataristan ve Altay gibi özerk devletlerin de katılabildiği yarışmada ayrıca Türk 
azınlıkların yer aldığı Ukrayna ve Irak gibi ülkeler de temsil edilebilmektedir. Her 
yıl TÜRKSOY tarafından belirlenen Türk Dünyası Kültür Başkenti’nde düzenle-
nen yarışmanın ikincisi 2014 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak kararlaştırılan 
Kazan’da düzenlenecektir.

• Türk Dünyası Medya Buluşması yapıldı. Eskişehir 2013 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti Ajansı ve İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) iş bir-
liğiyle gerçekleştirilen ve 27 ülkeden yaklaşık 260 medya çalışanının katıldığı, 
“Türk Dünyası Medya Buluşmaları” gerçekleştirildi. Medya çalışanlarının bir ara-
ya gelmesinin toplumların birleşmesi noktasında en önemli kazanımlardan oldu-
ğunu kaydedildi.

• Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ve Atayurt Okulları iş 
birliğiyle ‘’Türk Dünyası Çocukları Satranç Turnuvası’’ düzenlendi.

• Türk Dünyası Kültür Başkenti çerçevesinde organize edilen Türk Dünyası 
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında 
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Eskişehir’de düzenlendi. Astana, Üsküp, Bakü, Kazan ve Saraybosna Yunus Emre 
Türk Kültür Merkezleri etkinlik koordinasyonlarını ve ülke takımlarının oluş-
masını sağlayarak organizasyona katkıda bulundu. Şenliğe Türkiye, Kazakistan, 
Kırgızistan, Azerbaycan, Makedonya, Bosna-Hersek, Kırım, Irak Türkmeneli, 
Başkurdistan, Tataristan, Gagavuzya, ve Altay’dan katılan çocuklar beş gün bo-
yunca Türk kültür coğrafyasında oynanan Beştaş, Çelik Çomak, Aşık ve Dokuztaş 
gibi geleneksel oyunları oynamak üzere bir araya geldiler. Azerbaycan, Irak, Bosna 
Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Makedonya, Tataristan, Gagavuz, Altay ve 
Başkurdistan’dan gelen yaklaşık 120 çocuk, ülke ve topluluklarının bayraklarıyla 
geçit töreni yaptı. Gruplara ayrılan çocuklar; dokuztaş, beştaş, çelik-çomak, aşık, 
yedi kiremit ve yakan top adlı geleneksel oyunları oynadılar. Şenlik’in ilk gün 
akşamında Türk Dünyasının balaları millî kıyafetleri ve bayraklarıyla bir kortej 
yürüyüşü düzenlendi. Şehir merkezinde gerçekleşen yürüyüş sonunda müzik eşli-
ğinde hep birlikte yöresel oyunlar oynandı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, “Türk 
Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği” etkinliğine katılan çocuklarla akşam yemeği ön-
cesi Eskişehir Öğretmenevinde bir araya geldi. Ziyarette Milli Bakanı Avcı’nın yanı 
sıra Eskişehir Milletvekili Ülker Can, Vali Vekili Ali Çetin, Odunpazarı Belediye 
Başkanı Burhan Sakallı ve İl Milli Eğitim Müdürü Arif Dede bulundu. Bakan Avcı 
ve beraberindekiler, misafir öğrencilerle tek tek tokalaşıp sohbet ettiler. Bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen Türk Dünyası Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinin dör-
düncüsünün 2014 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olacak olan Tataristan’ın 
Kazan şehrinde gerçekleştirilmesi plânlanmaktadır.

Mukan Tölebayev’in Anısına 16. TÜRKSOY Opera Günleri: Türk dünya-
sına üstün hizmetleri geçmiş şahsiyetleri anma etkinlikleri kapsamında 2013 yılı-
nı Kazakistan’ın yetiştirdiği büyük şahsiyet, Kazak müziğinin üstadı ve millî bes-
tecisi olan Mukan TÖLEBAYEV’e ithaf eden TÜRKSOY, 16. Opera Günleri’ni de 
yine bu büyük şahsiyetin anısına gerçekleştirdi. TÜRKSOY 16. Opera Günleri’ne 
bu yıl; Azerbaycan (Sabina Vahabzade), Kazakistan (Aslima Maktagulova-Halid 
Nuraliyev-Elena Filinkova), Kırgızistan (Kunduz Karıppayeva), Türkiye (Barış 
Yanç-Nona Tsutskırıdze), KKTC (Tuğrul Enver Töre), Tataristan (Rigina Valieva), 
Başkurdistan (Zakir Valiyev-Lubov Butorina), Tuva (Damırak Monguş) olmak 
üzere 8 ülkeden 12 solist sanatçı katıldı. Bu yıl ilk aşamada Türkiye genelinde 
Karadeniz’in doğal güzellikleri içerisinde Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’da 
sürdürülen etkinlik, akabinde ilk kez Ankara’da sahnelendi ve final konserini 
muhteşem bir etkinlikle Girne’de tarihi Bellapais Manastırında yoğun bir ilgi ve 
beğeniyle tamamladı.

       Mukan Tölebayev Kimdir?

13 Mart 1913 yılında Kazakistan’ın, Almatı’ya bağlı Karaşıgan köyünde dünya-
ya geldi. 1933 yılında Almatı Yüksek Öğretmen Okulunu bitirerek, 1938-1941 
yılları arasında Moskova Konservatuarında eğitim gördü. 1941-1946 yılları ara-
sında E. Brusilovskiy, N. Myaskovskiy ve B. Fere’den dersler aldı. 1951 yılında 
Moskova Konservatuarı Bestecilik Bölümünden mezun oldu. 1942-1944 yıllar 
arasında Almatı Halk Çalgıları Orkestrasında şeflik yaptı. 1953 yılından itibaren 
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Kurmangazı Konservatuarı’nda hocalığa başladı. 1956-1960 yıllar arasında Kazak 
Besteciler Birliğinin Başkanlığı görevini yürüttü. Kazak müziğinin üstadı ve millî 
bestecisi olan Tölebayev, Kazakistan Cumhuriyeti eski Millî Marşı’nın bestecisi-
dir. Tölebayev’in, “Birjan ve Sara” adlı opera bestesi, Kazak operası içerisinde en 
önemli eserlerden biridir. Orkestra ve oda orkestrası eserleri ile ellinin üzerinde 
şiir ve romansları bulunan, halk şiirlerini orkestraya uyarlayarak eşsiz bestelere 
imza atan sanatçı ayrıca, Muhtar Auezov Kazakistan Dram Tiyatrosu’nun oyun 
ve Şlm müziklerini bestelemiş ve Evgeniy Brusilovskiy ile beraber “Amangeldi” 
operasını yazmıştır. Mukan Tölebayev, gerçekleştirdiği üstün çalışmalarıyla bir-
çok müzik ve sanat ödülüne layık görülmüştür. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY), Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyinin ka-
rarıyla bu büyük bestecinin doğumunun 100. yılı anısına 2013 yılını Mukan 
Tölebayev yılı olarak ilan etmiştir.

4. TÜRKSOY Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu: 2013 Mukan Tölebayev 
yılı açılış töreninde Türk dilini kullanan ve ortak paylaşımı sağlayan basına 
ödül verildi. Türkiye’den Türk Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Beşir 
Ayvazoğlu ödülü alırken, Gazeteci- Yazar olarak Yekta Koparan ödüle layık gö-
rüldü. Azerbaycan’dan Halk Cephesi Gazetesi Genel Editörü Elçin Mırzabeyli, 
Kazakistan’dan Aykın Gazetesi Kültür Bölümü Başkanı Kanşayım Baydauletova 
ile Kazakistan Millî Televizyon Kanalı Türkiye Temsilcisi Batıkcan Omarov, 
Kırgızistan’dan Kabar Kırgız Ulusal Haber Ajansı Editörü Emilbek Momunov 
ile Uluslararası Kırgız Tarih Kurumu’nun Başkanı, Tarihçi, Yazar ve Gazeteci 
Tınçtıkbek Çoroyev, Başkurdistan’dan Başkurdistan Devlet Televizyon ve Radyo 
Kurumu Yoldaş Radyosu Turkuvaz Programı Yönetmeni Samiga Gafarova, 
Moldava’dan Yedinaya Gagavuzya Gazetesi’nin Baş Yazarı Dmitri Papazoglo, 
Tataristan’dan, Tataristan Kültür Bakanlığı Gazetecisi Ruzilya Muhametova, 
TatarinformHaber Ajansı Türkiye Temsilcisi Ruşaniya Altay, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden ise Radyo Vatan Yöneticisi Ali Gürtekin ödül almaya layık gö-
rüldü.

Türk Üniversiteler Birliği Kuruldu: Türk Dildeş Ülkeler İşbirliği Konseyi 
(Türk Keneşi) Üye Ülkeleri arasında yükseköğretim alanında işbirliğinin artırıl-
ması konusunun ele alındığı Türk Üniversiteler Birliği Hazırlık Toplantısı, 28-
29 Mart 2013 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, İstanbul 
Üniversitesi Avrasya Enstitüsü’nde gerçekleştirildi. Birliğin kurucu üniversiteleri 
arasında yer alan Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Azerbaycan Tıp 
Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak Türk 
Üniversitesi, L.N. Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi, Hüseyin Karasaev Bişkek 
Beşeri Bilimler Üniversitesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Uluslararası 
Kırgızistan Üniversitesi, Yusuf Balasaguni Kırgız Millî Üniversitesi, Atatürk 
Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi toplantıda Rektör ve Rektör 
Yardımcısı düzeylerinde temsil edildiler. Bu çerçevede ortak tarih, kültür, dil mi-
rasından yola çıkarak yükseköğretim kurumları arasında işbirliği sağlanması ve 
çağdaş bilimsel düzeye uygun eğitim standartlarının uygulanması suretiyle ortak 
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kimlik bilinci yüksek nesiller yetiştirilmesi, Birliğin hayata geçirilecek amaçları 
arasında yer aldı. Türk Üniversiteler Birliğinin ilk dönem başkanlığına Atatürk 
Üniversitesi seçildi. Birliğin İkinci Hazırlık Toplantısı’nın 29 Mayıs 2013 tarihinde 
Yusuf Balasaguni Kırgız Millî Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Çalıştayı Antalya’da 
Düzenlendi (29-31 Mart 2013): Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
Başkanlığı tarafından düzenlenen bu çalıştayda yabancılara ve Türk Dünyasından 
gelen öğrencilere Türkçe öğretimi üzerine tecrübe ve bilgiler paylaşılmıştır.

Dünya Türk Formu Yapıldı: 3-5 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da ikincisi 
gerçekleştirilen “Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023” ana temalı Dünya 
Türk Forumu’na; Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türk dili konuşan ülkeler 
ile Türk Diasporalarının bulunduğu ülkelerin de dahil olduğu 60 farklı ülkeden 
düşünce ve kanaat önderleri, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının yöneticile-
ri, akademisyenler, Türkiye ve katılımcı ülkelerden parlamento üyeleri, Devlet 
Temsilcileri, İlgili Uluslararası Örgütler ve kuruluşların üst yöneticileri, gözlemci 
diplomatik misyon temsilcileri ve ilgili uzmanlar ile medya temsilcileri katıldı.

Türk Keneşi (Konseyi) Eğitim Bakanlıkları Kıdemli Memurları Birinci 
Toplantısı 5 Nisan Cuma Günü İstanbul’da Gerçekleştirildi: Toplantıda 
ortak tarih ve edebiyat kitapları hazırlanması ve terminoloji oluşturulması için ilk 
adımlar atıldı. Türk Keneşi’nden yapılan açıklama şöyle; Toplantıda Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Eğitim Bakanlıkları yetkilileri bir araya gel-
mişler ve 2012 Ağustos ayında Bişkek’te “Eğitim, Bilim ve Kültür İşbirliği” tema-
sıyla düzenlenen İkinci Türk Keneşi Zirvesi’nde Devlet Başkanları tarafından alı-
nan kararların uygulanmasına yönelik konuları ele almışlardır. Toplantıda, Türk 
Akademisi’nin tam teşekküllü uluslararası bir araştırma kuruluşu niteliğine ka-
vuşturulması sürecine destek verilmesi; ayrıca ilk hazırlık toplantısı 28-29 Mart 
2013 tarihlerinde yapılan Türk Üniversiteler Birliği projesinin desteklenmesi yö-
nünde tavsiye kararları alınmıştır. Ayrıca, Türk dünyası gençlerinin ortak kimlik 
bilinciyle yetişmesinde önemli rol oynayacak diğer projeler olarak Türk devletleri 
arasında ortaöğretim seviyesinde öğrenci değişimi, ortak edebiyat ve tarih kitap-
ları hazırlanması, Türk dillerinin diğer Türk dilli devletlerde ders olarak verilmesi, 
çocuklara yönelik Ortak Eğitim Televizyonu gibi projeler üzerinde durulmuştur. 
Ortak Terminoloji Kurulu tarafından belirlenen Türk dillerine ait ortak terimlerin 
Türk dünyasının iletişim diline yerleşmesi için bazı tedbirlerin alınması da karar-
laştırılmıştır.

6 Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali 
Düzenlendi: Konya Devlet Tiyatrosu (KDT) tarafından 14-24 Nisan 2013 tarih-
leri arasında düzenlenen festivale, Azerbaycan, Bulgaristan, Dağıstan, Kazakistan, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Kosova, 
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Makedonya ve Irak-Kerkük ülkelerinden sanatçılar katıldı. Festival, 24 Nisan 
2013 tarihinde toplam 23 oyunun sergilenmesiyle sona erdi.

Akdes Nimet Kurat’ın Hayatı ve Eserleri Sempozyumu Yapıldı: 
2013 yılı aslen Kazan Tatarı olan tarihçi Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat’ın doğu-
munun 110. yılıdır. Bu vesileyle, 25-26 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara’da JW. 
Marriott Hotel’de Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Tataristan İlimler Akademisi 
Şehabeddin Mercanî Tarih Enstitüsü’nce “Akdes Nimet Kurat’ın Hayatı ve Eserleri 
Sempozyumu” düzenlenmiştir. Akdes Nimet Kurat’ı yakından tanıyan öğrencile-
ri (o dönemin gençleri bugünün büyükleri), tarihçinin eserlerinden tanıyıp be-
nimseyen genç nesil lise ve üniversite öğrencileri ve Kurat’ın millettaşları Kazan 
Tatarlarını bir araya getiren sempozyum yoğun ilgi gördü.

        

        Akdes Nimet Kurat Kimdir?

Akdes Nimet Kurat, 22 Nisan 1903 tarihinde Tataristan’ın Çirmeşen ilinin Berkete 
köyünde kalabalık bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Akdes’in 
babası Tahir aydın görüşlü yenilikçi bir imamdır. Onun içindir ki Tahir imamın 
medresesine eğitim için komşu köylerden bile çocuklar gelmiştir. Akdes Nimet 
de ilk eğitimini babasının medresesinde almıştır. Onun çocuk yaşlarından bilime 
olan merakı ailesinden ileri gelmektedir. Akdes babasından sadece eğitim almakla 
kalmamış, tüm ömrü boyunca ona eşlik edecek olan çalışkanlık, sabır, kararlılık 
gibi güzel vasıfları da benimsemiştir. Daha sonra babası Akdes’ı Bögelme’deki 
Rus okuluna kaydettirmiştir. 1920 yılında Bögelme Lisesi’ni başarıyla tamam-
layan Nimet, eğitimine devam etmek için önce Sankt-Petersburg ve arkasından 
Moskova’ya gitmişse de yüksek öğrenimini tamamlayamamıştır. Akdes Nimet 
1922 yılının Ağustos ayında babasının ve aile dostu olan Stalin Devri kurbanı ünlü 
Tatar tarihçi Hadi Atlasi’nin (1876-1938) önerisiyle eğitimini devam ettirmek için 
Almanya’ya gitmeyi plânlamışsa da Letonya üzerinde Polonya’ya giderken pasa-
portsuz olduğu için tutuklanmış ve burada altı ay kadar hapis yatmıştır. Hapisten 
çıktıktan sonra Varşova yakınlarındaki bir çiftlikte yaklaşık bir buçuk yıl çalışmış, 
bu esnada Lehçe öğrenmiştir. Polonya’daki Türkiye elçiliğinden aldığı pasaport-
la 1924 yılının Kasım ayında İstanbul’a gelmiştir ve İstanbul Üniversitesi’nin 
Edebiyat Fakültesi’ne girmiş, burada tarih ve felsefe eğitimi almıştır. Akdes 
Nimet, 1925 yılının 25 Ağustos tarihinde Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü tara-
fından Türkiyat Enstitüsü’ne asistan olarak alınmıştır. 1928 yılının Mayıs ayında 
tarih bölümünden mezun olmuştur. 1929 yılının Şubat ve Haziran ayları arasında 
Konya’da Erkek Öğretmen Okulu’nda tarih-coğrafya öğretmenliği yapmıştır. 1929 
yılının Temmuz’unda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışında eğitim için 
gönderilen öğrenciler arasına giren Akdes Nimet gençliğinden beri hayal ettiği 
Almanya’ya gitmiştir.

Almanya’daki Breslau ve Hamburg Üniversitelerinde Doğu Avrupa, Bizans ta-
rihi, ekonomi ve felsefe alanlarında eğitim görmüştür. 1928 yılında Akdes Nimet 
Fuat Köprülü’nün öğrencilerinden birisi olan Hediye Mehmet ile evlenmiştir. 1931 
yılında çiftin oğulları dünyaya gelmiştir. Akdes-Hediye çiftinin tek oğlu olan Yuluğ 
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Tekin gelecekte babasının çizdiği yoldan gidecek ve tarihçi olacaktır. 1933 yılında 
İstanbul’a dönmesiyle birlikte İstanbul Üniversitesi’nin tarih bölümünde ortaçağ 
tarihi doçent adaylığına getirilmiştir. Akdes Nimet 1935’te Kurat soyadını almıştır. 
1937 yılının Şubat’ında İstanbul Üniversitesi’ndeki bir takım anlaşmazlıklardan 
dolayı Kurat üniversiteden ayrılmış ve İsveç’e giderek Uppsala Üniversitesi’nde 
ders vermiştir. Aynı zamanda başkent Stockholm’deki İsveç Devlet Arşivi’nde 
araştırmalarda bulunmuştur. İsveç’te geçirdiği bir buçuk yıllık süreçte ve sonra-
sında Berlin, Viyana, Londra, Paris gibi merkezlerdeki arşiv ve kütüphanelerde 
yaptığı araştırmalarda “Prut Seferi ve Barışı” adlı eseri için belgeler toplamıştır. 
1938 yılında Türkiye’ye dönen Kurat; geçmiş yıllarda yaşanan tatsızlıkları göz 
önünde bulundurarak İstanbul Üniversitesi’ne geri gelmemiştir. 1939 yılının 
Şubat ve Haziran ayları arasında Denizli Lisesi’nde sıradan bir öğretmen olarak 
çalışmıştır. Kurat, 1939 yılında Ankara’daki Gazi Eğitim Enstitüsü’nde tarih öğret-
menliğine getirilmiştir. 1941 yılının Eylül’ünde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi kapsamında açılan Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne doçent 
olarak atanmış, 1944’te ise profesörlüğe yükseltilmiştir. 1945 yılında Ortaçağlar 
tarihi profesörlüğüne getirilen Kurat, 1953-1955 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. Fakültede çalıştığı yıl-
lar Akdes Nimet için en verimli yıllar olmuştur. 28 Ağustos 1971’de, Ankara’dan 
İstanbul’a giderken içinde bulunduğu otobüsün kaza geçirmesi sonucu ağır ya-
ralanmış, 8 Eylül günü ise İstanbul’da vefat etmiştir. Tarihçinin bu ani ölümü 
başta ailesi olmak üzere bilim çevresini yasa boğmuştur, çünkü yazılacak eserleri, 
söylenecek sözleri bitmemiş, daha doğrusu yarıda kalmıştır. Ömrünün en verimli 
döneminde hayata veda eden tarihçi gerisinde 15 kitap ve 70’ten fazla makale bı-
rakmıştır. Bu kitapların büyük çoğunluğu bugün de güncelliğini korumakta, tarih 
hocalarınca takdir edilmekte ve üniversitelerde ders kitabı olarak önerilmektedir. 
Akdes Nimet’in 10’dan fazla dil bilmesi onun eserlerinin değerinin bir göstergesi-
dir ki, günümüzde Kurat gibi tarihçilere rastlamak zor ve neredeyse imkânsızdır.

II. Balkan Türkologları Buluşması Edirne’de Gerçekleşti (30 Nisan-3 
Mayıs 2013): Edirne’de, 30 Nisan-3 Mayıs 2013 tarihleri arasında Trakya 
Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsünün işbirliğinde “II. Balkan Türkologları 
Buluşması” gerçekleşti. Toplantı, değerlendirme oturumu ve sonuç bildirgesinin 
açıklanmasıyla sona erdi. Misafirler, 2 Mayıs 2013 tarihinde Edirne’nin tarihî, 
coğrafi ve kültürel güzelliklerini de görme fırsatı buldu.

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri 
Sempozyumu Yapıldı: Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Kırgız Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde 3-5 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleşen sempozyum Bursa’da ya-
pıldı. Çeşitli oturumlara farklı dallardan elliden fazla tarihçi, dil bilimci, edebiyatçı 
ve araştırmacılar tebliğ sunmuşlardır. Sempozyum çerçevesinde Türkiye’de yaşa-
yan Kırgız asıllı ressam Tacigül Küntüz’ün Kırgız hanımlara ithaf edilen sergisi 
açılmıştır. Kırgızistan’dan gelen etnofolk tarzında Ordo-Sahna müzik topluluğu 
ve Uludağ Orkestrası konser vermiştir. Katılımcılar, tarihi Yenişehir Kapı’da bu-
lunan ve 13’üncü yüzyılda kuşatma sırasında Selçuklu askerleri ile omuz omuza 
çarpışan ve şehit düşen Kırgız askerlerin mezarlarının yer aldığı Kırgız Türbesi’ni 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 57

ziyaret etmiştir. İznik gölü kenarında gerçekleşen şenliğe katılım yoğun olmuştur. 
Tüm katılımcılara Boorsok, Polov, Jarma ve Ayran gibi Kırgız millî yemekleri ve 
içecekler ikram edilmiştir.

II. Uluslar arası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi Karaman’da 
Düzenlendi (10-13 Mayıs 2013): Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde düzenlenen kongreye Türkçe konuşan ülke temsilcileri ve Türkçe 
konuşan öğrenciler katılmışlardır.

Avrasya’da Türk Dili ve Tarih Eğitimi Uluslararası Sempozyumu 
İstanbul’da Düzenlendi (15-17 Mayıs 2013): Marmara Üniversitesinin ev 
sahipliğinde düzenlenen sempozyumda Avrasya’daki kültürel yapı temelinde Türk 
dili ve tarihi ele alınmıştır.

Birinci Türkiye’de Türk Dünyası Araştırmaları Çalıştayı, 24-26 Mayıs 
Tarihlerinde Amasya’da Düzenlendi: 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafın-
dan İsmail Gaspıralı ve Prof. Dr. Turan Yazgan anısına düzenlenen Türk Dünyası 
Çalıştayı, 24-26 Mayıs 2013 tarihlerinde Amasya’da düzenlendi. 11 farklı üniversi-
teden toplam 28 akademisyenin katıldığı Çalıştay’a Türk Keneşini temsilen Proje 
Yöneticisi Hatice Tuğba İkizler katıldı. Çalıştay’da 1991-2013 arasında Türkiye’de 
Türk Dünyası konusunda yapılan bütün branşlardaki araştırmaların dökümü 
ve değerlendirmesi yapıldı. Çalıştay bu şekli ile Türkiye’de bir ilke imza attı. 
Oturumlarda “Dil ve Edebiyat”,”Tarih Araştırmaları” ve “Halk Bilimi, Sosyoloji, 
Arkeoloji Araştırmaları” konulu tebliğler sunulurken, üçüncü gün gerçekleştirilen 
oturumlarda “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Araştırmaları” konulu tebliğ-
ler sunuldu. Son oturum ise değerlendirme konuşmalarıyla sona erdi.

Tanınmış Karaçay-Malkar Halk Şair ve Yazarı Bert Gurtuyev Ankara, 
Konya ve Eskişehir’de Anıldı: Rusya Lermatov Komitesi, Karaçay Malkar 
Kültür Derneği, Gölbaşı Kafkas Birliği Derneği, Gölbaşı Belediyesi, Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Eskişehir Valiliği ve Odunpazarı Belediyesi iş-
birliği ile tanınmış Karaçay-Malkar Halk Şair ve Yazarı Bert Gurtuyev anısına, 27-
29 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara, Konya ve Eskişehir’de Anma Toplantısı 
ve Kafkas Kültür Günleri düzenlendi.

Bert Gurtuyev kimdir?

Karaçay-Malkar yazar ve şairi Bert Gurtuyev, 1910 yılında Malkar köylerinden biri 
olan Ak-Suv’da doğdu. Çocukluk yılları açlık ve sefalet içinde geçti. Küçük yaşlarda 
öksüz ve yetim kaldı. Dayısı Biyaslan ilk eğitimini verdi ve Arapça okuma yazmayı 
öğretti. 1925 yılında Nalçik’teki çocuk bakım evine gönderildi ve orada komünist 
ideolojiye bağlı bir eğitimle yetiştirildi. 1928 yılında ilk şiirlerini yazmaya başla-
dı. Bu şiirler Karahalk ve Lenin’in Bayrağı gazetelerinde yayımlandı. İlk şiirle-
rinde Malkar toplumunda Sovyet devrimi öncesindeki sınıf mücadelelerini konu 
aldı. Eserlerinde Sovyet rejimini öven Bert Gurtuyev rejim düşmanlarını eleştir-
di, İkinci Dünya Savaşı konularına ağırlık verdi ve savaş aleyhtarı şiirler yazdı. 
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Yaşadığı dönemin diğer şairleri gibi fikirlerini destansı bir tarzda eserlerine yan-
sıtmaya çalıştı. Rejimi öven şiirleri onu bir edebî yazar seviyesine ulaştıramadı, bir 
halk şairi düzeyinde bıraktı. Sürgün yıllarını Kırgızistan’da geçiren Bert Gurtuyev 
Kafkasya’ya döndükten sonra Malkar halkının edebiyatını yeniden kurmaya giriş-
ti. Eserleri: Uv Cılannı Ezerge (Zehirli Yılanı Ezmek), Tört Şahar (Dört Şehir), Kızıl 
Önle (Kızıl Sesler) (1935), CarıkToy (Mutlu Düğün) (1958),Cangı Talisman (1970), 
Adilgeriy (1961), Caşavnu Kılançları (Hayatın Virajları) vs.

İpek Yolu Şairler Buluşması Gerçekleşti (21-30 Haziran 2013): Türk 
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 
TÜRKSOY, İLESAM ve birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla 21-30 Haziran ta-
rihleri arasında Türkiye’nin 7 ilinde şairler buluşması gerçekleşti. Sapanca’da baş-
layan Şiir akşamlarına Türk Dünyasından ve Türkiye’den çok sayıda şair katıldı. 
13. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları ile birlikte düzenlenen İpek Yolu Şairler 
Buluşmasına Sapanca ve çevre illerden yoğun bir izleyici katılımı oldu. Daha sonra 
Bolu’da devam eden ve ertesi günü Ankara’ya gelen ekip Çubuk Belediyesinin katkı-
larıyla Çubuk halkıyla buluştu. Ardından Ankara’da TÜRKSOY Genel Merkezinde 
gerçekleşen Şairler buluşması, Türk Kültür ve Sanat dünyasından birçok değerli 
şahsiyeti bir araya getirdi. Ankara’da gerçekleşen buluşmanın ardından Şairlerin 
rotası Karaman’a çevrildi. Karamandan sonra Türk dünyası şairleri, duygu dolu 
şiirleriyle birlikte 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Eskişehir’de program 
yaptılar. İpek Yolu Şairler Buluşması Kapsamında Türk dünyasından katılan şair-
lerin son durağı ise İstanbul oldu.

Türk Dünyası Fotoğrafçılarının Objektifinden Ahlat: Ahlat Belediyesi, 
Ahlat Kaymakamlığı, Bitlis Eren Üniversitesi ve Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfının 
(AKEV) organizasyonu ile düzenlenen 23. Uluslararası Avrasya-Ahlat Kültür 
Buluşması Şenlikleri, 23-25 Ağustos 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi.12 fotoğraf 
sanatçısının Ahlat Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının davetlisi olarak ka-
tıldığı 23. Uluslararası Avrasya-Ahlat Kültür Buluşması Şenlikleri Ahlat’ın asır-
lara dayanan köklü kültürünü fotoğraf karelerine yansıttı. Kümbetler, Selçuklu 
Mezarlığı, Kale, Köprü, Şelale ve Hamamlar, Nemrut, Köy Gezintileri Kültürel 
Değerleri, Ahlat ve Çevresinin Doğal Güzellikleri kapsamında ilçeyi en iyi şekilde 
tanımak ve bu eşsiz coğrafyayı ulusal anlamda en güzel fotoğraf kareleriyle ta-
nıtmak üzere çalışmalarını sürdüren fotoğraf sanatçıları; Nesrin Söylemez, Altay 
Sayıl, Zeynel Yeşilay, Gülcan Acar, Mehmet Aykut Fırat, İsmail Haykır, Mehmet 
Gökyiğit, Ebru Derviş, Güler Fedai, Ayşe Gökyiğit, Mustafa Demirbaş ve Celal 
Büyüktuna’nın çabalarının ilçe turizmine de büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

Tarsus Belediyesi Tarafından Geleneksel Hâle Getirilen 12. 
Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları Gerçekleştirilmiştir 
(17-20 Eylül 2013): Türkiye ve Türk Dünyasından gelen tanınmış şair ve ozan-
lar kendi eserlerini okumuşlardır. Eserlerin bir kısmı Karacaoğlan ve Tarsus şeh-
rine ithaf edilmiştir.
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VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (30 Eylül-4 Ekim 2013) İstanbul 
Üniversitesi Tarafından Düzenlendi: 310 panelist ve bildiri sunan bilim in-
sanının katıldığı kongrede Türkoloji alanında sunumlar ve tartışmalar yapılmıştır.

Uluslararası İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası Bilgi 
Şöleni Düzenlendi (3-4 Ekim 2013): 3 Ekim Dünya Türk Günü Kutlaması 
kapsamında Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen Bilgi Şöleni, 3-4 
Ekim 2013 tarihlerinde Ankara’da Ramada Plaza Otel’de gerçekleştirildi. Ayrıca 
Türk dünyasının Anadolu topraklarındaki en çarpıcı somut eserlerinin yer aldığı 
Kayseri-Konya Kervansaray Yolu inceleme gezisi yapıldı. Bilgi Şöleni, inceleme 
gezisinin son noktası olan Konya Zazadin Kervansarayı’nda “Kapanış Toplantısı” 
ile tamamlanmıştır. Bilgi Şöleni, özellikle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyinin kurulmasına dair Nahçıvan Anlaşması’nın imzalandığı 3 Ekim 2009 
tarihine atfen 3 Ekim günü yapılmıştır. Bilgi Şöleni’nin konusu, İpek Yolu teması 
içinden seçilmiştir. İpek Yolu, uluslararası birçok proje ile yeniden dünyanın gün-
demine girmektedir. 1980’li yıllarda Japon NHK televizyonu tarafından çekilen 
İpek Yolu Belgeseli ile başlayan bu ilgi, artarak devam etmektedir. İpek Yolu üze-
rine yapılan araştırmalar, büyük oranda Türkleri ilgilendirmektedir. UNESCO ve 
Dünya Turizm Örgütü tarafından geliştirilen İpek Yolu projelerinde Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan taraf olarak yer al-
maktadır. İpek Yolu, büyük kısmıyla Türkler ile iç içedir ve aynı zamanda Türk 
Yolu nitelemesini hak etmektedir.

Uluslararası İpek Yolu Kongresi Düzenlendi (27-30 Ekim 2013): Ticaret, 
İşbirliği ve Barış Havzası’nı Yeniden Düşünmek” konulu Cumhurbaşkanlığının hi-
mayelerinde Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) ile İstanbul Ticaret 
Üniversitesinin organize ettiği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesinin de desteklediği “Uluslararası İpek Yolu Kongresi: Ticaret, İşbirliği 
ve Barış Havzası’nı Yeniden Düşünmek” konulu konferans Silence İstanbul Otel 
ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği “Tarihî Roman ve Romanda Tarih 
Sempozyumu” Düzenledi: Türkiye’den ve yurt dışından ünlü romancılar, 
edebiyat araştırmacıları ve tarihçilerin katıldığı II. Milletlerarası Tarihî Roman 
ve Romanda Tarih adlı sempozyum 7-9 Kasım 2013’te Dolmabahçe Sarayı’nda 
yapıldı. Toplantıyı Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
TBMM Millî Saraylar, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı müştereken düzenledi. II. 
Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Sempozyumu’na Türkiye dışın-
da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Türkmenistan ve 
İrlanda’dan yazar ve edebiyat eleştirmenleri katıldı. Tarih ve roman ilişkisi, tarih 
ve edebiyat ilişkisi, tarih ve sinema ilişkisi, tarihi gerçeklik ve sanal gerçeklik ara-
sındaki ilişkinin mahiyeti, tarihî hadiselerin sinema ve edebiyata uyarlanmasında 
yaşanan sorunlar, tarih eğitiminde edebiyat ve sanatın rolü, tarihin sanat ve ede-
biyatta yeniden üretilmesi, millî ruhun oluşturulmasında tarihî bilginin sanat va-
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sıtasıyla kurulması, tarihî romanların yazımında tecrübenin paylaşımı gibi konu 
başlıklarının yer aldığı sempozyum; edebiyat eleştirmenlerini, romancıları, tarihî 
film senaristleri ve yapımcılarını bir araya getirdi.

Birinci Müzecilik Forumu, Bursa’da Yapıldı: Forum; Bursa Belediye 
Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Saraylar Başkanlığı ile işbir-
liğinde TÜRKSOY tarafından düzenlenmiştir. Bursa Ördekli Hamam Kültür 
Merkezinde 08 Kasım 2013 tarihinde başlayan forum 11-12 Kasım 2013 tarihlerin-
de de İstanbul’da devam etmiştir. Dolmabahçe Sarayı Müzesinin Sergi Salonunda 
düzenlenen “İstanbul Müzeleri” yuvarlak masa, Türkiye’nin en büyük kentinde 
bulunan meşhur müzelerin yöneticilerini biraraya getirmiştir. Forumun çalış-
masına katılanlar arasında Azerbaycan Tarihi Millî Müzesi, Kırgızistan Devlet 
Tarih Müzesi, Kazakistan Millî Müzesi, Tacikistan Millî Müzesi, Türkmenistan 
Güzel Sanatlar Müzesi, Ulan-Bator’daki G.Zanabazar Güzel Sanatlar Müzesi, 
Moldova Gagavuzya’da bulunan Millî Gagavuz Kara-Çoban Tarih ve Etnografya 
Müzesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna Kırım’daki Bahçesaray Müzesi, 
RF Başkortostan Cumhuriyeti Millî Edebiyat Müzesi, RF Tataristan Cumhuriyeti 
Millî Müzesi, Hakasya L.R.Kızlasov Millî Tarih Müzesi, Tıva Cumhuriyeti Aldan-
Maadır Millî Müzesi, Yakutistan Devlet Birleşik Y.Yaroslavski Kuzey Halkları 
Tarihi ve Kültürü Müzesi, Büyük Petro Antropoloji ver Etnografya Müzesi, Rusya 
Etnografya Müzesi, Moskova’daki Doğu Devlet Müzesinin yöneticileri ve temsil-
cileri yer almıştır.

Turan Yazgan Ödülü Cemiloğlu’na Verildi (7 Aralık 2013): Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan’ın hatırasına 
her yıl düzenlenmesi kararı alınan anma töreninde Turan Yazgan Ödülü de ilk 
defa verilmeye başlandı. Bu ödülün ilki, 7 Aralık 2013 Cumartesi günü İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda, Kırım Türklerinin Stalin ve 
Sovyet yönetimi tarafından maruz bırakıldığı sürgünü sürekli gündemde tutan, 
Ukrayna topraklarında kalan Anavatanlarına dönmeleri için her türlü ortamda 
hukuki mücadele veren ve Ukrayna Parlamentosu’nda Kırım Türklerinin temsilci-
liğini yapan Mustafa Cemiloğlu’na (Kırımoğlu) verildi.

UYEM 2013’te Beşinci Eğitimini Tamamladı (30 Aralık 2013): 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde; Uluslararası Yerel Yönetimler 
Eğitim ve Araştırma Merkezi (UYEM) 2013 yılı V. Dönem Moldova Cumhuriyeti 
ve Moldova Gök Oğuz Yeri Özerk Bölgesi Belediye Başkanları Eğitim Programı 
düzenlendi. Bir hafta süren eğitim programında heyet, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi iştirakleri, ilçe belediyeleri ve Sakarya-Hendek Belediyesi’nin birçok 
çalışması hakkında uygulamalı eğitim aldı.
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Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenlendi (4-7 Aralık 
2013): İlk defa 2008 yılında Ankara’da Başkent Üniversitesinde başlayan 
Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunun altıncısı Uludağ Üniversitesi, 
Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üstlenmesiyle Bursa’da ya-
pıldı. 4-7 Aralık 2013 tarihlerinde düzenlenen Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda 
Türk dili, Türk edebiyatı, Türk kültürüne dair sunumlar yapıldı.

TÜRKSOY’un Kuruluşunun 20. Yılı Anısına Türk Dünyası Kültür, 
Sanat ve Bilim Alanında Üstün Hizmetlerde Bulunan Kişi ve Kurumlara 
Şükran Nişanesi Olarak TÜRKSOY 20. Yıl Madalyası Takdim Edildi: 
Bu kapsamda, 12 Aralık 2013’te Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
Genel Sekreterliği’nde geniş katılımlı bir tören gerçekleştirildi.

TÜRKSOY 20. Yıl Madalyası Sahipleri (2013)

Ayşenur İSLÂM Sakarya Milletvekili (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel 
Sanatlar Eski Genel Müdürü)

Nihat GÜL, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Serdar ÇAM T.C. Başbakanlık TİKA Başkanı

Prof. Dr. Öcal OĞUZ, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı

Kemal YURTNAÇ, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı Başkanı

Prof. Dr. Osman HORATA, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Prof. Dr. Derya ÖRS, Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Metin HÜLAGÜ, Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN, Türk Dil Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. Mehmet ÖZ, Türk Ocakları Genel Başkanı

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM, Türk Araştırmaları Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. Orhan KAVUNCU, Türk Ocakları Genel Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı

Yahya AKENGİN, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı

Dr. Yakup ÖMEROĞLU, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı

Şeref TAŞLIOVA, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi

Halil ULUER, Kazakistan Fahri Konsolosu

Prof. Dr. İbrahim DİLEK Gazi Üniversitesi, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü 
Genel Sekreteri

Sohrab İBRAGİMOV, Gazpromeksport Temsilciliği Başkan Yardımcısı
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Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 22. Yılına İthafen, 22 
Aralık 2013 Tarihinde Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezinde Nogay 
Kazak Dostluk Gecesi Düzenlendi: Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY), Etimesgut Belediyesi, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 
ve Nogay Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geceye çok 
sayıda davetli katıldı. Kazak, Özbek, Kırgız, Azerbaycan ve Türkmen halk dansla-
rının sergilendiği gecede, Dinmuhammed Kasımbek, Araylım Gaipova, Meircan 
Jumamuratov, Yelmira Şenduran ve Fayzulla Musayev gibi tanınmış sanatçıların 
eserleri Yesevi Sanat Topluluğu tarafından segilenirken, performanslar dinleyici-
lerden büyük alkış aldı.

Doğu’nun Müzik Efsaneleri Özel Konseri TÜRKSOY’un Kuruluşunun 
20. Yılı Kutlamaları Kapsamında, 26 Aralık 2013 Tarihinde Rusya’nın 
St Petersburg Şehrinde Gerçekleştirildi: V. V. Andreev Rus Devlet Akademi 
Orkestrası’nın 125. yıldönümü, ünlü Tatar besteci F. Yarullin’in ve ünlü Kazak 
Besteci M. Tolebayev’in 100 yıldönümü ve Azerbaycanlı besteci A. Melikov’un 
80. Jubilesine’de ithaf edilen konserde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Başkurdistan (RF) ve Tataristan’dan (RF) sanatçılar dinleyenleri büyüledi. St. 
Petersburg Konseri Konuk Sanatçıları ve Solistler:

1. İlaha EFENDİYEVA (Azarbaycan)

2. Gülzat DAURBAYEVA (Kazakistan)

3. Ramil GAYZULLİN ( R.F. Başkurdistan)

4. Rigina VALİYEVA (R.F. Tataristan)

5. Sadırbek Cumaşov (Kırgızistan)

Şefler:

1. Rusya Halk Sanatçısı Dmitriy HOHLOV

2. Erlan BAKTIGEREY (Kazakistan)

3. Faruk SADIKOV (Özbekistan)

AZERBAYCAN

Türk Keneşi III. Zirvesi, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gebele Şehrinde 
Gerçekleşti: 15-16 Ağustos 2013 tarihinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi (Türk Keneşi) III. Zirvesi Azerbaycan’ın Gebele şehrinde düzen-
lendi. Zirvede Türk Dili Konuşan Ülkelerin Cumhurbaşkanları: Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan 
Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek Atambayev ve Türkiye 
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül buluştular. Bu zirvenin önceki zirveler-
den ayıran en önemli özelliği kardeş ülke Türkmenistan Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcısı Sayın Sapardurdu Toyliyev’in katılmasıdır. Gebele Zirvesi’nde akra-
ba ülkeler arasında ekonomi ve ulaşım alanındaki işbirliği geliştirme meselesi 
ele alındı. Bu zirvede Türk Akademisi çalışmaları hakkında rapor verildi. Türk 
Akademisi bu sene çıkardığı “Türklerde Terbiye” Antolojisi ile “Türk Dünyası 
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Edebiyat Yıllığı” yayınlarının yanında “Altayist ve Türkoloji” dergisi yeni sayısının 
tanıtımını yaptı. Kültürel işbirliği alanında, Türk Kültür ve Mirası Vakfı kurma ça-
lışmalarının hızlandırılması konusunda hem fikir kaldılar. Türk Dünyası büyükle-
rinden ünlü yazarı Cengiz Aytmatov’un 85. doğum yıldönümü 2013 senesi “Cengiz 
Aytmatov ve Issık Göl Forumu” konulu Uluslararası Kongre düzenleme kararı 
alındı. Bu zirvede Türk Keneşi Dönem Başkalığı Kırgızistan’dan Azerbaycan’a 
geçti. Zirvenin sonunda Türk Dili Konuşan Ülkeleri İşbirliği Konseyi III. Zirvesi 
Bildirisi kabul edildi. 

Zirvede değinilen ilim ve eğitim alanlarındaki ortak çalışmalar şunlardır:

•Uluslararası Türk Akademisi ile ilgili ratifike çalışmalarının hızlandırılması,

• Ortak terminoloji oluşturulması, ilmî maksatta kullanılacak ortak terminoloji 
üretmek ve ortak alfabe çalışmaları taraflarca takdir edildi.

• Türk tarihi ve edebiyatı üzerine ortak ders kitaplarını hazırlamak, Türk 
Keneşi üye ülkelerin dilleri seçmeli ders olarak öğretme kararı alındı.

• Yetkili bakanlıklar ile devlet kurumlarına Türk Üniversitelerarası Birliği he-
deflerinin gerçekleştirilmesi için gereken desteğin verilmesi talep edildi.

İstiklal Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve Hüseyin Cavit Azerbaycan’da 
Düzenlenen Uluslararası Konferansla Anıldı (16-18 Mayıs 2013): Millî 
şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ile Azerbaycan’ın büyük şairlerinden Hüseyin Cavid’in 
yaşam ve eserlerinin ele alındığı, “Türk Dünyasını Aydınlatanlar: Mehmet Âkif 
Ersoy ve Hüseyin Cavit” konulu uluslararası konferans, Bakü Yunus Emre Türk 
Kültür Merkezi, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi, Qafqaz Üniversitesi, Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı ve 
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi tarafından 16-18 Mayıs 2013 tarihinde Bakü’de 
gerçekleştirildi. Konferansa Türkiye, Almanya, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, 
Gürcistan, Balkan Ülkeleri, Rusya Federasyonu ve Mısır gibi ülkelerden toplam 12 
farklı ülkeden 100’ü aşkın bilim adamı bildiri sundu. Konferansta sunulan bildiri-
lerin kitap haline getirilerek basımı yapıldı.

Türk Dünyası 10. Fotoğrafçılar Buluşması Bakü’de Gerçekleştirildi: 
Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY) işbirliği ile 2-12 Eylül 2013 tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçek-
leştirilen buluşmaya bu yıl Kazakistan’dan Damir Otegen, Kırgızistan’dan Kamila 
Esen, Aidai Abdiaşimova, Alimjan Jorobaev, Özbekistan’dan Hüsniddin Atoyev, 
Türkiye’den Sema Özevin, İsmail Haykır, Nesrin Söykemez, Tataristan’dan (R. 
F.) Rafis ZAKİROV, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Giray KARAHASAN, 
Mehmet GÖKYİGİT, Gagavuz Yeri’nden (Moldova) Sergey Bordian, Kırım’dan 
(Ukrayna) Nara Narimanova, Azerbaycan’dan Sevinc Aslanova, Müşfiq Mehdiyev, 
Zaur Mirzoyev, Rauf Umud, Zemfira Mahmudova ve Araz Adiloğlu katılım göster-
di. Fotoğraf sanatçıları 2 gün boyunca Bakü ve civarında, daha sonra dört gruba 
bölünerek Azerbaycan’ın kuzey, kuzey-batı, batı ve güney bölgelerinde güzel çalış-
malar yaptı. Çalışmaların yekûnu olarak 11 Eylül 2013 tarihinde Bakü’de bulunan 
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“1969” Galerisinde seçme resimlerden oluşan bir fotoğraf sergisi açıldı.

Bakü, Uluslararası Konferansa Ev Sahipliği Yaptı (20 Eylül 2013): 
Azerbaycan Diplomatik Akademisi’nde (ADA), Kafkas İslâm Ordusu’nun Bakü’yü 
işgalden kurtarmasının 95’inci yıldönümünde “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ve 
Kafkas İslâm Ordusu” adlı uluslararası konferans düzenlendi. Toplantıya tarihçi 
Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar da 
konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca fotoğraf sergisi yapıldı. Fotoğraf sergisi konfe-
rans iştirakçileri ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. 32 fotoğraftan oluşan 
sergi, Azerbaycan’ın değişik şehirleri ve okullarında da sergilendi.

Bakü’de Yunus Emre Sempozyumu: T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), T.C. Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Yunus 
Emre Enstitüsü Bakü Türk Kültür Merkezi ve Azerbaycan Millî İlimler Akademisi 
(AMEA) tarafından organize edilen “Yaşayan Yunus Emre” Uluslararası 
Sempozyumu 9 Aralık 2013 tarihinde Bakü’de gerçekleştirildi. 10 farklı ülkeden 16 
akademisyenin 70 tebliğ sunduğu sempozyumda Yunus Emre’nin 21’inci yüzyılda 
işaret ettiği yolu anlamaya, hatırlamaya, yaymaya daha da çok ihtiyaç olduğunu 
bildirdi. Sempozyumda konuyla ilgili 70 bildiri sunuldu. Kitap halinde yayınlanan 
bildiriler katılımcılara dağıtıldı.

Bakü’de Mevlana’nın 740. Vuslat Yıl Dönümü Etkinlikleri 
(Azerbaycan’dan Anadolu’ya İrfan Yolu): Yunus Emre Enstitüsü 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 20 Aralık 2013 tarihinde Mevlana’nın 740. Vuslat 
Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sema ayini düzenledi. Hazreti Mevlana’nın 
740. yıldönümü ve Seyyid Yahya Şirvani’nin 550. yılı münasebetiyle “Mevlana 
Celaleddin Rumi ve Seyyid Yahya Şirvani Perspektifinde Azerbaycan’dan 
Anadolu’ya İrfan Yolu” konulu uluslararası konferansta Azerbaycan Dini 
Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Elşad İskenderov, Mevlana ve 
Şirvani arasında olan bağlılığın Azerbaycan Türkiye arasında olan millî ve mane-
vi birliğinin göstericisi olduğunu kaydettiği konuşmasında, Haydar Aliyev Fondu 
Başkanı, UNESCO ve İSESCO nun fahri sefiri Mihriban Aliyeva’nın teşebbüsü ile 
UNESCO tarafından 2013 yılının Seyyid Yahya Bakuvi yılı ilan edildiğini kaydetti. 
Milletvekili Ganire Paşayeva ve Prof. Dr. Vasim Memmedaliyev’in de mütefek-
kirler ile ilgili fikirlerini katılımcılarla paylaştıkları konferansta Türkiye Marmara 
üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejat Tosun ve Erciyes Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Osman Nuri Küçükte birer sunum yaptı. Konferansa Bakanlar, mil-
letvekilleri, ilim adamları, üniversite rektörleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli 
katıldı.

Azerbaycan’da El Yazmaları Konferansı: Yunus Emre Enstitüsü, 28 Kasım 
2013 tarihinde Azerbaycan Millî İlimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsünde 
“El Yazmaları Konferansı” gerçekleştirdi. Konferansın açılış konuşmasını ya-
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pan Azerbaycan Millî İlimler Akademisi El Yazmalar Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Paşa Kerimli, faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi için Türkiyeli uzmanların 
ilmi ve teknik yardımlarına ihtiyaç duyduklarını belirtti. Doç. Dr. Mustafa Budak 
“Türkiye’de Arşiv Çalışmaları ve Osmanlı Arşivi” konulu sunumunu yaptı. Enstitü 
bölümleri, arşivi, el yazmaları, tarihi eşyaları ve Nizami Gencevi eserleri ile ilgili 
çizilmiş minyatürlerinin sergilendiği Ekspozisyon salonu gezildi. 

BAŞKURDİSTAN

Uluslararası Filoloji Bilimi ve Eğitiminin Teorisi ve Uygulaması 
Sempozyumu düzenlendi: Ufa’da Filoloji Bilimi ve Eğitiminin Teorisi ve 
Uygulaması konusu bilim insanlarınca tartışılmıştır. Uluslararası Türk Kültürü 
(TÜRKSOY) Teşkilatı’nın kuruluşunun 20. yılına ithaf edilen Türk Halklarının 
dili ve kültürü adlı etkinlik çerçevesinde Başkurt, Kazak, Kırgız, Nogay, Tatar ve 
Türkmen halklarının kültürünü yansıtan bir sergi açılmıştır. Ziyaretçiler aynı za-
manda millî kıyafetler, çalgılar, el işleri, resimler, kitaplar ve süs eşyalarını görme 
ve millî yemeklerin tadına bakabilme fırsatı buldular.

BOSNA HERSEK

Tarihi Mostar Köprüsü’nde “Mehter” Coşkusu (10 Aralık 2013): Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Bosna Hersek’in güneyindeki Mostar ken-
tinde gösteri gerçekleştirdi. Mehter takımı, tarihi Mostar Köprüsü ile Musala 
Meydanı arasında marşlar eşliğinde geçiş yaptı. Öte yandan, Sema ve Devran 
isimli tasavvuf müziği grubu da Mostar Üniversitesi Beşeri İlimler Fakültesinde 
konser verdi. 

FRANSA

Arşın Mal Alan Opereti Fransa’da: Azerbaycan müziğinin yaratıcısı ve ilk 
profesyonel bestecisi olan Üzeyir Hacıbeyli’nin ünlü eseri “Arşın Mal Alan” opere-
ti, bestelenişinin 100. yılında Paris ve Strazburg şehirlerinde sanatseverlerle bu-
luştu. 17 Eylül 2013 tarihindeki Paris gösterimi sonrasında 19 Eylül 2013 tarihinde 
bu kez Strazburg’da aynı operet sahnelendi.

UNESCO’da “Çocuklar Dünyayı Çiziyor.” Resim Albümü Tanıtıldı (12-
15 Kasım 2013): Paris’te yapılan bu resim albümü tanıtımı Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) 20. yıldönümü ile Kazakistan’ın girişimiyle BM 
Genel Kurulunca onaylanan 2013-2022 Uluslararası Kültürlerin Yakınlaşması On 
Yıllığı’na ithaf edilmiştir. Anılan projenin organizatörleri TÜRKSOY, Kazakistan 
Cumhuriyeti UNESCO ve ISESCO İşleri Ulusal Komisyonu ve UNESCO Kulüpleri 
Kazak Ulusal Federasyonu’dur. Albümün meydana getirilmesi sürecinde Türk 
Dünyasından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Altay (RF), Başkurdistan (RF), 
Gagauz Yeri (Moldova), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Saha (Yakut) (RF) ve 
Tataristan (RF) yer almıştır. Seçmelerin finaline katılmak üzere 2000’den çok re-
sim ulaştırılmıştır. Bunların içerisinden albüme en iyi 500 çalışma girmiştir Bu 
girişim ilk Kazakistan UNESCO Kulübü olan A.Kasteyev Resim Sanatı ve Teknik 
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Tasarım Okulu tarafından hayata geçirilmiştir. Her yıl düzenlenecek olan bu 
“Çocuklar Dünyayı Çiziyor” Çocuk Sanatı Festivali Türk halklarının kültürel bağ-
larının pekişmesine ve UNESCO değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamaktadır.

Eva de Vitray Meyerovitch Hanımefendi Paris’te Anıldı: Yunus Emre 
Enstitüsü ve Eva de Vitray Meyerovitch Dostları Derneği, 08 Aralık 2013 tarihinde 
Eva de Vitray Meyerovitch Hanımefendinin sene-i devriyesinde kendilerini anma 
ve anlama üzerine Paris’te bir toplantı ve konferans düzenledi. Çok sayıda sufî ve 
mevlevi felsefesine ilgi duyan Fransızın katıldığı konferansta, Hint tasavvuf eko-
lüne mensup bir öğrenci de Hint Sufi Müziğinden örnekler icra etti. Mevlana’nın 
evrensel mesajını dünyaya aktarmaya adayan Eva de Vitray Meyerovitch’in 
Müslüman oluşu, eserleri, eserlerindeki derin tasavvuf anlayışı, manevi dün-
yası, Fransa’da Mevlana’yı nasıl tanıttığı ve son anları anlatıldı. Eva de Vitray 
Meyerovitch Hanımefendiyi anma günleri kapsamında, Eva Hanımın yaşadığı bi-
naya ismi verildi. Yaşadığı binaya konulan plakette şöyle yazmaktadır; “Rumi şi-
irlerinin çevirmeni edebiyatçı, filozof Eva de Vitray Meyerovitch 1939-1999 yılları 
arası burada yaşamıştır.”

 Eva de Vitray Meyerovitch Kimdir?

Eva de Vitray Meyerovitch, 1909 yılında doğdu. Katolik ve aristokrat bir ailenin 
mensubudur. Latince-Grekçe bölümünü bitirerek liseden mezun oldu. Ardından 
Hukuk tahsilini tamamladı. Felsefe doktorası yaptı. Bu yılları, kilisede ve rahi-
belerin içinde geçti. Çalışmalarını edebiyat, felsefe ve tasavvuf konuları üzerin-
de yoğunlaştırdı. Dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelerde dersler ve kon-
feranslar verdi. Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra “Havva” adını aldı. 
Mevlana ve Muhammet İkbal’in bütün eserlerini Fransızcaya çevirdi. 1999’da ve-
fat eden Meyerovitch vasiyeti üzerine 2008’de Konya’ya defnedildi. Eva de Vitray-
Meyerovitch, Mayıs 1998’de Konya’da düzenlenen bir sempozyumda yaptığı ko-
nuşmada, Mevlana’nın maneviyatının gölgesinde kıyamete kadar kalabilmek için 
beni Konya’ya gömün demişti.

GÜRCİSTAN

5. Uluslararası Animasyon Film Festivalinde “Keloğlan” Gösterimi 
Yapıldı: 5. Uluslararası Animasyon Film Festivali 2-5 Ekim 2013 tarihlerinde 
Batum’da gerçekleştirildi. 312 başvuru arasından 118 filmin değerlendirilmeye 
alındığı festivale Türkiye ilk kez katıldı. Uluslararası nitelikli festivalde Türkiye’yi 
Tiflis Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Keloğlan filmi 
temsil etti. Festival kapsamında bir de Türk gecesi düzenlendi. Türk gecesinde 
Keloğlanın yapımcısı A. Barış İslâmoğlu bir konuşma yaptı. İslâmoğlu animasyon 
film yapımında gelinen son aşamayı anlatıp filmin yapım aşamalarını ve yeni pro-
jelerini de izleyicilerle paylaştı.
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HOLLANDA

Hollanda’da Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Gecesi: Yunus Emre 
Enstitüsü 27 Kasım 2013 tarihinde Amsterdam’ın en önemli kültür ve tartışma 
merkezlerinden De Balie’de Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Akşamı düzen-
ledi. Leiden Üniversitesi (LUCIS Enstitüsü ve Türkiye Araştırmaları Bölümü), 
Amsterdam Edebi Etkinlikler Vakfı ve Huzur romanını Hollanda edebiyat dün-
yasına kazandıran tercüman Hanneke van der Heijden ile Levantijn Orkestrası 
programa katkıda bulundu. Tanpınar Edebiyat Akşamı’nda Leiden Üniversitesi 
Türkiye Araştırmaları Bölümü öğretim görevlisi ve Türk Edebiyatı uzmanı Petra 
de Bruijn ve Hanneke van der Heijden Huzur romanından parçalar okuyarak, 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebi yönünü ve Huzur romanında ele alınan tarihi, 
ekonomik, kültür ve sanat boyutlarını açıkladılar. Edebiyat Akşamı’na Huzur 
romanında ön plâna çıkan Hamamizade İsmail Dede Efendi, Tanburi Cemil ve 
Saadettin Kaynak gibi ustalara ait klâsik Türk müziği eserleri Frank Leenhouts 
yönetimindeki Levantijn Orkestra tarafından izleyicilere sunuldu. Geceye Türk 
edebiyat ve müziğine ilgi duyan Hollandalıların yanı sıra genç Türk akademisyen-
ler de katıldı.

Rotterdam’da (Hollanda) Şeb-i Arus: Hollanda Yunus Emre Enstitüsü ta-
rafından organize edilen gece, Rotterdam Zuidplein Tiyatro salonunda, 19 Aralık 
2013 tarihinde gerçekleştirildi. Yaşamını “HamdIm, piştim, yandım” sözleriy-
le özetleyen Hz. Mevlâna’nın ölüm yıldönümü olan 17 Aralık, bir başka adıyla 
Şeb-i Arus (Düğün Gecesi), Konya’da olduğu gibi yurtdışında, değişik ülkelerde 
kutlanmaya devam ediyor. Şeb-i arus törenlerinin kutlandığı şehirlerden biri de 
Hollanda’nın liman kenti olan Rotterdam idi. Tevazu Ensemble’nin sunduğu ta-
savvuf müziği ve sema gösterisi izleyicileri adeta büyüledi. İzleyiciler arasında 
yer alan Hollandalı sufi âlim Vosteen geceyi şu sözlerle özetledi: ‘Bizler Konya’ya 
gitmek istemiştik ama olmadı. Ama Yunus Emre Enstitüsü Konya’yı Hollanda’ya 
getirdi. Mevlana Celaleddin Rumi’yi andığımız bu gecede büyük bir manevi haz 
yaşadık. Bunun için çok mutluyuz’.

JAPONYA

Japonya’da “Türk Çocuk Edebiyatı” Konferansı Düzenlendi: Yunus 
Emre Enstitüsü ve Japon Millî Kütüphanesi (National Diet Library ) işbirli-
ği ile Tokyo’da “Türkiye’de Çocuk Edebiyatı” konulu bir konferans düzenlendi. 
Uluslararası Çocuk Kütüphanesinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı ola-
rak Dr. Melike Günyüz katıldı. Birçok yayınevi, kütüphaneci, iki dil arasında çe-
viri yapan çevirmen, basınevi ve akademisyenin izlediği konferansa, Japon Millî 
Kütüphanesi Genel Müdürü Noritada Otaki, Uluslararası Çocuk Kütüphanesi 
Müdürü Kazuko Sakata ve Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Şeref Ateş ve Türk Kültür Merkezi Tokyo Müdürü Telat Aydın da katıldı. 
Konferansta Türkiye’de çocuk edebiyatının tarihi gelişimi, yayıncılığın dünü bu-
günü, çeviri kitapları, Türkiye’de gerçekleştirilen okuma projelerinin sayısı ve 
kanallarını anlatan Dr. Melike Günyüz, Türk çocuk edebiyatı ödülleri ve Kültür 
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Bakanlığı Teda projesi hakkında dinleyicileri bilgilendirirken Türkiye’den önem-
li çocuk kitapları yazarları ve eserlerini dinleyicilerle paylaştı. 23 Nisan 2013’te 
ise Çocuk Bayramı münasebetiyle 300 Türk Çocuk Edebiyatı Eseri Uluslararası 
Çocuk Kütüphanesine hibe edildi.

Dr. Melike Günyüz Kimdir?

1968 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da ta-
mamladıktan sonra 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nü bitirdi. 1992-1994 yılları arasında MEB’de İngilizce öğretmenliği 
yaptı. “Bursalı Talip Divanı, Edisyon Kritik, İnceleme” adlı tezi ile 1994 yılında 
Boğaziçi Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2001 yılında İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalından, 
“Ahmedî Divanı’nın Tahlili” adlı eseriyle doktor unvanını aldı. 1994-2012 yılla-
rı arasında Erdem Yayınlarında sırasıyla editör, genel yayın yönetmeni ve genel 
müdür sıfatıyla çalıştı. Halen Sedir Yayın Grubunda genel yayın yönetmeni olarak 
görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarını özellikle yayıncılık ve çocuk edebiyatı 
üzerinde devam ettirmektedir. Basın Yayın Birliğinde Başkan Yardımcısı, Kültür 
Bakanlığı Ulusal Fuarlar Komitesi üyeliği ve MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği 
aktif olarak sürdürdüğü STK görevlerinden bir kaçıdır. Yirminin üzerinde yayın-
lanmış masal kitabı bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Bulgaristan, Almanya ve 
Çin’de yayımlandı. Özellikle geniş bir kadro ile hazırladığı İlköğretim 1-8 Türkçe 
Ders Kitapları birçok açıdan örnek bir çalışma olarak literatürde yer aldı. Okul ön-
cesi dönemde ve okul çağında çocuklarda okuma kültürünü geliştirmek amacıyla 
ebeveyn ve eğitimci seminerleri vermektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Tatar Dünyası, Japonya’da Buluştu: Türk Tatar Kültür Haftası etkinliği ile 
Tataristan, Amerika, Türkiye ve Japonya’da yaşayan Tatarlar Tokyo’da buluştu. 
Eski Tokyo Camii’nin Türk Tatar Cemiyeti tarafından 1938 yılında yapılışının 75. 
yıldönümü anısına düzenlenen Türk Tatar Kültür Günleri etkinliğinde akademik 
konferans, Tatar yemekleri tanıtımı ve modern Tatar sanatları tanıtıldı. Etkinliğin 
ilk günü olan 18 Mayıs’ta Japonya ile ilgili eserleri ile Mehmet Âkif Ersoy’un 
Japonlar adlı şiirine ilham kaynağı olan, Japonya’ya 1900 yıllarında başında gelen 
ve 1944 yılında Tokyo’da vefat eden Abdurreşid İbrahim’in de mezarının bulun-
duğu Tokyo Tama’daki Tamareien Türk Tatar mezarlığı ziyaret edildi. 19 Mayıs’ta 
Tokyo Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde “Japonya’daki Türk Tatarlarının 
Dünü Bugünü” konulu bir sempozyum düzenlendi. Japonya’daki Türk Tatar tari-
hi başta olmak üzere Tatar tarihi üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Sakamoto 
Tsutomu, Prof. Dr. Komatsu Hisao, Prof. Dr. Misawa Nobuo, Matsunaga Akira 
ve Doç. Dr. A. Merthan Dündar’ın katıldığı semineri yaklaşık 140 kişi izledi. Türk 
Japon dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunan Abdurreşid İbrahim, 
Gabdulhay Kurbanali, Ayaz İshaki İdilli, sosyal, kültürel ve siyasi varlığın devamı 
için çalışmış olan Muhsin Çapanoğlu, 2. Dünya savaşından sonra Türk okulunun 
hocası olan Sıddık Ungan ve Vahap, Safa, Apanay, Muhit anıldı. Türk Tatar Kültür 
Günleri etkinliği için Tataristan gelen ünlü ressam Hamza Şaripovun resimleri 
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ve Japonya’daki Türk Tatarları konulu fotoğraf sergisi Tokyo Yunus Emre Türk 
Kültür Merkezinde sergilendi. Tataristan Devlet Kanalı da program için Tokyo’ya 
geldi.

KAZAKİSTAN

9. Fotoğraf Sanatçıları Buluşması Astana’da Düzenlendi: Türkiye’yi tem-
silen katılan fotoğraf sanatçısı Ali Murat CORUK, Almatı’da bir fotoğraf sergisi 
açtı. Sanatçı, “Öykülerle Kazakistan” ismini verdiği sergide, Astana’da çektiği fo-
toğrafların yanı sıra, Türkiye’de yaşayan Kazakistanlıların fotoğraflarına da yer 
verdi. 18-20 Ocak 2013 tarihleri arasında Almatı’da sanatseverlerin beğenisine 
sunulan eserler oldukça büyük ilgi gördü.

Kazakistan’ın Başkenti Astana’da”Türk Dünyasının Ortak Değeri 
Nasreddin Hoca ve O’nun Türk Mizahındaki Yeri” konulu sempozyum 
Düzenlendi (30 Mart 2013): Astana Yunus Emre Kültür Merkezi (AYETKM) 
tarafından Avrasya Devlet Üniversitesinde düzenlenen sempozyuma; Azerbaycan, 
Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye’den akademisyen ve 
araştırmacı yazarlar katıldı. Türk Dünyası’nın ortak değeri haline gelen Nasreddin 
Hoca’nın hayatı, mizah anlayışı, fıkraları ve alınacak dersler ile birlikte, geniş bir 
coğrafyada tanınmasının ve bugüne kadar unutulmamasının sebepleri ele alındı.

Türk Dünyası Astana Festivali’nde Buluştu (Temmuz 2013): 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Uluslararası Astana Arkau Türk Dünyası 
Geleneksel Müzik Festivali düzenlendi. Bu yıl altıncısı düzenlenen Astana Arkau 
Müzik Festivali’nde ziyaretçiler üç gün boyunca, Türk dünyasından 13 ülke ve 
cumhuriyetten müzisyenleri dinleyip çok çeşitli ezgilerle tanışma imkânı buldu. 
Festivale 13 ülke ve özerk cumhuriyetten farklı müzik enstrümanları kullanan 
çok sayıda sanatçı katıldı. Festivale aralarında Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan ve Rusya Federasyonu’na bağlı özerk cumhuriyetler-
den sanatçılar ve müzisyenler katıldı. “Astana Arkau” Festivali, Türkiye ve Kazak 
Türkçesi dilleriyle sunulurken, Türkçe sunuculuğu Türk Dünyası Müzik topluluğu 
sanat yönetmeni İrfan Gürdal üstlendi.

Kazakistan’da Bir Altın Adam Daha Bulundu (31 Mayıs 2013): Daha 
doğru ifadeyle, bir Altın Kadın, Altın Prenses bulundu. Bu altın adamlar M.Ö. 
devirlerde veya M.S. ilk asırlarda hüküm sürmüş Saka ve Hun Türklerine aittir. 
Bilindiği gibi, ilk altın adam 1970’de Esik Kurgan’da bulunmuştu. Son yıllarda 
Kazakistan’da yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında beş-altı altın adam daha bu-
lunduğu biliniyor. Altın elbiseleriyle gömülen bu insanların hükümdar ailesine 
mensup prens veya kağanlar olduğu ifade ediliyor. Fakat ilk defa bir altın pren-
sesinin çıktığı (31 Mayıs 2013) Egemen Kazakistan gazetesinin haberinde yer alı-
yor. Gazete haberine göre, altın prenses Kazakistan’ın Doğu Kazakistan eyaletin-
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de Ürjar ilçesi yakınlarında Taskesken-Baktı taş yolu boyunda Laybulak ve Jana 
Tilek köylerinin arasında kalan bir bölgede bulundu. Esik Kurgan’da bulunan altın 
adam da olduğu gibi, altın adamın başlığı ve üstündeki elbisesi son derece ko-
runmuş bir hâldedir. Elbiselerin hepsi altın işlemelidir. Prensesin kulaklarındaki 
altın küpesi, başındaki altın başlığı, koçboynuzu motif işlemelerine bakılırsa, bu 
günümüzden 2500 yıl önce yaşamış olmalıdır. Öğrencilerin kazı çalışmalarına da-
nışmanlık yapan Semey Pedagoji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Amantay İsaulı bu 
konuda Egemen Kazakistan gazetesi muhabiri Berikhan Tayjigit’e verdiği bilgide 
“Bulunan altın adam M.Ö. V.-III. yüzyıllarda bronz devrine, hatta Hun-Sarmat 
dönemlerine kadar götürülebilir” dedi.

“Uluslararası Türk Dünyasının Altın Beşiği Altay Formu” Astana’da 
Düzenlendi (26-27 Ağustos 2013): 26-27 Ağustos tarihleri arasında 2. Türk 
Dünyasının Altın Beşiği: Altay” adında uluslararası form düzenlendi. Toplantıya 
Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden birçok akademisyen katıldı. Bu fo-
rumda Altay bölgesinin sadece “Altın Beşik” olarak değil, özellikle kurganları (hö-
yük) ve insan uygarlığının ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu, Sibirya’nın Doğu 
Asya halkları, Fin-Ugorlar da dahil olmak üzere Altay bölgesinden çıktıkları, bu 
nedenle Doğu Kazakistan’ın, Türk kültürünün en eski kalıntılarının bulunduğu 
yerlerden biri olduğuna işaret edildi. Çeşitli alanlarda 60 yakın bilim adamı, su-
numlarında Altay’ın kültürel mirasını, Şamanizm’i ve Altay dilini ele alan bildiri-
ler sundular. 27 Ağustos 2013 tarihinde de Katon-Karagay şehrinde “Altay, Altın 
Beşik Uluslararası Türk Dünyası Müzik Festivali” gerçekleştirildi. Çok renkli gö-
rünümlere sahip olan konser basın organları aracılığıyla ülke geneline tanıtıldı.

“Türk Terminolojisi: Bugünü ve Geleceği” Konuşuldu: Türk dili konuşan 
halkların ortak terminoloji meseleleri birleşerek çözüm bulmak maksadıyla altı 
ülkenin Türk Dünyası terminoloji uzmanları 5 Eylül 2013 tarihinde Astana şeh-
rinde bir araya geldiler. Türk Dünyası ortak terminolojisi meselesini Tük Keneşi 
bünyesinde oluşturulan Türk Dünyası Terminoloji Komitesi incelemektedir. Bu 
çalışmalar genelinde Türk Akademisi “Türk Terminolojisi: Bugünü ve Geleceği” 
konusunda ilmi proje çalışmaları yapmaktadır. Bu proje çerçevesinde “Türk 
Dilleri Terminoloji Meseleleri” konulu seminer düzenlendi.

Doğumunun 100. Yılında Kalijan Bekhojin Anıldı: Ünlü Kazak Şairi 
Kalijan Bekhojın, doğumunun 100. yılında Almatı’da düzenlenen görkemli bir tö-
renle anıldı. 22 Kasım 2013 günü Opera ve Bale Dram Tiyatrosunda düzenlenen 
görkemli törene Almatı ve Pavladar valileri, Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı 
ve Milletvekili Nurlan Orazalin çok sayıda yazar ve halk katıldı. Protokol konuş-
malarının ardından şair Uluğbek Esdevlet tarafından Kalijan Bekhojın hakkında 
verilen geniş bilgi verildi.
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KIRGIZİSTAN

Türkiye Yazarlar Birliğinin 35. Yılında Türkçenin 10. Uluslararası Şiir 
Şöleni Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te Yapıldı (28 Mayıs-1 Haziran 
2013): Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ilki 1992 yılında Bursa ve Konya’da ya-
pılan Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni’nin onuncusu, Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün himayesinde, Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun 35. yıldönümü et-
kinlikleri kapsamında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapıldı. Kırgız Yazar Cengiz 
Aytmatov’un hatırasına ithaf edilen şölen, Türkiye Yazarlar Birliği’nin öncülüğün-
de, Kırgızistan Yazarlar Birliği ve Manas Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenlendi. 
02 Haziran 2013 tarihinde sona eren şölene Türkiye’den, Türk cumhuriyetlerin-
den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzün üzerinde şair katıldı. Şölene Katılan 
Şairler: Türkiye’den Adem Turan, Şeref Akbaba, İhsan Deniz, Osman Özbahçe, 
Hicabi Kırlangıç, Şahan Çoker, S. Ahmet Kaya, Mehmet Aycı, A. Vahap Akbaş, 
Fatma Şengil Süzer, Cafer Turaç, Celal Fedai, Yahya Demeli, Ali Ayçil ve Nazım 
Payam’ın; Türkiye dışından da şu isimler: Karaçay-Muraddin Ölmezov, Karaçay-
Abdullah Begiyev, Çuvaşistan-Albına Vasilevna Lyubımova, Başkurdistan-Gülnaz 
Kutuyeva, Tataristan-Çulpan Zaripova Çetin, Saha Yakut-Elena Sleptsova, 
Saha Yakut-Andrian Lukin Vasilevic, Saha Yakut-Androsov Gavril Gavrilevich, 
Altay Özerk Bölgesi-Samunov Sergey Mihayloviç, Altay Özerk Bölgesi-Brontoy 
Bedurov, Moldava-Ecaterina Ganeva, Kırım-Dilaver Osman ve Seyran Süleyman, 
Azerbaycan- Akbar Yolchuyev, Azimov Elşan Bakhşeyişoğlu ve Mahir Garayev, 
Kazakistan- Tanagöz İlyasova, Şıhmustafa Hudayberdiyev, Yunanistan-Şefaat 
Ahmet, Bulgaristan- Şefik Refik, Makedonya-Leyla Şerif Emin, Kosova-Zeynel 
Beksaç, Hollanda-Hüseyin Kerim Ece, Kuzey Irak-Gomhor Mohammed Khaleel, 
İran-Nasır Peygüzar, Qurban Urmulu. Ayrıca bu şölende Türk Dünyası Şiir ödül-
leri de verildi. Buna göre:

Manas Büyük Ödülü Türkiye’den Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’a, 

Nâmık Kemal Büyük Ödülü Tataristan’dan Rifat Salahov’a,

Yusuf Has Hacib Büyük Ödülü Altay Özerk Cumhuriyeti’nden Brontoy 
Bedurov’a verildi.

11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan’ın 
Celalabad Şehrinde Düzenlendi: Her yıl geleneksel hale getirilen Uluslararası 
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongreleri’nin 11.si bu yıl Kırgızistan’ın Calal-
Abad kentindeki İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi’nde yapıldı. Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı tarafından 1993 yılında Kırgızistan’ın Calal-Abad şehrin-
de kurulan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi bünyesindeki Uluslararası Türk 
Dünyası Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ev sahipliğinde 10-16 Haziran 2013 tarih-
leri arasında yapılan kongreye Türk Dünyası’nın her bölgesinden bilim insanı ka-
tıldı. Kongreyi düzenleyen ortaklar arasında İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, 
Sakarya Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kazakistan 
Kızılorda Devlet Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi bulunmak-
tadır. Bu kongrede “Türk Dünyası’nın Vizyon Arayışı” temasından hareketle Türk 
Dünyası’nda artan işbirliği faaliyetlerinin bilimsel temelde incelenmiştir.
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8. Uluslararası Oymo Festivali Düzenlendi (26 Haziran-05 Ağustos): 
2006 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen festivale katılmak için 15 fark-
lı ülkeden 100’e yakın el sanatları uzmanları Bişkek ve Çolpon-Ata şehirlerinde 
buluştu. Orta Asya ülkelerindeki el sanatlarını desteklemenin yanı sıra halk-
lar arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla her sene düzenlenen festivalde, 
zanaatkârların ürünlerinin satıldığı stantların yanı sıra katılımcı ülkelerin millî 
oyunlarının sergilendiği alanlar ve farklı ülkelerden gelen sanatçıların eşliğinde 
gerçekleştirilen atölye çalışmaları da yer aldı.

Cengiz Aytmatov ve Issık Göl Forumu Düzenlendi: Doğumunun 85. 
yıldönümü münasebetiyle dünyaca ünlü Kırgız Yazarı Cengiz Aytmatov, çeşit-
li etkinliklerle Kırgızistan’da ve yurt dışında anıldı. 14-17 Kasım 2013 tarihinde 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek ve Issık Göl şehirlerinde “Cengiz Aytmatov ve Issık 
Göl Forumu” konulu bir toplantı gerçekleştirildi. Forum’un açılışına ise Kırgız ba-
kanlar ve milletvekillerinin yanı sıra, aralarında Türkiye, Rusya, İran ve ABD’nin 
de bulunduğu 18 değişik ülkenin temsilcileri katıldı. Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs de forumda, Aymatov’un geride bırak-
tığı hayat hikâyesi, eserleri ve örnek şahsiyetiyle Kırgız toplumu kadar dünyayı 
da etkilediğini söyledi. Örs, her zaman barış, kardeşlik ve dostluktan yana olan 
Aytmatov’un insanlığa bir arada yaşayabilmenin anahtarlarını sunduğunu belirt-
ti. Forum çerçevesinde Kırgızistan’da “Art Orda” isimli tiyatro festivali de düzen-
lendi. Festivalin açılışında Saha Cumhuriyeti Oyunsky tiyatrosunun sahnelediği 
Aytmatov’un eserinden uyarlanan “Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek” adlı tiyatro 
oyunu gösterildi.

KOSOVA

Mehmet Âkif, Ata Diyarında Anıldı (21 Aralık 2013): İstiklal Marşımızın 
şairi ölümünün 77. yılında “Mehmet Âkif, Ata Diyarında Anılıyor” paneli ve “İpek 
Mehmet Âkif Şiir Akşamları” programıyla baba memleketi İpek’te anıldı. Geniş ka-
tılımlı panele Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, 
TYB Başkan Yardımcısı Ahmet Fidan ve Priştine Üniversitesi öğretim üyesi İsa 
Mulaj katıldı. Panelde, Mehmet Âkif’in, dönemini en iyi kavrayan ve en iyi ifade 
eden, Türkçe’yi en güzel ve en yüksek seviyede telaffuz eden büyük bir şahsiyet ol-
duğu belirtildi. Büyük ilgiyle izlenen panelin konuşmacıları Mehmet Âkif’in, Türk 
edebiyatındaki şiir kudreti ve şiir kabiliyeti açısından deha derecesinde olduğunu 
ifade ettiler.

TYB Onursal Başkanı Mehmet Doğan, “Âkif’in baba memleketinde anılması 
çok önemlidir. Türkiye ve Kosova arasında böyle muazzam bir ortak değerin ol-
ması iki ülke için de övünülecek bir vesiledir.” dedi. Mehmet Âkif’in şairliğinin ve 
aksiyon insanı olmasının onun hayatının bir neticesi olduğunu belirten Doğan, 
“Mehmet Âkif sanatını, inancının ve milletinin hizmetine sunmuştur.” dedi. TYB 
Başkan Yardımcısı Ahmet Fidan da yaptığı konuşmada Mehmet Âkif’le ilgili on-
larca panel, toplantı ve sempozyuma katıldığını ancak Âkif’in babasının memle-
ketinde düzenlenen panelin hepsinden farklı ve özel olduğunu söyledi. Türkiye ve 
Kosova’dan şairlerin Türkçe, Arnavutça, Boşnakça ve Romence şiirleri de seslen-
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dirdiği konferansa İbrahim Eryiğit, Vahap Akbaş, Zeynel Beksaç, Naime Bekiray, 
Miftar Acemi, Kuytim Poçaku, Naciye Kastrati ve Taner Güçlütürk katıldı. Mehmet 
Âkif Ersoy, doğum yeri olan Suşica köyünün bağlı olduğu İpek kentinde de panel 
ve Şiir Akşamları etkinliği çerçevesinde anıldı.

LİTVANYA

Litvanya’da Uluslararası Türk Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 
Düzenlendi (29-31 Mayıs 2013): Türkoloji Projesi kapsamında Litvanya’da 
işbirliği protokolü imzalanan Vilnius Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyu-
ma Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesi akademisyenlerinden başka, Türkiye, 
Rusya, Kazan, Polonya, Belarus ve Ukrayna gibi ülkelerden katılan akademisyen-
ler Tatarlar ve Karay Türkleri hakkında birbirinden değerli konuları ele almışlar-
dır.

MACARİSTAN

Türk ve Macar Türkologlar Bir Araya Geldi (3 Mayıs 2013): Macar 
Bilimler Akademisi, İstanbul Fatih Üniversitesi ve Budapeşte Yunus Emre Türk 
Kültür Merkezi işbirliği ile 03 Mayıs 2013 tarihinde Budapeşte’de gerçekleştirilen 
‘Türk-Macar Kültürel İlişkileri’ konulu sempozyumda Türk ve Macar Türkologlar 
bir araya geldi. Macar Bilimler Akademisi’nin tarihi Buda (Budin) Kalesindeki 
Hümaniter Bilimler Araştırma Merkezi, Müzikoloji Enstitüsü, Bartok Salonunda 
gerçekleştirilen sempozyuma çok sayıda akademisyen katıldı. Prof. Dr. İlhan 
Özkeçeci, Prof. Dr. İstván Vásáry, Prof. Dr. Pál Fodor, Prof. Dr. Mária İvanics, 
Doç. Dr. Fikret Sarıcaoğlu, Dr. Éva Csáki, Doç.Dr. Mehmet Gümüşkılıç, Dr. János 
Sipos, Doç. Dr. Ömer Çakır, Şule Bilge Özkeçeci katılımcılar arasındaydı.

Atilla’nın Torunları Macaristan’da Toplandı (Ağustos 2013): 
Macaristan’da 2007’den beri düzenlenen Orta Asya Festivali (Kurultayı) yine 
renkli görüntülere sahne oldu. Ok atıp at binen katılımcıların giydikleri Türk sa-
vaşçı kıyafetleri de dikkat çekti. Festivalde dikkat çeken detaylardan biri de Avrupa 
Hun İmparatorluğu’nun hükümdarı Atilla’nın posterleriydi.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Turizm ve Spor Bakanı Minhojiddin Hojimatov, Savitski Müzesinin 
genişletilmesine dair temel atma törenine katıldı. 10 bin metrekarelik ek binala-
rın tamamlanması ile Savitski Müzesi Asya’nın en büyük müzesi haline gelecek. 
Karakalpakistan’ın başkenti Nukus’ta bulunan müze dünyanın en büyük ikinci 
koleksiyon merkezi olarak biliniyor. 20. yüzyılın ortalarında arkeolog ve etnograf 
İgor Savitski’nin koleksiyonları ile kurulan müzeye daha sonra Savitski’nin ismi 
verildi. Günümüzde müzede 90 binden fazla eser sergileniyor.
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ROMANYA

Köstence’de Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu Düzenlendi 
(6-10 Kasım 2013): T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği Ajansı Başkanlığı (TİKA), 
Türk Dil Kurumu (TDK), Yunus Emre Enstitüsü Köstence Türk Kültür Merkezi ve 
Trakya Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği ‘’Balkanlara Gidişinin 750. Yılında 
Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu” Köstence’de yapıldı. Üç oturumda 
gerçekleşen Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu’na Türkiye’den ve yurt-
dışından yaklaşık 50 akademisyen katıldı. Sempozyumda akademisyenler, Sarı 
Saltuk’un hayatını, yaşam tarzını, fikirlerini, ideallerini, toplumlara etkisini yaz-
dıkları bildirilerle dile getirdi.

SİBİRYA

Rusya Federasyonu Sibirya Federal Bölgesi başkenti Novosibirsk’de, 16-21 Mayıs 
2013 tarihlerinde “Sanatın İçinde Ol” konulu XII. Rusya Gençlik Delfi Oyunları 
ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Üye Devletleri VIII. Açık Gençlik Delfi 
Oyunları festivali düzenlendi. Festivale 10 ile 25 yaş arası yaklaşık 2500 genç 
sanatçı katıldı. Rusya Federasyonu içerisindeki bütün cumhuriyet ve bölgelerin, 
ayrıca dünyanın 21 ülkesinin temsil edildiği bu sanat olimpiyatlarında genç katı-
lımcılar halk, klâsik ve modern sanat olmak üzere toplam 29 dalda altın, gümüş ve 
bronz madalyalar için yarıştılar. Türkiye “Halk Dansları” dalında Jüri Üyesi olarak 
yer alan tanınmış koreograf Orhan Şinasi Pala tarafından festivalde temsil edildi.

TATARİSTAN

Klâsik Türk Sanatı: Gelenekler ve Modernlik Semineri Kazan’da dü-
zenlendi: TBMM Millî Saraylar Dairesi, Kazan Federal Üniversitesi Şarkiyat 
ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ile Kazan Yunus Emre Türkiye Araştırmaları 
Merkezi’nin ortaklığıyla 3 Nisan 2013 tarihinde “Klâsik Türk Sanatı: Gelenekler ve 
Modernlik” konulu bilimsel seminer düzenlendi. Şarkiyat ve Uluslararası İlişkiler 
Enstitüsü’nün konferans salonunda gerçekleştirilen seminer, Kazan Kremlini’nde 
açılan “Gizli Hazineler: Klâsik Türk Sanatı” sergisi kapsamında organize edil-
di. Seminere Türkiye’den davet edilen sanatçıların yanı sıra, Şarkiyat ve ulus-
lararası İlişkiler Enstitüsü’nden, Tataristan İlimler Akademisi Dil ve Edebiyat 
Enstitüsü’nden, Tataristan Sanatçılar Birliği’nden, Kazan Devlet Kültür ve Sanat 
Üniversitesi’nden akademisyenler (şarkiyatçılar-türkologlar) ve sanatçılar katıl-
dılar. Hat sanatçısı Hikmet Karaduman ve tezhip sanatçıları Nilüfer Kurfeyz ile 
Selim Saylam bu klâsik Türk sanatlarının incelik ve özelliklerini içeren bildirilerini 
sundular. Kazanlı akademisyen ve sanatçılar ise seminere “20. Yüzyılın Başların 
Tatar Şemaillerinde Türk Motifleri”, “Günümüz Türk Festival Etkinliklerinde 
Tatar Folkloru” ve “13-17. Yüzyıl Türk Mimarisinde Desenler” konulu bildirileriyle 
iştirak ettiler.

Muhammediye Sergisi Kazan’da Açıldı: 18 Nisan Perşembe günü 
Kazan İslâm Medeniyeti Müzesi’nde Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla 
“Muhammediye Sergisi” açıldı. 1449 yılında Yazıcıoğlu Mehmed tarafından ya-
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zılan “Muhammediye”, Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i ile birlikte Hz. Muhammed 
hakkında yazılmış en önemli edebi eserlerden biri olarak kabul edilmektedir. 
Anadolu’da yüzyıllarca büyük bir ilgi ile okunan bu eser, Kazan Tatarları arasında 
da yayılmış, Hz.Muhammed’e sevginin bir ifadesi olarak yüzyıllarca Tatar evlerin-
de okunmuştur. Muhammediye, Sovyet dönemine kadar Kazan’da el yazması ve 
matbu olmak üzere defalarca neşredilmiş ve halk arasında en çok kabul gören dini 
edebiyat eseri olmuştur. Muhammediye sadece Anadolu Türkleri arasında değil, 
Kazan Tatarları, Kırım Tatarları ve Başkurtlar arasında da meşhurdur. Bu eser 
Türklerin dini edebiyatlarında önemli bir yer tutmaktadır.

Türk-Tatar İlişkileri Semineri Kazan’da Semineri Düzenlendi: Kazan 
Yunus Emre Türkiye Araştırmaları Merkezi’nde 22 Nisan 2013 tarihinde Marmara 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. İsmail Türkoğlu tarafından “19. Yüzyılın 
Sonu İle 20. Yüzyılın Başlarında Türk-Tatar İlişkileri” konulu seminer gerçek-
leştirildi. Semineri, Kazan Federal Üniversitesi öğretim üyeleri ile üniversitenin 
Türk Filolojisi, Doğu Kültürü ve Tarihi bölümlerinde Türkçe öğrenimi gören öğ-
renciler takip ettiler. Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayan Tatarlar Yusuf Akçura, 
Abdürreşid İbrahim, Ayaz İshaki, Sadri Maksudi Arsal, Musa Akyiğitzade, Ahmet 
Temir, Reşit Rahmeti Arat ve Akdes Nimet Kurat gibi isimlere dair bilgiler verildi.

9. Uluslararası İslâm Film Festivali Yapıldı (05-11 Eylül 2013): 
Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen festivale dünya’nın dört bir yanından 
sinemacılar katılım gösterirken 50 ayrı film bu sene yarıştı. Azerbaycan, Almanya, 
İran, Kazakistan, Tataristan (RF), Sırbistan ve Mısırlı yönetmenler ve sinema 
oyuncularına ödüller verildi.

“Japonya ve Uzakdoğu’da Türk-Tatar İzleri” Konferansı Kazan’da 
Yapıldı (17 Eylül 2013): 17 Eylül 2013’de Kazan Federal Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Konferans Salonunda, Ankara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Merthan Dündar tarafından “Japonya ve Uzakdoğu’da 
Türk-Tatar İzleri” konulu konferans gerçekleştirildi. Tatarların Japonya’ya göç se-
rüveni, Japonya’nın İslâm siyaseti kapsamında Tatarlardan faydalanma çabaları, 
Türk-Tatarların Japonya’daki eğitim ve kültür hayatları, Abdürreşid İbrahim ve 
Abdulhay Kurban Ali gibi önderlerin faaliyetleri gibi konular ele alındı.

Kazan ve Naberejnıye Çelnı’da Sema Ayini Düzenlendi (12-14 Ekim 
2013): Naberejnıye Çelnı ve Kazan şehirlerinde İstanbul Tarihi Türk Müziği 
Topluluğu Sema Grubu tarafından “Sema Ayini” gerçekleştirildi. Kazan Yunus 
Emre Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Tataristan Kültür Bakanlığı tarafından or-
tak olarak düzenlenen sema ayinlerinin ilki 12 Ekim’de Naberejnıye Çelnı şehrinde 
Rodnik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bir sema ayinine ilk defa ev sahipliği 
yapan Naberejnıye Çelnı’da halk etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Sema ayinlerinin 
ikincisi ise 14 Ekim’de Kazan Karim Tinçurin Dram ve Komedi Tiyatrosu’nda ger-
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çekleştirildi. Yaklaşık 550 davetlinin izlediği ayine, Tataristan kültür-sanat çevre-
leri ile yazılı ve görsel basın büyük ilgi gösterdi.

TUVA CUMHURİYETİ

Yeni Türk Yazıtları Bulundu: Tuva Cumhuriyeti’nde, hem TDK’nın kuruluş 
yıl dönümü nedeniyle hem de Orhun Yazıtlarının çözülmesinin 120. yılı nedeniyle 
bir toplantı gerçekleştirildi. Tuva Cumhuriyeti’ndeki toplantıya, çeşitli ülkelerden 
bilim insanları katıldı. Bu toplantıda Takaşi Osava adlı bir Japon araştırmacının, 
Moğolistan’ın Delgerhaan Dağı yakınlarında Türklere ait 2 kitabe bulduğu, kitabe-
lerin Türk tarihi için çok önemli olduğu vurgulandı. Bu kitabeler hakkında bilgiler 
verildi. Japon bilim insanının Moğolistan’da merkeze 450 kilometre uzaklıkta bir 
yerde, 2 bin 800 kadar işareti içeren yazıtlar bulduğu haberi Türk Dünyası açısın-
dan ilgi ve merakla karşılandı (30 Temmuz 2013). 



dinî hayatımız

Doç.Dr. İhsan Toker





2013’TE TÜRKİYE’DE DİNÎ HAYAT

Doç.Dr. İhsan Toker

2013 yılı Türkiye’nin toplumsal ve siyasal tarihinde gerçekten önemli gelişmelere 
sahne olmuştur. Her yıl olduğu gibi bu yıl içerisinde de irili ufaklı çok sayıda kro-
nolojik maddeden söz edilebilir olmakla birlikte makro bir bakışla iki ana başlığın 
tüm gündemi işgal ettiği görülmüştür. Bunlardan ilki Mayıs ayı sonunda patlak 
veren Taksim Gezi Parkı olayları, ikincisi ise bundan yaklaşık altı ay sonra or-
taya çıkan 17 Aralık krizidir. 2013 yılına damgasını vuran bu olaylar dizisi aynı 
zamanda Türkiye’deki din gerçekliğiyle ilgili çok sayıda boyutu da kendi içerisinde 
barındırmaktadır. Bunun için bu değerlendirmede daha çok söz konusu iki çerçe-
ve dahilinde bir tasvir ve çözümleme çizgisi takip edilecektir. Bu ikili çerçevenin 
dışındaki durumlardan Alevilik, tesettür ve İlâhiyat alanında ortaya çıkan geliş-
melere ise özetle yer verilmeye çalışılacaktır.

Birinci olaylar serisi artık “Gezi” adıyla literatüre geçmiş olan ana bir hareket-
lilik alanını temsil etmektedir. Bu olaylar Taksim’deki Gezi Parkının korunması 
doğrultusundaki tepkilerden hareketle geliş(tiril)miş, çıkışındaki münferitlikle 
mütenasip olmayan bir genişlemeye yönelmiştir. Dolayısıyla çıkışının hemen ar-
dından Gezi olaylarının tüm Türkiye’de değişik tezahürlere yol açtığı ve bunun, 
düşük dozlarda da olsa hâlen devam etmekte olduğu görülmektedir. Bunun aynı 
zamanda Türkiye’deki dinsel durum ile de çeşitli bağlantıları bulunmaktadır. 
Bundan dolayı Gezi ayrı bir başlık hâlinde ele alınmayı gerektiren geniş bir du-
rumdur.

Gezi Olaylarının Toplumsal ve Kültürel Anlamı  ve Din Gerçekliği ile 
Kesişim Noktaları

2013 yılı Mayıs ayı sonlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütü-
len Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında Gezi Parkındaki bazı ağaçların yer-
lerinden sökülerek başka yere taşınmasıyla Taksim Gezi Parkında ortaya çıkan 
protestolar neredeyse ânında ülke geneline yayıldı. Çok kısa bir zaman içerisinde 
başlangıçtaki sınırların dışına çıkılarak ülke çapında etkili hâle gelen protestolar 
siyasal istikrar, ülke ekonomisi, ülkenin dış imajı ile toplumsal huzur noktasında 
önemli riskleri de beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı bir hafta içerisinde 77 ilde 
603 eylemin gerçekleştirildiğini, bu eylemler sırasında çok sayıda işyeri, özel ve 
resmî aracın, kamu ve parti hizmet binalarının zarar gördüğünü açıkladı. Olaylar 
neticesinde 12 Haziran 2013 itibariyle, İstanbul Borsası ve eylemlerin yapıldığı 
bölgelerde faaliyet gösteren esnafın, tüccarın ticari zararlarının dışında, 100 mil-
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yon lirayı aşkın bir maddi zarardan söz edildi.1

Gezi, Türkiye’de (dolaylı olarak da dünyada) toplumsal gelişmelerin çeşitli 
boyut ve sonuçlarını bir arada barındırmaktadır. Çevre duyarlılığı, toplumsal ha-
reketler, kültürel ve toplumsal ayrışmalar, sekülerlikten çıkış (desekülarizasyon), 
dinsel talepler ve buna laik / seküler tepkilere karşı seküler talepler, dinsel farklılık 
ve ayrışmalar ve bu arada tabii ki siyasal ve psikolojik birtakım manipülasyon du-
rumları, Gezi ile ilgili olarak ilk anda akla gelen bazı boyutları temsil etmektedir.

Taksim Meydanı projesine yönelik adımlar ilk kıvılcımları sağlamıştır. Bu an-
lamda oraya hâkim olan ilk temalar yeşil bir çevre isteği ve kent duyarlılığı olmuş-
tur. Ancak olaylar beklenmedik bir şekilde toplumsal bir isyan hareketi doğrultu-
sunda bir potansiyeli açığa çıkartmıştır. Fondaki yeşil ve kent duyarlılığına karşı-
lık bu yıkıcı hareketliliğin ardında hükümete ve onun izlediği politikalara tepkili 
toplumsal kesimlerin radikal talepleri yatmaktadır. Bu olayların dışarısı ve içerisi 
ile ilgili çeşitli komplo iddialarına uygunluğu ile ilgili gayet makul argümanlar bu-
lunmaktadır. Bununla birlikte bir komplo durumu, bu olayların dayandığı somut 
toplumsal durumlar ya da etmenlerin analiz dışı bırakılmasını gerektirmemekte-
dir.

Türkiye sathında ortaya çıkan Gezi Eylemlerinin katılımcı profili de araştır-
malara konu olmuştur. SDE’nin raporuna göre bu profil içerisinde ulusalcı sol 
eğilimliler, kent elitleri, belirgin bir siyasal eğilim olmaksızın muhalif söylem et-
kisinde kalan gençler, devrimci sol parti ve örgütlerin mensupları, anarşistler ve 
feministler gibi kesimler, seküler eğilimli milliyetçiler, ortamı fırsat bilen birtakım 
suç grupları ve vesayet kurma amacı taşıyan militarist oluşumlar, çeşitli aidiyetler 
içerisindeki sanatçı, akademisyen, gazeteci ve iş çevrelerinden kesimler ile ideo-
lojileri olmamakla birlikte macera ruhu ya da merak saikıyla insanlara katılanlar 
bulunuyordu. Ancak onlardan başka bu olaylar boyunca gündemden düşmeyen 
dinsel aktörleri temsil eden iki kategori daha bulunuyordu ki onlar da Aleviler 
ile anti-kapitalist Müslümanlar ya da devrimci İslâmcı olarak anılan gruplar idi.2

Gezi olaylarının öncesindeki gelişmeler noktasında ortak bir çizgi olarak yaşam 
tarzı tartışmalarının öne çıktığı söylenebilir. Zina ve kürtaja ilişkin düzenlemeler, 
alkollü içkilerle ilgili sınırlandırma ve yasakları genişletme adımları; başbakan ta-
rafından sık sık yapılan üç çocuk telkini ve  dindar gençlik yetiştirilmesi yönün-
deki hedeflerin dile getirilmesi, eğitimde 4 + 4 + 4 sistemi, İstanbul’da yapılacak 
olan üçüncü Boğaz köprüsüne “Yavuz Sultan Selim” adının verilmesi noktasında 
ortaya çıkan tartışmalar, Çamlıca ve Taksim’e cami yapılması yönündeki projeler, 
THY’deki kıyafet düzenlemeleri ve “kırmızı ruj yasağı” gibi olaylar, gezi gerilimi 
öncesinde ve devamında “yaşam tarzı”na yönelik tehdit algılamaları çevresinde 
sosyo-psikolojik yönden uygun bir vasat oluşturmuş görünmektedirler.3

Yine Gezi Parkı ve Taksim protestocuları için merkezî bir temanın, sınır tanı-
mayan yapılaşma ve büyüme patlaması olduğu belirtilmekte ve bu durumun alış-
veriş merkezleri lehine olmak üzere yerleşim birimlerini tehdit ve yok etmekte ol-

1  Taksim Gezi Eylemleri Raporu, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Haziran 2013, s. 13.

2  Taksim Gezi Eylemleri Raporu, s. 16-17.

3  Taksim Gezi Eylemleri Raporu, s. 19-20.
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duğuna dikkat çekilmektedir.4 Zubaida’ya göre bu durum Ak Partililerin kamusal 
topraklara nüfuz etmelerini ve büyüme çabalarında imtiyazlı hâle gelmelerini sağ-
lıyordu. Böylelikle özel büyüme çabaları ve AVM’ler kamusal mekânları ve mülki-
yet alanlarını özelleştirme sürecine dahil ediyordu. Alkolün ve onunla bağlantılı 
toplumsallaşma imkânlarının kısıtlanması gibi bu da kamusal alanın kontrol altı-
na alınması, kısıtlanması ve özel ahlâki değerlerle kuşatılması sürecinin bir parça-
sı hâline geliyordu. Nitekim Başbakan protestoculara içkilerini evlerinde içmeleri 
uyarısında bulunmuştu.5

Bu bilgiler ışığından bakıldığında 2013 itibariyle Gezi Parkı üzerinden patlak 
veren toplumsal ve siyasal krizin Türkiye’deki toplumsal hareketlilik ve değişmey-
le de yakın bir ilgisi bulunuyor görünmektedir. Örneğin Gezi’nin bir mekân olarak 
kültürel konumu Türk toplumundaki Haziran 2013’te tırmanan olayların anlaşıl-
ması bakımından önem taşımaktadır. Türk toplumundaki ayrışma noktalarının 
büyük ölçüde burada öne çıktığı söylenebilir. Her şeyden önce bu bölge bir sa-
nat ve eğlence merkezi olup çok sayıda bar, kulüp ve restoranı barındırmaktadır. 
Burası İstanbul’un tarihî olarak Avrupalı ve kozmopolit kısımlarını ifade etmek-
tedir. Taksim meydanı ve Gezi Parkı da burada bulunmaktadır. Müziğin yanı sıra 
içki tüketimi buradaki en asli maddeler olarak öne çıkmaktadır. Burada kentin 
kozmopolit geçmişi ve içerdiği kültürel farklılıklar noktasındaki simgesel ve ta-
rihsel öneminin hatırda tutulması gerekmektedir. Aslında muhafazakâr ve din-
dar Türkler de İstanbul’un söz konusu yönlerini kabul etmekte olduklarına dik-
kat çekilmektedir. Zubaida bu durumun 1980’lerde siyasi talepler içeren İslâmi 
partilerle birlikte İstanbul’a Anadolu’dan gelen kitlelerin bu şehirli kültüre öfke 
duymaları neticesinde bozulduğunu ileri sürmektedir. Ona göre bu, şehrin karak-
terinde de bir değişmeyi beraberinde getirmiştir.6 Yine Zubaida’ya göre İstanbul 
burjuvazisi bu durumu barbarların kapıya dayandıkları bir işgal ve tehdit duru-
mu olarak algılamaya başlamıştır. Ne var ki nüfusta gözlemlenen bu değişiklik bir 
İslâmi başarıya da dönüşmüş ve ilk hedefinde alkolün bulunduğu yeni bir seçilmiş 
belediye başkanı da burada ortaya çıkmıştır. Neticede içkinin açıkta içilmemesi, 
dışarıdaki masalarda değil, içeride perde arkasında tüketilmesi doğrultusunda ta-
lepler ortaya çıkmıştır. Nitekim bu durum karşısında daha öncelerden açıkta toplu 
içki içme eylemleri ile protesto ve meydan okumalar meydana gelmiştir. Seküler 
kesimler basın yayın organlarının ve kamuoyunun desteği ile üstünlük sağlarken, 
İslâmi kesimler ordunun müdahalesi endişesi ile geri adım atmak zorunda kalmış-
lardı. Ancak Ak Parti art arda gelen seçim başarıları, ekonomik büyüme, tek parti 
iktidarına sahip olma gibi etkenlere paralel olarak ordunun gücünün azaltılma-
sı, medya, yargı ve emniyet güçlerinin kontrol altına alınması sonucunda durum 
tersine dönmüş ve içki ile içki mekânlarına yönelik müdahale girişimleri yeniden 
görülmeye başlanmıştır.

Bu bakımdan Gezi olaylarında farklı kesimlerin hedef aldığı Ak Parti cenahı 
Anadolu’dan göç etmiş yeni kentli burjuvaziden oluşan bir toplumsal seçmene sa-

4  Sami Zubaida, “Turkey, Alcoholand Islam”, 24 June 2013, http://www.opendemocracy.net/sami-
zubaida/turkey-alcohol-and-islam.

5  Agm.

6  Agm.
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hip gözükmektedir. 1980’lerden bu yana iş imkânları artan bu kesim, neo-liberal 
rejimler ortamında özellikle Ak Parti döneminde ekonomik bir Rönesans yaşa-
mıştır. Bunun yanı sıra Ak Parti, işçi sınıfı ve sosyal yardımlarından faydalanan 
yoksun kesimlerin de desteğini almaktadır. Zubaida, Başbakanın muhafazakâr ve 
ahlâkçı buyruk ve deklarasyonlarının özellikle Anadolu burjuvazisi olarak nite-
lediği kesim başta olmak üzere Ak Parti’nin seçmen profilinin kültürel beklenti-
leri ve öfkelerini yansıttığını söylemektedir. Ahlâki disiplin, aile değerleri, dinsel 
eğitim ve kültürel tutuculuk bu kitle ile gayet uyumlu durmaktadır. Bu çerçevede 
içkinin kontrol altına alınması ve onun kamusal mekânlardan uzak tutulması sim-
gesel bir önem taşımaktadır.7

Dolayısıyla Gezi özelinde Türkiye’de ortaya çıkan ayrışma, temelinde sınıfsal 
ya da kategorik çelişiklik ve çatışmaların mevcudiyetinin gözlendiği bir değerler 
çekişmesi ya da rekabeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir tarafta toplumdaki eski 
konumunu kaybetmiş ve bir zayıflama ve gerileme sürecine girmiş bulunan sekü-
ler kesimler, diğer tarafta ise Cumhuriyet tarihi boyunca edilgen ve tâbi konumda 
olup 1980’lerden bu yana sürekli olarak nüfusu ve nüfuzu artan periferik dindar 
kesimler burada karşı karşıya gelmişlerdir. Biri eski rejimi temsil edip, onun kur-
tarılması ve korunmasını amaçlarken, diğeri elde ettiği güçle toplumun ve siyasal 
sistemin transformasyonuna yönelmektedir. Demokrasi tecrübesi ikincisi için bü-
yük imkânlar getirmiş ancak bu süreç birincisinin sürekli olarak aleyhinde sonuç-
lar vermeye başlamıştır. Nitekim Gezi aktörlerinin aslen kurumsal siyasal kesim-
lerden değil, toplumun sivil unsurlarından oluşması da bu handikabı, yani kurulu 
düzenin bu aktörler nazarında yabancılaşma ölçüsünü ortaya koymaktadır. Doğal 
olarak iktidarı elde etmiş çevre güçlerinin dinselleştirici talepleri karşısında -her 
ne kadar bilinen anlamında laik endişelerden ibaret olduğu söylenemezse de- se-
küler tepkilerin dile getirildiği toplumsal kesimlerin ortaya koyduğu direniş bu 
fonda gerçekleşmektedir ve Gezi de bu ayrışma, çekişme ve mücadelenin yıl içeri-
sindeki en öne çıkan çerçevesini temsil etmektedir.8

Gezi olaylarının boyutlarından biri de, Alevi katılımcıların öne çıkan aktörler 
arasında yer almış olmalarıdır. Olaylara bu kesimlerin yoğun bir katılım ve ilgi 
gösterdikleri görülmektedir. Bu durum medyada çeşitli değerlendirmelere konu 
olmuştur.

Bu noktadaki değerlendirmelerden biri de dinî ya da etnik olarak tanımlanan 
bir kimlik hüviyetindeki Aleviliğin siyasal ve ideolojik düzeyde harekete geçiril-
diğinde kendisine özgü taleplerinden uzaklaştığı yönündedir. Buna göre, “Alevi 
kimliği etrafında şekillenen muhalefet etme biçimi ve mağduriyet dili, söz konu-
su kimliğin sorunlarını ortaya koyan ve bu sorunların çözümlerini talep eden bir 
biçim ya da dil üretmek yerine, çoğu zaman marjinal bir siyasal-ideolojik yapı ve 
söylemin propaganda aracı hâline dönüşebiliyor” şeklindeki ifadeler söz konusu 
Alevi katılımı sadedinde dile getirilmiştedir.9

7  Agm.

8 Gezi olaylarının anti-kapitalist bir dinsel kesime ait görüşlerin yer aldığı bir çerçeve olarak 
İştirakî (Ekim-Kasım 2013) dergisine bakılabilir.

9  Taksim Gezi Eylemleri Raporu, s. 26-27.
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Bu arada Gezi olaylarındaki gelişim çizgileri çok sayıda dinsel temayı içerisin-
de barındırmaktadır. Olayların sıcak günleri, hatta saatlerinde, camiye ayakkabı-
larla girilmesi, içinde içki içildiği doğrultusundaki iddialar ve karşı iddialar, baş-
ta Kabataş olayları olmak üzere tesettürlü kadınlara yönelik saldırı ithamları ve 
karşı savunmalar, anti-kapitalist olarak adlandırılan yeni bir kesitin seküler gezi 
söylemleri içerisinde dinsel görünümlü rollere bürünmesi, orada kılınan Cuma 
namazları, kandil kutlamaları ve iftarlar bu temaların önemli bir kısmını oluştur-
maktadır.

17 Aralık ve Cemaat-Ak Parti (Recep Tayyip Erdoğan) Çekişmesi

2013’ün olayları açısından bakıldığında Gezi’den sonra en önemli ikinci olaylar di-
zisi şüphesiz 17 Aralık “yolsuzluk operasyonları” olarak adlandırılan, karşı tarafın 
ise “yargı darbesi girişimi” olarak gördüğü çerçevede ortaya çıkan gelişmelerdir. 
Gezi’de olduğu gibi burada da olay çok yönlü olup, öncesi ve sonrasındaki gelişme-
lerle bağlantılıdır. Olay her ne kadar popüler ve manipülatif boyutlarda “hırsızlık” 
teması ya da ithamları etrafında yoğunlaştırılmaya çalışılıyorsa da gerçek etkenler 
Türkiye’nin gerçek muktedirinin kim olduğu, kim olacağı hususundaki konumla-
nışlar ile ilgilidir. Bu anlamda da bu olayların en uygun çerçevesi Cemaat-Hükümet 
(daha doğrusu başbakan Erdoğan) ya da Fethullah Gülen-Tayyip Erdoğan çekiş-
mesi çatışması olarak görünmektedir. Dolayısıyla her ne kadar bazı çevreler için 
şaşırtıcı gelse de iki hareketi bilenler için bu durum bir sürpriz oluşturmamalıdır: 
Bir tarafta Risale-i Nur geleneğinin çok özel ve başkalaşmış bir versiyonunu tem-
sil eden yeni-gelenekçi olarak görülebilecek Fethullah Gülen hareketi (dışarıdaki 
adlandırmayla “Fethullahçılar”, içeriden adlandırılmasıyla “Hizmet Hareketi”) ile 
Milli Görüş geleneğinden gelen ve “İslâmcı” söylemlerden evrilerek bugün post-
İslâmcı olarak adlandırdığımız çizginin en önde gelen siyasi aktörlerini temsil 
eden Ak Parti, bu karşı karşıya gelişte iki toplumsal aktörü oluşturmaktadırlar.

Biri yeni-gelenekçi, diğeri post-İslâmcı bu iki çizgi, her ne kadar belli nokta-
larda kesişim hâlinde olsalar da Türk siyasi geleneği bakımından fazla uzlaşmaz 
ve bir noktada çatışabilecek potansiyeli kendilerinde taşımaktadırlar. Türkiye’nin 
son dönemindeki post-Kemalist süreçte bu iki farklı aktörün belli süreliğine bir 
koalisyon içerisine girmeleri, onların bu gizil çelişkilerinin farkında olmayanlar 
için bir sürpriz oluşturmuş görünmektedir. Geleneksel laik-Kemalist kurulu düze-
nin tasfiyesinde her iki hareketin de birbirlerine ihtiyaçları bulunmaktaydı. Ancak 
bu sürecin aşılmaya başlanmasıyla paylaşım ve gerçek muktedirin kim olacağı 
noktasında sıkıntılar çok daha öncelerden ortaya çıkmaya başladı.

Daha yakın vadeden bakıldığında, Ak Parti hükümeti cemaate mensup bazı 
kadroları tasfiyeye yöneldi; karşı taraf ise buna Şubat 2012’de MİT müsteşarı 
Hakan Fidan’ı ifadeye çağırarak cevap verdi. Gelinen nokta Ak Parti (Erdoğan) ile 
Cemaat arasındaki ihtilaf ve çelişmelerin giderek daha az gizlenebilir hâle gelmesi 
oldu. Ak Parti hükümeti artık iktidarını cemaatle paylaşmak istemiyordu. Çünkü 
cemaat vesayetinden şüphelenmeye başlamıştı ve onun devlet üzerinde nüfuz kul-
landığını düşünüyordu.10

10  İsmet Berkan, “9 Soruda Cemaat-Hükümet Kavgasının Arkeolojisi ve Geleceği”, http://
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Hükümet tarafından atılan adımlarda MİT öne çıkıyordu. Ordu ya da polise 
güvenilmemesi, dolayısıyla MİT üzerinden tasfiye işine girişilmesi söz konusuy-
du. Bu da tabiatıyla teşkilatın Cemaat tarafından hedef tahtasına konulmasına 
yol açtı. Bu arada hükümetin Cemaate karşı yürüttüğü harekatta dershaneler ko-
nusu da ön plâna çıktı. Yıl içerisinde “kızlı-erkekli evler” şeklinde kamuoyunda 
tartışma konusu hâline gelen konunun Cemaati de yakından ilgilendirdiği görül-
mektedir. Çünkü bunlar muhtemel bir operasyon noktasında güvenlikçi bir haleti 
ruhiyenin etkilerini taşımaktaydı. Hükümetin atakları karşısında zaten alarmda 
olan yapı dershanelerin kapatılmasıyla ilgili hazırlıkların ortaya çıkması üzerine 
karşı önlemler konusunda daha atak hâle geliyordu. Bu meyanda Cemaate karşı 
2004 yılında bir MGK kararının çıkartılmış olduğuna dair bir imzalı nüshanın ifşa 
olunması üzerinden Erdoğan ve Ak Parti yönetiminin kendi kesimleri nezdinde 
itibarsızlaştırılması hedeflenmişti. Bu kararın uygulamaya konulup konulmaması 
konusu arka plâna itilirken böyle bir belgenin imzalanmış oluşu öne çıkartılıyor-
du. Bununla birlikte bu karşı ataklar hükümeti bu kararından vazgeçirmek yerine 
tasfiye sürecini daha da hızlandırır hâle getirdi.11

Ancak Cemaat karşıtı operasyonlar meselesi oldukça kritik bir dönemde söz 
konusuydu. Ak Parti ve tabii Erdoğan için yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçim-
leri olmak üzere üç temel sınavla karşı karşıya bulunmak söz konusuydu. Cemaat 
için ise bu konu artık bir hayat memat meselesi hâline gelmişti. İşte bu şartlar 
altında Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinde gerçekten tarihî bir olaylar dizisi de or-
taya çıkmaya başladı; 17 Aralık krizi bu çatışmadan kimin galip geleceği sorunuyla 
baş etmek üzere iki taraftan aktörlerin yeni konumlanışlarına dair yeni bir süreç 
başlattı.

Dört bakanın birden yolsuzluk olaylarına adlarının karışması ile fitili ateşlenen 
kriz Hükümet için öncelikle yerel seçimler öncesinde çok büyük bir meydan oku-
ma oluşturdu. Sürecin başında söz konusu bakanların kendilerini ifade etme ve 
savunma anlamında oldukça edilgen bir tutum içerisinde oldukları gözleniyordu. 
Nitekim bu konudaki çaresizliğin etkisiyle bu bakanlar görevlerinden istifa etmek 
zorunda kaldılar.12 Bu da krizin ilk safhasında hükümet tarafının edilgen durumda 
olduğu anlamına geliyordu.

Ancak, hükümetin ağır yaralı, Cemaatin ise sağlam durumda olduğuna yönelik 
çeşitli analizlerin ilk günler içerisindeki değerlendirmelerde söz konusu edilme-
lerine karşılık, Erdoğan inisiyatifinde karşı atakların geliştirilmesi de çok uzun 
sürmedi ve Cemaat özellikle başbakanın ağzından “Örgüt” olarak daha çok vurgu-
lanmaya başladı. O zamandan sonra artık Paralel Yapı tartışmaları gündemin ilk 
sırasını yolsuzluk ve hırsızlık iddialarıyla birlikte paylaşır hâle geldi.

17 Aralık krizinin Cemaat üzerinde, orta ve uzun vadeli olarak düşünülebilecek 
birtakım sonuçlarından söz edilebilir. Bunların başında da artık Cemaatin “siya-
set üstülük” iddialarının hiçbir inandırıcılığının kalmamış olması gelmektedir.13 

www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25243707.asp

11  Berkan, agy.

12  Ruşen Çakır, “Cemaat-Hükümet Savaşı: Hasar Tespit Raporu 1”, Vatan, 20 Aralık 2013.

13  R. Çakır, “Cemaat-Hükümet Savaşı: Hasar Tespit Raporu 2”, Vatan, 26 Aralık 2013.
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Daha önceden de alternatif bir parti kurdurma yönündeki duyumların ötesinde 
söz konusu aktörler arasındaki zıtlaşma, gerilim ve çatışmalar paralelinde hare-
ketin liderinin giderek daha doğrudan siyasal söylemlerle ilişkilendirilmesi kaçı-
nılmaz tutumların içerisine girmiş olması bu noktada Cemaat için bir handikap 
oluşturur hâle geldi. Cemaatin lideri Fethullah Gülen günübirlik olarak dar an-
lamdaki siyaset meseleleri üzerinde konuşmalar yapıyor, daha da ciddi bir nokta 
olarak Erdoğan’la giderek daha doğrudan olmak üzere polemik içerisine giriyor-
du. Bunun Cemaat açısından ne denli bir çıkmaz oluşturduğu açıkça görülebilir: 
Cemaatin fiilî siyasete girmesi ya da partileşmesi, şimdiye kadar onun siyasi an-
lamda temsil ettiği mesafeliliğin bütün avantajlarını ortadan kaldırmak durumun-
da olacaktı. Diğer taraftan böyle bir adım atmaktan uzak durması, sahip olduğu 
toplumsal, kültürel ve tabii siyasal nüfuzu noktasında uğrayacağı zayıflıkları daha 
da kalıcı hâle getirecekti. Bu bakımdan Cemaatin her bakımdan sıkıntılı bir pozis-
yona sıkışmış durumda olduğu söylenebilir.

Başka bir nokta olarak Gülen’in 20 Aralık tarihinde yaptığı lanetleşme, “muba-
hale”, Cemaatinin kamuoyu nezdindeki itibarı hususunda son derece yıkıcı sonuç-
lar getirmiştir. Cemaat tarafından bu konuda sonradan yapılan izah girişimleri, bu 
tahribatı önleme bakımından başarısız kalmış gözükmektedir. Nitekim bu yanlış 
adım, Başbakan tarafından siyasetin sıcak ortamında oldukça etkili bir silâha çev-
rilmiş bulunmaktadır. Özellikle Türkiye’deki İslâmi kesimler üzerindeki etkisi iti-
bariyle söz konusu beddua, Cemaatin yalnızlaşması sürecinde önemli bir dönüm 
noktası oluşturmuş görünmektedir. Öyle anlaşılıyor ki bu büyük hatanın farkına 
varılmasıyla Gülen’in suskun hâle gelmesi, mevcut durumdaki hasarın azaltılması 
bakımından fazla bir netice hâsıl etmemiştir.14

Bunlara paralel olarak Cemaat, özellikle son yedi sekiz yıl içerisinde elde ettiği 
büyük avantajları, kendisinin baş aktörü, en azından başlatıcısı olduğu düşünü-
len krizle birlikte belki bütünüyle kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 
Hükümetin resmî kadrolar noktasında yürütmekte olduğu savaş özellikle kısa ve 
orta vadede Cemaat kadroları için büyük bir tehdit arz etmektedir.

17 Aralık krizi ile zirveye çıkan bu gerilim ve çatışmanın kazananının olma-
yacağı, her iki tarafın da bundan ciddi hasarlar alacağı, bu olaylara ilişkin olarak 
yapılan değerlendirmelerde sıkça dile getirilmektedir. Bu bakımdan olayın ikinci 
tarafı olarak genelde Ak Parti hükümeti, özelde de Başbakan’ın temsil ettiği “siya-
sal İslâm” olarak etiketlenen çizginin laik vesayet düzeninin hemen ardından yeni 
bir vesayetin tehdidi altına girdiği görülmektedir. Cemaatin kendi çizgisi ve kate-
gorisinin dışında kalan bu “yabancı” aktörleri, kendi inisiyatifini ele almak üzere 
başlattığı çok kapsamlı bir hareket gündemdedir. Seçimler yılı olan 2014 boyunca 
etkisini giderek artıracak şekilde sürdüreceği görülen bu sıcak siyasal çatışmada 
Cemaatin kendi lehine kullanmak istediği birtakım etmenlerin bulunduğu görül-
mektedir. Türkiye’nin uluslararası konumu itibariyle dış politikada yaşadığı gözle-
nen kriz durumları karşısında gerek ABD, gerekse İsrail ile hep iyi ilişkiler sürdür-
me yönündeki çizgisini muhafaza eden Cemaat, Hükümet’in ve bizzat Erdoğan’ın 
Batı ile yaşadığı sorunlardan hareketle kendisine üstünlük kazandırmayı amaçla-

14  Bu konuda çerçeveli bir yazı için bkz. Burhanettin Duran, “Gülen Cemaati ve Sünni Kodla-
rın Kaybı”, Star, Açık Görüş, 28 Aralık 2013.
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dığı adımlar atmaya devam etmektedir. Bu hedef için söz konusu örgütlenmenin 
yeri geldiğinde devletin en kritik ve mahrem kurumlarını bile gözden çıkartacak 
kadar kararlı olduğu yaşanan süreçte açıkça görülmüştür. Bir “Anadolu İslâm”ına 
atıfla bu topraklara yabancı bir zihniyet olarak görülen “İslâmcı” yapının siyasal 
olarak tasfiyesi hedeflenmektedir. Böylelikle yeni Türkiye’de önündeki tek rakibin 
ortadan kaldırılması ve Cemaatin duruma hâkim olması amaçlanmaktadır.

İslâmcı kanat, ekonomik içerik başta olmak üzere üretilen çeşitli malzemeler-
le ahlâki olarak kamuoyu nezdinde yıpranmaya karşı mücadele etmek istemekte; 
fakat iktidardaki her oluşumun yaşadığı üzere kendi iç çelişkilerini de içerisinde 
barındırmaktadır. Uluslararası arenada İslâm düşmanlığının sürekli gündemde 
olması, İsrail ve Suriye başta olmak üzere dış aktörlerin çıkarlarıyla çelişen si-
yasetler nedeniyle Parti’nin hedef hâline gelmesi Hükümet’in bu savaşta maruz 
kaldığı önemli zaafları temsil etmektedir. Modernlik ve hatta laiklik ile uzlaşan bir 
“siyasal İslâm” modelinin oluşturulması beraberinde kendi çelişkilerini getirmiş 
görünmektedir.

Buna karşılık Cumhuriyet Türkiye’sinin yeni bir dönüşümden geçmesi işinde 
ekonomik alanlar başta olmak üzere kaydedilen dinamik performans ve siyasal is-
tikrarın her şeye rağmen daha muhtemel adresini oluşturma durumu bu kanadın 
elini kısa ve orta vadede güçlendiriyor görünmektedir. Ancak bu seçimler silsile-
si sona ermeden nihai bir tespitin yapılması da mümkün değildir. Kısa vadede-
ki ahlâki görünümlü bu krizin ve bu duruma ilişkin toplumsal tepkilerin taşıdığı 
potansiyel ile iktidar karşısında halkın teveccühü arasında bir gelgitler sürecinin 
daha uzun bir süre belirsizliğini koruyacağı söylenebilir.

2013’teki Diğer Gelişmeler:

Tesettür Krizinin Çözülmesi

Alevilik ile İlgili Gelişmeler ve İlâhiyat Fakültelerine Müdahaleler

2013 yılında Türkiye’de önemli değişiklerden biri, Ekim ayında devlet kurumların-
daki başörtüsü yasağının kaldırılması oldu. Hükümet bunu, nesiller boyu devam 
ettirilen bir yasağın sona erdirilmesi çerçevesinde reform paketinin bir parçası 
olarak sundu. Yargı ve ordu ise resmî kurumlarla ilgili serbestleştirme kapsamının 
dışında bırakıldı.15 Böylelikle 1980’lerden bu yana dinsel ve laik kesimler arasında 
sürekli bir gerilim konusu oluşturan başörtüsü meselesi, daha öncekilerin aksine, 
dinsel kesimlerin talepleri doğrultusunda; ama demokratikleşme süreci içerisinde 
bir çözüm noktasına ulaştı. Söz konusu yasağın kaldırılması diğer taraftan laik 
kesimlerin endişelerinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyordu. Özellikle din ve 
devlet arasındaki çizgilerin belirsiz hâle gelecek olması ve bir şeriat devleti tehli-
kesi bu endişeler arasında öne çıkıyordu. Nitekim CHP başörtüsünün devlet da-
irelerinde serbest hâle getirilmesini laik cumhuriyete karşı ağır bir darbe olarak 
nitelendirdi.16

Atılan bu adımın ardından bu konuda başka bir gelişme daha yaşandı; Ak 

15 Humeyra Pamuk, “Turkey Lifts Generations-old Ban on Islamic Head Scarf”, http://www.
reuters.com/article/2013/10/08/us-turkey-headscarf-ban-idUSBRE99708720131008

16 “Why Turkey Lifted Its Ban on the Islamic Headscarf?”, http://news.nationalgeographic.
com/news/2013/10/131011-hijab-ban-turkey-islamic-headscarf-ataturk/
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Parti’li bazı kadın milletvekilleri Hac dönüşlerinde Meclis’e başörtülü olarak gir-
me kararı aldılar. Bu konuda Meclis’te tartışmalı bir ortam yaşanmasına karşılık, 
CHP bunu engelleme yolunu seçmedi ve sonuçta bu konuda da Türkiye’de tarihî 
bir duruma şahit olundu. Bu durum aynı zamanda Nisan 1999’da yaşanan Merve 
Kavakçı krizinin aşılması noktasında da bir ilk adımı oluşturuyordu. Türkiye’deki 
seküler ve dinsel kesimler arasındaki mücadelenin en görünür bir kısmı böylelikle 
2013 yılında dinsel talebin ağırlık kazandığı yeni bir seküler-dinsel görünümü de 
beraberinde getirmiş görünmektedir.

Türkiye’de bu yıl içerisinde dinsel bakımdan birtakım gelişmeler de Alevilik 
tartışmaları etrafında gerçekleşmiştir. 2013 yılında da Alevilik noktasındaki ge-
rilimli tartışmalar yerini korumaya devam etmiş, özellikle cemevleri tartışmala-
rı gündemde kalmıştır.17 Ancak kayda değer iki gelişmeden söz edilecek olursa, 
bunların birincisi Alevi açılımı ile ilgili adımlar atılmasına iki yıllık bir aradan 
sonra yeniden karar verilmiş olmasıdır. Özellikle Alevi kesimlerin cemevlerinin 
yasal statüye kavuşturulması ve böylelikle de cemevleri için yapılan harcamaların 
kamu kaynaklarından karşılanması yönündeki taleplerine olumlu bir karşılık ve-
rilmesi yönünde bir irade ağırlık kazandıysa da bu konuda Tekke ve Zaviyelerin 
Kapatılmasına dair kanunun oluşturduğu engel hususu da gündeme geldi ve çe-
şitli tartışmalar ortaya çıktı. Ancak özellikle cemevlerine ibadethane statüsü ta-
nınması yönündeki taleplerin getireceği sonuçlar konusunda bir direnç noktası 
varlığını sürdürüyordu.

İkinci bir önemli gelişme cemevi-cami projesi olarak kamuoyunun gündemine 
geldi. Fethullah Gülen’den gelen fikir, İzzettin Doğan tarafından da destek buldu. 
Fikir aynı yerde bir cami ve cemevi inşa edilmesini hedefliyordu. Özgün bir giri-
şim olarak 2013 sonbaharında bu cami-cemevinin temelleri Ankara Tuzluçayır’da 
atıldı. Bu durum karşısında iki taraftan farklı tepkiler ortaya çıktı. Sünni kesim 
tabanında kayda değer bir tepkiden söz edilmemekle birlikte bir dinin iki mabedi-
nin olamayacağı türünden düşüncelerle bu duruma karşı olumsuz görüşler serde-
dildi. Alevi kesimde ise İzzettin Doğan ve çevresine karşı sert tepkilerin oluştuğu 
görüldü. Bazı kesimler bunun bir asimilasyon girişimi olduğunu özellikle vurgu-
luyorlardı. Temel atılması öncesinde de Alevilerin tepkisiyle Tuzluçayır sokakla-
rında olaylar çıktı. Bu projeyle ilgili gözden kaçırılmaması gereken başka bir boyut 
da fikrin Gülen, dolayısıyla Cemaat orijinli oluşuydu. Bunun ifade ettiği simgesel 
anlam, Ak Parti hükümetinin yaşam tarzlarına karışma yönünde şiddetli protes-
tolarla karşılaştığı bir vasatta Cemaatin farklı kültürlerin bir aradalığı noktasında 
projeler üreterek belli mesajlar vermesi şeklinde bir görüntünün oluşmasıydı.18

2013 yılına damgasını vuran bir başka gelişme ise İlâhiyat fakülteleri alanın-
da görülen yeniden düzenleme girişimleri oldu. 15 Ağustos 2013 tarihinde YÖK 
Genel Kurulu’nda kabul edilen İlâhiyat Fakülteleri müfredat değişikliğine bakıl-
dığında felsefe, sosyoloji ve psikoloji dersleri başta olmak üzere geleneksel olarak 
yerleşmiş çok sayıda dersin tamamen kaldırıldığı, önemli bir kısmının da olumsuz 

17 2013’te bu konuda gündemle ilgili olarak Boğaz’a yapılması plânlanan üçüncü köprüye Ya-
vuz Sultan Selim adının verilecek olmasının Alevi kesimlerinde uyandırdığı şiddetli tepkile-
ri de eklemek gerekir.

18  Bkz. Vahap Coşkun, “Cami-Cemevi ve Asimilasyon”, Radikal 2, 22 Eylül 2013.
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müdahalelere konu edildiği görülüyordu. Buna karşılık geleneksel din bilimleri 
ile ilgili dersler ve bunların saat dağılımlarında artışlar yapılması hedefleniyor, 
bu fakültelerin dekanlarının bir araya getirildiği koordinasyon toplantılarında 
bu hususta yoğun bir gayret sarf ediliyordu. Ayrıca ilâhiyat alanında açılan yeni 
fakültelerin anabilim dalları da son derece olumsuz müdahalelerle karşı karşıya 
bırakılıyordu. Bu arada yeni açılan fakültelerde İslâmi İlimler Fakültesi olarak ilân 
edilenlerle yetinilmeyerek İlâhiyat adının kaldırılması hedeflenmişti.19

Bu durum çok geçmeden medyada yankı buldu ve yaygın ve kapsamlı eleştiriler 
dile getirildi. İlâhiyat fakültelerinden öğretim elemanlarının harekete geçmesi ve 
medyada çeşitli tepkilerin ortaya çıkması sonucunda YÖK Genel Kurulu kararla-
rını geri çekti ve böylelikle geri adım atmış oldu. Böylece Türkiye’de önce Osmanlı 

19  Eğitim-Bir-Sen, farklı illerden ve ilâhiyat fakültelerinden akademisyenleri bir araya geti-
rerek söz konusu müfredat değişikliği ve ilgili gelişmeleri konu alan bir çalıştay düzenledi. 
2013 sonbaharında Ankara’da gerçekleştirilen İlâhiyat Çalıştayı’nda getirilen öneriler şöy-
leydi: 

 -YÖK Genel Kurulu’nda alınan kararla ortaya konulan son müfredat değişikliği, akademik 
özgürlük açısından, kamuoyu nezdinde bir sıradanlaştırma, değersizleştirme ve dayatma 
algısı oluşturmuştur.

 -Alınan bu kararla üniversitelerin ve ilâhiyat fakültelerinin özerkliği tartışılır hâle gelmiştir. 
Gerçekte ders müfredatı YÖK’ün değil, fakülte ve üniversitelerin ilgili kurullarına bırakıl-
ması gereken bir husustur.

 -Kabul edilen bu ders müfredatı, ilâhiyat fakültelerinin akademik bakımdan zenginleştiril-
mesine yardımcı olacak çeşitliliğe değil, tek tipleşmeye yol açacaktır.

 -Yeni müfredatla getirilen ders programı yüksek din öğretimi düzeyinin oldukça gerisinde 
kalmaktadır.

 -İlâhiyat fakülteleri sadece din hizmetleri alanında görev alacak insan yetiştirmeyi hedefle-
memekte, ayrıca daha geniş anlamda güncel karmaşık problemlerle yüzleşebilen entelektü-
el bireyler yetiştirmeyi de amaçlamaktadır. Oysa bu müfredat, söz konusu gayenin gerçek-
leşmesini engelleyici bir nitelik taşımaktadır.

 -İlâhiyat fakültelerinde Tefsir, Hadis, Tasavvuf, İslâm Hukuku gibi İslâmi ilimlerin derin-
liğine ve sağlıklı bir biçimde anlaşılabilmesi için Kelâm, Mezhepler Tarihi, Felsefeye Giriş, 
Felsefe Tarihi, İslâm Ahlâk Felsefesi, İslâm Tarihi, Sanat Tarihi, Dinî Musiki, Din Sosyolo-
jisi, Din Psikolojisi ve Din Felsefesi alanlarının öğrenimine ihtiyaç vardır. Oysa yeni müfre-
dat, bu ihtiyacı karşılamaktan yoksundur.

 -Yeni müfredatla ortadan kaldırılan ya da oldukça sınırlandırılan dersler programda yer 
almadığı takdirde ilâhiyat fakültelerinden kültür, medeniyet ve tarih bilincine, olayları tahlil 
edici, çözümleyici ve tenkit edici yaklaşıma sahip mezunların çıkması oldukça zor olacaktır.

 -Hazırlık sınıfları yeniden düzenlenmiş, ders kredileri artırılmış ve ders içeriklerine müda-
hale edilmiştir. Oysa hazırlık sınıfının müfredatı da fakültelerin ilgili kurullarına bırakılma-
lıdır.

 -İlâhiyat fakülteleri öğretim elemanlarının yurtdışı akademik görevlendirmelerinde ülke 
kısıtlaması getirilmemelidir.

 -Son yıllarda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında ilâhiyat fakültelerine 
yapılan araştırma görevlisi atamalarının gerçekte anabilim dallarının iradesi dışında adalet-
siz bir şekilde yapılması, fakülteler içinde ciddi bir sorun teşkil etmektedir. ÖYP kapsamın-
da verilen bu kadroların anabilim dalları arasında adil bir şekilde dağıtımının yapılmasına 
özen gösterilmelidir.

 -Mevcut İlâhiyat Fakültesi isimleri korunmalıdır.   
 Bkz. www.egitimbirsen.org.tr/manset-haberleri/ilahiyat-calistayi-

onucbildirgesi/2332/#sthash.VXMeCfsY.dpuf
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geleneğinden gelip müdahalelere uğrayarak seküler istikamette yeniden yön ve-
rilen ve yakın zamana kadar da bu doğrultuda bir gelişim gösteren ilâhiyat eğiti-
mi, günümüzde nicelik ve nitelik itibariyle birtakım önemli değişimlerden geçme 
aşamasına gelmiş görünmekle birlikte İlâhiyatın laik kültürel katmanlarda mı, 
yoksa yeni dinsellik ve geleneksellik doğrultusunda mı düzenleneceği noktasın-
da farklı görüş ve girişimlerin varlığının devam ettiği görülmektedir. İlâhiyat her 
iki kutup tarafından kontrol altında tutulmak istenen bir alan görünümündedir. 
Türkiye’de katılımcı süreçlerin gelişmeye başlar göründüğü bir ortamda İlâhiyat 
fakülteleri konusunda eskiden farklı çizgiler üzerinden yürütülen mücadelelerin 
bu sefer karşı bir akım tarafından üstlenilmesinin getirdiği sivilleşme ve çoğullaş-
ma sorunu, 2013 yılındaki bu gelişmelerle yeniden teyit edilmiş bulunmaktadır. 
Bu da Türkiye’de devam eden seküler-dinsel çekişmelerin değerlendirilmesinde 
İlâhiyatçı aktörlerin etken olmaktan ziyade, edilgen rollere mahkûm olmaya de-
vam edecekleri anlamına gelmektedir.





şiir

Hayriye Ünal





2013’TE ŞİİR
Hayriye Ünal

Giriş

2013 yılında, son yıllarda başlayan bölgesel bir durum belirginleşti; İstanbul’un 
edebiyattaki belirleyiciliği ortadan iyice kalktı, Ankara ve Anadolu illeri atağa geç-
ti. Ancak İstanbul yayıncılığı, şüphesiz ilişkiler sarmalı sayesinde, TV ve gazeteler 
tarafından daha iyi destekleniyor. Buna rağmen kuşkusuz internetin de sayesinde 
ve özellikle nitelikli üretim konusunda taşranın insana zaman tanıması sebebiy-
le, edebiyatta taşra-merkez ayrışması iyice belirsizleşti. Kuşbakışı bir yargı olarak 
saklı tutulmak kaydıyla, şiir niteliği açısından Anadolu bir adım önde görünüyor.

Belirginleşen ikinci bir husus daha var. Şiir dünyasında gençlik her zaman 
önemsenmiştir. Ancak son yıllarda gençlerin de bu avantajın farkında olması 
nedeniyle şiirde yaş nedeniyle oluşan statüler sarsıldı. Edebiyatta 2000 sonrası 
başlayan hiyerarşi bozulmalarına (sıradan / özel, şair / okur, cahil / bilgili hiye-
rarşi bozulmaları gibi) genç-yaşlı hiyerarşisinin bozulması da eklendi. Gençlerin 
hemen hiçbir şey öğrenmeden iddia sahibi olmaları gibi vahim sonuçları da olan 
bir değişimdi bu.

2013’ü önceki yıllardan ayıran en önemli olay, bu yıla damgasını vuran, Mayıs 
sonunda başlayan Gezi olaylarıydı. Gezi Olayları Türk solunda bir rüyayı canlan-
dırdı. Devrim rüyasını onlara anımsatan yüzlerce sokak olayı yaşandı. Edebiyat 
dergilerinin olguya bakışı dikkate değer ve değerlendirilmesi gereken bir tablo 
oluşturdu.

Gezi olayları patlayana kadar havada çok somut olmayan bulutsu bir endişe 
dolaşıyordu. Verileri henüz somutlaşmamış bir iktidar / baba / tanrı modeli ken-
dini hissettirmeye başlamıştı. Özellikle samimi edebiyatçıların “iktidar” kaygıları 
uç vermeye başlamıştı; çünkü hükümet, tuhaf şekilde sokakta bir iktidar şeklin-
de değilse de, bazı söylemleriyle “okumuş” kesime batmaya başlamıştı. Sanırım 
bunun uyarıcı bir etkisi var edebiyatçı üzerinde. Dergilerde hava, geziden bayağı 
önce çok net olmayan diskurlarla siyasallaşmaya başlamıştı. Bir sıkıntı vardı; ama 
tam tanımlanamıyordu.

Edebiyatçının öteden beri ezberidir şu: Muhalif olacaksın. Doğru. Ama kime? 
Buyurgan tavırlarıyla Başbakan da kendine karşıt arayan (baba arayan çocuksu) 
tavra. Olayın parkta başlaması da tarafları masumiyet hiyerarşisine rahatça yer-
leştirebilirdi. Park her zaman hemen her kültürde bir masumiyet metaforudur. 
Simgeler bu tür toplumsal birliktelikler / hareketler için önemli. Katılımcılarının 
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düşünme biçimi olarak oldukça soyut baktıkları olaylar esnasında dergilerde izle-
nebiliyordu.

Özlenen birliktelik, karnaval coşkusu, gelenekten uzak kesimlerin ritüel ihti-
yacı vb. doğal insani ihtiyaçların alanlara sevk ettiği kişilerin çokluğu şaşırtıcıy-
dı. Bunun ciddi bir ritüel ihtiyacından kaynaklandığını düşünüyorum. Süreyyya 
Evren Birikim’e yazdığı yazıda şenlikten bahsediyordu “Çocukluğumuzun pana-
yırlarına, üç halka yirmi beş kuruşlarına, annenin elinden tutmalarına…” dönül-
dü. Şimdi bunlar tabii gerçekçi bir bakışla bakıldığında çok çocuksu, güzel şeylere 
özlem, ütopyalara duyulan özlemler, anlaşılabilir özlemler. Önünü ve sonunu dü-
şünmediğinizde bir rüya olarak güzel görünen şeyler. Karnaval ruhsal bir ihtiyaç-
tır. Ben tüm olanları oyun oynama özlemiyle anlayabiliyorum.

Toplumumuzdaki çocuksuluk ilk kez benim söyleyeceğim bir şey olmasa gerek. 
Ergenlik sıkıntısı ve babayla çatışma, iktidara baba yaklaşımı sergileme kendini 
de “çocuk” addetmeyle yakından ilgili olsa gerek. Garip bir “karşılıklı belirleme” 
söz konusuydu. Başbakan kürsüde “azarlıyor”, insanlar da sokaklarda “yaramaz-
lık” yapıyordu. Sokakta “kendini yetişkin addetme” görülmedi; örneğin şair Gülce 
Başer, Twitter’da “ülke Yeşilçam filmlerine döndü, iktidar alenen üvey baba” yaz-
mıştı. Burada üveyi vurgulaması, akla öz evlâtların da olduğunu getiriyordu. Ama 
ondan da önemlisi kötüleyerek de olsa iktidara biçilen “baba” payesiydi. Ben bu 
dilin bilinçaltını deşifre ettiğini düşünüyorum.

Detaylarını burada vermek güç; fakat dilin algıya hükmetme gücünü idrak ettik 
bu süreçte. Her şey isimlendirmeyle halloluyordu. Dil çok önemlidir, dil ideolojiyi 
de taşır, masumlaştırma gücüne de sahiptir, itham etme gücüne de. “Gezi ruhu” 
diye sokakta hissedilen karnaval coşkusunu isimlendirmek (böylece kesinleşmiş 
bir değer olarak takdim etmek) onu -içerdiği şiddete rağmen- masum yapmaya ye-
tiyordu. Tahrip edilen şeyler, halkın malına zarar gelmesi, basılan bir galeride sa-
nat eserlerinin parçalanması bu isimlendirmenin içinde kolayca eriyip gidebilirdi. 
Dergiler ve alelacele basılan Gezi kitapları ile pekişen dilin itham etme gücü, bir 
kesimin elindeyken karşı çıkan herkes de hemen isimlendirilip olası yanıtlarının 
içeriği önemsizleştiriliyordu. Sessiz kalanlar bile Gezi ruhuna uygun “konuşturul-
ma faşizmi”ne maruz kaldı. Kültürel sahadan dışlanma korkusu, tarafsız kimseleri 
bile iki anlama da çekilebilecek sözlerle konuşmaya mecbur etti. Dili kullanan, 
kendini dilin dergiler aracılığıyla “sahib-ül yed”i konumunda gören koloni tarafın-
dan “Yandaş” olarak sıfatlandırılma korkusu tarafsız yazarı da koloniye çekti. Ezici 
bir çoğunlukta edebiyatçıya fikrî ve siyasi bakımdan güven duyulmasının zorluğu 
ortaya çıktı. Şairler fikir üretme, olanı biteni anlama konusunda hepten çuvalladı-
lar, hepsinin bir tür vecd hâli ile davranış sergilemesi, tutarsızlığı şaşılasıydı.

Aşağıdaki kısımların hazırlanışında, dergi ve malzeme toplama kısmında, diz-
gide; şair arkadaşlarım Ümit Güçlü, Ertuğrul Rast ve Sümeyye Betül bana yardım 
ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum. 

2013 Kitapları Arasında

Her yıl düzenli şiir kitabı yayınlayan bir yayınevi de Hece. Bu yıl Şenol Korkut’un 
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İrade adlı ilk kitabı, Celâl Fedai’nin 6 şiir kitabından biri olan Prensesleri Geri 
Çağırın, Yahya Kurtkaya’nın Azalan Kuş Nüfusu, Ömer Aksay’ın Sahte Siyah, 
Erdal Çakır’ın Hüznün Efendisine, Hüseyin Atlansoy’un Gösteri Uçuşu kitapları 
yayınlandı.

Atlansoy, yeni kitabında da şiir tarzını sürdürdü, hikmetli söyleyişleri, yeryü-
zünde uzun yaşamış birinin bilgece deyişleri, kolay söylenmiş hissi yaratan mısra-
ları bu kitabında da yer aldı. Tek başına da anlamlı ve kendi içinde tutarlı, tartış-
maya da açık anlamında aforizma mısralar da yaratıyor Atlansoy.

Şenol Korkut İrade’de yıllardır yazdığı şiirleri topladı. Olgun bir ilk kitap 
İrade. Serbest ölçülü şiirleri varsa da genelde hece vezniyle yazıyor Korkut. Hece 
vezninin getirdiği kolaylık hissi yok Korkut’un şiirlerinde. Tümörüne ad koymak 
onun şiir yazışı. Felsefi derinliği ile, sözün tasannua varan gösterişiyle, kelime da-
ğarcığının zenginliğiyle ve hesaplanmamış uzak anlamları (tevriye) ile okunası ve 
üstünde uzun uzun düşünülesi bir ilk kitap İrade.

Azalan Kuş Nüfusu (Hece yayınları) Yahya Kurtkaya’nın ikinci şiir kitabı. İki 
kitabında da kolayca takip edilebilecek bir kelime haritası oluşmuş Kurtkaya. 
Cöntürk’ün deyimiyle ‘kelimelerin diziliş biçimi duygusu’nu yakalayabilmiş. 
Şiirinin kişiliğini oluşturduğunu görüyoruz şairin. Sezgilerle yazılan bir şiir dene-
bilir, biçim denemeleri, şiirin akışına engel olacak rasyonel bir müdahale hemen 
hemen yok. Yoğun bir iç ritme sahip, yaşıtlarına kıyasla olgun bir söyleyişi var. 
Doğu-Batı gerilimini taşıyan bir şair Kurtkaya. Şahit oldukları ve diledikleri çatı-
şıyor. Böylece çağ eleştirisini ve gelecek ‘iyi’ özlemini şiirine taşıma imkânı yaka-
lıyor. Onun bütün bir poetikasını ‘ses’ üzerinden temellendirerek kavrayabiliriz. 
Hiç susmayan; fakat bazen uzaklaşan, yavaşlayan, bazen de çok yakından gelen, 
kuvvetlenen bir ritimle eşgüdümlü bir ses bu.

2013’te Muzaffer Tayyip Uslu’nun ilk baskısı 1945 yılında yapılmış Şimdilik 
kitabının yeni baskıları yapıldı. Yıl içinde erken ölmüş olan Uslu’yla birlikte Rüştü 
Onur’un da hayatının anlatıldığı Kelebeğin Rüyası filmi gösterildi sinemalarda. 
Şiirin şair hayatında nasıl bir yeri olduğuna dair iyi bir gösteriydi film. Kitlelerin 
şairleri nasıl harcadığı; ama şiiri nasıl da kutsadığına dair de iyi bir kanıttı. 
Şimdilik kitabının ilk baskısına sunuş yazan Muzaffer Soysal, o yıllarda şiirin nasıl 
görüldüğüne dair ipucu da veriyor yazısında. “Şiirimizde, şimdi katıksız bir in-
san hayatı yaşanmakta ve yaşatılmaktadır.” Uslu’nun şiirleri, hayatı bir peyzaj gibi 
görmeye yatkın bir gözün şiirleri. Acıya dayanıklı kılınmaya çalışılmış bir ruhun, 
gülümseyerek bakma gayreti hissediliyor. Garip şiirinin minör bir politikayla kö-
tülük düşüncesinden iyice uzaklaşmış versiyonu denebilir. Hakikat sevgisi olan, 
gündelik gerçekleri de seven, sembolizmden uzak durmaya çalışan bir şair. Şiirin 
teşbihler ve mecazlar içinde yüzmesine karşı eleştirel tavır takınmıştır.

Beni Sorarsan (YKY) kitabında “Ağır, çok ağır bir dünya”dan sesleniyor Gülten 
Akın. Yaşlanmanın ve hastalığın ağırlaştırdığı bir dünya bu. Hazır dağarcığını 
kullanarak yazıyor ve bu nedenle klişe söyleyişe düşüyor. Beni Sorarsan Akın’ın 
şiir birikiminde yeni bir sıçrama olamayacak kadar eskil bir dile sahip. Kitapta 
diri görünen bir gözlem, hastanede insanın nesneleşmesine dair gözlemidir şai-
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rin. Tıbbın kurduğu iktidarı her hücresinde hissetmiş gibidir. Gülten Akın daha 
evvelki şiirlerinde de olduğu gibi insanın erdemli bir insan olması gerektiğinden 
hareket ederek böyle bir kalkış noktasından söz alıyor. İşlediği en önemli suç belki 
de şiir olan bir “doğru” cetveline sahiptir.

Bu ikisinden başka YKY’den çıkan Cevat Çapan ve Mehmet Can Doğan’ın şiir 
kitapları dikkate değerdi. Yazılı Kâğıt Yayınları’ndan Aydan Yalçın, Orhan Göksel, 
Tayfun Gerz, Abdulkadir Budak’ın şiir kitapları çıktı. Henüz 1989 doğumlu olan 
Tayfun Gerz, tek şiir kitabı Erkenden Dünya kitabını göremeden kalp krizinden 
vefat etti. “Ben şiirlerimi ölmüş ustalara gösteririm” diyen Gerz’in şiir dili henüz 
olgunlaşmamış bir lirizmin eşiğindedir.

Abdulkadir Budak, Okyanus Görmüş Gemi’de (Yazılı Kâğıt Yayınları) merke-
zinde kendi beni olan, yıllarla sadeleşmiş, hayata anlayışla yaklaşan bir öznenin 
şiirini yazıyor. Bilgelik ve veciz söz söyleme gayreti göze çarpıyor. Belki yaşın ge-
reği (sık sık yaşlandım ifadesi geçiyor şiirlerde) nostalji, iç geçirme ve geçmişin 
şiirde diriltilmesi arzusu yanında, bir tür tüm ömrün iç muhasebesi var. İki yüz 
yıl arasında yaşadım // Kendi ağlarına takılan örümceği / En iyi ben anladım, 
ayaklarım bağlıydı. (“Neye Yarar Tecrübe?”) Bu şiirdeki adın da anımsattığı gibi 
kendini tanımanın tadını da yansıtıyor şiire. Şiirin evrensel ruhuna uygun şekil-
de kendi tecrübesini yer yer insanlığın tecrübesiyle özdeşleştiriyor. Fakat şiirin 
Türkiye’deki tecrübesi, şairin bu naif tecrübesini alt edecek bir hoyratlıkta sürü-
yor. Keşke kapağa şairin kendi fotoğrafını koymasa yayınevleri. Hayatta olmayan 
şairlerde ve toplu şiirlerde kapakta şairin fotoğrafı uygun düşebilir; fakat yeni şiir 
kitabında şair fotoğrafı şiirin ruhuna aykırı düşüyor.

Dedalus Yayınları genç şairlerin ilk kitaplarını yayınlıyor. Kadir Yanaç, Ufuk 
Akbal ve Nazmi Cihan Beken’in kitapları da bu yayınlar arasındaydı. Serkan 
Türk’ün Her Şeyin Güzel Olma Nedenleri ve Kenan Sarıalioğlu’nun Temmuz 
Sağanakları da Dedalus’tan çıktı. Beken’e ait Ci geçen yılın sonunda yayınlandı; 
fakat bu yılın başında okurun eline geçti.

Nazmi Cihan Beken başkasının sesine açık olmayan bir şiirsel hücrede yaratığı 
şiirleri Ci adlı ilk kitabında (Dedalus Yayınları) topladı. Şiirsel hücrenin hayattaki 
izdüşümü odadır. Oda hem tek kişilik hücre, hem de Ci adlı evrenin eşleniğidir. 
Odanın yer şekilleri, tarihi, bölgeleri, iklimi vardır. Beken’in kitaptan sonra yazdığı 
şiirlerde odanın rolü artacaktır. Odanın ortasındaki bu krallığa âdeta hiç gün ışığı 
vurmamaktadır. Odanın ortasında çukurdadır, “anlam vuran” başka bir odaya bir 
gizli geçidi yoktur bu odanın. Odadan çıkacak bir ışık varsa bu da ölümün ışığıdır; 
“bir mil karanlık”tır, bu odada neşe aranmamalıdır; oda, “kara toz biçiminde”dir; 
bu oda dünyaya sanki tesadüfen düşmüştür. Odaya yönelik bu obsesif merak / 
belki de zaruret odanın iç sınırlarını yıkar, odayı şiire doğru açar. Oda arzu yüklü 
kalır, sonsuzca yinelenen bir açılma / kapanma sembolü hâline gelir. Oda nabız-
dır. Onu tamamlayan parçaları bulunamayan bir puzzle parçasıdır oda. İçerdiği 
her şeyle birlikte kendisi olmaktan vazgeçemediği için, ona zemin olan dünyayla 
birleşemez. Odada geçerli tek kanun Oda kanunudur.

Ebabil her zaman şiir yayıncılığında seçkin davranıyor. Bu yıl da 3 şiir kitabı 
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çıkardı. Murat Çelik’in ilk kitabı İhtimal Cüce de bunlar arasındaydı.

Türkiye’de görsel şiire dair gündem, her nedense ilginç geldiği için midir bilin-
mez, birçok merkez ve taşra dergisine konu olduğu hâlde daha sonra bir kenara 
koyuldu. Bu yıl görsel şiir içeren 2 kitap yayınlandı. Birisi Necmi Zekâ’nın Irgala 
Dur-Yadırga Dur kitabı, diğeri de Liman Mehmetcihat’ın Haplayın Şunu Feodal 
(Ebabil Yayınları). Mehmetcihat’ın kitabı dizeli şiirler de içeriyor. Dizeli şiirlerin-
de Mehmetcihat’ın bıçkın romantizminin yanı sıra klişeye karşı uzak mesafeden 
nokta atışları dikkati çekiyor. Postmodern dönemin edebiyata yansıması birçok 
bakımdan bu kitapta izlenebilir; hafif acılı bir ironiye yaslı şiirlerin dünyanın bir 
görüntüden ibaret olduğu şeklinde felsefi bir arka plânı var. Şair, Baudrillard’ın 
simülasyon evreni dediği bir evreni içselleştirmiş görünüyor.

Modernizme eleştirel yaklaşan bir şair İdris Ekinci. Bu yıl Son Üç Dakika 
(Ebabil Yayınları) adlı kitabı yayınlandı. Anlamı önemsiyor. İnsana dair olan her 
şey onun şiirinin de konusudur. Dergâh’taki söyleşisinde “Şiir bir duruştur, ko-
numlanmadır” diyor. Uzun ve ağdalı tasvirli mısraları bu yüzden kuruyor belki. 
Fakat İdris’in şiirinde sıfatların kullanımını sorunlu buluyorum. Şiire bazen yük 
ediyor bazı sözcükleri. Son Üç Dakika bu yönüyle bir ilk kitap acemiliği taşıyor. İlk 
kitabı için daha önce “anlam uğrundaki savaş ve eskizden uzaklaşma çabası”nın 
sürdüğünü söylemiştim. Şimdi de bu kitapta anlama iyice iman edildiğini, deney-
den de iyice uzaklaşıldığını söyleyeceğim. Bu minvalde iki kitap arasında -kitabın 
vaitkâr isminin aksine- bir sıçrama belirginleşemiyor.

Şairlerin kendi kitaplarını yayınlaması edebiyat kastlarına girmek açısından bir 
dezavantaj. Kendi yayınları olanları temin etmek de zor. Hele adı bilinmeyen bir 
şairin ilk kitabıysa. Seyit Pelitli’nin Şizofren İstikamet kitabı da kendi yayını. Buna 
rağmen baskısı tasarımı kapağı oldukça güzel. Mütevazı dergi Ayna İnsan’daki 
şiirleri ile dikkatimi çeken bir şair Pelitli. Lirizmin umutsuz tarafından ve kişisel 
hikâyesinden besleniyor. Karanlığın içine yayılma hızını seviyor. Şiirlerinin me-
lodrama kaçan yerleri için eleştirilmeye ve pürüzlerini gidermeye ihtiyacı var. Bir 
ilk kitap için yine de Şizofren İstikamet’e yüklü bir kitap denebilir. Sıfatlar, renk-
ler ve gibi / sanki türü teşbih ifadelerinden arındığı oranda şiire yaklaşıyor.

Artshop Yayıncılık’tan pek ismini duymadığımız kişilerin şiir kitapları da çıkı-
yor. Bu yıl Pelin Batu ve Sadık Yaşar’ın şiirleri yayınlandı.

Sadık Yaşar, Boyalı Çalgı’da (Artshop) görüntü ve detayları, sokak manzarala-
rını, hayatın getirdiği sahneleri yığmak suretiyle şiiri kuruyor. Çoğu zaman nesnel 
bir şekilde süren bu işlem esnasında bazen şiirin ucunu kaybediyor. Fakat gizli 
bir etiği, kendini ortaya atmayan bir yiğitliği, üstünde çalışılmamış bir dürüstlük 
önerisi var. Dünyayı okuyor ve dünyaya şerhler düşüyor. Şikâyetçi; fakat müdaha-
leci değil, bağırmıyor; fakat medeniyete inanmıyor da. Şiirlerinin ortak düzlemi 
başka insanlarla aynı yöne baktığında görmeyi dilediği bir sahicilik arayışı dene-
bilir. Buna o kadar kapılmıştır ki şiiri şiir içinde teknik olarak terk eder. Şiirinin 
öznesinin gelişkin, evrensel bir özne olmaya çok müsait olduğu söylenmelidir. Bu 
şiirin en önemli gereksinimi, yakın okumaya tabi tutulması, eleştirilmesi, geri bil-
dirim almasıdır.
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Okur Kitaplığı da yeni bir yayınevi olmasına rağmen yayıncılıkta atak, seçimleri 
konusunda belki itirazlar geliştirilebilir. Yıl içinde 4 şiir kitabı çıkardı. Bunlardan 
ikisi Mehmet Aycı’ya aitti.

Mehmet Aycı üretken bir kalem. İki ay arayla iki şiir kitabı yayınladı. Bunlardan 
Zeliha’nın Ön Dişi adını taşıyan bir haiku defteri idi. Şairlerin farklı denemelere 
girişmesi doğru bir tavır. Haikular 3’er mısradan oluşuyor. Bu kısa ifade alanına 
yer yer imge, yer yer de aforizma yerleştirmiş Aycı. Naif gözlemler, kesik ibareler, 
tecrübeyle karılmış bilge edası kitapta sırasız şekilde haikularla sergileniyor.

Fatma Şengil Süzer’in ikinci şiir kitabı Söyle Sessizlik (Okur Kitaplığı), oku-
yucuyu zorlamayan, kolay anlaşılır, içine kolay nüfuz edilebilir bir dille kaleme 
alınmış, dünyada bulunuşun kırılgan yanını anlatan şiirlerden oluşuyor. Üslûp 
açısından kopuştan ziyade, kültürel süreklilik içinde yer alıyor kitap. Türk şiirin-
de en çok Asaf Halet Çelebi ile bağlantısı kurulabilir. Bu şiirlerde insana ve söze 
güven duyuluyor hâlen. Bu anlamda şair masumiyet içinde konuşuyor. Aşk ta-
savvufi denebilecek bir tek yönlülükle işleniyor. Kudretli el ile kurulan bağın bir 
yansıması aşk. Diyalektik değil. Bu şiirdeki enerji, patlamalar hâlinde değil, daimi 
ve sabit olarak dışa yansıyor. Sakin bir anlatımı var. İnişler, çıkışlar, sesin yük-
selmesi, birden kesilmesi gibi dikkat çekici durumlar hemen hemen hiç yoktur. 
Eleştirel değildir. Tarihsel notlar düşmüyor, coğrafi konumu belirsiz. İnsan bedeni 
de olabildiğince görünmezleştirilmiştir. Bu anlamda zihinsel insan denebilir şiir-
de konuşan kişiye. İçerik olarak da itidalli ve aşırı uçlarda gezinmeyen şiirlerden 
oluşuyor. Hayattan çok ölüme, bugünden çok geçmişe, dünyanın batısından çok 
doğusuna yakındır. Bu anlamda klâsik bir duyarlılığa sahiptir. Anlık deneyimden 
çok bütüncül ve anlamı kavranmış tecrübenin şiiridir. Kayıp bir dünyaya duyulan 
özlemin şiiridir. Bu dünya sert, şiddetli, savaşçı değildir; yumuşak, kederli ve sa-
bırlıdır.

Dikkat Köpük (Okur Kitaplığı) Mustafa Muharrem’in beşinci şiir kitabı. Büyük 
oranda haksızlığa uğramış veya gereğince dikkate alınmamış bir bizin sözcüsü ola-
rak konuşuyor. Bir ucu çocukluğa yaslanan uzun bir hikâyenin anlatıcısı olarak. 
Klâsik bir üslûp zemininde alışılmadık bağdaştırmalarla ilgisiz nesneleri, durum-
ları yan yana koyuyor. Kitabın adı da bu zıtlığın açığa vuruluşu. Şair, sebebi açık 
edilmeyen bir sitemle yöneliyor dünyaya. Özellikle renk, sıfat kullanımında klişe-
den kaçamıyor Muharrem. Bu kitabın şairin şiirinde bir sıçrama olmadığı söyle-
nebilir.

Necmi Zekâ bu yıl Irgala Dur-Yadırga Dur (Dirimart) adlı kitabı çıkardı. 
Necmi Zekâ daha önce yazmıştım; maddesel dış dünyayla “doğrudan” konuşma-
ya girişmeyen, düşlemsel iç dünyasının bir çevirmeni olarak söz alan bir şair. Bu 
kitapta da şiirsel alışkanlıklarını belli oranda kullanıyor. Fakat bu defa olgun bir 
bakışla çocuksu hayreti şiirleştirmiş. Büyük boy ve renkli basılan kitapta görsel 
şiirler dikkati çekiyor. Fakat görsel şiirle dizeli şiirin birbiriyle yan yanalık ilişkisi 
açıklamasız duruyor.

160. Km Yayınlarının küçük ebatlı şiir kitapları dikkat çekiyor. Bu yıl Necmi 
Zekâ ve İzzet Yasar’ın kitaplarının yeni baskıları yapılırken genç şairlerin de ki-
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tapları yayınlandı. Rıdvan Gecü, Mehmet Davut Özdal, İlker Şaguj, İsahag Uygar 
Eskiciyan ve Güntan’ın ilk baskısı olan şiir kitapları yayınlandı. Barış Özgür, Sinan 
Özdemir ve Mehmet Sait Aydın da yılın son günlerinde 160. Km’den şiir kitapları 
çıkan şairler. Özellikle Barış Özgür uzun zamandır sessizdi, kitabı sürpriz oldu.

İsahag Uygar Eskiciyan’ın Aşağıdan Seveceğim Ülkeyi (160. Km) ilk kitabı. 
1982 doğumlu Eskiciyan son 2 sene içinde dergilerde aktif şiir yayımlayarak baş-
ladı. Öfkeli, gündelik dile hâkim ve argoyla öne çıkan politik bir tavır şiirlerinin 
üslûbunu belirliyor. Yinelemeleri ustaca kullandığı söylenebilir. Dilin doğal rit-
mine müdahale etmiyor, şiirin akışını doğal ritim sağlıyor. Yer yer bitirim ağzının 
şiirde estetik açıdan irtifa kaybına sebep olduğu söylenebilir. Kitabın adı, şairin 
azınlık ismine sahip olmasını da dikkate alarak, “aşağıdan” ironisini barındırıyor. 
“Aşağı” kendisi tarafından ifade edildiğinde “aşağı”yı bir özne yapar, burada tabii 
bir aşağı-yukarı denklemini öngören biz değiliz, şair de değil, ülkede yaygın kana-
atler. Kapakta yer alan mısralar, “Ben İsahag, demek tanrının neşesi / dünyaya 
bırakıldığım günden beri ölmeye meyilli…” son yıllarda şairlerin kendilerini bir 
persona olarak kurgulamaları, bazen kendilerinin parodisi olarak kurmalarına bir 
örnek. Eskiciyan bu anlamda şiiri boyunca kendini yeniden kuruyor, âdeta ege-
men kanaate göre kendisine verilen konuma, şair olarak, söz alarak itiraz edip 
kimliğini yeniden yaratıyor: “temiziyle kirlisiyle yaşam benim” demesi bundan.

Ahmet Güntan [Parçalı Ham] Drülütt. (160. Km) kitabında hayatın mekaniz-
masını anlamış birinin gözlemlerini anlatıyor. Drülütt kitabı hacimli Parçalı Ham 
kitabının düşünsel ve kısmen de biçimsel bir uzantısı denebilir. Bu gözlemler bir-
çok kimsenin de gördüğü; fakat böyle dillendirmeyi aklına getirmediği şeyler ola-
biliyor, bazen metin anlaşılmaz ve bol çağrışımlı bir düzyazı metnine dönüşüyor. 
Politik tespiti, kahırlanmayı, içerlemiş gözlemi, eleştirel gözlemi, dışlanmış psi-
şeyi, doğa bilgesi bakışını vb. her şeyi alışkanlıkların getirdiği klişe inanışlarla bir 
arada bu kitapta bulmak mümkün. Görüşlerin tek bir çıkış noktası saptanamadı. 
Kitabın duruş açısı belirsiz. Tek bir açı olması gerekir mi? Gerekmiyor olabilir. 
Nerelerde inanılan düşüncenin nerelerde inanılmayan düşüncenin ortaya sürül-
düğü okur tarafından saptanamıyor. Bu manada ele avuca gelmeyen birtakım fail-
lerin eylediği, bir tür faili meçhul kitap denebilir Drülütt’e. “İpleri çözünce geriye 
kalan şeylerdir Drülütt” diyor şair de.

İlker Şaguj’un ilk kitabı Musap (160. Km Yayınları). Hüzünlü bir erotizmi var. 
Bir halk çocuğunun alaylı dilinden erkek olma serüvenleri de denebilir İlker’in 
şiirlerine. Zor bir hayatı şiirle katlanılır kılmaya çalışıyor. Özdal’da olduğu gibi 
bugünün sıradan bireyinin gözlemlerine o da sahip; fakat bu defa gözlemci özne 
daha katıksız bir acıya duçar gibi. Birimler arası geçişlerde başarılı sayılmaz, sür-
dürülebilir bir şiir izlenimi vermiyor; çünkü entelektüel beslenme kaynakları yok.

Maaşsız (160. Km Yayınları) Mehmet Davut Özdal’ın ikinci kitabı. Özdal ki-
taplarla değil, hayatla besleniyor. Kitabına adını veren “Maaşsız” şiiri kitaptaki en 
uzun şiir. İkinci bölümü oluşturan günlük kesitlerini tek sayarsak bu kısım daha 
uzun. “Maaşsız” şiiri her birimi ayrı bir gözlemden oluşan bir şiir. Hiçbir birim 
diğeriyle ses veya anlam ilişkisi içinde değil. Bu anlamda şiirin kişiliğini veren şey, 
bu birimlerin yapılış ortaklığı. Öznenin dünyaya çok anlam yüklemeden göz gez-



dirişi. Eleştiri yok, düşünmek yok, komik karşısında gülmek, acı karşısında eyvah 
yok, sadece tespitler sıralanıyor. Okuyanın anlayışına bırakılmış olması sözkonu-
su. Günlük kısmında ise aynı öznenin daha kontrolsüz dışavurumu var. Kitabın 
tamamı için bugüne ait bir bireyin sıradan hikâyesinin sıra dışı bir şekilde anlatıl-
ması denebilir.

Profil de düzenli şiir kitabı yayınlıyor. Suavi Kemal Yazgıç’ın Heves’i Profil’den 
çıktı. Yazgıç, geleneğe uyup münacat, naatle başlıyor kitabına. Hayat özeti ver-
meye çalıştığı hissediliyor, bir tür ömür muhasebesi yapıyor. Yazgıç’ın bireysel ve 
“içimde” ibaresiyle özetlenebilecek başlangıçlarla girdiği kendini konu edinen şiir-
lerine oranla “Hüseyin’in Doğumunu Beyan Eder”, “Müntehir Yüzbaşı…” gibi baş-
kalarının hikâyesine açıldığı şiirlerinde daha başarılı olduğu söylenmelidir. Gülten 
Akın’da olduğu gibi bu şiirin de alt alanında bir doğru cetveli olduğu hissediliyor.

Yasakmeyve son yıllarda kitap yayıncılığını hızlandırdı; fakat nitelik düşme-
si yaşadığını söyleyebilirim. Birçok ilk kitap yayınladı. Bunların arasında Cem 
Özaydın Sonrası Zaman, Emir İlhan Kovuğunda Pişekâr da vardı. 1966 doğumlu 
Zehra Betül Yazıcı’nın Kuşyemi kitabı da Yasakmeyve’den çıktı. Çok yoğun ve çok 
detaycı bir kitaptı. İnsanlığın hikâyesiyle ilgilendi. Sözcük dağarı ile masalsı, yerli 
ve yabancı klâsik anlatıların unsurları öne çıktı şiirde; at, ateş, hüma kuşu, pan, 
günah keçisi vb. Büyüye inanan bir şair diyesi geliyor insanın. Betül bu edebilik-
ten uzaklaşsa daha iyi olabilir, düşünmeden edemedim bunu. Aynı yayınevinden 
çıkan Fırat Caner’in Zeval kitabı da cesur, siyasi, insanlığın tecrübesinden nasip-
lenmiş bir şairin şiirlerini içeriyor. Fakat Caner, kendi söyleyişinin sihrine kapılıp 
üslûbu ihmal ediyor.

Burada dile gelenlerden başka Timaş’tan Kemal Sayar’ın tüm şiirleri alınmalı, 
okunmalı. Şiir kitabı yayınlayan İkaros, Pan, Yedi İklim, Şûle gibi yayınevlerin-
den de dikkate değer kitaplar çıktı. Şakir Kurtulmuş’un Yusufun Kuyusu kitabı 
(Yedi İklim), Ercan Y. Yılmaz’ın Yürüyen Siyah (Mayıs Yayınları), Şeref Bilsel’in 
Dünyanın Külü (İkaros), Hasip Bingöl’ün Poeta Non Grata (İkaros), Ayşe Sevim’in 
İşlenmemiş Suç (Şûle Yayınları), Ali Ural’ın Gizli Buzlanma (Şûle) kitapları da 
eleştirilmeli, değerlendirilmeli. Yine şiir kitabı yayınlayan Hayal, Mühür, Enis 
Batur ve Kemal Varol’u hariç tutarsak Sel, Sütun, Şiirden, Yasakmeyve, Everest, 
Yitik Ülke maalesef bir alt seviyede idi. Aykut Nasip Kelebek’in Bana Hayran 
Olsana (Usta-Çırak Kitaplığı) kitabını göremedim. Fakat kitap kapağında “lirik, 
çarpıcı, içli” denmesi bugünün şiir algısında olumsuz bir önyargı oluşturabilir.

Dergilerde Şiire Dair

Aşkar, genç bir ekibi olan, kendi şair, yazı kadrosunu oluşturabilmiş bir der-
gi. Aziz Mahmut Öncel, İdris Ekinci, Dursun Göksu, Banu Özbek, Özgür Ballı, 
Hüseyin Karacalar, Mustafa Melih Erdoğan, İrfan Dağ dergide şiirleri sıklıkla 
yayımlanan şairler. Özgür Ballı’nın başka bir genç şair İsmail Aslan’la ilgili yazı-
sı (sayı 25 Ocak-Şubat-Mart 2013); eleştirel deneme kitapları üzerine İrfan Dağ, 
Dursun Göksu, İdris Ekinci, Raşit Küçükkürtül, Yağız Gönüler’in yazdığı dosya 
(sayı 27 Temmuz-Ağustos-Eylül 2013); İdris Ekinci ile Ballı’nın yaptığı söyleşi, 
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M. R. Küçükkürtül’ün “Bir AKP Alameti Olarak Zafer Acar” yazısı (sayı 28 Ekim-
Kasım-Aralık 2013) şiire dair dergide okunması gereken metinlerdi.

Ayna İnsan, Fatih Yavuz Çiçek’in editörlüğünde üç aylık periyotla yayınla-
nıyor. Yaşar Bedri dosyası yaptı Ayna İnsan (sayı 6). Serkan Türk, Seyit Pelitli, 
İsmail Kemal Durhan, Yusuf Bal şiir yayımlayan şairler arasında. Ayna İnsan ede-
biyat çevresine can veren, daha profesyonel dergilere şair yetiştiren dergilerden 
biri sayılabilir.

Bakmaklar, Salim Nacar’ın Adana’da yıl ortasında çıkarmaya başladığı dergi, 
adını İsmet Özel’in bir şiirinden alıyor. 2013’te 2 sayı çıktı. Dergi edebiyat dergisi 
olmakla birlikte şiir baskındı. Talip Nacar, Ümit Güçlü, Banu Özbek, Alkan Kılıç, 
Dursun Göksu şiir yayımlıyor Bakmaklar’da. Güzel bir uygulama olarak dergide 
Çeviri Atelyesi yapıldı. İlk sayıda Marie Luise Kaschnitz’in şiirine Alkan Kılıç ve 
Salim Nacar nazire yazarken, 2. sayıda Xavier Villaurrutia’nın şiirine Bünyamin 
K., Hayriye Ünal, Zeynep Arkan, Nazmi Cihan Beken, Ümit Güçlü, Salim Nacar 
nazire yazdılar. Dergide “Şiir Konuşmaları” başlığı altında başlayan söyleşi güncel 
şiir sorunlarına değindiği için önemliydi.

Cin Ayşe mevsimlik; ama düzenli çıkmıyor, amatör dergiler / fanzinler ara-
sında çizgi olarak kararlı görünüm sergiliyor. Fazla yayılamıyor. Kadın ağırlıklı 
yazarlardan oluşuyor. Her sayısında okunacak nitelikli metinler bulundurduğu 
söylenebilir. Bu yıl 2 sayı çıkabildi. 9. sayı “Kadınların Fluxusu” ve Kadınların 
Manifestosu ekini içeren 10. sayı. Feminist bir bakış açısıyla hazırlanan dosyalar-
da çeviri ağırlıklı kültür gündemi yoğundu; fakat şiirle doğrudan bağlantılı değildi.

Dergâh dergisi Mustafa Kutlu yönetiminde aylık olarak yayınlanıyor. Esra 
Köse, Ümit Aktaş, Yavuz Altınışık, Fatih Çodur, Onur Bayrak, Hüseyin Akın, Ömer 
Yalçınova, Nazım Payam, Serkan Duman, Orhan Tepebaş, İsa Karaaslan, Büşra 
Dilek, Tuba Kaplan Dergâh dergisinde şiir yayımlayan şairlerden bazıları. Orta 
sayfada konuk olan şairler Bülent Parlak (Şubat), Fatma Şengil Süzer (Ekim) ve 
İdris Ekinci (Kasım) idi.

Duvar, iki aylık periyotla yayınlanıyor, 2013’te 6, 7, 8, 9, 10, 11. sayılarını çı-
kardı. Dergide şiir yayımlayan şairler arasında Elif Sofya, Asuman Susam, Komet, 
Sami Baydar, Mehmet Erte, Aslı Serin, Şerko Bekes, Usame Söylemez vardı. 
Duvar’ın başından beri politik bir çizgisi var. Bu politika, içeriğindeki edebi ürün-
lere müdahale etmiyor. Fakat Gezi olayları sonrası birçok edebiyat dergisi kötü 
Gezi dosyası yayımlarken Duvar’ın konu hakkındaki dosyası doyurucu yazılar 
içerdi. Duvar bu yönüyle öne çıktı.

Edebiyat Ortamı 2013 yılında 30-36 sayılarını çıkardı. Edebiyat Ortamı hem 
şiir, hem de öykü yıllığı veren, hemen her sayısında “hakikat”e vurgu yapan bir 
dergi. Şairler arasında Cevdet Karal, Onur Bayrak, Esver Ölüç, Muhammet Safa, 
Hasan Hüseyin Çağıran, Mustafa Aydoğan, A. Barış Ağır, Yağız Gönüler, Ali Sali, 
Zeynep Tuğçe Karadağ vardı. Mustafa Aydoğan seri hâlde 30, 31 ve 32. sayıların-
da Aşk Şiirleri yayımladı. Hasan Hüseyin Çağıran “Not Defteri” bölümünde si-
yasi, edebi, güncel yorumlarını okurla paylaştı. Dergide Bahar Emre’nin “Şiirin 
Narin Yolcusu: Alâeddin Özdenören” yazısı Mustafa Tatçı ile “Mektep Şairler 
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Üzerine Söyleşi”, Hasan Hüseyin Çağıran’ın Yunus Melih Özdağ ile Uzun Hava 
üzerine gerçekleştirdiği söyleşi (sayı 31, Mart-Nisan 2013), Sezai Karakoç’a 80. 
yaş armağanı (sayı 32, Mayıs-Haziran 2013); Mustafa Burak Sezer’in hazırladığı 
Hollandalı şair Menno Wigman’a dair bölüm, Ali Sali’nin sosyal medyanın açtığı 
yaralara parmak bastığı yazı “Delete Tuşuna Basmak Her Zaman Mümkün” (sayı 
33, Temmuz-Ağustos 2013); Osman Özbahçe ile yapılan söyleşi, Erdem Bayazıt 
hakkındaki bölüm (sayı 34, Eylül-Ekim 2013) önemliydi. Yunus Melih Özdağ: 
“Şiirimiz bize benzesin, biz de bir şeye benzeyelim, yeter!” dedi.

Gard, cep boy ve şiir ağırlıklı bir fanzin. İki aylık periyotla çıkıyor. Özel bir 
tasarıma sahip değil. Gard’ın dikkat çeken tarafı her sayı doyurucu oranda çeviri 
şiire yer vermesi. Emre Varışlı, Onur Sakarya, Fatma Nur Türk, Kaan Koç, Zeliha 
Köse, Arif Erguvan şairleri arasında.

Hacı Şair Dergisi 2012’de apansız çıkmaya başlayan yarım A4 boyutunda 
renkli sayfalar içeren bir dergidir. Toplam 5 sayı çıkmıştır. Özel bir tasarıma ve 
her sayı değişen kapak dizaynına sahiptir. Liman Mehmetcihat ve Nazmi Cihan 
Beken editörlüğünde çıkan dergi Türk şiirinde görsel şiire daimi yer veren iki der-
giden biridir. Her sayısı farklı bir isimle ve aperiyodik çıkan dergi 2013 yılında 3 
sayı çıktı. Mart’ta “23 Koltuk”, Haziran’da “63 Derece” ve Ekim’de “10 Numaraaa”. 
Münir Yenigül’ün 3. sayıda (23 Koltuk) politik şiire dair eleştirisi, Nazmi Cihan 
Beken’in Hayriye Ünal’la yaptığı söyleşi ve Enes Özel hakkında yazısı, Liman 
Mehmetcihat’ın Murat Üstübal ile yaptığı Baudrimeydan (63 Derece), Beken’in 
Komet’le söyleşisi, Ünal’ın Faruk Ergöktaş yazısı (10 Numaraaa) dikkate değerdi. 
Necmi Zekâ, Ali Ömer Akbulut, Sena Babacan, Derya Vural ve Mehmetcihat’ın 
görsel şiirlerinin yanı sıra ve Mehmetcihat’la Beken’in şiirlerinden başka İzzet 
Yasar, Mehmet Mümtaz Tuzcu, Zeynep Arkan, Ali Berkay, Melih Tuğtağ, Münir 
Yenigül, Salim Nacar, Ertuğrul Rast, Komet, Rahman Yıldız, İsmail Aslan, Ümit 
Güçlü, Melek Avcı, Betül Aydın, Aras Keser’in de şiirleri yayımlandı.

Hece her yıl 8 sayı çıkıyor. Ayrıca 2 özel sayı çıkarıyor. 2013 boyunca şiire dair 
hem kitap veya bir şair üzerine, hem de poetik anlamda daha genel yazı olarak en 
çok yazı yayımlayan dergilerden biriydi. Her sayısında şiire dair mutlaka önemli 
yazılar bulunuyor. Ömer Aksay, Celâl Fedai, Yahya Kurtkaya, Mustafa Muharrem 
ile eserleri hakkında söyleşiler yayımlandı Hece’de. 2013’te Ömer Aksay, Celâl 
Fedai, Kenan Çağan, Zeynep Arkan, Mustafa Köneçoğlu, Mehmet Yıldırım, 
Sümeyye Betül, Hüseyin Atlansoy, Mustafa Muharrem, Ayşe Sevim, Ertuğrul Rast, 
Yahya Kurtkaya, Emine Kocabaş Kılınç, Hasan Hüseyin Çağıran da Hece’de şiir 
yayımladı. Celâl Fedai, Ali K. Metin, Mustafa Köneçoğlu, Ömer Aksay’ın düzenli 
olarak yazdıkları poetik yazılar önemliydi; Mustafa Muharrem, Yahya Kurtkaya, 
Ali Emre, Ali Galip Yener şiire dair yazdılar. Hayriye Ünal tarafından bu yıl ikincisi 
yapılan genç oturumunda 8 genç şair konuştu. Bu yıl dördüncüsü yapılan yıl sonu 
şiir değerlendirmesi ise yine Aralık sayısında yayımlandı. Zeynep Arkan, Bülent 
Keçeli, Mustafa Köneçoğlu, Ali Emre, Atakan Yavuz gibi şairlerin de yazdığı dos-
yada 17 şiir kitabı hakkında 17 ayrı eleştiri vardı.

Karabatak dergisi, iki ayda bir, kültür ve sanat dergisi başlığıyla çıktı. 2013’te 
6 sayı yayınlandı. 2013 boyunca dergide poetika yazılarıyla Hasan Akay, Celal 



Fedai, Ali Galip Yener, Murat Batmankaya, Yahya Kurtkaya, Ali Ömer Akbulut, 
Mustafa Kurt, Muhsin Mete, Metin Erol, Hüseyin Karaca yer aldı. Burada konu 
yoğunluğu günümüz şiiri üzerineydi. Günümüz şiiri, şiirde damar tıkanması, şiir 
okuma tecrübesi, sanatta seküler meyil, şairin görünme arzusu, edebi yöntem ve 
kuramların olup olmadığı, karabatakta konuşulan bazı konulardı. Dergide düzenli 
şiir çevirileri yayımlandı. Dergide düzenli yazan birkaç yetişmiş şair dışında genel-
de genç şair ve yazarların gayreti göze çarptı. Şiirleriyle dergide yer alanlar arasın-
da Ali Ural, Ayşe Sevim, Şafak Çelik, Çayan Özvaran, Emirhan Kömürcü, Sümeyra 
Yaman, Yahya Kurtkaya, Yusuf Duruk, Hüseyin Akın, Dursun Güzel, Metin Erol, 
Celal Fedai, Hüseyin Karaca, Murat Batmankaya , Nurettin Durman, Mustafa 
Uçurum, Sümeyye Betül, Bülent Ata da vardı.

Karagöz Şiir ve Temaşa Dergisi 2013 yılında 22-23-24-25. sayılarını çıkar-
dı. Kapak görselleri birer sanat eseri olarak Hakan Şarkdemir’in elinden çıkma 
olan dergi, 4 sayı da dosyasız olarak çıktı. Yıl boyu dergide şiir yayımlayan şair-
ler arasında Vural Kaya, Musab Kırca, Bülent Keçeli, Özgür Ballı, Emre Öztürk, 
Hakan Şarkdemir, Yunus Emre Altuntaş, Özgür İren Bayram, Enes Özel, Atakan 
Yavuz vardı. Karagöz görsel şiire yer veren az sayıda dergiden biri. Son zamanlar-
da hikâyeye de geniş yer vermeye başladı. Bununla birlikte şiirin ağırlığı azalmadı 
dergide. Bu yıl Osman Özbahçe ve İdris Ekinci yılın tüm sayılarında düzenli poetik 
yazılar kaleme aldılar. Bülent Keçeli, Evren Kuçlu, Atakan Yavuz da şiir-sanat ya-
zılarıyla göründüler dergide. Şarkdemir şiirleri, görsel şiirlerinin yanı sıra çeviri-
leri ile de Karagöz’deki nitelikli payını sürdürdü.

Kertenkele dergisi 2013 yılında 3 sayı çıktı, 24, 25 ve 26. Sezai Karakoç’a ve 
genel olarak gelenekten beslenen bir hakikat düşüncesine fazlaca yaslanmış gö-
rüntüsü arz etti. Dergide şiirleri yayımlananlar arasında Ali Celep, Muammer 
Yavaş, Muhammed Eroğlu, Mustafa Celep, Sinan Karadeniz, Orhan Tepebaş var-
dı. Yakup Altıyaprak’ın İlhami Çiçek yazısı, Muhammed Hüküm’ün Ece Ayhan ya-
zısı, Ali Celep’in Karakoç yazısı, yine Celep’in derginin ilk sayılarından beri süren 
“Şiir İşleri” başlığı altındaki vukuflu yazıları (sayı 24); Şerif Mehmet Uğurlu’nun 
Ece Ayhan yazısı, Mustafa Celep’in Fatma Şengil Süzer hakkında yazısı (sayı 25); 
Sadık Koç’un “Şiire Her Kelime Girebilir mi?” (sayı 26) yazısı şiir adına kayda 
değerdi.

Kitap-lık Gülten Akın’dan yeni şiirlere yer verdi bu yıl. Dergide şiirleri görünen-
ler arasında Necmi Zekâ, küçük İskender, Ömer Erdem, Cevdet Karal, Süleyman 
Unutmaz vardı. Sami Baydar’la ilgili Güntan’ın “Sami, Güzel Melek,” ve Necmi 
Sönmez’in “Sami Baydar’ın Bir Ressam Olarak Portresi” yazıları (sayı 165, ocak-
Şubat 2013); Gülce Başer’in Baki Asiltürk ile 80 şiirine dair kitabının genişletilmiş 
yeni baskısı dolayısıyla gerçekleştirdiği söyleşi (sayı 167, Mayıs Haziran 2013); 
Oğuz Öcal ile Edip Cansever hakkındaki söyleşi (sayı 168, Temmuz-Ağustos 2013); 
Ülkü Tamer dosyası ve Danimarkalı şair Peter Laugesen’in şiirleri (sayı 170, Eylül-
Ekim 2013) Kitaplık’ta bu yıl dikkati çekenlerdi.

Kurşun Kalem iki aylık periyotlu İzmir dergilerinden. Klâsik çizgili bir dergi 
olmasına rağmen 24. sayısını “Deneysel ve görsel şiir” dosyası olarak çıkardı.
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Kuyudaki Koro, 2012 yılında Kahramanmaraş’ta ikinci yayım döneminin ilk 
sayısını çıkardı. Üç ayda bir çıkıyor. 2013 yılında 5, 6, 7 ve 8. sayısını çıkardı. 
Derginin ayırt edici bir özelliği görsel tasarımına önem vermesi ve ressamların sık 
sık dergide hem resimleri ile hem de söyleşileri ile görünmesi. Derginin 6, 7 ve 8. 
sayısında Ümit Güçlü; İhsan Deniz, Cahit Koytak ve Ömer Erdem’in şiirleri ile ilgi-
li birer yazı kaleme aldı. Dergi 7. sayısında Hakan Arslanbenzer ile 8. sayısında ise 
Hayriye Ünal ve Avusturyalı şair Anatol Knotek ile söyleşi gerçekleştirdi. Koro’da 
şiir yayımlayanlar arasında; Harun Balcı, Sinan Dülger, Bilal Can, İlhan Kayhan, 
Ertuğrul Demir, Ümit Şener Ta, Ali Çotu, Yağız Gönüler, Ümit Güçlü, Bünyamin 
K., Ersun Çıplak, Erdal Çakır, Tevfik Hatipoğlu, Cevdet Karal, Hüseyin Atlansoy, 
Sedat Umran, Mehmet Aycı vardı.

Mahalle Mektebi dergisi iki ayda bir Konya’da çıkıyor, şiire özel bir önem ve-
riyor. 2013 yılında 9, 10, 11, 12, 13, 14. sayıları çıktı. Derginin şiir editörlüğünü 
Ertuğrul Rast yürütüyor, Rast’ın şiir kitaplarından alıntılar yaptığı “ortadakarışık” 
köşesi, 2013 yılı içerisinde dergide 3 şairle yapılmış (İsmail Kılıçarslan, Bülent 
Keçeli, Akif Kuruçay) söyleşi dikkate değerdi. Nuri Pakdil’in Edebiyat ve Cahit 
Zarifoğlu’nun Mavera dergilerinin öncülüğünü yaptığı çeviri şiir yayımlama gele-
neğini Mahalle Mektebi devralmışa benziyor, her sayıda 3-4 çeviri şiire rastlıyo-
ruz. Dergide Gökçe Özder, İsmail Kılıçarslan’ın şiirleri üzerine; Osman Özbahçe, 
İbrahim Demirci’nin şiirleri üzerine yazdı. 2013’te şiiri yayımlanan isimler arasın-
da Bülent Keçeli, Mustafa Köneçoğlu, Vural Kaya, Akif Kuruçay, İsmail Kılıçarslan, 
Zeynep Arkan, Salim Nacar, Özgür Ballı, Emre Öztürk, Ertuğrul Rast, Nergihan 
Yeşilyurt, Rıdvan Ünal, Afra Kutluğ Benli, Yunus Emre Altuntaş, Özgür İren 
Bayram, Ömer Avcı, Ömer Korkmaz, Dursun Göksu, Murat Özel, Nazmi Cihan 
Beken, Betül Aydın, Tevfik Hatipoğlu, A. Çağrı Bayındırlı ve Ayşegül Öztürk vardı.

Sincan İstasyonu Ankara’da 2 ayda bir çıkan edebiyat dergisi. Şiirle ilgili ya-
zılar yayımlıyor sık sık. Bazen başyazısı şiire dair oluyor. Deneyimli bir şairin ya-
yın yönetmeni olması derginin düzenli çıkışında etken. Hüseyin Atabaş, Turgay 
Fişekçi, Fikret Örücü, Mustafa Köz, Metin Turan, Cengiz Kılçer, Emel Güz, Kenan 
Sarıalioğlu, Orhan Göksel şiirleri yayımlanan şairler arasında. Dergide yayımla-
nan 2012 şiiri hakkında etraflıca bir oturum, Bulgar şair Georgi Angelov’dan şiir-
ler (sayı 63, Ocak-Şubat 2013); Ayşe Kilimci’nin İlhan Berk’e dair yazısı (sayı 64, 
Mart-Nisan 2013); Nedret Gürcan’ın “Nasıl Şair Olunur?”, Ergül Çetin’in Behçet 
Necatigil hakkında yazısı (sayı 65, Mayıs-Haziran 2013); Emel Güz’ün Ergin 
Günçe yazısı (sayı 68, Kasım-Aralık 2013) dikkate değerdi.

Sompla Ka Murat Çelik tarafından 2013’te Düzce’de yayınlanmaya başlayan 
dergi yıl içinde 3 sayı çıktı. Kendisine dergi demedi, şiirşeysi dedi. Çoğunlukla say-
faları şiirle doldurulmuştur. 2. sayıda yer alan “genç şair çağrısı” ilginçti. Murat 
Çelik, Salim Nacar, Ertuğrul Rast, Ergun Tavlan, Sinan Özdemir, Mehmet Can 
Akdağ şiir yayımlayan şairler arasında.

Tabutmag Ekim 2013’te aylık olarak Ankara’da çıkmaya başladı, derginin 
mottosu “edebiyat kisvesinde aşırı sanat”. Şiire verdiği yer az. Büyük görseller ya-
yımlıyor. İlk sayıda Emre Kalcı ile söyleşide Türkiye’de kastlaşmış şiir ortamlarına 
yönelik dikkate değer eleştiriler var. Onur Sakarya, Ozan Uğraş, Necmettin Topçu, 
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Halis Karabenli şiirlerine yer verdi dergi.

Türk Dili aylık yayınlanıyor ve yazı işleri müdürü Ali Karaçalı. Dergide şiirle-
ri yayımlanan şairler arasında Cafer Turaç, Mehmet Aycı, İsmail Karakurt, Çağrı 
Gürel, Ali Sali, Mehmet Narlı, Mehmet Yıldırım, İrfan Çelik, Cevdet Karal, Adem 
Turan vardı. Dergi Mayıs’ta Necip Fazıl’a özel bölüm, Kasım’da Ömer Erdem’le 
söyleşi, Aralık’ta Sezai Karakoç sayısı yayınladı.

Üçüncü Mevki toplam 5 sayı çıktı, fanzinin son sayısı 2013 yılında çıktı ve ka-
pandı. Üçüncü Mevki’yi Gökçe Özder ve Ertuğrul Rast yönetiyordu. Son sayıda 
Hayriye Ünal ve Murat Üstübal’la olan söyleşileri Rast gerçekleştirdi.

Varaka 2013 Haziran’ında Malatya’da yayınlanmaya başlayan kendinden 
kapaklı bir dergi. Mikail Söylemez editörü. “Söyleyecek sözümüz var, dinleyin” 
diyerek başlamış ilk sayı. Fatma Şengil Süzer, Mikâil Söylemez, Murat Ekinci; 
Bünyamin Gülbay, Sohrap Sepehri, Usame Söylemez’in şiirlerine yer veriliyor. 
Şaban Ekinci Ahmet Murat üzerine yazdı. Mikâil Söylemez şiirin internetle imti-
hanını yazdı (2. sayı).

Varlık dergisi şiir kitaplarına dair eleştirilere sayfalarında yer veren bir der-
gi. Dergide şiir yayımlayan şairler arasında Atilla Birkiye, İrfan Yıldız, Hüseyin 
Yurttaş, Betül Dünder, Cenk Gündoğdu, Mehmet Mümtaz Tuzcu, gençlerden Buğra 
Giritlioğlu, Seher Özkök, Efe Demirci, Emrah Öztürk vardı. Yıl boyu Varlık’ta yer 
alan Hasip Bingöl’ün Niyet ve İdeoloji: Sezai Karakoç Şiirinde Ötesini Söyleme 
Denemesi (Şubat 2013), Mehmet Taner hakkında dosya (Mart 2013), İzzet Yasar’ın 
Yeni Kuş Bakışı kitabına dair Murat Özbek’in kaleme aldığı yazı (Haziran 2013), 
Dinçer Apaydın’ın Mehmet Can Doğan ile söyleşisi (Ağustos 2013), sanat-politika 
ilişkisine dair dosya (Eylül 2013), Şeref Bilsel’in Serdar Koçak ve “Asimetrik Bazı 
Şeyler” yazısı (Ekim 2013) dikkate değerdi. Enver Ercan’ın ve küçük İskender’in 
dönüşümlü hazırladığı “Yeni Şiirler Arasında” bölümü bizi ilgilendiriyor. Burada 
Ercan gençlere “birer erdem abidesi, birer peygamber gibisiniz. Yapmayın arka-
daşlar, bu yolda yürüyüp de kendini şair kılmış tek bir isim yok şiir tarihinde. Siz 
zaaflarınızla varsınız” deme gereği duydu (Ocak 2013).

Yasakmeyve şiir dergisi, 2013’te 10. yılını kutladı, 60. sayısı yayınevi bünye-
sinde kitapları yayınlanan şairlerin şiirlerinin yer aldığı bir antoloji olarak çık-
tı. Yasakmeyve “şair ve okurları” adlı bölümde şairleri gündeme getiriyor. Bu yıl 
5 şair bu bölümde ağırlandı (Şükrü Erbaş, Cevat Çapan, Veysel Çolak, Ebubekir 
Eroğlu, küçük İskender). Tahir Abacı “Şiir Kitapları Sözlüğü”nü ve diğer yazıla-
rını sürdürdü. Yasakmeyve Konuşmaları’nda şiir konuşuldu. Dünyada Şiir dos-
yası (sayı 64 ve 65) önemliydi. Ali Galip Yener’in “Aşk ve Şiir” yazısı, Sabit Kemal 
Bayıldıran’ın Karakoç yazı serisi şiire dairdi. İzzet Yasar, Cevat Çapan, Abdulkadir 
Budak, Ömer Erdem Yasakmeyve’de şiir yayımladılar.

Bu dergiler dışında da çok sayıda şiir yayımlayan dergi / fanzin çıkıyor elbet-
te. 2013’te Eskişehir’de yayınlanmaya başlayan Demlik fanzin, iyi şiirler yayım-
layan Behçet Bey fanzin, düzensiz aralıklarla çıkan kraft kâğıda basılı Barbar, 
başlangıçta yarattığı heyecanı kaybetmiş görünse bile belli bir çizgiyi koruyan, 
Adana’da çıkan Karayazı, yine çizgisini korumaya çalışan Konya’dan Ücra der-



gisi, İstanbul’da çıkan ve orta sınıf muhafazakar tüketiciyi hedef kitle seçen ve 
bu doğrultuda birbirine benzeyen, kolay anlaşılır şiirler yayımlayan İtibar dergisi 
(ekip dışı bağımsız şairleri elbette hariç tutarak yazıyorum, Konuk, Ahmet Murat, 
Karal, Aydoğan, Turaç vb. gibi), ücretsiz dağıtılan Akköy dergisi, 2013’te çıkmaya 
başlayan renk renk 4 sayı çıkan ve yer yer nitelikli metin de yayımlayan Oğlan 
Bizim Kız Bizim fanzin, iyi bir çıkış yaparak geçen yılın sonunda başlayan; fakat 
2013’te 2. ve 3. sayılarını çıkararak kapanan, ancak 3 sayısı da okunası olan B Planı 
dergisi, İstanbul mahreçli Fin fanzin, aylık periyotla ve temiz bir baskıyla çıkan Dil 
ve Edebiyat dergisi görüş alanımızdaki dergiler oldu. Çizgisini korumaya çalışan 
dergilerden bir diğeri Yedi İklim idi. Edebiyatta Üç Nokta uzun aralıklarla çıkan 
bir dergi, bahar sayılarında Şiir Defteri adlı önemli bir şiir yıllığı veriyor. Metin 
Celâl’in editörlüğünde çıkan Özgür Edebiyat dergisi 2013 yılında 42. sayısında ka-
panacağını duyurarak kapandı. 2013’te yayınlanmaya başlayan Granada dergisi 5 
sayı çıktı, yayını sürüyor. Hemen hemen her derginin Facebook ve Twitter hesabı 
var. Dergilerden bazıları içeriklerinin tamamını okurla web sitelerinde paylaşıyor. 
Çoğu yazar yayımladığı içeriği artık ya fotoğraflayarak ya da dizili olarak blogla-
rında yayımlıyor. Okurun da şairin de belli bir havuzda olduğu kabul edilebilir; bu 
nedenle dergilerin içeriğinde onları birbirlerinden ayıran katı sınırlar yok artık.

2013 Hiperşiiri 

(Aşağıdaki şiir başlık dahil tümüyle alıntılardan oluşturuldu, 2013’te yayımlanan 
şiirlerden seçtiğim birer mısra ile kolaj yaptım. Şairler dipnotlarda belirtildi.)

KALMAKTAN İNŞA BİR ÖMÜR GEREK BANA1

Ben dünyanın ultra-modern kesinliği karşısında pes etmek fiiliyim2

Büyük bir bahçeye bakıyordum Süleyman3 

The bakışımın ruhsatı kimdeyse onun belindeyim4

Herhangi bir kadın kadar sevdim erkekleri5

Bu baş dönmesine rağmen yürüdüm dünyanın üstüne6

Tahmin edersiniz yeniyim bu işlerde boyum bir 727 

h klavye icat edilsin8 

Allahım sen çirkinleri öldür9 

Dünya bilinçli tercihlerden yapılmış bir karanlıktır10 

içi kazınmış bir kadının yere bakması çalışılamaz11 

Ne varsa bu kadar kasıp kavuracak12 

Sessiz tuvaller zarifçe zarif tuvaller sessizce / bıçaklandı –13 
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Sen müziği değil sessizliği avlıyorsun14 

Senin bir evin varsa penceresi tenekeden15 

Tanrı kendini hatırlatır bir adamla yaptırır bunu16 

Allah diyoruz ve inanmıyor üşüdüğümüze hiç kimse17 

Ne dersin dostum bizi hiç görmüyor gibiler oysa biz buradayız, orta yerde18

Bizi kalbimizden geçirmeyen Ankara19  

Biz biliyoruz sadece yediğimiz tokadı20

derrida’yı saymazsak neredeyse tanıksız!21

Aslan uykuya dalar ve unutur yarasını22 

Duvağının teliyle keser bileğini23

Sönünce bir deniz feneri gibi sönsem24 

kum kum olmuş avuç içlerimi çalar deniz dalgaları25

kim ömer ölmek istemezdi?26

Tek başına yüzmeye gidenlerden korkacaksın, dönmez onlar27 

Kırılsın bileklerim ben o daldan tutarım28 

Kendimi tutamayıp sana somut bir hamle yapıyordum29 

Dinç bir kaplan av arıyor kendine gibi tedirgin30

İçmiyorum ben valla, yaşariçtiköroldu31 

Ve ben öylece kaldım, demir atmış bir başka vapur gibi kıyısına yazın…32 

godot’yu beklerken, biz de bekledik, camlar kirliydi33

Gündüzleri öç alarak söylediğimiz şarkılar34 

Biz okçular yerimizi terk ettikten sonra35 

Artık sökmez bana ne içtihat ne duruş!36 

Artık tozdan ve yağmurdan, insana sığınırım37 

Ve biri gelir manzaranın orta yerine çamaşır asar38 

Yakılacak odunu buldu orada yakınacak Zebur’u39 

yapacak daha iyi bir iş kalmayınca ex diyorlar ya sana40

Sana gerçeği söylesem iyi olacak41

… tam şiire başlarken Gazze’yi bombalıyorlar42 

Kararan yerini kesmek istiyorum insanlığın43
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1  Onur Ocak, Hece dergisi, sayı 204

2  İrem Erdemoğlu, Hacı Şair, sayı 4

3  Süleyman Unutmaz, Kitaplık, sayı 167 

4  Rahman Yıldız, Hacı Şair, sayı 4

5  Betül Dünder, Başka Dünyalar İçinde, İkaros Yayınları

6  Murat Özel, Hacı Şair, sayı 5

7  İ.Uygar Eskiciyan, Aşağıdan Seveceğim Ülkeyi, 160. Km

8  Murat Çelik, Sompla Ka, sayı 002

9  Melih Tuğtağ, Hacı Şair, sayı 3

10  Onur Bayrak, Edebiyat Ortamı, sayı 34

11  Aslı Serin, Kitaplık, sayı 170

12  Fatma Şengil Süzer, Varaka, sayı 2

13  Necmi Zekâ, Kitaplık, sayı 170

14  Enes Özel, Karagöz, sayı 23

15 Ali Celep, Kertenkele, sayı 24 

16  Arif Erguvan, Kitaplık, sayı 168 

17  Yavuz Altınışık, Karagöz, sayı 22

18  Ömer Korkmaz, Mahalle Mektebi, sayı 10

19  A. Barış Ağır, Edebiyat Ortamı, sayı 32

20  Cem Özaydın, Sonrası Zaman, Komşu Yayınları

21  Kenan Çağan, Hece, sayı 202

22  Yunus Emre Altuntaş, Karagöz, sayı 23

23  Emine Kocabaş Kılınç, Hece, sayı 201

24  Hüseyin Akın, Karabatak, sayı 10

25  Betül Aydın, Hece, sayı 204

26  Ömer Avcı, Mahalle Mektebi, sayı 10

27  küçük İskender, Kitaplık, sayı 167 

28  İdris Ekinci, Karagöz, sayı 22

29  İsmail Aslan, Hacı Şair, sayı 4

30  Dursun Göksu, Mahalle Mektebi, sayı 13

31  Özgür Ballı, Karagöz, sayı 23

32  Onur Akyıl, Gard, sayı 4

33  Murat Çakır, Duvar dergisi, sayı 9

34  Mustafa Melih Erdoğan, Aşkar, sayı 28

35  Yağız Gönüler, Aşkar, sayı 28 

36  Emel Güz, Sincan İstasyonu, sayı 65

37  Hüseyin Kıran, Karayazı, sayı 24

38  Salim Nacar, Sompla Ka, sayı 001

39 Muhammed Eroğlu, Kertenkele, sayı 25

40  Mustafa Köneçoğlu, Hece, sayı 203

41  Celâl Fedai, Hece, sayı 204

42  Cihan Ülsen, Hece, sayı 201

43  Bilal Can, Hece, sayı 204
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2014 ŞİİR ALINTILARI

İZZET YASAR (1951)
OLDUĞUN GİBİ GEL PARTİSİ

kadınlar fiyskostan gelmişler
ay ışığında tek parçalı ve iki parçalı
saranda bükünde kurbağalama sefası
saçlarını göstermek istemeyen kız
iskelede çay içiyor
kadınlar aşağıdan sesleniyor
hadi sen de atla çekinme
olduğun gibi gel partisi bu

(Yasakmeyve, sayı 62) 

MUSTAFA AYDOĞAN (1964)
AŞK ŞİİRLERİ 1

dinginlik sadece senin olduğun yerde
ben günleri şöyle sıralıyorum
senin acılarının katmanları şeklinde
bize zamanın şarkıları az gelir
ve birlikte olmanın neşesinde sadece senin gülüşünün izi kalır
 
uzun ve ara sokaklarla süren yolda
dip mekanlara çarparak dağılan sesini
tenimden kazıyarak sana postalamayı düşünüyorum
sana deniz desem kimse bir şey anlamaz bundan
anlamı olmadığından değil
kimseler olmadığından
 
hep kırmızı hatırlıyorum bazen mavi
bazen elinde bir şemsiye geçiyorsun konurdan
bir de şu intihar meselesi
sana ne çok imreniyorum bir bilsen
ölümün bile nefesini açarsın sen
 
kaçalım diye bir yer bulduğunda bana haber vermeni dilerim
ister ölümün atıyla, ister yeni otoyla
açık büfe can bahsinde
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alışır belki ruhum meleklerin katından çağırdığın sesine
çünkü ben sonsuzluğu şöyle anlıyorum
senin varlığının kıvrımları şeklinde

(Edebiyat Ortamı, sayı 31)

HÜSEYİN AKIN (1965)
SİNOP/SİS

Atlasam diyorum şimdi buradan, İnce Burun’dan
Haritada deniz görünür, kalbimde ateş
Binbir türlü hali var şair olmanın
Gelir ya kendisi tutup kolundan…

Versem diyorum eşkalimi, içime dönsem
Köpkler uykudayken bütün sokaklar sönse
Ne gölge isterim artık ne de bir ihsan
Sönünce bir deniz feneri gibi sönsem
Sönmeden önünü göremiyor insan

Dıranas dumanı severmiş Fikret sisi
Bu yüzden çıkmazdadır Türk şiiri
Bir şehri sevmek gibi, an meselesi
İkisi de kuşbakışı akarlar, neyse odur
Şiirin hayatta, Sinop’un haritadaki yeri

‘Herkes uzak, öyleyse bana sıkı sarıl’
Bir mektup bunu söyler yalnız kalınca
Daları eritip deniz yaparlar
Bir türkü bunu söyler gün kısalınca
Söz gönüle çökünce ağıt yakarlar

Yazsam diyorum, şu kule, şu kale, şu taş
Rüyaya yatar gibi, şehir yok yerinde
Bütün yayalar acemi, her hamalın yükü telaş
Sinop’un boy aynasında salınan o sis değil
Kaç yüzyıllık uyku var gözlerinde.

(Karabatak, sayı 10)
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CEVDET KARAL (1967)
BUNU BİLMEZSİN SEN

Böyle dokun ve derimin altında bul kendini 
Elinden rüzgâr tutmuş bir bahçeden geçen keman sesleri 
Gel sevgilim ağlat sevdiğini 

Ben sensin bir olmak da ne
İçinden ağlayanın sesi duyulmaz ki başka yerde 
Her şey bak nasıl da bir başka şeyin içinde 
Dallar kalbimin rüzgâr dilimin ve tüyler göğün içinde 
Ve bir şeyin içindeki her şey bir keman sesinde 

Bir keman sesinin içinde 
Çatlayan bir cam sesi, o da elimde 
Camdan şemsiyelerin kırıkları bir de 

Ben seninim ama bunu birden düşünme
Buna birden değil yavaşça inanalım istersen  
Sen, o benim 
Geldim bak işte 
Ama şuradaki şu ölü serçe niye 

Bir şelale düşer, düşer, o hep o düşüşün içinde 
Toplayıp mumları kiliseye verdim 
Eve geldiğin o günün ertesinde 
Ayrı kalan bir şey var hep içimizde 
Ben seni bir ezan sesinde bekledim
Sen beni bir çan sesinde bekle

Toplarım ben sevenlerin sevgisini 
Toplarım birbirine eklerim de 
Bir tohumun topraktaki direnci 
Yanında nedir ki hepsi

Her şey düzelir, düzelir mi her şey, düzelir 
Senin istediğin gibi ve benim 
Unutulur bunlar tamam kötülüktü ettiğim 
Davetiyeler provalar masalar sandalyeler 
Ve beyazlar, açılan katlanan beyazlar 
Günler üstüme gelen kaya parçaları 
Hayır değildi
Sana söylemedim
Üç günün üç akşam öncesinde 
Üstümde seninle kaç gök yer değiştirdi
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Ben bir şarkıyım bunu bilmezsin sen
Pencerenden içeri yalnız bir yarısı giren 
Ne yapsam dışarıda kalıyor diğer yarım 
Ne etsem 

(Türk Dili, sayı 735)

HAKAN ŞARKDEMİR (1971)
BAB X: CETERA QUİS NESCİT?*

Aşk benim kızıllara bürünmemdir
Baştan ayağa hep kızıllar giyeceğim
Yalnızca gözlerimi göreceksiniz açıkta 
Bakacak yalnızca gözlerim kara
Aynı şey sananlar yanılacaklar
Aynı şey değil çünkü kızılla kara

Ölüler bu şehrin en gizli yerlerini bilirler
Balıkları gizli gizli çağırmasını bildikleri gibi
Ölülerdir getiren kimsenin duymadığı haberleri
Kimsenin görmediği gitmediği sevmediği
Geçitlerin şifresini onlar çözerler
Ölü dillerin abecesidir söyledikleri
Ah ölüler, ölülerin gözbebekleri

Ben kızıllar giyeceğim
Al kana boyanmış sancaklar gibi 
İneceğim o beyaz yükseltiye
Ben ölülerimi gömeceğim hiç karşılık beklemeden 
Gösterişsiz bir törenle, namazı kılınacak yalnız
Ölenle ölemeyecek kimse artık
Aşkımı gömeceğim, nefretimi gömeceğim
Gömeceğim korkuyu, hasedi ve yeis gömülecek
Durgun bir su sanacaksınız sonra gözlerimi
Katil gözlerimi güleç gözlerimi kara
Kızıllar giyip döneceğim

Gözlerimi çünkü ben çevirip bakmam 
Geride ne var ne kaldı diye
Güldüren bir şeydir bu belki ölüleri bana
Bilemem ölüler mi sonra rahatları iyi mi
Bilemem onca arkadaş canlısı bir içtenlikle
Karga, kuzgun, saksağan ve ispinoz
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Ölülerle dost ölülerle kan kardeşlik çetesi
Nerden gelir nereye gider böyle gece gündüz

Ve ben gömeceğim onları
gömeceğim ikonlarını, haçlarını, yıldızlarını,
soğuk bir meltem esecek evrende yalnız, 
Ense kökünde evrenin
Bir karadelik gibi bir şeyler sönüp eriyecek
ve antik denizlerin canavarları dirilecek
upuzun çeneleriyle kılıç gibi, tokmak gibi ve çekiç
her biri çürüyecek…
kızıllara büründüğüm vakit
son moda silahlarını kuşanıp
gelecekler ilk
canına okunacak ölmemişlerin
dehşet koşacak en önlerinde
kıpkızıl kumaşlar içinde

*Gerisini kim bilmez?

(Karagöz, sayı 25)

ZEYNEP ARKAN (1975)
KAOS BAHİS

Kendimizden bahsetmek istemediğimiz günler
Ötemizden, berimizden ve ötekilerden
Yüreğimizin kabardığı günler, ekmeğimizi keserken
Temkinsiz yürürken, tavana bakarken
İçimiz çok bulanık, o kusursuz çatlaklar
Boruları tıkanmış bir altyapı, yağmursuz 
Kısaltılmış bir tercüme şiir kadar anlamsız
Uzay berraklığında, cennet iksiri tadında değil,
 Kendimizden bahsetmek istemediğimiz günler

Oysa kendimizden bahsetmek mukaddes bir olgudur,
Mukaddes’i görmek istemediğimiz günler…
Ben böyle nicedir hem seyirci, hem kurban  
Bir seyirci bir kurban demek, kan sıcaktır ama donar 
İnsanı son terk eden şeyin sıcaklığı
İzlerken ortak olursun ya hani
Bütün dişlerin aynı anda sızlayışı.

>seyirciyken kurban edildiğimiz bir gün, 



114 / Şİİr

ekrana tıkılmış gibi kötülük. 
uzaktan uzağa bir bilinci sömüren dev bir karadelik
ölümün karşısında hayat vaat eden sıkıcı bir vaaz
akortsuz bütünlüğü alkışla bozan bir savaşçı: 
bir seyirci, bir kurban. 
burnu kanayan gölgeler görmüştük
kurşun vızıltıları arasında lütufkâr cadılar duyarlı, 
ekranı kapatıp arkasına bakar günahkârlar…<

İzledin ve gördün ama görmemiş gibi
Kulaklarını açıp duydun ama duymamış gibi
Çağırıldın ve gittin bir tuşa basarak, makine sıcaklığında
Ağladın ve gözyaşın yanağına inmemiş gibi
Çağın lanetine uğradın ve bu sana bildirildi.
Favla geç!

(Hacı Şair, sayı 5)

VURAL KAYA (1975)
MÜKEMMEL MUTSUZ

ben bu kış ölürüm belki, ben devlette ve tabiatta bir hiçim
eski bir dostum arar belki geçten geri bu ölümle ve devletle beni
kalbime dokunan şeyler söyler; olur mu olur tabiatım bu
ilk ayrılışlar unutulur –unut sen de- mil çekilmiştir şiirlerime 
umursanmaz mutsuzumdur mükemmel kaderler gibi 
bahis açılacak baharlar geçmiştir can eriği acıtmaz içimi
eski bir dostum arar da beni bu ölümle ve devletle beni 
bunu da düşünebiliriz hayatta ve tabiatta mesela hadi düşünelim
alef’in dağınık saçlarından bir dergi kapağı vardı o yıllarda
mehmet ali iyice seyrelir aramızdan iyiceleri ayrı sevelim 

ben bu kış ölürüm belki de hayatta kalmam böyle giderse 
naci fikret sokakta toplanıp can havlimize basılmamış olsa bile 
naci fikret sokakta toplanıp türkülü şiirli geçitler gelse geri 
gençlik fotoğraflarını kırık esrik yerlerinden kırmasak da 
ulu çınarlar –kasabanın ortasında- geçer aklımdan 
siz geçersiniz yan yana, gururunuz söz söyletmez o aralar kadere 
çok ilerde çok çok ilerde olacak şeyler karalıyorum sanırsınız 
çok ilerde bahar gelecek mesela onu söylüyorum ne saçma 
çok ilerde çiçekler borsaya yenik düşecek; elbette düşer çiçek
daha çok ilerde olacak şeyler için söylüyorum
bir mutsuzu kuş resimleriyle onarsalar avutsalar da
onları uzak yerlerde gelinciklerle avutsalar
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birlikte yürürler belki devcileyin bir maviye; maviniz çok şık
ben bu kış evsizleri seveceğim eğer ölmezsem 
çok ilerde ben bir mutsuz oluyorum düşüyorum da mükemmel 
insan habire dönecek el değişecek bilmeyecek dur durak 
oğlum büyüyecek oğlum avuçlarımın arasından 
öyleyse oğlum benim çizdiğim baharlarda ölmüş çiçekleri
nereden bulacak oğlum çok ilerde ve mütekamilen 
iyi haberler vermeliyim umut vermeliyim dahası
fakat umut aldanmaktır diyenleri nasıl çizmeliyim mesela
çok ilerde çok ilerinin herkesini ve büyük konuşanlarını

ben bu kış ölürüm belki, kimse bilmez öldüğümü 
bana öyle üzgün bakma mahmur bir göğüm olacak 
görebiliyorum bazı şeyleri işte yarın bir bir gezeceğim eskiyi 
meleze fikreylediler gerçeğimizi diyelim 
sözgelimi murdar bir zihin ve çarpıtıcı; buna dayanamam 
şairleri öldürüp ardından filmini çekeceklermiş olabilir 
çok ilerde konuşulacak şeyler için şimdiden 
yarın uzak yerleri ölürüz istersen rengarenk yerleri 
çok ilerlerde bir yerde geçip gittiğimiz ağır korkular geride kalmış 
durduk yere hızlanıyoruz gözleri ne renk eskinin
bir gece vakti olur da bir kedinin gözleri gibi eskinin
her şey mükemmel olacak diyorsun fakat
çok ilerde büyük hatalar için büyük gelecekler
büyültür her şeyleri –hayattır- 

kimseye gücenmem akşam olunca biraz şiire dadanır
hafiflerim belki biraz

(Karagöz, sayı 25)

İDRİS EKİNCİ (1978)
EVLİLİK ŞARKISI-ÖNSÖZ

evliysen yüzünün yarısı hep tetiktedir bilesin
diğerinde gezinen hep bir güz havası

değişen bir adamsın eve her döndüğünde
karının dizlerinde çınlar bir heves narası

susmazsan çığsın dipsiz bir kuyuya düşen
konuşursan - yapma bunu! - dillerin katran karası

çatılsa kaşların ihtilal yayılır teninde
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her şeye gülmek ki acıdır bu neyin yarası

“ey Türk gençliği evlen!” diyen adam haklı mı?
benim de oyunlarım vardır ödenmiştir parası

ey Türk gençliği düşün, bir adım daha atarsan
dönüş yok köpürmüştür köprülerin arası

(Aşkar, sayı 27)

AYŞE SEVİM (1979)
MUTLU SON

sevgili mutlu son beni tanısaydınız severdiniz 
kaybolacak kadar hiç yürümedim 
kış mevsimini mp3e yükleyip dinlerdim sonsuza kadar  
kalp masajı sonunda aniden alınan nefesleri bilir misiniz 
öyleydim 
 
şekerliği anne duasıyla doldurmuştum, alır mısınız biraz 
hem üç poşet çocuk sesi almıştım bakkaldan 
beni tanısaydınız severdiniz mutlu son, biraz daha oturun lütfen 
inanır mısınız dünya terlediğinde sırtına havluyu ben koyuyorum  
belki de aksi oluyordur 
hayatı deli gibi alkışlıyor herkes 
belki de aksi oluyordur 
 
savaşta birliğini kaybetmiş er gibi aradım sizi mutlu son 
birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin 
tetiğe basmadan önce camı açarsam 
rüzgar sizi düşündüğüm anları devirir  
telaşla toplarım kırıkları  
“tahmin ediyorsun öyleyse yanılacaksın” diye bir ses duyarız mutlu son 
korkarız 
telaşla toplarız kırıkları 
 
şimdi bir besmele kapıya omuz atıp içeri girse  
yanan bir eve dalan bir anne gibi girse 
ya da besmele bir şehir olsa, olabilir bence  
çay bahçelerinde  
beşerli altışarlı oturan insanlar piyano tuşlarına benzeyebilir 
bir kayalıktan denizi seyretmeye benzeyebilir 
ağlarken birine sarılmak gibidir belki 
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biz böyle bir hayatı ıskaladık işte mutlu son 
o yüzden birlikte rus ruleti oynayalım gitmeyin 
ilk sırada ergenliğim, onun gözü karadır 
sonra silahı otuz yaşıma uzatın 
siz mutlu son, hile yapabilirsiniz 
ölmenizi asla istemem

(Karabatak, sayı 8)

MUSAB KIRCA (1982)
ÇOĞULLUK

Artık elbiseler içinde bir hayvan
Her şeyden biraz şirk çoğala çoğala
Egolara eğersiz binmekten
Gözlerin altı üniforma tümden

Bilmediğin bir şehrin sokaklarında 
Kaybolmayı severdin
Kayboldun bir yapbozda kayboldun
Sesinin izi de yok artık banklarda 
Kaybolmayı seçtin.

Senin Endamını Darulharpte Aşarım
İstatistiksel Şiddetini 
Kaba Narsist Örgütlenmeni hem
D i k e n l i t e l l e r d e n
Ve dantellerden

Yorulup uzaklaşa uzaklaşa 
İnsan hüzünlü bir tarife değil midir?

Eskisi kadar süper değilim ama
Evdeki o tek kişi için yine yakarım ben sobayı.

(Karagöz, sayı 22)

SÜMEYYE BETÜL (1984)
KALKTINSA KALDIR DÜŞTÜNSE TUTUN

ne zaman sıkışsam ceylan kovalıyorum
ruh gezinir hem durur insanda hem maddede
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köşe bucak uyanıp rüya koşuyorum
dar değil omuzum naz çizgisinde

saçları kısa hevesin uzadığında kesersin ağlamayı
derdimden eksilsem sonsuz yine sonsuzdur
kim sevmemiştir küçükken prenses olmayı
büyüyünce işlere gerçek karışıyor

ben darılsam darılmam nazdır omuz büken
yine de beklemekten dolup taşar gibiyim
yeni yıkanmış beton kokusu için biriken
koca bir çocukluktu dominolarla dizdim
duraksız dağıldığından eğik kemiklerim

(Hece, sayı 196)

YAHYA KURTKAYA (1985)
MAKAS DEĞİŞTİĞİNDE

gümüş perdelerinden tutuşuyor akşam
buradan çıkarsak dışarıda yalnız kalırız sevgilim
dağılır kalırız buradan çıkarsak nar gibi yarılırız
bizden bin parça yapacaklar korkarım bizden bir parça
artıracak anneler parçalardan yeni perdeler yapacaklar.

sırtımı kolla esen kasırganın içinden ancak böyle geçerim
dizlerimin dermanında zelzele oluyor sabah ve akşam
bir çocuk pabuçlarını çıkarıp kalbime giriyor
bir çocuk tırnaklarını geçiriyor zehrini sökmek için
tutuşan perdelerden gözlerime düşen ışıkların.

damağımda bir kekre tat kalıyor sevgilim
karıncalar insanların üstünden geçerken görülüyor
paldır küldür bir gürültü olduğu duyulmuyor etraftan
kalkıyor birden gövdemde yaşayan kuşlar sürülerce
birden patlıyor bir balon insan kendine geldiğinde.

biz kendimize geldiğimizde çıkıp kendimizden
perdelerde eskiyen akşamlar pembeleşecek sevgilim
ekmeği ve suyu bölüşecek gibi bakacak birbirine 
acınacak yarası kalmayacak ne avcının ne avın
sabah erken çıkan akşam erken dönecek evine.

sen benim aklımla benim sen böyle birden bire
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çelimsiz dimağımla beklediğimi düşün sevgilim
dışarıdan yağmur haber getiriyor çabuk getiriyor
sarp yokuşlardan koşarak geliyor neden ki koşuyor
benim sen böyle yağmuru beklediğimi düşün sevgilim.

ben görmekteyim kıvrılıyor yollar yerden göğe
üstüm başım bakımsız biraz endişeliyim biraz tuhaf
kim tuhaf değil ki biraz haberi olsun seyrimizden
gövdesine bakmadan dal yetiştiren büyük ağaçlardan
haberi olsun kıvrılınca insan geçecek öyle pembelikten.

bak işte şu trenden bahsediyorum uzun bahsediyorum
makas değiştiriyor dağları gördüğünü biliyorum
bir dağdan kalkıp ötekine konmakta ne var sevgilim
insan böyle konunca anlıyor seyrimizde hikmet varmış
insan böyle anlıyor sevgilim her derde çare varmış.
 
(Karabatak, sayı 9) 

NERGİHAN YEŞİLYURT (1985)
YALAN AYAKLI DOROTHY II

İki kere sonbahar,
pabuçlarını birbirine çarpınca evine dönebilecekti Dorothy.
kaç kere daha ilmeğinden çıkacak yüzüm.
annem tutamıyor, çorap dikmesini bilmeyen kızının ellerini
ellerini taraçada.
kelimelerin anlamlarını sayıklıyor başucumda
topraklı başuçlarımı toparlayamadan artı-eksi kutuplar oluşuyor dünyayla 
aramda.
pabuçların birbirine vuran yerlerinden su giriyor.
içimde tutamıyorum, balkabağına dönüşen doğrucuları.
Sık tekrar edin dendikçe unuttuğum
ekmek kırıntısı benim sözvermelerim
sıkıyor muyum seni bu sorularla Dorothy
o pabuçlar gümüş piyasası yüzünden küçük yapılmış
sığamıyoruz -bu yalanlar hangi Afrika ülkesinden getirilmiş
hangi otel odasında pazarlığı yapılmış
böyle siyah, yerin en derin yerinden çıkarılmış, bu gün görmemiş yalanlara
yaşlanıyor, çirkinleşiyor, sığamıyoruz Dorothy.
 
Bütün çirkin kızlar sıkıldık
ağırlandı nisan, çillendi perdeler
ağırlandı, misafir odalarında durağanlığın kokusu
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parmak uçlarından sökülmeye başlar insantarihi
dokunduğu yerden ciddiye alıyorlar su girmiş sözlerimi
topacın etrafına sıkıca bağlıyorum soru çilelerini
az sonra döneceğim, az sonraya döneceğim
kaldığım yerden yüksek sesle okuyacağım dünyanın canına.
(Hece, sayı 201)

ERTUĞRUL RAST (1986)
ŞİMDİKİ GÖSTERİLERDEN KESİTLER

Abdullah Harmancı için…

ı
zamanın kemikten ayrılan kesitinde
kömür tozuyla evcilik oynardı sanatoryum insanları
imgelerin gücü adına sessiz eylemlere katılmaları
oturuşları, tırnak yemeleri şiirin bünyesine işlenirdi
uykularını telefon gömülen yerlerden birine

ıı
tren yolunun ideolojiden geçtiğini düşünelim
ve ağzında tabela bulunan
şehrin vücut bütünlüğüne zarar geldiğini
biraz ileride ağaçlardan pamuk şeker toplayan birileri
ve sinema insanları
onların uykuları getirilen bir şeydi

ııı
bir çift sözle rakamların, mesela yedinin düşmesini
tarihin boyanmasını bekliyorlar
ve sonsuza kadar porselen diyorlardı
jazz insanları, onları tanımak 
bir meyveyi tanımak
bütün çabası boşa gitmiş bir limonun kabuğuna
bakış fırlatmaktı

ıv
sistemler çöktüğünde fotoğraf çekmek
tuzlu su dökmek için özel işlemlerin gerekmesi 
bazı işlemlerle yaprağın içine işleyen tuzu yakalama fikri 
bunları düşünelim
gücümüz yeterse şimdi bırakmayı 
arının kustuklarını
…



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 121

kelimeler onları korur mu bilmem ama
tiyatro insanları güzün habercisiydi

(Mahalle Mektebi, sayı 12)

LİMAN MEHMETCİHAT (1987)
SEN BİR BAYAN ŞAIR BENSE BİR HACI ŞAİR

Ben yaşlıyım  ya da fiyat satıyorum. Pirinçle. Tavuk sürüsünün içinde
Tavuk kesti bu adamlar. Para konuştuğunda, baba dedi. Sol elli bir baba
Oluyorum sandım. Bolluk esnafı ben. Göz göze geliyorum karganın çoğuyla.
Karganın çoğu yeri. Kibariyenin annesi diyedir.
 
Küfür hanımefendi küfür hanımefendi !
Biz japonyaya taşınırken bir kantini alıp yky yapmak istedik.
Büsbütün büyük insanlardan da
Şanslı olam diye lucky strike içiyom ben. Ahmet yesevi şeklinde mezarlarda.
Devlete icabet ediyom ben
 
Kırsalın politiğinde dolaşıyorum. Jandarma bil ki. Çok uzakta bir at çalıyor dertli
Yalvacın yanından bir at yalvardım kendime.
Kafa olsun, ayak olsun, secde ediyorum. 
 
Sana gelmem bu büyük aygırlık olacak. Atalarımızdan inen  bir adam aygırlık.
Hayvanların doğduğu ülkeye bağladım
Turgutlu, ahmetli, saruhanlı bir yerden sonra
Zemzem kola gibi ama tam böyle değil zemzem kola
Bi selçuklu bırakın biz çocuklara bi selçuklu bırakmadınız. (yeyip bitirdiniz evet)
Biz çocuklar hayvana çok yakınız. Hay gibiyiz.
Çizilen insan, pencereyle karışık bir atlama duygusunda. 
Asfaltla karışık bi gebermeler.
 
Cinleri göremeyen o güzel gözlerini at at.

(Haplayın Şunu Feodal, Ebabil Yayınları, 2013)

ÜMİT GÜÇLÜ (1989)
BANA RÂM OL BANA MASUM

bana râm ol
seni haksız say beni masum.
içinde derin bir yuva bul bana 
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 bir ovuk
yorgun gecelerinde birlikte koşarken 
yorulurken birlikte
seni mahvederken  yorarken seni
dişlerini  sarsarken dökerken 

yanıma gel 
beni affet 

unut onları beni masum.

seni ürküttüğüm ve kovduğum
sana vurulan ve acıtan

senin kızdığın ve korktuğun zamanlarda

perişan etmişken seni
saçlarına yapışkan
diline avu 

yüzüne katran çalmışken

çok korktuğun ve sıkıldığın
seni sıktığım ve üzdüğüm
senin halsiz senin sıkıldığın zamanlarında

râm ol kapatma kapıyı 
haksız sayma beni 

yüzümü ov 
seni haksız say beni masum.

(Kuyudaki Koro, sayı 8)

NAZMİ CİHAN BEKEN (1989)
MAHSUS

Buhran gibi bir şeyi tasdik etmeyecek bir şey değildi şiirim 
Bir şeydi, bir şey değildi
Yapayalnız (bırakılmış) her şeyin saklı dostuydu belki 
Hararet, ziyan, hezeyan, bilmeceler
Müşteriye arz olunacağı zaman anlama giydirilen libas 
Üzüm, susam gibi şeyleri sıkacak bir mengene 
Zaman şişirmek, bedene iğne ile karanlık şekiller yapmak

Tavırsızlık, hareketsizlik, tutarsızlık, nedensizlik
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Düşürülmek, kirletilmek, dağıtılmak
Dişlerimizin tarihine mahsus ağaç kökleri 
Mahsus kelimesi, nümayişler

Su içilecek kap değil, su
Ciğerin içinde bulunan ince zarın 
Sarıya çalan yeşil suyu

Birbirimizin boynuna sarıldık
Bir şeyin sıkıntısını çektik
Birbirimizi edindik 
Birbirimizi kavramak üzere ellerimizi uzatıp 
Uğraştık (vaatleşmek)

Dünya diyarına mensup yabani bir cin
Geçmiş bir işe dair doğru yere yemin eder 
Gelecek bir işe dair yapamayacağına yemin etmez 
Düşmanlara tek başına saldırır 

Toprak rengi bir kavram sevgisi
Püskürtülen eşitsizlik teşebbüsleri 
Kuruntu, merak, şüphe
Çok doğurucu bir düğün ziyafeti 
Dünyaya muayyen sorularla 

Dünyamızı etli (okkalı) göstermek için 
Ayağınıza bağladığım bir yastıktım

(Hece, sayı 202)

ENES TALHA TÜFEKÇİ (1991)
YENİLGİDEYKEN 

Eskimiyor
Eski bahçelere duyulan özlem
İçimizdeki dağınıklık toparlanıyor
Her hüzünlü hatırlayışta

Gönül evlerimizden çalınan sükûnu
Arıyor coşku dolu bakışlarOysaki çoktan geçti güllerin mevsimi
Başımızın üstündeki gökten

Huzurun terk edilmiş bağından
İçeri giriyor huzursuz duygular
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Kavuşulacak bir vaat gibi bekleniyor
Ekşi üzümlerin sarhoşluğu

Tutkular gezinir kalbimizde 
O eski terennümlerin tutkuları
Gidip gelinecek mesafelerden uzakta 
Biz burada
Yenilgideyken 

Sönüyor arzunun ışığı
Büyürken kalpteki izdiham
Biz o eski şafakların ışığından mahrum
Arzuyu kirletirken 
Elimizde hırstan bıçaklar tene kan dökerken
Sönüyor arzunun ışığı
Biz burada 
Yenilgiden geçerken

(Hece, sayı 204)

HASAN HÜSEYİN ÇAĞIRAN (1992)
HATIRLAMAYI HATIRLAMAK

çarşafsız yahudileri bir düşün
beni öperken
kuru soğandan halk edebiyatını
büke büke çıkaran yerlileri
her dudaktan bir gül koparan fahişeleri

biz hatırlamayız –nasıl olsa
dilimizi ısıran şemsiyeleri
erken ölenlerini musalla taşında
ağlayarak yıkayanları
kirli ayakları, ıslak valizleri

kaç geri adımda mümkün
hatırlamayı hatırlamak
üzgün saatlerden yakamızı kaldırıp çıkmak
bozuk atıp, gölgesine yapışmadan atlarımızın

çarşafsız yahudileri bir düşün
ilerleyen saatlerini şarkımızın

(Hece, sayı 196)
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2013’TE ÖYKÜ
Necip Tosun

2013 yılı, öykü kitapları açısından verimli bir yıl oldu denilebilir. Gerçi roman ya-
nında en azından sayısal anlamda oldukça yetersiz bir alanı kapladı ama yine de 
umut verici çıkışlar vardı. Öyküde artık belirgin bir yer edinen Mustafa Kutlu, Ali 
Haydar Haksal, Fatma Barbarosoğlu, Cihan Aktaş, Başar Başarır, Faruk Duman 
yeni öykü kitapları yayınladılar. 2013 “ilk öykü kitapları” açısından da hareket-
li bir yıldı. Seyir Balkonu / Fatma Rânâ Çerçi; Biraz Sonbahar Biraz Hüzün / 
Fikri Özçelikçi; Meleğin Gölgesi / Mustafa Başpınar; Yarım Sevmeler / Bedia 
Koçakoğlu; Günler Ne Kadar Kısaldı / İsmail Özen; Kırmızının Çağrısı / Zeynep 
Hicret; Kefendeki Misket / Yunus Emre Özsaray ilk öykü kitapları olarak yayın-
landı.

En nitelikli ve düzenli hâliyle öykü dergisi olarak Hece Öykü yine göz doldurdu. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da, “Genç Öykü 1”, “Günümüz Türk Öyküsünde Kadının 
Sesi”, “Çağdaş Kırgız Öyküsü-2”, “Genç Öykü 2”, “Çağdaş Pakistan Öyküsü”, 
“Öyküde Eril Bakış dosyaları hazırladı, yüzlerce öykü yayınladı.

2013’te Dünyanın Öyküsü dergisi yayın hayatına son verdi. 28 Ağustos 2013’te 
şu duyuru yayınlandı: “OKURLARIMIZA: Dünyanın Öyküsü Dergisi, iki aylık 
öykü eleştiri dergisi olarak, Şubat 2012 tarihinde 1. sayısını yayınladı. Türk öykü-
cülüğünün yanı sıra dünya edebiyatından da örneklerin yer aldığı edebiyat dergi-
miz bu amaçla yola çıkmıştı. 9. sayıda basılı yayınına son veren dergimiz, gelişen 
teknolojiye ayak uydurma kararı aldı. Heyamola Yayınları adına Ömer Asan’ın 
sahipliğini ve Yayın Yönetmenliğini üstlendiği Dünyanın Öyküsü, 2014 yılından 
itibaren e-dergi olarak edebiyat yayınına ve tüm ülkede Roman Kahramanları 
Dergisi ve Homeros Akademisi işbirliği ile edebiyat örgütlenmesine katkı sunma-
ya devam edecektir.”

İlk sayısı Eylül 2012’de yayınlanan Sarnıç Öykü dergisi 2013’te yayın yaşamını 
sürdürdü. Her sayısında “Odak Kitap” başlığı altında bir öykücüyü öne çıkardı. 
Bu bağlamda Murat Yalçın, David Vann, Başar Başarır, Fahrettin Demir, Ferit 
Edgü, Feryal Tilmaç, Müge İplikçi, Katherine Mansfield’i odağa aldı. Dergi ayrıca 
Temmuz-Ağustos sayısını “Yaz Öyküleri” özel sayısı olarak düzenledi.

Öyküdeki bu hareketliliğe nazaran 2013’te de öykü eleştirisinin oldukça ye-
tersiz kaldığı görüldü. Bu bağlamda Örümcek Kapanı / Cemil Kavukçu / Can 
Yayınları; Öykü Ağacı / Ali Haydar Haksal / İz Yayıncılık; Öyküyü Okumak / 
Feyza Hepçilingirler / Okur Yazar Yayınevi; Kurmacanın Büyülü Sureti / Abdullah 
Harmancı / Profil Yayınları öykü odaklı eleştiri kitaplarındandı. Öykü eleştirisi 



128 / HİkÂYE

daha çok dergilerde varlığını sürdürdü.

2013 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Alice Munro’nun öykülerine verilmesi tartı-
şıldı. Bu yılki ödülün tür olarak öyküye verildiği konuşuldu. Oysa ödüllere türler 
açısından bakmamak gerekir. Bir Romancı ya da şaire de verilebilirdi. Bu şaşırtıcı 
olmazdı. Ancak yazınsal bir tür olarak öykünün ödüllendirilmesi bizim dikkatimi-
zi çekiyorsa yine de bu da ödülün bir mesaj içerdiği anlamını taşır.

Öykü Kitapları

Sıradışı Bir Ödül Töreni / Mustafa Kutlu

Mustafa Kutlu, Sıradışı Bir Ödül Töreni’nde sanat ve edebiyat ödüllerini ironize 
eder. Bir karnaval anlatımı çerçevesinde, insanların yükselme tutkularını, her şeye 
para gözüyle bakmalarını eleştirir. Küçük bir kıyı kasabasını bir turizm cenneti 
hâline getirmek için müteşebbis ruhlar harekete geçer. Tüm amaçları buranın ti-
caretini geliştirmek ve zengin olmaktır. Sıradışı Bir Ödül Töreni her ne kadar bir 
ödül törenini anlatıyor gibi gözükse de törenin burada bir metafor olarak kullanıl-
dığı açıktır. Hikâye aslında dünyanın bir karnaval şeklindeki yorumudur.

“Türkiye Kafadanbacaklılar Derneği Ödülleri” edebiyat, sinema, tiyatro, fikir 
vb. ödülleri vermektedir. Ödüllendirdiklerinden biri de maliyeci Aziz Bey’dir. Aziz 
Bey’e ödül dört ciltlik Maliyeci Yazarlar Ansiklopedisi kitabı için verilir. Hikâye, 
doksan yaşındaki bu yazarın ödül almak için yaptığı mücadeleyi öne çıkarır. 
Ömrünün sonunda gelen ödül Aziz Bey’i hayata bağlar. Bir başka kahraman Tufan 
Aktaş ise farklı bir dünyada yaşamakta, bir kütüphane kurmaya çalışmaktadır. 
Daha sonra yükselme hırsındaki Nezaket’i tanırız. Ve ona âşık olan Kaymakam 
Ferdi’yi. Nezaket, Taş Ambar’ı, Albeni El Sanatları merkezi’ne dönüştürecektir. Ve 
sıra ödül törenine gelir. Sırasıyla ödül alanların üzerinden bir Türkiye panoraması 
çıkarılır. Nezaket, törenin, panayırın sonunda bir ezan sesi duyar ve o sese doğru 
ilerler. Kutlu’nun bu uzun hikâyesi Türkiye’de ödül olayının nasıl istismar edildi-
ğini anlatan emsalsiz bir ironidir.

Bildiri Öyküler / Ulvi Temel

Ali Ulvi Temel Bildiri Öyküler’de, ideal insan, ideal toplum ekseninde insanın 
önündeki engelleri ve bunu nasıl aşacağını örnekler. Ölüme duyarsız toplumun aç-
mazları ve modernizmin fıtratla çatışması gündeme getirilirken, insanların duyar-
sızlığına, suskunluğuna, sürüp giden yanlışlığa müdahale etmemesine eleştiriler 
getirilir. Tüm öykülerde doğal hayata, aya, göğe, yıldızlara övgü, modern hayatın 
insanı boğan görünümüne yergiler vardır. İnsanlar modern hayat ve mimari ile 
birlikte ne güneşi güneş, ne ayı ay olarak görebilmektedir. Çağdaş seçimlerle kendi 
kendilerine hayatı yaşanmaz kılmışlardır.

Öyküler bölüm bölüm Edebiyat dergisi duyarlığını yansıtır. Edebiyat dergi-
si ortak duyarlığı, mesajları, jargonu bu metinler aracılığıyla sergilenir. Eylem, 
emek, kitap, doğa, kalem, dostluk, sorumluluk, direnç gibi dergi ve çevresinin 
kodlarını içerir. Kitap, daha önce 1978’de Edebiyat dergisi yayınlarından çıkan 
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Uzun Yürüyüşte kitabıyla, “Bildiri Öyküler” başlıklı bir başka bölümden oluşur. 
Bu anlamda kitap daha önce yayınlanan Uzun Yürüyüşte’yi de içine alan Bildiri 
Öyküler’in basımı olarak da değerlendirilebilir. Bu iki bölüm arasında tematik an-
lamda örtüşmüşlük bulunsa da biçimsel anlamda farklılık vardır. “Bildiri Öyküler” 
ağırlıklı olarak kısa kısa öykülerden oluşur.

Ali Ulvi Temel tahkiyeye yaslı hikâyeler anlatmak yerine, imgesel öyküler an-
latır. Çok temel bir insani sorun, küçük bir fotoğraf, bir anekdot etrafında örer 
öyküsünü. Âdeta anlatacaklarını keser, kırpar, arındırır ve bir fotoğrafın üzerine 
yerleştirir. O fotoğrafı canlandırmak, çoğaltmak, zenginleştirmek okura bırakılır. 
Sonuçta imgesel, soyut bir öykü dünyası yaratır. Bu imge yardımıyla, düşüncele-
rini, duygularını kurgular.

Ali Ulvi Temel’in öyküleri, büyük olaylara, entrikalara, hikâyelere yaslanmaz. 
Daha çok iç monologlarla oluşturulan enstantanelere, küçük anıştırmalara, çağrı-
şımlara dayalıdır. Bir mekândaki izlenimden, küçük bir anıdan, bir duygudan yola 
çıkarak metnini oluşturur. Tümüyle ben anlatıma yaslanan öyküler, hem biçimsel 
hem de tematik anlamda birbirine yakındır. Olayın, tahkiyenin, kurmacanın iyi-
den iyiye azaldığı anlarda metinler, deneme diline yaklaşır. Öykülerde yazar (an-
latıcı), yansıttığı dünyada anlatımın içindedir. Pek çok öyküsünde yorumlar yapar, 
bir temanın peşinde onu açıklamaya çalışır.

Ali Ulvi Temel, çok az yazmasına, öyküye uzun aralar vermesine karşın, öykü-
nün parlak örneklerini vermiştir. İmgesel yaklaşımlar, yarım bırakılmış cümleler 
ve örtük anıştırmalarla metne gizem, merak unsuru ve devamlılık katarak tutarlı 
bir öykü evreni yaratmıştır. Öykülerde, bir dünya görüşünün, bir duyuş, bir bilinç 
aktarma hedefi elbette vardır. Ne var ki pek çok öyküsünde amaç, temel bir insani 
durumun, duygunun, düşüncenin aktarımıdır. Öykülerde günümüz insanına neyi 
kaybettiğini hatırlatır. Tüm kitabı özetleyen cümle tam da budur: “Çok çoraklaştı 
insan, sıksan bir damla gözyaşı çıkmaz.” Kitabı da bir uyarıyla bitirir: “Ses gelsin 
baylar!”

Güneşe Koşan Adam / Ali Haydar Haksal 

Ali Haydar Haksal öykülerini, kent ve modernizm eleştirisi, gelenekten / kut-
saldan kopuş, bireyin yabancılaşması yaklaşımları etrafında kurgular. Çocukluk, 
kutsaldan kopuş, kent, aşk, fanilik, yalnızlık, küçük insanlar, bunalımlar onun 
tüm öykülerinin ana temalarıdır. Özellikle yoksulluk, yalnızlık, köy hayatı pek çok 
öyküsünün konusunu oluşturur. Haksal, çevreyle bağlarını koparmış, iletişimsiz, 
yenik, yalnız tiplere eğilir. Tüm hayatı kentin karmaşasına hapsolmuş, hayat de-
neyiminde yenilmiş öykü kişileri; yenilgilerinin izleri ve yaraları ile sokaklarda ya-
payalnızdırlar. Bu kahramanlar bazen bir evlilik mağdurudur, bazen bir çocukluk 
hatırası peşindedir. Kalabalıkların yürüyüşüne bir türlü ayak uyduramayan tipik 
tutunamamışlardır. Çevrelerine kırgın, kızgın ve küskündürler.

Güneşe Koşan Adam’da soyut, var olup olmadığı bilinmeyen, cisimleşmemiş 
ancak bir duygu ve ses olarak var olabilen karakterlerin izinde, Doğu, Batı, şe-
hir, yalnızlık, acı etrafında oluşturulur öyküler. Bazen bir aşk hâli, günah sını-
rında yaşayan Yusuf gibi sınanan bir kahramanın iç döküşleri, bazen bir açmaz 
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içindeki kahramanın bir yol, yöntem arayışları hikâye edilir. Kahramanların bir 
kurgu ve düş içinde hayatı anlamlandırmaya çalışmaları bir iç sesle dışa verilir. 
Kalabalıklardan, yanlışlardan, şehirden kaçmaya çalışan insanlar bir adaya ya da 
bir düşe sığınırlar.

Ayak İzlerinde Uğultu / Cihan Aktaş

Cihan Aktaş’ın öykülerinde kurduğu atmosfer “konuşkan” bir zemine yasla-
nır ve herhangi bir insanın zihninden geçen günübirlik duygulardan, olaylardan, 
aktüaliteden oluşur. Aktaş, günceli konuşmaktan çekinmez, gazete, televizyon ha-
berlerini, öykünün temel meselesi, odağı yapar. Öyküde tek etkiden çok, bilince 
akan pek çok olayı değerlendirir. Üst üste pek çok duygu, konu aktarır. Sosyolojik 
tanıklığı ve haklının yanında yer alma duruşunu daha çok önemser. Kadınlık 
hâllerinin bütün ritüellerini bir bir sıralar, üst üste bindirir, öyküye bir değil ba-
zen sayısız kahraman girer böylece çok sesli bir öykü atmosferi oluşturur. Cihan 
Aktaş, öyküde düşünce aktarımını önemser. Ama duygu aktarımının öne çıktığı 
öykülerde daha başarılıdır. Kahramanın bir korniş takıntısı, bazen apartmanda 
duyduğu bir ses gibi küçük ayrıntılarla oluşturulan öyküler modern öykünün tüm 
özelliklerini yansıtır. Düşünce ve duygu dengesi her öyküde gidip gelir. Aslında bu 
da kaçınılmazdır. Kuşkusuz seçtiği tipler ideolojik tipler olunca öyküler kaçınıl-
maz olarak düşünce yoğunluklu bir anlatıma uzanır.

Ayak İzlerinde Uğultu mülteciliğin, göçmenliğin odak alındığı aynı tema-
lı öykülerden oluşur. İnsanlar gitmekle kalmak, umut ve yenilgi arasında eşikte 
beklemektedir. Bulundukları dünyada, ülkede, coğrafyada kendilerine yer bula-
mayan, mutlu olamayan ya da bir şekilde yurtlarını terk etmek durumunda kalan 
insanları yeni bir hayat, yeni bir mekân, yeni insanlar beklemektedir. Ama insan 
gitmekle umutlarını gerçekleştirebilecek midir? İşte anlatıcı, dünyanın çeşitli yer-
lerinde giden, gitmek isteyen, bu arayış içerisindeki insanların durumuna bakıyor. 
Sınır metaforu üzerinden yersizlik yurtsuzluk duygularını, giderek sürgünlüğü ele 
alıyor. Göçmen psikolojisini hikâye ederken, mekân, anı, kaybetmek duygularını 
gözler önüne seriyor, çoğu dertleri, rüyaları olan bu dava insanlarının kırılmala-
rının sarsıcı etkisini aktarıyor. Özellikle yurt dışındaki Müslüman kızların, kadın-
ların Batılı insanlar tarafından algılanışlarını ve çarpık bakışı irdeliyor. Başörtülü 
olarak Batı’da var olmanın zorluklarına eğiliyor. Ama asıl tema kadın ve kadın 
sorunları. Onun öykülerinde kadınlar bir şekilde erkekler tarafından terk edilmiş 
mutsuz kadınlar. Gerek anlayışsız erkekler, kocalar gerekse ülkede yaşanan baskı 
ortamı bu kadınlara hayatı çekilmez kılmaktadır. Terk edilmiş kadınların gözün-
den bu hâlleri hikâye edilir.

Rüzgâr Avı / Fatma Barbarosoğlu

Genel olarak bakıldığında, Barbarosoğlu öykülerinde modern hayatın algıları-
nı, tezahürlerini ve değer yargılarını sorgular. Sahih olma çizgisinden uzaklaşan 
her konumdan (yazar, sunucu, öğretmen) insanın ikiyüzlülüklerini hikâyelerle 
örnekler. Hakikatle bağları kopmuş bu insanlar, çağdaş yaşam sahnesinde sadece 
oynamaktadır. Bu öykülerde dinde, gündelik yaşamda kendisi olmayan, sahihlik 
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çizgisi dışında “oynayan” insanların hikâyelerine eğilir. Çağdaş yaşamın ürettiği, 
dayattığı yaşam tarzlarını, anlayışları, beğenileri karakter ve olay düzleminde ele 
alıp, yaşanan açmazlara ilişkin ipuçları sergiler. Özellikle medya çağını odak ala-
rak, medyanın gerçeği orijininden koparıp bir oyuna, yalana dönüştürdüğü insan-
lık hâllerini, olayları sorgular.

Biçimsel anlamda ise öykülerinin geleneksel hikâye anlayışıyla bağları sıkıdır 
ve tümüyle anlatmak ve aktarmak peşindedir. Hayatı olduğu gibi metne aktarır, 
gündelik hayatın tanıklığına başvurur. Onunla ödeşir, yüzleşir, paylaşıma açarak, 
anları, durumları kayıtlara geçirir. Büyük hikâyeden çok sahici hikâyeye yöne-
lir. Hayatın oldukça belirgin görünümünü, hatta aktüel olayları, temaları işler. 
Akışkan, pürüzsüz dil, sahiplenimi kolay temayla birleşince öyküler muhatabını 
kolaylıkla yakalar. Biçimsel anlamda her öykünün dramatik yapısına uygun kur-
gusal yapıyı oluştur.

Fatma Barbarosoğlu Rüzgâr Avı’nda, Kürt sorunu, başörtüsü, çarpık din algısı 
gibi yine güncel hayatın sorunlarına, aktüel olaylara, temalara eğilir. Daha önceki 
öykülerinde ötekileştirilen Müslüman kadınları işlerken bu kez ağırlıklı olarak ik-
tidara gelmiş Müslüman kadınları gündeme getirir. Müslüman kadınların güzellik 
tutkusu, gösteriş merakı öne çıkarılırken, zenginleşen, iktidara gelen dindar kesi-
min, modernizme teslim olup, sıradan bir insana dönüşmeleri, özlerini, ilkelerini 
yitirmeleri hikâye edilir.

Öykülerde muhafazakârların, yeni zengin ve iktidar sahiplerinin parayla, güçle 
imtihanları anlatılırken, bu insanların köklerinden kopmalarıyla içine düştükleri 
çarpık hâlleri ironik bir dille hikâye edilir. Bir kültürün temsilcisi olarak öne çı-
kanlar, bunu unutup görgüsüz, türedi zenginler olarak gülünç / acınası duruma 
düşerler. Sınıf atladıklarını düşünerek, aynı inançtaki insanlara kibirle bakıp ara-
ya mesafe koymaya çalışırlar.

Baykuş Virane Sever / Faruk Duman

Baykuş Virane Sever’de doğaya, doğallığa ve fakirliğe gömülmüş, dışarıyla te-
ması neredeyse tümüyle kopuk bir ailenin hâlleri çocuğun gözünden hikâye edilir. 
Ormana yaslı bir ev, maceralara ve düşlere mekânlık yapar. Masalsı bir üslupla 
çocukluk anılarına eğilen anlatıcı, çocuğun gözünden ailesine, akrabalarına bakar. 
Ölümüne tanıklık ettiği abisini, neşeli, coşkun biriyken sessizliğe gömülen teyzesi-
ni, tiyatroya merak salan Ender abisini, doğurmak üzere olan annesinin ıstırapla-
rını, resim tutkunu amcasını anlatır. Yine dil arayışları, kurgu yetkinliği baskındır.

Anlatıcı çocukluğuna baktığında gördüğü her şey neredeyse doğa ve onun yan-
sımalarıdır. Genel anlamda konuşursak doğa çoğu yazar için resimsel bir estetik 
araç (fon) işlevi görmüştür. Duman’da ise doğa, pek çok simgesel göndermenin 
aracı olur. Bozulmanın, kirlenmenin ve kayıtsızlığın tam karşı kavramları yani, 
safiyet, bozulmamışlık ve arınmayı kodlayan doğa, tarihsel süreç içerisinde başta 
romantikler olmak üzere pek çok yazarın temel başvuru kaynaklarından biri ol-
muştur.

Dilsel arayışları, çok anlamlı okumaya yatkın anlatımı ve içe işleyen psikolojik 
derinlikli yaklaşımlarıyla Faruk Duman’ın sağlam bir öykü evreni oluşturduğuna 



132 / HİkÂYE

kuşku yok. Ne var ki tematik anlamda bir tekrar sorunu yaşayabilir. Duman’ın aynı 
öyküyü (Doğa / çocuk, anne masalı, hayvan ve insan iç içeliği) giderek derinleş-
tirdiği, zenginleştirdiği, hatta kusursuzlaştırdığı söylenebilir. Ama tam da burada 
öykü dünyasına yeni bir kapı, evren açmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu, 
çünkü bu tutumun bir tekrar ve kısır döngüye yol açabileceğini belirtmek gerekir.

Teklifinizle İlgilenmiyorum / Başar Başarır

Başar Başarır, Teklifinizle İlgilenmiyorum’da tümüyle marazi insanların sesle-
rine odaklanıyor. Ama bu tek ses değil, herkesin aynı anda konuştuğu bir platform 
sanki. Bu anlamda çok sesli bir öykü dünyası kuruyor. Hayat, durmaksızın konu-
şuyor. Neredeyse çevremizde duyduğumuz her şey metne akıyor. Ayrım yapmıyor 
Başarır. Güncel olaylar, geçmiş, tüm zamanlar iç içe ve her kesimden, yaştan insan 
öyküde söz alıyor. Bir söz cümbüşü içinde kelimeler havada uçuşuyor, deyimler, 
atasözleri, argo deyimler… Neredeyse kimsenin sözünü kesmiyor yazar, mikrofon 
elden ele dolaşıyor, karmaşa ve kaos içinde ironi ve kara mizah öykünün kaderi 
oluyor. Kocasının kendisini aldattığını televizyondan öğrenen kadın, hayata daha 
küçücükken yenilen ve müzede öylece ortada kalan çocuk, şeytanın baskınına uğ-
rayan Reha Bey, zulmettiği devenin saldırısına uğrayan Fayık, sokak aralarında 
varolmaya çalışan bıçkın delikanlılar öyküde arızalı hâllerini sergiliyorlar. Başarır 
öykülerde, toplumun bilinçaltına eğilirken, özellikle argo diline, onun her şeyi cin-
sellikle izah eden bel altı küfürlerine bolca yer veriyor. Zaten yenilmiş, bir şekilde 
problemli, arızalı insanlardan farklı bir ses de beklenemez. Tam da orada durup, 
onların bozuk hayatlarından sesler aktarıyor.

Tezcanlı Hayalet Avcıları / Müge İplikçi 

Müge İplikçi öykülerinde yersiz yurtsuzları, dışarıdakileri, azınlıkları, kadın-
ları, başörtülüleri kısaca tüm ezilmiş ve yenilmişleri anlatırken, iktidar ve otorite-
nin dayattığı yerleşik anlayışları / kavramları, doğru diye bilinenleri yıkmak ister, 
adalet, eşitlik, mutluluk üçgeninde bir üst hayat biçimi teklif eder. Tüm öykülerde 
bir şekilde kadın kimliğini tartışmaya açarken, kadının toplumsal hayattaki yerini, 
algılanışını ve giderek toplumsal konumu nedeniyle kaçınılmaz yenilgisini örnek-
ler. Kadının yazgısı ile ülkenin yazgısı arasında bir paralellik kurarak kadın öznesi 
üzerinden bir yandan da Türkiye okumasına girişir. Toplumsal değişim ve dönü-
şümle bireysel dramları iç içe anlatır. Biçimsel anlamda ise kendisini kolay ele 
vermeyen, okurdan çaba ve dikkat isteyen bir yapıyı tercih ederken yaşanan kaotik 
ortamla biçim seçimi arasında bir örtüşmüşlük kurar. Yalnızlığı, iletişimsizliği ve 
kadın olmanın güçlüğünü bu biçimsel örgü içinde aktarır. Erkek egemen zihniyet, 
otoriter yapının acımasızlığı, faşizm belli tonlarda öykülerde yerlerini alır.

Müge İplikçi, Tezcanlı Hayalet Avcıları’nda sorunlu kadın erkek ilişkilerine 
bakarken sonunda hep terk edilen kadınların dünyasına odaklaşır. Geçmiş, anı-
lar ve kaçırılmış ilk aşklar gündeme getirilir. Öykülerde, çocukluğun, ilk gençliğin 
rüyalarının, kararlarının, anılarının bugüne yansıması ele alınarak, mazinin, halı 
altına süpürülmüş duygularının bugün ne hâle geldiği yorumlanır. Yıllardır birbi-
rini görmemiş insanlar yıllar sonra bir araya gelip, üç beş kırık cümleyle o günle-
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re bakarlar. Sonra kırık dökük herkes kendi yoluna gider. Bu anlamda öykülerin 
çoğu bu ayrılık anlarına odaklanır. Ama kahramanlar yıllar önce verilen kararın 
yanlışlığı ya da doğruluğuyla yüzleşecek cesareti kendilerinde bulamaz ve sessizce 
ayrılırlar. “Gramafon Avrat”ta, terk edilmiş kadının sevgilisini bir sinemada gör-
mesi, “Çatlak”ta, gençlik sevgilisinin aşkını reddeden Füsun’un hayatı yorumla-
ması, “Arı”da, küçük bir oğulla hayatta yapayalnız kalan annenin sürgünlük se-
rüveni, “Elveda 1984!”te iki eski sevgilinin tesadüfen karşılaşmaları, “Astronotlar 
ve Şarkıcılar”da, millî şarkıcı olmak isteyen kızın yıllar sonra gerçekten de millî 
şarkıcı olması anlatılır.

“Kırmızı Top” kitabın en başarılı öyküsüdür. Beyin kanaması geçirmiş bir kadı-
nın düş ve gerçek iç içe hayatla yüzleşmesi, imgeler, küçük görüntüler, sembollerle 
bir mazi yorumuna dönüşür. Beyindeki pıhtı (kırmızı top), duvardaki resim, ço-
cukluğundaki kırmızı top çok iyi harmanlanarak, kırık, terk edilmiş kadının hayatı 
simgesel bir anlatıma kavuşur. Geçmişe, maziye övgüden çok, oradaki simgesel 
bir olaya, ana temaya eğilerek ortaya ustalıklı bir öykü çıkarılır. Bildik, çok konu-
şulan kimi olaylar anlatılırken, aktüaliteye düşmeden, o olayı temsil edecek kü-
çücük bir ayrıntı yakalanıp öykü bunun etrafında oluşturulur. Sonuç olarak onun 
öykü anlayışı bir enstantaneye, bir imgeye, hatırası olan bir anıya yoğunlaşıp, ora-
dan dalga dalga yayılan izlenimlerle hayatı açıklamak olarak dışlaşır. Bir kırmızı 
top, ateşler içinde bir çocuk, havaalanında küçük bir karşılaşma, bir film sahnesi 
onda öyküye dönüşür.

Güneşin Doğduğu Yerde / Recep Seyhan 

Recep Seyhan 1990 yılında çıkardığı Çiçekler Kesmişti Selamı öykü kitabından 
sona 2013 yılında Güneşin Doğduğu Yerde kitabıyla sürpriz bir dönüş yaptı.

Recep Seyhan öykülerinde, geçmişe, ilk gençliğe, çocukluğa dönerek oradan 
nostaljik tatlar aktarır. Özellikle kırsal kesimdeki, köydeki yaşamı ve insanlık du-
rumlarını anlattığı öyküler dikkat çekicidir. “Gülbeyaz Düşler” öyküsünde kaybe-
dilen güzellikler örneklenirken, çocukluk aşkları, köy hayatı anlatılır ve Habir adlı 
köpeğin asilliği üzerinden mesajlar verilir. Öykülerde nostaljik bir bakış açısıyla 
bugünden geçmişe bakılır ve değişimlere vurgu yapılır: “İnsanlar yaşlandıkça de-
ğişiyordu elbette. İnsanlarla gülüşler, ağlayışlar, bakışlar, oturuşlar, yemek yiyiş-
ler, çocuk sevişler, girişler, çıkışlar, selâmlar, kelâmlar, kapılar, odalar, kediler, 
köpekler, dağlar, bayırlar da mı değişiyordu? Önceden de böyle miydi? Sevgiler ve 
tutkular, acılar ve umutlar, özlemler ve utkular, bütün bunlar eşyanın yedeğinde 
miydi? İnsanı insanla ve zamanla götüren neydi ve nereye götürüyordu?”

Diana’nın Kanlı Kavakları / Hasibe Çerko 

Yılın en dikkate değer çalışmalarından biri Hasibe Çerko’nun Diana’nın Kanlı 
Kavakları adlı öykü toplamıydı. 

Öykülerde özellikle kadınların yalnızlaşma serüveni iç burkan bir derinlikle 
işlenir. Bir ait olma, yurt edinme, sürgünlük, yabancılaşma kavramları etrafında 
insanlar ve nesneler hikâye edilir. Duyarlıkları iyice incelmiş bu kahramanlar kaba 
dünyada kendilerine ait bir yer, yurt bulamazlar. Kırılgan yapılarıyla kaçınılmaz 
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olarak yalnızlığa sürüklenirler. Anlatıcı; masalsı, mitolojik, fantastik dünyalara 
eğilerek duygular, durumlar devşirir. Âşık periler, duygusal ağaçlar ve fantastik 
dünyanın atmosferinde aşk hâlleri aktarılır.

Öyküler dış dünyaya değil, iç dünyalara doğru derinleşir. Bu da kaçınılmaz 
olarak bir yüzleşme, içte derinleşme ve imgesel anlatıma götürür metinleri. Kitap 
sembolik, kapalı, iyiden iyiye yoğunlaşmış duygu parçacıklarına tutunmuş, ritim, 
şiirsellik ve akışkanlığa yaslı bir öykü anlayışını yansıtır. Zaman zaman bir olayın 
varlığı değil, dilin güzel kullanımı ve akışkanlık alır götürür okuru. Diğer yandan 
öykülerin felsefi derinlik, çok katmanlı anlatım, zihinsel gel-gitlerle oluşması dik-
katli olmayan okuru kolayca metin dışına düşürebilecek bir tehlikeyi de içinde ba-
rındırır. Bu da öyküdeki tek etki ve odaklaşma gerekliliğini hatırlatır.

Anlatıcı, gözünü doğaya, insan dışındaki canlılara çevirerek iki dünya arasın-
daki örtüşmüşlüğü ve birbirini izah eden durumları hikâye eder. Ağaçlardan, kuş-
lardan, doğa hareketlerinden insani durumlar çıkarır, tespitler yapar: “Kavağımıza 
şiirsel birkaç imgenin dışında kalarak bakmayı becerebilseydim daha anlaşılır bir 
anlatım kendiliğinden düşecekti.” Doğadaki her şey bir işarettir insan için: “Nâlan! 
Kardeşim, bak işte! Kuşlar sürüyle başının üstünde uçuyor. Uzakları sana getiriyor 
onlar. İşte! Gördün mü? Kuşburnu ağacı titredi, parmakla içindeki tümsekten, al-
nının üstünden bir kuş havalandı.”

Diana’nın Kanlı Kavakları yılın en iyi kitaplarından biriydi.

Biraz Sonbahar Biraz Hüzün / Fikri Özçelikçi 

Fikri Özçelikçi ilk kitabı Biraz Sonbahar Biraz Hüzün’de, yitirilmiş, kaçırılmış 
güzellikleri, hayatın kırılgan, dokunaklı hikâyelerini işler. Özçelikçi, kadına, sev-
giye adanmış öyküler yazar. Bu öykülerde insanlar, hayatlarının bir döneminde 
birbirlerine yaklaşırlar; ama sonra ayrı ayrı yönlere savrulurlar. Karşılaşma, aşk 
ve yarılma üçgeninde oluşur öyküler. Kavuşma (evlilik) gerçekleşmez. Yaşanırken 
bunun adı tam aşk değildir. Bu; ilgi, dostluk, arkadaşlık bazen de tutku gibi bir 
şeydir; ama kopuş gerçekleşince ve “buradan bakınca” aşk doğar. Yaşanırken 
bunun adı aşk değildir. Böylece bu kopuştan sonra, geleneksel edebiyatımızdaki 
müphem, gerçekle düş arasındaki soyut sevgili, platonik aşk doğar. Bir görüntü, 
bir an için derin aşklar… Susmak ve içe, derine gömülmek…

Özçelikçi geç kalmışlığın, yitirilmişliğin, ayrılıkların hikâyesini anlatır. Hayatta 
ve aşkta kıstırılmış bireyin duygularını, lirik bir dille, yoğun cümlelerle; ama bü-
tünlüklü bir şiirsel fotoğrafa giden kurguda incelikle işler. Arabeske, abartıya, me-
lodrama düşmeden insanların en melankolik, yenik anlarını, özellikle terk edil-
miş, ihanete uğramış bireylerin hüzünlerini öyküleştirir. Onun öykülerinde insan 
yalnızlığının yansımaları aktarılırken, etkili, sahici ve iç burkan bir dünya kurulur. 
Etraftaki her şey bu yalnızlığı simgeler, büyütür, derinleştirir. Dil hep şiirseldir, 
içli, lirik bir akıcılığa ulaşır.

Öyküler genellikle “ayrılık” anlarına odaklaşır. Anlatıcı, hayata, hayatın ger-
çeklerine bir şekilde yenilmiş insanların acılarına, yaralara bakar. Sanki bütün 
kahramanlar aynı ya da benzerdir. En azından bütün yaşanmışlıkları aynıdır. 
Acıları, yenilgileri, kıyıya vurmuşlukları aynıdır. Bu kırgınlar, aynı fotoğrafta yan 
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yana durup bir bütünlük oluştururlar. Klâsik hikâyeyle bağlantılarını tümüyle ko-
parmasa da şiirsel düzyazıya daha yakındır. Bir görüntü, bir ses yaşanmış bir ger-
çeğin kalıcı, çok katmanlı bir imgesine dönüşür. Bu işaretlerden, çağrışımlardan, 
imgelerden varoluşsal sorunlara ulaşılır. Kişi bir yandan kendi kendisiyle bir iç 
döküş hâlinde söyleşirken, bir yandan da hayatı yaşanmaz kılan, olumsuzluklarla 
hesaplaşır. “Baktığımdı, Denizdi, Sendin” abla, delikanlı, sevgili üçgeninde kaçı-
rılmış bir aşk öyküsüdür. Şair Osman Özbahçe’ye ithaf edilen “Pörtlemiş Hayat” 
ise kitabın en güzel öyküsü. Babasız büyüyen bir şairin dokunaklı öyküsü kurşun 
imgesiyle oldukça ustalıkla kurgulanır.

Hep mutsuz insanların dünyasına eğilir, evde mutsuz, şehirde mutsuz, aşk-
ta mutsuz insanların dünyasına. Sonunda ya susmayı ya de gitmeyi seçer kahra-
manlar. Bu yüzden “Gidişlere ve kalışlara dair öyküler” diye başlar tüm öyküler. 
Gitmek, terk etmek kitabın ana temalarından biridir çünkü. Bulunduğu şehirden, 
ortamdan, atmosferden bunalan insanlar için tek çıkar yol gitmektir. İnsanlar 
önce susar, kendi içlerine gömülür, sonra da çekip giderler. Ama bu gidişler mut-
laka sebeplidir: “Gidiş zordur çünkü ve giderken geriye dönecekmiş gibi gidilme-
lidir. Her zaman bir giden her zamanda gideni bir anlatan vardır çünkü. Giden, 
niçin gittiğini bilir belki ama kalanlar bunun sebebini hep merak eder.”

Onun öykülerinde her şey olmuş bitmiştir ve biz geri dönüşlerle olan biteni 
anlatıcıdan dinleriz. Ayrılık anları, güzel günler hatırlanır, geçmişin, kaybedişlerin 
acıları, anıları bugüne yansır. Bu yüzden öyküler hep kırılma anlarına odaklanır.

Mümkün Öykülerin En İyisi / Aykut Ertuğrul

Mümkün Öykülerin En İyisi Aykut Ertuğrul’un kalıcı bir öykücü olacağının 
göstergesi olur. İlk kitaptaki benzer izlekleri ve biçimsel tutumları geliştirerek 
sürdürür. Gelenek ve modern semboller iç içe, çağdaş, melez bir anaforla öykü-
ler kurgulanır. Kur’an, peygamber, din büyükleri öykülerde bazen mesaj, bazen 
sembol olarak yer alırken bunun tam karşısı gündelik, modern tüm araçlar face-
book, twitter, google aynı kişinin zihnini işgal eder. Yusuf-Kuyu, Yedi Uyuyanlar, 
Âdem-Havva gönderileri, Borges, Dostoyevski, Marquez metinleri iç içe geçer. 
Kahramanımız kaybolmuş insanı internette ararken Havva’sını bulur. Mucize ve 
oyun iç içe geçer.

Onun öykülerinde genel olarak gündelik hayatın karmaşası, kaosu içinde yol 
alan anlatıcı, bazen bir kitabın içine girerek kahramanlardan biri olur, bazen 
gördüğü bir şeye takılır kalır; her şey iç içe geçer, sonuçta ortaya parçalı, büyülü, 
gerçeküstü bir metin çıkar. Anlatıcı etrafıyla fazlasıyla ilgilidir, facebook, twitter, 
google ve gündelik hayatın hemen her şeyi bilinçaltı, hayaller, çağrışımlar devreye 
girer, bir türlü anlatacağı şeye gelemez. Aslında yazmak için oturduğunda, bilin-
çaltına teslim olmuştur, birbiriyle ilgili ilgisiz tüm çağrışımları dile getirir, dipnot-
lar, okuduğu kitaptan alıntılar metne dökülür, bu yüzden bir türlü odak bulamaz. 
Sonunda bu dağınıklık onda bir biçim olup çıkar. Postmodern tutum, metinle-
rarasılık, deneysellik de tam bu karmaşada belirginleşir. Ertuğrul zaten en çok 
edebiyatın bu “oyun” yanını sever. Bu nedenle anlatma sorunları hep öyküsünün 
merkezindedir. Bu anlamda pek çok anlatı ustası ya kitapları ya da bizzat kendileri 
olarak öykülerde yerlerini alır. Ancak, anlatıcının hep yazılan, bilinen yazar klişe-
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lerine teslim olmamak için yaptığı mücadele ironik bir durum olarak bu özgünlük 
peşindeki yazarların metinlerine ulaşmasıyla sonuçlanır.

Asılsız Hikâyeler / Naime Erkovan 

Naime Erkovan, 2011 ve 2012 yıllarında çıkardığı öykü kitaplarından sonra 
2013’te, Asılsız Hikâyeler’i yayınladı. Bir başka deyişle üç yılda üç öykü kitabı. 
Öyküde yeni bir imza için arka arkaya üç kitap pek alışılmış bir şey değil. 

Erkovan kitabın sonunda öykü kitabını şöyle özetler: “Son üç öykü fantastik 
-bilim kurgu- masaldır. Asılsız Hikâyeler’de, ayrıca çerçeve anlatım, bilinç akışı, 
olay ve durum hikâyeleri, mise en abyme, makale, takvim hikâyeleri, diyalog, za-
man daralması ve genişlemesi, tanrısal bakış, ben anlatıcısı, ikinci anlatıcı, parodi, 
ironi, kişileştirme ve medyalararası gibi teknik ve anlatıcılar yer alıyor.”

Erkovan özenli bir dil, derinlikli göndermeler ve ince ince işlenmiş cümleler-
le öyküsünü oluşturur. Sıkışmış kelimelerin içinde duygular boğulduğunda öykü 
nasıl etkisizleşiyor, hikâye ve duygular kelimelerle hayat bulup nefes aldıklarında 
nasıl güzelleşiyorlar onun anlatımlarında görmek mümkündür. Kahramanların 
olağanüstü, absürd dünyasında dolaşırken, (bir tozun, bir şişe cininin, bir sabah 
kendini bir yazara dönüşmüş olarak bulan Alegor Yazsa’nın) buradan her durum-
da bir insanlık durumu devşirir.

Savrulan / Selvigül Kandoğmuş Şahin

Selvigül Kandoğmuş Şahin anlatım düzleminde içsel bir derinlik hedeflerken 
ritimle yoğunlaştırılmış bir anlatı kurmaya çalışır. Duygunun, coşkunun temsili, 
iç sesin tam olarak yansıtılabilmesi için lirizmi tercih eder. Böylece vardığı yer 
monolojik tutum ve şiirsellik olur. Hep bir iç döküş ve nostaljik tutum öykülerinin 
odağında yer alır. Belki de bu biçimsel tutum nedeniyle hep özlemleri, yitirilmiş 
hayatları, hayatın acılı, mutsuz yanlarını anlatır. Tüm güzellikler geride, geçmişte 
kalmıştır. Zaman zaman çocukluğa, onun safiyetine döner. Ona göre yaşanan za-
manın zihniyeti tümüyle yanlışa yönlenmiştir. Güzellikler, doğrular hep geçmişte 
kalmıştır. Dostluk, samimiyet kaybolmuştur. Bunun en büyük nedeni şehirdir, 
modernizmdir. Kimi öykülerde kırsala dönmesi bu yüzdendir. Modernizm renk-
leri bile katletmiştir. Beyaz, dünyamızı terk etmiştir, her yer gri ile kaplanmıştır.

Şahin, özellikle kadın dünyasını anlatmada, o dünyanın inceliklerini kavrama-
da ve yansıtmada başarılıdır. Öte yandan anne acısını ve duygularını anlatmada 
inandırıcı ve etkileyicidir. Kadınların gözünden bu pencerelerin açılması, aralan-
ması çok önemlidir. Bazı kadın öykücüler, annelik ve kadın duygularını reddeden 
ve daha çok erkekliğine soyunan bir yaklaşım içindeler. Şahin bu kapıyı iyi değer-
lendirirse kalıcı bir imza olabilir.

Savrulan’da modern hayatın, şehrin, insanların acımasızlığı, aldırmazlığı kar-
şısında savrulan insanlık hâllerine bakar. Öyküler acı, hüzün, baskı, aşk dörtge-
ninde şekillenir. Geçmişin güzel günlerini arayan insanlar bir acının ortasında 
kalakalmışlardır. Her yerde, her coğrafyada insanlar bir şekilde savrulmaktadır. 
Bütün bu kıyımlar, baskılar, ihanetler sonunda, arkada kalan insanların dünyası-
na eğilir. Aşkı özellikle dini boyutta kavrayan insanları ele alır. Hoca-öğrenci aşkı 
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burada da öne çıkar. Ama tüm aşklar sonunda dünyanın ışıltılarına yenilir. Tam 
da buralarda hangi coğrafyada olursa olsun kadın olmanın acıları işlenir. Kadınlar 
her yerde terk edilir ve acılarla baş başa bırakılır. Gelmeyeceğini bile bile kendisini 
terk eden erkelerini bekleyen kadınların dramlarını sıklıkla işler.

Diğer öykülerde de sıcak insani ilişkileri, aile ortamını ve bunu bozan olumsuz-
lukları gündeme getirir. Anlayışsız babalar, baskıcı, otoriter devlet bu aile ortamı-
nı yok eder. Modernizm yine insaniliği öldüren bir mekanizma olarak ortaya çıkar. 
Şehirleşme, doğaya uygun olmayan yaşam insanı fıtratından uzaklaştırmaktadır. 
Özellikle kendi sıcaklığı, samimiyeti, güzelliği içinde akıp giden kasaba hayatı, 
devletin müdahalesi ile kesilir ve tutuklamalarla birlikte her şey dağılır.

Şahin bu kitapta Başbağlar katliamı, Güneydoğu’daki terör olayları, Filistin so-
runu gibi yakın / gündelik siyasi olayları da anlatır. Bu öyküler de insan odaklıdır 
ve hüzün, acıya yaslanır. “Rachel’in Gerçekleşen Rüyası”nda, Filistin’de öldürülen 
barış eylemcisi Rachel’in öldürülüşü hikâye edilir.

Savrulan, Selvigül Kandoğmuş Şahin öykücülüğünde önemli bir sıçrama olur.

Yol Durumu / Kâmil Yeşil

Kâmil Yeşil’in öyküleri iki ana tema üzerinde ilerler. İlki İslâmi / hikmet öykü-
leri diğeri ise daha çok insanlık hâllerini anlatan karakter odaklı öykülerdir. Yeşil 
çok net bir şekilde mesaja yaslı öyküler yazar. Güncel İslâmi sorunları öyküsünde 
tartışır. Öncelikle anlatıcı kendine eleştirel, muhalif bir konum belirler sonra gün-
cel, tarihsel konuları, olayları aynı / benzer bakış açısından hikâye eder. Din, cin-
sellik, otorite gibi konuları kurgusal bir olayla örnekler. Bu arada olayla / konuyla 
ilgili düşüncelerini belirtir. Olayla ilgili hikâye anlatılırken de anlatıcı nesnel değil, 
yönlendirici, hatta yargılar belirten bir üst dil sahibidir. Konunun haklılığını ispat 
için belgeler, düşünceler ileri sürer. Bu anlamda onun öyküleri güncele, gazete / 
televizyon haberlerine, sokağın gündemine sıkı sıkıya bağlıdır.

Biçimsel anlamda ise onun öykülerinde Esendal’dan Sait Faik’e, Mustafa 
Kutlu’dan postmodern imkânlara çeşitli etkileri belirlemek mümkündür. 
Çoğunlukla bir mesaj gözettiği için öykülerinde deneme dili baskındır. Hatta pek 
çok öyküsü kurgusallıktan çok bir düşüncenin ifadesi biçiminde dışlaşır.

Kâmil Yeşil kendisiyle yapılan bir söyleşide “Ben menkıbelerle örülü geçmi-
şimizi daha saf, daha gerçekçi ve insani buluyorum. Ve bunu modern projelere 
tercih ediyorum. Varlık trajedisini çözen yegâne kaynağımız tasavvuftur. Bu bakış 
açısının, beni kendi kuşağımdan ayırdığını düşünüyorum” der. Yol Durumu’nda 
merkezde tümüyle tasavvuf teması yer alır. Tarikat, efendi, keramet, menkıbe 
sembolleri etrafında karakterlerin tasavvuf yolculuğu işlenir. Tüccar olmak, ga-
zeteci olmak, yazar olmak, siyasetçi olmak, akademisyen, televizyoncu olmak is-
teyen insanlar bir şekilde dışlanırlar ve bu dünyalarda yer alamazlar. Onlar da, 
evliya olmak, ermiş olmak isterler. İronik bir dille tasavvuf insanların son durağı 
olarak öykülerde yer bulur.
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Yıllardır Bir Ev / Yılmaz Yılmaz

Yılmaz Yılmaz, Yıllardır Bir Ev adlı yeni öykü kitabında sadelikte derinliğin 
peşine düşer. Onun öykülerinde olağanüstü şeyler olmaz. Küçük bir diyalog, bir 
ânın tespitidir yapılan. Öyküler, sıcak, içten, inandırıcı bir atmosferde var olurlar. 
İnsanımızı yaşatan iç dinamikleri, hayat karşısında aldığı tavrı öyküleriyle ortaya 
koyar. Öykülerinde hiçbir olağanüstülük yoktur. Her gün çevremizde görebilece-
ğimiz sıradan olaylar, sıradan insanlardır anlatılan.

Yılmaz Yılmaz karakter odaklı öyküler kaleme alır. Hayat merkezdedir. Ha-
yatın içinden bir karakter seçer ve onun yaşadığı hayatı detaylarıyla ele alır ve 
karakter ile hayat iç içe önümüzde, bu birliktelik sayfa sayfa açılır. Bir müşkül 
ânında geliştirilen bir insani tavır öykü olarak ortaya çıkar. Fanilik duygusu, ku-
şak çatışması, inanç öykülerin temel vurguları olur. Öykülerde özellikle ölümle 
karşı karşıya gelen insanların ölüm algısını nasıl aştıkları örneklenir. İnsanların 
fanilik gerçeğini, ölüm karşısındaki çaresizliklerini, sabırla, metanetle ve inanç-
la karşılayışını hikâye eder. Huzurun, inanmışlığın verdiği teslimiyeti karakterler 
üzerinden aktarır.

Seyir Balkonu / Fatma Rânâ Çerçi 

Fatma Rânâ Çerçi Seyir Balkonu’nda, gözleri daha çok çocuk dünyasına odak-
lanmış öykülere imza attı. Çocuğun masumiyeti, saflığı ve çoğunlukla muzipliğiyle 
büyüklerin dünyasını deşifre eden bir tutum içerisinde oldu.

Yalnız, yenik, terk edilmiş kızlar, çocuklar hayata tutunacak bir tutamak arar-
lar. Hep kıstırılmış yenik, içine kapanık anlatıcı dışarıdan gelecek bir kurtarıcı, bir 
sevgili bekler. Gelmiş gibi olan sevgili yeniden yok olacaktır. Bu bekleyen genelde 
bir yazar, genç bir kız olmaktadır. Yangından kelimeler kurtarıp öykü yazacaktır. 
Ama onun okumuşluğu, yazmışlığı çevrece hep olumsuzlanır. Hatta aldığı kitaplar 
eleştirilir. Çünkü bu kız öykü yazacağım diye bütün hayatını mahvetmiştir.

Özellikle hafif kaçık; ama hep doğruları söyleyen küçük çocukların iç seslerini 
aktarır. Bu çocuk aslında deli deli konuşmasına rağmen bir anlamda yaşanan saç-
malıklara işaret ederken büyüklerin dünyasına dil çıkarır. Ne var ki bu çocuklar 
hem yoksulluğun, hem de büyüklerin anlayışsızlığının pençesindedir. Büyükler 
tarafından sürekli horlanır, dışlanır ve zulüm görürler.

Fatma Rânâ Çerçi, dili, kurgusu belli bir düzeyin altına hiç inmeyen, birbirine 
çok benzeyen duyarlıkları öyküleştirdi: “El ayak çözeyim. Çünkü dolaşıyor. Çene 
sıkılayım. Çünkü gevşiyor. Can gevşeteyim. Çünkü sıkılıyor.”

Günler Ne Kadar Kısaldı / İsmail Özen

2013’ün sürpriz kitaplarından biri hiç kuşkusuz İsmail Özen’in Günler Ne 
Kadar Kısaldı kitabıydı. Kitapta neredeyse, aksayan, eksik, bu olmamış diyebi-
leceğiniz hiçbir öykü yok. İyiden iyiye öykücülüğü oturmuş bir yazarın elinden 
çıkma usta işi öyküler bunlar. Öykü olmanın tüm gereklerini yerine getiriyorlar. 
İlk öykülerdeki çocukluk ve kasaba odaklı öyküler özellikle etkileyici. Kasabadaki 
insanlık hâlleri, yoksul, acı ve yitirilmişlikler, dokunsan ağlayacak kahırlı insanlar 
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incelikle anlatılır. Kahvede bir filme ağlayan çocuklar, artistlere âşık kasaba bıç-
kınları, harbi delikanlı kavgaları, hayatını kahvede tüketen insanlar… Ve kıyıya 
vurmuşlar… İsmail Özen son öykülerindeki fantastik yaklaşımlarında da başarılı. 
Borges göndermeleri de keyifli.

Sonuçta bir öykü kitabı okuyup bitirdiğinizde geride unutulmaz üç beş karak-
ter, birkaç unutulmaz fotoğraf bırakabilmişse okunduğuna değmiş ve başarılı bir 
kitaptır. Günler Ne Kadar Kısaldı bunu fazlasıyla başarıyor.

Meleğin Gölgesi / Mustafa Başpınar

Mustafa Başpınar’da her şeyi sadece yalın bir şekilde anlatmak isteyen bir tu-
tum görülür. Hikâyelerde daha çok aile ortamını anlatan çocuğun gözünden anne, 
baba sevgisi öne çıkar. Yer yer Mustafa Kutlu’nun etkisi görülür. Ancak Kutlu’nun 
ilk dönem değil, son dönem öykü anlayışına yakındır. Güvercinler, çınarlar, hu-
zurlu evler, mutmain kalpler… Öykülerin çoğunda, yoksul ama sıcak bir aile yu-
vasının anne-baba-çocuk arasındaki duygusal ilişkilerini anlatır. Yahya Bey’in 
kitap sevgisi, anne çocuk ilişkisi, çocuk sevgisi ve modern hayatta kıstırılmışlık / 
yoksulluk, eve alınan televizyonu çocuğun düşürmesine rağmen annesinin kızma-
ması, istasyonda boyacı çocuk, ablasına üzülen çocuk, genç kızların aile içindeki 
sıkışmışlığı, çocuğun gözünden lunapark sevgisi, bayram namazı, işsiz delikanlı, 
Allah’a derdini anlatabilen genç, anne acısı yaşayan çocuk onun öykülerinin tema-
ları, konuları olur.

Kefendeki Misket /Yunus Emre Özsaray 

Yunus Emre Özsaray’ın Kefendeki Misket yılın dikkate değer kitaplarından bi-
riydi. Kitap sadelik ve içtenlikle aktaracağı bir mesele etrafında döner. Ağırlıklı 
olarak Tahir karakteri üzerinden, çocukluk, çevre, yaşanan atmosfer zaman za-
man kısa kısa anekdotlarla seriyal bir düzlemde aktarılır. Öyküler Tahir’i merkez 
alarak, genişler, çoğalır, zenginleşir. Dolayısıyla kitap birbirine bağlı öykülerden 
oluşuyor. Kitap bütünlüğü içerisinde Tahir’in hayatta nasıl kendi olarak kalama-
dığı, çevrenin, şartların onu nasıl değiştirdiği örneklenir. İnsanın bir anlamda ma-
sumiyetini koruyamadığı, misketten kirlenmeye doğru evrildiği küçük küçük olay-
larla hikâye edilir. Tahir eğer temiz demekse insanın hayatta temiz kalmasının çok 
da kolay olmadığı anlatılır. Bu anlamda kitap temiz, saf, pak olarak doğan birinin 
kirlenme serüveni aynı zamanda. Diğer yandan öykülerde direkt olarak verilmese 
de tasavvufi göndermelerin varlığı da söylenebilir.

Çocukluğun saf, temiz dünyası gündeme getirilirken, köpeğin ölümü, Nuri’nin 
boğulması içe işleyen hikâyeler olarak öne çıkar. Daha sonra kahramanımız iş bul-
mak için sanayi çıraklığına başlayacaktır. Orda ise sadece yoksulluk ve aşağılanma 
vardır. Seriyal öykülerde kahraman bir anda gerçek ya da yaratılmış bir sorunla 
karşı karşıya kalır. Kendini kaybetmiş bir hâlde sokağa fırlar. Her durumda bir 
karmaşa ve kaosun içinde bulur kendini. Bir manzarada bir başka ruh durumunda 
âlemlerden âlemlere geçer. Sonuç olarak insan her durumda hep kıstırılmışlık hâli 
yaşar.
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Kırmızının Çağrısı / Zeynep Hicret 

Zeynep Hicret öykülerinde acılı, yalnız, yenilmiş bir dünyadan seslenir. 
Hayatın hemen kıyısında, insanlara, hayata ilişkin tüm inancını kaybetmiş yazar / 
anlatıcı tam bir iç döküşle hayatla, çağla, toplumla yüzleşir. İnsanlardan, kalaba-
lıklardan kaçan insanlar sığınabilecekleri, yalnız kalabilecekleri bir mekân ararlar. 
Onun öykülerinde insan yalnızlığının yansımaları aktarılır. Etraftaki her şey bu 
yalnızlığı simgeler, büyütür, derinleştirir. Ağırlıklı olarak yalnız, içine kapanık, ye-
nilmiş insanların dünyasını anlatır. Yollar hep intihar kapısına çıkmaktadır. Pek 
çok öyküde de günümüzün modernlik algısı, hayatı yaşanmaz kılan gündelik uğra-
şılar eleştirilir. Kopan kadın-erkek ilişkilerini, hayatta ve aşkta sıkışmış bireylerin 
yaralı bekleyişlerini işler.

Çevreyle tüm bağlarını koparmış, iletişimsiz, yenik, yalnız tiplere eğilir. Tüm 
hayatı kedere hapsolmuş, hayat deneyiminde yenilmiş öykü kişileri, yenilgilerinin 
izleri ve yaralarıyla geçmişlerine, kaybedilmiş güzelliklere bakarlar. Bazen evlilik 
mağdurudur, bazen acımasız bir babanın mağduru. Kahramanların tümü kalaba-
lıkların yürüyüşüne bir türlü ayak uyduramamıştır. Bir kıstırılmışlığı, bir çıkışsız-
lığı yaşayan kahramanlar; güçsüz, çaresiz ve yeniktir. Tam bir yaşama acemisi olan 
öykü kişilerinin hayatı anlamlandırma çabaları, yalnızlık ve acı etrafında döner. 

Zeynep Hicret öykülerinde, absürd, mizah, ironi ile iç içe toplumda yaşanan 
olumsuzlukların insanı nasıl hastalıklı seçimlere sürüklediğini örnekler. “Patlıcan 
Oturtma”da, sürü psikolojisi, menfaat ve ortak duygular, ucuz patlıcan satışında 
gün yüzüne çıkarılır. Diyaloğa yaslı rahat anlatım, gücünü ironiden alır. “Anti-
kacılar Çarşısı”nda, yine ironik bir anlatımla, geçmiş, antika, klâsik kavramları 
etrafında öykü kurgulanır. “Kırmızının Çağrısı”nda, yok oluşa doğru sürüklenen 
insan ve semt iç içe bir örtüşmüşlükle anlatılır. “Ağaçtaki Adam”da, toplumdan, 
aile ilişkilerinden, gündelik hayattan kaçıp kurtulacağı bir sığınak arayıp bunun 
da bir ağaç olduğuna inanan kahramanın sıkışmışlığı işlenir. “Kar Yağıyor”da, 
özellikle bir semtin kaderiyle insanın kaderinin örtüşmesi hikâye edilir. “Kumar-
bazın Kızı”nda hayatı çekilmez kılan kumarbaz bir babadır. “Yağmurlar Yüzün-
den” mutsuz evlilik yağmur metaforu üzerinden aktarılır.

Yağmur Gölgesi / Senem Dere

Ayrılıkların, kopmaların, inceliklerin öyküsünü yazıyor Senem Dere. Özellikle 
ilk öyküsü “Göl Ninnileri” oldukça usta işi bir öykü. Eğer parçalı, etkisi dağıtılan 
bir yapıda olmasaydı çok daha güzel olurdu. Ama bütün bunlar teknik bir seçim ve 
bu hâliyle de iç yakıcı bir öykü.

Öykülere etkileyici giriyor Dere. Tıpkı “Sökülen” öyküsünde olduğu gibi: 
“Bütün o bozkırları, dağları, ovaları geçtikten sonra, tuhaf bir hayvan gibi içine 
kapanmış kasabayla karşılaşmak, zamanın hiç geçmediği hissini uyandırıyordu.” 
Öyküde, babasını, kardeşini kaybeden kahramanın hayatla yüzleşmesi çarpıcı 
bir dille anlatılır. Daha çok kaybetmişlerin dünyasını anlatmayı seçiyor yazar: 
“Annemse gittikçe kuruyordu. Hani kitapların arasına konulan çiçekler gibi, do-
kunsan dağılıverecekti.” “Yağmur Gölgesi”nde yine bir kaybetmiş olan hayat kadı-
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nının savruluşu anlatılır. 

Dış Balkon İç Ses / Aslı Solakoğlu

Aslı Solakoğlu, yaşanan acıları, yıkımları, büyük olaylarla değil, küçük fotoğ-
raflarla, imalarla, çağrışımlara yaslı anekdotlarla anlatıyor. Yoğun, sıkı örgü ile 
öyküsünü kuruyor. Dili iyi kullanıyor, insanlık hâllerini öykünün gerektirdiği tek 
etki kuralı çerçevesinde örüyor. Sonunda bir atmosfer öyküsü kuruyor acıyı tam 
da bunun ortasına yerleştiriyor.

“Şimdinin Balkonu”nda “şimdi” kavramanın peşinden giden kahramanın, 
çürüyen eşyayla birlikte kendisinin de yok oluşa doğru sürüklenişi bir atmosfer 
anlatısıyla aktarılır: “Merak ediyor, acaba kabloların karmaşıklığında, elektrik bi-
leşenlerinde, güç kaynağının derin yatağında ya da komutların, hesapların gidip 
kaybolduğu veri yollarında sıkışıp kalmış bir şimdi var mıdır hâlâ?” Balkonda ha-
yatla yüzleşen kadın kendine yetişemez: “Ne kadar uzansa da yetişemiyor, uzanıp 
dokunamıyor kendisine. Kayıp gidiyor şimdinin içinde kadın. Kadın ve eşyalar. 
Balkon ve kadın. Eşyalar ve balkon. Gidiyorlar.”

 “Gölge: Ya Bu, Ya Tuz, Ya Hiç!” yine etkili, şiirsel bir dille, kendini bir su kuşu 
olarak hayal eden kahramanın içli yolculuğunu anlatıyor. Öykülerde Doğu’nun, 
orada yaşanan acıların insanda açtığı yaraları ele alıyor, devlet karşısında güçsüz 
insanın çaresizliğini aktarıyor. Cumartesi Anneleri’nin kayıplarına bakıyor, insan-
ları birbirine yaklaştıran acı ortaklığına perde aralıyor.

Dış Balkon İç Ses, yılın en iyi kitaplarından biri.

2013’te Yayımlanan Öykü Kitapları

Sıradışı Bir Ödül Töreni / Mustafa Kutlu / Dergâh Yayınları 

Tezcanlı Hayalet Avcıları / Müge İplikçi / Everest Yayınları

Bildiri Öyküler/ Ali Ulvi Temel / Hece Yayınları

Baykuş Virane Sever / Faruk Duman / Can Yayınları

Güneşe Koşan Adam / Ali Haydar Haksal / İz Yayıncılık

Ayak İzlerinde Uğultu / Cihan Aktaş / İz Yayıncılık

Rüzgâr Avı / Fatma Barbarosoğlu / Profil Yayınları

Teklifinizle İlgilenmiyorum / Başar Başarır / Can Yayınları

Savrulan / Selvigül Kandoğmuş Şahin / Okur Kitaplığı

Mümkün Öykülerin En İyisi / Aykut Ertuğrul / Dedalus Yayınları

Seyir Balkonu / Fatma Rânâ Çerçi / İz Yayıncılık

Biraz Sonbahar Biraz Hüzün / Fikri Özçelikçi / Ebabil Yayınları

Meleğin Gölgesi / Mustafa Başpınar / Dergâh Yayınları

Yol Durumu / Kâmil Yeşil / Profil Yayınları

Yarım Sevmeler / Bedia Koçakoğlu / Palet Yayınları 
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Güneşin Doğduğu Yerde / Recep Seyhan / Okur Kitaplığı

Günler Ne Kadar Kısaldı / İsmail Özen / Profil Yayınları

Kefendeki Misket / Yunus Emre Özsaray / İz Yayıncılık

Yangın Külleri / Kemal Gündüzalp / Nezih-er Yayınları

Asılsız Hikâyeler / Naime Erkovan / Şule Yayınları 

Diana’nın Kanlı Kavakları / Hasibe Çerko / Şule Yayınları 

Kırmızının Çağrısı / Zeynep Hicret / Hece yayınları

Yıllardır Bir Ev / Yılmaz Yılmaz / Sütun Yayınları 

Güne Uyanan Şehir / Hudaverdi Aydoğdu / IQ Kültür Sanat Yayıncılık

Çiçekten Harman Olmaz / Şerif Aydemir / Ötüken Yayınları 

Dış Balkon İç Ses / Aslı Solakoğlu / Kurgu Kültür Merkezi Yayınları 

Dağın Tepesindeki Kız / Refik Algan / Alakarga Yayınları

Güvercinler Zamanı / Semrin Şahin / Alakarga Yayınları

İyi Pazarlar İyi Pazartesiler / Ayşegül Ural / Aylak Adam Kültür Sanat Yayıncılık

Gökyüzü Defni / Aziz Gökdemir / Aylak Adam

Merhamet Dilercesine Gökyüzüne Bakmak / Ahmet Sarı / Hece Yayınları 

Dokunma Dersleri / Yalçın Tosun / Yapı Kredi Yayınları 

Ayrıkotu / Deniz Tarsus / Can Yayınları

İkiye Kadar Saymak / Gökhan Yılmaz / Yapı Kredi Yayınları

Yağmur Gölgesi / Senem Dere / Ayizi Yayınları

Uçurtmanı Al da Gel / Murat Taş / Granada Yayınları 

Unutma Beni / Osman Alagöz / Sütun Yayınları 

Çağrı Merkezi / Zekeriyya Kantaş / Sütun Yayınları

Olduğu Kadar Güzeldik / Mahir Ünsal Eriş / İletişim Yayınları 

Bozuk / Hakkı İnanç / Kırmızı Kedi Yayınları

Güzel Eşya, Alelade Dünya / Tuncer Erdem / Yapı Kredi Yayınları

Esneyen Adam / Feryal Tilmaç / Yapı Kredi Yayınları

Sırkıran / Gürgenç Korkmazel / Yapı Kredi Yayınları

Yalos / Semra Aktunç / Yapı Kredi Yayınları

Yalnızlık Koridoru / Sedat Sayın / Meseret Yayınları 

Sarkaç / Şengül Can / Varlık Yayınları 

Sümeyra İkiz / Tarumar / Şule Yayınları

Nevrotik / Gürgen Öz / Yitik Ülke Yayınları

Şairlerin Barbar Sofraları / Hikmet Temel Akarsu / Doğan Kitap

Ekinler Gece Büyür / Yılmaz Karakoyunlu / Doğan Kitap

Gölgeler Islanmaz / Mavisel Yener / Bilgi Yayınları 

Mazgalların Altında / Ozan Çınar / Raskol’un Baltası Yayınları
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Nehir ve Müz’un Büyülü Dünyası / Aysun Uzal / Potkal Kitap

Mart / Alper Atalan / İletişim Yayınları

Kızak / Yusuf Nazım / Evrensel Basım Yayın

Güneşin Çocukları / Hanım Karavelioğlu / Evrensel Basım Yayın

Gözlerim Yolda / Nail Uyar / Kora Yayınları 

Geçmiş Zaman Deyip Geçme / Yüksel Peker / Hece Yayınları

Hüsniye Hanımın Ağzı / Ferat Emen / Notos Kitap 

Pengea’yı Hatırla / L. Gülden Treske, Çitlembik Yayınları 

Ara Nağme / Fuat Sevimay / Aylak Adam Kültür Sanat Yayıncılık

Hayıflanma / Fırat Caner / Sıcak Nal Yayınları 

Beyefendi / Hatice Meryem / İletişim Yayınları

İki Ciltlik Metro Bileti / Bahri Vardarlılar / Dedalus Yayınları

Çatlak Nar / Ali Günay / Kanguru Yayınları

Örselenerek Güzel / Sema Sahillioğlu / Koyu Kitap Yayınları

Sana Bir şey Susayım mı? / Özlem Çiçek / Kurgu Kültür Merkezi Yayınları

Yıldız Anahtarı / Şaban Öztürk / Kurgu Kültür Merkezi Yayınları

Bedia / Münir Göker / Cinus Yayınları

Rüzgârlı Ceket / Hüseyin Peker / Noktürn Kitapları

Soğuk Defter / Kahraman Çayırlı / Noktürn Kitapları

Ah / Defne Sandalcı / Metis Yayınları

Küçük Dağların Gölgeleri / Abdullah Ayata / Altın Kitaplar

Yel Etekli Kuş Kanatlı / Fatih Demir / Alakarga Yayınları

Ferit Edgü / Giden Bir Kedinin Ardından / Notos Kitap

Çaparide Çırpınmak / Hande Gündüz / Alakarga Yayınları

Poyrazın İşçileri / Temel Karataş / Granada Yayınları

Adalılar / İffet Oral / Granada Yayınları

Pıhtı / Barış Acar / Komşu Yayınları

Ben, Kendim ve Bergen / Ayşe Başak / Ayizi Yayınları 

Evde Gezen Ölüm / Sadık Yalsızuçanlar / Granada Yayınları

Kanayan Ruhlara Armağan / Seyit Göktepe / Granada Yayınları

Bir Fasit Daire / Berna Durmaz / Can Yayınları

2013 Öykü Ödülleri

2013 Haldun Taner Öykü Ödülü: İçeri Girmez miydiniz? / Neslihan Önderoğlu 

Türkiye Yazarlar Birliği Öykü Ödülü: Mümkün Öykülerin En İyisi / Aykut Ertuğrul 

ESKADER Öykü Ödülü: Güneşin Doğduğu Yerde / Recep Seyhan
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Sait Faik Öykü Ödülü: Bazen Hayat / Sine Ergün

Yunus Nadi Öykü Ödülü: Öteki Kışın Kitabı / Bora Abdo

Yaşar Nabi Öykü Ödülü: Sarkaç / Şengül Can

Orhan Kemal Öykü Ödülü: Beşinci Köşe / Gamze Güller

2013’te Dergilerde Dikkat Çeken Öyküler

Rasim Özdenören, “Ölü Dünya”, Heceöykü, Sayı: 55

Esra Demirci, “Mesafe”, Heceöykü, Sayı: 55

Cemal Şakar, “Portakal Bahçeleri”, Heceöykü, Sayı: 57

Ayşe Bağcivan, “1410”, Heceöykü, Sayı: 59

Muhammed Erdevir, “Balkon”, Heceöykü, Sayı: 59

Handan Acar Yıldız, “İlmek”, Heceöykü, Sayı: 60

Ali Işık, “Merdiven Boşluğu”, Heceöykü, Sayı: 60

Ayşe Sarısayın, “Bir Eksik Mor”, Dünyanın Öyküsü, Sayı: 7

Ayşe Akaltun, “Erik Çiçekleri”, Dünyanın Öyküsü, Sayı: 7

Fatma Akkubak, “Ailenin Ölümcüllüğü Üzerine-Deprem”, Dünyanın Öyküsü, Sayı: 7

Suzan Bilgen Özgün, “Beklerken”, Dünyanın Öyküsü, Sayı: 8

Mihriban İnan Karatepe, “Plan, Program, Düzen vb. Önemli Şeyler”, İtibar, Sayı: 22

İsmail Isparta, “Güvercinler”, İtibar, Sayı: 22

İsmail Özen, “Karda Derin İzler”, İtibar, Sayı: 23

Akif Hasan Kaya, “Beyaz Kazak”, İtibar, Sayı: 26

Şenay Eroğlu Aksoy, “Islık”, Kitap-lık, Sayı: 170

Pelin Buzluk, “Uçurum”, Kitap-lık, Sayı: 169

Aysun Kara, “Asiye”, Sarnıç Öykü, Sayı: 7

Remzi Karabulut, “Amcam”, Sarnıç Öykü, Sayı: 8

Hasibe Çerko, “Akşam, Deniz, Çilede İp”, Karabatak, Sayı: 8

Tülay Berberoğlu, “Berber Tarlası”, Edebiyat Ortamı, Sayı: 34

Mehmet Kahraman, “Beni Öldürme”, Mahalle Mektebi, Sayı: 12

Gökçe Özder, “Yedi Çikolatalar”, Mahalle Mektebi, Sayı: 13

Yılmaz Yılmaz, “Meleğin Gittiği Gün”, Karagöz, Sayı: 23

Doğukan İşler, “Limon”, Karagöz, Sayı: 23
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BALKON

Muhammet Erdevir

Evet oydu. Ta kendisiydi. Bir masalı anlatır, bir nehri deryalara çevirir gibi; başa-
ğı olgunlaştırır, suları tutuşturur gibi geçen oydu. Sen balkondaydın, o caddeden 
geçiyordu ve sen bu andan itibaren ömrünün sonuna değin balkonları sevmeye-
cektin. “Çocuk düşerse ölür çünkü balkon” diyordu ya şair. Sen düştün, yüreğin 
düştü. Kan revan içinde kalmış bir nefes düştü balkondan caddeye. O da seni gör-
dü, tanıdı. Ve o, ne yazık ki bu karşılaşmadan senin kadar yaralanmadı. Çünkü o, 
kendi masalını dağa taşa anlatmakla meşguldü. Sen ise ‘ondan’ başka bir masal 
anlatmayı nefsine, kalbine, ruhuna zulüm sayıyordun.

Hikâyeniz çok da sağlıklı başlamamıştı. Her şeyi yanlış anlayan sendin. 
Yakalanmış bir bakış, görülmüş bir tebessüm, paylaşılmış bir mizaç… Çok az ortak 
nokta, pek çok aşılmaz dağ vardı aranızda. Çelişkiler arasından kendine yol arayıp 
durmuş ve bulmuştun. Kelimeleri çoğaltan bir çokluk. Derken her ikiniz de doktor 
çıktınız. Bir çocuk sevinci. Gerçekleşmiş rüya. Tıp fakültesinin, uygulama hasta-
nelerinin, kantinlerin, bahçelerin, okulca çıkılan gezilerde ziyaret edilen yerlerin, 
kütüphanelerin, kitapların bir araya getiremediği bir çift yürektiniz. Yılların, ay-
ların, haftaların, günlerin yapamadığını bir bilgisayar programının yapabileceğini 
nereden bilebilirdiniz? Mecburi hizmet için aynı şehre tayin edildiğinizi bir tek 
sen biliyordun. O bilmiyordu. Bilmesine gerek de yoktu. Çünkü sen, onun tersine 
aynı gökyüzünü paylaşmakla bile yetiniyordun. Paylaştığınız çok az şeye karşın 
onun hayatta olması bile yetiyordu sana. Uzak şarkın kıyısındaki küçücük şehrin 
ışıkları ve dumanları, yıldızlı semanın kandillerini görünmez kıldığı gecelerde bile 
sen, yukarıdaki tek tük yıldıza bakarak onun da bu yıldızları görme ihtimalini dü-
şünüyor, aynı yıldıza bakıyor olma ihtimalinin dayanılmaz basitliği ve yakıcılığı ile 
içini eritiyordun.

Sonra bir gün çalıştığı sağlık ocağına gitmeye karar verdin. Nereden bulmuş-
tun o cesareti, nasıl yürümüştün onca yolu? Gidecek, kapısını çalacak, ne olursa 
olsun derdini anlatacaktın. Kararlı adımlarla çıktın evinden, ürkek adımlarla yak-
laştın kapısına. Titreyerek sıktın elini. Kara kara kömürler alevlendi, alevler yan-
gına dönüştü o gün. Her şey daha başlamadan bitebilir; rüya kâbusa, huzurlu vaha 
çöle dönebilirdi. Dönmedi. Kaderin tecellisi yüzünü güldürecekmiş meğerse. Öyle 
oldu. Sevinçle karşıladı seni. İkramlarda bulundu. O şehrin insanın kirpiklerini 
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birbirine yapıştıran ayazına münazır salep içtiniz karşılıklı ve de tarçınlı. Öğle ara-
sı gelmişti yemeğe de çıktınız. Sen uçuyordun. İki kolun iki kanat, yüreğin binlerce 
kat… Sözlerini yüzündeki muhteşem tebessümüyle dinledi. Radyoda çalınan bir 
şarkıya eşlik edercesine doğallıkla söylediklerini onayladı. Bir tecrübeden ne zarar 
gelebilirdi ki üstelik? Ah dünya… Ne kadar küçüktün o gün, bir çift kahverengi 
göze sığacak kadar ufalmış, ufalmış, ufalmıştın.

Kaldığın lojmanın güneş girmeyen, ama içinde bir doktor barındıran daracık 
odaları, şehrin karlı ve soğuk kaldırımları; kavgalarınıza, gülüşmelerinize, güzel 
sözlerinize karşın ilgisizliklerinize de şahit oldu. Sen onu incitmekten korktun, 
kavga ederken bile zarar görmesini istemedin. Hatta içten içe tartışmalarda onun 
galip gelmesini istiyordun. Bu yüzden de sık sık kendini geriye çekiyor, onun galip 
gelmesi için uygun yollar açıyordun. Sonra özürler diliyor, onun gönlünü almaya, 
kızgınlıklarını, hırçınlıklarını avutmaya çalışıyordun. Küçücük bir taşra şehrindeki 
bütün çiçekçilerle ahbap oluşun da bu sayede olmuştu. İstanbul’dan, Ankara’dan 
tanıdıklar vasıtasıyla çeşit çeşit hediyeler, çikolatalar, oyuncak bebekler, işlemeli 
kutular akıyordu taşranın buz kesmiş bağrına. Sen mesuttun. O serv-i hırâman 
kapısına her ulaştığında bir demet gül buluyor, bir mektup, bir şiir, bir güzel sözle 
karşılaşıyordu ya… Daha ne isteyebilirdin? Arkadaşların araba almanın, evlenme-
nin, açacakları muayenehane için para biriktirmenin derdinde iken senin tek bir 
derdin vardı. Geceler ve günler boyunca sırmalarla nakışladığın, içinde çoğalttı-
ğın, vazgeçemediğin, tutkunu, tutuklusu, hastası, müptelası olduğun tek bir dert.

Mecburi hizmetinizin zorunlu kıldığı bir yokluk içinde birbirinize muhtaç ol-
muştunuz. Olan tam anlamıyla buydu. Yoksa şarkın o uzak vilayetinde, benzerine 
ancak uzak şarkta rastlanabilecek vişne, kiraz ve elma bahçeleri arasında gezinir-
ken dünya üzerindeki en mesut iki insan olurdunuz. Ama olmadı. Senin kafanda 
şüpheler vardı. Ya giderse diyordun, ya bir gün geldiği gibi çekip giderse, beni 
bırakırsa… O da benzer şeyler düşünüyordu, aşk değil benimkisi diyordu. Bir mut-
luluk arayışı, duygusal bir ihtiyaç… Hepsi, hepsi bu kadar. Bu şehirden ayrılınca, 
mecburi hizmetiniz sona erince bu ihtiyaç da ortadan kalkacaktı ve hayatınız çe-
kilmez bir hal alacaktı.

O büyük bir dünyanın peşindeydi. İş ciddiye bindikçe iyice ayan oluyordu bu. 
Ama ne yazık ki sen bunu ancak şimdi, aylar sonra balkondan dışarıya aylak aylak 
bakarken onu gördüğünde idrak edebiliyorsun. O, bahçelerden gül deren bir gül-
dü. Senin bahçendeyse ancak hanımelleri, küpeli kızlar, akşamsefaları yetişebili-
yordu. Şöyle bir orkiden bile yoktu onun devşirebileceği; ama sıra sıra reyhanlar 
uzanıyordu tarhlar boyunca bir uçtan bir uca. Azına az, çoğuna çok demeyecek biri 
değildi elbet ama bir demet çiçek, bir tas çorba, bölüşülecek yarım ekmeğe bile 
sahip değildiniz. Aranızda bu bizimdir diyeceğiniz o kadar az şey vardı ki. Böyle 
böyle gönül kumaşının inceldiğini, epridiğini, yırtılmaya, parçalanmaya yüz tuttu-
ğunu fark etmedin. Çünkü sen köy çocuğuydun ve her köy çocuğu gibi hayallerini 
gerçek sanmayı hayattaki en büyük mutluluk sayardın. Hayallerin gerçeğe ne ka-
dar uzak olursa olsun onları birer gerçeklikmiş gibi yaşardın. Sen onun yanında 
olmaktan mesuttun, o değildi. Anlamadın.

Sonra onu balkondan gördün. Sokağı mavilere, yeşillere, allara boyayarak 
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uzun ve zarif adımlarla geçti. O da seni gördü. Beklenmeyenin beraberinde ta-
şıdığı şaşkınlıkla kızardı. Sonra telefonun çaldı. Aynı yıl göreve başladığınız bir 
doktor arkadaşın arıyordu. Sana tayininin çıktığını söylüyordu. Kısmetine güney-
de, küçük bir sahil kasabasındaki bir sağlık ocağı çıkmıştı. Mecburiyet bitmişti. 
Yutkundun. Balkona çıkıp şehre, her evin bahçesindeki kavaklara, gökte saadetle 
uçuşan kuşlara baktın. Gülzârlardan gül deren gülü anladın. Birbirine karışıp bir 
olması imkânsız iki deniz gibiydiniz ve o kendisini suçlu sayıyordu bu işte. “Suçlu 
benim, kendini suçlama” diyordu. Bu sözdeki yavan avuntuyu çok iyi biliyordun 
oysa. Balkonlardan ve parke taşı döşeli küçük sokaklardan ömrünün sonuna de-
ğin nefret edeceğini duyumsadın. Yıkıldı balkon ve altında kaldı çocuk yürek. 
Alnından öpmek için çıktın kapıdan, evleri balkonsuz yapan mimarların.

(Heceöykü, Sayı: 59)
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BENİ ÖLDÜRME

Mehmet Kahraman

Karşısına oturdum. Bütün köprüleri atmış biri gibi eyvallahsız sırıttım. Sağ ayağı-
mı sol ayağımın üstüne atıp ellerimi dizlerimde birleştirdim. O da aynısını yaptı. 
Yalnız, yüzü sert ve soğuktu. Akşamın gölgesi karşı duvarda uzuyordu. İçeride az 
önce şiddetli bir rüzgâr esmiş de yeni durmuş gibi bir hava vardı. İlk baştaki ace-
leciliğim yerini umursamaz bir rahatlığa bırakmıştı. Aslında ne yapacaksam bir an 
önce yapmalıydım. Zaman niyetimi öldürüyordu. Biraz daha beklersem yapama-
yacaktım, ellerim titriyordu.

Seninle konuşmak istiyorum, dedim.

Sözcükler neden bu kadar zor çıktı dişlerimin arasından anlamadım. Zaten 
onun için gelmemiş miydim buraya? Kendi kendime sorular sorup duruyordum. 
Gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Bir ölünün kayıtsızlığı vardı duruşunda. Ellerini 
dizlerinden çekmedi. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Donuktu. İlk kez karşılaşmış 
gibiydik. Nerede nasıl davranacağını biliyordum oysa. Bu yüzden hiçbir hareketi 
beni şaşırtmıyordu. Daha önce dikkat etmemiştim, kendinden çok emin görünü-
yordu. Onun bu duruşu bende tedirginliğe neden oldu. Başaramayacağım sandım. 
İçim bir anda karıştı, kusacaktım az daha. Arka arkasına yutkundum. Korku mu 
heyecan mı olduğunu anlayamadığım bir duygu bedenimi esir almıştı. Acaba vaz-
geçsem mi diye tereddüt ettim. Bu yükten kurtulmak istiyordum ayrıca. Kaç kez 
niyetlendiysem de hep geri adım atmıştım. Ondan, onu incitmekten, sonra onun 
saygısını kaybetmekten korkuyordum. Düşmanı olmaktan da… Ona ihtiyacım 
vardı. En azından öyle olduğunu zannediyordum.

Konuşmasını, konuyu açmasını bekledim. Sorun nedir, falan dese sanki kendi-
mi daha iyi hissedecek, biraz olsun korkularımı yatıştıracaktım. Fakat konuşmaya 
niyetli görünmüyordu. Beni çileden çıkarmak istiyordu anlaşılan; bazen baştan çı-
kardığı da oluyordu ya, genelde çileden çıkarıyordu. Ona en çok ihtiyacım olduğu 
anlarda beni terk ediyordu. Yine de onu bırakamıyordum.

Seninle ilgili ciddi sorunlarım var, dedim, daha doğrusu düşüncelerim… 
Konuşmamı burada kestim. Tek taraflı, teypten gelen ses durumuna düşmek iste-
miyordum. Karşılıklı olmalıydı ki ikna olsun. Bu susuş bir nevi baskıydı. Bir sinek 
vızıltısı dahi yoktu içerde. Ben susunca mecburen konuşmak zorunda kaldı.

Ne gibi? dedi.

Yüzü biraz soluk geldi bana. Hasta mısın, diye soracak oldum, sonra vazgeç-
tim. Alınmıştı belki sözlerime, belki de üzülmüştü? Bir şeyler sezmiş olmalı ki 
gözbebekleri titriyordu. Acımaya başlamıştım. Belki de bana öyle geldi dedim. 
Kendimi haklı çıkaracak bir şeyler aradım. Bu akla daha yatkındı. Sanırım ışıkla 
ilgili de bir sorun vardı. Sırtı pencere dönük olduğu için yüzü tam aydınlanmıyor-
du. Konumumuzu değiştirmeyi düşündüysem de bunu ona söylemedim.

Nelerden bahsedeceğimi önceden hazırlamış, günlüğüme yazmıştım. 
Ezberlemiştim belki de. Kolay olacaktı. Takıldığım zaman notlarıma bakmamda 
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bir mahzur olmazdı. Ne de olsa bir hesaplaşmaydı bu. Kozlarımızı paylaşmalıydık. 
Onun duygusallığına ve zekice sorularına yenik düşmeyecektim. Bunları da düşü-
nerek bir plak pratikliğinde sıralayıverecektim sözcükleri. Sıralayamadım. Bana, 
o ana kadar mantıklı görünen düşünceler bir anda içi boş çuvallar kadar anlamsız 
geldi. Afalladım. Neredeyse ağlamaya başlayacaktım. Elimi dizlerimden çektim. 
Elim ne kadar ağır geldi bana; yana salladım olmadı, göğsümde kenetledim olma-
dı; ellerim fazla gelmişti. Sonra kendisini taklit ettiğimi sanacaktı. En iyisi belime 
atmaktı. Rahatladım.

Sorun çok öncesine dayanıyor, diye konuya girmeye çalıştım: Seninle ilk tanış-
mamıza, ilk karşılaşmamıza… Hatırlıyor musun? Suratımda yeni yeni sivilceler 
çıkıyordu. Beyaz uçlu sivilceler. Ne kötüydüler. Ergenliğe yeni girmiştim. İçimde 
adını koyamadığım bir şeyler oluyordu. Yanmak ve donmak; soğuk ve sıcak gibi 
şey… Aklımı yitirmekten korkuyordum. Beynimin içinde fareler dolaşıyordu san-
ki. Zaman daha çok aynanın karşısında geçiyordu. Yine de bir şeyin eksikliğini 
duyuyordum: Kimse beni fark etmiyordu. Fark edilmek, onaylanmak istiyordum. 
Bunu nasıl yapacaktım? Bir de Emine var tabii ki. Ya beni beğenmezse! Kendimi 
ona beğendirmek istiyorum. Sonra hiçbir şey bilmediğimi fark ediyorum. Gazi 
bana bilmediğim şeylerden bahsediyor. Sonra seni tanıyorum. Sen Emine’den 
önce geliyorsun. Emine’ye giden yol senden geçiyor. Senin beğenine sunuyorum 
kendimi. Ne günlerdi? İnsanın içi içine sığmıyor. İlk kez duygularının farkına va-
rıyorsun. Gençsin. Erkeksin… ve de en önemlisi ergensin. Her şeye kafa tutabi-
lirsin. Yok, benim hiçbir zaman hiçbir şeye kafa tutmak gibi bir niyetim olmadı. 
Zaten olamazdı da. Nedenini biliyorsun. Gücüm vardı, bunu biliyordum. Ama 
gücümü nasıl kullanacağımı bilmiyordum. Nasıl olsun ki? Daha on dört yaşınday-
dım. Hatta o kadar bilgisizdim ki bilgisizliğimin ortaya çıkmaması için susmak-
tan başka yaptığım bir şey yoktu. Başkalarını dinliyordum. Her şeyi biliyorlardı. 
Kıskanıyordum onları, dövmek, ağzını burnunu kırmak istiyordum. Yapamadım, 
sokak köpeği gibi tekmelendikçe yanına sokuldum. Bu dönemde bilgisizliğin ne 
demek olduğunu bilirsin. Ne de olsa sen de ergen oldun. Karşındakine koz vermek 
istemiyorsun. Seni küçük düşürüp alaya alırlar falan. Bilgisizliğime utanmakla 
birlikte arkadaşların nasıl olup da her şeyi bildiklerine hayret ediyordum. Nereden 
biliyorlardı? Sen daha olmadın mı oğlum, dediler. Olmakla neyi kastediyorlardı? 
Konuşurlarken duymuştum. Evet olmuştum. Fakat bunun o kadar önemli oldu-
ğunu bilmiyordum. Zaten ilkinde utanmıştım. Oğlum işte erkek olmuşsun ya, de-
diler. Sünnet olurken de böyle söylemişlerdi. Neyse, ben erkeklikle ergenlik aynı 
şey sanıyordum. O mutlulukla bütün gün Emine’yi düşünmüştüm. Beğenilmek 
güzel bir duyguydu sonuçta. Kabul edilmek, onaylanmaktı. Seni beğenen birinin 
olması. Beni sevmez diyordum. Ona kendimi sevdirecek kadar çalışkan değildim, 
boyum posum yoktu. Yakışıklı olanlar aynanın karşısında dakikalarca taranıyor, 
limonla saçlarını parlatıyor, kravatlarını, giysilerini düzeltiyor; her teneffüste tu-
valet aynalarında kendilerini seyrediyorlardı. Ne büyük saadet! Ben öyle miyim? 
Taranmak, kokular sürmek içimden gelmiyordu. Sivilcelerden, kocaman burnum-
dan, kalın dudaklarımdan, konuşurken r harfini l gibi söylememden, boyumun 
kısalığından… Beni bu halimle kimse beğenmez diyordum. Beğenip beğenmeye-
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ceklerini bilmiyordum. Her şey yeni başlıyordu aslında. O arada seni fark ettim. 
Birbirimize baktık. Sonsuza dek böyle bakışıp duracakmışız gibiydik. Suskundu 
gözlerin. Yalnız kaldığımızda kendimden bahsediyordum sana: hissettiklerim-
den, algıladıklarımdan, yaşadıklarımdan, yaşamak istediklerimden, daha pek çok 
şeyden. Beni ilgiyle dinledin. Konuşmamı hiç bölmedin. Dinlemen çok hoşuma 
gitti. O an birinin seni dinlemesinin ne demek olduğunu anladım. Konuşmak gü-
zeldi. Tabii dinleyen varsa! Senin beni dinlediğini ve hep dinleyeceğini görünce 
konuşmaktan kendimi alamadım. İçimde ne varsa döktüm sana. Ah o korkular! 
Kendime ait yargılar! Böyle böyle hissediyorum kendimi, dedim. Tam olarak ne-
ler söylediğimi bugün hatırlamıyorum. Buna benzer sözlerdi. Kendime dair işte. 
Suskun beni dinledin. Hâlbuki ben bir şeyler söylemeni bekliyordum. O an. O da-
kika. Bir şeyler söyleseydin. Baktım. Sonsuzu andıran gözlerine yalvarır gibi bak-
tım. Bir söz, dedim. Benim hakkımda bir söz. Susuyordun. Sevgi vardı, sen susu-
yordun. Gençler âşık oluyordu. Sen gene susuyordun. Sonra o delikanlılar unutul-
maz aşklarını unutup bir başkasına âşık oluyorlardı. Susuyordun. En sonunda aşk 
bir oyuncak haline geliyordu. Benim dışımda bütün bunlar olurken içimde sevgi 
ve aşk arasında gidip geliyordum. Sen son suskunluğundaydın. Resmen senden 
sevgi dileniyordum. Benim seni sevmem için senin beni sevmen gerektiğini sanı-
yordum. Beni sevdiğini söylemediğin için seni sevemiyordum. Fakat sen…

Devam ettirmedi konuşmamı. Elini dudaklarının önüne getirip beni susturdu.

Bunların hepsi kuruntu, dedi. Senin kendi kendine uydurduğun şeyler. 
Hatırlıyorum. Ben neyi unuttum ki? Her şeyi hatırlarım. Sadece Emine değil; Elif, 
Zeynep, Ayşe ve daha pek çokları. Ergenlik kolay değil tabi. Bir savaş, kendinle, 
çevrenle, her şeyle. İçinde yapışkan tatlar vardı. Sen bunu ayıp sayıyordun. Bir 
de günahı vardı bunun. Ama sen günah diye değil de, utandığın için, korktuğun 
için yok saydın duygularını. Duyulursa ne olur falan filan işte. Düşünsene. Günah 
diye yapmamış olsaydın şimdi bu düşüncelerin içinde olmazdın. Çünkü hayatında 
daha büyük bir güç var olurdu. Ve sen o güce boyun eğerdin. Daha o zaman bile 
duygularının farkında değildin. Bunu sana ben öğretemezdim. Herkes gibi sen de 
kendi kendine öğrenecektin. Gazi nasıl öğrenmişse, Ahmet, Mehmet; Ayşe, Fatma 
nasıl öğrenmişlerse… Beğenilmemek çok acı bir duygu. Sen bu evhama kapılmış-
tın. Kendi kendine anlamlar çıkarıyordun. Aslında başkalarının seninle ilgili hiç-
bir düşüncesi yoktu. Bilakis seni takdir ediyorlardı. Efendi, dürüst, temiz bir genç 
diyorlardı. Sen öyle görünmek istiyordun. İstediğin gibi de görünüyordun. Fakat 
içinde başka fırtınalar esiyordu. Bu kalıbın içine girince dışına çıkma cesaretini 
gösteremedin. Kendinden bekleneni yapıyordun. Sana bir erkek için kutsal sayılan 
üç şeyi çekinmeden emanet edebilirlerdi. Ve sen onları gözün gibi korurdun. Evet, 
sen böyle olmak istiyordun. Oldun da. Şimdi neden sızlanıyorsun anlamıyorum.

Hayır, yalan söylüyorsun. Sen bana hiç yardım etmedin. Tamam, böyle olmak 
hoşuma gidiyordu. Fakat ben başkası gibi olamazdım ki. Bunu biliyordum. Sen ne 
yaptın? Bir taraftan beni destekler gibi yaparken diğer taraftan göz önünde olan, 
tırnak içinde, başarılı addedilen kişileri gösteriyordun. Bunu gizli yapıyordun. 
Ben, söylemek istediklerini seziyordum.

İşte, yine sezgiden bahsediyorsun. Sezgi ne? Senin anlamlandırdıkların. Çelişki 
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yok mu sözlerinde? Ben söylemiyorum. Sen öyle anlıyorsun. Öyle anlamak istiyor-
sun. Çünkü işine öyle geliyor.

İnsan kendisine zarar vereceğini bildiği anlamları çıkartır mı hiç?

Sen söyle!

İçimdeki öfkeyi yüzüne kusmak istiyordum. Beni nasıl kızdırıyordu. Yüzüm 
yanıyordu. Sen aşağılık birisin demek istiyordum. Senden tiksiniyorum… Kendimi 
tuttum; her zaman ki gibi… Nefretle ona baktım.

Umutlarım vardı. Hayallerim vardı. İyi yerlerde iyi insanlarla olmalıydım. 
Bana ümit veriyordun. Gelecek vaat ediyordun. Gelecekle ilgili hayaller kurdurtu-
yordun. Sonra birden kayboluyordun. Tam karar alacağım sırada. Tam sana ihti-
yacım olduğu anda (Konuşmanın bu kısmı notlarım arasında yoktu. Kendiliğinden 
gelişti. Ona duygu sömürüsü yapmayacaktım. Neden bunu yaptım bilmiyorum. 
Dedim ya kendiliğinden gelişti.)

Benden ne istiyorsun kuzum sen, dedi alaycı bir sesle, bütün arzularını doyur-
mamı mı?

Fahişe misin sen bütün arzularımı doyuracak, diye bağırdım. Biliyorum beni 
tahrik etmeye çalışıyordu. Aklınca ithamlarda bulunarak köşeye sıkıştıracak.

Daha önce de söyledim bunları. Konuşmamız nedense gelip hep aynı noktada 
tıkanıyor. Bana istediğimi vermemek için böyle söyleyip konuyu saptırıyorsun. Ne 
olur söylesen. Ha! Seni seviyorum, seni kabul ediyorum, hissettiklerin ve düşün-
düklerin yanlış, sen o değilsin, sen benim için değerlisin, yakışıklısın, zekisin… Zor 
mu bunları söylemek?

Filmdeki kötü adamlar gibi kahkaha attı. Hiç de nazik değildi. Saygısız, kendini 
beğenmiş, ne olacak. Onu neden bu kadar önemsedim ki? Ona değer verişime, onu 
hayatıma alışıma kızdım. Yaşamımı onun yönlendirmesine izin vermemeliydim. 
Bu konuşmayı ta o zaman yapmalıydım. Bekledim: Beni anlamasını, takdir etme-
sini, vefamı görmesini. Görmedi. Görmeye de niyeti yok. Ama yine de bir asalak 
gibi peşinden sürüklenmiştim.

Geçenlerde sana bir şey söylemiştim hatırlıyor musun? dedi gözleri parlayarak.

Hayır anlamında başımı salladım. Biliyorum, konuyu saptırmak için yine 
hikâye anlatacak. Devam etmesini istediğim için karşılık vermedim.

İş çıkışıydı. Yorgundun. Gönül yorgunluğu diyelim adına. Sen buna zihni yor-
gunluk diyordun. Bir bakıma doğruydu. Çünkü kafan karışıktı. İnsanlara bakı-
yordun, önünden gelip geçenlere… Sonra tanıdıklarını düşünüyordun. Onların 
nasıl bir hayatları olduğunu, yaşamlarından memnun olup olmadıklarını, acıla-
rını, kederlerini, sevinçlerini… Senden başka herkesi mutlu sanıyordun. Huzurlu. 
İstekleri verilmiş. Senin hangi isteğin verilmedi diye sorduğumda beni duymaz-
lıktan geldin. Seni sıkıştırmadım. Cevap vermek istemiyordun. Sıkıştırsaydım 
çekinmeden yalan söyleyebilirdin. İnsan neden yalan söyler? Şayet sorumu ya-
nıtlasaydın düşüncelerindeki yanlışlık ortaya çıkacaktı. Bunu bildiğin için kaçtın. 
Kendinde hep bir eksik arıyordun. Oysa her şeyin vardı. Tamam, tam olarak istedi-
ğin gibi olmadı hayatın. Üniversitede istediğin bölümü okuyamadın. Sevmediğin 
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bir işte çalışıyordun. Başarılı bir geçmişin olmamıştı. İlk aşkınla evlenememiştin. 
Başka var mı? Kendine bir bakar mısın? Nesin sen? Ne istiyorsun? Kendini acın-
dırarak var olmaya çalışıyorsun. Önünden geçen insanlara bakarak bir saniyelik 
bir hayatın içine giriyorsun. Hiç tanımadığın bir insana özlem duyuyorsun. Onun 
gibi olmak istiyorsun. Hatta onun yerinde olmak. Bu ne demek? Bu ne demek, 
diye sordum. Kem küm ettin. Belli belirsiz açıklamalarla kendini savunmaya ça-
lıştın. İnsanın kendini savunma durumunda kalması gerçekten çok acınası. İşte 
sen kendini savunmaya çalışıyordun. Sen, dedim, kendin olmayı öğrenemedin. 
Hep başkasını hayal ettin. Başka bir kişi olmayı, başka bir işte çalışmayı, başka 
bir kadınla evlenmeyi… İstediğini hayal etmekte hürdün. Orada kendine başka bir 
dünya kurmuştun. Gerçek dünyanın sıkıntılarıyla karşılaştıkça kurgusal dünyanın 
içine dalıyordun. Dert, tasa, acı, istenmeyen hiçbir şey yoktu o dünyada. Ne ka-
dar kolay değil mi? Yağma yok. Hayat senin hayal ettiğin kadar kolay değil. Öyle 
olsa idi hayatın ne anlamı kalırdı? Sen yine sen olurdun. Ondan da bıkardın. Suçu 
yine bana atardın. Benim seni değersizleştirdiğimi söylerdin. Hâlbuki benim se-
nin üzerinde hiçbir tesirim yoktu. Sadece fısıldıyordum. Benim işim fısıldamaktı. 
Sana kendin olmayı ben öğretemezdim. Aslına bakarsan kimse öğretemez. Bunu 
kendin öğrenecektin. Bundan sonra öğrenebilir misin, öğrensen de bir işine yarar 
mı? Öğrenmenin yaşı yoktur derler. Belki haklısın. Artık yaşama heyecanı olma-
yınca kendin olmanın da bir anlamı yok. Başkası da olarak pekâlâ ölebilirsin. Onu 
da adamakıllı becereceğinden şüpheliyim açıkçası. İçinde çağıldayan bir şey ol-
saydı o zaman iş değişirdi. Ama yine de benim sana belirgin bir katkım olmazdı. 
Çünkü biliyorsun ben yalnızca kulağına fısıldarım, o kadar.

Sözünü bitirince kollarını göğsünde birleştirdi. Bakışları doğrudan banaydı. 
Ona bakıyordum ben de; ama bu bakış içime doğru bir akıştı sanki. Onun gözlerin-
den girerek ta kendime kadar iniyordum. Suskunluğum ızdırabım oluyordu. Ben 
neden buradayım? Neredeyim ki? İşte karşımda. Nasıl da dalga geçiyor benimle. 
Gerçekten çaresiz miyim? Hayır, net değilim. Bunun için burada değil miyim za-
ten. Bir adım atıp her şeyi bitirebilirim. Her şeyi.

Anlamı başkasında arama, diyor suskunluğumun çoğaldığı esnada.

Ona bakmıyorum. Akşamki kadını düşünüyorum. Onun çağrısını. Kadın saç-
larımı düzeltiyor eliyle. Büyülenmiş gibi ona bakıyorum. Eteği havalanıyor ya-
nımdan geçerken. İşaret parmağı aklımı kurcalıyor. Verandanın altında büyük bir 
yatak var, kadın yatağa uzanıyor, hadi gel, diyor. Kendini sevdirmesini biliyor bu 
kadın, diye düşünüyorum. İçimi başka bir arzu yakıyor. Yanına gidiyorum ve do-
kunuyorum.

Yazık ediyorsun kendine. Sürekli geçmişi sorgulayarak anlamları çoğaltamaz-
sın. Evhamlarının esiri olmamalısın. Hani nerede kaldı senin Müslüman ahlakın. 
Tek sen değilsin günahkar olan, ilk günahı da sen işlemedin. Felak ve Nas’ı oku-
mayı bıraktığından beri vesveselerinin kurbanısın.

Kafamı yerden kaldıramıyordum. Midem bulanıyordu, kusacak gibiydim. 
Şakaklarım üşüyordu. Bunları söylemesi kolay dedim içimden. Nasıl bir günahın 
içimdeyim bilemezsin.
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Hayır bilirim, dedi beni duymuş gibi. Şikayet etmeyeceksin kendinden. Çünkü 
Tanrı kimsenin acı çekmesini istemez. Öyle değil mi? Oysa sen çekiyorsun. İşte en 
büyük yalan bu, acı çekmek; insan niye acı çeker? Verilene razı olmadığı zaman. 
Günahlarından kurtulmak istiyorsan kabul etmeyi öğren önce.

Bu kadar yeter artık, senin fısıltılarını keseceğim ve sonsuza kadar yok olup 
gideceksin.

Bunun bir hayal olduğunu sen de biliyorsun. Benden asla kurtulamazsın. 
Bedenin yok olsa bile ben hep var olurum. Bu böyle.

Bitmeli bu işkence, dayanamıyorum.

Hadi bitir, bitecekse. Ama sen de bitersin.

Sus. Konuşma. Bir kez olsun sus.

Yapamıyorum. Korkuyorum belli. Beynim karıncalanıyor. Ya sonuçları? 
Cennet-Cehennem? Hayır, bunun sonuçları iyi olmaz. Göz göze gelmek istemiyo-
rum onunla. Karanlık içimde büyüyor. Sığamıyorum hiçbir yere. Kaçmak istiyo-
rum, bedenimden, düşüncelerimden, vesveselerimden… Aklımı mı oynatıyorum 
yoksa. Yalvarır gibi bakıyorum ona; delirmek istemiyorum. Yalnızca ayaklarını 
görüyorum onun. Koşmak istiyorum. Koşup kaçmak. Fakat kapıyı bulamıyorum. 
Kapı yerinde yok. Pencereye koşuyorum; pencere yok. Her yer karanlık. Hadi bi-
tir, diyen bir ses, karanlığın içinden. Elimi belime götürüyorum. Bağırmak istiyo-
rum annemin göğsüne dayayarak başımı, olmadı anne, olmadı.

Seni kurtarıyorum.

…

(Mahalle Mektebi, Sayı: 12)
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MERDİVEN BOŞLUĞU

Ali Işık

             
       Yahya Çiçek’e

dört

Pencereleri kapattılar. Ocağı söndürüp çıktılar. Dört yol ağzına kadar birlikte 
sessizce yürüdüler. Her biri ayrı sokaklardan kendi yoluna devam etti.

üç

Bilal Yıldız vefat edeli bir yıl oldu. Cenazesi ters zamana rast geldi. Salonda bu-
lunanların çoğu hazırlıksız yakalanmış, cenazeye katılamamışlardı. Bekçi İzzet’in 
demesi, kabrine gelenlerden toprağına sarılıp hüngür hüngür ağlayanlar olmuş. 
Salonun kapıları açılmadan dışarıda ayaküstü anlattı İzzet. Bunlar buralara dört 
kişi beraber gelmişler. Beraber okumuşlar. Bu şehirden işler seçmişler.

Son hazırlıklar da tamamlanınca misafirler salona alınmaya başlandı. Salonun 
duvarlarında eski filmlerin afişleri unutulmuş. Bilal Yıldız ve arkadaşları burada, 
bir zamanlar, şehir dışından konuşmacılar getirerek konferanslar tertip ederlerdi. 
O zamanlar gıcır gıcırdı salon. Dışarıda kitapçılar tezgâh açar, iyi de satış yapar-
lardı. O günlerde salon hınca hınç dolardı. Salonun bu bakımsız görüntüsü eski 
günlerin hatırlanmasını zorlaştırıyordu. Bu program için alelacele bir temizlik 
yapıldığı çok belliydi. Arka sıralardaki koltuklarının neredeyse tamamı kırılmış. 
Gelenler ön taraflara yığıldı. Gevşemiş menteşelere tutunan kapı her açıldığında 
salondakilerin yüzü o tarafa dönüyordu. Son gelenler şoförlerini ve paltolarını dı-
şarıda bıraktılar.

Sahne arkasındakiler heyecanlıydı.

‘Fotoğraflar hazır’ dedi biri.

‘Başlıyoruz.’

Aralarından biri perdenin kenarından sahneye çıktı. Heyecanı konuşmasına 
engel oluyordu. Bir süre sustu. Önündeki sudan bir yudum içerken hoparlörden 
gelen cızırtı, salondakilere sivri bir aletin ucu gibi battı. Salondakiler mırıltılarını 
kestiler. İlgilerini sahneye topladılar.

Sunucu, açılış konuşmasını yapan beye teşekkür edip gönderdi. Salonda bulu-
nanların gözlerinin içine bakarak, bir zamanlar şehre gelen dört adamdan bahset-
ti. Başta Bilal Yıldız olmak üzere her birini ayrı ayrı tanıttı. Şehre katkılarından söz 
etti ve ilkini sahneye davet etti. İkincisini heyecan bastı. Sahneye çıkan teşekkür 
ederek başladı konuşmasına. Bilal’i çok özlediğinden, arkada kalmanın zorlukla-
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rından bahsetti. Devam etmesinin gereksiz olduğuna kanaat getirip üzülerek sah-
neden indi. İkincisi sahneye çıktığında karşısında bulunan Bilal Yıldız posterine 
baktı bir süre. Yutkundu. Kelimeler boğazında düğümlendi. Söylemesi gerekenleri 
zihninde sıraya koyamadı. Davet için teşekkür edip sahneden indi. Üçüncüsü da-
vet edildiğinde salondan çıt çıkmıyordu. Bilal’in en yakını oydu. Programı tertip 
edenler güç bela ona ulaştıklarında umursamaz bir tavırla, hiç düşünmeden ‘çok 
yoğunum’ demişti. Yine de gelebileceğini düşündüler. Pera gibi bir doktoru oldu-
ğundan habersizdiler. Birkaç kez daha ismi tekrar edildi. Gelen olmayınca, sunu-
cu mikrofonu masaya bırakıp sahneden sessizce ayrıldı. Işıklar söndü. Hafif bir 
fon verildi. Sahnedeki büyük perdede Bilal Yıldız’ın fotoğrafları dönmeye başladı. 
Altında günlüğünden, herkesin rahatça okuyabileceği yavaşlıkta, kısa kısa pasajlar 
akmaya başladı. Fotoğraflar pasajlarla bütünleşiyor sahnede, Bilal Yıldız konuşu-
yordu.

Bir süre sonra Bilal Yıldız, artık fotoğraflara sığmıyor, izleyicilerin her biriyle 
muhabbet ediyordu. Zaman zaman silik fotoğrafları, parlak bir sözcükle neredey-
se diriltiyordu. Çoğu habersiz çekilmiş fotoğraflardı. Objektife hiç bakmıyordu. 
Dakikalar geçtikçe Bilal Yıldız yaşlanıyor daha olgun konuşuyordu. Perdede, etra-
fı bomboş bir yolda yalnız yürürken arkadan çekilmiş bir fotoğrafı durdu. Müzik 
sustu. Son sözleri perdenin sağında, yukarıdan aşağıya aktı. Bitince ışıklar yandı.

iki

İnsan kirlendiğini ne zaman fark eder?

Merdiven boşluğunda kalmış, çıkacak kapı bulamamış gibi derinlerden gelirdi 
sesi. Sesinin yumuşaklığı kulaklarımızı yalar geçerdi. Kundakta unutulmuş çocuk 
tedirginliği sanırdık. Sesini her duyduğumuzda içimiz giderdi; ama durduğu yer 
çok karanlık, çok basık gelirdi bize. Dönüp göz ucuyla istemsizce bakardık. Biraz 
dikkat kesilsek bizi geçmişe çekeceğini sanırdık. İşte onun için arkamıza, geldiği-
miz yerlere bakamazdık. Önümüzde bitimsiz bir yol, yolun ucunda her an yeniden 
biçimlenmekte olan meşguliyetlerimiz vardı. Kazara yönümüzü onun bulunduğu 
yere dönsek, orası gözümüzde sünger haline bürünürdü. Yaklaşınca emeceğinden, 
tırnaklarımızla geldiğimiz konumlarımızın altımızdan ürküp kaçacağından kor-
kardık. İşin ucunda, bel bağladığımız şeylerin yok olma korkusu vardı.

…

İkisi de sabahın erken saatinde kaldıkları otellerden ayrılıp yola koyuldular. 
Sözleşmişler gibi dört yol ağzında buluştular. Hal ve hareketleri işe geç kalmış 
işçileri andırıyordu. Eskiden her zaman kullandıkları sokaktan yürümeyi tercih 
ettiler. Biri sokağın sonunda durdu. Kafasını hafif kaldırdı. Balkonu saran mor 
salkımların arasında büklümlü, mavi parmaklıkları görebildi sadece. Balkonda 
kimse yoktu. Yürümeye devam ettiler. Tekrar durup arkasına döndü. Kimseler 
yoktu. İki tarafı ağaçlarla kaplı sokaktan yürürken bir yerde yavaşladılar. Etrafına 
bakındılar. O bank yerinde değildi. Biri yan taraftaki ağaca yaslanıp sigarasını 
çekerken gözleri iki ağacın dalları arasına denk düşen yerdeki o şirin pencereyi 
aradı. Penceredeki saksıyı, saksıdaki ismini bilmediği o çiçeği anımsadı. Diğerinin 
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gözleri başka yerdeydi. Yerine apartman yapılmış binanın eski halini arıyordu. 
Bulamadı. Köşedeki çay bahçesinde çay içmemek olmazdı; ama onun da yerinde 
bulamadılar. Kitapçıyı da, berberi de… Eski mekânlarına giden yoldan hiç konuş-
madan yürüdüler. Yaklaştıkça hızlanıyorlardı.

Bahçenin demir kapısını açmakta zorlandılar. Çimlere basarak geçip çardağa 
oturdular. Dalgın dalgın etrafı süzüyorlardı. Duvar sokak tarafından bel vermiş, 
bahçedeki ağaçların yaprakları dökülmüş, ilgisizlikten çer çöp sarmış, haşerat top-
lanmış. Saksılardaki çiçekler yeni filiz veremeden kurumuşlar. Etrafa serpilmiş 
masaların tahta ahşap kısımları çürümüş, demir yığınına dönmüş. Ne zamandır 
böyleydi?

Duvarlara sinmiş insan siluetleri kıpırdadı.

Burada birlikte geçirdikleri günlerin üzerindeki tozu almaya çabalıyorlardı. 
Biri hatırlatıyor diğeri kaldığı yerden devam ettiriyordu. Birlikte oldukları son ak-
şamlarda bu bahçede görkemli geceler tertip edilmişti. Plaketler verilmiş, flaşlar 
patlamıştı. Bilal bu tür işlerden pek hazzetmezdi.

Sanki birazdan demir kapı gürültüyle açılacak, parlak fikirleriyle Bilal içeri 
girecek, bekçi İzzet’in demlediği çay eşliğinde sohbet koyulaşacak ve geç saatle-
re kadar sürecekti. Oysa bahçe cansız bir varlık gibi kıpırdayacak halde değildi. 
Hatıralar onlar gelmeden önce silinmiş, Bilal ile birlikte bahçe de buraları terk 
etmişti. Bahçenin bu kendini saklayan halini geç de olsa fark ettiklerinde, gözleri 
bahçeye değil de orada biteviye uyuklayan bedenlerine bakmaya başlamıştı san-
ki. Birazdan çıkıp gidecek ve kaybolacaklardı. Orada, o taşlıkta bıraktıkları son 
adımlarını takip ediyorlar, demir kapıdan son çıkışlarını düşünüyorlardı. Sanki 
buradan biraz önce ayrılmışlar, dışarıda biraz hava almışlar, yaşlanarak geri dön-
müşlerdi.

Bundan yirmi yıl önce.

Dün gibi.

bir

Elinde stres topuyla oval masanın etrafında dönüyordu. Yavaşlıyor, duruyor, 
üzerine basa basa tekrarlıyordu. Zaman zaman gürleyerek, adeta nefes almadan 
konuşuyordu. Verdiği rakamlardan güç alıyor, rakamlar büyüdükçe sesi sertle-
şip keskinleşiyordu. Rakipleri anlatıyor, kaçan ihalenin sebeplerini sıralıyordu. 
Anlatırken elindeki sivri uçlu aletle sanki masada oturanları deşiyordu.

‘Kusursuz olmak.’ Sizden beklentimiz bu.

Ben buralara bu dikkatle geldim.

Hayat boşluk kabul etmez.

Acımasızdırlar.

Dışarıda bekleyen, fırsat kollayan birilerinden söz eder gibiydi.
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Kim bu acımasızlar?

Dışarıdakiler işte, duvarın arkasındakiler…

Rakipler.

Tehdit dolu bakışlarını karşısındakilerin yüzlerinde gezdirerek:

‘Böyle devam edersek bizi piyasadan silerler’

Toplantı bitmiştir beyler.

Odasına geçti. Boş bulunup telefonu kaldırdı. Hiç düşünmeden ‘çok yoğunum’ 
dedi. Teşekkür bile etmeden telefonu kapattı. Ellerinin titrediğini geç fark etti. 
Yüzü gergindi. Belirsiz ve şaşkın… Kravtını gevşetti. Kendisine bu kadar rahat ula-
şabilmiş olmalarına canı sıkıldı. Farkında olmadan programın yerini ve tarihini 
bir kâğıda not almıştı. Telefonu kapatınca kâğıda baktı. Adresi bir yerlerden anım-
sar gibi oldu. Buruşturup önündeki alçak koltukta henüz hiç oturmamış birinin 
yüzüne doğru fırlattı.

Bilal ölmüş.

Öleli bir yıl olmuş.

Nerden geldiğini bilmediği kelimeler dilinin ucuna doğru aktı.

Bilal öldü derler ise sakın inanma…

Gitmeli miydi?

Gitmeliydi.

Gitmezse ne kaybederdi?

Kaybetmezdi.

Gitmezse de olur muydu?

Olmazdı.

Olurdu.

Odanın aydınlığı dağılıyordu. Eşyalar gözünde eskiyor birinin rengi diğerine 
karışıyor, her şey zemine çöküyordu. Karşısındaki loşluğun içinde nesneler kımıl-
damaya, birbirine girmeye başlayınca önünde buzlu bir cam oluştu. Odada dola-
şan sessizlik görünmez yaraların kabuğunu kanırtıyordu gibiydi. Sanki zihninin 
bir köşesinde -tavan arasına benzer bir yerde- bazı sözcüklerin sıkışıp kaldığını, 
paslandığını hissetti. Sözcükler hareketlenmeye, sıkıştırıldıkları yerden kurtulma-
ya çabalıyorlardı. Cam dolaptaki plaketlerin ışıltısı sönüyor, masasının önündeki 
koltuklar eriyor, duvarların gümüş pulları dökülüyordu. Odanın derinliğine doğru 
bir merdiven oluşuyor, basamakları derinlere iniyordu.

Eski günler gözünün önündeki o buzlu camdan buğulu bir halde gelip geçi-
yordu. O yarı karanlık sinema salonunu nasıl unutabilirdi. Hele de Bilal’i. Bilal’e 
çok kırgındı. Kendini hiç ciddiye almadığını, takdir etmediğini düşünüyordu. 
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Başarılarını kıskandığını düşündüğü zamanlar bile olmuştu. Görüşmeyeli uzun 
zaman oldu. Bilal orada kalmıştı. Neden oralarda kalmıştı. Gelseydi. Ona iş mi 
yoktu. Makam mı yoktu. Ama gelmedi. Hayatını yaşayamadan gitti. Gözden uzak 
olan gönülden de uzak mı oluyordu? Öyle olmuyordu. Göz neyi görüyorsa gönül 
onunla meşgul oluyordu. Bilal olanı biteni uzaktan seyretti. Bu uzaklık aradaki 
mesafeyi de açtı. Her şeyin sebebi Bilal’di.

Gitmeli miydi?

Büyüklük gösterip…

Yaşanmış onca yılın hatırı…

Önündeki alçak koltukta belirmesini umar gibiydi. Hallederiz dedi. Bizim için 
şereftir. Bacakları büzük, ayakkabıları ucundan birbirine değmiş vaziyette, tüy 
gibi hafif, kalktı kalkacak vaziyetteydi. Yıllardır böyle olsun istemişti. ‘Gelseydin 
yaprak yaprak açsaydık hatıraları. Ama ben burada otursaydım.’

Cama gitti. Bir ricam olacaktı diye başlayan cümleyi yarım bıraktırıp hallederiz 
dedi tekrar. Yarım arkasına döndü. Bunlar için buralardayız. Tam bu esnada eli 
belindeki silaha gider gibi düğmeye gitti. Buyurun efendim diye giren birine söy-
leyecek söz bulamadı. Şehvetle sırıtan dudaklara buyruk bekleyen dikkate karşı 
donuk donuk baktı sadece. Toparlandı. ‘Yakinimdir, hemen halledilmesini istiyo-
rum’ diyecekti. Zor tuttu kendini. ‘Sonra gel’ diyerek elinin tersiyle geleni dışarı 
gönderdi. Odanın duvarlarını bir kişneme sesi yalayıp geçti. Tablolar kıpırdadı. 
Camdan dışarı bezgin bezgin baktı.

Gitmeliydi.

Manzarasını kapatan binanın yıkılmış olması ilk kez rahatsız etti onu. Binanın 
enkazı kaldırılırken kenara bırakılmış kapı, kapının paslanmış tokmağı gözüne 
geçti. Ona elini uzatmak ister gibiydi. Elini cebinden çıkarttı. Uzatırken aklına 
Pera geldi.

Gitmese de olurdu.

Pera uyanmakta olan bir nesnenin üzerine var gücüyle basmış ve onu kurtar-
mıştı. Derin bir nefes aldı. Alnını bir gerçeklik duygusu sardı. Öyle sardı ki sadece 
Pera değil tüm gerçekler odada kıstırıldıkları yerlerden boşaldılar.

Gidersen şu olur…

Seni adam yerine koyup…

Onca işin gücün arasında…

Eskiler… O günler… Tekrar aynı…

İncecikti Pera. Kötü günlerin perisi. Şuh bir konuşması vardı. O konuşurken 
insanın sırtından yumuşacık külden bir ırmak akardı sanki. Şatafatlı kapıdan 
onun yanına girdiğinde, zaman görsel bir şölene dönüşürdü. Görmüş geçirmiş, 
tahsilini çok büyülü şehirlerde tamamlamıştı. Odasındaki yabancı dillerde belge-
ler, duvarlardaki tablolar bunun kanıtıydı. En iyilerin doktoruydu o. Yalnız kalma-
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malısın demişti Pera. Böyle anlarda kesinlikle etrafını kalabalık tutmalısın. Tekrar 
boşluğa düşersen tedavisi zor olur. Kendini meşgul etmelisin. Pera’nın tavsiyeleri 
çok önemliydi. Tekrar yakalanma riskin çok yüksek, demişti. Sanırım kastettiği 
buydu.

sıfır

Yalnızdı.

Stres topu elindeydi.

Derin bir nefes aldı.

Yandan, koltuğa bir kaç kez kaçak bakış attı.

Aynada kravatını düzeltip odadan çıktı.

(Heceöykü, Sayı: 60)





roman

Funda Özsoy Erdoğan





2013 YILINDA ROMAN
Funda Özsoy Erdoğan

2013 yılında yayınlanan yüzlerce romana bir göz gezdirmek dahi şu gerçeği bir defa 
daha kanıtlıyor: Günümüz romanında biçim, muhtevanın çoktan önüne geçmiştir. 
Bunda postmodernizmin romanı ele geçirmesinin -olumsuz anlamda söylemiyo-
rum- ve postmodernizmin alt katmanlarını teşkil eden metinlerarasılığın, büyülü 
gerçekliğin, üstkurmacanın ve fantastiğin romana yeni yeni tatlar katmasının payı 
büyüktür. Unutmayalım, edebiyat bir oyundur aynı zamanda. Bizler sözcüklerle 
bir oyun oynarız; hem kendimiz eğleniriz, hem de okuru eğleriz. Bunu yaparken 
yazdıklarımızın orasına burasına bu oyun gereği bazı işaretler yerleştiririz. Bazen 
bize ait özel bir tarih olur bu; bazen bizi geçmişimize bağlayan bir nesne, geçmi-
şimizin izlerini bugüne taşıyan bir hayvan ya da bilinçaltımızı her zaman meşgul 
eden acılar, neşeler… Ne de olsa roman yazmak biraz da kendine uzaktan bak-
maktır, netliği iyi ayarlayarak kırılganlıkları, incinmişlikleri işaret etmektir. İşte 
bu işaretleri fark eden okur has okurdur. Ama elbette her okurun da yazarın başı 
üzerinde yeri vardır. Roman, böyle söz oyunlar için aslında en uygun edebi türdür. 
Üstelik metinlerarasılık, üstkurmaca, fantastik, büyülü gerçeklik formlarını içinde 
barındıran postmodernizim, bu tür oyunlar için ideal bir zemin hazırlamıştır ro-
manda. Bir yazar, dilin işçisi ve kurgunun da ustası olabilmişse eğer, başarılı bir 
roman da ortaya koyabilmiştir. Bu anlamda 2013 yılında yayınlanmış -ödül almış, 
alamamış, ödülü hak ettiği hâlde fark edilememiş veya yazarının isteği üzerine 
hiçbir ödüle katılmamış- yüzlerce roman arasından bazılarını seçerek, bunların 
üzerinden günümüz romanına bir bakış atmaya çalışalım.

Bir Dönem Romanı Olarak "Ateş Denizi"

(Beşir Ayvazoğlu, Kapı Yayınları)

Postmodern romanın birkaç koldan beslenebileceğini biliyoruz. “Ateş Denizi”i 
için postmodernizmin metinlerarasılık ve üstkurmaca öğelerini birlikte ustaca 
kullanabilmiş, 2013 yılının en iyi romanlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. 
Tanburi Cemil Bey’in tanburundan çıkan büyülü sese kaptırıp kendini, bir gönül 
ateşini söndürmeye çalışan, böylece sesi ve ateşi söze dönüştürmeye niyetlenen 
Galip Tahiroğlu’nun romanı. 1930’ların Türkiye’sini anlatan, yakın tarihimizin 
kültür hayatına ve kültür politikalarına ışık tutan, belgelerle de desteklenmiş 
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bir dönem romanı niteliği taşır “Ateş Denizi”. Beşir Ayvazoğlu, 1930’lu yıllarda 
yaşamış ve Türkiye’nin kültür tarihine damgasını vurmuş Yahya Kemal, Peyami 
Safa, Ahmet Hâşim, Tanpınar gibi sanatçı aydınları, romanın başkahramanı Galip 
Tahiroğlu’nun çevresine yerleştirerek romanın hem kültürel tarihi yönünü kuv-
vetlendirmiş, hem de romanı kurgusal açıdan daha da inandırıcı kılmıştır.

Romanlarda hemen hiç rastlanmayan ve bir açıklama niteliği taşıyan “önde-
yiş” bölümü dahi romanın kurgusunun bir parçasıdır aslında. Böylece yazarın, 
biz okurlarını, bir üstkurmacanın içine doğru sürüklediğini hissederiz. Romanın 
sonundaki “sondeyiş” de yine aynı kurmacanın bir parçasıdır. Bu ikisi arasına ise 
Galip Tahiroğlu’nun otuz beş defterden oluşan hatıraları vasıtası ile kahramanın 
kişisel aile tarihi yanında, ülkede 1930’ların başında izlenen kültür politikaları da 
okura yansıtılır. Darülfünun’daki hocaların, yeni dil ve tarih tezine itiraz edişi, 
modernleşme adına, yıllar içinde işlene işlene inceltilmiş ve zenginleşmiş bir mu-
sikinin ve dilin yok edilmesine karşı çıkış; aşklar, acılar, hayal kırıklıkları ve yüz-
yıllar ötesinin İstanbul’u ile 1930’lu yılların İstanbul’u arasında köprü olan Şeyh 
Galip’in “Hüsn ü Aşk”ına yapılan göndermeler.

Galip Tahiroğlu’nun tuttuğu otuz beş defter boyunca, hem yazmaya niyetlendi-
ği Tanburi Cemil Bey’in biyografini yazma macerasına tanık oluruz, hem de ülkenin 
o yıllardaki siyasi ve kültürel macerasına. Üstelik bu sırada, Galip Tahiroğlu’nun 
yazmak istediği biyografi için araştırma yaparken, eline geçen bir genç kızın gün-
cesi, romana romantik bir atmosfer kazandırmıştır. Elbette sıradan bir genç kızın 
değil, yıllar evvel Tanburi Cemil Bey’den tanbur dersleri almış biridir bu. Gerekli 
miydi bu günce roman için? 1930’lu yılların bunaltıcı siyasi hayatına ve günümüz 
okuru için fazla detay sayılabilecek entelektüel ağırlığına dair birikimin romanı 
boğmasını engellemek ve okurun zaman zaman soluk almasını sağlamak adına, bu 
güncenin Galip Tahiroğlu’nun defterlerinin arasına serpiştirilmesinin yerinde bir 
karar olduğunu düşünüyorum.

Ama Ateş Denizi romanını asıl farklı kılan, onu postmodernizmin sularında 
yüzdüren, romanın içine yerleştirilmiş olan, Galip Tahiroğlu’nun yazdığı romanın 
parçalarıdır. Galip Tahiroğlu’nun bir türlü bitiremediği (belki de bitirmek iste-
mediği) “Ateş Denizinde Üç Gün” romanının yazılmış bölümlerinin, onun defter-
lerinin arasına serpiştirilmesi, metinlerarasılığın kapılarını da aralar romanda. 
Çünkü kahramanı Şeyh Galip olan, yarım kalmış bu roman, Hüsn ü Aşk’ın ya-
zılış öyküsüdür aslında. “Hüsn ü Aşk”ın yazıldığı 1782 tarihi ile İstanbul’un üçte 
birinin kül olduğu, üç gün süren Cibali yangınının aynı tarihe denk düşmesin-
den yola çıkarak, bu ilişkinlik üzerine kurulu iç roman, bir üstkurmaca olarak, 
asıl romana ustaca bağlanmıştır. Şeyh Galip, bizzat şahit olduğu bu yangından 
etkilenmiş, Galip Tahiroğlu da Şeyh Galip’in yazdıklarından. Beşir Ayvazoğlu 
ise Galip Tahiroğlu’nun yaşadıklarından etkilenerek bir roman yazmıştır. İç içe 
geçirilmiş bir kurgu, oyun içinde bir oyun hatta. Çünkü romanın sonunda Galip 
Tahiroğlu’nun verilen ölüm tarihi, hakikatte Beşir Ayvazoğlu’nun da doğum ta-
rihidir. İşte bunu fark ettiğinizde, “Ateş Denizi” romanında gizlenmiş ve bizzat 
okurun bulması istenmiş taşlar yerine oturuyor.
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Diğer Bir Dönem Romanı: "Mütercim"

(Alper Gürkan, Hece Yayınları)

Mütercim, 1925 yılının Ankara’sını anlatan bir roman. Cumhuriyet yeni kurul-
muş, savaşın izleri silinmeye çalışılırken, yeni umutlar, yüzünü Batı’ya dönmüş 
bir Türkiye hayali, geçmişle göbek bağını kesmek isteyen bir dönüşüm anlayışı 
anlatılır romanda. Bu dönüşüme destek verenler, itiraz edenler, edemeyenler, 
yola beraber çıktıkları insanlara muhalefeti tehlikeli bulup susanlar; daha yeni 
yeni şehir kimliği edinmeye çalışan Ankara’nın tercüme odasında, Meclis’te, bod-
rum katlarında çıkarılmaya çalışılan gazete sayfalarında fazla gür olmayan bir ses 
olarak kendini göstermeye çalışır. Oluşturulmak istenen yeni Türkiye’den, yeni 
rejimden beklentiler, beklentilerin karşılanmayışından kaynaklanan hayal kırık-
lıkları “Dönüşüm” isimli, tercümesi bizzat devletin başındakiler tarafından yapıl-
ması istenen bir kitap üzerinden verilir. Ustasının ölümü üzerine yarım kalan bu 
tercümeyi bitirmek için başkente gelen genç mütercim Halid Hamdi’nin olaylara 
bakışı; onu da, yıllar sonra babasını anlatmak üzere bu romanı yazarken 1925’le-
rin Ankara’sını soluyan mütercimin oğlunu da ve dahi geçmişe 2000’li yılların 
gözlükleriyle bakan okuru da dönüştürür bir bakıma. Üstelik romanda o yılların 
atmosferini hissettirecek bir anlatımın kullanılması, Tanpınar romanlarının lez-
zetinin kitaba sinmesi, romanı estetik açıdan da değerli kılıyor. Keşke roman bo-
yunca genç mütercimi adım adım izleyen ve romanın kaderini fazlasıyla etkileyen 
Talip karakteri daha güçlü işlenebilseydi. Bu karakter, romanın onca içindeyken, 
yazar tarafından ihmal edilmiş gibi sanki; sanki fazlasıyla romana yabancı kalmış.

"Heba"da Büyülü Gerçeklik

(Hasan Ali Toptaş, İletişim Yayınları)

2013 yılının romanları arasında postmodernizmin “büyülü gerçeklik” çizgisinde 
yer alan ve bunu tasavvufi öğelerle harmanlamayı başarabilmiş en iyi romanlar-
dan biri “Heba” ile Hasan Ali Toptaş, uyku ile uyanıklık arasındaki geçirgenliği, o 
yakaza hâlini kullanarak yazdığı romanlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Büyülü gerçekliğin hâkim olduğu eserde tuhaf olanla gerçek olan harmanlanır, 
iç içe geçirilir. Rüyaların, mitlerin, metafiziğin, bilgece konuşan insanların yer al-
dığı, okuru huzursuz eden; ama gerçeklik duygusu verecek kadar da hayatın içine 
karışmış hikâyelerin yer aldığı büyülü gerçeklikte yazar, görünüş olarak sadece 
olayları aktaran, karakterlerin eylemini anlatan, yorum yapmayan ketum bir ko-
numdadır. Ancak, bazı imgeleri eser boyunca kullanarak, bu imgeler vasıtası ile 
okura pek çok şeyi üstü örtülü olarak açıklar, yorumlar aslında. Bu yüzden büyülü 
gerçekliğin kullanıldığı eserlerde okurun donanımı ve dikkati önemlidir. Ayrıca 
şimdinin ve geleceğin iç içe geçirildiği, bir süreklilik, bir çevrimsel zaman algısının 
oluştuğunu görürüz bu romanlarda. Bu çevrimsellik, eserdeki gerçek olanla tuhaf 
olan arasındaki ilişkinliği kurmak açısından önemlidir.
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Heba’yı okumuş olanlar, bütün bu özellikleri bu romanın barındırdığını göre-
ceklerdir. Kurgu ile gerçeğin bu kadar ustaca iç içe geçirildiği Heba’nın ismi üze-
rinde de durmak gerekir. Heba’nın “boşa giden, ziyan olan” anlamının dışında bir 
de tasavvufi anlamı vardır ki “içinde, âlemdeki tüm şekillerin oluştuğu madde”, 
yani “varken bile aslında var olmayan” anlamı hayli düşündürücü. Gölge gibi… 
Işık ve gölge, gerçek ve gerçek olmayanın iç içe geçmesidir bir anlamda. Böyle 
düşündüğümüzde, Heba romanında kahramanın isminin Ziya oluşu da yazarın 
bilinçli bir tercihidir; ışık olmadan gölge olmaz çünkü. Gerçek var olabilmeli ki - 
onun gölgesi gibi, yanı başında hemen- kurgu da oluşabilsin.

Romanda olayların ne kadarı gerçek, ne kadar hayal, uyku ile uyanıklık arasın-
daki o geçirgenlik, o rüya hâli, sonra ışık ile gölgenin birbirinin içine geçerek za-
man zaman yoğunlaşıp, sonra bu yoğunluğun azalması, okuru muallâkta bırakan 
ayrıntılar, o imgeler, gerçek ile kurgu arasındaki geçirgenliği de sağlayan ipuçla-
rıdır aslında. Bu imgelerin, büyülü gerçekliğin gereği, romanın dinamiği olduğu 
unutulmamalı.

Yine romanın son bölümünün adının “fena” ismini taşıyor oluşu da büyülü ger-
çekliğin tasavvufla ilişkinliğini vermesi açısından önemlidir. Çünkü “geçici olmak, 
ölmek, yok olmak” anlamına gelen fena kelimesi, tasavvufi anlamda “kulun kendi 
fiil ve davranışlarını görmekten fani olup, gerçek kul olma (dikkatinizi çekerim; 
Ziya’nın soy ismi de Kul’dur) noktasına ulaşması, kötü huylarını yok etmesi”dir.

Elbette Heba romanı bir tasavvuf romanı değildir. Sadece büyülü gerçekliğin 
izin verdiği ölçüde metafizik unsurlardan zekice faydalanılmış, tasavvuf termino-
lojisinin ustaca kullanıldığı bir romandır.

"Tek Kanatlı Kuş" Korkunun Romanı

(Yaşar Kemal, YKY)

Yaşar Kemal’in “Tek Kanatlı Kuş”unu,”Heba” gibi büyülü gerçeklik üzerinden kur-
gulanmış bir novella kabul edebiliriz. Yokuşlu kasabasına atanan Posta Müdürü 
Remzi Tavdemir ve eşi Melek Hanım, bir türlü kasabaya giremezler. Romanın geç-
tiği zamanın altmışlı yıllar olduğu düşünülürse, Remzi Bey’in statüsü çok önem-
lidir. Ülkeyi birbirine bağlayan haberleşme ağı, posta yoluyla gerçekleştirilir. O 
hâlde Remzi Bey’in kasabaya giremeyişi, Yokuşlu’da hayatın durduğunun da gös-
tergesidir. Otobüsler kasabanın yakınından geçip gider, Remzi Bey’i ve eşini de 
kasabanın yakınında bırakır. Onlar gibi kasabaya gitmek isteyip de gidemeyen bir-
kaç kişi daha gelir yanlarına: Bir köylü, Almanya’da çalışan işçi iki aile, çok kısa bir 
an görünüp giden bürokrat kişi. Yokuşlu’ya girmeye çalışan bu kişiler, bir şekilde 
o yılların farklı zümrelerini temsil için romanda yer alıyordur. Bürokrat olan, ara-
basına atlar ve sorunu Ankara’dan çözmek üzere gider. Diğerleri geceyi kasabanın 
girişinde bir ceviz ağacının altında geçirir. Ceviz ağacı ve Melek Hanım’ın bir gözü 
altın, bir gözü deniz mavisi olan kedisi, zaman zaman okura hatırlatılarak, ka-
sabanın tekinsiz, esrarengiz hâli hissettirilir. Buna bağlı olarak kasabanın adı da 
sanki o yılların yokuşa sürülen, bazen trajikomik olaylara sebep olabilecek, çözüm 
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üretemeyen bürokrasisine gönderme yapıyor gibi. Aslında roman, korku üzerine 
kurulmuştur. Korkunun nasıl bulaşıcı olduğunu, zaman içinde yüreklere zihinlere 
tahakküm ederek sağlıklı düşünmeyi, hissetmeyi nasıl engellediğini görürüz ki-
tapta. Melek Hanım’ın elinden hiç düşmeyen örgüsü de bize zamanın ve bürokra-
sinin tek düzeliğinin hatırlatılışı gibidir. Roman sona ermez, Melek Hanım’ın ör-
güsü bitmez, Yokuşlu’da ne olduğunu kimse öğrenemez, kimse orada ne olduğunu 
öğrenmek için de gitmeye cesaret edemez, insanlar korkularını büyütmeye devam 
eder. Korkular, yerini başka korkulara bırakacaktır muhtemelen.

Kafkaesk Bir Psikolojinin Romanı: "Kayıp Gergedanlar"

(Cem Kalender, Alakarga Yayınları)

2013 yılının insanı çarpan, güçlü romanlarından biri de “Kayıp Gergedanlar”dır. 
Kafka’nın romanlarında hissedilen o dile hâkim, hiçbir engele takılmadan, direk 
insanın ruhunu hedef alan ve zihnini bulandıran, gerçeklerin farklı boyutları da 
olabileceğini, bize gerçek diye sunulanın belki de gerçek olamayacak kadar bu 
dünya ile çeliştiğini hissettiren, hatta rahatsız eden bir roman. Bazı duvarlar şef-
faftır hani ve ancak çarptığınızda onu fark ederiz de canınız yanar ya, işte “Kayıp 
Gergedanlar” romanını okuduğumuzda olduğu gibi.

Roman bir rüya atmosferinde geçiyor. Baştan sona bir rüya hâli içinde, gerçek 
ile rüyanın iç içe geçtiği. Öyle ki Veteriner Sümer Bey’in roman boyunca yeni ta-
yin olduğu kasabadan bir nehirle ayrılan Binyayla’da, roman boyunca arayıp da 
bir türlü bulamadığı gergedanlar bile bu rüyadaki sembollerden birini işaret eder. 
Çünkü rüyaların yoruma dayalı bir dili vardır. Gergedanın rüya dilindeki anla-
mı ile “düşmanlığını gizleyerek, dost gibi görünerek sana zarar verecek birilerinin 
varlığına; bir sorunla yüzleşeceğine, sıkıntılı hayata” işaret edilir. Romanda sık sık 
karşımıza çıkan kuyu da bir başka sembolik rüya dilidir aslında. Bilinçaltımızda 
biriktirdiğimiz, hayatımızın karanlık tarafıdır kuyular. Kuyunun içine sarkıtılan 
ipten merdivenle kendi içimize ineriz bir şekilde. Romanın şimdiki zamanındaki 
bu sembolik diline, kurgunun arka plânını oluşturan ve geçmişe dönüşler hâlinde 
kitabın sayfaları arasına serpiştirilen, hiç de rüya olmayan, çıplak ve acı bir gerçek, 
Veteriner Sümer Bey’in eşi Suna Hanım’ın şahit olduğu, ruhunda travmalar oluş-
turan, 1978 yılı Maraş olayları eşlik eder. Rüya olması beklenecek kadar gerçek 
dışıyken gerçek olmaya devam eden. Yine bir başka gerçek, yıl 2011, annelerinin 
ardından ölmeyi tercih ederek intihar eden dört çocuğun sarsıcı, ürkütücü hatta, 
açıklanması çok da kolay olmayan, pek çoğumuzun bir süre sonra unuttuğu bir 
televizyon haberinden ibaretken, yazar Cem Kalender için bu romana yerleştiril-
miş bir önemli ayrıntıya dönüşen. Yine Maraş’ta gerçekleşmiş olması bu olayın, 
tesadüf ya da değil. Yazar bakışının hassas terazisi, bu iki acıtıcı gerçeği rüya ile 
harmanlayıp usta bir Kafkaesk romana dönüştürmeyi başarmış.
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"Mel’un" Romanında Bilinç Akışı

(Selim İleri, Everest Yayınları)

Bu romanın da tıpkı “Ateş Denizi” gibi 1930’lu yılları merkeze alması güzel bir 
tesadüf. Ancak “Ateş Denizi”i için 1930’lu yıllarda geçen bir dönem romanı diyebi-
lecekken, “Mel’un” için o yıllarda yaşamış bir kahramanın kişisel tarihi diyebiliriz; 
daha içe kapalı, daha kahramanın kendine dönük olduğu bir oda romanı çünkü.

Selim İleri’nin Türk romanında bilinç akışını en iyi kullanan yazar olduğunu 
söyleyebiliriz. Belleğin zaman sıçramaları yaptığı, kaygan bir zeminde dolandığı 
bu anlatım tekniğini başarıyla kullanarak Türk edebiyatında haklı bir yer edin-
miştir Selim İleri. Bir bakmışsınız kahraman, sayıklar gibi anlatır; sonra ne ol-
duysa, hiç sezdirmeden yazar, sözü kahramanın ağzından almıştır; bazen de kah-
raman, kendine uzaktan bakar, yabancılaşır, okurda bir duygu kütlüğü oluşturur. 
Böylesine savruk bir anlatımı, zaman koridorlarından ulu orta geçerek, aklımızı 
karıştırdığını zannettiğimiz anda, birden taşların yerine oturduğunu fark ettiren 
anlatımı, hacimli bir romana uygulamak elbette bir ustalık ister.

Yazar, daha kitabın kapağında hatırlatır bu romanın “Bir Us Yarılması” oldu-
ğunu. Romanın zihinlerden silinmeyecek kahramanı Sayru Usman da şizofrenik 
belirtiler gösteren, bilinci ne zaman açık, ne zaman kapalı bilemediğimiz biri. Bu 
yüzden söylediklerinden hangisi sayıklamadır, hangisi okura bilgi verme maksatlı, 
karar veremeyiz. Zaten gerek de yoktur buna. Sayru Usman’ın yıllar içinde tuttuğu 
yedi defter dolusu notlardan oluşan roman, geçmişten günümüze resim, müzik, 
edebiyat, tiyatro ve tarihin tozlu raflarında unutulup gitmiş pek çok ayrıntıyı oku-
ra sunar.

Romanda popüler kültürün, sanatı nasıl ele geçirdiğinden tutun da editöre 
yaranabilmek için ruhunu satan yazara, sağ veya sol ideolojiye hizmet ederken, 
sanatın zaman içinde nasıl dejenereliğe düştüğüne ve Doğu ile Batı çatışmasına 
kadar pek çok tema işlenmiştir. Aslında romanı, bir merkeze yaslamamış yazar. 
İşlenen temalar, tıpkı anlatımdaki savruklukta olduğu gibi iç içe geçirilerek, bi-
linçli olarak, 581 sayfalık romanın geneline serpiştirilmiş.

Mel’un’a bir “oda romanı” yakıştırması da yapabiliriz sanırım. Zira onca anla-
tılanlara, sanat ve tarih üzerine onca ayrıntı zenginliğine rağmen, zaman sıçrama-
larından sıyrıldığında bu roman, delirmesine ramak kalmış Sayru Usman’ın “yal-
nızlıktan donmamak için” yazdığı defterlerden ibarettir. Kahramanın ismi bile bu 
delirmeye işaret eder gibi: “Sayru” kelimesinin sözlük anlamı olan hastalık, zihin-
seldir. “Usman” ise akıllı demektir. Zihinsel anlamda bu gidiş geliş, bilincin net-
leşip bulanıklaşması, bir anlamda kahramanın isminde simgeleştirilmiştir sanki.

Okura, geçmişe doğru bir yolculuk yaptıran; ama şimdiki zamandan dönüp 
baktığımızda “Artık en uzun hatıraların bile kıpkısa bir an”a dönüştüğü hatırlatı-
lan romanda ruh çöküntüleri, yalnızlık, hayatı anlamlandırmak adına doldurulan 
defterler, anlayışsızlık, popüler olmayana yüz vermeyişten kaynaklanan dışlanma-
lar var. “Mel’un” romanı, niçin yaşıyoruz sorusunun cevabını arıyor sanki.
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"Tuhaf Bir Erkek" Bilinç Akışının En Tuhaf Hâli

(Leyla Erbil, İş Bankası Kültür Yayınları)

Bilenler bilir, Leyla Erbil’in üslûbu bağımlılık yapar okurda. Hem kurgunun usta-
sı, hem de dilin işçisi olabilmeyi başarmış ender yazarlardandır. Onun kitapların-
da kullandığı dil, bilinç akışının gücünden faydalanarak ve Freud’un ayak izlerini 
takip ederek aslında insanın bilinçaltı haritasını çıkarmayı, insanı travmalarıyla 
yüzleştirmeyi hedefler. Onun oluşturduğu özel dili çözebilen çok az okuru, bir süre 
sonra Leyla Erbil’in romanlarının müptelası olur bu yüzden. Yazık ki bu güçlü ya-
zarı 2013 yılı temmuzunda kaybettik. Geride onun sadık okurlarının titizlikle ko-
ruyacağı, çok da fazla olmayan birkaç öykü kitabı, romanı ve ölümünden birkaç ay 
evvel yayınlanan son romanı “Tuhaf Bir Erkek” kaldı.

“Tuhaf Bir Erkek” alışılmış bir Leyla Erbil romanı aslında. Her türlü tahakkü-
me kafa tutan, kadına karşı geleneksel bakışa itiraz eden bir roman. Yazar, bireye 
tahakküm eden ve roman boyunca “gorgo” diye adlandırdığı iktidar anlayışı ile 
kadına baskı kuran, bir şekilde ona psikolojik şiddet uygulayan erkeğin egemen-
liğini özdeşleştirir. Zira iktidar da erilliği simgeler bir bakıma. “Tuhaf Bir Erkek” 
bu yüzden hem eril iktidara, hem de erkeğin tahakkümüne kafa tutan, direnen bir 
roman. Ancak roman boyunca yazar pek de iyimser bir tablo çizmiyor. Yazık ki ira-
desi ne kadar güçlü olursa olsun, erkeğin baskısı karşısında kadının ve de gorgo’lar 
karşısında “canı burnunda boğuşarak yaşamaya çabalayan insancıklar”ın pek de 
şansı yoktur.

Leyle Erbil’in eserlerinde yer alan bütün kahramanlar yaralıdır. Ruhları trav-
malı bu karakterlerin pek de sağlıklı olmayan hayata bakışını vermek adına, eser-
lerinde kullandığı dil, bilinç akışının da ötesinde parçalanmış, bazen sayıklamaya 
yakın bir anlatım dilidir. Yazarın eser boyunca oraya buraya serpiştirdiği parçaları 
bütünleştirmek dikkatli okura düşüyor. İşte bu yüzden “Tuhaf Bir Erkek” romanı 
ve yazarın diğer eserleri de her zaman az bir okurla yetinecek; ama değerini hiç 
yitirmeyecek, yıllar içinde daha da kıymetlenecektir.

Ütopik Bir Roman Olarak "Çok Yapraklı İlişkiler"

(Sevinç Çokum, Kapı yayınları)

Dünya meselelerini kendine dert edinen "Çok Yapraklı İlişkiler" romanı, ideolojik 
değil, ama politik bir duruş sergileyen, içten içe insanı huzursuz eden, dürten, uya-
ran bir roman. Romanda, bahsettiğimiz diğer romanlardan farklı olarak, biçimden 
ziyade muhteva öne çıkarılmış. Ama muhtevanın öne çıkarıldığı diğer romanlar-
da olduğu gibi "hâkim yazar" anlatımı yok. İki farklı karakterin, bazen Gülümser 
Hanım'ın ve bazı bölümler de yeğeni Yamaç Yener'in gözüyle anlatılmış.

"Çok Yapraklı İlişkiler"de okur, bir fantastik roman tadı da alır. Romanın za-
manı belli değildir. Gelecekte bir zamandır bahsedilen. Kanser hastalığının yeri-
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ni ileri teknoloji hastalığı diye nitelendirilen "Playa" hastalığı almıştır. Bir nevi 
plâstik yaşam hastalığı, geçmişte sevilen her değeri unutmakla ve tabiatın mahve-
dilmesiyle beliren. Yine romanda "Yeni İnsan Araştırma Merkezi" denilen devlet 
eliyle kurulmuş bir merkez vardır ki geleceğin iktidarlarının, olması düşünülen 
gençlik yapısının kurgulanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Yani her şeye 
evet diyebilen tek tip insan yaratmak ve böylece iktidarın kalıcılığını garanti altı-
na almaktır plânlanan. Romanda bu plâna itiraz eden gençler DDH kısaltmasıyla 
verilen "Doğayı Dönüş Hareketi" altında birleşerek sinemalar, tiyatrolar, müzik, 
edebiyat vasıtası ile seslerini duyurmaya çalışır. DDH'yi oluşturan bu gençler 
"abukist" felsefe görüşü olan kişilerdir. "Abukizm" felsefesi, Sevinç Çokum'un 
daha önceki romanlarında da karşımıza çıkan ve "Çok Yapraklı İlişkiler" ile daha 
önceki romanları arasında bir kan bağı oluşturan, yazarın bizzat kendisinin or-
taya attığı, yazdığı romanlarla geliştirmeye çalıştığı bir felsefi akımdır. DDH'nin 
gençleri abukist filmler, tiyatrolar, resimler, edebiyat ve müzik yaparak, doğru-
ların birden fazla olabileceğini topluma anlatmaya çalışırlar. O hâlde "Çok Yap-
raklı İlişkiler" romanı için; okuru dünya meselelerine karşı daha bilinçli olmaya, 
gerektiğinde itiraz edebilecek cesareti gösterebilmeye çağırması açısından politik 
bir duruşu olan ve fantastiği de içinde barındıran, ütopik bir romandır diyebiliriz.

Burada 1949 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntıları arasında yazılmış olan 
ve gelecekte yaşanabilecek tehlikeler karşısında okurunu uyaran G. Orwell'in o 
ünlü ütopik romanı "1984" ile "Çok Yapraklı İlişkiler" arasında bir ilişkinlik kura-
bilmek mümkün: Her iki romanda da ütopik bir polis devleti yaratılma girişimle-
rine tanık oluruz ve eskileri unutturarak, geçmişini hatırlamayan bir yeni dünya 
düzeni kurulmaya çalışılır. Bu romanı G. Orwell'in 1984 romanından farklı kılan 
ise hâlâ yapılacak bir şeyler olduğunu, küçük bir gurubun dahi -DDH'nin- bir tek 
vicdanın yaktığı ateşin dahi -Yamaç Yener'in- sesini yükselterek çok şeyi değişti-
rebileceğini dile getirmesidir.

Sevinç Çokum, topluma karşı kendini sorumlu hisseden bir aydın olarak ve 
bir yazar duyarlılığı ile okurlarına ütopik de olsa böyle bir dünya düzenine karşı 
uyarıda bulunurken iyimserlik libasını giymiş; ancak okurlara da dünyada hiçbir 
şeyin göründüğü gibi olmamakla beraber, görünenin de olacak olanın işaretlerini 
her zaman içinde barındırdığını hatırlatmaya çalışmıştır.

"Ruh": Mistik ve Tezli Bir Roman
(Kudret Ayşe Yılmaz, Ötüken yayınları)

Mistik ve tezli bir roman "Ruh". Romanın daha ilk bölümünde bu tezin temelini 
oluşturabilecek olaylar zinciri ile karşılaşırız. Karısı Ukte ölmüş, en yakın arkadaşı 
ile arası bozulmuş ve tüm bunlardan kendini sorumlu tutan Erkut, nehir kenarın-
da yürürken gözyaşları içinde, öyle içten bir dua eder ki "yaşamam için bir işaret 
gönder Yarabbi! Bir işaret gönder, yalvarırım!" diyerek; o adamın gelişi, ona gece 
yarısı Ukte'nin de yattığı mezarlığı soruşu, giderken elindeki dosyayı düşürmesi, 
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Erkut'a göre tesadüf olamazdı. O dosyanın içinde üç ayrı kalemden çıktığı anlaşı-
lan, üç ayrı kişiye ait yazı -okura "kitabe" olarak söz edilen- romanın mistik tarafı-
nı daha bir belirgin hâle getirir.

Bu kitabeler, birinci tekil kişi anlatımıyla, üç farklı kişi tarafından yazılmıştır: 
Aynalı Mezarcı, Tekgöz Usta ve Selim tarafından. Kitabeler vasıtası ile Erkut'un 
görüş alanımızdan çıkmasını engellemek için yazar, onları bizzat Erkut'a okutu-
yor. Böylece Erkut, romanın yansıtıcı merkezi olarak kalmaya devam ediyor. Ki-
tabeler sayesinde yazar, Erkut'u ve bizi ikinci bölümdeki asıl tezinin savunulacağı 
mistik âleme hazırlar. Ruh, ölümle bedenimizden ayrıldıktan sonra, Tanrı ile bir-
leşecek olandır. Ölüm elzemdir; ama bu dünyada, sanat vasıtası ile bir şeyler bıra-
kabilirsin. Zira insan, oluşturduğu sanat eserine ruhundan üfler, böylece ruhun-
dan bir parça da yaşamaya devam eder. Ama bunun için önce nefsini öldürmek 
gerek. Ancak nefsini öldürmüş olanlar oluşturdukları esere ruhlarından üflemeyi 
başarabilirler. Gerçek sanat da budur. İşte romanın tezi… Eğer nefsi arzulardan 
kurtarırsan sanatı, mezarı sığ kazılanlardan olursun, yani âlim vasfına erişenler-
den. Romanın bir yerinde Ukte'nin ölmeden evvel söylediği şu söz çok şey anlatır: 
"Sanat kavuşturucudur." (s. 105)

O hâlde sanat vasıtası ile ruh, bu dünyada da ölümsüzlüğe kavuşabilir. Ölmüş 
olanla dünyada hâlâ ömür süreni sanat birleştirir. Zaman mefhumu ortadan kal-
kar sanat sayesinde. Yazarın romana yerleştirdiği ideal mekân Satıhan'da, şimdi 
ve geçmişte yaşamış olan, bazılarının kitabeler aracılığı ile hayatından haberdar 
olduğumuz bu âlimlerin (onları gerçek sanat bilgeleştirmiştir) ruhlarını sanat bir-
leştirmiştir. Çünkü sanat kavuşturucudur.

"Emanet Gölgeler Defteri"nde Üstkurmaca
(Ethem Baran, İletişim yayınları)

"Emanet Gölgeler Defteri" yazmak üzerine yazılmış bir roman aslında. Daha doğ-
rusu bir romanın yazılış romanı da diyebiliriz. Yani bir üstkurmaca metinle karşı 
karşıyayız. Romanın kahramanı Yağız'ın hem amacı, hem derdi olur roman yaz-
mak. Çünkü kendi hikâyesi olsun ister. Kendi hikâyesinden bir roman çıkarmaya 
çalışan biridir Yağız. Daha çok küçükken bile içindeki o sıkıntıyı hisseder. Kimileri 
buna "taşra sıkıntısı" dese de aslında yaz(ama)ma sıkıntısıdır bu.

Romanın arka plânında siyaset, taşra hayatının ayrıntıları yer alır. Bu ayrın-
tıların içinde seyredilen filmler, okunan kitaplar, kuş besleyen arkadaşlar, büyük 
şehre gitme, üniversiteyi kazanma hayalleri vardır. Anlatımındaki çok seslilik ro-
manı dikkatli okumayı gerektiriyor. Yağız, bazen birinci tekil olarak olayları ken-
di anlatırken, bir bakmışsınız yazar, Yağız'ın ağzından almış sözü, kendi devam 
ediyor. Sonra yazar, üçüncü tekil kişiye değil de çok yakın olduğu birine, âdeta 
kendi ile iç içe geçmiş olan kahramana "sen" diye hitap ederek, kendini fark ettir-
meye çalışıyor. Böylece yazar hem Yağız oluyor, hem de kendinden ve Yağız'dan 
daha başka biri. Zaten son bölümde okuyucu anlıyor ki romanı yazan, Yağız'ın 
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yıllar sonra doğacak olan kızıdır. Böylece Yağız, kendine içerden bakarken, kızı 
da ona dışarıdan bakan oluyor romanda. Kendine ait bir hikâye yaratmak, son-
ra da o hikâyeye dahil olmayı istemek… Yetmişli yılların ikinci yarısında, o kasa-
bada ve başka kasabalarda, şehirlerin kıyıda kenarda kalmış köşelerinde hatta, 
ergenlikten gençliğe adım atarken, illâ da sağcı ya da solcu olmaya çalışmak da 
bu amaca hizmet eder gibidir. Anlamını bilmedikleri, içi boşaltılmış cümlelerle, 
ağabeylerden ödünç alınan konuşmalarla, bakışlarla, tavırlarla, kendilerine sağcı 
ya da solcu sıfatını yakıştıran o gencecik insanların var oluşlarını ispatlamak için, 
gölge olmadıklarını göstermek için, içine daldıkları bir macera filminde rol almış 
gibidirler sanki.

Romandaki yolculuğu hiç bitmez Yağız'ın. Çünkü içine doğrudur bu yolculuk. 
Roman da bu yolcuğu hissettirebilmek için şimdiki zamandan geçmişe doğru, ha-
tırlayışlar hâlinde, bir otobüs yolculuğu şeklinde kurgulanmıştır zaten. Yağız'ın 
dünya üzerindeki yolculuğu, kendisi ölmüş olsa bile; kızıyla, kızının tamamlamaya 
çalışıp da hâlâ bitirilememiş olan romanıyla ve onun isminin verildiği torunuyla 
muhtemelen devam edecek.

"Sarı": İdeolojinin Merkeze Alındığı Bir Roman
(Ahmet Tezcan, Timaş Yayınları)

Yetmişli yıllarda, sağ ve sol fikirlerin çatıştığı dönemde geçen bir başka roman da 
"Sarı"dır. Her iki roman da bir İç Anadolu şehrinde, taşrada geçiyor olmasına rağ-
men ve iki romanın kahramanları da 70'li yılların gölgesinde sancılı bir ergenlik 
yaşıyor iken,"Emanet Gölgeler Defteri"ndeki ideolojik fikirler, kahramanın kişisel 
iç yolculuğu sırasında arka fon olarak verilmiş, "Sarı" romanında ise tam merkeze 
yerleştirilmiş bu fikirler.

"Sarı" romanı, yazar Ahmet Tezcan'ın "Alkımın Altından Kimse Geçemez" 
üçlemesinin ikinci kitabıdır. İlk roman "Kafirun"un devamı niteliğinde olup, 
70'li yıllardaki ideolojik çalkantıları, bir İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan Sarı 
Mahmut'un gözünden verir. Roman "Adem" , " Âdem" ve "İdam" adı altında üç 
bölümden oluşur. Birinci bölümde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni için 
stadyuma gidilmiş, kaymakam tüm liselerin bayramını kutlarken, İmam Hatip 
Lisesinin bayramını kutlamamıştır. Üstelik bir önceki yıl da aynı şey olmuştur. 
Bu yok sayılmak, görmezden gelinmek Sarı Mahmut ve arkadaşlarını çok sarsar. 
Roman, bu olay üzerinden kurgulanır. İkinci bölümde geçmişe dönüşler, Sarı'nın 
çocukluğu, ailesi, sağ ve sol kavramlarının nasıl içi boşaltılarak, dışarıdan ithal 
fikirlerle gençliğe enjekte dilmesi, Sarı'nın dindar babasının ve İmam Hatip Li-
sesinin solcu öğretmeni Kadir Hoca'nın bakış açısından verilir. Üçüncü bölümse 
ise Sarı ve arkadaşı Bıldır Ekrem'in bir sonraki Gençlik Bayramı için plânlarını 
gerçekleştirme eylemi üzerinden ilerler roman. Ancak romanda, olayın mekânı 
Kırıkkale'nin yerel ağzının çok geniş olarak kullanılması; yazarın -her ne kadar 
samimi olduğunu hissetsek de- hem sağ, hem de sol ideolojilere alet edilmiş genç-
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ler adına endişelerini, o dönemin çalkantılı olaylarını, siyasi partilerin düşünce ve 
eylemleri üzerinden konuşmalar şeklinde verirken, okuru sıkma pahasına, uzun 
paragraflar kurması, romanın bazı yerlerini zafiyete uğratmıştır. Yine de " Sarı" 
romanı, değişik bakış açısı, 70'li yılların samimi, romantik, iyimser olduğu kadar 
karamsar atmosferinin içine ironi ve mizah da katarak akıcı bir dille vermesi açı-
sından okunmayı, üzerinde durulmayı hak eden bir romandır.

İncinmişliğin İdeolojik Romana Dönüşmüş Hâli: "Saklı Kitap"
(Sibel Eraslan, Timaş Yayınları)

Ülkenin siyasi tarihine "28 Şubat Kararları" diye geçen; pek çok genç kadının haya-
tına dair radikal kararlar almasına neden olacak yılların konu edildiği bir ideolojik 
roman "Saklı Kitap". Her ne kadar bir roman olduğu söylense de bana göre novella 
denilen bir uzun hikâyeden ibaret aslında. Temponun hep aynı kalışı, karakter-
lerin derin kimliklerden yoksunlukları, mekânlarda ve zamanlardaki geçişlerde 
dahi kendini hissettiren yavaşlık, bütünden bir türlü kopamama, hikâyeye özgü bu 
tavırlar hissediliyor kitapta. Şunu da itiraf etmeliyim ki ne zaman bir Sibel Eraslan 
kitabı okusam, onun "Balık ve Tango" ile "Parçası Benden" kitaplarındaki öykü 
dilinin (hikâye demiyorum) beklentisi içinde buluyorum kendimi. "Saklı Kitap" 
da o iki eseri aşamamış yazık ki. Belki de hem kurguda, hem temanın işlenişin-
de hissedilen zorlamadır buna sebep. Tarihe "postmodern" diye geçen "28 Şubat 
Kararları"ndan yola çıkarak yazılan bir romana, en yakışacak kurgu yine postmo-
dern bir kurgudur elbet. Ama yazarın kendisi, olayların tanıklığını yapmakla kal-
mayıp bizzat müdahili olduğunda, yürekten kopan o derin "ah"lar, o incinmişlik, 
bir yazı ile yazar kişi arasında konması elzem mesafeyi unutturabiliyor belki de. 
Sibel Eraslan'ın böyle bir kitabı yazabilmesi için kitap ile kitabı yazan şahsiyet 
arasında olması gereken netlik ayarını daha iyi ayarlayabilmesi için -özellikle ikna 
odası sahnelerinde- biraz daha zaman geçmesi mi gerekirdi acaba? Elbette anla-
tıcının kendini Kıtmir ile özdeşleştirmesi ve kitapta ismi verilen -sadece okurlara 
verilen- seslerini kimselerin duymadığı o tevekkül sahibi genç kadınların sessiz 
harflerle özdeşleştirilerek anlatılması, kitabın estetik başarısıdır. Belki de "Saklı 
Kitap"a ; bir mecburiyet hissinden kaynaklanan kalemini zorlayış, o sessiz harfli 
kadınların seslerini geç de olsa duyurmalarına aracı olma sorumluluğunu hissedi-
şi yazarın, kendini özgür hissedemeyişin baskısı sinmiş olabilir mi romana?

Saklı Kitap, "Balık ve Tango" ve "Parçası Benden" kitaplarının lezzetini arayan-
lara yavan gelecek olsa da; Sibel Eraslan'ın o akıcı diline ve her daim geniş gönlü-
nün hissedildiği satırlarının hürmetine, onun her yazdığının takipçisi olanlar için, 
buyurun yazarın bereketli edebiyat sofrasına.
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Absürt Bir Roman: "Ruhi Mücerret"
(Murat Menteş, April yayınları)

Absürt olana "biçimsel uyumsuzluğun uyumu" da denmekte. Olaylar arasında iliş-
kinlik kurmada zorlanış, bilmece misali kahramanların isimlerine pek çok sembo-
lün istiflenmesi, rastlantısal birliktelikler, bireyin topluma olduğu kadar kendine 
de ayna tutma girişimi, Dadaist ve varoluşçu fikirlerle, saçma olana iç karartıcı 
renkler katan hayat görüşü, o iç sıkıntısı… Ölüm karşısındaki çaresizlik, insana ab-
sürt şeyler, yani saçmalıklar yaptırabiliyor. Bir de bilinçaltımızın her zaman meş-
gul olduğu sığ ve saçma şeyler var ki ölüm ile bu ikisi sürekli çarpışma halinde. İşte 
Murat Menteş'in "Ruhi Mücerret" romanında bunlar fazlasıyla mevcut.

100 yaşında bir Kurtuluş Savaşı gazisi Ruhi Mücerret, artık ölümün yaklaş-
tığını hissettiği bir anda tesadüfen rastladığı Nazlı Hilal'e âşık olur, (Dikkatini-
zi çekerim: "ruhi mücerret" ve "nazlı hilal" İstiklal Marşı'nda gecen ifadelerdir.) 
aralarındaki 70 yaş farka rağmen. Huysuz ve tatlı bir ihtiyardır aslında Ruhi Mü-
cerret. Civan Kazanova ise Ruhi Mücerret'e derin bir saygı beslemesine rağmen, 
bir an gelir ki ruhunu şeytana satmaktan kendini alıkoyamaz. Romanın başından 
itibaren izi sürülen Masum Cici, kötülüğün ta kendisidir. İnsanların beyinlerine 
çip takan, böylece insanları arzu ettiği şekilde yönlendirebilen üstün zekâlı bir 
kötülük. Ruhi Mücerret'in beynine çip yerleştirmek için de Civan Kazanova'nın 
zor durumundan faydalanır. Böylece Ruhi Mücerret, canlı bir reklâm panosuna 
dönüşür. Aslında romanda sık sık vurgulanan reklâmların, hayatımızı el geçiren, 
bizi kapitalizmin bir parçası yapan, Doğu'da veya Batı'da, nereye giderseniz gidin 
kaçamayacağınız bir tuzak olduğu anlatılmaya çalışılmış.

Ruhi Mücerret, çok fazla aforizma içeren bir roman. Bu kitaptan, roma-
nın içindeki aforizmaları sıralayan bir cep boy kitap dahi oluşturulabilir. Milan 
Kundera'dan Rimbaud'a, Mehmet Âkif'ten Kibariye'ye, bir araya getirip de iliş-
kinlik kuramayacağınız pek çok yazar, şair, şarkıcıdan alıntılar yapan bu romanı 
bitirdiğinizde "uyumsuzluğun uyumunun" ne olduğunu da anlıyoruz.

"Venüs" Kötülüğe Kişilik Kazandıran Absürt Bir Aile Dramı
(Şebnem İşigüzel, İletişim Yayınları)

2013'ün bir başka absürt romanı "Venüs"de Şebnem İşigüzel, diğer romanlarında 
olduğu gibi kötülüğe kişilik kazandırmış. Aile tarihindeki sırların söze dökülme-
seler dahi kuşaktan kuşağa bir şekilde aktarılarak cinnetlere nasıl zemin hazır-
ladığını hissederiz romanda. Ulusal hafızanın, aile hafızası ile birleşerek kişisel 
hafızalarda yarattığı travmalar absürt bir romana dönüştürülmüş. Güçlü bir kur-
gu, uyumsuzluğun uyumunu yakalamayı başarmış bir roman. Akıl hastanesinde 
yatan anlatıcı kişinin, akli dengesizliğini hissettiren döke saça anlatımı, olumlu 
anlamda romanın üslûbuna da sinmiş. Yazarın geçmişinde kalan Şakina halası-
nın, yüzlerce yıl yaşamış saraylı dadı Nergis'in, anlatıcının babasının; bu tuhaf, 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 175

kötülüğü ve iyiliği içinde aynı anda barındıran, iyi mi yoksa kötü mü olduklarına 
bir türlü karar veremediğimiz insanların, saraydan cumhuriyete aktarılan hayat-
ları ile tıkanan zihinlerine kazılar yapan bir roman. Akıl hastanesindeki doktor, 
romanın anlatıcısı olan hastasına geçmişinin kapılarını aralama fırsatı vererek bir 
"zihni kazıma" yapar. Aynı şeyi yazar da romanıyla yapar. Şimdi doktorun yerini 
okur almıştır. Romanda sadece iyiyi temsil eden tek kişinin yerini.

Klâsik Bir Aile Dıramı: "Aile Çay Bahçesi"
(Yekta Kopan, Can Yayınları)

Yekta Kopan, şimdiki zamanda başlayıp geçmişe gidişler hâlinde plânladığı roma-
nın sonunda yine aynı noktaya gelerek bir döngü oluşturmuş kitabında, hayatımı-
zın da bir kısır döngü olduğunu anlatmaya çalışmış belki. Hastalıklı bir geçmiş, bir 
kardeşin doğumu ile annenin ölümünün ilişkilendirilmesi, babanın ölen annenin 
yerini dolduramayışı, çocukluğundan kaçmaya çalışan bir yetişkinin bir yanının 
hep yaralı bir çocuk olarak kalışı… Babanın ölüm döşeğinde oluşu bahane edilerek 
çocukluk mekânına yeniden dönüş, çocukluk acılarıyla yüzleşmeyi de beraberin-
de getirse de yaralar iyileşmiyor yazık ki. Kısa cümleler, sade anlatım romanı bir 
solukta okutuyor. Müzeyyen'in bakış açısından anlatılan kitabı, okunduktan bir 
süre sonra belleklerden silinebilecek sıradan bir aile dramı olmaktan kurtaran, 
romanın belirsiz bir sonla bitişi, zihinlerde kalan o soru işareti: Kardeşinin onu ça-
ğırdığı uçuruma doğru ilerleyen Müzeyyen için hayat, bundan sonra nasıl devam 
edecek ya da devam edecek mi?

Gotik Bir Tarihî Roman: "Yıldırım Bayezıd"
(Okay Tiryakioğlu, Timaş Yayınları)

Kitap, tarihî bir roman olmakla beraber; alışılagelmiş, klâsik bir tarihî romandan 
farklı olarak gotik özellikler taşımakta. Özellikle ilk bölüm. Sadece karakterler 
tarihîdir bu bölümde. Ancak ormanın derinliklerinden gelen ürkütücü sesler, her 
şekle benzetilebilecek gizemli gölgeler, hatırlatılan efsanelerle hortlaklara gönder-
meler yapan konuşmalar, okurda korku ve tedirginlik uyandırarak gotik bir roman 
atmosferi yaratılmış. Yine aynı gizemli, ürkütücü atmosfer, Kadı Burhaneddin'in 
gecenin bir yarısı kabus mu, gerçek mi olduğunu algılayamadığı, yatağından uyan-
dırılarak yakalanışı ve Bulgar Kralı Stratsimir ile askerlerinin etkisiz hâle getirile-
rek Niğbolu Kalesi'nin ele geçirilişi sırasında da hissettirilir.

Bu romanı klâsik tarihî romandan ayıran diğer bir özellik de kişisel çatışma-
ların, çelişkilerin, acı, yalnızlık, karamsarlık uygularının ve ölüme, unutuluşa dair 
varoluşçu sorgulamaların gotik romanlardaki korku duygusu kadar derinden iş-
lenmesidir. Özellikle Bayezıd'ın en has adamlarından Sancar Bey'in, kardeşinin 
vücudundan koparılmış olan başına sarılışı, bu ölümü kabullenemeyişi, tarihte 
gerçekten yaşamış; ama artık kitap sayfalarına dönüşmüş o geçmiş zaman insan-
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larının, şimdi sadece yazarın insafına kalmış, onun fark etmesine, onun kalemine; 
işte bu gerçeğin hatırlatılması, çaresizlik duygusunu romandaki kahramanlar ka-
dar, okura da hissettiren şiirsel; ama bir o kadar da tarihî romanlarda pek alışık 
olmadığımız ifadeler. Üstelik Dostoyevski, Oğuz Atay, Tanpınar, Proust, Halil Cib-
ran, Orhan Pamuk gibi edebiyatın karanlık yüzüne müptela yazarların eserlerin-
den seçilmiş epigraflar dahi, Okay Tiryakioğlu'nun "Yıldırım Bayezıd" romanını, 
klâsik bir forma oturtulan tarihî romanlarda gördüğümüz o şablonun dışına çıkar-
mış ve okurlara tarihî roman dahi yazsanız, edebiyatın aslında bir oyun olduğunu 
hatırlatmış.

Bir Barboros Romanı: "Efsane"
(İskender Pala, Kapı Yayınları)

"Efsane" adını taşıyan ve "Bir Barbaros Romanı" olarak sunulan kitapta, İskender 
Pala'nın diğer romanlarından da alışık olduğumuz üzere bir aşk mihmandarlık 
eder okurlara. Bu seferki aşk Seyyid Muradi ile Billure'nin aşkıdır. İskender Pala, 
Divan Edebiyatı'na hâkim bir yazar olarak, romanlarına konu ettiği büyük aşkları 
da bu edebiyattan aşina olduğumuz mazmunları günümüze uyarlayarak anlatır. 
Böylece tarihî bir romanın içine yerleştirilen Divan Edebiyatı mazmunları, âdeta 
ete kemiğe bürünerek günümüz okuruna hatırlatılmış da oluyor.

Ancak Seyyid Muradi'nin dilinden anlatılan bu romanda, onun ve Billure'nin 
on üç yaşında başlayıp, ancak kırk yaşında kavuşulabilen büyük aşkının içine yer-
leştirilmiş bir Barbaros Hayrettin Paşa, bazıları için bir hayal kırıklığı yaratmış 
olmalı. Zira roman "Bir Barbaros Romanı" olarak sunulmuş olsa da okurlara, 
Barboros'un hayatı bu tarihî romanın içine yerleştirilmiş kurgusal aşkın satır arla-
rında ikinci plânda kalmış gibi.

Oryantalizmin Tarihî Romana Dönüşmüş Hâli: "Ustam Ve Ben"
(Elif Şafak, Doğan Kitap)

Doğu'daki kültürel zenginliklere Batı'nın entelektüel olduğu kadar "ben ve di-
ğerleri" tahakkümünü hissettiren, Oryantalizm gözlüklerini takarak bakan -nasıl 
barksanız öyle görürsünüz zira- bir roman "Ustam ve Ben". Bu oryantalist tavır, 
"Ustam ve Ben"de Mimar Sinan'ı merkeze koyarak anlatılan 16. yüzyıl Osmanlı 
tarihini "muhteşem bir yüzyıl"a çevirmekle birlikte, romanı zenginleştirmekten 
ziyade yavan bir kalıba dökmüş sanki.

Sanki Batı'ya Osmanlı'nın kültürel birikimi, sosyal hayatı, saray entrikaları 
üzerine bilgi vermeyi görev bilmiş "Ustam ve Ben" romanı, Süleymaniye Camii, 
Selimiye, Mihrimah Sultan Camii ve cami inşaatlarına, fillerin özelliklerinden o 
döneme ait veba salgınlarına, Enderun mektebinden devşirmelik sisteminden ge-
miciliğe kadar verilen türlü çeşit izahatlar, malumat füruş, sanki Ahmet Mithat 
Efendi'nin Batı'dan işitilen hoşgörülü, babacan sesine dönüşmüş. Üstelik söyle-
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ne söylene içi boşalmış, biricikliğini yitirmiş, artık kolektif cümlelere dönüşmüş 
tasavvufa göndermeler yapan ifadeler, yazarın dili akıcı olsa dahi anlatımda bir 
klişelik yaratıyor. Romandaki karakterler, bunca malumat füruşun aktarılmasın-
dan olsa gerek, yeterince derinleşememiş, romanın merkezindeki Cihan bile çok 
meraklı bir çocuk olmanın, bu merakı yüzünden başına pek çok olumsuz şey gelen 
biri olmanın ötesine geçememiş, 470 sayfalık roman boyunca, yüz yaşını geçmiş 
olmasına rağmen, bir derinlik katılmadığından sanki hiç değişmemiş, hep çocuk 
kalmış bir kahraman. Aynı şekilde diğer karakterler de -belki Çingene Balaban'ı ve 
fil Çota'yı ayrı tutabiliriz bu genellemeden- Mihrimah, dadısı, Yusuf, Davud, uzun 
yıllar boyunca Cihan'ın peşini bırakmayan Kaptan Garreth, tam içselleştirilemedi-
ğinden belki, okurun üzerinde fazla bir etki bırakmıyor. Oysa Elif Şafak, çok genç 
bir yaşta "Mahrem" gibi güçlü bir romanı yazabilmiş, "Şehrin Aynaları" ,"Bit Pa-
las" ve "Araf"ta başarılı kişilik çözümlemeleri yapabilmiş bir yazar. Onun kendin-
den önceki güçlü yazarlarla aynı yatağa aktığını düşünürken, güçlü bir ırmağın gür 
sesini duyabilmişken erken dönem eserlerinde, özellikle son iki romanındaki bu 
yavanlık, sıradanlık, bir Batılı entelektüelin gözüyle Doğu'yu anlatmaya çalışırken, 
o kendine has, ilk eserlerinde dikkatleri çeken biricikliğini, özgünlüğünü kaybet-
miş olması, bu oryantalist tavır, bazı okurlarını hayal kırıklığına uğratmış olmalı.

Klâsik Bir Polisiye Kurgu: "Beyoğlu'nun En Güzel Abisi"
(Ahmet Ümit, Everest Yayınları)

"Beyoğlu'nun En Güzel Abisi" klâsik bir polisiye roman kurgusuyla yazılmış. Kita-
bın henüz başında, yılbaşı gecesi bir cinayet işlenir. Yazarın daha önceki romanla-
rından da tanıdığımız Başkomiser Nevzat ve ekibi, bu cinayeti çözmek için incele-
melere başlar. Okur, Başkomiser Nevzat'ın içsesiyle ipuçlarına ulaşmaya ve katilin 
kim olduğuna dair maktulun çevresindeki kişilerden, Nevzat'ın gösterdiği ölçüde 
tahminlerde bulunmaya çalışır. Derken yine klâsik polisiye romanlara yakışır şe-
kilde katil, bir tesadüf eseri, hiç de umulmadık biri çıkar ki onca heyecanın, me-
rakın giderildiği işte o an, okur " vay be, nasıl da atladık bunu" hayıflanışında bu-
lunur büyük bir keyifle. Zira kitap, okurun zamanını vererek okuduğuna değmiş, 
onca ipucuna rağmen, yazar okuru atlatmayı başarmış ve işte polisiyenin zaferi.

"Beyoğlu'nun En Güzel Abisi" romanı, temposunu sonuna kadar düşürmeyişi, 
romanın çerçeve zamanı olan üç günü çok iyi kullanışı, Beyoğlu'nun karanlık yü-
zünü -tinerci çocuklar, düşmüş veya düşürülmüş kadınlar, gözden düşmüş kaba-
dayılar- verişi ile de polisiye roman severlerini hayal kırıklığına uğratmayacak bir 
kitap. Üstelik Ahmet Ümit okurları, yazarın hemen her romanında bu klâsik poli-
siye kurgunun çerçevesini genişleterek romanlarına mutlaka tarihî, siyasi unsur-
lar katmayı sevdiğini biliyordur. Bu romanda da Tarlabaşı'ndaki kentsel dönüşüm 
projesinden nemalanmak isteyen fırsatçılardan Gezi olaylarına, hukuki boşlukla-
rın art niyetlilerce nasıl doldurulduğuna, daha da gerilere giderek 1955 yılındaki 
6-7 Eylül olaylarının neticesi Rum ve Ermenilerin İstanbul'un Tarlabaşı semtini 
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terk edişine dair yorumlarıyla Başkomiser Nevzat, bir taraftan da yazarın sözcüsü 
gibidir. Ancak okuru sadece cinayetin çözülüşü sırasında değil, politik açıdan da 
yönlendiren bir kahraman, bana göre, romandaki kabadayıların söyleyişiyle, has 
edebiyatın "racon"una ters düşer sanki. Zira anlatmak ve göstermek farklı şey-
lerdir. Anlatırken okur, sözcüklere, gösterirken ise her ne kadar fark etmese de 
gösteren parmağa odaklanır.

Orhan Kemal Geleneğini Sürdüren Bir Roman: "Bir Uzak Düş"
(Yusuf Çopur, Kırmızı Kedi Yayınları)

"Bir Uzak Düş" Orhan Kemal geleneğini devam ettiren bir roman. Diyaloglara 
yaslanır Orhan Kemal'in romanı. Türk romanında diyalogları en başarılı kullanan 
yazarlardan biridir o. Kurgunun içindeki zaman geçişlerinden tutun da toplumda-
ki yozlaşmaya kadar, pek çok şeyi diyaloglara yaslanarak vermeyi başarabilen bu 
tür romanı, günümüzün postmodern yazarı küçümserken ya da artık kalıplaşmış, 
televizyon replikleriyle düşünmeye alışmış yazarın bilinçaltı, bu diyaloglardaki 
doğallığı yakalayamazken; Yusuf Çopur, "Bir Uzak Düş"te günümüz romanında 
dahi bu geleneğin sürdürülebileceğini göstermiştir.

İçi boşaltılmış merhamet duygusu, çocuk kahraman Ömer'in zihninde "ça-
tık kaşlı bir minare" ile imgelenen dinî duygulardaki samimiyetsizlik, toplumsal 
ikiyüzlülük, sevgisizlikle birleşince; ortaya yozlaşmış bir toplum, yaralarıyla bü-
yümeye çalışan, ruhu sakatlanmış insanlar çıkarıyor. Yusuf Çopur, bu gerçeği, 
anlatımında süslemelere hiç yer vermeden, Orhan Kemal'in roman geleneğinden 
beslenerek, çok yalın, çok doğal diyaloglarla vermeyi başarmış "Bir Uzak Düş" ro-
manında.

Yahudi Bir Ailenin Geleneksel Mutfağından Hayata Bakan Roman:
"Size Pandispanya Yaptım"
(Mario Levi, Doğan Kitap)

2013 yılının dikkati çeken, farklı romanlarından biri de "Size Pandispanya Yap-
tım" romanı. Hayata evlerin mutfaklarından bakan romanın merkezinde, bir ye-
mek kitabı olmamasına rağmen, yemekler ve yemek tarifleri var. Ama asıl önemli 
olan, bu yemeklerin etrafında, bu yemeklerin servis yapıldığı yemek masalarında 
bir araya gelen insanlar. Şabat günlerinde, Hamursuz bayramlarında, kendi kut-
salını yaşayan, İstanbullu, geniş bir Yahudi ailesi; mutfaklarda pişen geleneksel 
yemeklerle geçmişi şimdiye bağlamaya çalışan, gelecek kuşaklarla geçmiş arasın-
daki bağı güçlendirmek adına, yemeklerin lezzetinden bir tat hafızası oluşturmaya 
çalışan anneler, büyükanneler. Romanın kadın karakterleri, Lea, Dina, Rahel, Li-
zet, Lina, Esther, Lina… ailesini bir arada tutmak için her türlü özveriyi gösteren 
güçlü Yahudi kadınları; pişirirken tarifleri ayrıntısıyla verilen skulaça, borekas, 
pastelikos ve elbette pandispanya ile ve diğer pek çok yemek tarifi ile geçmişten 
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günümüze bir kültürü de aktarmaya çalışmış kişilerdir. Günden güne azalsalar da, 
aileler artık küçülse de bir şeylerin devam etmesi için, var olmayı sürdürebilmek 
için, aile bağını güçlü kılacak olan, yazarın da belki bizzat kendi hayatında hisset-
tiği, gelenekten beslenmiş bu yemekler önemlidir. "Şüphesiz önemliydi. Tatları da 
önemliydi, kokuları da. Ama hatırlattıkları daha önemliydi. Çağrıştırdıkları, tarih-
leri, bu tarihlere gizledikleri de. Gizlenenlerin uyandırdığı duygular da."

"Size Pandispanya Yaptım" romanında klâsik hâkim yazar anlatımı kullanılmış 
da olsa, yazarın olaylara müdahale etmeden, sadece aktaran olduğunu sık sık oku-
ra hatırlatması da ilginçtir. Hâlbuki bu anlatımın ağır bastığı romanlarda yazar 
kişi, mümkün olduğunca kendi kimliğini okura unutturmaya çalışır. Bu şekliyle 
bile roman, 2013 yılının farklı romanlarından biri kabul edilebilir.

Farklı Bir Biyografik Roman: "Geç Kalan Adam"
(Sefa Kaplan, Doğan Kitap)

"Geç Kalan Adam" edebiyatımızın en özgün yazarlarından olan ve hayattayken 
kıymeti pek de bilinmeyen, kendi ifadesiyle söyleyecek olursak "sükût suikastı"na 
uğrayan bir yazarın, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatını konu alan, oldukça kap-
samlı ve de başarılı bir biyografik roman. Her ne kadar kitap, sadece "biyogra-
fi" olarak sunulmuş olsa da okurlara; gerek klâsik biyografilerdeki o alışılagelmiş 
"hayatı, eserleri" şeklindeki kalıba uymayışı ve gerekse bir kurgunun üzerine otur-
tulmuş olması ile bir roman formunda yazılmıştır. Biyografik romanlar, çeşitli 
kaynaklardan ayrıntılı bilgi toplamayı gerektirdiğinden, ön çalışması çok yoğun 
olan, çok emek isteyen kitaplardır. "Geç Kalan Adam" romanında da bu emeğin 
izlerini görmek mümkün.

Altı bölümden oluşan romanda yazar Sefa Kaplan, Tanpınar'ın bakışını ödünç 
alarak, onu yansıtıcı merkez olarak kullanarak yerinde bir tercih yapmış. Üstelik 
bu yansıtıcı merkez, o kadar Tanpınar'ın ruhuna bürünmüş ki tıpkı onun eserle-
rinde kullandığı üslûpla okurun karşısına çıkmış. Bu da gösteriyor ki bize, Sefa 
Kaplan, Tanpınar'ın sadece hayatını en ince ayrıntısıyla, çok geniş kaynaklardan 
yararlanarak incelemekle kalmamış, onun sadık bir okuru olarak, eserlerinde 
oluşturduğu iç ahengi çok iyi yakalayarak, bizzat kendi yazdığı romanında ödünç 
alıp kullanmıştır. Böylece romanda sadece Tanpınar'ın hayatının ayrıntısını öğ-
renmekle kalmıyor, bizzat onun üslubunun lezzetini de tadıyoruz.

Kitabı diğer biyografilerden ayrılan bir başka yönü; "Aşiyan'dan Mektuplar" 
adını taşıyan ikinci bölümde ölü Tanpınar'dan yazara gönderilen ve "Aşiyan'a 
Mektuplar" adını taşıyan beşinci bölümde yazardan Aşiyan mezarlığında yatan 
Tanpınar'a kurgusal bağlamda gönderilen mektuplar vasıtası ile yazarın bizzat 
kendisini de kitabın kurgusuna dahil etmesi olmuş. Bu mektuplar vasıtası ile Sefa 
Kaplan'ın Tanpınar'ın eserleriyle nasıl tanıştığını, onun izini nasıl sürdüğünü ve 
Tanpınar'ın Sefa Kaplan'ın hayatındaki önemini de öğreniyoruz. İşte bu ayrıntı-
lar, kitabı Tanpınar'ın mihmandarlığında ilerleyen bir biyografik roman olmanın 
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dışında, biyografiyi yazan Sefa Kaplan'ın hayatının ayrıntılarını veren bir otobi-
yografik roman olmaya doğru götürüyor ki bu kurgusal gidip gelmeler, bu sırada 
zamanı, günümüz zamanına taşımalar ve yazar Sefa Kaplan ile Tanpınar'ın iç yol-
culuğunun romanın sayfalarında kesişmesi, klâsik biyografilerde düşülen mono-
tonluğu kırmış, 537 sayfa boyunca okurun kitaba odaklanmasını sağlamıştır.

"Geç Kalan Adam" 2013 yılının en başarılı biyografik romanı olmakla birlikte, 
tıpkı kitapta konu edilen Tanpınar gibi değeri çok daha sonra anlaşılacak olan bir 
kitap.

Deneme Tadında Bir Roman: "Susmak"
(Necati Tosuner, İş Bankası Kültür Yayınları)

Günümüzde edebi türler arasında bir geçirgenliğin olduğunu biliyoruz. Özellik-
le öykü ile deneme arasındaki bu geçirgenlik, iç içe geçmişlik çok daha belirgin. 
Necati Tosuner 2013 yılında yayınlanan romanı "Susmak"ta denemenin esnekli-
ğini kullanarak, bu defa roman ile denemeyi iç içe geçirmiş. Olaydan ve kurgudan 
ziyade anlatıma, kendi kendine söyleşir gibi bir iç dökmeye kayan, dildeki edebi 
lezzete odaklanan bir romandır "Susmak."

Ölmeye hazırlanan biri. Sanki hayattaki tüm sevinçleri, üzüntüleri yaşamış, 
sıra ölmeye gelmiş. Yaşanacaklar yaşanmış, sadece ölüm kalmış yaşanacak. İşte 
ölümün beklentisi içinde biri. Zaten "Susmak" da ölümü simgeler. Geleceğini his-
settiği, gecikmesini umduğu ve yeterince geciktiğini bildiği ölümün, insanları eşit-
lemesini dileyerek. Dünya hâlinde eşitlenmemişken -onca haksızlık, ezilmişlik, 
yaşamamışlık, pişmanlıklar- ölümle eşitlenmek; inanmasa da buna, ölüm geldi-
ğinde, dünyanın tüm yükünü sırtından indirdiğinde, her ölü gibi öylece uzanmış, 
gözlerini bir daha açmamak üzere kapamış, işte son sözünü de söyleyebilmişken 
dünyaya karşı bu kitabı ile ölüme hazırlık yapılmış, onun hepimizi eşitlemesini 
dileyerek, zehrini bundan böyle içine akıtamayacak.

"Susmak" , hangi sayfasından açarsanız açın, sizi içine hemen buyur edebile-
cek bütünlüğe sahip bir kitap. Romandan ziyade denemeye, denemeden öte roma-
na benzeyen; bir "roman-deneme" kardeşliği, eşitliği…



dilimiz

İbrahim Demirci





“KENDİNE İYİ BAK, ALLAH’A EMANET OL!”

İbrahim Demirci

Bir Gözlem

Belediye otobüsünde orta yaşlı bir kadın cep telefonuyla konuştuğu kişiye son 
söz olarak, “Kendine iyi bak, Allah’a emanet ol!” dedi. Onun bu sözünü işitince 
“Kendine iyi bak!” hakkında söylenen ve yazılan “dublaj Türkçesi”, “İngiliz etki-
si”, “bayağılık” gibi yaftalamaları; bu “ecnebi” sözün, “Allah’a ısmarladık!”, “Hoşça 
kal!” gibi yerli ve bizden veda sözlerini nasıl kovduğuna ilişkin hayıflanmaları ha-
tırladım ve kendi kendime dedim ki: “Demek ki her yeni gelen, eskiyi kovmaya-
biliyor.”

Aydınlar katında tartışma, hatta çatışma konusu olan pek çok konuda olduğu 
gibi dil konusunda da, halkımızın sağduyusu, anlaşmayı ve uzlaşmayı tercih edi-
yor.

 

Bir Dergi

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Yeni Türkiye dergisinin Kasım-Aralık 
2013 tarihli 55. sayısını “Türkçe Özel Sayısı” olarak yayınladı. Dergi, Eskişehir 
2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı’nın katkılarıyla hazırlanmış. Siyaset ve 
bilim dünyasından çok sayıda imzanın bulunduğu 1560 sayfalık dergide “164 ma-
kale, inceleme ve araştırma” yer alıyor. Türkçe Özel Sayısı’nın bölümleri, içeriğin 
genişliği hakkında bir fikir verebilir:

1. Genel Değerlendirme.

2. Türkçenin Tarih İçinde Gelişimi: Yazı Öncesinden Yazıtlar Çağına, Ana ve 
Eski Türkçe Dönemi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar), Karahanlı Dönemi 
Türkçesi, Harezm ve Kıpçak Türkçeleri, Çağatay Türkçesi, Eski Anadolu 
Türkçesi, Osmanlı Türkçesi.

3. Türk Dünyası Lehçeleri: Güneybatı (Oğuz) Grubu, Kuzeybatı (Kıpçak) 
Grubu, Güneydoğu (Çağatay) Grubu, Kuzeydoğu (Sibirya) Grubu, 
Çuvaşça, Yakutça.

4. Türk Dünyasında Ortak Dil ve Yazı: Türk Dünyasında Ortak Dil, Türk 
Dünyasında Ortak Yazı.

5. Türkçenin Yapısı, İmlâsı ve Özellikleri: Türkçenin Yapısı ve İmlâsı, En 
Eski Dil: Türkçe, En Zengin Dil: Türkçe, En Âhenkli Dil: Türkçe.

6. Cumhuriyet Dönemi Türkçesi, Arayışlar ve Sorunlar: Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e Son Yüzyıl, Türk Dil Devrimi ve Atatürk’ün Arayışları, 
İnönücü Kültür Devrimi ve Dilde Tasfiyecilik.
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7. Türkçenin Önemli Meseleleri: Yabancı Dille Eğitim, Türkçenin 
Yabancılaştırılması, Türkçenin Yanlış Kullanımı.

8. Düşünce, Kültür, Bilim ve Eğitim Dili Türkçe: Düşünce ve Dil, Kültür ve 
Dil, Bilim Dili Türkçe, Eğitim Dili Türkçe. 

9. Kitle Haberleşme Araçlarında Türkçe: Kitle Haberleşme Araçlarının 
Etkisi, Görsel Medya, Yazılı Basın, Sosyal Medya.

10. Türkçenin Geleceği: Dil ve Teknoloji, Dünyada Türkçenin Yaygınlaşması, 
Dünya Dili Türkçe.

11. Çeşitlemeler.

12. Fantezik Yazılar.

Bu başlıklara bakarken rahatsızlık duyduğum üç nokta üzerinde durmak istiyo-
rum:

1. “En Eski Dil: Türkçe, En Zengin Dil: Türkçe, En Âhenkli Dil: Türkçe” 
ne demektir? Eskilik ve zenginlik için kabul edilebilir dayanaklar bu-
lunsa bile “ahenk” için böyle bir dayanak bulunabilir mi? Kaldı ki, 
anlamı ve geçerliliği tartışmaya açık böylesi iddiaların gerekliliği de 
su götürür. Esasen ilgili bölüme bakınca, bu iddiaların bilim adam-
larına değil, Hasan Celâl Güzel’e ait olduğunu gördüm ve “Keşke 
Türkçe sevgisi, böyle uçuk hükümlere ihtiyaç hisset-tir-meyecek bir 
olgunluğa ulaşsa!” demekten kendimi alamadım.

2. “İnönücü Kültür Devrimi ve Dilde Tasfiyecilik” ne demek? Ülkemiz 
tarihinde “İnönücü Kültür Devrimi” ifadesinin herhangi bir gerçek-
lik ve geçerliliği var mı? Hiç sanmıyorum. İsmet İnönü’nün cumhur-
başkanlığı döneminde (1938-1950) olup bitenler, Kemalist dönemin 
(1923-1938) olağan sayılabilecek bir devamı değil midir? Diyelim, 
dil alanında 1939’dan önce bulunmayan ve İnönü döneminde ihdas 
edilen hangi yasa, kurum ve uygulama “devrim” niteliğindedir? 10 
Ocak 1945 tarihinde kabul edilen Bazı Ay Adlarının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun ile Teşrinievvel yerine Ekim, Teşrinisani yerine 
Kasım, Kanunuevvel yerine Aralık, Kanunusani yerine Ocak’ın kulla-
nıma sokulması, “kültür devrimi” sayılmaya yeter mi?

İddialı metnin yazarı Ahmet Kemal Yahyaoğlu’nun ilk cümlesi şu: 
“Bu memlekette 1939 senesinde resmen başlatılan bir Kültür Devrimi 
yapılmıştır.” (s. 923) Oysa yazının ilerleyen bölümlerinde dilde tas-
fiyeciliğin “1932-1936 senelerinde” denendiğini ve “Millî Şef” döne-
minde “yeniden tatbikat sahasına konularak çok sıkı bir devlet politi-
kası hâline getiril”diğini belirtiyor. (s. 925) Yazarın bu tutumu, bana 
Attila İlhan’ı hatırlattı. O da Kemalist uygulamaları aklamak için 
İnönü dönemini karalamak yolunu tutmuştur. Bu tutumun ilginç ör-
neklerinden birini de Kudsi Erguner’in Ayrılık Çeşmesi adlı eserinde 
görmüştüm. Orada Türkçe ezan uygulaması için verilen tarih “1938-
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1950” idi. Oysa doğru tarih 1932-1950’dir.

3. Yeni Türkiye dergisi Türkçe Özel Sayısı’nın son bölümü “Fantezik 
Yazılar”. Türkçede “fantezik” diye bir kelime var mı? Yok! Bu keli-
me Fransızcada bile yok. Peki, bu kelime nereden çıkıyor? Sanırım, 
Fransızcadan aldığımız “fantastik” sıfatıyla “fantezi” ismi tuhaf bir 
cesaretle kaynaştırılıp “fantezik” diye bir kelime uyduruluyor. Bir 
şeyler “karakterize, realize, organize” edilebildiğine göre “disiplinize” 
de edilebilir zanneden cesur yazarlarımız var bizim! Cesareti disipli-
ne etmek kolay değil. Alkolik’ten hareketle uydurulan “çaykolik” se-
vimli bulunabilir; ama uydurma yeteneğimizi başka dillerin kelime-
lerine de yaymamız hoş olmasa gerek.

Yeni Türkiye dergisi Türkçe Özel Sayısı’nın çok önemli yazılarından biri, Millî 
Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın imzasını taşıyor: “Yeni Dünyada Bir Yer”. 
Yazının en önemli cümlesi şu: “Bugün liseden mezun ettiğimiz çocuklarımız Yahya 
Kemal’i okuyamıyor olabilirler; ama kısa bir süre sonra mezun edeceklerimiz oku-
yabilecekler.” (s. 15) Bu vaadi bir müjde gibi sevinçle karşılamayı kim istemez? 
Lise mezunlarının Yahya Kemal’i -hatta Eski Şiirin Rüzgârıyle’yi hâriç tutarak- 
okuyabilmeleri, hakikaten heyecan verici bir hedef. Bakanın da bu heyecanı his-
settiği anlaşılıyor. Yazısının son paragrafını aynen aktarıyorum: “O zaman, son 
otuz yıldır toplum olarak harcadığımız çabanın karşılığını gerçek anlamda almış 
olacağız. O zaman geleceğe sahiden güvenle bakma şansına sahip olacağız. O za-
man, kurulmakta olan yeni dünyada, yenilenmiş bir Türkiye olarak, saygıdeğer bir 
yere talip olma hakkımızı daha da yüksek bir sesle ‘dile getirebileceğiz.’ Bunu da 
inşallah yine elbirliğiyle, ‘hep bir ağızdan’ yapacağız.”

“Son otuz yıldır toplum olarak harcadığımız çaba”nın 12 Eylül ara rejiminin 
getirdiği yüklerden kurtulma sürecine işaret ettiğini ve öznesinin “toplum” oldu-
ğunu hatırlatmak isterim. Bu arada şunu da belirteyim: Nabi Avcı’nın yazısında 
“müktesebat” sehven ya da “muktebesat” ile karıştırıldığı için “muktesebat” şek-
linde yanlış yazılmış.

Dört Kitap

C. Yakup Şimşek, Dilin Tetiği Bozuldu, 253 s., Yazar Yayınları, Ankara, Ocak 2013.

Mukaddime’nin ilk satırları: “Size bir bilmecem var: “Gerekli gereksiz, kilitsiz kü-
reksiz ve temel direksiz kaideler yazar; çay kenarında kuyu kazar…”

Nedir bu?

Bildiniz: TDK…” (s. 9)

Kitaptaki yirmi sekiz yazının hepsi de Türk Dil Kurumunun 1930’lardan gü-
nümüze yayınladığı sözlük, kılavuz, derleme çalışmalarında ve internet ortamın-
da sunduğu verilerde yazarın dikkatini çeken anlam, anlatım, tanımlama, yorum, 
yazım ve noktalama yanlışlarını ve tutarsızlıklarını tespit ve tenkit eden metinler. 
C. Yakup Şimşek, eleştirilerini eğlenceli ve iğneleyici bir üslûpla ortaya koymuş. 
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Bu eleştirilerin önemli bir kısmının kurum tarafından dikkate alındığını ve gerekli 
düzeltmelerin yapıldığını kitaptan öğreniyoruz.

Yazar, kitabın sonuna on bir dörtlükten oluşan bir “TDK Destanı” koymuş. İlk 
iki dörtlük:

Has Türkçeye hasretliğim

Üzüle üzüle bitmez;

Söz karışık, cümle düğüm,

Çözüle çözüle bitmez…

Düştüm TDK peşine,

Şaştım bunların işine;

Hatalar madde başına

Dizile dizile bitmez…

Son dörtlük:

Git, bak sözlerine, aman!

Türkçemizin hâli duman!..

Velhasılı işler yaman,

Yazıla yazıla bitmez…

Manzumenin redifi olan “bitmez”lerden sonra üç nokta yerine nokta konsa ye-
terdi.

Kitapta, “Türkçedeki mazisi dört yüz yıla yaklaşan ‘edebiyat’ kelimesi” (s. 15) 
ifadesi beni heyecanlandırdı. Öteden beri “edebiyat” kelimesinin Şinasi ile ortaya 
çıktığı, Namık Kemal ile yaygınlaşmaya başladığı söylenir. Keşke C. Yakup Şimşek, 
bu “dört yüzyıla yaklaşan mazi” için bir kaynak gösterseydi.

Bir de yazarın “internet” kelimesini TDK’nin önerdiği gibi büyük harfle baş-
latmasına takıldım. İnternet, radyo gibi, telgraf gibi bir araç nihayet. Özel ad say-
maya gerek yok. Bereket, bu kelime, TDK Destanı’nda “Bir internet sitesi var, / 
Gezile gezile bitmez…” derken cins adı şeklinde yazılmış.

Ş. Alparslan Yasa, Türkçenin Istılâh Mes’elesi ve İdeolojik Kaynaklı Sapmalar 
(“Öztürkçe” Dayatmasıyle Fransızcalaştırılan Resmî Dil), 571 s. + 2 cetvel, 
Kurtuba Yayınları, Ankara, Nisan 2013.

Kitabın adı ve bu adın imlâsı, yazarın tutumunu yeterince açıklıyor. Yasa’ya 
göre, Türkçenin başına gelen felaketlerin de sorumlusu düşmanlarımız: 
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Siyonistler, Sabatayistler, komünistler. Bu düşmanların girişimlerini benimseme 
ve uygulama sürecine yazar, RESTİ adını vermiş; “Resmî Temessül İdeolojisi”.

17 Fasıl ve 2 cetvel içeren kitapta çok sayıda belgeye de yer verilmiş; ilginç ve 
öğretici belgeler bunlar. 

Ş. Alparslan Yasa, imlâ hususunda uygulanması hayli zor bir yol seçmiş. Bazı 
kelimelerde k’nin kalın (kaf) olduğunu belirtmek için altına bir çizgi koymuş; ama 
bunu hem aynı kelimede, hem benzer kelimelerde tutarlı biçimde uygulamadı-
ğı görülüyor. Ayrıca bazı kelimelerde de düzeltme işareti kullanmada yanlışlık-
lar yapılmış: “Ahmet Nâim” olmaz, “Ahmet Naîm” olmalı. “Râbiâ” değil, “Râbia”, 
“mebhâs” değil, “mebhas”, vb.

Pascal Pick, Laurent Sagart, Ghislaine Dehaene, Cécile Lestienne, çeviren: 
Sema Rifat, Dilin En Güzel Tarihi, 137 s., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul, Kasım 2013.

Cécile Lestienne’in üç bilim insanına yönelttiği soruları ve aldığı cevapları içe-
ren kitap önsöz ve üç bölümden oluşuyor. İnsanlık tarihini de dilin tarihini de 
evrimci yaklaşımla anlamaya ve anlatmaya çalışan yazarlar hayli alçakgönüllü.

Kitabın bölümlerine “epizot” demeyi tercih etmişler.

1. Dilin Kaynağında: Başlangıçta Söz Vardı / Maymun Sözleri / Atanın 
Söylediği.

2. Dillerin Sagası: Gizemli Anadil / Cilalı Taş Patlaması / Yarın, Diller.

3. Sözün Yeniden Doğuşu: “Yeni-doğan”ın Bilgisi / Sözcükler / Dili Yeniden 
Yaratmak.

“… dünyada yaşayan kaç dil vardır?” sorusunun karşılığı ilginç:

“- Zor bir soru! Bilinmiyor; her hâl ve durumda Amerikan misyoner örgütü 
Summer İnstitute of Linguistics yaşayan dillerin sayısının 6912 olduğunu ileri sü-
rüyor. Bu sayı, Kutsal Kitap’ın bütün dünyaya ulaşması için çevrileceği dil sayısı-
dır. UNESCO 6000 sayısını kabul eder.” (s. 79)

“… yazısı olan kaç dil vardır?” sorusunun cevabından bir bölüm: “… en azın-
dan altmış beş dil var diyeceğim; bu sayı ‘Harry Potter’ların çevrildiği dil sayısı 
olduğuna göre! www.omniglote.com sitesiyse İnsan Hakları Bildirgesi’nin birinci 
maddesinin çevirisini üç yüz on dört dilde verir. Bu da başka bir bilgidir.” (s. 87)

Sesletimin önemini vurgulayan bir örnek: “Çincede ma sözcüğü yüksek-düz 
tonda söylendiğinde anne, orta-yükselen tonda söylendiğinde kenevir, inen-
yükselen tonda söylendiğinde at anlamında, yüksek-inen tonda söylendiğindeyse 
hakaret etmek, küfretmek için kullanılır.” (s. 82)

Sağlık çok önemli: “Yapılan incelemelere göre çocukların yüzde 8-10’unda dil 
öğrenme bozukluğu vardır. İhmal edilemeyecek bir orandır bu… Araştırılacak ilk 
neden de elbette sağırlıktır.” (s. 127)

Kitabın son iki sorusuyla cevaplarını aynen aktarıyorum:

“- Bununla birlikte Fransa’da yabancı dil öğretimine gerçekten on bir yaşına 
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doğru, altıncı sınıfta başlanır.

-	 Yani en kötü zamanda. Gerçi birkaç yıldır ilkokullarda bir ilk yak-
laşıma yer verildi; ama elde edilen sonuçlar bana inandırıcı gibi 
görünmüyor. Belki de sindirme süresinden dolayıdır: Haftada bir 
ya da iki saat yeterli değil. Üstelik program da aşırı kolay: [İng.] 
“My name is Brian” [Benim adım Brian’dır] ve renk adları üstünde 
gereğinden çok duruluyor. Sanki küçük çocuklara seslenildiği için 
dili sadeleştirmek gerekiyormuş gibi. Ama onlarla sadeleştirilmiş 
dille konuşulursa dili gerçek anlamda öğrenemezler. Yine söylüyo-
rum, gerçek bir dil zordur; ama dünyanın bütün çocukları çok eski 
çağlardan beri bu karmaşıklığı özümlemek için önceden program-
lanmışlardır. En azından belli bir yaşa kadar.

-	  O zaman siz Laurent Sagart’la birlikte, insanın geleceğinin çok dilli-
lik olduğunu söylüyorsunuz, öyle mi?

-	 Çok dilliliğin insanoğlunun geleceği olup olmadığını bilmiyorum; 
ama her hâl ve durumda bu olası bir gelecektir. Birçok dile egemen 
olmak için mutasyon geçirmemize gerek yoktur. Çocukların -doğal 
olarak- dil öğrenmeye çok yatkın olduğunu gördük! Bu yeteneği ge-
liştirelim o hâlde!” (s. 137)

Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, 583 s., Grafiker Yayınları, Ankara, 
2013. Mustafa Durmuş ile Alparslan Okur’un editörlüğünde hazırlanan kitapta 
kırk sekiz bilim insanının çalışmaları derlenmiş. Editörlerin Önsöz’ünden sonra 
Ankara Üniversitesi eski TÖMER Müdürü Nadir Engin Uzun ile söyleşiye yer ve-
rilmiş.

Kitabın bölüm başlıkları: Giriş: Temel Kavramlar, Yaklaşımlar, Yöntemler, 
İlkeler. Geçmişte ve Günümüzde Yabancılara Türkçe Öğretimi. Öğretme-Öğrenme 
Etkinlikleri (Dil Öğretim Teknikleri). Dil Öğretiminde Temel Beceriler, Öğretme-
Öğrenme Alanları. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Araç-Gereç ve Materyal 
Kullanımı. Stratejiler, Politikalar ve Uluslararası Ölçütler. Program geliştirme, 
ölçme ve değerlendirme.

Önemli, değerli ve yararlı çalışmaların yer aldığı bu el kitabında “Türkçe 
Eğitimi” alanında çalışan kimi uzmanların Türkçe kullanımındaki aksaklıklarıyla 
ve birtakım dizgi yanlışlarıyla karşılaşmak üzücü bir durum.    

Bazı Toplantılar:

29-31 Mart 2013, Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Çalıştayı, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Antalya.

17-19 Nisan 2013, Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı, İstanbul.

15-17 Mayıs 2013, Avrasya’da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi Uluslararası 
Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Türk Ocakları 
İstanbul Şubesi.
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20 Mayıs 2013, I. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, Çankırı 
Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Türkiyat Enstitüsü.

21-23 Mayıs 2013, Uluslararası Osmanlı Nesrinin Dili Sempozyumu, TOBB 
Üniversitesi, Ankara. 

30 Mayıs 2013-1 Haziran 2013, II. Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü 
Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, 
İstanbul.

10-12 Temmuz 2013, Uluslararası Eski Türk Yazıtları: Dil, Tarih ve Kültür 
Sempozyumu, Tuva Cumhuriyeti İnsan Bilimleri Enstitüsü, Tuva Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı, Tuva Kültür Bakanlığı, Tuva Üniversitesi, Millî Tuva Müzesi ve Tuva 
Rus Türkologları Komitesi iş birliğiyle, Tuva.

25-27 Eylül 2013, Orhon Yazıtları’nın okunuşunun 120. yılı nedeniyle Türk Dil 
Kurumunun Adıyaman Üniversitesiyle ortaklaşa düzenlediği, Milletlerarası Eski 
Türk Yazıtları: Dil, Tarih ve Kültür Sempozyumu, Adıyaman.

26-28 Eylül 2013, 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 
Kafkas Üniversitesi, Kars. 

1-2 Kasım 2013, Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu 
Sempozyumu, Kırşehir.

7-9 Kasım 2013, Ahterî ve Dönemi Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi ve TDK, Kütahya.

4-7 Aralık 2013, Uluslararası VI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Uludağ 
Üniversitesi, Bursa.

Türk Dil Kurumunun 2013 Yılında Yayınladığı 

Türkçeye İlişkin Kitaplar:

Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, Prof. Dr. Günay Karaağaç, 936 s.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Terimleri Sözlüğü, Murat Kınıkoğlu, 724 s.

Hindi - Türkçe Sözlük, Sithalakshmi Kıdambı, Korhan Kaya, 326 s.

Büyük Sümerce Sözlük, Nafiz Aydın, 1437 s.

Lügat-i Halimi, Lutfullah b. Ebu Yusuf el-Halimi, 740 s.

Lobnor Ağzı, Minera Aliyeva, 491 s.

Muğla ve Yöresi Ağızları, Ali Akar, 480 s.

Mükemmel Osmanlı Sarfı, Manastırlı Mehmet Rıfat Bey, 214 s.

Tuhfe-i Mübarizi, Hekim Bereket, 486 s.

Bugünkü Tatar Türkçesi Söz Yapımı, Fuat A. Ganiyev, 280 s.

Bübüyna Oruzbayeva Armağanı, Gülzura Cumakunova, 200 s.

Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur’dan “Aç Bars” Hikâyesi, Zamire Gulcalı, 444 s.

Hakas Destanları 4: Altın Taycı, Gülsüm Killi Yılmaz, 272 s.

Kafkaslarda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri, Kolektif, 232 s.
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EDEBİYATI RAYINDA YÜRÜTMEK: 2013’TE ELEŞTİRİ
İdris Ekinci

Sanat ve edebiyat faaliyetlerinin sağlıklı, verimli ve sürekliliği açısından eleştiri-
nin yeri tartışılmaz bir öneme sahiptir. Sanatkâr ve takipçisi arasına güvenli bir 
köprü kurmayı amaçlayan eleştiri faaliyetleri üstlendiği bu görevle sanat ırmağına 
temiz ve sağlıklı su taşımaya devam etmektedir. Ülkemizde eleştiri namına yapı-
lan çalışmalar sınırlı bir görüntü arz etse de hiçbir zaman bitmemiş, kendine has 
mecrasında akmayı sürdürmüştür.

Eleştiri tarihî seyri içinde önceleri teknik bir konu gibi algılansa da zaman-
la edebiyatın farklı bir kolu olarak kabul edilmiş ve öylece de konumlanmıştır. 
Geniş bir kültür, tecrübe, dikkat ve özel bir algılama yeteneği gerektiren eleştiri 
şimdilerde daha çok genç diyebileceğimiz isimler ve akademik dünyada kendini 
göstermektedir. Yapılan çalışmalar çoğunca bir tahlil ve tematik irdeleme niteli-
ğinde olsa da deneme türüne yaklaşan, eleştiri yaparken aynı zamanda edebiyatın 
hazzını da yaşatmaya gayret çalışmalar yok değildir. Her ne çalışma yapılırsa ya-
pılsın önemli olanın ortaya konulan eserin okunurluğu, rahatça değerlendirilebilir 
olması ve son tahlilde edebiyat ortamına bir hareket katmasında aranması gerek-
mektedir. Salt istatistiksel bilgilerin boca edildiği, kuram yapma adına neler söy-
lendiğinin anlaşılmadığı, asıl işi açmak, belirgin kılmak olmakla birlikte meseleyi 
daha da karmaşık bir hâle sokan eleştiri çalışmalarının elbette ki okur nazarında 
bir kıymeti olmayacaktır. Diğer taraftan eleştiri bir kavga, sövgü ve aşağılama ara-
cı olmamalıdır. Ortaya konulan eserin neliğinden daha çok o eserin doğmasını 
sağlayan yazarı, sanatçıyı hedef alan tutum ve davranışlar eleştiriyle bir ilişkisi 
olmayan, yanlı ve seviyeden uzak çalışmalar olarak kalacaktır.

Eleştiri ortada olanı bütün yönleriyle, haksızlık yapılmadan ve en önemlisi de 
belirli dayanaklar eşliğinde okurun zihnine sunmaktır. Bir değere yaslanmadan, 
işine geldiği gibi yapılan, yanlı çalışmalar eleştiri yapmaktan daha çok karalama, 
örtme ve susturma çalışmaları olarak değerlendirilebilir. Bu sebepten eleştirmen 
yaklaştığı her konuya tepeden bakmayı bilmeli ve aynı zamanda eleştiri tarihin-
den ve kuramlarından en yüksek derecede haberdar olmalıdır. Ortaya konulan her 
değerlendirme ürünü bir eleştiri değeri taşımaz. Eleştirinin, aynen diğer edebiyat 
dallarında olduğu gibi bir kural ve kaideler manzumesi, bir gelişim çizgisi vardır.

Biz bu çalışmamızda 2013 yılında Türkiye’de yapılmış eleştiri / kuram / ince-
leme çalışmalarının öne çıkanlarından misaller vererek 2013’te eleştiri haritamıza 
bir ışık tutma amacı gütmekteyiz. 
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Yeniden “Şiir Okuma Kılavuzu”

İsmet Özel

2013 yılında TİYO (Tam İstiklâl Yayıncılık Ortaklığı) tarafından yayınlanan Şiir 
Okuma Kılavuzu İsmet Özel’in daha önceden yayınlanan Şiir Okuma Kılavuzu ve 
Çenebazlık kitaplarının iç içe getirilip tekrar gözden geçirilmesiyle oluşturulmuş 
bir kitap. İsmet Özel’in Türk edebiyatına kazandırdığı, eşine az rastlanır bir şiir 
kuramı olan Şiir Okuma Kılavuzu ile özellikle şiir üzerine somut çıkarım, tahlil, 
tespit, konuşma ve işaretin bulunduğu Çenebazlık’ın yan yana gelmesi okur için 
bir fırsat niteliğinde.

Modern Türk şiiri ile herhangi bir bağı olup da hemen herkesin üzerinde dur-
madan geçemeyeceği bir kitap olan Şiir Okuma Kılavuzu Türk şiirinin en usta 
kalemlerinden ve kalelerinden biri olan İsmet Özel’in bir nevi şiir poetikası. Onun 
şiiri anlama tarzını, şiirin neliği hususundaki düşüncelerini, yaklaşımını bilmek 
elbette Türk okuru için azımsanmayacak bir önemdedir. Somut ve soyut yakla-
şımların toplandığı Şiir Okuma Kılavuzu 2013’ün en dikkatte değer çalışmaları 
arasındadır. 

İkinci Yeni’nin Mekânı:

Şiirsel Kimlikten Mekânsal Sınırlara

Beyhan Kanter

Beyhan Kanter’in çalışması İkinci Yeni üzerine yapılan araştırmaların bir yenisi 
niteliğinde. Kanter bu çalışmasını tematik bir yaklaşımla kaleme almış. Akademik 
bir üslûp taşıyan eser İkinci Yeni şairlerinin mekân algısı üzerine kurulu. Yazar 
birer birer şairlerden hareketle, şiirlerde geçen ifadelerden çıkarımlar yaparak 
İkinci Yeni akımının mekânı nasıl işlediği özelinde veriler sunuyor. 

Kitabın giriş bölümünde İkinci Yeni hakkında genel bir malumat sunan Kanter, 
ilerleyen bölümlerde mekânın algılanışı üzerine iki bölüm daha oluşturarak bir 
yapı kuruyor. Birinci bölüm, daha çok dış mekânları, kentleri, yaşanılan yerleri 
İkinci Yeni gözüyle irdeliyor. Şairlerin şehirlere, coğrafyalara bakışı bu bölümün 
temel izlekleri. Yazar birinci bölümün alt başlıklarında İkinci Yeni şairlerinin so-
mut şehir ve mekan algılayışlarından hareketle çeşitli tespit ve değerlendirmeler-
de bulunuyor. Bir bütün olarak şehir algısı, İstanbul, Ankara, Anadolu, Avrupa, 
Ortadoğu ve Mitolojik kentler birinci bölümün başlık altında irdelen noktaları. 
Özellikle İstanbul üzerine yoğunlaşılan bu bölümü Beyhan Kanter’in özel çaba-
sı değil, İkinci Yeni şairlerinin şiirlerindeki malzemeler oluşturmuş. Bu da gayet 
anlaşılabilir bir nokta. Çünkü hemen hepsinin yaşadığı şehir olarak İstanbul, hem 
İkinci Yeni, hem de bir bütün olarak Türk şiiri için vazgeçilmez bir zemin olmuş-
tur.

Kitabın ikinci bölümü İkinci Yeni şairlerinden beklendiği gibi biraz daha 
içe dönük bir yapıya yaslanan mekânların iç tarafları. Bilindiği gibi İkinci Yeni 
modern Türk şiirinde psikolojiyi en sıkı bir şekilde konumlandıran akım olarak 
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meşhurdur. Oluşum dönemi içinde değerlendirildiğinde bu nokta hiç de yadır-
ganmayacaktır. Savaşlar ve modern hayatın getirdikleriyle yaşanılan bunalım aynı 
zamanda sanatın da ilgilendiği bir konu olmuştur. İkinci Yeni akımı bu gerçeğin 
dışında elbette ki değildir. Kanter, çalışmasının ikinci bölümünü üç ana başlık al-
tında; Evler, Mabetler ve Otelleri mercek altına alarak İkinci Yeni şairlerinin bir 
nevi iç dünyalarına doğru yolculuk yapmıştır. Her bir şairin kendine özgü oluştur-
duğu, üslûp, atmosfer ve inanç zemini açısından bu iç mekânlar aslında şairlerin 
kaleminde insana dair önemi küçümsenemeyecek çeşitli veriler sunmaktadır.

Beyhan Kanter’in bu çalışması İkinci Yeni’deki mekân algısını öğrenmek ve ge-
nel olarak İkinci Yeni’yi tekrar bir hatırlamak yönünden oldukça kıymetli bilgiler 
barındırmaktadır. Bu çeşit tematik çalışmalar sanatın dünyasındaki ara yolları, 
ayrıntıları ve sınırları belirli meseleleri etraflı bir şekilde ele almak için önemli bir 
kaynak niteliği taşımaktadır.

Şiirin Derin Soluklarında:

Dünyaya Karşı Şiir

Yakup Altıyaprak 

Şiir üzerine konuşmak, onun teknik ve derin atmosferine dalmak belki de eleştiri 
adına yapılabilecek en dikkate değer işlerdendir. Eleştiri aynı zamanda sıkı atılmış 
bir düğümü çözmek için yapılan bir hamledir. Eleştirmenler yoğunlaştırılmış sa-
nat ürünlerinin üzerine giderek okuyucu ile ürün arasındaki mesafeyi kısaltmayı 
düşünürler. Böylece gözden kaçan ayrıntılar, anlaşılması güç imgeler, üzerinde 
hak ettiği kadar durulmamış manalar ve işaretler gün yüzüne çıkarılarak okurun 
dimağında yerini alır. Yakup Altıyaprak Dünyaya Karşı Şiir kitabında işte bu işle-
vi yerine getirmeye çalışmış.

On dört şairden seçtiği şiirlerle şiir eleştirisinde kendine bir alan açan 
Altıyaprak, eleştirinin tenkit tarafına değil de daha çok tahlil ve işaret tarafına 
ağırlık vermiş. Seçilen on dört şair ve şiir yazarın gözünden okuyucu ile tekrar 
buluşturulmaya çalışılmış. Sezai Karakoç ve Hüsrev Hatemi gibi yaşça daha ilerde 
bulunan şairlerle Orhan Tepebaş ve Selçuk Küpçük gibi nispeten daha genç şa-
irlerin bir araya getirildiği Dünyaya Karşı Şiir kitabında Altıyaprak’ın üzerinde 
durduğu ve derin kıymetler atfettiği şiirler mevcut.

Seçtiği şiirleri tahlilci bir gözle süzen Altıyaprak, aynı zamanda şiir üzerine 
genel değerlendirmelerde bulunarak özelle genelin kesiştiği noktalardan da ha-
ber veriyor. Modern hayat ile kadim değerlerin karşılaştığı çelişik durumların, ça-
tışma / uzlaşma alanlarının, unutulan insani durumların izlerini taşıyan şiirleri 
anlatmaya yönelen yazılarla oluşan kitap şiirin hayatla kaynaştığı, hayatı ördüğü 
gerçeğini de okuyucusuna hatırlatmak istiyor.

Yakup Altıyaprak’ın İkinci Yeni ve Türk Şiirinde Modernizm kitabından sonra 
kaleme aldığı bu ikinci çalışma, şiir üzerine bina edilmeye çalışılan eleştiri gayret-
lerinin bir örneği.
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Dilin İnce Sınırlarında:

Bilge Karasu’yu Okumak

Hazırlayan: Doğan Yaşat

Doğan Yaşat’ın hazırladığı ve onunla birlikte yirmi bir yazarın katkıda bulundu-
ğu Bilge Karasu’yu Okumak, modern Türk edebiyatının kendine özgü üslûbuyla 
önde gelen hikâyecilerinden Bilge Karasu hakkında düzenlenen iki sempozyum-
dan yapılan seçkilerle oluşuyor. Sempozyuma bildiri, makale sunan yazarların 
ortak tarafı, Bilge Karasu’nun kaleme aldığı eserlerin önemi noktasında birleşme-
leri. Yazılar bazen bir kitap, bazen bir hikâye, bazen de genel olarak Bilge Karasu 
hikâyeciliği üzerine hazırlanmış.

Bilindiği üzere Bilge Karasu modern Türk edebiyatında “Elli Kuşağı” olarak 
bilinen edebiyatçılar zümresine mensup bir kalem. Fakat onu diğer kalemlerden 
ayıran en dikkat çeken tarafı dil üzerinde aşırı durması ve eserlerini oluştururken 
daha karmaşık, kaotik bir yazı üslûbunu benimsemesi. Bunların yanında Karasu, 
yaşadığı zamandaki gelişmelerden ve değişimden de uzak durmayan bir yazar. 
Eserlerinin birçoğunu 70’li, 80’li yıllarda oluşturan Bilge Karasu, bu dönemdeki 
ağır siyasi atmosferin yüzeysel ve politik dilinden uzak, daha felsefi ve psikolojik 
bir düzlemde yürümüştür. Kitaptaki yazıların ilkine imzasını atmış olan Aron Aji 
bu noktada şu hatırlatmalarda bulunuyor: “Eserlerinin çoğu, sosyopolitik çalkan-
tılarla bilinegelmiş 70’li, 80’li yılarda yazılmış olmalarına rağmen, sosyal realizm-
den, açık siyasi eleştiriden uzak, ısrarlı dil tutkunu bir edebiyatçının kaleminden 
çıkmış izlenimi verir.” Bu gerçek Karasu’nun hemen her eserinden rahatlıkla göz-
lemlenebilir.

Yazılardan çıkarsadığımız kadarıyla Bilge Karasu kurgu ve dil bağlamını fazla-
ca göz önünde bulunduran edebiyatçılarımızdandır. Sadece anlatı üzerine yoğun-
laşmaz Karasu, anlatıyı hangi zeminde ve nasıl bir üslûpla öreceğinin de çok ince 
ayarlarını yapar. Özellikle “öztürkçe” kelimeleri kullanmadaki ısrarı burada daha 
çok göze batar. Bu tutumu bazen o kadar ileriye götürmüştür ki önce uydurulmuş 
sonra kullanımdan kaldırılmış olan kelimeler bile Karasu’nun yazın âleminde ba-
rınabilmiştir. Ayrıca Bilge Karasu’nun eserlerinde birçok farklı kültür ve kaynak-
ların iç içe geçerek kullanıldığını da yine kitapta geçen yazılardan öğrenebiliyoruz.

Bilge Karasu’nun eserlerindeki özgün dünyayı, onu üslûbundaki incelikle-
ri, insanın ve hayatın farklı bir bakışla nasıl süzüldüğünü öğrenmek adına Bilge 
Karasu’yu Okumak kitabı önemli veriler sunmaktadır.

Güncelin Sularından Kadimin Sınırlarına: Analiz

Osman Özbahçe 

Osman Özbahçe, dördüncü eleştiri kitabı Analiz’i bu yıl içerisinde okurla buluş-
turdu. Kitapta yer alan yazılar daha çok süreli yayınlarda kaleme aldığı yazılardan 
oluşuyor. Osman Özbahçe’nin konu seçiminde iki önemli nokta var: İlki, günde-
mi, olup-biteni iyi takip etmek; ikincisi, genelde edebiyatın, özelde şiirin tarihten 
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süzülen meselelerine eğilmek. Böylece Analiz’in özellikleri de belirgin hâle gelmiş 
oluyor: Analiz hem günceli tutan, hem de geleneğin sokaklarında gezinen bir ki-
tap. Fakat son tahlilde Osman Özbahçe yine de güncelin damarını tutmaya çalışan 
bir kalem. Çünkü onun asıl kaygısı edebiyatın nereden geldiği üzerinde değil, nasıl 
olması gerektiği, nerde olduğu üzerinde yoğunlaşıyor. Bu da Özbahçe’yi yaşadığı 
zaman diliminde olup-bitenlerle çarpışmaya itiyor.

Analiz, isimlerin, kitapların ya da ürünlerin bizzat zikredilerek bir değerlen-
dirmeye tâbi tutulduğu, gözden geçirildiği bir kitap. Osman Özbahçe isim zikret-
mekten, değindiği meseleyi somutlaştırmaktan hiç çekinmiyor. Tam aksine onun 
için asıl durulması gereken nokta, meselenin anlaşılmasına yönelik duruşu belir-
leyecek “somutluk” noktasıdır. Bu yönüyle Özbahçe aşırı soyut, kuramsal bir üslûp 
takınmaz.

Osman Özbahçe Analiz’de kendi belirlediği başlık ve konularla da çeşitli yazılar 
oluşturmuştur. Edebiyatın / şiirin güncel ve tarihî meseleleri bu başlıklar altında 
işlenmiş ve okura sunulmuştur. Tematik çalışmalar, tartışmalı konular, dergiler, 
yeni çıkan kitap ve şiirler… Analiz’in bina edildiği diğer yapıtaşları. 

Osman Özbahçe’nin değinilmeden geçilemeyecek bir özelliği var, o da yazıla-
rını oluştururken kullandığı dil. Özbahçe konuşma diline yakın, hatta sohbet dili 
diyebileceğimiz bir dil üzerine kuruyor yazılarını. Sert kelimeler, ani duraklar, kısa 
ifadeler vs. Benimsenen bu üslûp yazıların hem sıkılmadan okunurluğunu artıyor, 
hem de anlatılmak istenilen her neyse fazla oyalanmadan, lafı uzatmadan anlatıl-
masını sağlıyor.

Analiz kitabının değerini artıran en önemli noktalardan biri de yaşadığımız, 
içinde bulunduğumuz halihazırdaki edebiyat ortamının anlaşılması açısından ba-
rındırmış olduğu yaklaşımlar ve tespitler. Analiz bu özelliği ile nostaljik, ölü bir 
çalışma kitabı değil. Şimdilerde yapılanın nasıl bir zemin üzerinde durduğunu, bu 
zeminin nasıl oluştuğunu öğrenmek istiyorsak Analiz göz ardı edilemeyecek bir 
çalışmadır.

Klasiğin Damarlarında Gezinmek:

Geçmişin İçindeki Geçmiş

Ebubekir Eroğlu

Türk şiirinin gelişim çizgisinin izini sürmek, hem şiirin kaynaklarına doğru bir 
yolculuk, hem de günümüzdeki yapının temellerini tespit açısından oldukça 
önemli bir faaliyettir. Bu anlamda klâsik şiirimiz Divan üzerine yapılan çalışmalar 
bir adım öne çıkmaktadır. Divan edebiyatının kaynakları, yapısı, gelişimi Türk şiir 
tarihinin başat konuları arasında olagelmiştir. Divan edebiyatı Türkçenin oluşum 
sürecinde ve beraberinde edebiyat dilinin de gelişmesinde elbette ki göz ardı edi-
lemez bir öneme sahiptir.

Ebubekir Eroğlu’nun Geçmişin İçindeki Geçmiş kitabı okuru klâsik şiirimiz 
Divan’ın üzerine düşünmeye sevk eden tarih ile tahlilin iç içe geçtiği bir kitap. 
Eroğlu hazırladığı kitaba iddialı bir giriş yaparak başlıyor. Bu iddiayı yazarın ken-
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di dilinden dinleyelim: “Şiirin algılanması zaman aralığını bir kesinti olmaktan 
çıkarır. Şiir, ya bir yoğunlaşma ânının kayda geçtiği bir verim oluyor ya da kişi-
yi doğrudan sarıp sarmaladığı için duygulara o anda hareket alanı bırakmayan 
bir olayın sonradan hatırlanmasıyla oluşan zihin yoğunlaşmasından doğuyor. 
Her iki durumda da şiir, kesintisiz olarak devam eden bir imgelemin dahilinde 
ve hâlihazırda yazılmış olmaktadır.” Bu cümlelerden çıkarılabilecek temel düşün-
ce şudur: Şiir “eski” sıfatıyla ancak takvimler dikkate alınırsa yan yana gelebilir. 
Ortada şiir diye bir geçek vardır ve bu bir süreklilik arz eder. Bu düşüncelerden 
hareketle konunun üzerine yürüyen Eroğlu, Divan edebiyatı üzerine çeşitli tespit-
ler, açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Şiirin doğasından ileri gelen, saf düşünce ve zaman dışılık / üstülük aynı za-
manda bir toplumun tarihle de sağlıklı, sahih bir bağ kurmasını sağlıyor. Ebubekir 
Eroğlu bu noktayı kitabında şöyle vurguluyor: “Toplumsal yapıda ve dilde, tarih 
boyunca tanığı olduğumuz en sıra dışı değişimlerin yaşandığı 20. yüzyılın ikinci 
yarısında, eski şiirimizi doğası üzerinden değil de meşhurları üzerinden tanıma-
ya çalışmak da öncelik verilen bir alışkanlık oldu. Günümüzde, Türkçenin imge-
lem hazinesinin müşterek havuzunda kendisine yer açtığımız bilgiler, çoğunlukla 
edebiyat tarihine ait sayılabilirdi. Batı dünyasına ve özellikle sanayi çağına özgü 
kültüre odaklanmış olarak, toplumsal ve siyasi yapıdaki temelli dönüşümleri et-
kileyen düşünce, imgesel bir geleneğin içeriğini oluşturan dünyanın dışlanmasını 
öngörmekteydi. Toplumun anlaşım biçimine onun araçlarına yönelen bu dışlama-
yı, özünde bize ait değerlerden ebediyen uzaklaşmak gerektiği şeklinde anlayanlar 
oldu. Şiiri doğasından tanıyan şair ve düşünürler ise eski dünyanın değerlerine 
göndermede bulunma fırsatı düştüğü zaman en alışılmış manzum parçalarına ve 
yıpranmış anlam öbeklerine bile başvurmaktan geri durmadı.” Bu şekilde bir tavır 
alan edebiyat adamları hem düşüncenin gelişerek devam etmesi gerektiği, hem de 
edebiyatın her zaman ve zeminde yok edilemeyecek bir tarafının olduğu noktasın-
da birleştiler.

Geçmişin İçindeki Geçmiş kitabı bu ve buna benzer düşünce ve yaklaşımların 
yer aldığı, Divan edebiyatını farklı bir bakışla yeniden gözden geçirmenin gerekli-
liğini vurgulayan, dahası edebiyatın, şiirin tüm zamanlara yayılan, âdeta bir bütün 
olarak insanı ilgilendiren bir yapıya sahip olduğunu imleyen bir çalışma.

Kurmacanın Dilinden Anlamak:

Kurmaca Bir Dünyadan

Yıldız Ecevit 

Edebiyat sadece oluşturulan eserlerin gücüyle ilerlemez; edebiyat eser, okur / ta-
kipçi ve eleştiri üçgeninde idamesini sürdüren bir eylemdir. Ortaya konulan ürün-
lerin zamanında bir değerlendirmeye tâbi tutulması sağlıklı bir ilerleyişin gerekli 
kıldığı bir durumdur. Bu sebepten akıp giden zamanın nabzını tutmak sanat ürün-
lerinin olduğu kadar, o ürünler üzerine fikir yürüten, değerlendirme yapan kalem-
lerin de olması bir bütünü tamamlamak adına önemlidir. “Sanat yapıtı çağlar bo-
yunca, içinde bulunduğu tarih kesitinin ‘gerçeklik’ anlayışı ve onunla bütünleşen 
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‘anlam’ı biçimlendirme çabasının bir ürünü olarak ortaya çıkar” tespitiyle Yıldız 
Ecevit bu gerçeğe işaret eder Kurmaca bir Dünyadan adlı kitabında.

Kurmaca Bir Dünyadan, yazar / eleştirmen Yıldız Ecevit’in bazı dergi ve gaze-
telerde kaleme aldığı yazıların bir araya getirildiği bir kitap. Özellikle postmodern 
edebiyat üzerine çalışmalarıyla tanınmış olan Yıldız Ecevit, bu yazılarında da post-
modern edebiyatın paralelinde oluşturulmuş eserleri gündeme taşıyor. Birtakım 
edebiyat konuları üzerine düşünceleri, roman ve hikâyedeki atılan adımları de-
ğerlendirmesi ve denemeleriyle okur karşısına çıkan Ecevit, üslûbunun akıcılığı, 
dikkati ve yenilikçi ürünlerin okur dimağına yakınlaşması açısından kayda değer 
çalışmalar üretmiş. Hocası Gürsel Aytaç’ı sık sık anan Yıldız Ecevit, onun düşün-
celeri ve yaklaşımlarının hatırlanması açısından da bir görevi üstlenmiş izlenimi 
vermekte.

Edebiyata ve sanata her şeyden önce “bir güzellik oluşturma işi” olarak yakla-
şan yazar, hocasından şu alıntıları yaparak konuya daha da bir açıklık getirmeye 
çalışıyor: “Edebiyat, kendisine bir işlev yüklense de yüklenmese de, yani bir amaca 
hizmet etmesi beklense de beklenmese de, önce ‘güzel’ olması istenen bir daldır. 
Bu nedenle de ‘biçim’ sorunu gir[mektedir] işin içine.”

Yıldız Ecevit’e göre güzellik belli bir biçimi ortaya koyabilmekle alâkalıdır. Bu 
sebeple o, biçimde bir başarı elde edememiş ya da biçime gerektiği önemi ver-
memiş kalemleri kıymetli bulmaz. İşte Kurmaca Bir Dünyadan kitabı modern ve 
postmodern edebiyat çalışmalarının bir dizi değerlendirmeye tâbi tutulduğu yazı-
lardan örülü bir kitap. Ayrıca Yıldız Ecevit’in uzmanlık alanı olan Alman edebiyatı 
üzerine bazı yazıları da yine bu kitap içerisinde bulmak mümkün.

Modern Türk Öyküsüne Açılan Kapılar:

Öykümüzün Kırk Kapısı

Necip Tosun

Son zamanlarda modern Türk edebiyatının en sağlam atılımı öykü alanında ger-
çekleşmiştir. Gerek şiirin hassas yapısı, gerekse romanın geniş sathındaki yorucu-
luk öykünün aradan sıyrılıp serpilmesini sağladı. Öykünün hem anlatıya, hem de 
dilin inceliklerine dengeli bir şekilde dayanması yerini ve önemini iyice belirgin 
bir hâle getirdi. Bu durumun oluşum süreci büyük oranda güçlü öykücülerin birer 
birer ürünlerini ortaya koymakla yaşandı; fakat gözden ırak tutulmaması gereken 
bir başka unsur var ki o da öykünün serüvenini açıklamaya gayret eden eleştiri 
çalışmalarıdır.

Necip Tosun modern Türk öykücülüğünde öyküleri ve öykücülük üzerine ka-
leme aldığı yazılarıyla kıymetli bir yere sahiptir. Modern Öykü Kuramı adlı ki-
tabıyla çok önemli bir hamle yapan Tosun, bu kitabının devamı diyebileceğimiz 
Öykümüzün Kırk Kapısı adlı çalışmasıyla da modern öykümüzün yapısını ortaya 
koyuyor.

Necip Tosun Öykümüzün Kırk Kapısı kitabında neleri ortaya koymaya çalıştı-
ğını şöyle özetliyor: “Bu çalışmada, öykücülüğümüzün gelişme evrelerinin önemli 



200 /  ArAŞtIrMA - İNCELEME -tENkİt 

durakları, yönelim ve açılımları, öykücüler üzerinde ele alınırken gelişim çizgisi 
netleştirilmeye çalışılmıştır… bu çalışma bir öykü tarihinden çok, kimi yazarlar 
üzerinden öykücülüğümüze panoramik bir bakıştan ibarettir.” Kırk öykücü et-
rafında gelişen yazılar sadece bu öykücülerin ürünleri üzerinden değil, modern 
öykümüzün geniş bir satha yayılan durumunu da irdeliyor. “Bu çalışmada, kırk 
öykücünün yazış biçimleri, öykü anlayışları, yöntemleri, temaları ve öykücülüğü-
müzdeki yerleri irdelenirken, yarattıkları öykü mirasının kapısı aralanıyor, öy-
kücülüğümüze kattıkları çeşitlilik, zenginlik belirlenmeye çalışılıyor. Böylece bir 
yandan öykücülüğümüzün yol haritasında iz bırakan öykücülerin öykü türüne 
katkıları gün yüzüne çıkarılır öte yandan da öykü belleğimiz kayıt altına alınıyor. 
Türk öyküsünün çıtasını yükselten bu öykücüleri biricikleştiren, onları diğerlerin-
den ayıran ya da yaklaştıran özelliklerin altı çiziliyor, özgün kılan nitelikler araş-
tırılıyor, dar görüşlülükle atlanmış kimi yazarlara dikkat çekiliyor, bu çok sesli 
koronun sololarına ses veriliyor. Dolayısıyla kitap öncelikle bir bellek oluşturma, 
anımsatma, aktarma amacı güdüyor.”

Necip Tosun bu kitabı hazırlarken özellikle seçtiği öykücüleri bütüncül bir ba-
kışla kaleme aldığının altını çiziyor. Bir öykü ya da kitaptan hareketle değil, öykü-
cünün bütün bir yazı hayatını süzgeçten geçirerek çalışmalarını bina ediyor. 

Necip Tosun denilince söylenmeden geçilemeyecek çok önemli bir nokta da 
üslûbudur. Tosun’un yazılarındaki kullandığı dilin netliği, akıcılığı ve vukufu he-
men göze çarpıyor. Bir inceleme / eleştiri yazısı ancak bu denli temiz, açık ve akıcı 
olur diyorsunuz. Modern öykümüzün kapılarını okur için aralayan Öykümüzün 
Kırk Kapısı 2013’ün eleştiri adına en önemli çalışmaları arasında yerini böylece 
almış bulunuyor.

Nurullah Ataç Şiirin Sularında:

Şiir Daima Şiir (Ataç’ın Şiir Yazıları):

Şerife Çağın

Şerife Çağın’ın hazırladığı Şiir Daima Şiir kitabı modern Türk edebiyatının ilk 
eleştiri kalemlerinden olan Nurullah Ataç üzerine bir çalışma. Çağın hazırladığı 
bu kitapta Nurullah Ataç’ın şiir üzerine kaleme aldığı yazıları bir araya getiriyor.

Nurullah Ataç, yaşadığı zamanda güncelin nabzını tutan, edebiyat ve şiirin ge-
lişim noktaları üzerine düşünce üreten, eleştirileri ile genç kalemlere yön tayin 
eden, yeni edebiyatın oluşumunda önemli bir payı olan bir edebiyat ve kültür ada-
mıdır. Elbette ki onun şiir üzerine oluşturduğu yazılara toplu bir çalışma içinde 
ulaşmak yabana atılmayacak bir iştir. Hem Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki edebiyat 
ortamından haberdar olmak, hem de oluşan yeni şiirin seyrini bir eleştirmenin 
kaleminden takip etmek edebiyatseverler için önemli olsa gerektir.

Şiir Daima Şiir, okur düşünülüp bir edebiyat adamının konulu yazılarını kitap 
hâline getirilerek yapılan bir hizmet niteliği taşımaktadır.
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Edip Cansever’in Şiir Dünyası:

Ölümü Gömdüm Geliyorum

Devrim Dirlikyapan

İkinci Yeni modern Türk şiirinin omurgası niteliğini kazanmış, ortaya çıkışıyla 
şiirin ve şiir dilinin akışını değiştirmiş bir akımdır. Onun diğer akım ve oluşum-
lardan ayıran en dikkate değer niteliklerinden biri de İkinci Yeni içinde değer-
lendirilen her şairin yine kendine özgü üslûp ve yapılarının olmasıdır. Öyle ki bu 
durum, bahsi geçen akım üzerine yapılacak olan çalışmaların teker teker İkinci 
Yeni şairlerini iyice gözden geçirilmeden oluşturulmasının sakıncalarını da gös-
termiştir. Bu anlamda her İkinci Yeni şairi hem mensubu olduğu akım genelinde, 
hem de kendi bünyesi etrafında bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Devrim 
Dirlikyapan’ın Ölümü Gömdüm Geliyorum adlı çalışması da işte bu gerçekler 
doğrultusunda değerlendirilebilir.

Ölümü Gömdüm Geliyorum, İkinci Yeni şairleri arasında anılan Edip Cansever 
üzerine hazırlanmış bir kitap. Cansever’in şiir dünyası, üslûbu, kaynakları ve şii-
rinin oluşum süreci bu kitapta irdelenmeye çalışılmış. Kitap akademik bir çalışma 
olmasının yanında, fazlaca bilimsel bir dille değil de edebi bir üslûp diyebileceği-
miz bir dille örülmüş. Bu açıdan kitabın okunurluk düzeyi de oldukça yüksekte. 
Kitabı okudukça hem bir şairin şiiri üzerine yapılan açıklamaları, hem de birbiri 
içine geçmiş hikayelerin insanı şiirin atmosferine çeken ayrıntılarını gözlemleye-
biliyoruz.

Devrim Dirlikyapan, Edip Cansever’in şiirlerini irdelerken daha çok uzun so-
luklu, konulu şiirlerine (ki aslında onlar bir kitap boyutundadır) yaslanarak yü-
rütmüş çalışmasını. “Dramatik Monolog” olarak nitelediği bu uzun şiirlerin nasıl 
malzemelerle örüldüğü, Cansever’deki insan, zaman, mekân üçgeninin nasıl şekil-
lendiği, dahası, sıkıntı ve sıra dışılığın Cansever şiirindeki rolü çalışmanın bütü-
nüne yayılmış.

Kitabını yedi ana bölüme ayırarak yedi uzun şiir üzerine yapılandıran 
Dirlikyapan okurlara Edip Cansever’in şiir dünyasında daha donanımlı bir gözle 
gezinmeleri için çeşitli anahtarlar sunuyor. Bulanık, çağıldayan bir nehre benze-
yen Edip Cansever’in şiirleri Devrim Dirlikyapan’ın çalışmasıyla sanki biraz daha 
durgun ve duru bir hâl alıyor; tabii ki anlaşılması açısından.

Eleştirinin Osmanlı Ayağı:

Osmanlı’nın Son Döneminde Şiir Eleştirisi

Emine Tuğcu

Edebiyat çalışmaları her zaman, bildiğimiz / alıştığımız türden olmasa da eleştiri 
hamlelerinin eşliğinde yürür. Çünkü ortaya çıkmış bir ürünün kabul edilirliği ya 
da değeri ancak bir eleştiri eyleminden sonra belirgin hâle gelebilir. Bu gerçek 
bugün de, dün de aynı doğrultuda yaşanmış ve gelişmiştir. Elbette ki eleştiri deni-
lince modern zamanlarda hızla gelişen, artık kuram, kural ve birikimiyle bir bütün 
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haline gelen edebi bir tür anlaşılmaktadır. Peki modern eleştiri yaklaşımları orta-
ya çıkmadan önce edebiyat tarihimizde eleştiri örneklerine hiç rastlanmamakta 
mıdır? Emine Tuğcu Osmanlı’nın Son Döneminde Şiir Eleştirisi adlı çalışmasında 
bu sorunun olumlu bir cevabının olduğunu ortaya koyuyor.

Modernliğe doğru akan Türk şiirinin bu gelişim sürecini irdeleyen kitap, eleş-
tiri geleneğimizin de temel taşlarının nasıl konulduğu üzerinde duruyor. Emine 
Tuğcu kitabının amacını açıklarken şu cümleleri sarf ediyor: “Modern Türk şiiri-
nin inşa sürecini eleştiri üzerinden yorumlayan bu çalışmayla elbette Türk edebi-
yatında şiir ve eleştiri üzerine yapılacak okumalara yeni bir bakış açısı oluşturmayı 
umuyorum… Şimdiye kadar üzerinde pek çok çalışma yapılan metinleri modern 
şiirin oluşum sürecini anlamak üzere okuduğumda, edebiyat araştırmacılarının 
‘bilindik’ diye niteleyebilecekleri metinlerde yer alan eleştirel söylemin, yeni tür-
lerin oluşumunda ve var olan türlerin dönüşümünde çok önemli bir işleve sahip 
olduğunu gördüm; aynı zamanda, bu ‘bilindik’ metinlerin önceki metinlere cevap 
verdiğini de.”

Osmanlı’nın Son Döneminde Eleştiri kitabı bir eleştiri tarihi özelliği taşımakla 
birlikte, modern şiirin temellenme sürecinin de fotoğrafını çekiyor. Çünkü eleş-
tiri her ne kadar kendi kuralları etrafında gelişse de ilgilendiği alanın yürüyeceği 
yolun da çizgilerini belirliyor. Bu açıdan bakıldığında Emine Tuğcu’nun çalışması 
modern Türk şiiri ve eleştirisi havzasında yürüyenlerin dikkat kesilmesi gereken 
bir kitap niteliğinde.

Bir Mehmet Âkif Çalışması:

Elemim Bir Yüreğin Kârı Değil

İsmail Kara ve Fulya İbanoğlu

Mehmet Âkif’in dünyasını bambaşka verilerle anlatmaya çalışan Elemim Bir Yü-
reğin Kârı Değil kitabı, edebiyat ve düşünce âlemimizin köşe taşlarından Âkif’e 
dair önemli bir kitap. Kitabı önemli kılan kendine özgü bazı özellikleri. Bu özel-
likler şöyle özetleniyor: “Elemim Bir Yüreğin Kârı Değil, yolu Âkif’le kesişmiş in-
sanların tanıklıklarına, hatıralarına müracaat ederek, bir kısmı henüz yeni gün yü-
züne çıkmış fotoğraflar, pullar, gazete kupürleri, mektuplar ve belgeler eşliğinde 
onun hayatını anlatmaktadır. Türkiye’de Âkif’in hayatını, eserlerini ve çevresiyle 
birlikte yaşadığı devri, ilmî çalışmalarının merkezine koyan akademisyenler ara-
sında akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. İsmail Kara’nın, öğrencisi Fulya 
İbanoğlu’yla birlikte hazırladığı Elemim Bir Yüreğin Kârı Değil adlı albüm / kitap, 
literatürdeki eksiklikleri giderecek en önemli çalışmalardan biridir.”

Âkif hakkında söylenecek fazla bir şey yok. Eğer onun hakkında bir çalışma 
yapılmışsa bize düşen onu okuyup ve değerlendirmektir.

Bitirirken

Bizim yaptığımız bu çalışma tabiidir ki 2013’te okurla buluşmuş bütün eleştiri, 
kuram ve inceleme ürünlerini kapsamıyor. Biz sadece öne çıkan çalışmaların ön-
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cülüğünde 2013’teki eleştiri birikimini genel bir bakışla değerlendirmeye çalıştık. 
Buradan hareketle eleştirinin yerini ve önemini biraz olsun işaret edebildiysek ça-
lışmamız gayesine ulaşmış demektir.

Okurun üzerine düşen asıl görev ise okumaları eşliğinde diğer ürünlere ulaş-
ması ve araştırıcı bir yapıya sahip olmasıdır. Ancak bu şekilde bir eleştiri birikimi 
kazanılabilir. Çünkü eleştiri, tek bir kaynak, sınırlı bir yaklaşımla çözülebilecek 
bir iş değildir.





dergiler

Rüknettin Kılıç





2013 DERGİLER
Rüknettin Kılıç

2013’te zaten çıkmakta olan dergiler yayınlarını sürdürdü; bir kısım yeni dergi-
ler de çıktı. Bu her yıl tekrarlanan rutin bir durumdur. 2013 dergicilik açısından 
Türkiye’de dikkat çekici sıçrayışların yaşandığı bir yıl olmadı.

Dergâh

Bir mart ayında sessiz sedasız yayın hayatına atılan Dergâh dergisi 24. yayın yılını 
2013’te geride bıraktı. Mütevazı yapısını muhafaza ettikçe istikrarını da koruya-
caktır.

Dergâh, 2013 Ocak’ında yıla Eskader müdürü Şerif Aydemir ile yapılan bir söy-
leşiyle merhaba demişti. Söyleşiler Bülent Parlak, Fatih M. Şeker, Cemâl Kurnaz, 
Yıldız Ramazanoğlu, Turgay Anar,  Halil Altuntaş, Hakan Sazyek, Yusuf Turan 
Günaydın, Fatma Şengil Süzer, İdris Ekinci ve Mehmet Fatih Birgül ile 2013 so-
nuna kadar devam etti.

Dergide yıl boyunca ülkemizin şair, yazar, fikir adamı ve akademisyenleri boy 
gösterdi. Muhammed Mücahit Yılmaz, Mustafa Kadri Atasoy, Erdem Arslan, 
Fatma Şengil Süzer, Yağız Gönüler, Süleyman Salih, Hikmet Can Çubukçu ve 
Hıdır Toraman, Tuba Kaplan, İlhan Kayıhan, Hatice Çay, Nadir Aşçı, Fatma 
Esti, Adem Yazıcı, Esra Nur Küçük, Evliya Çelik, İbrahim Yolalan, Ali Ayçil, 
Serdar Arslan, Mehmet Baş, Büşra Dilek, İsa Karaaslan, Nazım Payam, Necip 
Fazıl Akkoç, Süleyman Unutmaz, Mustafa Köneçoğlu, Ercan Yılmaz, Tuğba 
Çelik, Orhan Tepebaş, Esra Köse, Mehmet Yılmaz, Serdar Çakıcıoğlu, Ümit 
Aktaş, Gökhan Akçiçek, Murat Küçükçifci, Kadir Korkut, Serkan Duman, Hatice 
Tekin, M. Sadi Karademir, Fatih İçlek, Ahmet Yılmaz, Mehmet Talha, Ömer 
Yalçınova, Muhammet Durmuş, Mehmet Narlı, Yağız Yalçınkaya, Hüseyin Akın, 
Abdurrahman Abıka, Abdülhâlik Aker, Emrah Demir, Onur Bayrak, Hüseyin 
Karaca, Bülent Sayak, Salih Çınar Han, Cahit Vakur, Ali Yıldız, Mehmet Aycı, 
Ertuğrul Demir, Yavuz Altınışık, Ayşe Nur Orhan, Fatih Kınalı, Fatih Çodur, Bahri 
Gördebak, Zeynep Arkan, İbrahim Oruç, Nevzat Akyar, Muharrem Kaplan, Rasim 
Demirtaş, Mustafa Baki Efe, Mehmet Talha, Muhammed Cemal Ünal gibi şairler 
Dergâh’ın ilk sayfasından itibaren her sayısında ağırlandılar.

Mustafa Ayyıldız, Nihat Dağlı, M. K., Cemâl Kurnaz, Hüseyin Yorulmaz, 
Atakan Yavuz, Murat Kutlu, Serdar Arslan, Yakup Öztürk, Suavi Kemal Yazgıç, 
Mustafa Köneçoğlu, D. Murat Cengiz, Mustafa Oral, Şahin Doğan, Şenol Turan, 
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Kadri Akkaya, Haydar Barış Akbayır, İdris Demirel tatlı ‘derkenar’ yazıları yazdı-
lar.

Bülent Gündoğan, Esra Özdemir Demirci, Mukadder Gemici, Ayşe Aldemir, 
Ali Işık, Gülbahar Reçber, Ayşegül Ünal, İlker Aslan, M. Buğra Doğan, Gülçin 
Durman,  Hasan Osman Çaldağ, Bahadır Cüneyt Yalçın, Mihraç Cerrahoğlu, 
Mustafa Çattık, Cahit Vakur, Mesut Doğan, Özlem Aslıipek, Engin Sevinç, Ayşe 
Aldemir, Eda Tezcan, Özlem Bayzat ve Hatice Aydın hikâyeleriyle göründüler.

Bilal Kemikli, Fatih M. Şeker, Hüseyin Akın, İsmail Kara, Mehmet Tekin, 
Mustafa Ruhi Şirin, Sezai Coşkun, Kamil Yıldız, Mehmet Narlı, Nesrin Aydın, 
Mehmet Nur Karakeçi, Hakkı Özdemir, Ömer Kalafatçı, Mustafa Kara, Adem 
Can, Dursun Göksu, Alper Gürkan, Hüseyin Çil, Cihan Aktaş, Cemâl Kurnaz, M. 
Nihat Malkoç, Hikmet İlhan, Büşra Sürgit, İbrahim Halil Sönmezgil, Bahtiyar 
Aslan, Fulya İbanoğlu, İsa İlkay Karabaşoğlu, Mehmet İhsan, Alpay Doğan Yıldız, 
Maksut Yiğitbaş, Ömer Kalafatçı, Funda Özsoy Erdoğan, Suzan Nur Başarslan, 
Mustafa Kök, Hasan Öztürk, İnci Enginün, Şaban Sağlık, Hasan Yüksel, Ayfer 
Şeyma Aydın, Murat Koç gibi -büyük bir kısmı akademisyen- araştırmacılar da 
edebiyattan sanata uzanan bir alanda cevelân ettiler.

Hasan Yüksel’in eski nesil tarihçi hocalar hakkında yazdığı -hatıralara dayalı- 
nefis yazıları 2013’te de Dergâh’ta göründü; bundan sonra da görüneceğe benzi-
yor.

Dergâh 2013’ü her zamanki mütevazi ve istikrarlı görünümüyle kapadı. 
Günümüzde yılın 12 ayında da -gecikse de- aksamadan çıkabilen fazla dergi kal-
madı diyebiliriz.

Hece

Her yıl iki özel sayı geleneğini bu yıl da bozmayan Hece, 2013’te de iki özel sayıyla 
okuyucusunun karşısında oldu: Muhammed İkbal özel sayısı (Ocak 2013) ve İslâm 
Medeniyeti özel sayısı (Haziran-Temmuz-Ağustos 2013).

Hece’nin özel sayıları birer ortak kitap gibidir ve hacimlidir. Sayfa sınırı olduk-
ça geniş olan bu özel sayıları birer müracaat kitabı olarak da işlem görebilir. Özel 
sayıya tahsis edilen alanda uzman olan ve olmayan birçok araştırmacı ve fikir ada-
mının yazılarına, soruşturma cevaplarına ve geniş bir bibliyografyaya yer verilen 
bu özel sayılar dikkat çekicidir ve Türkiye’de özel sayı yayını alanında -belki Türk 
Dili ve Yeni Türkiye dergilerinin özel sayıları gibi- oylumlu birer hamledir. 2013 
yılı özel sayılarında yazıları bulunan yazarlar arasında Hece’nin çekirdek kadrosu 
sayılabilecek isimler dışında özel sayı konusunun uzman ve ilgilileri de yer alıyor. 
Bibliyografyaları ise her yıl olduğu gibi 3013’te de Yusuf Turan Günaydın hazırla-
mış.

Hece’nin yıl boyunca hazırladığı dosyalar şunlardır:

-Yazarın Dünya Görüşü (Şubat)

-Edebiyat ve Gazete (Mart)

-Edebiyat ve Kolonyalizm I-II (Nisan-Mayıs)
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-200 Hece (Eylül)

-Edebiyat ve İktidar İlişkisi-I (Ekim)

-Seyrek Düşer Hızlı Çağın Şiiri (Kasım)

-2013 Şiiri (Aralık).

Bu arada 1-200 arası sayılarının kapsamlı bir dizini (Hece 1-200. Sayılar 
Dizini) 202. sayıyla birlikte bir CD-ROM ile okuyucuya hediye edildi.

Hece şiir ağırlıklı bir dergi olduğu için en çok şairler göründü yıl boyun-
ca: Ömer Aksay, Celâl Fedai, Mustafa Muharrem, Kenan Çağan, Zeynep Arkan, 
Kemal Gündüzalp, Mustafa Köneçoğlu, Mehmet Yıldırım, Şenol Korkut, Dilek 
Kartal, Sümeyye Betül, Elif Nuray, Ümit Zeynep Kayabaş, Mehmet Akdağ, Fatih 
Mutlu, İlhan Kayhan, Hüseyin Atlansoy, Yüksel Peker, İdris Ekinci, Ayşe Sevim, 
Mehmet Solak, Şahin Taş, Ertuğrul Rast, Hasan Şen, Mahmut Özkızıl, Ali K. 
Metin, Yahya Kurtkaya, Âtıf Bedir, Emine Kocabaş Kılınç, Mert Kılınç, Gülşah 
Kandemir, Gökhan Arslan, Mehmet Sümer, Fatih Mutlu, Hasan Hüseyin Çağıran, 
Vural Kaya, Enes Talha Tüfekçi, Nergihan Yeşilyurt, Mustafa Oğuz, Bilal Can, 
Serdar Kacır, Cihan Ülsen, İlhan Kayhan, Mustafa Ergin Kılıç, Burhan Özdin, 
İsmail Aykanat, Nazmi Cihan Beken, Onur Ocak, Emrah Yolcu, M. Alper Türedi, 
Zeynep Ural, Betül Aydın, Peter Huchel, Melih Tuğtağ, Alptuğ Topaktaş, Anıl 
İbrahim Bakırcı, Yasin Mortaş, Hasan Özlen, Halil Ünal bazen bir, çoğu zaman 
birden fazla şiiriyle Hece’de 2013 boyunca gözüken şairlerdir.

HeceÖykü dergisinin yayınlanmaya başlanışıyla birlikte artık Hece’de pek öy-
küye rastlanmıyor. Gerek dosyalar, gerek dosya dışı konular kapsamında Hece’de 
inceleme-eleştiri yazıları yayımlanan yazarlar ise şunlardır: Atakan Yavuz İdris 
Demirel Hüseyin Su, Rasim Özdenören, Murat Erol, Atilla Mülayim, Celâl Fedai, 
Mustafa Köneçoğlu, Lütfi Bergen, Mehmet Öztunç, Vefa Taşdelen, Turan Koç, 
Ali Galip Yener, İbrahim Demirci, Cemal Şakar, Ercan Yıldırım, Tarık Deniz, 
Mustafa Şerif Onaran, Öner Buçukçu, Şenol Korkut, Necati Mert, Necip Tosun, M. 
Fatih Kutan, Ali K. Metin, Ali Emre, Gönül Yonar, Mihriban İnan Karatepe, Ayşe 
Aldemir, Ali Çolak, Fahrettin Altun, Doğan Hızlan, Hilmi Uçan, Mahfuz Zariç, 
Şeniz Yıldırımer, Metin Erol, Ali Galip Yener, Özlem Sönmez Yazıcı, İbrahim 
Koca, Yusuf Turan Günaydın, Semiha Kavak, Selahattin İpek, Yavuz Ahmet 
Koç, Mustafa Muharrem, Ahmet Ağır, Özlem Fedai, Veli Urhan, Alev Erkilet, 
Ejder Ulutaş, Büşra Nur Turinay, Cenk Gündoğdu, Dilek Aslaner, M. Üveys 
Kahraman, Enes Talha Tüfekçi, Handan Acar Yıldız, Hayriye Ünal, Ali Ulvi Temel, 
Abdurrahim Karadeniz, Merve Koçak Kurt, Sümeyye Betül, Recep Seyhan, Aynur 
Erdoğan, Akif Emre, Mustafa zeki çıraklı, Hatice Bildirici, Emine Batar, Zeynep 
Arkan, Bülent Keçeli, Atakan Yavuz, H. Hüseyin Çağıran, N. Cihan Beken, Yusuf 
Alper Özsoy, Elif Nuray, Furkan Mülayim.

Hep aynı noktaya çapa vuran yazarlardan Tarık Deniz’in gezi-seyahatname 
merkezli yazıları ise Hece’de yıl boyunca dikkat çekici yazılar oldu. Dergide Hüseyin 
Su’nun “Aidiyet Dikkati” başlıklı yazısı ise -dergi içiyle sınırlı kalsa da- belli bir ha-
reketliliğe sebep olmuş göründü. Derginin 201. sayısında büyücek bir “200 Hece” 
dosyası vardı ve burada Hece’nin emektarları denebilecek isimlerece’nin emektarl
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 dergiyle ilgili hatıralarını, ilişkilerini anlattılar. Dosya konuları ise bir önceki 
yıl neredeyse sadece şiire tahsis edilmişken, 2013’te -son iki dosya hariç- genel 
edebiyat konularına tahsis edilmişti.

Hece alında yıl boyunca on iki sayı yayınlanıyor. Fakat yıl ortasında yayın-
ladığı özel sayı; dergi ekibine bir yaz tatili imkânı sağlayacak şekilde üç sayı bir 
arada (Haziran-Temmuz-Ağustos) çıkıyor. Oldukça hacimli bir özel sayı olarak. 
Dergicilik piyasamızın en istikrarlı dergilerinin belki de başında geliyor Hece.

Karagöz

2013’te dört sayıyla görünen Karagöz, dergisi kapak kompozisyonundan bölümle-
nişine (ve tabii yer verdiği şiir ve yazılara) kadar “farklı” ve ilgi çekici bir görünüm 
arz ediyor. Yayımladığı şiir ve yazılarda belli bir titizlik hemen göze çarpıyor; der-
ginin formu da bu titizliği tam anlamıyla belirginleştiriyor.

2013 boyunca Karagöz’de (22-25 arası sayılar) ürünleri yayımlanan şairler 
şunlardır: Musab Kırca, Bülent Keçeli, Yavuz Altınışık, İdris Ekinci, Vural Kaya, 
İrfan Dağ, Murat Çelik, Hüseyin Karacalar, Özgür Ballı, Yunus Emre Altuntaş, 
Emre Öztürk, Hakan Şarkdemir, Atakan Yavuz, Rafet Arslan, Enes Özel, Özgür 
İren Bayram, Serkan Işın, Üsame Söylemez, Betül Aydın.

Osman Özbahçe’nin 2013 boyunca Karagöz’de hiç şiiri yayınlanmamışsa 
da şiir eleştirisini konu alan yazıları yer almış bulunuyor.  Dergide inceleme-
eleştiri babında yazan diğer yazarlar ise şunlardır: Necip Tosun, Bülent Keçeli, 
İdris Ekinci, Musab Kırca, Evren Kuçlu, Rafet Arslan, Ensar Çınar, Yusuf Turan 
Günaydın, Atakan Yavuz, Yavuz Altınışık, İrfan Dağ, Mustafa Çiftçi, İbrahim 
Demirci, Barış Akbalı. Ayrıca Northrop Frye’den -önceki sayılarda da görülen- 
Hakan Şarkdemir’in tercüme ettiği bir yazı da Karagöz’ün inceleme-eleştiri top-
lamına katkıdır.

Öyküde Şafak Çelik, Doğukan İşler, Müzeyyen Çelik, Mustafa Çiftçi, Yılmaz 
Yılmaz, Ayşe Bağcivan, Erman Akçay, Hayriye Ünal 2013 boyunca göründüler ve 
böylece derginin -şiir ve şiir meseleleri ağırlıklı bir dergi olduğu açık olmakla bir-
likte- öyküye pek yer vermediği şeklindeki kanaat tamamen yıkıldı. Bunda Necip 
Tosun’un yıl boyunca Halk Edebiyatında öykü türüne yakın türler ve örnekleri 
üzerine kaleme aldığı yazıların da önemli bir katkısı vardır.

Hemen belirtelim ki bir derginin yılda sadece dört sayı çıkıyor olması hafıza-i 
beşer açısından bir handikap sayılabilir. Beşer hafızası ne kadar “nisyan” ile ma-
lul ise cemiyet hafızası da bir o kadar, hatta çok daha fazla maluldür ve vefasız-
dır. Dergiler için yılda on iki sayı çık(abili)yor olmak aslında sanıldığından daha 
önemlidir.  Bu açıdan baktığımızda Karagöz’ün yayın periyodunun ortaya konu-
lan emekle doğru orantılı olmadığı söylenebilir.

Üç Derginin Kadroları Açısından Bir Mukayese

Burada ele aldığımız üç dergiyi şair-yazar kadrosu açısından karşılaştırmak isti-
yoruz:



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 211

Şairler Dergiler Öykücüler Dergiler
Denemeciler, 
Eleştirmenler, 
İncelemeciler  

Dergiler

Abdurrahman 
Abıka

Dergâh Ali Işık Dergâh
Abdurrahim 
Karadeniz

Hece

Abdülhâlik Aker Dergâh Ayşe Aldemir Dergâh Adem Can Dergâh

Adem Yazıcı Dergâh Ayşe Aldemir Dergâh Ali Çolak Hece

Ahmet Yılmaz Dergâh Ayşe Bağcivan Karagöz Ali Emre Hece

Ali Ayçil Dergâh Ayşegül Ünal Dergâh Ali Galip Yener Hece

Ali K. Metin Hece
Bahadır Cüneyt 
Yalçın

Dergâh Ali K. Metin Hece

Ali Yıldız Dergâh
Bülent 
Gündoğan

Dergâh Ali Ulvi Temel Hece

Alptuğ Topaktaş Hece Cahit Vakur Dergâh Alpay Doğan Yıldız Dergâh

Anıl İbrahim 
Bakırcı

Hece Doğukan İşler Karagöz Alper Gürkan Dergâh

Atakan Yavuz Karagöz Eda Tezcan Dergâh

Âtıf Bedir Hece Engin Sevinç Dergâh Atakan Yavuz
Dergâh, 
Hece, 
Karagöz

Ayşe Nur Orhan Dergâh Erman Akçay Karagöz Atilla Mülayim Hece

Ayşe Sevim Hece
Esra Özdemir 
Demirci

Dergâh Ayfer Şeyma Aydın Dergâh

Bahri Gördebak Dergâh
Gülbahar 
Reçber

Dergâh Bahtiyar Aslan Dergâh

Betül Aydın
Hece, 
Karagöz

Gülçin Durman Dergâh Barış Akbalı Karagöz

Bilal Can Hece
Hasan Osman 
Çaldağ

Dergâh Bilal Kemikli Dergâh

Burhan Özdin Hece Hatice Aydın Dergâh Bülent Keçeli
Hece, 
Karagöz

Bülent Keçeli Karagöz Hayriye Ünal Karagöz Büşra Nur Turinay Hece

Büşra Dilek Dergâh İlker Aslan Dergâh Büşra Sürgit Dergâh

Cahit Vakur Dergâh
M. Buğra 
Doğan

Dergâh Celâl Fedai Hece

Celâl Fedai Hece Mesut Doğan Dergâh Cemâl Kurnaz Dergâh

Cihan Ülsen Hece
Mihraç 
Cerrahoğlu

Dergâh Cemal Şakar Hece

Dergâh Bülent 
Sayak

Dergâh
Mukadder 
Gemici

Dergâh Cihan Aktaş Dergâh

Dilek Kartal Hece Mustafa Çattık Dergâh Doğan Hızlan Hece

Elif Nuray Hece Mustafa Çiftçi Karagöz Dursun Göksu Dergâh
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Emine Kocabaş 
Kılınç

Hece
Müzeyyen 
Çelik

Karagöz Elif Nuray Hece

Emrah Demir Dergâh Özlem Aslıipek Dergâh Enes Talha Tüfekçi Hece

Emrah Yolcu Hece Özlem Bayzat Dergâh Ensar Çınar Karagöz

Emre Öztürk Karagöz Şafak Çelik Karagöz Ercan Yıldırım Hece

Enes Özel Karagöz Yılmaz Yılmaz Karagöz Evren Kuçlu Karagöz

Enes Talha 
Tüfekçi

Hece Fahrettin Altun Hece

Ercan Yılmaz Dergâh Fatih M. Şeker Dergâh

Erdem Arslan Dergâh Fulya İbanoğlu Dergâh

Ertuğrul Demir Dergâh
Funda Özsoy 
Erdoğan

Dergâh

Ertuğrul Rast Hece Gönül Yonar Hece

Esra Köse Dergâh Hakkı Özdemir Dergâh

Esra Nur Küçük Dergâh Handan Acar Yıldız Hece

Evliya Çelik Dergâh
Hasan Hüseyin 
Çağıran

Hece

Fatih Çodur Dergâh Hasan Öztürk Dergâh

Fatih İçlek Dergâh Hasan Yılmaz Dergâh

Fatih Kınalı Dergâh Hatice Bildirici Hece

Fatih Mutlu Hece Hayriye Ünal Hece

Fatma Esti Dergâh Hikmet İlhan Dergâh

Fatma Şengil 
Süzer

Dergâh Hilmi Uçan Hece

Gökhan Akçiçek Dergâh Hüseyin Akın Dergâh

Gökhan Arslan Hece Hüseyin Çil Dergâh

Gülşah 
Kandemir

Hece Hüseyin Su Hece

Hakan 
Şarkdemir

Karagöz İbrahim Demirci
Hece, 
Karagöz

Halil Ünal Hece

Hasan Hüseyin 
Çağıran

Hece
İbrahim Halil 
Sönmezgil

Dergâh

Hasan Özlen Hece İbrahim Koca Hece

Hasan Şen Hece İdris Demirel Dergâh

Hatice Çay Dergâh İdris Ekinci Karagöz

Hatice Tekin Dergâh İnci Enginün Dergâh

Hıdır Toraman Dergâh İrfan Dağ Karagöz
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Hikmet Can 
Çubukçu

Dergâh
İsa İlkay 
Karabaşoğlu

Dergâh

Hüseyin Akın Dergâh İsmail Kara Dergâh

Hüseyin 
Atlansoy

Hece Kamil Yıldız Dergâh

Hüseyin Karaca Dergâh Lütfi Bergen Hece

Hüseyin 
Karacalar

Karagöz M. Fatih Kutan Hece

İbrahim Oruç Dergâh M. Nihat Malkoç Dergâh

İbrahim Yolalan Dergâh Mahfuz Zariç Hece

İdris Ekinci
Hece, 
Karagöz

Maksut Yiğitbaş Dergâh

İlhan Kay(ı)han
Hece, 
Dergâh

Mehmet İhsan Dergâh

İrfan Dağ Karagöz Mehmet Narlı Dergâh

İsa Karaaslan Dergâh
Mehmet Nur 
Karakeçi

Dergâh

İsmail Aykanat Hece Mehmet Öztunç Hece

Kadir Korkut Dergâh Mehmet Tekin Dergâh

Kemal 
Gündüzalp

Hece Merve Koçak Kurt Hece

Kenan Çağan Hece
Mihriban İnan 
Karatepe

Hece

M. Alper Türedi Hece Murat Erol Hece

M. Sadi 
Karademir

Dergâh Murat Koç Dergâh

Mahmut Özkızıl Hece Musab Kırca Karagöz

Mehmet Akdağ Hece Mustafa Çiftçi Karagöz

Mehmet Aycı Dergâh Mustafa Kara Dergâh

Mehmet Baş Dergâh Mustafa Kök Dergâh

Mehmet Narlı Dergâh Mustafa Köneçoğlu Hece

Mehmet Solak Hece Mustafa Muharrem Hece

Mehmet Sümer Hece Mustafa Ruhi Şirin Dergâh

Mehmet Talha Dergâh
Mustafa Şerif 
Onaran

Hece

Mehmet Yıldırım Hece
Mustafa Zeki 
Çıraklı

Hece

Mehmet Yılmaz Dergâh Nazmi Cihan Beken Hece

Melih Tuğtağ Hece Necati Mert Hece
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Mert Kılınç Hece Necip Tosun
Hece, 
Karagöz

Muhammed 
Cemal Ünal

Dergâh Nesrin Aydın Dergâh

Muhammed 
Mücahit Yılmaz

Dergâh Ömer Kalafatçı Dergâh

Muhammet 
Durmuş

Dergâh Ömer Kalafatçı Dergâh

Muharrem 
Kaplan

Dergâh Özlem Fedai Hece

Murat Çelik Karagöz Rafet Arslan Karagöz

Murat 
Küçükçifci

Dergâh Rasim Özdenören Hece

Musab Kırca Karagöz Recep Seyhan Hece

Mustafa Baki Efe Dergâh Sezai Coşkun Dergâh

Mustafa Ergin 
Kılıç

Hece
Suzan Nur 
Başarslan

Dergâh

Mustafa Kadri 
Atasoy

Dergâh Sümeyye Betül Hece

Mustafa 
Köneçoğlu

Dergâh, 
Hece

Şaban Sağlık
Dergâh, 
Hece

Mustafa 
Muharrem

Hece Şenol Korkut Hece

Mustafa Oğuz Hece Tarık Deniz Hece

Nadir Aşçı Dergâh Turan Koç Hece

Nazım Payam Dergâh Vefa Taşdelen Hece

Nazmi Cihan 
Beken

Hece Yavuz Altınışık Karagöz

Necip Fazıl 
Akkoç

Dergâh Yusuf Alper Özsoy Hece

Nergihan 
Yeşilyurt

Hece
Yusuf Turan 
Günaydın

Nevzat Akyar Dergâh Zeynep Arkan Hece

Onur Bayrak Dergâh

Onur Ocak Hece

Orhan Tepebaş Dergâh

Ömer Aksay Hece

Ömer Yalçınova Dergâh

Özgür Ballı Karagöz
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Özgür İren 
Bayram

Karagöz

Rafet Arslan Karagöz

Rasim Demirtaş Dergâh

Salih Çınar Han Dergâh

Serdar Arslan Dergâh

Serdar 
Çakıcıoğlu

Dergâh

Serdar Kacır Hece

Serkan Duman Dergâh

Serkan Işın Karagöz

Süleyman Salih Dergâh

Süleyman 
Unutmaz

Dergâh

Sümeyye Betül Hece

Şahin Taş Hece

Şenol Korkut Hece

Tuba Kaplan Dergâh

Tuğba Çelik Dergâh

Ümit Aktaş Dergâh

Ümit Zeynep 
Kayabaş

Hece

Üsame Söylemez Karagöz

Vural Kaya
Hece, 
Karagöz

Yağız Gönüler Dergâh

Yağız Yalçınkaya Dergâh

Yahya Kurtkaya Hece

Yasin Mortaş Hece

Yavuz Altınışık
Dergâh, 
Karagöz

Yunus Emre 
Altuntaş

Karagöz

Yüksel Peker Hece

Zeynep Arkan
Dergâh, 
Hece

Zeynep Ural Hece

Bu tabloya bakıldığında şair, öykücü ve deneme, eleştiri, inceleme yazarlarının 
dergilerde kümelenmiş olduğu söylenebilir. Ülkemizin bu üç dergisinde aynı anda 
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yazan şair ve yazar sayısı oldukça sınırlıdır. Şair ve yazarların çoğunluğu sadece 
bir dergide görünmektedir. Kamplar / fikir öbekleri arasındaki sınırların oldukça 
flu göründüğü günümüzde bu durum şaşırtıcı sayılabilir.

Yıl yıl böyle bir tabloyu önümüze koyup bir karşılaştırma yapma imkânına sa-
hip olsak bazı yazar ve şairlerin dergiler arası geçişlerde bulunduğu; belki aynı 
anda birkaç dergide yazabildiğini görmek mümkün olabilirdi. Bu da gayet tabiidir.

Böyle bir tablo, şiir, öykü ve yazı dünyamızın eski tüfeklerinin pek ortada 
görünmediği ve yerlerini yenilere bıraktığı şeklinde bir izlenim de doğurabilir. 
Aslında bu durum şöyle de okunabilir: Günümüz yazı ortamı yeni isimlerin önü-
nü açmakta, onlara yazma, yayımlama fırsatı tanımaktaysa da bu durum gittikçe 
çoğalan isimler arasında temayüz edebilecek isimlerin önüne set çeken bir du-
rumdur da. Bir vâkıa da birçok ismin bir sonraki sene ortada hiç görünmemesidir. 
Bu durumda dergilerde yazmayı sürdürmek, belli bir alana sürekli çapa vurmak, 
ülkemiz irfanı açısından kendiliğinden olumlu sonuç doğurucu olacaktır.

Yıllık bölümleri işte bu anlamda araştırmacıların eline hazır veriler sunması 
açısından önemli görünmektedir.
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2013 YILI MÜZİK ETKİNLİKLERİNE DAİR 
Nebahat Koru Yılmaz

2013 yılı müzik etkinliklerini ve çalışmalarını incelemeden önce ülkemizin müzik 
iklimi ve onu etkileyen faktörler üzerine birkaç kelime söylemekte fayda olacağı 
kanaatindeyim.

Aslında 2013 yılı müzik faaliyetlerinin çok verimli geçtiğini söyleyemesek de 
yine de yapılan bazı kayda değer çalışmalar olduğunu söylemek mümkün. Ancak 
bu, son derece az sayıdaki çalışmaların ülkemizdeki kültür ortamlarını ne kadar 
tatmin edeceği sorusu cevabını her daim beklemektedir. Özellikle hâli hazırda 
uzun vadeli ya da kısa vadeli bir müzik stratejimizin veya politikamızın olmayışı 
bu verimsizliğe esas gerekçe olarak gösterilebilir. Her ne kadar oluşan her türlü 
olumsuzlukta devleti suçlamak, bir şeyler yapmadı demek geleneksel zaafımız olsa 
da, yine de bu anlamda büyük çaplı çalışmaları devletten beklemek haklı bir talep 
olsa gerek.

Bir diğer husus, özellikle müzik alanını destekleyecek bir pazar ortamının ol-
mayışı nitelikli çalışmaların finansmanı anlamında ciddi bir engel teşkil ediyor. 
Özellikle digital ve web ortamında her türlü materyale rahatça ulaşılması, telif 
haklarının hâlâ bir düzene konulamamış olması ciddi sorun olup, bu alandaki ni-
telikli çalışmaların ortaya çıkmaması için yeterli sebep olarak gözüküyor.

Bir başka husus yerli müzik ya da farklı müzik türlerimizin global müzik en-
düstrisinin ürünleri karşısında hırpalanıyor oluşu, kitle iletişim araçlarının kendi-
mize ait müzik türlerine yeterli ilgiyi göstermemesi, hem çalışmaları hem de yetiş-
mesini umduğumuz sanatçı potansiyelini ciddi şekilde olumsuz etkiliyor.

Her şeye rağmen 2013 yılında olumlu olduğunu düşündüğümüz pek çok mü-
zikal etkinlik olduğunu söyleyerek yüreklere bir nebze olsun su serpmekte fay-
da var. Bu olumlu gelişmelerin içinde belki de en önemlisi bugüne kadar klâsik 
Türk mûsikîmizle bir dönem mesafeli kalmış, hatta klasik musikimizin tukaka ilân 
edildiği bir hakikat olan devletin resmî müzik tavrı bu yıl itibariyle resmen or-
tadan kalkmış oldu. Cumhurbaşkanlığının uzun yıllardır bir senfoni orkestrasını 
himayesinde bulundurması memleketimizin elitleri tarafından pek yadırganma-
mış, hatta çağdaş olmanın en önemli şartı olarak kabul edilmişti. Oysa bu sene, 
bu hâkim yargı Klâsik Türk Musikimizin lehinde bir gelişmeyle aşıldı. İstanbul 
Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu (Ki ilk resmî korodur.) Cumhurbaşkanlığı sıfa-
tını alarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu adını alıp, uzun 
bir aradan sonra klâsik müziğimiz Cumhurbaşkanlığı nezdinde temsil hakkına sa-
hip olmuş oldu.
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Şimdi 2013 yılının müzik alanındaki gelişmelerine bir göz atalım:

2013 yılı akademik etkinlikleri içerisinde öne çıkan etkinlikler şöyle özetlene-
bilir.

- Ocak ayında, Ankara’da, Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç tarafından “Türk 
Müzik ve Hareket Terapisi ve İnsanlığın Yüksek Değerleri” konulu konferans 
verildi.

- Mart ayında Pera Müzesinde gerçekleştirilen “Bir Kültür Muhiti Olarak 
Osmanlı’da Meclisler” başlıklı konferans bağlamında, Şakir Ağa ve Dede 
Efendi’nin Ferahnâk makamındaki takımı icra edildi. Etkinlik OMAR (Osmanlı 
Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından gerçekleştirildi.

- Yine Mart ayında İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri’nde İstanbul Teknik Üniversitesi 
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı Müzik Teorileri Bölümü tarafından 
Uluslararası “Müzik ve Kuram” Sempozyumu düzenlendi.

- Nisan ayında Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisinde “Osmanlı Devlet 
Geleneğinde Müzik” konulu bir konferans OMAR tarafından düzenlendi. 

- Nisan- Mayıs- Haziran aylarında, İstanbul Üniversitesi akademisyenleri ve 
müzik camiasına yönelik olarak “Meşkin Son Hâli - Tülûn Korman’la Meşk” 
başlıklı üç toplantı yine OMAR tarafından düzenlendi.

- Mayıs ayında İstanbul Üniversitesi’nde Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün tara-
fından “Necdet Yaşar ve Niyazi Sayın’ın Artistik İcraları” üzerine analitik bir 
konferans verildi.

- Yine Mayıs ayında, “20. İstanbul Türk Müziği Günleri” kapsamında “Müzik, 
Tiyatro ve Edebiyat’ın Bilim ile Etkileşimi Sempozyumu”, Haliç Üniversitesi 
işbirliği ve ESKADER’in destekleri ile yapıldı.

- Kütahya Güzel Sanatlar Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, “Müzik Nereye Gidiyor?” temasıyla 
6- 7- 8 Haziran 2013 günlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yapıldı.

- İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 12-13 Eylül tarihlerinde “Arkadaşım 
Müzik ‘Çalgılarımız’ semineri düzenlendi.

- Ekim ayında “Doğa Koleji bir ilke imza atarak 1. Ulusal Müzik Eğitimi 
Sempozyumu’nu gerçekleştirdi.

- Ekim ayında İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmaları Merkezi “Müzik 
Biliminde Gençler Buluşması 3” adlı etkinliği gerçekleştirdi.

- 18-21 Kasım tarihleri arasında Sivas Valiliği, Sivas İl Kültür Müdürlüğü tara-
fından Ölümünün 50. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu düzenlendi.

- Aralık ayında İstanbul Üniversitesi tarafından “Gelenek- Modernite Ekseninde 
Osmanlı Müziği” konulu bir konferans-konser düzenlendi. 

- Yine Aralık ayında, OMAR tarafından Müzikoloji Bölümü öğrencilerine yöne-
lik “Osmanlı Müziğinde Edvar Geleneği” konulu bir seminer düzenlendi.
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Kitaplar

2013 yılı itibariyle müzik alanıyla ilgili kitap yayınlarına bakıldığında, ki bu bakış 
çok geniş bir bakış açısıyla yapıldığında bile çok ciddi bir yayın miktarını göre-
miyoruz. Özellikle diğer disiplin başlıklarındaki yayınlarla kıyaslandığında oranın 
ciddi şekilde düştüğü görülebilir. Özellikle müzik yayınlarında uzmanlaşan Pan 
Yayıncılık dikkat çeken yayınevleri arasında sayılabilir. Bu arada TRT çok önemli 
bir hizmeti musiki üzerine çalışma yapan araştırmacıların hizmetine sundu: Mart 
ayında TRT Tarihi Türk Müziği Arşivi, internet üzerinden hizmete açıldı. Arşivde 
hâli hazırda 16904 eser bulunmakta ve TRT Tarihi Türk Müziği Arşivi 11 dilde 
ilgililerin kullanımına açık bulunmaktadır.

Geçtiğimiz senenin öne çıkan yayınlarına göz atacak olursak;

- Güven Erkin Erkal’ın “Türkiye Rock Tarihi” adlı kitabı Esen Kitap’tan çıktı.

- İlhan Mimaroğlu’nun “Caz Sanatı” adlı kitabıPan Yayınevi’nden çıktı.

- Hulusi Tunca’nın “Yetmişler” adlı kitabı, Esen Kitap’tan çıktı.

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim 
Üyelerinden Doç. Dr. Ali Tan’ın, Dr. Mustafa Çıpan ile birlikte kaleme aldığı 
“Ney” başlıklı kitap çalışması, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafın-
dan yayınlandı.

- Nergis Orhon Soydaner’in “Kemençenin Senyörü Cüneyd Orhon” isimli çalış-
ması Pan Yayıncılıktan neşredildi.

- Geçtiğimiz yılın Kasım ayında, ABD’de yaşayan Türk müziği araştırmacı-
sı Popescu Judetz’in vasiyeti üzerine İstanbul’a getirilen 50 kolinin içinde 
binlerce müzik kitabı, Beşiktaş’ta Bostancıbaşı Sokak’ta açılan Tabar Müzik 
Kütüphanesi’nde koruma altına alınarak özel bir kütüphane olarak okuyucula-
rın hizmetine sunuldu.

- Gül Sabar’ın “Liedler ve Ozanlar” isimli hacimli bir çalışması Pan Yayıncılık’tan 
basıldı.

- “Hindemith Raporları” isimli kitap Şefik Kahramankaptan tarafından yayına 
hazırlanmış olup, çevirisi Elif Damla Yavuz tarafından yapıldı. Eser, Sevda-
Cenap And Vakfı tarafından yayınlandı.

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda dersler 
veren Prof. Dr. Emel Çelebioğlu, ‘Armoni’ adlı kitabını Pan Yayıncılıktan çı-
kardı.

- “Doğu Karadeniz Bölgesinde Çepniler ve Müzik” adlı çalışma Abdullah Akat 
tarafından yapıldı. Kitap Serander Yayınevi tarafından basıldı.

- “Temel Besteleme Malzemeleriyle Çağdaş Müzik” adlı kitap çalışması Seyit 
Yöre tarafından gerçekleştirildi. Eser, Bağlam Yayıncılık tarafından basıldı.

- “Kütahya Sanatçıları” adlı çalışma ise Kadir Güler ve Uğur Türkmen tarafın-
dan gerçekleştirildi. EserKütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından basıldı.

- Yine geçtiğimiz yıl içinde Uğur Türkmen tarafından Hisarlı Ahmet ve yakın-
ları üzerine bir çalışma gerçekleştirildi. “Hisarlı Ailesi” adlı kitap Kütahya 
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Belediyesi Yayınları’ndan çıktı. 

- “Arap ve Türk Musikisinin XX. Yüzyıl Birlikteliği”. Murat Özyıldırım tarafın-
dan yapılan çalışmayı Bağlam Yayıncılık yayınladı.

- “Müzikle Tedavi (Müzikle İletişimin Terapide Kullanımı)”. Eserin müellifi 
Haşmet Altınölçek, yayınevi ise Kitabevi Yayınları.

- “Aleksandr Stradella”. Ahmed Midhat Efendi’nin çok yönlü kişiliğinin bir ürü-
nü olan kitap, Dergâh Yayınları’ndan çıktı.

- “Müzik Sorunlarımız Üzerine Araştırmalar”. Ayhan Zeren’in çalışması Pan 
Yayıncılık’tan neşredildi.

- “Saint Saens”. Orhan Bilgin’in bu eseri de Pan Yayıncılık’tan çıkarıldı.

- “Kopuz ile Çeşte.” Hüsrev Hatemi’nin çalışması olan kitap Pan Yayıncılık tara-
fından yayınlandı.

- Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Müslüm Gürses için, “Müslüm Gürses Efsanesi” 
adını taşıyan bir kitap yayınlandı. Vadullah Taş tarafından hazırlanan kitap,Taç 
Kitap tarafından yayınlandı. 

- M. Ekrem Karadeniz’in”Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları” adlı, musiki-
mizin temel kitaplarından olan eserinin İş Bankası Kültür Yayınları’nca yeni 
baskısı yapıldı.

- “Müzik ve Zihnin Gizemleri” Ethem Kocabaş ve Semra Türk tarafından gerçek-
leştirilen çalışma Altın Kitaplar tarafından basıldı.

- “Müzik Cep Sözlüğü”. Murat Özden Uluç tarafından hazırlanan çalışma müzik 
sahasına yeni girenler için tam bir kaynak kitap olma özelliğini taşıyor. Müzik 
Eğitimi Yayınları tarafından okurlara sunuldu. 

- “Tanburi Küçük Artin, A Musical Treatise Of TheEighteenth Century” adlı ça-
lışma Eugenia Popescu –Judetz imzasını taşıyor. Kitap, Pan Yayıncılık tarafın-
dan basıldı. 

- “İzmir Rumlarının Müziği, (Eğlence, Müzik Dükkânları, Plak Kayıtları)” 
Aristomenis Kaliviotis imzasını taşıyan çalışma Yapı Kredi Yayınları tarafın-
dan basıldı.

- “Güftelerin Dili”.Mesut Ersönmez imzasını taşıyan kitap, Yayın B tarafından 
yayınlandı. 

- “Türk Makam Müziği ve Yeni Notasyon”. Nail Yavuzoğlu’nun çalışması İnkılap 
Yayınları tarafından basıldı.

- “Beşikten Başlayan Müzik Eğitimi”. Gürgün Say tarafından kaleme alınan ça-
lışma Cinius Yayınları’ndan çıktı.

- “Bülent Ortaçgil, Ayrı Düşmüşüz Yanyana”. Orhan Kâhyaoğlu’nun çalışması 
Doğan Kitap tarafından basıldı.

- “Batı Müziğinin Kısa Tarihi” Paul Griffiths imzasını taşıyor. Çeviren hanesinde 
ise M. Halim Spatarimzasını görüyoruz. İş Bankası Yayınları tarafından basıl-
dı.
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Konserler ve Resitaller

2013 yılının en göz dolduran etkinlik kalemi hiç kuşkusuz konserler oldu. Yerli 
ve yabancı pek çok sanatçının sahne aldığı konserlerin merkezi ağırlıklı olarak 
İstanbul’du. Bu konserlere göz attığımızda hem çok nitelikli sanatçıların sahne 
aldığını görürken, hem de çoğu konserlerin ticarî amaçla verildiği gözlemlendi. 
Özellikle kurumsal bir sanat politikasıyla hareket eden bazı özel ve tüzel kurum-
ların öne çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle Sakıp Sabancı Müzesi, Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu ve Kültür Bakanlığı’nın daha tutarlı olduklarını söylemek zor olma-
yacaktır. Bu kurumlar tabiatıyla temsil ettikleri kültür ve toplumsal katmanlara 
yönelik sanatsal etkinlikleri gerçekleştirdiler.

Şimdi, 2013 yılının akıllarda kalan etkinliklerine bir göz atalım:

- Ocak ayında, Atatürk’ün ölümü ile dağılan Riyaset-i Cumhur İncesaz Heyeti, 75 
yıl sonra Cumhurbaşkanı Gül’ün talimatıyla, “Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk 
Müziği Korosu” adıyla hayat bularak ilk konserini Çankaya Köşkü’nde verdi.

- İspanyolların dünya çapındaki yıldızı Tomatito Şubat’ta Flamenko’nun doruk-
larını Kongre Merkezi’nde yaşattı.

- Johann Sebastian Bach’ın seçme eserleriyle; Angela Hewitt piyanosuyla Mart 
ayında Sakıp Sabancı Müzesi’nin konuğuydu. 

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle İzmir, Işın Karaca konserine ev sa-
hipliği yaptı.

- Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Müziği Araştırma 
ve Uygulama Topluluğu Cemal Reşit Rey Konser Salonunda Ahmet Avni 
Konuk’un “Dilkeşîde” Klâsik Faslını ilk kez seslendirdi.

- Nisan 2013’de Bostancı Gösteri Merkezinde ‘’Ah Bu Gönül Şarkıları’’ adlı kon-
serle Emel Sayın sevenleriyle buluştu.

- 2012 yılında kaybettiğimiz, hayatını Türk Musikisi’nin yaşatılması adına yap-
tığı çalışmalara adayan Rahmi Kalaycıoğlu için Nisan 2013 tarihinde anma 
konseri düzenlendi.

- Nisan ayında, Rus Kültürü Festivali’nin kapanış konserinde operanın usta ismi 
Hakan Aysev, Rusya’nın pek çok ödül sahibi genç yıldızı Evgeniya Dushina, 
Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden, İtalya’nın ünlü operası “La 
Scala”da defalarca sahneye çıkmış olan Asude Karayavuz ve Moskova Çaykovski 
Devlet Konservatuarı Opera Tiyatrosu’nun başarılı sanatçısı Nikolay Efremov, 
Rengim Gökmen’in şefliğinde, CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde muhteşem bir 
buluşma gerçekleşti.

- Mayıs ayında radyo yayıncılığının 86. Yılı özel konseri, İstanbul Radyosu’nda 
düzenlendi.

- Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Oda Müziği konserleriyle başlattığı mü-
zik etkinliklerini Türk Müziği Konserleri serisiyle Mayıs 2013’de sürdürmeye 
başladı.

- Mayıs ayında, Rihanna, Diamonds Dünya Turu nedeniyle BJK İnönü 
Stadyumu’nda bir konser verdi.
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- Flamenkonun Efsane Gitaristi Paco De Lucia, CRR Konser Salonu’nda Mayıs 
ayında bir konser verdi. 

- Joe Satriani, 2013 World Tour kapsamında Mayıs ayının misafirlerindendi. 
Satriani hayranlarıyla İstanbul’da buluştu.

- David Guetta, Dünya Turnesi kapsamında Mayıs’ta Küçükçiftlik Park’ta bir 
konser verdi.

- Mayıs ayında Jolly Joker İstanbul’da Levent Özer Konseri gerçekleşti.

- Haydn, Wagner, Beethoven, Schubert temasıyla John O’Conor bir piyano resi-
tali verdi. Resital, Mayıs ayında Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşti. 

- Fransa’nın son dönem çıkardığı yıldızlardan dünyaca ünlü ZAZ Haziran’da 
Parkorman’da bir konser verdi.

- İngilizlerin tüm zamanların en çok satış rekorları kırmış grubu Pet Shop Boys 
Haziranda Life Park’ta bir konser verdi.

- DJ Tiesto, Haziran ayında, Parkorman’da hayranlarıyla buluştu.

- Beethoven, Liszt, Wagner’den eserler ile Jean-EfflamBavouzet piyanosuyla 
Haziran ayında Sakıp Sabancı Müzesi’ndeydi.

- 12 Ağustos-4 Eylül 2013 tarihleri arasında Bursa, İzmir, İstanbul’da Murat Boz 
ile Yenigün Yaz Konserleri düzenlendi.

- 82. İzmir Enternasyonal Fuarı 29 Ağustos - 8 Eylül 2013 tarihlerinde, Bülent 
Ortaçgil, Sefa Doğanay, Grup Seksendört, Gülşen,Grup Yeni Türkü, Işın 
Karaca, Atiye ve Özlem Tekin konserlerine ev sahipliği yaptı.

- Ağustos 2013’de dünyaca ünlü Roger Waters, The Wall konseriyle İTÜ 
Stadyumu’nda unutulmaz bir konser verdi. 

- 9 Eylül İzmir’in kurtuluş gününde Manga,Candan Erçetin konseri gerçekleş-
tirildi.

- Lana Del Rey, Eylül ayının öne çıkan konuğuydu. Rey, Küçükçiftlik Park’ta 
konserini verdi.

- Ekim ayında Alâeddin Yavaşca’nın 70inci Sanat yılı CRR Konser salonunda 
düzenlenen konser ile kutlandı.

- Ekim 2013’de İTÜ’lüler Türk Müziği Korosu’nun 40’ıncı Yıl Konseri’nde bu-
luştu.

- Ekim ayında Nida Tüfekçi özel konseri İstanbul Radyosu Mesut Cemil 
Stüdyosunda ölüm yıldönümü dolayısıyla gerçekleşti.

- İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 240. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde dü-
zenlenen Türk Müziği konseri, 21 Ekim Pazartesi günü Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

- Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 90. yılı etkinlikleri kapsamında 
İzmir Türk- Amerikan Derneği, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet 
Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu, TRT, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı sanatçılarından oluşan “Turkish Brass 
Ensemble Orkestrası” İzmir Türk-Amerikan Derneği konser salonunda Ekim 
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ayında Cumhuriyet Konseri gerçekleştirildi.

- Ekim ayında, Cumhuriyet’in 90. yılı kutlamaları çerçevesinde Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda düzenlenen ‘’Birlikte Yaşamak Konseri’’, farklı dinî cemaat-
lere mensup koroların muhteşem bir performansına sahne oldu.

- Türk Müziği’nin önde gelen solistlerinden Melihat Gülses, Ekim 2013’de 
Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluştu.

- Ekim ayında, Halk müziğine getirdiği modern yorumlarla dikkati çeken Karsu, 
Cemal Reşit Rey’de bir konser gerçekleştirdi.

- Kasım ayında TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın şeflerinden 
Kâmil Özler’in sanatla geçen 41 yılına adanan özel konser, TRT İstanbul 
Radyosu Mes’ud Cemil Stüdyosunda gerçekleşti.

- “Mevlana’nın Dilinden”, Ahmet Özhan’ın yorumuyla Şef İhsan Özer yöneti-
minde 50 kişilik orkestra ve semazenler eşliğinde 28 Kasım’da TİM Maslak 
Show Center’da gerçekleşti.

- Hz. Mevlana’nın 740’ıncıVuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Programı 7-17 
Aralık tarihlerinde Konya’da düzenlenen Şeb-iArus törenlerine yaklaşık 53 bin 
kişi katıldı. 

- Aralık 2013’de Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Ankara 
Yenimahalle Belediyesi işbirliğinde Cumhuriyet’in 90. Yılı Konseri düzenlendi

- Ayrıca 2013 yaz ayları boyunca devam eden Kuruçeşme Arena ve Cemil Topuzlu 
Açık Hava Sahnesi konserleri kapsamında pek çok konser verildi.

Müzik Yayını Yapan Radyo ve TV Kanalları

2013 yılının müzik yayını yapan yayın kuruluşları adına çok fazla bir değişiklik 
olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle radyo alanında yayın içeriklerinin belirli bir 
seviyeyi tutturamaması yayıncı kuruluşların yayın sürelerini doldurmak amacıyla 
müzik materyallerine sarılmasına neden oluyor. Yapılan yayının niteliğinden ziya-
de niceliğinin devreye girdiği bu yayıncılığın dışına çıkabilen yayın kuruluşları yok 
mu? Şüphesiz var. Özellikle Açık Radyo, NTV Radyo, TRT Nağme gibi yayın kuru-
luşları nitelikli programlara akışlarında yer veriyorlar. Özellikle TRT Nağme’den 
bahsetmek lazım. Klâsik mûsikîmizin çok fazla alan bulamadığı, bulsada garip 
aranjmanlarla ve geleneksel icra tekniklerimizin dışında farklı batılı sazlarla icra 
edilen eserlerin Türk Sanat Müziği olarak dinleyicilere aktarıldığı yapımları say-
mazsak elde çok fazla bir şey kalmıyor. TRT Nağme’nin bir ihtiyacı doldurduğu, 
bir boşluğu kapattığı aşikar. Hem musikimizin şarkı formu dışındaki eserlere yer 
verilmesi, hem bu eserleri besteleyen sanatkârların tanıtılması yıllardır bu alanda 
hasıl olan bir ihtiyacı gidermede önemli bir katkı oldu.

Bu sene dikkatimizi çeken yayın kuruluşlarını saymadan önce sıralamamızı 
yaygınlık, ulaşılabilirlik gibi genel kriterler üzerinden yaptığımızı aktarmalıyız.

- Kral TV

- Kral Pop TV
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- PowerTurk TV

- Dream TV

- TRT Müzik

- Âlem FM

- Show Radyo

- Radyo D 

- Best FM 

- Kral FM

- PowerTurk

- NTV Radyo

- Açık Radyo

- TRT Nağme

- TRT Müzik

- TRT FM

Radyo ve TV Programlarından Öne Çıkanlar

Müzik ağırlıklı yayın yapan ya da yayın akışlarında müzik programlarına yer veren 
yayıncı kuruluşların programlarında göze çarpan, içeriğini nitelikli yapmaya çalı-
şan yapımların olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Bu tür programlara örnekler:

TRT Müzik 

-  Müziğin Tutkusu (Mustafa Keser)

- Anılarınla Gel (Zerrin Özer)

- Işın Karaca (Başucu Şarkıları)

- Akşam Sefası

- Neşe-i Muhabbet (Bekir Ünlüataer)

- Sessizce (Cengiz Kurtoğlu)

- Alaturka Sevdalar (Aylin Şengün Taşcı)

- Yıldız Akşamı (Muazzez Ersoy)

- Türkü Yolu (Orhan Hakalmaz)

- Çerağ (Muzaffer Ertürk)

- Kanaviçe (Mircan Kaya)

NTV

- Makam Farkı Programı

- Söz ve Müzik Programı
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NTV Radyo

- Makam Farkı

- Stüdyo NTV

- Caz Tutkusu

- Radyo Sineması

- Long Play

Kanal 24 

-Elif Makamı 

Açık Radyo

- Alla Turca

- Harita Metod Defteri

- Dilden Dile Titreşimler

- Dünya Dönüyor

TRT Nağme

- Mûsikîye Dair (Doğan Dikmen)

- Saz ve Söz Meclisi (Fikret Karakaya, A. Aslım Görgün)

- Radyo Sanatçıları Konseri (Çiğdem Işık)

- TSM Radyo Sanatçıları Konseri (Yapımcılar: Çiğdem Işık, Sevtap Aksan, 
Melek Hancı, Sevilay Tunalı, Dilek Gülüser)

- THM Radyo Sanatçıları Konseri (Yapımcılar: Sanem Sumaytaoğlu, Eray 
Ergün)

- Bir Tutam Hasret (Cengizhan Sönmez)

- Ses Saz ve Gazel (Hüseyin İpek)

Yerel ve Uluslararası Müzik Yarışmaları

Eskilere bakıldığında gazetelerin ve yerel yönetimlerin yaptığı müzik yarışmala-
rından bugüne kalan isimleri hatırlayabiliriz. Şimdilerde ses ve müzik yarışmaları 
ya da bir diğer tabirle yetenek yarışmaları bir sektör olmuş durumda. TV’lerin 
raitinglerini lider noktaya çeken bu yarışmaların ayakta kalanı “O Ses Türkiye” 
yarışması. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği yarışma pek 
çok soruyu da içeriğinde barındırmasına rağmen yapılış amacını yeteri düzeyde 
gerçekleştiren bir yapım. Telifinin Hollanda’dan alınan “Voice” adlı şablona bağ-
lı olan yapım seçici jürisiyle de tabir yerindeyse tribüne oynayan bir yapım. Öte 
yandan seçici kurulun kendinden menkul seçim kriterleri üzerinden yapılan aday 
seçimleri ve ortaya çıkan profillerin algı yönetimlerinin kültürümüze ne kazandı-
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racağını çok uzun bir zaman geçmeden anlayabileceğimiz kanısındayız.

Öte yandan, 2012 yılından itibaren Eurovision Şarkı Yarışması’na katıl-
mayan TRT, bu boşluğu başka bir yarışmayla domine etmeye çalışıyor. Türk 
Dünyası Topluluklarının katılımıyla oluşan yeni yarışmanın adı: Türkvizyon Şarkı 
Yarışması. 2013 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri içinde yer 
bulan yarışma ciddi bir alâkayı topladı. Yarışmanın ne kadar başarılı olacağını 
zaman gösterecek. 

Müzik Dergileri

Müzik yayıncılığının ülkemizde çok köklü bir geleneği olduğunu söylemek zor. 
Özellikle geniş kitlelere ulaşan ya da uzun yıllardır devam eden bir müzik yayın-
cılığını söylemek ise imkânsız gibi… Son yıllarda birbiri ardına kapanan müzik 
dergilerini ifade etmek gerekirse müzik yayıncılığının ülkemizde ciddi sıkıntıları 
olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle, Roll, Billboard, Rolling Stone ve Dream Dergi 
gibi dergilerin kapanması bunun bir göstergesi…

Peki, neden tutmuyor ya da neden kapanıyor bu müzik dergileri. Özetlemek 
gerekirse:

1) Müzik yayıncılığı, başta web, yeni mecralara (cep telefonları ve tab-
letler) yani bir diğer tabirle digital alanlara olan gidişata uyum gös-
terilemedi.

2) İnternet yayıncılığı dergilerde yayımlanan haberleri web’e aktarmak 
olarak anlaşıldı. Üstelik internet kullanıcısına ve bu mecralara uy-
gun içerik üretilemedi. 

3) Dergilerde sadece satış rakamına odaklanıldı. Ne reklâm veren, ne 
de reklâmı satan içerik ve okur profiliyle ilgilendi. Oysa dünyada 
okur profili önemlidir. 

4) Popüler müzik dergisi yayıncılığında ibre sadece çocuklara ve genç-
lere hitap eden dergilere döndürüldü. İçerik zayıfladı. Promosyonlar 
günlük satış artışları sağladı, ancak bu reklâma dönmedi. 

5) Bu dergilerde özel pazarlama stratejisi geliştirilmedi. Bu tarz dergi-
ler bir paket(birden fazla yayın olarak) içinde pazarlandı. 

6) Editöryal olarak müzik dergilerine özgün,nitelikli içerik üretilemedi. 
Türkiye’de çok zengin bir müzik yelpazesi var. Bunun çok küçük bir 
bölümüyle ve popüler olan tarafıyla ilgilendi dergiciler.

Yukarıda sayılan hataların mevcut müzik yayıncılığını muhtevidiğer dergiler 
veya yayınlar için de ciddi sorunlar doğurduğunu söylemek gerekir. Yine de müzik 
alanında halen yayın yapan bazı yayınları şöyle sayabiliriz:

- Blue Jean, 

- Jazz, 

- Sound 
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- Kadem 

- Andante

- Musiki Dergisi (sanal ortamda yayınlanıyor)

Ödüller

Musiki alanında verilen ödüllerin teşvik edici bir model olması hedeflenir. Verilen 
ödüllerin hangi kriterlere göre verildiğinin bilinmesi gerekiyor. Bugüne kadar 
verilen musiki ödüllerinin neyi gözeterek verildiğini bilemiyoruz. Oysa bunun 
biliniyor olması hem ödülü veren kuruluşa, hem de ödüle bir itibar sağlayacağı 
aşikârdır. Biz yine de 2013 yılında verilen dikkate değer ödüllere bir göz atalım;

- Beyoğlu Belediyesi’nin, Türk Mûsikîsi Vakfı ile birlikte geleneksel hâle 
getirmeyi hedeflediği “Itri Klâsik Türk Musikisi Ödülleri”nin ilki, Aya 
İrini Müzesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı (İTÜ TMDK) Yılın Türk 
Mûsikî Kurumu dalında ödüle lâyık görüldü.

- Gönül Paçacı Türk müziğine katkılarından dolayıESKADER(Edebiyat 
Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği) tarafından ödüle lâyık görüldü.

- 1995 yılından beri Kral Müzik Ödülleri adıyla düzenlenen ve bu yıl Türkiye 
Müzik Ödülleri adını alan 2013 Türkiye Müzik Ödülleri sahipleri sırasıyla 
şöyle.

- En iyi çıkış yapan şarkıcı: Mehmet Erdem.

- En iyi özgün film müziği: Yıldıray Gürgen (Evim Sensin)

- En iyi özgün dizi müziği: Aytekin Ataş (Muhteşem Yüzyıl)

- En iyi Grup: Seksendört

- En iyi klip: Ziynet Sali - Her Şey Güzel Olacak

- En iyi proje: Orhan Gencebay’la Bir Ömür

- En iyi remix: Geri Dönüş Olsa - Emre Kınay

- En iyi düet: Soğuk Odalar - Emre Aydın - Gülden Mutlu

- En iyi enstrümantal albüm: Dönmez Yol - Erkan Oğur

- En iyi albüm: Es - Mustafa Ceceli

- En iyi kadın şarkıcı: Göksel

- En iyi erkek şarkıcı: Mustafa Ceceli

- En iyi single: Beni Biraz Böyle Hatırla - Emre Aydın

- En iyi şarkı: Türkân - Demet Akalın

Festivaller

Türkiye’de her yıl 100’den fazla festival düzenlenmektedir. Ülkenin hemen he-
men her kentinde ulusal festivaller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya 
gibi büyük kentlerde ise uluslararası kültür-sanat festivalleri gerçekleştirilmekte-
dir. Festivallerin en yoğun olduğu il, İstanbul’dur. En çok yerli, yabancı sanatçıyı 
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dinleyici ile buluşturan ve devamlılığı olan festival ise,İstanbul Müzik Festivali. 
Festivalin 41. “Zaman ve Değişim” teması etrafında, 4-29 Haziran tarihleri arasın-
da gerçekleştirildi.

41. İstanbul Müzik Festivali, aralarında Vadim Repin, MaximVengerov, 
ShlomoMintz, Mario João Pires, Khatia Buniatishvili, Magdelena Kozená, Kim 
Kashkashian, Sol Gabetta gibi isimler ile dünyanın önde gelen orkestralarından 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ve Münih Oda Orkestrası’nın da bulun-
duğu 500’e yakın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırladı.

2013 yılındaki diğer müzik festivallerini ise şöyle sıralayabiliriz;

- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Türkiye’nin tek gitar 
festivali olma özelliğini taşıyan 2. Uluslararası Antalya Gitar Festivali 12-16 
Şubat tarihleri arasında AKM’de gerçekleşti.

- Nisan ayında 3. Uluslararası Pera Müzik Festivali gerçekleşti.

- 30.Uluslararası Ankara Müzik Festivali; 4-30 Nisan tarihlerinde 18 ülkeden 
910 sanatçının katılımıyla gerçekleşti.

- Nisan ayında 8. Antalya Türk Müziği Günleri Etkinliğinde,5-7 Nisan 2013 ta-
rihlerinde, 29 Türk Sanat Müziği Korosu ve 16 Türk Halk Müziği Korosu olmak 
üzere toplam 45 Türk Müziği topluluğu sahne aldı.

- 2. Mersin Türk Halk Müziği Günleri, 8-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

- SANSEV (Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği) tarafından 
ilki düzenlenen “ İstanbul Çoksesli Korolar Festivali”, 03-05 Mayıs 2013 tarih-
leri arasında İstanbul’da gerçekleşti.

- 4. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 25 Haziran-8 Temmuz tarihleri ara-
sında operaseverlerle buluştu.

- 18. İstanbul Caz Festivali, 1-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti.

- 15 Temmuz’da “Bodrum Gümüşlük Klasik Müzik Festivali”, Antik Taş 
Ocağı’nda gerçekleşti.

- 12. Fanta Gençlik Festivali Ağustos ayında gerçekleşirken, festivalde Kenan 
Doğulu, Şebnem Ferah, Emre Aydın; Samsun, Adana, Malatya, İstanbul, 
Bursa, İzmir, İzmit, Denizli, Antalya, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa, 
Ankara, Tekirdağ ve Erzurum’da sahne aldılar.

- Ankara Armada Caz günleri Eylül ayında gerçekleşti.

- 8. Rock’n Coke Festivali, 6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.

- 4-8 Eylül tarihlerinde 14. İpsala Çeltik (Pirinç) Kültür ve Sanat Festivali ger-
çekleştirildi.

- Uluslararası Yarış Festivali, 7- 8 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Festivalde, 
Amerikalı rap sanatçısı FloRida ve Murat Boz Veliefendi Hipodrom’unda sah-
ne aldı.

- “10. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, Konya’da 22-30 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleştirildi.

- 2. Uluslararası Klarnet Festivali, 21-30 Eylül tarihlerinde düzenlendi.
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- Karşıyaka Festivali 18-20 Eylül tarihlerinde İzmir’de düzenlendi.

- Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, 25 
Eylül-12 Ekim tarihleri arasında 45 ayrı mekânda 50 konser, 3 panel, 6 atölye 
gerçekleştirerek 280 müzisyeni sevenleriyle buluşturdu.

Müzikaller

Geçtiğimiz yılın müzikaller yönünden çok verimli olduğu söylenemez. Format ola-
rak da Batı’da daha ziyade gündemde olan müzikaller ülkemizde pek rağbet gör-
mese de, İngiltere’de kesintisiz 12 yıldır kapalı gişe oynayan ve bugüne kadar 13 
milyondan fazla seyirciye ulaşan ünlü müzikal “We Will Rock You”, Mayıs ayında 
Ülker Sport Arena’da izleyicisiyle buluştu.

Albümler

2013’te albüm yönünden çok fazla çeşitlilik olduğunu söyleyemeyiz. Bunun en bü-
yük sebebini artık herkesin malumu olan internet ortamından her türlü müziğe 
ulaşılması olarak gösterebiliriz. Ülkemizde bu alanda hâlâ yeterli düzenlemelerin 
olmayışı, sektörün internet üzerinden bir pazarlama gayretine girmesine ve bir 
gelir elde edilmesine müsait olmaması bu çeşitliliğin oluşmamasına engel teşkil 
etmektedir. Yapım firmalarının ürün satışlarını arttırmak için geliştirdiği yeni 
yaklaşımlar yok mu? Tabi ki var. Örneğin, yeniden longplay ve plak satışlarına 
başlamaları buna örnek verilebilir. Piyasa şartlarının zayıf oluşu kurumsal yayın-
cılık yapan güçlü yapıları bu alanda da öne çıkartıyor. Örneğin TRT’nin arşiv seri-
sini ve özel sektörde ise Kalan Müziği buna örnek gösterebiliriz.

Bu sene TRT hem arşiv serisinden, hem de bünyesinde bulunan sanatçılara 
yaptığı albümler ile öne çıkıyor. Şimdi ayrım yapmaksızın geçtiğimiz yılın öne çı-
kan albümlerine bakalım: 

-  Nusret Yılmaz

- Tuğçe Pala

- Alp Arslan

- Melda Kuyucu Kılıç

- Dü-Şems Ensemble (The Sun of Both Worlds)

- Birol Yayla ve Aziz Şenol Filiz (Mektup)

- Ercan Irmak, Ara Dinkjian ve Hasan İsakkut (Hegira)

- Ahmet Turan Şan

- Abdülvahit Küzeci

- Ender Balkır (Ahir)

- Meydan-ı Aşk (Ahmet Şahin)

- Hüseyin İpek (TRT Arşiv Serisi 195 / Türk Tasavvuf Müziği’nden Seçmeler -5)

- Kütahya Türküleri (TRT-Kütahya Valiliği)
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- Çocuk Şarkıları (TRT Türk Sanat Müziği Çocuk Koroları)

- Fazıl Say (İlk Şarkılar)

- Hande Dalkılıç (Yukarı Fırat Ezgileri)

- Çağdaş Toprak (Renkler)

- Şevval Sam (Tango)

- Grup Yorum (Halkın Elleri)

- Cihat Aşkın ve Mehru Ensari (Minyatürler 2)

- Kubat (İyi Olacaksın)

- Mabel Matiz(Yaşım Çocuk)

- Ferman Toprak (Hayatı Tespih Yapmışım)

- İrem Derici (İki)

- Bengü (Saygımdan)

- Alex (Bir Hikâyem Var)

- Ziynet Sali (Gelemiyorum Yanına)

- Funda Arar Feat.ENBE (Hafıza)

- Tozan Alkan (Uçurumlar Arasında)

- Zakkum (Her Gün Sonbahar)

- Emre Altuğ (Hangimiz Tertemiz)

Kaybettiğimiz Sanatkârlarımız

Geçtiğimiz yıl da kaçınılmaz olarak bazı kıymetli sanatçılarımızı yitirdiğimiz bir 
yıl oldu. Alanlarında pek çok çalışmaya, esere imza atmış bu sanatçıların bir bö-
lümü yaşadıkları yıllar içinde gündemi tutan tartışmalara da vesile oldular.Kimisi 
arabeskle anıldılar, kimisi fantezi müzikle ya da Necati Yıldızdoğan ve Selahattin 
Erköse gibi enstrümanlarına olan hâkimiyetleriyle.

-  Fikret Karahan (Keman sanatçısı) 1925-11.01.2013

- Ferdi Özbeğen (Besteci ve ses sanatçısı) 1941-28.01.2013

- Müslüm Gürses (Besteci ve ses sanatçısı) 1953-03.03. 2013 

- Selahattin Erköse (Besteci ve ud sanatçısı) 1929-08.03.2013

- Nigar Uluerer (Ses sanatçısı) 1926-03.04.2013

- Necati Yıldızdoğan (Kanun Sanatçısı) 1937-27.06.2013

- Adnan Şenses (Ses sanatçısı)1935-25.12.2013

- Ayhan Sökmen (Besteci ve sanatçı)1929-30.12.2013

Nihayette

2013 yılı ülkemizin müzik iklimine ne bıraktı diye bir baktığımızda olağanüstü 
değerde bir çalışmanın öne çıkmadığını görüyoruz. Ne akıllarda kalan bir beste, 
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ne hafızalara kazınan bir ses ya da sanatçı görebiliyoruz. Resmî ya da sivil yüzler-
ce koroya ev sahipliği yapan kültür iklimimiz maalesef hâlâ kendini aşacak ya da 
kültürel iklimimizi ayağa kaldıracak yeni bir ürün veremiyor. Uzunca bir süredir 
kapatılması planlanan Kültür Bakanlığına bağlı koroların sadece kültürel unsurla-
rımıza sahip çıkması üzerinden geliştirilen varlık argümanı geldiğimiz nokta itiba-
riyle çok geçerli değil. Belki daha “devrimci” bir kültür politikasına ihtiyacımız var.

Yukarıda envanterini çıkarmaya çalıştığımız 2013 yılı müzik etkinliklerinin ye-
rel bazda yapılanlarına baktığımızda ki buna ödüller, yarışmalar dahildir. Ayağı 
doğru düzgün yere basmayan günlük plânlamalar üzerinden yapılmış çalışmalar 
olduğunu görüyoruz. Ülkemizde bulunan konservatuarların, akademik kurumla-
rın halen kendilerini ispat etme noktasında olan duruşları, yeterli ve nitelikli mü-
zik adamı ihtiyacını karşılamaktan uzaktır.

Geleneksel musikimizin sürdürülmesi, yaşatılması için yapılanlar da tatmin 
edici değildir. Özellikle Cami Mûsikîsi, Tasavvuf Mûsikîsi adı altında yapılanlar 
kişisel çabaları aşarak hâlâ konservatuarlarımızda bölüm başlığı dahi bulama-
mıştır. 2012 yılının Itrî Yılı olduğu hatırlanacak olursa, 2013 yılında bu yılla ilgi-
li akıllarda kalan birkaç polemikten başka bir şey yoktur. Şifahîolarak aktarılan 
mûsikîmizin geçmişten bugüne kalan yaşayan hafızalarını kalıcı kılmak için hâlâ 
doğru düzgün sistematik bir envanter çalışması bile yapılmamaktadır (Şahsi gay-
retleri hariç tutmak kaydıyla).

Tüm bu şartlar altında bu coğrafyadan yeni bir müzikal tını ya da yeni bir mü-
zikal kimlik üretmek daha uzunca bir süre mümkün gözükmemektedir. Itri’nin 
varlığını hâlâ tartıştığımız bu günlerde mûsikîmizin klasik kavramını bile yeniden 
konuşmak, kavramak ve anlamak zorundayız. Bu kavramı ve içeriğini doldurmak 
ve tasnif etmek zorundayız. Yeni nesillere bu kavramın içini dolduran bestekârları, 
sazendeleri, hanendeleri tanıtmak ve anlatmak mecburiyetindeyiz.

Doğru düzgün bir musiki tarihçesi yazamıyoruz. Çünkü Osmanlıca bilen musi-
ki tarihçilerimizin olmayışı ya da yeterli sayıda olmayışı bir tarihi perspektif sun-
mamıza engel oluyor. Musiki-Din, Musiki-Edebiyat, Musiki-Sosyoloji ilişkilerini 
hâlâ ne anlatabilmiş durumdayız, ne de çözebilmiş.

Bu şartlar altında, 2014 yılı ve sonrası musikimizde yeni bir atılım yapmanın 
gerekliliğini idrak etmenin kilometre taşı olması ümit edilir.Ümitsizlik kuyusuna 
düşmenin doğru olmadığının bilinciyle, yapılması gerekenlerin olduğunu görü-
yor ve bunların aynı zamanda bir fırsat barındırdığını düşünüyoruz. Ümidimiz 
bu hizmet fırsatlarının, musikinin kültürel varlığımızın yapı taşı olduğunun fark 
edilmesidir.
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2013 YILINDA TÜRK SİNEMASI
Faysal Soysal

2013 yılı, rakamsal olarak Türk sineması için hayli bereketli bir yıl oldu. 107 filmin 
85’i vizyon imkânı bulurken 20 civarı 2013 yapımı film de henüz vizyonda yer bula-
madı. Sonuçta en fazla yerli filmin vizyona girdiği bir yılı geride bıraktık. Şüphesiz 
bunda Türk sinemasının son yıllarda kazandığı pozitif ivme, marka değerindeki 
yönetmen ve oyuncu sayısındaki artış, Kültür Bakanlığının film endüstrisine ver-
diği desteğin kapsamlı hâle gelmesi ve tabi ki dizi sektörünün gerek iç, gerekse dış 
piyasada ciddi ekonomik kazançlar sağlaması etkili oldu. Bunların yanı sıra başka 
bir gelişme de vizyona giren filmlerin sayısındaki artışta büyük rol oynadı. 2013 yı-
lında birçok sinema salonu teknolojik olarak dijital gösterim formatına geçti. Yani 
artık yapımcılar pozitif kopya maliyetini bütçeleri içerisinde hesaplamak zorunda 
değiller. DCP (Digital Cinema Package) dediğimiz hard diskler ve yeni jenerasyon 
projeksiyonlar sayesinde sinema filmleri negatife dönüştürülmeden 2K ve 4K kali-
tesinde gösterim imkânı buluyor. Bu da filmlerin post-prodüksiyon maliyetlerinin 
düşmesi ve daha fazla sayıda kopya ile vizyona girmesi anlamına geliyor. Diğer 
boyutuyla yıllarca film üreten ve kopya basan laboratuarlar ve sinema salonların-
da pozitif makaralarla film gösteren cihazlar tarih olacak. Sinema için yepyeni bir 
dönem başlıyor. Yani artık Celal ile Ceren gibi bir film 600 kopya ile gösterime 
girebiliyor. Bunun yanında hiçbir şekilde gösterime giremeyen festival filmleri ya 
da arthouse dediğimiz filmler de, az sayıda kopya ile de olsa, gösterim imkânı bu-
labiliyor. 2005 yılında vizyona giren Türk filmi sayısı 29 iken bugün 85’e ulaştı. 
O yılın Türk filmleri için yıllık hasılat 72 milyon iken, bu yıl 300 milyon civarı bir 
hasılata ulaşıldı. Yerli filmler 2005 yılında yabancı filmlere göre sayıca yarı hası-
lata sahipken, bu yıl yerli filmlerin hasılatı yabancı filmlerin hasılatını tam ikiye 
katlamış durumda. Balkanlar ve Ortadoğu’da izlenen Türk dizilerinden gelen gelir 
ve katkılar ise kısa zamanda Türk sinema ve dizi sektörünün profesyonelleşmesine 
ve endüstrileşmesine imkân tanıyacak gibi görünüyor. Yani bu sektör üzerine ya-
tırımcılar daha rahat hesap kitap yapabilecek, bu hesaplar sonucu da yatırımlarını 
farklı boyutlar ve hikâyelerle şekillendirebilecekler.

Tablolar, rakamlar ve grafikler ne kadar güzel bir resim çiziyor değil mi? Ancak 
bir şey ne kadar büyük, görkemli geliyorsa gittiğinde de zararı o kadar büyük olur. 
Sonuçta başlangıçta önemli ve iyi gibi tasarlanan mekanizma yok olmaya yüz tut-
tuğunda onun açacağı boşluk da kendi yapı ve bedenine göre büyük, sorunlu ve 
bazen de kontrol edilemez olacaktır. Yani aslında Türkiye sinema sektöründeki bu 
hızlı büyüme ve sanayileşme / endüstrileşme temelde kendisinin var olma sebebi 
olan film sanatının, daha genelde ise Türk sinemasının yok olmasına ya da bu 
kadar cesur söyleyemezsek de zayıflama ve tökezlemesine sebep olacaktır. Aslında 
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büyüklüğü gösteren grafikler bile doğru okunduğunda böyle bir çıkarsamaya götü-
recek işaretler görülecektir. Yani aslında vizyona giren filmlerin yüzde 80’i, diğer 
yüzde 20’nin gişesini yapamıyor. Hatta yüzde 40’ı diyebileceğimiz bakanlık des-
tekli ve çoğu arthouse-sanatsal film kategorisindeki filmlerin izlenme payı toplam 
yüzdenin 10’unu bile karşılamaya yetmiyor. Bu da gittikçe, sinema salonlarının, 
dağıtımcıların ve hatta seyircinin eli yüzü düzgün, derdi ve meramı olan filmleri 
tercih etmemesine sebep olacak. Yakın bir dönemde o filmlerin unvanları film ol-
maktan bile çıkacak. Film diline ve yapısına uygunluk taşıyan asıl onlar iken başka 
şaklabanlıklarla çoğunluğun eğlencesi hâline gelen çalışmalar film diye salonları 
dolduracak. Bu gözle bakıldığında resim başka türlü okunacaktır. 2010 yılından 
sonra aslında Türk sineması film değerindeki özel çalışmaları yavaş yavaş kaybet-
ti. Filmin davası birkaç yönetmenin omzunda kaldı. Özel ve değerli filmlerin diğer 
çalışmalara oranı gittikçe düştü. Muhtemelen de Kültür Bakanlığı ya da daha özel 
güçlü şirketler, prestij ya da toplumsal kültürü ve ahlâkı koruma adına işin önü-
nü almazsa birkaç yıl sonra filmin hasını yapan yönetmenlerin eserleri vizyonda 
yer bulamayacak. Zira onları izlemek isteyen seyirci sayısının da gittikçe inkıraza 
uğradığı ortada.

2013 yılı yerli filmleri, esasında vizyondan ziyade, film festivallerinde tartı-
şıldı. Nitekim başarılı ve ödüllü bazı yapıtlar vizyon imkânı bile bulamadı. İşin 
hakikatine bakıldığında dünyada sinemayı geliştiren, film âşıklarına film yapma 
hevesi katan en büyük buluşmalar aslında film festivallerinde gerçekleşir. Sinema 
tarihinde birçok önemli film kendi zamanında vizyonda hiç dikkat çekmezken, 
hatta bazen yasaklanırken film festivalleri sayesinde bu filmler gerçek sevenleri-
ne kavuşup hak ettikleri yeri yıllar sonra alabilmişlerdir. Örneğin Tarkvoski’nin 
Ayna filmi kendi ülkesinde ancak 5 yıl sonra gösterime girebildi. İranlı Sohrab 
Şehidsales’in Cansız Tabiat filmi bir hafta bile gösterimde kalamazken yıllar sonra 
festivallerde üzerinde en fazla konuşulan filmlerden biri hâline geldi. Cannes’ın, 
Berlin’in, Venedik’in, Busan’ın, Locarno’nun, Fajr’in kendi ülkelerindeki sinema-
ya ve uluslararası bağımsız-sanat-arthouse filmlere katkıları inkâr edilemez. Bizim 
ülkemizdeki festivalleri masaya yatırmak istediğimizde bazı insanları üzüleceği su 
götürmez. O yüzden isim vermeden genel olarak bir değerlendirme yapmak istiyo-
rum. Gerek Antalya Film Festivali, gerekse İstanbul ve Adana Film Festivallerinin 
(Ankara ve Malatya daha küçük festivaller olduğu için onların kurumsal kimlikleri 
ile ilgili hâlâ oturmamış teamüller vardır. Bu yüzden bu iki festival için şimdiden 
bir çıkarsama yapmak doğru olmaz) yegâne gayelerinin Türk sinemasının estetik 
ve sanatsal değerini yükseltmek ve Türk sinemasına yeni isimler kazandırmak ol-
madığı ortada. Tersine o kadar muhafazakâr kurumlar hâline geldiler ki her yıl 
aynı gazete yazarlarının ve festival koordinatörlerinin eş-dostlarının karar meka-
nizmalarıyla belirli tarzda filmler seçiliyor ve belirli tarzda filmler ödüllendirili-
yor. Resmin daha büyük ve korkutucu tarafı ise bu filmlerin seçimlerini aslında 
burası dahi belirlemiyor. Avrupa ve modern dünya nasıl ki siyasi ve politik olarak 
Osmanlı’dan sonra bu topraklara bir rol biçtiyse ve ne zamanki bu rolün dışına 
çıkılan durumlar olduğunda, ülkemiz ekonomik, askerî ve sivil darbelerle kontrol 
altında alınmak istendiyse aslında modern dönemde bu rolün kapitalizme de hiz-
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met eden en büyük ayağı kültürel etkinlikler üzerineydi. Zira zihniyetin ve dinin 
değişmesi kuru kuruya rejimin değişmesiyle gerçekleşmiyordu. Cumhuriyet dev-
rimleri özellikle bu kültürel kimlik değişimi için büyük bir hareket noktasıydı ve 
bütün aydınlara ve sanatçılara yeni vazifeler düşüyordu. O zamandan bu zamana 
İsmet Özel’in deyimiyle bu vazifenin gömleğini bir tek şairler giymedi. Onlar harf 
devrimiyle kimliği değiştirilen Türkçeye ihanet etmeyerek memleketin ve milletin 
kimliğini ve köklerini kurtarma davasında 1960’a kadar bir şekilde başarılı ola-
bildiler. Yeni dünya düzeninin tezgahına ressamlarımız, müzisyenlerimiz, hatta 
romancılarımız ve hikâyecilerimizin birçoğu girdi; ama şairlerimizin büyük kısmı 
hiçbir zaman kontrol altına alınamadılar.

Şimdilerde bu kültürel kontrol mekanizması kapitalizmin de argümanları 
kullanılarak sinema üzerinden yapılmaya çalışılıyor. İşin kapitalizm ve kâr ekse-
nindeki gişe ve yığınlar hususuna biraz ileride değineceğim. Öncelikle Amerika 
ve özelde yeni Avrupa düzeni neden kültürel olarak Film Festivallerine bu kadar 
önem veriyor ona işaret etmek istiyorum. Adı uluslararası film festivali olan her 
festivali dikkatlice incelediğimizde bu ister Türkiye, ister Dubai, ister Lübnan, is-
ter Sarajevo, ister Sofia Film Festivali olsun, proje geliştirme aşamalarından tutun 
da post prodüksiyon desteği aşamalarına kadar bazı yabancı profesyonellerin ne-
redeyse her yerde görev aldıklarını göreceksiniz. Yani bunlar hangi ülkenin, neye, 
hangi filme ihtiyacı var aslında onu belirliyorlar. Tabi bunu sadece kendi saf ve 
iyi niyet içeren ve sanatı kalkındırma rüyalarının izinde belirlemedikleri ortada. 
Yani aslında dünya düzenini ve parasını kontrol etmek isteyen güçler kârlarını ve 
kavgalarını büyütmek için her ülkeye özel bir film-kültür-tüketim programı çizi-
yorlar. Örneğin İran hangi açıdan kârlarını azaltıyor, hangi durum onları gerek 
tüketim gerekse satış noktasında rahatsız ediyor? O yıl o konuda filmler yapılıyor. 
Örneğin molla rejiminden nefreti konu edinen filmler ya da fakirliği ve kızların 
köle gibi yaşadıklarını konu edinen filmler mi görmek istiyorlar, Festival yetkilileri 
üzerinden hemen haber uçuruluyor, senaryo geliştirme atölyeleri kuruluyor, film 
desteği başvuruları başlıyor. Türkiye’nin nesini beğenmiyorlar. Dindarlaşmasını 
ya da milliyetçi damarın kuvvetlenmesini mi? O hâlde sipariş hazır. Ermeni ve 
Kürt problemi ve eşcinsellik ile ilgili filmlerin sayısı birden artıyor. Rusya’da onla-
rı rahatsız eden ne? Doğrudan olmasa da dolaylı yoldan ülkenin siyasi ve kültürel 
ortamını rahatsız edecek bir şey yapmak mı lâzım? Hemen sol görüşü ve sosyal 
devlet anlayışını eleştiren ve liberalleşmeyi öven birkaç film, yabancı fonların da 
desteğiyle yapıma hazır hâle geliyor. Ortadoğu’nun en büyük eksiği ne, demokrasi 
mi? Onu engelleyen ne varsa hesap ediliyor ve o yıl Cannes Film Festivali bir Arap 
ülkesinden filmleri seçiyor. Seçiyor da ya film yoksa? Öyle bir ihtimal olmuyor; 
zira önceden siparişler verilmiş ve zaten filmler o gösterim zamanına hazır hâle 
geliyor. Dünya konjonktürü bütün az gelişmiş ve hiç gelişmemiş ülkelerde arzu 
ettikleri değişimleri gerçekleştirmek için daha önce silâh, ilâç ve politikayı kul-
lanırken şimdi maliyeti daha az ve hatta kendileri açısından büyük kârlara vesile 
olan ayrıca bir boyutuyla yaşam standartları açısından eğlenceyi de sağladıkla-
rı için medya aygıtlarını özelde ise sinema ürünlerini kullanmayı tercih ediyor. 
Olaya bu kadar komplocu bir gözle bakmak istemezdim; ancak 2005 yılından beri 
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festivallere gidip geliyorum. Tanık olduğum ve işittiğim hesaplar, tezgahlar hiçbir 
zaman objektif ve samimi bir sanat anlayışının mümkün olmadığı yargısına gö-
türdü beni. Memleketin insanları aç iken yanı başlarında yapılan festivallerde ya-
bancı konuklar için açılan sofralarda yapılan israflar, patlayan şampanya şişeleri, 
sabahlara kadar süren eğlence partilerinin sebep olduğu sosyal sınıf çatışmasına 
ise hiç girmek istemiyorum.

Konumuza tekrar dönecek olursak, 2013 yılında nasıl oldu da bu kadar çok 
sayıda film yapıldı? Yukarıda özetle anlatmaya çalıştığım hesaplar ve tezgahların 
eğer küçük bir doğruluk payı varsa Türkiye için kaygılanmaya başlarsak yeridir. 
Zira çok ciddi bir değişimin olduğu ya da olacağı aşikâr. Türkiye son 10 yılda bir 
yerden başka bir yere geldi. Bu hayır mı oldu, şer mi oldu onu zaman gösterecek. 
Ancak şehirlerimize sırf mimari açıdan baktığımızda, sokaklardaki insan ilişkile-
rine, manevi ve kültürel / geleneksel değerlere baktığımızda gelecekten umutlu 
olmak için pek de bir sebep gözükmüyor. Göreceli olarak zenginleşme, gelişme ve 
kalkınma diyorsanız evet bunlar bazı şeyleri daha doğru okumamıza imkân tanıdı; 
ancak bizden aldıklarını kimse hesap etmiyor.

Peki, ne oldu da birden filmlere, sinemaya bu kadar ilgi arttı? Türkiye edebiyat 
dergilerinin, şiir kitaplarının ve romanların cennetinden birden film cennetine dö-
nüştü? Bunu hükümet mi destekledi yoksa başka güçler mi? Cevap aslında basit. 
Tüketim alışkanları ve israf. Eskiden tüketim çılgınlığı ve doğanın tahribatı parça 
parça ilerliyordu şimdi ise teknolojik imkânlar arttığı için ve herkes her şeyden kısa 
sürede haberdar olduğu için, bu dejenerasyon daha hızlı yayılıyor. Tüketim, bütün 
bir toplumu ve kültürü yok edecek kadar topyekûn güçlere sahip şimdi. Biraz daha 
açalım. Kapitalizm bir ülkeye girdiği vakit her şeyden kâr etmeye bakar. İcabında 
kendi düşmanı olan unsurların bile tanıtımına ve satışına katkıda bulunur eğer 
ilerde onlardan gelir etme durumu varsa tabi. Bunu öyle kurnazca yapar ki kapi-
talizm başta birincil ve ilkel bağımlılık alanları açar (örneğin internete araştırma 
için girme) sonra en önemli amacına ulaşmak için türlü teklifler sunar: Ucuz, ca-
zip, şık, nefsin hoşuna giden tatlı güdüler yollanır fark ettirmeden, sonra da esas 
hedefe ulaşılır; kendini kontrol etmekten aciz hâle gelen doyumsuz, saldırgan bir 
nesil. Yani hakikatte doyuma ulaştıran hiçbir nesnesi yoktur kapitalizmin, aksi 
takdirde onun yerine koyacağı ve satışını yapacağı yeni ürünü satacak kimseyi bu-
lamayacaktır. Fast food mantığı gibi sinema da bu yüzden fast; ama ne ruhun, ne 
aklın açlığını gidermeyecek bir özelliğe sahip olmalıdır. Kitaplar, kıyafetler hatta 
eğlence sektörü, manevi haz mekânları bile bu şekilde değerlendirilir kapitalizmin 
bu büyük yeni projesinde. Haliyle yeni kapitalizm modern kentlerde parça parça 
ürün satma yerine insanı evinden çıkarıp AVM dediğimiz kutu şeklindeki tüke-
tim mekânlarına çağırır. Buralarda insan her yönden güvensiz olmasına rağmen 
hazindir ki kendini evinden bile daha güvende hisseder hâle gelmiştir. Halbuki 
buraları akıllı hırsızların dolduğu mekânlardır aslında. İnsan öyle bir soyulur ki 
en başta soyulan kişi bile hoşnut kalır bundan; ancak bir zaman sonra aynaya bak-
tığında anlar kendinden nelerin koparıldığını. Sökülen insani organlarının, akli 
muhakemenin, anlam haritalarının, acıya duyarlı merhamet hamurunun bir daha 
yerine gelmesi o kadar kolay olmayacaktır artık. Tüketim kralları AVM çarşıları-
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na gelen insanları tüketici ve para bırakıcı nesneler olarak görür. Ağzından girip 
burnundan çıkarak, her zaman, her şekilde, herkesten alınacak bir meta vardır 
sloganıyla yola çıkılır buralarda. Mağaza aralarında insanların dinlenmek için otu-
rabilecekleri banklar bulunmaz bu yüzden. Bir tek para ile çalışan masaj koltukları 
vardır köşelerde. Para atmadan oturduğunuzda sanki siz hırsızmışsınız gibi bir 
siren öter ve size ele verir. Dinlenmeden yol almalısınız ayakkabı ihtiyacınız yok-
tu; ama belki çorap, ütü, saksı, köpek yemi, mayo, vb. ihtiyacınız olabilir ilerde. 
Gelmişken almalısınız. Baksanıza herkes alıyor siz neden almayasınız. Sizin neyin 
eksik şu bilmem ne marka giyen topuklu güzle hatundan ya da İtalyan erkeklerine 
benzeyen gencin sıcak havada taktığı atkı neden sizde de olmasın vb… Bu tür iç 
hesaplar ister istemez hepimizin başına gelmiştir aslında.

Durum bu iken. Bu para tüccarı insanların sinema gibi geliri yüksek bir hiz-
meti dışarıda, nezih bir ortamlarda almalarına göz yumarlar mı? Oralarda ola ki 
sevgi, hikmet, bilgi ve tecrübe konuşulursa ne olur biliyor musun? Adamlar bir 
defa daha gidecek, bilmem kimin kaç yılda yaptığı, kimin oynadığı belli olmayan 
ve saatlerce felsefe ve varoluş sorgusu yapan filmleri defalarca izleyecek ve ardın-
dan durup uzun süre eleştirecek, değerlendirecek olursa ne olur? Bunlara en başta 
hemen ardında başka bir filmi, başka bir yiyeceği, kıyafeti ya da cinsel meta hâline 
getirdikleri kadınla yapılabilecek eğlence sektörlerinin hiçbirini pazarlayamaya-
bilirler. Hatta filmin de yorucu ve sarsıcı boyutu varsa akıl sahibi adam belki bir 
hafta onun üstüne başka bir film izlenmeyecektir. AVM sahiplerinin ve sinemaya 
sadece tüketim gözüyle bakan sistemin hoşuna gider mi bu?

Aslında tüketim problemi sosyolojik, psikolojik ve felsefik olarak tartışılmak 
istenmiyor bu ülkede. İsrafın haram olduğuna inanan insanların yaşadığı, hatta 
bir kısmının iktidarda olduğu ülkemizde gelişme ve kalkınma adı altında medya, 
teknoloji, sağlık, eğitim, inşaat, gıda, tekstil, kültür-sanat ve hatta dinî mekânlar 
ve organizasyonlarda bile israfa gidiliyor. Bütün bunlarda tükettikçe yeniden üret-
mek mecburiyetinde olduğumuz ve her yeni üretimde eskiye nazaran kaliteden 
ödün verdiğimiz ortada. Daha acı olan bu işten kimin ve kimlerin kazançlı çıktı-
ğını bilmemize rağmen alışkanlıklarımızdan vazgeçmek istemeyişimiz. Yani alış-
tırıldıktan sonra yuları nereye çekiyorlarsa oraya gitmeye hazır yaratıklar hâline 
geliyoruz gün geçtikçe. Herkesin de doyacağı ve barınacağı miktarda ihtiyacı gide-
rildiği için kimse ses etmiyor; ancak yarın yeryüzünün nimetleri bittiğinde ahlâk 
ve inanç değerleri rafa kaldırıldığı için insanların hayvanlardan daha aşağı şekilde 
birbirinin malına, namusuna ve varlığına kast edileceği ortada.

“Sinema”daki bu yoğunlaşmanın ve israfın aleyhine aslında özetle şunu söy-
lemeye çalışıyorum. Az; ama hakiki ve bütün zamanlara kalacak filmler yapılsın. 
Aslında sadece az film yapılmasın, az portakal ve domates üretilsin, az inşaat ya-
pılsın, az tavuk ve hayvan kesilsin, az yemek yenilsin, az içilsin, az giyinilsin, emek 
harcanarak, bilgi ve tecrübe ile ilim ve hikmet ile çalışılıp bir şeyler ortaya çıka-
rılsın.

Az film yapılmasının yolu tabi ki emir vermekten ve kanun çıkarmaktan geç-
mez. Akıllı ve ilgili insanlar ya biz bu sene 15 tane ciddi ve özel film izledik fazlası 
zararlı. Bakın yaparsanız gitmeyiz diye bir brifing verebilirler. Çok komik de ol-
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maz aslında bu durum. Şaka bir yana ehil insanlar göreve geldikten sonra bun-
ların oluşturacağı kontrol komisyonlarına bazı güçler ve imkânlar tevdi edilmeli. 
Örneğin AVM içerisinde sinema ve tiyatro açmak yasaklanabilir. Gişe filmlerinden 
elde edilen gelirin büyük kısmı sinema, tiyatro, edebiyat, mimarlık, el sanatları, re-
sim ve müzik eğitiminin verildiği fakültelere bağışlanabilir. Orada dünya ve mem-
leket insanının düşünsel, bilişsel, ahlâki ve metafizik dünyasına katkı sağlayacak 
eserlerin ortaya çıkması için teşvik mekanizmaları ve bağımsız destek fonları oluş-
turulabilir. Böylece hakiki ve saf sanat eseri ortaya koymak isteyen sanatçılar şu 
an Türkiye’nin duçar olduğu, memleketine, vatanına yabancı, Batılı festivallerin 
ve tezgâhların gölgesindeki ideolojik-muhalefet ve azınlık-eş/cinsellik-dinsizlik 
argümanlarının boyunduruğunda eserler vermek zorunda kalmayabilir. Bunun 
yanında resmî ideolojinin alkışçılığına da zorlanmamalı sanatçılar. Bunun önce-
kinden daha temiz bir tarafı yok. Sokağın ve kültürün kaynaşma mekânları olan 
alanlarda hem tiyatro, hem sinema, hem sergi mekânları olmalı. Bunların arala-
rında vatandaşların da ailece gidip geldiği kıraathaneler, kahvehaneler ve kafeler 
olmalı. Sanat bir kesimin elit çalışma alanı ve yerine göre güç gösterisi olmaktan 
çıkıp herkes tarafından tartışılabilen, paylaşılabilen ortamlara taşınmalı. Sinema 
sahibinin tek derdi izleyici sayısının çok olması olmamalı. Onu bu durumdan 
kurtaracak yöntemler geliştirilmeli. Sosyal devlet anlayışı geliştirilerek uzman ve 
liyakatli kişilerin uygun gördüğü özel filmler belirli sayıda ve seanslarda gösteril-
meye mecbur edilmeli. Sinema sahibi bundan bir zarar ediyorsa alınan vergilerle 
bu zarar telâfi edilmeli. Bunun yanında doğrudan üniversitelerin ve belediyelerin 
de sinemaları olmalı ve buralarda da iyi kalite şartlarında nitelikli filmler gösteril-
meli. Buralar daha çok tarihte önem arz etmiş filmlerin gösterimine yoğunlaşırsa 
güncel filmlerin kalitesini yükselteceği gibi seyircinin film okuma serüveninde de 
başka farkındalıkları yaratır. Yeni filmler daha çok çarşı pazara ve insanların kar-
şılığında bir bedel ödedikleri mekânlara taşınmalı. Buralarda mutlaka sinemanın 
yanında öz ve hakiki sanatlar yer almalı. Yalnız ve tek başına bırakılmamalı. Şiir, 
müzik, resim, hat, minyatür, mimari kendisine yol göstermeli.

Böyle bir girizgahtan sonra 2013 filmlerinin genel değerlendirmesine ardın-
dan da benim önemsediğim birkaç filmin eleştirisine geçebiliriz. Öncelikle şunu 
söylemek gerekir ki bütün filmleri sağlıklı değerlendirmenin yolu hepsine ciddi 
vakit ayırıp özenle izlemek gerekir. Harcanan emeği hesaba kattığımızda her film 
kendi yerinde özeldir ve bu anlamda saygıyı hak etmektedir. Sırf böyle bir eserin 
yapım süreci bile incelenmeye ve üzerinde konuşulmaya değer. Ancak söz konusu 
eserleri sübjektif olarak değerlendirmek zorunda olduğum için ancak sevdiğim ve 
kendimce izlemekten memnuniyet ve hoşnutluk duyduğum filmleri bahse konuk 
etmek istiyorum. Bunun dışında kalan filmlerin iyi ya da kötü olmasına zaten ben 
karar veremem. Box office de karar veremez. Hele ülkemizde eleştiri geleneğine, 
disiplinine ve kültürüne sahip olmayan sinema yazarlarının karar veremeyeceği, 
tecrübe ile ortada. Her filmin güzelliğine sonuçta yine kendi izleyicisi karar ve-
recektir. Filmi izleyenlerin sayısınca, filmin iyi ve güzel resmi ortaya çıkacaktır. 
Rakamsal olarak birinin diğerinden üstün olması bile, toplamda o filmin ne güzel-
liğine ne de kötülüğüne delil olabilir. 
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Öncelikle estetik ve sinemasal değeri olmamasına rağmen gişe rekoru kıran 
filmlerin adlarını anmakta yarar var. Madem bu filmler böyle yüksek seyirci top-
layacaktı neden daha önce kimsenin aklına bu fikirler gelmedi diye de sormadan 
edemiyor insan. Yani aslında Cem Yılmaz-Fundemental, Celal ile Ceren, Benim 
Dünyam, Hükümet Kadın 2, Düğün Dernek, Su ve Ateş, Kelebeğin Rüyası ve farklı 
dağıtım politikası ile Selam daha önceki yıllarda vizyona girmiş olsalardı hiçbir za-
man şu an elde ettikleri rakamları elde edemezlerdi. Toplumsal dönüşüm, kültürel 
kısırlaşma, kitap okuma oranındaki düşüş, şiir, resim ve müzikteki nitelikli işlerin 
sayısındaki düşüş, çocuklar ile yetişkinler arasındaki ilgi ve mevzuların birbirine 
sosyal medya çöplüğü üzerinden yakınlaşması vb. durumlar sayesinde herkesin 
yiyebileceği ürünlere ait tüketim açlığı yaygınlaştı. Bu da büyük sermaye sahiple-
rinin ve yatırımcıların iştahını kabarttı. İsraf toplumuna ve aslında fakirleşmeye 
seyreden ruh dünyamız, herkesin her şeyin ortalama ve hatta mümkünse aşağı 
derecesine razı olur hâle geldi. Nefsin, şehvetin ve kolaycılığın kursağındaki her 
şeyi zahmetsizce, ölçüp biçmeden cahil cesareti ile alıp sindirecekmişiz gibi yutu-
yoruz. Halbuki o daha hiçbir fayda sağlamamışken yerine başkası geliyor ve gerek 
bedenimiz, gerekse ruhumuzun üzerinde oynayacakları senaryoları oynayıp gidi-
yorlar. İnsanın tamamıyla edilgen hâle geldiği bu süreçte aslında hiçbir tüketici 
sonuna kadar bizde misafir kalmıyor. Bir şey daha tam yerleşecekken birden onu 
söküp atan başka bir fırtına geliyor. Yani beden ve şahsiyet sadece bizim olmaktan 
çıkmıyor, onu kullanıp sömürenin de elinde kalmayıp ikincil kullanımlara hazır 
hâle gelmiş oluyor. Bu yüzden daha önce kimsenin dönüp bakmayacağı esperile-
re gülüyor, cinsel içerikli konuşmalardan hazzediyor, ucuz aksiyon numaralarıyla 
eğleniyoruz. Hâliyle ortalama cehaletin ikonlarını yakalamış çalışmalar iyi gişe ya-
parken bir yeniliği, orijinalliği, hakikati ve güzelliği tasvir eden özverili çalışmalar 
görmezden gelinip geçiliyor. Yanlışlıkla bunlarla rastlaşma olsa dahi hemen terk 
edilmek isteniyor; zira bunlar sadece sıkıcı ve yorucu özelliklere sahip değiller, 
aynı zamanda vicdanımıza, hatalarımıza, sorumsuzluğumuza da dokundukları 
için konforumuzu bozma özelliğine sahipler. Uyuyan insanlığımızın uyanmasının 
modern dönemde, hele de herkesin bencilleştiği ve fırsatını bulduğunda menfaat 
için dostuna ihanet ettiği bir devrede, helal-haramın rafa kalktığı bir zamanda, 
kimsenin kendi şeytanının konforunu bozma lüksü yok. Oysa ki gün geçtikte hem 
kendimizden, hem çevre ve doğadan, diğer canlılardan, hakikatten ve güzel olan 
her şeyden zamanımızı, gelecek nesilleri ve dünyamızı mahrum bırakmış oluyo-
ruz.

Cem Yılmaz’ın tek kişilik performansı Fundemental’in video kaydı 300’e yakın 
sinema perdesinde izleyiciyle buluştu. Bunun film olmadığını bile bile 3.843.000 
kişi gidip bunu izledi. Sinema ve film camiası ise buna bırakın bir eleştiri getir-
meyi, olayı herkesten daha çabuk kabullenip tek kişilik oyunun tekrarını izlemeye 
gitti. Recep İvedik serisinin devamı niteliğinde olmasa da Şahan Gökbakar’ın tüm 
zamanların en yüksek kopya sayısına sahip filmi olan Celal ile Ceren tüm zaman-
ların en seviyesiz parodisi oldu. Öyle ki 2013’ün en fazla izlenen ikinci filmi oldu. 
Bu filmin gişe ve eleştirilerinden genel seyircinin seviyesinin ve algısının ne yöne 
aktığı hususunda ciddi ipuçları elde edildi. Bekarlığa Veda, Hükümet Kadın 2, Su 
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ve Ateş, Benim Dünyam ve Selam’ı düşündüğümüzde Kelebeğin Rüyası’nın Oscar 
adayı olduktan sonra ikinci defa vizyona girmesi ve 2.185.000 seyirci yapması bize 
nispeten umutlu verdi. Her ne kadar Kelebeğin Rüyası Türkiye’de pr ve reklâm 
bütçesi en yüksek filmlerden biri olduysa da kalitesinin adını andığımız filmlere 
göre çok daha iyi olmasına rağmen iki milyonun üzerinde seyirci alması başka 
bir açıdan şaşırttı. Bunda filmin güzelliğinden ve kalitesinden ziyade (eksiklerine 
rağmen) Yılmaz Erdoğan ve özellikle Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerinin etkisi tartı-
şılmaz. Şairlerin konu olduğu bir filmin bu kadar fazla izlenmesi bu yüzden ko-
nunun kendisinde ya da estetik güzelliğinde değil, isimlerinde aranmalı. Yine de 
Kelebeğin Rüyası Türkiye’de bir ilk olarak en fazla seyircinin izlediği, eli yüzü düz-
gün filmlerin ilki oldu diyebiliriz. Bu skaladaki hiçbir filmin kalitesinin ve güzelli-
ğinin Kelebeğin Rüyası’na yaklaşamayacağı ortada. Bu yönüyle ilk defa Hollywood 
standartlarında bir Türk filmi yapıldı diyebiliriz. Hatta posteri, kılık kıyafetleri ile 
oyuncuları, atmosferi, mizansenleri vb. birçok özelliğiyle Kelebeğin Rüyası aslında 
bir Amerikan filmi olma hüviyetinde. Bu yüzden de onu Oscar’a adaylığı en doğru 
film olarak değerlendirmek mümkün. Filmin sinema tarihi ve Türk sineması öze-
linde değerlendirilecek eksikleri ise ortada. O yüzden Kelebeğin Rüyası’nı ticari 
film özelinde değerlendirmek gerekir. Kurulan set, hazırlanan kostümler, döne-
min sahiciliği ve oyunculuklar, yapım ve hatta yönetmenlik her yönüyle ticari Türk 
sineması için ilkleri ortaya koydu denebilir. Hükümet Kadın 2’deki çekim tekniği, 
yönetmenlik, kostüm ve dekor ile mukayese edildiğinde Kelebeğin Rüyası’nın bir 
film, Hükümet Kadın serisinin kötü bir tiyatro olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Düğün Dernek filmi ise ucuz komedi filmlerindeki yüksek hasılat skalasına 
kısa sürede girdi ve son zamanların en yüksek hafta sonu tirajını yaptı. Bunlar işin 
komedi tarafı. Yüksek gişenin ikinci kuralı olan romantiklik ve ajitasyona baktı-
ğımızda ise birinciliği tabi ki Black-Siyah dizisinin Türkçe uyarlaması olan Benim 
Dünyam alıyor. Yıllardır bazen iyi, bazen kötü filmler yapan Uğur Yücel’den böyle 
bir çalışmanın gelmesi bir yönetmenin pazar şartlarına nasıl teslim olmak zorun-
da kaldığına iyi bir örnek. Her karesinde ajitasyonun sonuna kadar kullanıldığı 
ve seyirciye merhamet etmeden bütün gözyaşı silâhlarıyla saldırılan filmin etki-
si tabi ki komedi filmlerinin etkisinden sadece biraz daha fazla sürüyor ve kısa 
sürede sanki hiç izlememişsiniz gibi bir etki bırakıyor.Romantizmin biraz daha 
itidallisi olarak kabul edebileceğimiz Selam filmi ise bir misyonu omuzlamasına 
rağmen Türk sinema tarihinde en fazla izlenen film oldu diyebiliriz. Yönetmenlik 
ve oyunculuktaki eksiklikler, senaryodaki inandırıcılığı zayıf dramatik unsurlar 
bir yana, görev ve propaganda bilincinin her karesinde yoğunlaştığı film hizmet 
cemaatinin sahiplenmesiyle muhafazakâr çevrelerce en fazla izlenen film hâline 
geldi. 2.145.000 seyirci ile gişe hasılatında dördüncü sıraya oturan Selam filmi 
sayesinde sinemanın belalı tüketim boyutundan uzak duran iki milyon insan bir 
şekilde bu dünyaya adım atmış oldu. Zira bu seyircinin büyük kısmının iyi filme 
gitmediği ortada. Gitselerdi bu filmi izleyemezlerdi. Ancak cemaatteki görev bi-
lincine rağmen duyarlı ve bazı yönleriyle özel diyebileceğimiz insanların yolu bir 
şekilde sinema kapısına düştü ya, belki alışkanlık olur ve ileride daha iyi filmlerle 
karşılaşma şansları olur.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 245

2013’te ilk defa uzun metraj bir Türk animasyon filmi olan Ayas gösterime gir-
di. Belki bu filmle birlikte en azından Türk yapımı çizgi filmler sinemada izlenebi-
lecek. Çizgi filmlerin alt dünyasında aslında geleceğin algısının yaratılmaya çalı-
şıldığını hepimiz biliriz. Buna rağmen çaresiz kalındığı için yıllarca Batı algısının 
hâkim olduğu çizgi filmleri izlemek zorunda bırakıldık. Bu konu ile ilgili daha cid-
di çalışmaların yapılması gerekir. Ayas en azından bunun için bir ilk oldu. İlklerin 
eksikleri, kusurları, taklit unsurları tabi ki fazla olur. Animasyon pahalı bir alan 
olduğu için özel sektör dışında Milli Eğitim Bakanlığının ve Kültür Bakanlığının 
bu tarz projeler için özel desteklerinin olması gerekir, aksi takdirde çok izlensin 
diye bizim komedi ve romantik filmlerimizin kullandığı taklitler ve ucuz numara-
lar yeni neslin çocuklarını doyurmayıp ilgilerini başka alanlara kaydırır.

2012 yılından başlayan bütçeli savaş filmlerinin çekimi bu yıl da devam etti. 
Çanakkale Yolun Sonu iyi zamanlamasına rağmen beklediği gişeyi yapamadı. 
Çanakkale serilerinin içerisinde önceki yıl gösterime giren Çanakkale 1915 en 
fazla ilgi gören film oldu. Çanakkale Yolun Sonu filminin ise yapım olarak daha 
başarılı bir yapım olduğunu söylemek mümkün. Set ve kostüm tasarımıyla Türk 
sinemasında denenmemiş bir başarıya sahip olmasına rağmen oyunculuklardaki 
aksamalar ve hikâyenin sadece bir keskin nişancı üzerinden yürümesi, filmden 
beklentiyi karşılamaya maalesef yetmedi. Savaş filmleri serisinin içinde estetik ve 
sinematografik değeri en iyi olan yapım şüphesiz ki Sarıkamış 1915 oldu. Savaşın 
ve savaş sonrası psikolojik durumların köydeki birkaç insan üzerinden farklı bo-
yutlarıyla anlatıldığı film yapımındaki zorlukları da hesaba kattığımızda üzerinde 
konuşulmayı hak eden bir film. Savaşı göstermeden savaşı farklı boyutları ile his-
settiren film Sarıkamış 1915, donarak ölen askerlerimizin yasını kahramanlık duy-
gusuyla tutmasa da film dünyası açısından olayı başka yönleriyle düşünmemize ve 
değerlendirmemize imkân tanıyor.

Estetik değeri ve biricikliğiyle ön plâna çıkan daha özel filmler hakkında ko-
nuşmaya kalktığımızda ancak gişe sıralamasında 50. sıradaki filmlerden başlaya-
biliyoruz. Yani aslında önceki 50 film bir şekilde kâr ediyor; ancak sonraki 50 fil-
min çoğu zarar ediyor ve halbuki bu zarar eden filmler ruh, kalite, güzellik, teknik, 
doğruluk, yenilik açısından Türk sinemasını ayakta tutuyor. O hâlde esas önem 
vermemiz gereken filmler aslında gişe sıralamasında ikinci yarıdan başlayan 
filmler. İlk olarak Atalay Taşdiken’in Meryem filmine baktığımızda Taşdiken’in 
Kızkardeşim Momo’dan bir kere yönetmenlik, görsellik ve oyunculuk olarak daha 
ileriye gittiğini ve çıtayı yükselttiğini teslim etmek gerekiyor. İran filmlerine ben-
zemeyi ve romantikleşmeyi de bir kenara bırakan Meryem sade, doğal, yalın, 
Anadolulu anlatımıyla çok samimi duran bir film. Merkeze aldığı aşk hâdisesi ve 
Anadolu gerçeği, görsel büyüsünün altında yer yer ezilse de içimize derinlik ve 
doğallığıyla en güzel şekilde akmayı başarıyor. Başroldeki kızın oyunculuğu ise 
ayrıca takdire şayan.

2013 yılının Türk sineması adına biçimci değeri, özel yönetmenliği ve ortaya 
koyduğu felsefesiyle birlikte en övgüye değer filmi Reha Erdem’in Jin filmi oldu. 
Her ne kadar filmin arkasında Mars grubu sinema salonları ve dağıtım tekeli-
nin desteği varsa da gişedeki hezimeti zaten onun ne kadar iyi bir film olduğuna 
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delalet ediyor. Reha Erdem, şirketinin yaptığı reklâm filmlerinin yanında gerek 
plâstik, gerekse öz bakımından sürekli arzu ettiği filmleri yaptı. Diyaloglara ta-
şıdığı tartışmaya açık, yer yer rahatsız edici ve bazen de inandırıcı bulunmayan 
felsefik durumlara, ilk etapta garipsenen ses ve görsel efektlere rağmen Erdem’in 
filmleri zaman içinde hak ettiği yeri buluyor. Bu yönüyle Türk sineması için Ömer 
Kavur’dan sonra en önemli, en özel isimlerden biridir Reha Erdem. İnsan elinin 
değdiği doğanın, çocuklar için özellikle de bir kız çocuğu için nasıl tehlikeli bir 
hâle geldiğinin duygusunu çok başarılı sahnelerle izleyiciye adım adım hissetti-
ren Jin, yönetmenlik ve sinematografisiyle özel bir deneme. Dikkatli bakıldığında 
Reha Erdem hep denemeleri seviyor aslında. Her zaman başka bir tepeden bak-
mak istiyor dünyaya. O tepenin kendine ait değişik plâstiğiyle filmini ince ince yo-
ğuruyor. Ne bir gişe, ne bir ödül kaygısı var onda. Bu yüzden olabildiğince şiirsel, 
olabildiğince bağımsız davranabiliyor. Gerek Beş Vakit, gerekse de Hayat Var ve 
Kosmos’ta hep yeni renkleri, sesleri, kamera hareketlerini, oyuncu stillerini de-
nedi. Tabi ki iş deneme olunca profesyonellik bir kenara atılınca birçok eksiği de 
oluyor bu filmlerin. Erdem’in filmlerini bazen özel kılan da bu eksiklikler aslında. 
Eksiklikleri, kusurlarıyla bazı sanat eserleri bazen daha fazla içimizde yer ederler. 
Beş Vakit filmindeki kötü oyunculuklar, Kosmos’taki doğal ve inandırıcı gelme-
yen aforizma diyaloglar ve bağlantısız yan hikâyeler, Jin’deki neredeyse bütünüyle 
kötü ve vahşi olan erkek dünya, doğanın her yönüyle masum kabul edilmesi vb. 
gibi tartışmalı eksiklikler ve kusurlar bazen bilerek konulmuş gibi, bizi filme daha 
fazla çekiyor. Eksikliklerimiz arttıkça gittikçe mükemmelden korkuyoruz. O yüz-
den hem mükemmel eserlerin çıkması gittikçe zorlaştı, hem de mükemmel eserin 
kıymeti artık hiç bilinmez oldu yaşadığımız zamanda.

Yılın bir diğer orijinal filmi kendisini daha önceki absürt filmlerinden tanıdı-
ğımız Onur Ünlü’nün Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi oldu. Reha Erdem Hayat Var 
ile daha bütünlüklü bir yapı-öz ilişkisi kurarken Onur Ünlü de her ne kadar açık 
gedikleri olsa da aslında Beş Şehir filmi ile buna benzer sağlam bir öz-biçim den-
gesini kurabilmişti. Buna rağmen Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi de sinematografi 
kurallarının, hikâye anlatım kurallarının, oyunculuk edalarının, reel mantığın alt 
üst edildiği özel bir film. Onur Ünlü’nün şiirsel dünyasının modern dünyaya karşı 
böyle dağıtıcı, sarsıcı, meydan okuyan tavrı hareket noktası olarak güzel bir baş-
langıç kabul edilse de filmleri, Murat Menteş’in romanlarındaki gibi sonuç olarak 
toplamda başka bir dünya ya da ortak zemin kuramadığı için doğrusu sanat, sine-
ma ya da roman sanatı adına pek fazla gelecek vaat etmiyor. Yine de Onur Ünlü 
Beş Şehir ve Sen Aydınlatırsın Geceyi filmlerinde kendi sinema dilini olgunlaştı-
rarak en azından başkalarına benzememek, gerek festivallerin, gerekse gişe seyir-
cisinin ve dağıtımcıların ucuz ruhlarını okşamayarak sanatçılarımız adına onurlu 
bir davranış sergilemiş, filmleriyle de daha şimdiden Yeni Türkiye Sineması için 
ayrı bir yol ve kulvar açmıştır.

2013’te yine Türk Sinemasının ustalarından Derviş Zaim daha önceki üçle-
mesinden farklı olarak yeni üçlemesinin ilk filmi olan Devir filmi ile sinema se-
yircisini selâmladı. Filmde gerçek bir hikâye olan koyun yarışmasının belgesel-
kurmaca arası görüntülerinin aralarına Abbas Kiarostami’nin Close Up’ta yaptığı 
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gibi kurmaca sekanslar giriyor. Bu yönüyle gerek Derviş Zaim için gerekse Türk 
sineması tarihi adına yeni bir deneme ortaya çıkmış oluyor. Halihazırda minima-
list ve bağımsız sinema denilen olguların aslında çoktandır pratik olarak bu tarz 
noktalara taşınması bekleniyordu. Ancak gerek eleştiri geleneğimizin zayıflığı, ge-
rekse yönetmenlerimizin biçim konularında çok cesur davranmamaları, bu kav-
ramların sakız gibi dilimizde evrilmesine sebebiyet veriyordu. Bütün sanat filmleri 
de bu çerçevede değerlendirilince farklı tarz deneyen yönetmen ve yapımcıların 
ciddi yaklaşımları görmezden geliniyordu. Bu yönüyle Devir de Sen Aydınlatırsın 
Geceyi filmindeki gibi eleştirmenleri ve akademisyenleri ters köşeye yatırıp yeni 
bilgiler, yorumlar ve çağrışımlar ışığında filmlere yaklaşmalarına davetiye çıkaran 
bir film.

Çeşitli festivallerden iyi ödüllerle dönen Güzelliğin On Para Etmez, Hile Yolu, 
Saroyan Ülkesi, festivallerin ilgi odağı olan, azınlık problemleri üzerinden yeni 
bakış açıları ile hikâyelerini ortaya koymaya çalışan başarılı filmlerden. Yine de 
bu filmlerin konusunun ve duygusal-ideolojik duruşlarının estetik biçimlerinin 
önüne geçtiği ve esasında bu yönüyle övgü aldıkları ortada. Bu durum bu film-
ler için kaçınılmaz olarak her zaman var olacaktır. Söylem edebiyattan, incelikten 
uzak olunca söylediğiniz şey ne kadar önemli bir duruma işaret etse de genel ola-
rak bazı insanları üzdüğü, bazılarını sevindirdiği ortada. Tabi ki bu tarz konula-
ra değinmek kimilerini rahatsız edecektir. Ancak film sanatını düşündüğümüzde 
bu konuların daha çok belgesel türüne yakıştığı, oralarda daha nötr ve objektif 
olma durumlarının mümkün olduğu biçimler var. Film dediğimiz kurmaca hâdise 
sübjektif olmasa da öznel bir durum. Bu yüzden sinemada genelin duyguları ve 
fikirleri üzerinde zaman aşımı ve çağrışımsal etkiler bırakan atmosfer ve anlar ya-
ratma daha önemlidir. Makaleler, TV programları, tarihî belgeseller birçok sosyal 
hâdiseyi farklı boyutları ile almak için daha güçlü ve ölçülü argümanlara sahiptir. 
Buralarda intellect daha hâkimdir; ama sinemada şiirsel olan duygu ve acıdan yük-
selen feryat daha nevi şahsına münhasır ve takdire şayan bir durumdur. Sinema 
perdesi başkasına ait bir hayal ve rüyanın neredeyse yeryüzündeki bütün insanlar 
için yeniden tecrübe edildiği yerdir. Bunu başaran çok sayıda müellif-yönetmenler 
gördü tarih sırf birkaç önemli bir filme biraz daha dikkatli bir gözle bakılsa neyi 
kast ettiğimiz ortaya çıkacaktır… Tarkovsky, Sakurov, Bela Tarr, Angelopolous, 
Bahram Bayzai, Abbas Kiarostami, Ömer Kavur, Nuri Bilge Ceylan vb…

Şimdiki Zaman daha evvelden belgeselleriyle tanıdığımız Belmin Söylemez’in 
ilk uzun metraj filmi. Başarılı bir ilk film olan Şimdiki Zaman, doğal ve yalın bir 
anlatıma sahip. Film falcılık eksenindeki umut ve hayal kırıklıklarını farklı bir 
anlatım dili ile ele almış. Köksüz filmi İstanbul film festivalinde aldığı ödülden 
sonra birçok yabancı film festivalinde de gösterilen bir ilk film oldu. Deniz Akçay, 
filminde, aile içerisindeki rol değişimi sonucu yaşanan gerginlik ve beklentilerin 
evrilmesini başarılı bir dille anlatmış. Gözümün Nuru filmi ilginç kurgusu ve an-
latım tarzıyla Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu’nun hem yazdıkları, hem oyna-
dıkları, hem de birlikte yönettikleri bir film. Bir yönetmenin sinema tutkusunu çok 
özel bir durumla anlatmayı deneyen deneyci film yeni anlatım teknikleri deniyor. 
Filmde göz ameliyatı olan yönetmenin sinema tutkusu, hezeyanları beyazın ağırlı-
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ğındaki arka plânlarda zaman zaman da ekspresyonist dekorlarla farklı ve samimi 
bir üslûpla anlatılmış. Altın Koza Film Festivali’nden ödüllerle dönen Gözümün 
Nuru ekibi mütevazı sinema yolcuklarında daha güzel örneklerle karşımıza çıka-
cağa benziyor.

Ferit Karahan’ın önceki yıl Antalya Film Festivali’ne seçilmeyip birkaç fark-
lı kurgu denemesinden sonra bu yıl yine aynı festivalden en iyi film ödülü alan 
Cennetten Kovulmak tipik bir azınlık filmi olmasa da konjonktürdeki barış süreci-
ni iyi değerlendirdiği için festival jürisi tarafından övgü, eleştirmenler tarafından 
ise yergi aldı. Bir ilk film olarak reji hataları, oyunculuk problemleri taşısa da izlen-
meye değer bir hayli sahneyi de içeriyor. Festivaldeki bu başarısı ise ön seçici ku-
rulların ve hatta jürilerin ne kadar politik, ideolojik ve sübjektif davrandıklarının 
başka bir göstergesi oldu. Bu yüzden Türkiye’de festivallerden ödül alan filmleri 
ne çok yükseklere çıkartmalı ne de seçilmeyen ya da ödül almayan filmlerin estetik 
değerlerinin düşük olduğu kanısına varmalıyız. Film eğer özel ve orijinal bir eserse 
kendi yerinde, ağırlığınca kendi seyircisinin gönlünde değerlidir ve büyüktür.

İran asıllı yönetmen Ramin Matin’in ikinci filmi Kusursuzlar Antalya Film 
Festivali’nden ödülle dönen bir diğer film oldu. Festivallerin kurallarına çok iyi 
uyan bir konuyu güçlü oyunculuklar, yer yer özel espriler ve detaylarla ören yö-
netmeninin başarısını takdir ederken özellikle yabancı festival jürilerinin ho-
şuna gidecek bir konuyu seçtiği için de filme şüphe ile bakmadan edemiyoruz. 
Kusursuzlar’da kadın, Türkiye gibi muhafazakâr ülkelerde her zaman saldırıya ve 
cinsel sömürüye hazır bir nesne olarak çiziliyor. Hatta bir sahnede bu yüzden ka-
dın aynı şekilde erkekten intikam alıyor. Sadece bununla kalmayıp, kadının cinsel 
arzu ve isteklerinin, alışkanlıklarının, özgürlüklerinin hiçbir zaman hesaba katıl-
madığı ve değerli addedilmediği gibi bir yaklaşım üzerinden hikâye yükseliyor. 
Yine de Kusursuzlar konu açısından bu problemine, bazı Hollywood sahnelerinin 
benzerlerini taşımasına rağmen özellikle oyuncu yönetimi ve detaylardaki sağlam-
lık boyutuyla iyi bir yönetmen sineması kategorisinde değerlendirilebilir.

Köprüdekiler filmindeki kararsızlığı, hikâyenin toparlanamaması ve film sana-
tının ruhuna yakınlaşamayan Aslı Özge, Zeki Demirkubuz’un övgülerine rağmen 
maalesef Hayatboyu filminde de kendine ait bir anlatım dili ve sinematografi ku-
ramadı. Bağlantılar ve ilişkiler sayesinde sekiz ortak yapımcının ve Avrupa’nın en 
iyi fonlarının bir araya geldiği filmde yapım olarak da ortada bir başarı yok. Kaldı 
ki Van depremi sahnesi ise filmin esas hikâyesinde organik bir yer bulamayıp ek-
lenti gibi duruyor. Soyut anlam var etmek için ana karakterin girdiği rengarenk 
oda ise bir sembol olma özelliğinden çok, yeni film yapan gençlerin denemelerini 
andırıyor. Nispeten zengin sınıfa ait bir kadının cinsel olarak kendinden mem-
nun olmaması ve kocasının ilgisini uyandıramıyor oluşunun konu edildiği film 
ne olduysa filmin sonunda tekrar kocasının yakınlaşması ile bitiyor. Oysa ki ben-
zeri durum ve ayrılıkları çok iyi kotaran Antonioni’nin filmlerinde ve Nuri Bilge 
Ceylan’ın İklimler filminde kadının bu yalnızlığı varoluşsal hâle gelip güçlü bir 
evrensel boyuta taşınıyordu.

Adana ve Malatya Film Festivallerinden ödüllerle dönen Yozgat Blues, Mahmut 
Fazıl Coşkun’un ikinci film. Hayatta sürekli kaybeden rolünü oynayan orta yaşın 
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üzerindeki Yavuz için bir umut ışığı olarak Yozgat turnesi beliriyor. Ders verdiği 
öğrencilerinden Neşe ile çıktığı yolculukta Neşe ile arasındaki ilişkiyi netleştirmi-
yor / netleştiremiyor yönetmen. Hikâye karşılıksız bir aşkın izini sürecek derken 
tamamıyla Yavuz’un o kaybetmek istemeyen, çırpınan karakterinin detaylarına 
tanık oluyoruz. Neşe orada evleneceği bir berber çırağı bulurken filmin sonun-
da Yavuz da peruğunu çıkarıp kendi kaybeden yüzüyle yüzleşmeye karar veriyor. 
Yine dönüp dönmemekte kararsız kalıyor. Filmde aslında ne Yozgat, ne blues, ne 
de birçok eleştirmenin yere göre sığdıramadığı taşra var. Filmde esas olarak aslâ 
kaybetmek istemeyen, detaycı, inatçı Yavuz’un son çırpınışları ve bundan haber-
siz olan ya da buna kulağını kapatan kadın ka-
rakteri var. Filmin en önemli başarısı aslında 
üzerinde konuşulan detayların dışında, sağ-
lam şekilde duran yönetmenlik. Yönetmenin 
mizansen ve atmosfer var etme yeteneği ve 
doğal oyunculuk yönetimi kendini her plânda 
hissettiriyor. Eksiklikleri ise mekânları ve ka-
mera açılarını mizansene göre yerinde ve doğ-
ru kullanamama durumları, yan karakterlerin 
başrolün gölgesinde çok zayıf kalması. Yan 
hikâyeciklerin ana hikâyeyi tam olarak destek-
leyememesi ise senaryonun eksiklerinden bir 
tanesi.

2013’ün diğer önemli filmlerini isim olarak 
sayacak olursak; Küf, Lal, Yük, Karnaval, ve 
Rüzgarlar. Bunların dışında 25 Ekim 2013’te 
vizyon gösterimi gerçekleşen Üç Yol üzerine 
de bir şeyler yazmak isterdim. Ancak filmi ben 
yazıp-yönettiğim için ve objektif olamayacağım için herhangi bir yorumda bulun-
mayı uygun görmüyorum. Tüm filmler için söylediğim şey Üç Yol için de geçerli. 
Film, filmi izleyenin bakışı ve dünyasıyla anlam kazanır. Başkalarının yorumları 
ve ödüllerin ışıkları ile film aydınlandığı gibi bazen kararır da. Film neyi hak edi-
yorsa Allah o nasibi karşısına çıkarsın.

Adını andığımız yapımlar dışında gözümüzden kaçan filmler de olmuştur şüp-
hesiz. Burada onların isimlerinin anılmamış olmasını, benim eksikliğime yorul-
masını temenni ederim.
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Sinemamız 2013’te ticari sinemanın en güvenli alanı olan komedi ve dramlarla ba-
şarı grafiğini yükseltti. 88 filmin gösterime girdiği 2013’te son 30 yılın en yüksek 
bilet satışı gerçekleşti. Yıl boyunca kesilen bilet sayısı 47 milyon 300 bini buldu. 
Cem Yılmaz’ın CM101MMXI Fundamentals gösterisi 3 milyondan fazla seyirci çe-
kerken yıl sonunda vizyona giren Düğün Dernek, Cem Yılmaz’ın geride bırakarak 
2013’ün gişe rekortmeni oldu.

Bu yılın en çok izlenen filmleri arasında ilk onda dokuz Türk yapımı film yer aldı. 
Yılın ilk günlerinde vizyona giren, 296 kopyayla pek çok sinemada gösterilen 
CMYLMZ Fikir Sanat şirketinin yapımcılığını üstlendiği stand-up komedi ‘CM101 
Fundamentals’  vizyonda kaldığı 27 haftada 3 milyon 744 bin 836 seyirci sayısına 
ulaştı.

En çok izlenenler listesinde sürpriz yapan film ise Selçuk Aydemir’in yönettiği, 
başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış 
Yıldız’ın paylaştığı  Düğün Dernek oldu. Filmin seyirci sayısı beş milyonu aştı.

Togan Gökbakar’ın yönettiği, başrollerini Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola’nın 
paylaştığı Celal ile Ceren, Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz 
Erdoğan, Belçim Bilgin Erdoğan’ın oyuncuları arasında yer aldığı Kelebeğin 
Rüyası, Levent Demirkale’nin yönettiği Fatma Karanfil,  Burçin Abdullah, 
Yunus Emre Yıldırımer’in oynadığı Selam, Erol Özlevi’nin yönettiği, Engin Altan 
Düzyatan, Sinem Kobal, Sedef Avcı’nın oynadığı Romantik Komedi 2: Bekarlığa 
Veda, Hükümet Kadın serisinin filmleri, Uğur Yücel’in yönettiği Beren Saat, Uğur 
Yücel, Ayça Bingöl’ün oyuncu kadrosunda yer aldığı Benim Dünyam 2013’ün en 
çok izlenen yapımları oldu.

Seyirciyle Buluşan Filmler 
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Karaoğlan, Celal ile Ceren, G.D.O Kara Kedi, Hükümet Kadın, Mutlu Aile Defteri, 
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Taş Mektep, Kelebeğin Rüyası, Neva, 
Hititya: Madalyonun Sırrı, Oflu Hoca Büyük Takip, Zerre, Gelmeyen Bahar, 
Eve Dönüş: Sarıkamış 1915, Çanakkale: Yolun Sonu, Aşk Kırmızı, Mahmut İle 
Meryem, Sabit Kanca, Umut Üzümleri, Kuma, Bir Hikâyem Var, Selam, El-Cin, 
Karayel Poyraz, Şeytan-ı Racim, Yabancı, Hile Yolu, Devir, Ferahfeza, Evdeki 
Yabancılar, Gözümün Nuru, Güzelliğin On Par’etmez, Hayat Boyu, Jin, Küf, Mavi 
Dalga, Meryem, Özür Dilerim, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Şimdiki Zaman, Soğuk, 
Toprağa Uzanan Eller, Yarım Kalan Mucize, Yozgat Blues, Yük, Tamam Mıyız?, 
Büyük Sürgün, Benim Dünyam, Su ve Ateş, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Karnaval, 
Öyle Sevdim Ki Seni, Günce, Rüya Gibi, Hükümet Kadın2, Düğün Dernek, Patron 
Mutlu Son İstiyor , Erkekler.

Nuri Bilge Ceylan’a Rekor Destek

Kültür Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu 2013 yılında çeşitli dallar-
da yapılan 1147 başvuru projesini değerlendirdi. Kurulda 59 Belgesel Film 
Yapım projesine toplam 1.994.700 TL, 4 Animasyon Film Yapım projesi-
ne toplam 80.000 TL, 30 Kısa Film Yapım projesine toplam 288.000 TL, 
26 Senaryo-Diyalog ve Yazım Geliştirme projesine toplam 257.500 TL,  
15 Film Yapım projesine toplam 5.833.646 TL, 7 İlk Filmini Gerçekleştirecek 
Yönetmen projesine toplam 1.900.000 TL olmak üzere sektöre toplamda 141 
proje için 10.353.846 TL destek verilmesi kararlaştırıldı. Nuri Bilge Ceylan’ın Kış 
Uykusu isimli projesi, 750.000 TL ile bugüne kadar verilen en yüksek desteği alan 
film oldu. Yüksel Aksu’nun İftarlık Gazoz isimli filmine ise 624 bin TL destek çık-
tı. Ayrıca desteklenen filmlerde görme özürlüler için sesli betimleme seçeneği, işit-
me özürlüler için ise Türkçe altyazı seçeneği kullanılması yönünde “tavsiye kararı” 
alındı.

Destek Kriterlerinde Vizyon Şartı

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı “Sinema Filmlerinin Desteklenmesi” 
yönetmeliğinde bir dizi değişiklik yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenle-
meye göre, yapım desteği sağlanmış sinema filmi projesinin senaryosunda proje 
bütünlüğünü bozacak nitelikteki esaslı değişiklikler olması ya da senarist değişik-
liği hâlinde Destekleme Kurulu’nun veya bakanlığın onay vermesi zorunlu olacak. 
Ayrıca destek verilen sinema filmlerinin, “+18” ibareli olması durumunda bakan-
lık filme sağladığı desteği geri alacak. Yönetmelik değişikliğine göre, destek alan 
sinema filmleri, mutlaka Türkiye’de vizyona girmek zorunda olacak.

Ülke içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler yönetmelikte öngörülen hükümler 
çerçevesinde destek başvurusunda bulunabilecek, yabancı yapımcılarla gerçekleş-
tirilecek ortak yapımlarda yönetmen için bu koşul aranmayacak.

Emek Sineması Yenileniyor
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İstanbul’un eski sinemalarından biri olan ve Emekli Sandığı tarafından Kamer 
İnşaat’a kiralanan Emek Sineması’nın da içinde bulunduğu Serkildoryan bina-
sı yıkıldı. Binanın yıkımından bir ay kadar önce İstanbul Film Festivali’nin baş-
ladığı günlerde protesto eylemleri gerçekleştirildi. Sinema alanında çalışan pek 
çok sivil toplum kuruluşunun ve tanınmış oyuncuların da eylemlere destek ver-
di. Öte yandan Serkildoryan binasını yenileyen Kamer İnşaat’ın yetkilileri Emek 
Sineması’ndan sökülen tarihi sahne dekorunun restorasyon işlemlerinden geçiri-
leceğini açıkladı. Yeni yapılan binada Emek sineması birebir ölçülerde ve orijinal 
süslemeleriyle yeniden hayat bulacak. Yeşilçam’ın usta isimlerinden Necip Sarıcı 
ise Emek sinemasının uzun yıllardır tadilat görmediğinden ve bakımsızlıktan do-
layı çökme tehlikesi bulunduğunu belirterek, “Yıkılmasaydı, yıkılacaktı” sözleriyle 
tartışmaya son noktayı koydu.

Sinemacılar Gezi’de Saf Tuttu

Taksim Gezi Parkı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapmak istediği düzen-
lemeye karşı çıkan sivil toplum kuruluşları tarafından Mayıs ayının son haftasında 
başlatılan eylemler, hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Sinema ve dizi sektö-
ründeki çok sayıda oyuncu, yönetmen ve senaristin ülkedeki hiçbir siyasi olayda 
göstermediği dayanışmayı göstererek Gezi Parkı’nı doldurduğu ve ağaç nöbeti tut-
tuğu eylemler Mehmet Ali Alabora’nın “Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, 
sen hâlâ anlamadın mı? Hadi gel” twetiyle yön değiştirdi. Karşılıklı olarak gerilimi 
tırmandırıcı açıklamalar yapılması üzerine İstanbul’da başlayan sokak çatışma-
ları pek çok şehre yayıldı. Bir tür darbe girişimine dönüşen Gezi protestolarının 
ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran’da Gezi Parkı olaylarıy-
la ilgili oluşturulan bir grubu AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Başbakan 
Erdoğan, daha sonra bazı sanatçılarla da görüştü. Grupta tiyatro sanatçısı Ahmet 
Mümtaz Taylan, akademisyenler Prof. Dr. Betül Tanbay, Prof. Dr. Hale Çıracı 
ve İpek Akpınar, yönetmen Kutluğ Ataman, öğrenciler Nil Eyüpoğlu, Zülfikar 
Kürüm, sanat yönetmeni Rumeysa Kiger, mimar Selva Gürdoğan, sosyal medya 
uzmanı Zehra Öney ve sosyal paylaşım sitesinde Başbakan Erdoğan’a hitaben Gezi 
Parkı olaylarına ilişkin mektup yazan Bülent Peker yer aldı. Başbakan Erdoğan 
ertesi gün de Gezi Parkı odaklı gelişmeleri değerlendirmek üzere bir grup sanat-
çıyla bir araya geldi. Erdoğan, sanatçı Hülya Avşar ile görüştükten sonra Taksim 
Dayanışması’ndan TMMOB Başkanı Eyüp Muhcu ve Semt Dernekleri Sözcüsü 
Cem Tüzün, sanatçılar Sunay Akın, Yavuz Bingöl, Ceyda Düvenci, Halit Ergenç, 
Sertap Erener, Mahsun Kırmızıgül, Nebil Özgentürk ve Ali Sunal’ın yer aldığı he-
yeti kabul etti.

Gezi Parkı’nın “özgür ruhu”nun sınırlarını görmek açısından olup bitene fark-
lı bir mesafeden bakan isimlerden yönetmen Kutluğ Ataman, Star gazetesinden 
Gülcan Tezcan’a verdiği röportajında gezi sürecinde maruz kaldığı mahalle des-
potizmini anlattı. Ataman’ın “Gezi ruhu diye aslında olmayan bir ruh hâli üzerin-
den sivil bir eylem gelişti. Ancak bu Türkiye’ye has değildi. Orijinal değildi. Hatta 
Türkiye’de bir ilk diyenlere de katılmıyorum: Beyaz Türklerin korku ve hezeyan-
ları fazlasıyla ortaya çıktı. Küskün olduklarını, memnun ve mesut olamadıklarını 
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gördük. Türkiye artık Nişantaşı ve Kadıköy değil. Hâliyle birikmiş kızgınlıklar ve 
kendi özelimde bana yaşatılan profesyonel kıskançlıklar varmış. Gezi’nin getirmiş 
olduğu özgürlük illüzyonunda bunlar açığa çıktı. Bu acınası faşist uygulamalar 
sadece benim hayatımda değil, hemen herkesin hayatında etkili oldu. (...) Biz de-
mokratlar bu ülkede hep iyiyi ve güzeli isteyerek barışçı protestolarla yola çıktık. 
Ama arkasından hep başka oyunlar tezgâhlandı. Benim için Taksim meydanına 
ulusalcı ve terör destekçisi grupların çıkması sonucu olay zaten bitmişti. Gezi, 
kendimizi ayrıştırıyoruz, dedi; ama bu doğru değil. Ben oradaydım. Atatürk’ün as-
kerleriyiz diyenler, TGB, Kaldıraç, DHKP-C’den tutun da sabahlara kadar içki içip 
mavra yapan 50 yaş grubu eski-yenik-yeni-romantik solcu sanatçılarımıza kadar 
herkes oradaydı. Kürtleri dövmeye kalktılar. Küfür, seksizm, lümpen davranışlar 
gırla gidiyordu” şeklindeki sözleri Gezi ruhunun gerçekte ne kadar özgürlükçü ol-
duğunu da gözler önüne serdi.

32. İstanbul Film Festivali

Başkanlığını Peter Weir’in üstlendiği Altın Lale Uluslararası Yarışma Jürisi’nde 
Screen International dergisi yazarlarından Mark Adams, yönetmen Sebastian 
Lelio, oyuncu Simin Fatemeh Motamed Arya ve yönetmen Malgoska Szumowska 
yer aldı. Bu yıl 13 filmin yarıştığı Uluslararası Yarışma’da Altın Lale Ödülü’ne 
Lenny Abrahamson’un yönettiği What Rıchard Did / Ne Yaptın Richard layık 
görüldü. Jüri Özel Ödülü, Bruno Dumont’un yönettiği Camille Claudel 1915 adlı 
filme verildi.

Altın Lale Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen Tayfun Pirselimoğlu 
üstlendi. Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi’nde Montpellier Uluslararası Akdeniz 
Filmleri Festivali Direktörü Jean-François Bourgeot, Cine+Club, Classic&Star 
ve Famiz kanallarının direktörü Bruno Deloye, ressam Komet ve oyuncu Nihal 
Yalçın yer aldı. Ulusal Yarışma’da En İyi Film dalında Altın Lale Ödülü’ne, Onur 
Ünlü’nün yönettiği Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi layık görüldü. En İyi Yönetmen 
dalında Altın Lale, Hayatboyu filminin yönetmeni Aslı Özge’ye verildi. Onat Kutlar 
anısına verilmeye başlanan Jüri Özel Ödülü’ne Derviş Zaim’in yönettiği Devir 
filmi layık görüldü. En İyi Kadın Oyuncu ödülü Özür Dilerim filmindeki rolüyle 
Sema Poyraz’ın oldu. En İyi Erkek Oyuncu, Yozgat Blues filmindeki rolüyle Ercan 
Kesal oldu.

Ulusal Yarışma’da En İyi Senaryo Ödülü, Sen Aydınlatırsın Geceyi filmiyle 
Onur Ünlü’ye verildi. En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü, Hayatboyu filmiyle Emre 
Erkmen’in oldu. 

En İyi Özgün Müzik Ödülü’nü Soğuk filmiyle Murat Başaran, En İyi Kurgu 
Ödülü’nü Sen Aydınlatırsın Geceyi filmiyle Emre Boyraz kazandı. Festival’de Seyfi 
Teoman En İyi İlk Film Ödülü Köksüz filminin yönetmeni Deniz Akçay Katıksız’ın 
oldu.

24. Ankara Uluslararası Film Festivali
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24. Ankara Uluslararası Film Festivali Ödül Töreni’nde Büyük Ödül, yönetmen-
liğini Emin Alper’in yaptığı Tepenin Ardı adlı filme gitti. Seçiciler Kurulu Özel 
Ödülü Babamın Sesi filmiyle Orhan Eskiköy’ün olurken Tepenin Ardı En İyi 
Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerine değer bulundu. Mahmut Tali Öngören 
En İyi İlk Film ödülü Güzelliğin On Par’ Etmez ile Hüseyin Tabak’a verildi. Sanem 
Öge Şimdiki Zaman ile En İyi Kadın Oyuncu, Feza Çaldıran Yük ile En İyi Görüntü 
Yönetimi ödülünü adlı. Evdeki Yabancılar filmi ise En İyi Sanat Yönetimi, En İyi 
Özgün Müzik, Umut Veren Yeni Senaryo Yazarı ödülleri ile ayrıldı Ankara’dan. 
Festival’in En İyi Kurgu ödülü Güzelliğin On Par’ Etmez filminden dolayı Christoph 
Loidl’a, Umut Veren En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Güzelliğin On Par’ Etmez fil-
mindeki rolüyle Abdülkadir Tuncer’e verildi.

Festival’in Ulusal Belgesel dalındaki ödül dağılımı da şöyle gerçekleşti: En İyi 
Film: Bülent Öztürk - Beklemek, En İyi Yönetmen: Ebubekir Çetinkaya - Yuva, En 
İyi Görüntü Yönetmeni: Halil Aygün - Dom, En İyi Konsept / Senaryo: Müjgan 
Taner - Bir düş-tü Sulukule, En İyi Kurgu: Müjgan Taner - Bir Düş-tü Sulukule, 
Jüri Özel Ödülü: Nejla Demirci - Gündöndü.

50.Uluslararası Antalya Film Festivali

50. Altın Portakal Film Festivali’nin en iyileri Cennetten Kovulmak ve Kusursuzlar 
oldu. Festival’de En İyi Film ödülünü Cennetten Kovulmak ve Kusursuzlar filmleri 
paylaştı. Zeynep Çamcı En İyi Kadın, Hakan Yufkacıgil ise En İyi Erkek Oyuncu 
seçildi. Altın Portakal’ın 50. yılında şu isimler ödüle değer bulundu: En İyi İlk 
Film: Mavi Dalga, En İyi Yönetmen Ödülü: Ramin Matin (Kusursuzlar), En İyi 
Kadın Oyuncu: Zeynep Çamcı (Meryem), En İyi Erkek Oyuncu: Hakan Yufkacıgil 
(Uzun Yol), EXPO 2016 Antalya En İyi Senaryo Ödülü: Zeynep Dadak ve Merve 
Kayan (Mavi Dalga), En İyi Kurgu: Çiçek Kahraman (Mavi Dalga), En İyi Sanat 
Yönetmeni: Selda Çiçek ve Sırma Bradley (Kutsal Bir Gün), En İyi Yardımcı Erkek 
Oyuncu: Ahmet Özarslan (Uzun Yol), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gülistan 
Acet, BAKA En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Feza Çaldıran (Meryem), BAKA En 
iyi Müzik Ödülü: Yuoki Yamamato (Meryem), Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: 
Meryem, SİYAD En İyi Ulusal Film Ödülü: Kutsal Bir Gün, Jüri Özel Ödülü: Rojin 
Tekin (Cennetten Kovulmak), Behlül Dal Jüri Özel Ödülü: Mavi Ring, Antalya 
Kent Konseyi Özel Ödülü: Meryem.

Film Yönetmenleri Derneği (Film Yön) En İyi Yönetmen Ödülü: Ramin 
Matin (Kusursuzlar). Uluslararası Uzun Metraj En İyi Film Ödülü: 36, SİYAD 
En İyi Uluslararası Film Ödülü: Tuhaf Kedicik (Almanya), Uluslararası Uzun 
Metrajlı Film Yarışması Gençlik Jürisi Ödülü: Tuhaf Kedicik, Ulusal Belgesel Film 
Yarışması: Hay Way Zaman, En İyi Belgesel: Tek Başına Dans ve Fecira, BAKA En 
İyi İlk Belgesel Ödülü: Mustafa’nın Yaşam Zinciri. BAKA En İyi Kısa Film Ödülü: 
Karpuz Cenneti ve Patika, Kısa Film Yarışması Jüri Özel Ödülü: Tornistan, 5’inci 
Halkın Portakalı Kısa Film Yarışması: Yansıma.
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20. Adana Altın Koza Film Festivali

Bu yıl 20. kez düzenlenen sinemamızın en köklü festivallerinden Adana Altın Koza 
Film Festivali’nde En İyi Film ödülü Gözümün Nuru ve Yozgat Blues filmlerine 
verildi. Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü’nü Savaş Alp Başar aldı. Gecenin en çok 
ödül alan filmleri Gözümün Nuru,Yozgat Blues ve Köksüz  filmi oldu.

Gözümün Nuru Adana Altın Koza En İyi Film, Siyad En İyi Film, En İyi Senaryo, 
En İyi Kurgu dalında ödülleri kucaklarken Yozgat Blues Adana Altın Koza En İyi 
Film, En iyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Film-
Yön En İyi Yönetmen ödülüne uzandı. Köksüz ise Yılmaz Güney Özel Ödülü, En 
İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Umut Veren Erkek Oyuncu 
ödülleri ile ayrıldı festivalden.

4. Malatya Uluslararası Film Festivali

4. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde de en çok ödüle uzanan yine Mahmut 
Fazıl Coşkun’un son filmi Yozgat Blues oldu. Yozgat Blues Malatya Film 
Festivali’nde en iyi film, en iyi yönetmen ve Siyad ödüllerine layık görüldü. En iyi 
senaryo ödülü ise Saroyan Ülkesi filmi ile Lusin Dink’in oldu. En iyi kadın oyun-
cu ödülü Kusursuzlar filmindeki performansıyla İpek Türktan Kaynak’ın olurken, 
en iyi erkek oyuncu ödülü Eve Dönüş Sarıkamış 1915 filmindeki performansıy-
la Serdar Orçin’e verildi. Jüri özel ödülü de Eve Dönüş Sarıkamış 1915 filminin 
görüntü yönetmeni Hayk Kirakosyan’ın oldu.

Malatyalı Usta Sanatçı Kemal Sunal’ın anıldığı 4. Malatya Uluslararası Film 
Festivali’nde bu yıl ilk kez Kemal Sunal Halk Jürisi Ödülü verildi. Aday filmleri 
izleyen halkın oylaması sonucunda belirlenen ödüle Eve Dönüş Sarıkamış 1915 
layık görüldü. Ödülü veren Ali Sunal, “Bu anlamlı ödülü, yeni kaybettiğimiz baba-
mın da hayran olduğu Nejat Uygur ve diğer tüm ustalar adına vermek istiyorum” 
dedi. Festivalde In Bloom-Hayatın Baharı filmi uluslararası uzun film yarışması 
kategorisinde en iyi film seçildi. Omar-Ömer filmi ve LunchBox-Sefer Tası filmi 
de mansiyon ödülüne layık görüldü. Ulusal Kısa Film yarışma kategorisinde ise 
en iyi film ödülüne yönetmenliğini Ömer Günüvar’ın yaptığı Yaşam Merkezi de-
ğer görüldü. Jüri özel ödülü ise Umut Subaşı’nın yönettiği Ü.N.K filminin oldu. 
Festivalde önceki gün hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Nejat Uygur da anıldı. 
Ödül gecesi Birsen Tezer şarkılarıyla sona erdi.

2013 Yılında Kaybettiklerimiz

Tuncel Kurtiz

Türk sinemasının köşe taşı sayılan Hudutların Kanunu, Umut, Sürü gibi filmlerde 
Yılmaz Güney’le birlikte yol alan usta sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz 
(77) 27 Eylül’de vefat etti. Tuncel Kurtiz, 1 Şubat 1936 tarihinde İzmit’in Bahçecik 
nahiyesinde dünyaya geldi. Babası Hamdi Valâ Kurtiz Selanik doğumlu bir Türk 
bürokratı, annesi Müfide Kurtiz Boşnaktır. Kurtiz, bürokrat babasının görevi ge-
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reği ilkokulu sekiz farklı şehirde bitirdi. Ortaokulu Edremit’te okudu. Lise hayatını 
Haydarpaşa Lisesi’nde sonlandırdı. Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, 
daha sonra ise İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde oku-
du. Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Kurtiz, ilk olarak 1958 yılında, Haldun Dormen 
Tiyatrosu’nda sahne aldı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok tiyatroda görev alan başa-
rılı oyuncu, Şeyh Bedrettin Destanı, Keşanlı Ali Destanı, Devr-i Süleyman gibi pek 
çok tiyatro oyununda rol aldı. 1964 yılında rol aldığı Orhan Günşıray’ın yönettiği 
Şeytan’ın Uşakları adlı sinema filmi ile beyazperdeye adım atan Kurtiz, sinemadan 
da bir daha kopmadı. Yılmaz Güney’in Sürü, Umut ve Duvar gibi efsanevi filmle-
rinin de aralarında yer aldığı yüze yakın filmde rol aldı. Tunç Okan filmi Otobüs, 
Erden Kıral imzalı Kanal da Kurtiz’in ustalığını gösterdiği önemli yapımlardı. 
1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü Nurettin 
Sezer ile kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazandı. 12 Eylül 1980 
darbesi sonrasında Yılmaz Güney’in ölümüyle memleketine küsüp yurtdışında ya-
şamaya başladı. İsveç, ABD ve Almanya’da tiyatro kariyerini başarıyla sürdüren, 
yabancı tiyatro ve sinema projelerinde yer alan sanatçı Türkiye’ye 90’larda döndü. 
Ünlü oyuncu son yıllarda oynadığı Alacakaranlık, Hacı, Ezel gibi televizyon dizileri 
ile genç nesiller için de fenomen hâline geldi. 1979 yılında çekilen sinema filmi 
Gül Hasan ile yönetmenliği denemiş olan Kurtiz ayrıca Gül Hasan ve Bereketli 
Topraklar Üzerinde (1980) adlı filmlerin de senaryosunu yazdı. Ekim 2011’de 48. 
Altın Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü verilen Kurtiz, Altın 
Portakal, Gümüş Ayı ödüllerine de değer bulunmuştu. Son Kuşlar, Hudutların 
Kanunu, Çirkin Kral, Umut, Otobüs, Kanal, Sürü, Bereketli Topraklar Üzerinde, 
Duvar, Usta Beni Öldürsene, Tabutta Rövaşata, Işıklar Sönmesin, Hoşçakal Yarın, 
İnat Hikâyeleri, Yaşamın Kıyısında, Güz Sancısı Kurtiz’in rol aldığı filmlerden ba-
zıları.

 
Tomris Oğuzalp

Tiyatro ve sinema sanatçısı Tomris Oğuzalp (80), 28 Ekim’de vefat etti. Çamlıca 
Kız Lisesi’nin ardından, Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden me-
zun olan sanatçı, 1953 yılında Sarı Zeybek ile sinema hayatına atıldı. Uzun süre 
Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetici olarak çalışmanın ardından, bir 
süre de Ankara Sanat Tiyatrosu’nda görev yaptı. Daha sonra Kent Oyuncuları’nda 
bulundu. Çasod üyesi ve seslendirme sanatçısı olan Oğuzalp, Harry Potter filmin-
de Mrs. Weasley’i seslendirdi. Oğuzalp Kurbağalar, Körebe, Milyarder, Teyzem, 
Gerilla, Çözülmeler, Yaban, Akrebin Yolculuğu, Beyaz Melek gibi filmlerde rol aldı.

Nejat Uygur

Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcilerinden tiyatromuzun duayen ismi 
Nejat Uygur (86) 18 Kasım’da vefat etti. 10 Ağustos 1927’de Kilis’te subay bir baba 
ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak doğdu. 1938 yılında ilkokul öğrencisiy-
ken tiyatroya başladı. Kilisli İsmail Dümbüllü tarafından keşfedilen sanatçı, 1943 
yılında Sarıyer Halkevi’nde tiyatroya başladı. 1949 yılında Nejat Uygur tiyatrosu-
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nu kurdu. Amatör ve profesyonel olarak 60 yıldan uzun süre tiyatro yapan Nejat 
Uygur’un 50’den fazla ödülü bulunuyor. İki kez ABD, dört kez Avrupa ve otuz beş 
yıla yakın da Anadolu turnesi yaptı. Ayrıca birkaç tane de sinema filminde oynadı. 
Uygur’a 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca devlet sanatçısı unvanı verildi. 10 Eylül 
2007 tarihinde beyin damarlarında oluşan bir tıkanıklık nedeniyle vücudun sol 
tarafında kısmi felç oluşan Uygur, 18 Kasım 2013 tarihinde solunum yetmezliği 
sebebiyle hayatını kaybetti. Nejat Uygur Cafer Bey, Cafer Bey İyi, Fakir Ve Kibar, 
Cafer’in Nargilesi, Vizontele Tuuba ve Beyaz Melek adlı filmlerde de rol aldı.

Tuncay Özinel

Tiyatro sanatçısı Tuncay Özinel (71) 22 Kasım’da vefat etti. 1961 yılında Dormen 
Tiyatrosu’nda Ulvi Uraz’ın himayesinde ve Haldun Dormen yönetimindeki Cep 
Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. 1964 ve 1965 yılında askerliğini yaptı. 1966’da 
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ne girdi. 1971 yılında ilk profesyonel oyuncu ola-
rak Üsküdar Oyuncuları’na, Ergun Köknar ve Suna Pekuysal’a katıldı. Tuncay 
Özinel, 1972-73 sezonunda Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’na girdi. Beş sezon bura-
da çalıştı. 1975 yılında da Deneme Sahnesi’ni kurdu. Burada Korhan Abay, Cem 
Özer ve Sevda Aktolga gibi değerli tiyatro oyuncuları yetişti. 1978 yılında Halit 
Akçatepe ile beraber İğneli Fıçı Kabare Tiyatrosu’nu kurdu. 1979-80 sezonunda 
televizyonda büyük beğeni toplayan Sizin Dersane adlı televizyon dizisinde oy-
nadığı Dilaver rolü onu tanınan bir oyuncu yaptı. Daha sonra da 1980 yılında 
Kocamustafapaşa’daki Çevre Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev yaptı. 1980 yılın-
da kendi adını verdiği Tuncay Özinel tiyatrosunu kurdu. Zamanla tiyatrosu okul 
hâline geldi; Şoray Uzun, Ferhan Özlem, Cengiz Küçükayvaz, Suna Arman, Özlem 
Tezel gibi oyuncular orada yetişti. Tuncay Özinel’in, 2002 yılında yazdığı, tiyatro 
yaşamını anlattığı Tek Kişilik Aile adını verdiği bir kitabı var. Tuncay Özinel, 23 
Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede Zatürre nedeniyle ha-
yatını kaybetti.

Adnan Şenses

Türk sanat müziği şarkıcısı, müzisyen bestekar söz yazarı ve sinema oyuncusu 
Adnan Şenses (78) 25 Aralık’ta vefat etti. 21 Ağustos 1935 Bursa doğumlu olan 
Türk sanat müziği şarkıcısı, müzisyen bestekar söz yazarı ve eski sinema oyun-
cusu olan Adnan Şenses, 1956 yılında müzik hayatına atıldı. İlk müzik dersleri-
ni Suzan Yakar Rutkay’dan aldı. İlk önce Ankara Radyosu’nda çalışan Şenses, 16 
yıl burada hizmet etti. Ardından ünlü gazinolarda çalıştı, 47 film çevirdi ve birçok 
albüm yayınladı. 2013 yılında Sezen Aksu’nun hediye ettiği Bekleyemedin Mi ve 
Kaybolan Yıllar isimli şarkılarının da bulunduğu Adnan Şenses Bir Efsanedir al-
bümünü yayınladı. Mide kanseri nedeniyle tedavi altında bulunan Adnan Şenses, 
25 Aralık 2013 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği sebebiy-
le hayatını kaybetti. Şenses, Fakir Şarkıcı, Ümitsiz Bekleyiş, Gönlüm Yaralı, Seni 
Bekleyeceğim, Boğaziçi Şarkısı, Senede Bir Gün, O Ağacın Altında, Elbet Birgün 
Buluşacağız gibi filmlerde rol aldı.
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Alev Sururi

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Alev Sururi (81) 12 Ocak’ta hayata veda 
etti. 200’ü aşkın sinema filminde rol alan, televizyon dizilerinde de oynayan Alev 
Sururi, Çılgın Yenge, Kaldırım Serçesi ve Halide isimli unutulmaz tiyatro eserle-
rinde başarılı oyunculuklar sergiledi.

Tekin Akmansoy

Kaynanalar dizisindeki Nuri Kantar tiplemesiyle tanınan oyuncu Tekin Akmansoy 
(89) 12 Şubat’ta hayatını kaybetti. Denizli Sarayköy’de 1924’te doğan Tekin 
Akmansoy, meddah geleneğinin sürdürücülerinden biri oldu. Uzun yıllar çeşit-
li tiyatrolarda görev alan Akmansoy, 17 yaşında, Halkevi’nde tiyatro kurslarına 
katıldığı yıllarda Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı Para isimli oyunda oynadı. 
Akmansoy, para kazandığı için bu oyunu ilk profesyonel oyunu saydı. Ankara 
Atatürk Lisesi’nden 1942 yılında mezun olan Akmansoy, 1947’de Ankara Devlet 
Konservatuarı’nı bitirerek, aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak gö-
reve başladı. Bakanlar Kurulu’nun 1969 yılında Kıbrıs’a bir Türk tiyatrosu kur-
makla görevlendirdiği Akmansoy, Kıbrıs Türk Tiyatrosu olan İlk Sahne’yi kurdu. 
Akmansoy, TRT’de uzun süre yayınlanan Kaynanalar dizisinde Kayserili uyanık 
iş adamı Nuri Kantar tiplemesiyle ün kazandı. Devlet Sanatçısı unvanı verilen 
Akmansoy, 2011’de 2. Antalya Televizyon Ödülleri kapsamında Onur Ödülü’ne 
layık görüldü. Akmansoy, İki Aile, Kaynanalar, Emret Muhtarım, Beybaba ve 
Sonradan Görmeler dizilerinde, Mezarımı Taştan Oyun, Kanlı Feryat, Kaderin 
Mahkumları, 501 Numaralı Hücre, Köyden İndim Şehire, Kanlı Deniz, Nöri 
Gantar Ailesi ve Kaynanalar filmlerinde rol aldı.
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Dibace

Bir Çin bedduası var, galiba tam da içinden geçtiğimiz günler için kullanışlı bir 
beddua. Serd-i kelâm ederek buraya alırsam hemen hatırlayacaksınız: “Tuhaf za-
manlarda yaşayasın.” Galiba öyle bir zamanda yaşıyoruz. Birileri çıkıyor efendi-
mize iftira ederek bedduayı meşrulaştırmaya çalışıyor: “Rüyasına peygamberimiz 
gelmiştir ve talimatı üzerine beddua etmiştir.” Oysa kıyısından köşesinden çok az 
da olsa siyer okuyanlarımız hemen hatırlayacaktır Efendimizin mübarek ağzından 
çıkan en kötü sözün “Yazıklar olsun” cümlesi olduğunu. Mesele Efendimize ifti-
ra noktasına gelmişse bırakın tuhaf zamanlarda yaşamayı, çekiverin kuyruğunu 
gitsin diyebilirsiniz. Yine bir diğeri çıkıyor “Rüyama peygamberimiz geldi ‘tweeti 
ikiye katlayın’ dedi” diyor ve Efendimize atılan iftirayı bilmem kaç kat artırıyor. 
Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz demek bile kurtarmayacak artık bu noktadan son-
ra bizi. Belki Türkçenin ilk yazılı kitabındaki (kitap zaten yazılı olur diyeceksiniz, 
haklısınız) bir sözü hatırlattığımda ne denli tuhaf bir zamanda olduğumuz bariz 
bir biçimde sergilenebilir: “Kör tay aygırdan meme umar.” Bu sözdeki “meme 
umma” deyiminin “süt umma” anlamına geldiğini hatırlatmaya herhalde gerek 
yok.

Bu söylediklerimin 2013 yılında medyanın durumunu değerlendirmeyle bir il-
gisini kurmak zor olabilir diyeceğim; ama bir ilgisi olmalı ki buraya yazdım! Biraz 
sabredersiniz bir ilginin kurulabileceğini siz de mutlaka göreceksiniz! Yazının so-
nunda belki bir kanaat olarak dile getireceğimiz cümleyi bu noktada serd-i kelâm 
edelim ki kanaatimize katılmayanlar bu değerlendirmeyi sonuna kadar okumak 
zahmetine katlanmasınlar: Bugün medyanın yüzde 90’ı yapılan tüm medya dü-
zenlemelerine rağmen eski Türkiye taraftarlarının elinde.

Eski Türkiye meselesine girmeden önce bir tarihi hatırlatmak lâzım: 13 Aralık 
2013. Bu tarihte Avni Özgürel, Radikal gazetesinde bir yazı yayınladı. Özgürel, ya-
zısında Türkiye ve bu adla adlandırılan memleketin bir “sahib-i aslisi” olduğundan 
bahsetti. Ve bu “sahib-i asli”nin isminin Ejder olduğuna (ki Özgürel daha önceki 
yazılarında da bu kişiden Ejder olarak söz etmişti) dikkat çekti. Özgürel’e göre 
“Ejder, daha önce Ankara’ya kadar giderek Başbakan’a, ‘bundan sonra sosyal so-
rumluluk projeleriyle ilgileneceği’ sözünü vermişti (Her ne kadar sözünü tuttu-
ğuna şahit olunmasa da, ‘tövbekâr’ görünüp bu sözü vermişti Ejder. A. S.). Gezi 
olayları öncesi ve olaylardan sonra oluşan atmosferden cesaret alarak, yeniden 
eski konumuna geri döndüğüne, eskisi gibi Türkiye siyasetine yeniden yön verme 
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pozisyonu aldığına” dikkat çekti Özgürel. Tabii tırnak içindeki ifadeler Özgürel’in 
ifadeleri değil. Bu ifadeler benim, Özgürel’in yazısını özetleme tarzımın ürünü. 
Bu pozisyonu alan Ejder, Türkiye siyasetine yön vermek için yeni ittifaklar içine 
girmişti. Yine Özgürel’e göre Ejder, bu ittifak içinde yer alan bir kesim için kendi-
sine yöneltilen “Kimin kazanmasını istersiniz?” sorusuna ABD’nin efsane Dışişleri 
Bakanı Henry Kissinger’ın İran - Irak Savaşı sırasında kendisine yöneltilen soruya 
verdiği cevabı hatırlattı: “İkisinin de kaybetmesini.”

Avni Özgürel’in Ejder olarak adlandırdığı, Ergenekon Operasyonları sırasında 
herkesin Bir Numara olarak adlandırdığı, bizim ise Üst Yapı’nın başındaki Türk 
İşadamı olarak adlandırdığımız kişinin yeniden yeni ittifaklarla faaliyete geç-
tiğinin yazılmasından tam 4 gün sonra 17 Aralık Darbe teşebbüsüne sahne oldu 
Türkiye. Gezi olaylarından sonraki en geniş kapsamlı ve en kararlı darbe teşebbü-
süydü bu. Özgürel bu türden hazırlıkların Ejder tarafından yapıldığından haber-
dar etmişti yazısında.

Sebeb-i Telif

Bu memleketin bir “sahib-i aslisi” olur da Devletin en önemli ideolojik aygıtla-
rından (ideolojik aygıt terimini, bu adlandırmayı yapan ve adlandırmanın asıl sa-
hibi, Avrupa solunun en önemli teorisyenlerinden biri olan Fransız filozof Louis 
Althusser’in kullandığı anlamda kullanıyorum) biri olan medyanın bir “sahib-i 
aslisi” olmaz mı? Var tabii ki! Medyanın “sahib-i aslisi” olarak görünen ve bilinen 
kişiyi başta Tevfik Diker olmak üzere Tamer Korkmaz - Celal Kazdağlı - Alper Tan 
gibi gazeteciler “Yaşlı Kurt” olarak tavsif ediyorlar. Tevfik Diker’in köken olarak 
gazeteci olmadığını, bir asker emeklisi olduğunu, ilk gazete köşe yazılarını da Yeni 
Şafak gazetesinde yayınladığını unutuyor değilim. Fakat Tevfik Diker uzun za-
mandır hem köşe yazarlığı yapıyor, hem de mevcut medya yapısı üzerine en fazla 
yazan isimlerden biri. Bu isimler aynı zamanda bu yapıyı “Kurtlar Medyası” ola-
rak adlandırıyorlar. Bu gazetecilerin “Yaşlı Kurt” olarak adlandırdıkları, medyanın 
“sahib-i aslisi” aynı zamanda medya operasyonlarında, medyaya nizamat vermede 
bir ismi mutemet olarak kullanıyor. “Yaşlı Kurt” olarak tavsif edilen büyük işada-
mının mutemedinin ismini, zikrettiğim gazeteciler “Muko” olarak adlandırıyorlar.

“Muko” nam mutemet, medya operasyonlarını, medyaya nizamat verme iş-
lemini reklâm dağıtımı aracılığıyla devreye sokuyordu. 2013 yılı ilkbaharında 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın medyadaki adaletsiz reklâm dağıtımına dik-
kat çekmesinin ardından “Yaşlı Kurt” rivayetlere göre en önemli mutemetlerinden 
biri olan “Muko” nam cins-i latif kişiyi biraz perde gerisine çekti.

2013 yılı içinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı - Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti - Türk İstihbaratı - dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kamuoyu 
önünde cereyan eden en az 4 - 5 defa darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Bu darbe te-
şebbüslerinde sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti birkaç kez sendeledi. Ejder’in 
yeni müttefiki kesimden bu darbelerin büyük kısmının gelmesi, başta Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok çevreyi hem şaşkınlığa uğrattı, hem de 
savunmasız bıraktı. Memleketin “sahib-i aslisi” tekrar sahne almasına aldı; ama 
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bu defa savaş sadece siyaset cephesinde sahnelenmiyor. Cepheyi hiçbir zaman 
terk etmemiş, Ejder (bizim adlandırmamızla üst yapının başındaki büyük işada-
mı) gibi Ankara’ya kadar gidip Başbakan’a “tövbekâr” olduğunu, artık “sadece 
sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağını” beyan etmemiş olsa da medyanın 
“sahib-i aslisi” algı oluşturmada en önemli işlevi yerine getiriyor. “Yaşlı Kurt” bü-
tün savaş teçhizatıyla birlikte cephede hazır ve nazırdı zaten!

Bu savaş da Star gazetesi yazarı Mahir Kaynak’a göre “Cumhurbaşkanlığı seçi-
mine kadar” dozu artarak, Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce’ye göre 2014 yılı 
Eylül ayına kadar yine iyice sertleşerek devam edecek. Mahir Kaynak, bu savaşın 
“küresel ölçekte devam eden savaşın cephe muharebesinin Türkiye’de yapılması” 
yüzünden taraflardan biri kazanıncaya kadar süreceği öngörüsünde bulunuyor. 
Savaşın hedefi ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı tasfiye etmek. Yerine yine 
milliyetçi - muhafazakâr - üstelik cemaatlerin de sıcak bakacağı birine iktidarı tes-
lim etmek. Savaşın kazanılması hâlinde Türkiye politikalarını değiştirecek ve ken-
di başına politika belirleme iddiasından vazgeçecek. Ödül olarak büyük ihtimalle 
Türkiye’ye AB üyeliği de verilebilecek.

Bu da Türkiye’nin yeniden eski politikalarına dönmesi, eski Türkiye’nin ye-
niden hüküm ferma olması demek. İşte bu noktaya gelince mecburen eski 
Türkiye’den kastımızın ne olduğunu kuşbakışı da olsa izah etmemiz gerekiyor.

Kuşbakışı Eski Türkiye

Eski Türkiye’den kastımızın ne olduğunu çok yüzeysel olarak anlatarak başlamak 
belki uygun düşer. 1990’lı yılların başlarında tedavüle sokulan birkaç kavramı zik-
rederek başlayalım meseleyi izaha: Derin Devlet - Derin Millet - Milletin Organik 
Aydını. Bu üç kavram da ilk kullanımlarında olumlu bir anlam yüklenerek girdi 
lügatimize. Yanlış hatırlamıyorsam 1994 yılıydı. 27 Mart’ta mahalli idareler seçimi 
yapılmış ve İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehrin belediye başkanlı-
ğını Refah Partisi kazanmıştı. Mayıs veya Haziran gibi Kanal 7 televizyonu yayına 
başlamıştı. Televizyonda Nabi Avcı entelektüel düzeyi yüksek bir sohbet programı 
yapıyordu. O programın konuklarından biri Mahir Kaynak idi. İşte Derin Devlet 
adlandırması ilk o programda Avcı - Kaynak ikilisi tarafından kullanılmıştı. Derin 
Devlet adlandırmasının kullanımı olumlu olmasına rağmen daha sonra, özellikle 
de 3 Kasım 1996 tarihinde gerçekleşen Susurluk Kazası’ndan sonra kavram, orta-
ya çıkışının tamamıyla zıt istikametinde bir anlam kazandı. “Adlandırma adlandı-
ranın tahakkümünü taşır” denmesine rağmen Derin Devlet adlandırmasında bu 
hüküm işlemedi! Hüküm işlemedi çünkü medyanın “sahib-i aslisi” ve yedeğindeki 
güçler ilk adlandırmayı yapanlarla aynı kanaatleri paylaşmıyorlardı. Sadece Derin 
Devlet kavramı konusunda değil, ülkenin sahipleri, siyaset gibi konularda da ka-
naatleri neredeyse yüz seksen derece zıt istikametteydi. Devlete, topluma, millete 
bakışları da farklıydı. Taraflardan biri, yani Mahir Kaynak, Madanoğlu Cuntası’nı 
ortaya çıkaran istihbarat elemanıyken, taraflardan diğeri ise “Yaşlı Kurt” olarak 
tavsif edilen medyanın “sahib-i aslisi” ve Madanoğlu Cuntası’nda yer almış ve yar-
gılanan 32 kişinin de beraat etmesinin temin edilmesinde katkısı çok büyük olan 
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(medya desteği!) kişiydi. Mahir Kaynak ise ödülünü istihbarat elemanı olduğu 
deşifre edilerek aldı! Diğer iki kavram ise yine adlandırmanın gayesinin dışında 
bir kullanıma dönüşerek Derin Devlet adlandırmasını dönüştüren kesimler tara-
fından bir alay, bir ironi malzemesi hâline getirildi. Milletin Organik Aydını ad-
landırmasında yine yanlış hatırlamıyorsam Erol Göka’nın katkısı büyüktü. Bu üç 
kavramın ortaya çıkmasında, dolaşıma sokulmasında katkısı olan bu üç mümtaz 
şahsiyet, adlandırdıkları kelime gruplarının bir müddet sonra bir ironi malzemesi 
hâline getirilebileceğini tahmin etselerdi sanırım bu kelime gruplarını kullanırken 
biraz daha dikkatli olur, tavırları ise tamamen farklı olurdu!

Televizyon programında Avcı - Kaynak ikilisi Derin Devlet kavramını 
“Türkiye’nin en doğru politikaları uygulaması için her kesimi içerecek” bir “âkil 
adamlar” topluluğu için kullanmışlardı. Bu topluluğun belirleyici vasfı “akıl” ola-
caktı. Herhangi bir çıkar peşinde koşmayacak, Türkiye için en doğru politikanın 
ne olduğunu söyleyecek ve iktidarla muhalefet önerilen bu çözümün uygulanma-
sı için birlikte hareket edeceklerdi. Çünkü ülke için “aklın” ürettiklerinden daha 
doğru bir çözüm yolu olamazdı. Kaynak - Avcı ikilisinin Derin Devlet kavramını 
kullanmasının ardından kontrgerilla ve özel harp olarak adlandırılan Devlet için-
deki çeteleşmeler, ya da Devlet tarafından müsamahaya mazhar olmuş kimi grup-
lar için kullanılması da belki dikkate alınması gereken bir durum olarak çıkıyor 
karşımıza. Bu kavramı yoğun biçimde duymaya başladığımız dönem ise 3 Kasım 
1996 tarihinde Susurluk’ta meydana gelen kazanın sonrasındadır. Hatırlanacağı 
gibi Susurluk’taki kazada Abdullah Çatlı, Gonca Uz ve İstanbul Emniyet Müdür 
Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ölmüş, Bucak Aşireti reisi ve DYP Milletvekili Sedat 
Edip Bucak ise kazadan yaralı olarak kurtulmuştu. Yine hatırlanacağı üzere ka-
zanın olduğu ilçeye gelip ilk boy gösteren kişi Ergenekon Davası’nda tutuklu ola-
rak yargılanıp hüküm giyen ve Yargıtay’ın davayı sonuçlandırmasını bekleyen 
Tuğgeneral Veli Küçük idi. Kaza sonrasında Derin Devlet kavramını Devlet içine 
çöreklenmiş bu müsamahaya mazhar yapı için kullanır hâle geldik.

“Yandaş” medyanın da büyük bir katkı sağlayarak Ergenekon operasyonları 
esnasında “Derin Devlet tasfiye ediliyor” algısı oluşturmaya çalıştığı dönemde 
kendini bu memleketin “sahib-i aslisi” sanan Ejder nam büyük işadamıyla ken-
dini medyanın “sahib-i aslisi” sanan Yaşlı Kurt nam büyük işadamı büyük ihti-
malle bir taraflarını tutarak gülüyorlardı! Çünkü herkesten iyi onlar biliyorlardı 
ki Ergenekon olarak adlandırılan yapı üst yapının sadece çok küçük bir kısmı ve 
operasyonlarda kullanılan bir birimiydi!

“Sarı Paşa Olmasın”

Türkiye’de hem Avcı - Kaynak ikilisinin sözünü ettiği anlamda, hem de Susurluk 
Kazası sonrasında kullanılan anlamıyla bir Derin Devlet olup olmadığını bizler 
bilemeyiz! Uzmanlık alanı bu mevzu olanlar böyle bir yapının olup olmadığını biz-
den daha iyi bilirler! Bizim bildiğimiz Derin Devlet denilen her ne ise, o yoksa 
bile Devlet mekanizmasına yerleşmiş, devletin imkânlarını kullanan bir yapının 
varlığının yadsınamayacağı. Bu yapının ilk nüvelerinin Mart 1919’da atıldığı söyle-
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nebileceği gibi, Sultan Abdülaziz’i önce bir yolunu bularak hal edip, daha sonra da 
katleden Mütercim Rüştü Paşa ve Mithat Paşa’ya kadar da götürülebileceğini söy-
lemek mümkün (İlk nüvelerin ne zaman atıldığı, sizin meseleye hangi pencereden 
baktığınızla da doğrudan alâkalı olmalı. Meşrebiniz ve baktığınız pencere nereyi 
gösteriyorsa, nüvenin atıldığı dönem de o dönemdir!). Hatta bu yapının ilk nüve-
lerinin Bab-ı Âli Tercüme Odası’nın icraatlarıyla atıldığını bile söylemek mümkün. 
Bu kadar ayrıntılı tartışmak bizim boyumuzu da, haddimizi de aşacağından mese-
leyi bu noktada bırakıp Mart 1919’da nüvenin ilk görünürlüğüne geçelim!

Belki daha önceden de birtakım toplantılar yapılmıştır. Fakat kayda alınan ve 
bizim haberdar olduğumuz ilk toplantının Mart 1919’daki toplantı olduğunu sanı-
yoruz. Yine de işin gerçeğini bilmiyoruz! Daha önce yapılan toplantılar varsa bile 
(ki mutlaka vardır, olmaması olayın tabiatına aykırı çünkü) henüz benim haber-
dar olmadığım toplantılar olduğu için bu konuda bir şey söylemem mümkün de-
ğil. Denebilir ki Encümen-i Dâniş’in (sözünü ettiğimiz Encümen-i Dâniş 28 Şubat 
sürecinde ve Ergenekon operasyonları sırasında gündeme gelen Encümen-i Dâniş 
ismini taşıyan yapı değil) kuruluşu 1919’dan önceye gidiyor. Haklısınız. Onun için 
meseleyi fazlaca dallandırıp budaklandırmadan (çünkü oraya girersek başka alan-
lara da gitmemiz gerekir) toplantıdan ve toplantı sonucunda alınan karardan bah-
sedelim bir an önce!

Osmanlı İmparatorluğu Harb- i Umumî’den yenilmiş bir devlet olarak çık-
mış ve Pây-i taht’ı, yani İstanbul işgal edilmiştir. Öyle ki Fransız Doğu Orduları 
Başkumandanı General Franchet d’Esperey’in 8 Şubat 1919’da İstanbul’a bir Fatih 
edasıyla beyaz bir atın üzerinde girmesiyle umutsuzluk kol gezmektedir.

Aynı zamanda Halife de olan tahtın sahibi ise Sultan Mehmed Vahidüddin 
Han’dır. Sultan’ın talebi ve emr-i şahaneleri üzerine “âkil adamlar”dan oluşan 
bir heyet Erenköy’de bir köşkte toplanırlar. Köşkün sahibinin ise Sultan’ın abla-
sı Mediha Sultan’ın oğlu Sami Bey olduğu üzerinde ittifak edilmektedir. Heyetin 
iki (hatta tek bile denebilir) gündemi vardır ele alacağı ve üzerinde karar alacağı: 
Vatan işgal altındadır ve bu işgalin sona erdirilmesi için izlenmesi gereken müca-
delenin mahiyetini belirlemek birinci gündem maddeleridir heyetin. İkinci gün-
dem maddeleri ise mahiyeti belirlenecek bu mücadelenin başına kimin geçirilece-
ğini müzakere etmek.

Heyet saatlerce süren müzakerelerinin sonunda silâhlı direniş ve bu direnişin 
Anadolu’dan başlaması kararını alır. Mücadelenin başına ise Nuri Paşa’nın (Nuri 
Paşa’nın Enver Paşa’nın biraderi Nuri Paşa olduğu söylense de Murat Bardakçı bu 
Paşa’nın kim olduğunu belirleyemediğini söyler) getirilmesi kararlaştırılır. Heyet 
toplantıyı hitama erdirir ve dağılmak üzere Erenköy’deki köşkün bahçesine çıkar. 
Çünkü karar alınmış ve bir tutanak hazırlanarak Sultan Mehmed Vahidüddin 
Han’a arza hazır hâle getirilmiştir. Toplantıya katılanlar tam dağılacaklarken köş-
kün önünde bir otomobil durur ve içinden genç bir miralay çıkarak köşkün bah-
çesine girer.

Otomobilden çıkan miralay sonraki yılların meşhur Refet Paşa’sıdır. 
Erenköy’deki köşkte yapılan toplantıya Miralay Refet de davetlidir; ama toplantı 
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bitip de ancak heyet dağılırken toplantı yerine avdet eder. Miralay Refet Bey’in 
toplantıya neden geç kaldığına dair çeşitli rivayetler vardır. Bu rivayetlerden biri 
de toplantıya gelmeden önce İngiliz Sefareti’nden birileriyle görüştüğünü iddia 
eder. Doğruluğunu bizim bilmemiz mümkün değil. O konuyla ilgili belge ve ta-
nıklıklar varsa onların ortaya çıkmasını beklememiz gerekiyor. Yoksa bir rivayet 
olarak kalacak. Denilebilir ki tarih rivayetlerle mi yazılır? Doğru, tarih rivayetlerle 
yazılmaz. Ben de zaten burada tarih yazmıyorum.

Miralay Refet köşkün bahçesinde dağılmak üzere olan zevatı kirama top-
lantının sonucunda bir karar alınıp alınmadığını sorar. Kendisine verilen cevap 
Anadolu’da başlatılacak silâhlı direnişin liderliğine Nuri Paşa’nın getirildiğidir. 
Miralay Refet toplantı sonucunda isabetli bir karar alınmadığını belirterek “Nuri 
Paşa iyi bir asker olarak direnişi götürebilir. Fakat yanlış tercihtir. Çünkü ilm-i 
siyaset bilmez. Ben Sarı Paşa’nın olmasını tavsiye ederim (sakın ola ki konuşma-
nın bu cümlelerle yapıldığını sanmayasınız!)” önerisinde bulunur. Heyet tekrar 
köşke döner ve toplantı yaptıkları salonda yeniden meseleyi müzakere ederler. 
Müzakere sonucunda Miralay Refet Bey’in tavsiyesi üzerine Anadolu’daki silâhlı 
direnişin başına Sarı Paşa’nın getirilmesine karar verilir.

Anadolu’da silâhlı direnişin liderliğini yapacak kişinin kim olacağı heyet tara-
fından Erenköy’deki köşkte ikinci toplantıda belirlendi. Heyet kararını bir tuta-
nakla tespit etti ve Babıâli’ye gönderildi. Karar tutanağı Babıâli’de Sadrazam Ferid 
Paşa’ya teslim edildi. Tutanakta Erenköy’deki köşkte silâhlı mukavemetin başına 
gelmesi için üzerinde tartışılan kişilerin de bir listesi vardır. Listede yer alan isim-
lerin yanında ise o isme yapılan itirazların notları vardır.

Toplantıda alınan karara son şeklini verecek olan kişi Sultan Mehmed 
Vahidüddin Han’dır. Toplantı tutanağını Sultan’a Sadrazam bizzat kendisi su-
nar ve “Kemal Paşa’yı istiyorlar” diyor. Kemal Paşa’nın silâhlı mukavemetin ba-
şına “ordu müfettişi” göreviyle gönderilmesine toplantıya katılanlardan sadece 
Harbiye Nazırı Şâkir Paşa itiraz etmiştir. Şâkir Paşa, tutanakta Kemal Paşa’nın 
isminin altını kırmızı kalemle çizmiş ve yine kırmızı kalemle “En iyi askerimizdir; 
ama bazı sebeplerden dolayı bence muvafık değildir. Üstelik cumhuriyetçi olduğu 
söylenir” notunu düşmüştür.

Sultan’ın Şâkir Paşa’nın takdim ettiği listeyi sadece bir kişiye gösterdiği söy-
lenir. Listeyi gösterdiği kişi ablası Mediha Sultan’ın oğlu Sami Bey’dir. Sami Bey, 
Erenköy’de toplantının yapıldığı köşkün de sahibidir. Sami Bey aynı zamanda 
Sultan’ın uzun zamandır sırdaşlığını da yapmaktadır. Sultan’ın listeyi Sami Bey’e 
gösterdikten sonra fikrini sorduğu da söylenir. Fikrinin sorulması üzerine Sami 
Bey’in dayısına, “Hanedanınızı düşünün. Cumhuriyet taraftarı olduğundan söz et-
mişler. Hanedanınızı düşünün” dediği aktarılır.

Yeğeni ve sırdaşı Sami Bey’in bu uyarısı üzerine Sultan’ın “Mademki ‘en iyi 
askerimizdir’ diyorlar, onun gitmesi lâzım. Cumhuriyet, vesaire gibisinden şahsi 
fikirleriyle bu işin alâkası yok” cevabını verdiği de belirtilir. Yeğeninin uyarısına 
rağmen Sultan toplantı karar tutanağını imzalar ve Kemal Paşa’ya tebliğ görevini 
de Sami Bey’e verir.
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Toplantıda alınan karar tutanağını Sultan’ın imzalamasından sonra halledilme-
si gereken resmî işlemlerin birkaç gün içinde tamamlanmasından önce Sultan’ın 
kararı tasdik ettiği Sami Bey tarafından Kemal Paşa’ya gayri resmî olarak tebliğ 
edilmiştir. Sami Bey’in iddiasına göre Kemal Paşa’yı Anadolu’daki silâhlı mukave-
metin başında görev almak için ikna etme görevini de kendisine vermiştir Sultan. 
Sami Bey’in bu ikna görüşmesi için şunları anlattığı aktarılır: “Gitmeyi değil kalıp 
Harbiye Nazırı olmayı istiyordu. Ama Anadolu’ya geçtiği takdirde vaziyeti kurta-
rıp çok daha faydalı işler yapabileceği hususunda ikna ettik.”

Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliği’ne atandığını gösterir Padişah iradesi 
(bugünün diliyle atama kararnamesi diyelim biz buna) 30 Nisan 1919 tarihinde 
Takvim-i Vekayi’de yayımlanır.

Kemal Paşa ile Sultan Mehmed Vahidüddin Han’ın ilk bir araya gelişlerinin o 
dönemde Veliaht olan Sultan’ın 15 Aralık 1917 - 4 Ocak 1918 tarihleri arasındaki 
Almanya seyahati sırasında olduğu belirtilir. Neredeyse 20 gün süren bu seya-
hatte Kemal Paşa Veliaht Sultan’ın “hususi yaveri”dir. Veliaht Sultan’a “hususi 
yaverlik” yapmış olan Kemal Paşa Padişah tarafından yakından tanınmaktadır. 
Kemal Paşa ile Sultan Vahidüddin’in kayıtlara geçmiş (Almanya seyahati ve husu-
si yaverlik dönemi dışında) 9 görüşmesi var. Bu görüşmelerden 7’si Erenköy’deki 
köşkte Kemal Paşa’nın Anadolu’daki silâhlı mukavemetin başına geçmesine karar 
verilen toplantıdan öncedir. Kayıtlara geçmiş iki görüşme ise Bandırma Vapuru ile 
İstanbul’dan ayrılmasından hemen önceki bir iki gün içindedir.

Türkiye’nin yakın tarihinde benzer önemde kökten politika ve strateji değişik-
liklerinin yaşandığı iki kritik dönemeç var. Bu kritik dönemeçlerden birinin so-
nuçlarının 12 Haziran 1944 tarihinde, diğerinin ise 15 Mayıs 2006 tarihinde ortaya 
çıktığı erbabı tarafından biliniyor.

Erenköy’deki köşkte yapılan toplantının tutanakları ve toplantı kararıyla bir-
likte adayların listesini muhtevi kâğıdın Sultan Mehmed Vahidüddin Han tarafın-
dan imzalandığını söyledik. Peki, o tutanaklar ve kararı içeren kâğıt ne oldu?

Popüler tarihçilerimizden biri olan Murat Bardakçı o tutanakların Sultan 
Vahidüddin’in sürgünde bulunduğu İtalya’nın San Remo şehrinde Sultan, yeğe-
ni ve sırdaşı Sami Bey’in “Bari bu listeyi saklasanız” uyarısına rağmen yaktığını 
ima etmektedir. İma etmektedir; çünkü Bardakçı, San Remo’daki sürgün evinde 
Sultan’ın bir kurdele ile bağlı evrakı “ateşe uzattığını” söylemekte; ama yaktığını 
söylememektedir!

Muhkem kanaat ise o evrakın yakılmadığı yönünde. Osmanoğulları 
Hanedanı’nın ve Enver Paşa’nın bütün evrakının bulunduğu tarihçinin elindeki 
evrak arasında Sultan Mehmed Vahidüddin Han’ın Erenköy’deki köşkte 1919 yılı 
Mart ayında yapılan toplantıda tutulan tutanaklar ve Sultan’ın imzaladığı evrak 
ve Anadolu’daki silâhlı mukavemetin liderliği için isimleri geçenlerin listesinin 
bulunduğu kâğıt da yer almaktadır. Doğrudur, değildir biz bilemeyiz! Ne popüler 
olan bu tarihçiden bu iddiayı doğrulayacak bir elfaz işittik, ne de Enver Paşa ve 
Hanedan’ın elde kalan evraklarını gördük.
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Türkiye ABD’nin Payına Düştü

Erenköy’deki Köşk’te yapılan toplantıya katılanları “âkil adamlar heyeti” olarak 
kabul edersek, böyle bir yapının Cumhuriyet’in ilanından sonra da devam ettiğini 
söyleyebiliriz. Fakat arada mahiyet farkının olduğunu da unutmamak gerekiyor. 
İşte Cumhuriyet’in ilanından sonra “âkil adamlar” heyetinde zamanla İngiliz ağır-
lığı kendini hissettirmiş ve Türkiye sanki İngiltere’nin payına düşmüş bir devlet 
konumunda muamele görür hâle gelmiştir. İngiliz egemenliğindeki bu yapının 12 
Haziran 1944 tarihine kadar sürdüğü meseleye vâkıf ve konunun erbabı kişiler 
dile getirilir. Yine bu eşhasın dile getirdiklerine göre 12 Haziran 1944 tarihinde 
Türkiye, İngiltere ekseninden çıkarak Amerika eksenine geçmiştir. 12 Haziran 
1944’ün temelleri ise 11 Mart 1941 tarihinde Amerika ile Türkiye arasında “derpîş” 
edilen bir anlaşma ile atılmıştır.

1941 tarihinde imzalanan anlaşma 23 Şubat 1945 tarihinde tadil edilerek yeni-
den imzalanmış ve bu anlaşma 2 Temmuz 1945 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş 
ve 10 Temmuz 1945 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Kanun sayısı 4780’dir. 6053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kanun 15 
Şubat 1947 tarihinde yeniden tadil ederek 5002 sayılı kanun çıkarılmıştır. Ve bu 
kanun da 6533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Halen iptal edildiğine dair 
bir emareye rastlamadığımız hem 4780 sayılı kanunun, hem de 5002 sayılı kanu-
nun nelere işaret ettiğine isterseniz girmeyelim.

Türkiye ABD safına yazıldıktan sonra 1946’da “çok partili siyasi hayat”a geçti. 
Hatta 1946’da seçim bile yaptı. Hatta 1950’de bile seçim yaptı. Üstelik bu seçimler 
“açık oy - gizli tasnif” yöntemiyle yapıldı. Buna rağmen 1950 seçimlerinde tek parti 
yönetimi sona erdi, Millî Şefin görünür egemenliğine son verildi. Fakat bu sadece 
görünendi. Türkiye’yi yöneten üst yapı Amerika’nın eline geçmişti ve üst yapı için-
de Millî Şefin adamları cirit atıyordu!

Madanoğlu Cuntası

Çok sathi olarak aktardığımız bu serencamı dile getirirken zaman atlamaları yap-
mamız ve konuların detayına giremeyişimiz mazur görülmeli. Hemen “Madanoğlu 
Cuntasını hatırlayanınız var mı? Cuntayı ve adli tarihimize Madanoğlu Davası 
olarak geçen davayı ve sonucunu hatırlayanınız var mı?” diye sorsak meselâ! 
Türkiye’nin darbeler tarihinden bahsedilirken 12 Mart Muhtırası’ndan söz açılır; 
fakat ne hikmetse 9 Mart Cuntası olarak da anılan darbe hazırlıklarından söz açan 
pek olmaz. 9 Mart’ta darbe yapmaya hazırlanan cuntanın içinde acaba müteveffa 
İlhan Selçuk ve benzeri sivil kişilerin bulunması bu darbe girişiminden söz açılma-
masına sebep olmuş olabilir mi? Ya da cunta içinde yer alan kişilerden bazılarının 
üst yapı olarak adlandırılan yapının üyesi ve o yapının elemanı olması sebep ol-
muş olabilir mi?

Madanoğlu Davası olarak hukuk tarihine geçmiş bu darbe girişiminin aklan-
masında 12 Haziran 1944 tarihinde Derin Devleti ele geçiren Amerikancı üst yapı-
nın çok ciddi bir müdahalesi söz konusudur. İdamla yargılanan darbeci cuntanın 
darbe hazırlıkları ve girişimleri belgelenmiş olmasına rağmen sanıkların hepsi 
beraat etmiştir.
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Cuntanın merkezine kadar sokulan Mahir Kaynak, bir istihbaratçı olarak üs-
tüne düşeni yerine getirmiş ve cuntanın darbe hazırlıklarını, darbe görüşmeleri-
ni kayda almıştır. Darbe hazırlıklarını belgeledikten sonra da yine üstüne düşeni 
yapmış ve gerekli mercilere elindeki kayıtları teslim etmiştir. MİT mensubu Mahir 
Kaynak’ın bu kayıtlarından hareketle 32 kişi hakkında dava açılmış ve idamla yar-
gılanmaya başlamışlardır. Fakat ne olmuşsa olmuş, galiba “iyi saatte olsunlar” 
devreye girerek dava açılanların tamamının beraat etmesi sağlanmıştır. Beraatı 
sağlayan ise maddi olarak, nörolog Gençay Gürsoy ile TRT teknisyenleri olmuştur. 
Gürsoy, bir nörolog olarak Mahir Kaynak’ın “dış dünyayı gerçek bir şekilde objek-
tif olarak yorumlamasının ve değerlendirmesinin mümkün olmadığı” kanaatini 
mahkemede ifade olarak vermiş ve Kaynak’ın itibarsızlaştırılmasının temellerini 
atmıştır. TRT teknisyenleri ise kayıtta bir kelimenin iki yerde iki kez tekrar edildi-
ğini belirterek kaydın montaj olabileceği yolunda rapor hazırlamışlardır. Davanın 
bu cephesini biz bırakalım da Yıldıray Oğur anlatsın.

30 Eylül 2012 tarihli Taraf gazetesinde Yıldıray Oğur mahkeme safahatının bi-
zim ilgilendiğimiz kısmıyla ilgili şunları yazdı: “Mahkemede tanık olarak dinlenen 
nörolog Gençay Gürsoy ‘Kanaatim bu kişinin kendisini tedavi ettiğim sıralarda dış 
dünyayı gerçek bir şekilde objektif olarak yorumlamasının ve değerlendirmesinin 
mümkün olmadığı yolundadır’ diye ifade verdi.”

Nörolog Gençay Gürsoy’un, aleyhinde ifade verdiği kişi Mahir Kaynak’tır. 
Mahir Kaynak cuntayı tespit eden ve darbe hazırlıklarını kayda alan kişidir. 
Gençay Gürsoy ise verdiği ifade ile Madanoğlu Davasının (tarihe 9 Mart Cuntası 
olarak geçmiştir) beraatla sonuçlanmasının temellerini atan kişilerden biridir. 
Gençay Gürsoy’un daha sonra hangi makamlara geldiğini hepiniz çok rahat ha-
tırlarsınız. Madanoğlu Davasının beraatla sonuçlanmasını temin eden delil çürüt-
mesini yapanların “diğerleri” kısmını ise TRT teknisyenleri oluşturmaktadır. Aynı 
yazıda Yıldıray Oğur “Ses kayıtlarının sahihliği konusunda mahkemeye bilirkişi 
olarak rapor veren TRT teknisyenleri iki yerde bir kelimenin iki kez tekrarlandığı-
nı söyleyerek ses kaydında montaj olabileceğini söyledi.

“Dört savunma avukatı bilirkişi raporuna dayanarak kayıtların montaj olduğu-
nu ileri sürdü ve mahkemece delil olarak sayılmamasını istediler. Davaya bakan 
askerî mahkeme ses kayıtlarının delil sayılamayacağına karar verdi.

“32 sanıklı Madanoğlu Davası 2 Ekim 1974’te karara bağlandı. Mahkeme he-
yeti savcının ve MİT’in iddialarının yetersiz olduğuna kanaat getirdi ve sanıkların 
hepsinin beraatine karar verdi.”

Hatırlamayanlar olabilir diye söyleyelim: Madanoğlu Davası’nın en meşhur si-
vil sanıklarından biri müteveffa İlhan Selçuk’tu. İlhan Selçuk’un marifetlerini ise 
bizim burada sıralamamıza gerek yok. Fehmi Koru bu marifetleri yeterince yazdı. 
Bunlardan birini biz sadece hatırlatalım: İlhan Selçuk Cumhuriyet gazetesindeki 
köşesinde ABD Başkanı’nın müdahale ederek AK Parti Hükümeti’nin yıkılmasına 
yardım etmesi talebinde bulunan bir açık mektup yazmıştı Açık Pencere köşesin-
de!

Davanın asker sanıklarından birinin damadının yazdığı mektubun bir kısmını 
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1 Mart 2013 tarihli Taraf gazetesinde Alper Görmüş, yayımladı. Görmüş’ün ya-
yımladığı mektuptan bizi ilgilendiren bir alıntı yapacağız. Madanoğlu Davası sa-
nıklarından bir asker: “Baktık iş b... sarıyor, adım adım idama gidiyoruz, biz asker 
kökenliler bir gece toplanıp karar aldık ki, yukarıya haber ileteceğiz, ‘biz gelecek 
celsede konuşacağız’ diyeceğiz… Yukarıya haberi ilettik, bir hafta sonra ilk celsede 
hepimiz beraat ettik.”

Yukarıdaki kişiler ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur ve 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler’dir. Belki hatırlayanlarınız ola-
caktır, bu iki komutan hem 9 Mart Cuntası’nda yer almışlardır, hem de 12 Mart 
Muhtırası’nı veren komuta kademesindeki kişiler arasında. 9 Mart Cuntası de-
şifre edilip engellenemese cunta darbe yapacak ve sol bir idare (!) kurulacaktır. 
Türk Solu’nun asker destekli devrim teorilerinin hayata geçirilmesinin sınanması 
olacaktır bu darbe. Fakat evdeki hesap çarşıya uymaz ve cunta Mahir Kaynak ta-
rafından hem deşifre edilir, hem de kayda alınır. İşin garip tarafı, 1950’li yılların 
sonlarında olduğu gibi cunta değil, cuntayı ihbar edip kayda alan kişi cezalandı-
rılır yine. Mahir Kaynak, cuntayı deşifre edip, darbe toplantılarını kayda alma-
nın faturasını MİT elemanı olduğu deşifre edilerek öder. Mahir Kaynak, 9 Mart 
Cuntası’nı deşifre ettikten sonra, MİT mensubu olduğunun ifşa edilmesiyle “bir 
sol partiye genel başkan olma” yolunun kapandığını ileri sürecektir deşifre edil-
mesinden 30 - 40 yıl sonra!

Bu davanın beraatla sonuçlanmasında Amerikancı Üst Yapı’nın müdahale-
sinin söz konusu olduğunu hem dava sanıklarının geldikleri konumlar, hem de 
Gençay Gürsoy’un birden önünün açılarak geldiği konumlar göz önüne alınarak 
çıkarılabilir. Merak edilen hususlardan biri ise şu: Montaj raporunu veren TRT 
teknisyenleri acaba nasıl ödüllendirildi?

Ruzi Nazar’dan Destek İstenmiş!

Belki bilenleriniz vardır, Ruzi Nazar üzerine bir kitap çıktı geçtiğimiz günlerde. 
Ruzi Nazar kim diye sormazsınız umarım. Sorma ihtimalinize karşı ben yine de 
Ruzi Nazar’ın kim olduğunu söyleyeyim: Bölgemizin (Türkiye eksenli olmak kay-
dıyla Orta Doğu, Kafkaslar ve orta Asya’yı kastediyoruz bu kelimeyle) en tanınmış 
ve en etkili CIA ajanı, üstelik Türk asıllı! Kitabın yazarı olarak Enver Altaylı gö-
züküyor! Gözüküyor kelimesini bilerek ve kast-ı mahsusa ile söylüyorum. Çünkü 
kitapta tespit ettiğimiz bazı deyimlerin kullanışları zihnimizde kocaman bir soru 
işaretinin oluşmasına sebep oldu. Bir Müslüman’ın, bir Türk’ün bu deyimleri 
yanlış kullanması mümkün değil. Eğer yanlış kullanmışsa ya Müslüman ve Türk 
değildir, ya da onu kendisi yazmamıştır. Biz de Enver Altaylı’nın Müslüman ol-
madığını, hele de Türk olmadığını ileri sürecek değiliz. Onun için kitapta Enver 
Altaylı’nın imzası bulunmasına rağmen, bu kitabı onun yazmadığına kanaat ge-
tiriyoruz! Kitapla ilgili bir değerlendirmeyi yine burada sizlerle paylaşmayı umu-
yoruz.

Şu bilgiler Enver Altaylı’nın kitabının 359 ve 360’ıncı sayfalarında detaylı ola-
rak anlatılmakta ve 9 Mart Cuntası’yla ilgili: Madanoğlu Cuntası olarak da bilinen 
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9 Mart Cuntası hazırlıklarını son sürat tamamlayamaya uğraşırken Cuntanın lide-
ri Cemal Madanoğlu, bir akşam Ruzi Nazar’ın Ankara Bahçelievler 3. Cadde’deki 
evinin kapısını çalar. Madanoğlu eve davetsiz gelmiştir. Davetsiz gelmiş; ama 
ziyaret ettiği kişi hakkında Agasi Şen’den gerekli bilgileri almıştır. Agasi Şen ise 
27 Mayıs darbesinden sonra Devlet Başkanı ve Millî Birlik Komitesi Başkanlığı 
(MBK) yapmış Orgeneral Cemal Gürsel’in başyaverliğini yapmış bir askerdir. 
Agasi Şen, Ruzi Nazar’la Washington’da tanışmış ve ilerleyen zamanda dostlu-
ğunu da ilerletmiş biridir. Ruzi Nazar’ın hem yaptığı görevleri bilmekte, hem de 
etkisini. Bundan sonrasını ve değerlendirmemizi ilgilendiren kısmını kitaptan 
aktaralım: “Madanoğlu, Ruzi’ye yeni bir hükümet darbesi yapacaklarını, bunun 
için orduda gerekli çalışmaların tamamlandığını, Amerikalılarla birlikte çalışmak 
istediklerini, Ankara’da JUSMAT’ta çalışan iki Amerikalı generalin kendilerine 
yardımcı olmalarının iki ülkenin de çıkarları için iyi olacağını söyledi. Ruzi, paşa-
ya çok açık bir şekilde, biraz kaba da olsa, ‘Paşam yanlış kapı çaldın. Amerikalılar 
böyle bir darbenin ne içinde ne de kenarında rol oynar. Benim bildiğim kadarıyla 
ABD Türkiye’nin içişlerine karışmaz’ (abç. A. S.) diyerek, ona bu konuda yardımcı 
olamayacağını anlatmaya çalıştı. Ruzi, Madanoğlu’nun ziyareti ve kendisine söyle-
diklerini bağlı olduğu merkeze bildirdi.” “Ruzi’nin Madanoğlu’nun bu davranışıy-
la (Madanoğlu tutuklandıktan sonra mahkemede kendisini darbeye sürekli Ruzi 
Nazar’ın teşvik ettiği ifadesini vermiştir. A. S.) ilgili yorumu şöyleydi: ‘Cuntanın 
Sovyetler’le irtibatı vardı. Bunlar Moskova’dan aldıkları talimata uyarak, beni 
ABD ve Türkiye nezdinde zor durumda bırakmak için, Madanoğlu’nu mahkemede 
o şekilde bir ifade vermeye ikna etmişti.’ (abç. A. S.) Fakat Ruzi, hem ABD nezdin-
de ve hem de Türk makamları nezdinde daha önceden alması gereken tedbirleri 
almıştı.”

Ruzi Nazar’ın bağlı olduğu merkezi söylemeye gerek var mı bilmiyorum! Tabii 
ki CIA. Ruzi Nazar’ın hatıralarında aktardıklarında bazı noktalardan açıklar var. 
Onlara işaret edip geçelim. Bunlardan biri Sovyetler’in Madanoğlu’na hangi yön-
de ifade vereceği talimatını nasıl aktardığı meselesi. Sovyetler karşıtı (!) bir CIA 
ajanının, üstelik Orta Asya kökenli bir Türk ajanının talimatla ilgili elindeki mal-
zemeyi (!) kullanmaması mümkün mü? Ayrıca, kitap Ruzi Nazar’ın hatıralarından 
oluştuğu için ABD ve Türkiye nezdinde aldığı tedbirlerden söz etmemesi de bir 
açığı oluşturuyor. Hatıra kitapları zaten, insanın (ya da kurumların) kendini sa-
vundukları, yaptıklarının ne kadar haklı olduğunu ele güne göstermeye çalıştıkları 
kitaplar değil midir?

JUSMAT, Özel Harp vs.

Bir dönem (1963’te) Özel Harp Dairesi (ÖHD) ismini alan Seferberlik Tetkik 
Kurulu ÖHD ismini taşıdığı dönemde JUSMAT’la aynı binayı kullanıyordu ve 
ÖHD’nin hem ihtiyaçları, hem de maaşları JUSMAT tarafından karşılanıyordu!

Derin Devlet’in anlatılmasının en güç kısmına gelmiş bulunuyoruz. Güçlük 
anlatmanın getirdiği bir güçlük değil. Güçlük Derin Devlet algısının “işte bunlar” 
denildiği kanadın aslında Derin Devlet olmadığını, bu kanadın da diğer kanatlar 
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gibi Derin Devlet tarafından kullanılan bir birim olduğunu anlatmaktan kaynak-
lanıyor. Çünkü hâlen bu kanat Derin Devlet olarak algılanıyor. Üstelik bu algının 
milletin hafızasına bir mıh gibi çakılabilmesi için medya  (hani şu Yaşlı Kurt nam 
zatın nizamat verdiği medya) elinden gelen bütün gayreti ve katkıyı gösteriyor!

Değerlendirmenin geride kalan kısmında 12 Haziran 1944 tarihinde Türkiye’nin 
ABD payına düşen bir ülke hâline getirildiğini, o tarihten 2006 yılı Mayıs ayına ka-
dar bu eksende kaldığına değinip geçmiştik. Türkiye’nin ABD payına yazılmasının 
ardından yapılan 2 önemli anlaşmayı da dile getirmiştik. İşte Türkiye’nin ABD pa-
yına yazılmasının ardından Türkiye’de hem siyasal, hem de toplumsal değişimleri 
harekete geçirecek çok şey yaşandı.

Meselâ ABD’den ciddi miktarlarda para yardımı aldı Türkiye. Meselâ ABD is-
tedi diye Kore’ye asker gönderdi. Ne gariptir ki 12 Eylül darbesini yapan Orgeneral 
Kenan Evren de Kore’ye gönderilen birliklere komuta eden askerlerden biriydi. 
1950’li yılların başlarında ise Türkiye Kuzey Atlantik Asamblesi’ne (NATO) üye 
oldu. Zaten Derin Devlet adına ne olduysa NATO üyeliğinden sonra oldu. Daha 
doğrusu Derin Devlet olarak algılattırılan yapıların tamamı NATO üyeliğinden 
sonra inşa edildi. Neler inşa edildi meselâ?

Her şeyden önce 1952 yılında Seferberlik Tetkik Kurulu adında bir kurum inşa 
edildi. Fakat bu Seferberlik Tetkik Kurulu’nun sakın ola ki Askerlik Şubelerinde 
bulunan Seferberlik Tetkik Kurulu’yla aynı kurum olduğunu sanmayın. Bu kurum 
da aslında aynı ismi taşımasına rağmen sivil halkın sefer görev emriyle ilgilenen 
bir kurumdur! Bu kurumda görev yapan askerî personelin yanı sıra o şubede as-
kerlik yapan Mehmetçikler de Ankara’nın doğusunda sivil giysilerle görev ve as-
kerlik yaparlar! Ankara’nın batısındaki Askerlik Şubelerinin Seferberlik Tetkik 
Kurulu şubesinde görev yapanların üniformayla mı, yoksa sivil giysilerle mi görev 
ve askerlik yaptıkları bizim bilgimiz dışında! Bu şubenin Ankara’nın doğusunda 
genellikle, kuruluş yıllarındaki asli görevine dönerek “istihbarat” görevi icra ettiği 
ileri sürülür! Bu böyle midir, bunu biz bilemeyiz tabii ki! Bilenler bu konuda bilgi 
verir mi, onu da bilemeyiz haliyle!

Aslında Seferberlik Tetkik Kurulu inşa edilmeden önce 1944’ten sonra bir grup 
subay Amerika’ya kontrgerilla eğitimine gönderilmişti. Gönderilen ilk grubun ara-
sında çok tanıdık bir isim de vardır: Alparslan Türkeş. Aslında Türkeş 1943 yılında 
yürütülen Türkçülük tasfiyeleri sırasında bir teğmen olarak gözaltına alınmış ve 
tabutluk denilen yerlere atılmış bir askerdir. Türkeş hakkında üretilen efsanelere 
göre gözaltındayken gördüğü işkencelerde Başbuğun tırnakları bile sökülmüştür. 
Hatta 3 Mayıs Türkçülük Bayramı’nın kökeni de bu tasfiye operasyonlarına bağ-
lanmaktadır. Daha sonra Türkeş’i 27 Mayıs darbesinin kudretli albayı olarak gö-
rürüz.

Umarım bana Seferberlik Tetkik Kurulu’nun inşa edilmesinde ABD’ye kont-
rgerilla eğitimine giden bu askerî zevatın, ya da Amerikalıların bir katkısının olup 
olmadığını sormazsınız! Bu sorunun cevabı yok! Bazı soruların bilirsiniz cevabı 
olmaz! Bu soru da o cevabı olmayan sorulardan biri işte! Fakat değerlendirmenin 
ilerleyen bölümlerinde belki siz kendiniz bu soruya cevap teşkil edebilecek birta-
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kım çıkarımlarda bulunabilirsiniz!

Meselâ Türkiye topraklarında ABD’ye üsler verilmesi bu tarihten sonradır. 
ABD’nin istihbarat örgütü CIA bu tarihten sonra Türkiye’de ofis açmıştır. 2000’le-
rin başlarında FBI da Türkiye’de ofis açmıştır. 1950’lerin başlarında ABD memur-
larından biri bir çocuk bisikletine dokundu diye çocuğu tabancasını çeker vurur ve 
öldürür. Fakat iş tutuklanmaya gelince tutuklanmaya direnir ve kendini “Biz size 
o kadar para yardımı yaptık. Bugüne kadar 250 milyon dolar verdik size” diyerek 
savunur. ABD elçiliği, devlet görevlileri devreye girer ve sadece bisikletine dokun-
du diye gözünü kırpmadan çocuk öldüren ABD devlet görevlisi tutuklanmadan ve 
ceza almadan kurtulur! Bu haberi dönemin Cumhuriyet gazetesinde okuyabilirsi-
niz.

6-7 Eylül ve Özel Harp

Seferberlik Tetkik Kurulu 1952 yılında kurulur ve daha kuruluş aşamasından iti-
baren sefer görev emri içinde olduklarından icraatlarına başlarlar. İtiraf edilen 
ilk icraatlarından biri 6-7 Eylül olaylarıdır. 6-7 Eylül olaylarını ilk itiraf eden bu 
yapı içinde görev yapmış Sabri Yirmibeşoğlu’dur. Daha sonra Orhan Birgit de 6-7 
Eylül olaylarıyla ilgili yaptığı itiraflarda çok önemli bir ayrıntıyı itiraf etmiştir: O 
olaylarda Süleyman Demirel de gösteri yapanlar ve halkı kışkırtanlar arasındadır! 
Amerikancı Derin Devlet’in tasfiyesinin ilk temellerini atanlar arasında yer alan 
Kemal Yamak da hatıralarında 1950’li yıllarda Seferberlik Tetkik Kurulu ismini 
taşıyan yapının icraatlarıyla ilgili ilginç tanıklıklar aktarmıştır. 1950’li yılların 
önemli olaylarından birini başlatanlar (aslında 6-7 Eylül olaylarının gerekçesini 
de bu olay oluşturmaktadır) ve halkı tahrikte önemli rol oynayanlardan biri daha 
sonra vali yapılmış, bir diğeri bakan yapılmış, bir başkası ise başlangıçta dünya 
çapında hizmet veren bir ajans kurmuştur. Orhan Birgit’in yalancısıyız, Süleyman 
Demirel’in ise ne olduğunu hepimiz hatırlıyoruz!

Seferberlik Tetkik Kurulu’nun 27 Mayıs darbesine süreçte neleri icra ettiği-
ni ise o operasyonlarda görev alanlardan birileri itiraf ederlerse daha yakından 
öğreneceğiz! 27 Mayıs darbesine koşar adım gidilirken yapılan provokasyonların 
bir kısmını biliyoruz. Meselâ üniversite öğrencilerinin kıyma makinelerinde nasıl 
kıyıldıklarına dair üretilen haberler halen gazete arşivlerinde bulunabilir. Meselâ 
9 Subay Olayı olarak tarihe geçen ve darbe için oluşturulan cunta içinde yer alan 
cuntacıların değil de cuntayı ihbar eden subayın tutuklanmasına ve ceza almasına 
dair haberler de gazete arşivlerinde bütün tazeliğiyle duruyor. Bilenleriniz bilir 
6-7 Eylül olayları yaşanmadan hemen önce Selanik’te Atatürk’ün evinin bomba-
landığı haberi İstanbul’a bomba gibi düşer. Haberi yapan gazete o gün binlerce 
satar İstanbul’da. Hatta ilk baskı yetmez gazete ikinci baskıyı yapar! İstanbul’da 
gazeteyi okuyan halk galeyana kapılır. Bu galeyanın büyümesinde henüz kurulalı 
4-5 yıl olmuş Seferberlik Tetkik Kurulu elemanlarının kışkırtması yangına dökü-
len benzin etkisi gösterir.

Tarihe bir özel harp operasyonu olarak geçen 6-7 Eylül olayları cihet-i aske-
riyeden bir generalin hatıralarında “mükemmel bir özel harp operasyonu” ola-
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rak yerini bulur. Selanik haberini yapan ve yayınlayan gazete personelinin yanı 
sıra İstanbul halkının galeyana getirilmesinde etkili olan bazı özel harp zeva-
tı da sonraki yıllarda devlet tarafından mükâfat verilenler kervanına katılırlar. 
Mükâfat olarak vali yapılan biri vardır meselâ, Paris’te dünya çapında servis ya-
pabilen bir ajans sahibi vardır meselâ, hatta daha sonra bakan yapılan bile var-
dır. Orhan Birgit’in aktardığına göre İstanbul halkının galeyana getirilmesinde 
rol alanlar arasında Süleyman Demirel bile vardır. Demirel’in daha sonra nelerle 
mükâfatlandırıldığını ise hepiniz hatırlıyorsunuzdur muhtemelen.

Seferberlik Tetkik Kurulu Türkiye NATO’ya üye olduktan sonra kurulan bir 
örgüttür. Daha doğrusu NATO üyesi ülkelerin tamamında bir benzeri kurulan ör-
gütlerden Türkiye’de inşa edilenin adıdır. NATO üyesi ülkelerde kurulan bu ör-
gütlerden en meşhuru hatırlarsınız İtalya’da kurulanıdır. İtalya’da kurulanın ismi 
ise yine hatırlarsınız Gladio’dur. Bu ismi İtalya’da bu örgütün tasfiye edilmesi aşa-
masında çok sık duymuştuk. Hatta bu isimden hareketle Türkiye’deki yapıya da 
1990’lı ve 2000’li yılların bir kısmında Gladio denilmişti.

Bu meselenin biraz karışık bir mesele olduğunu teslim edersiniz sanırım. Biraz 
değil, aslında oldukça karışık bir mesele. Karışık, çünkü başlangıçta Seferberlik 
Tetkik Kurulu ismini alan yapı, 1963 yılında Özel Harp Dairesi ismini aldı. Daha 
sonraki yıllarda ise (özellikle PKK’nın eylemlerini arttırmasının ardından) biz bu 
yapıyı Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak tanıdık. Fakat bu daire de içlerinde ol-
mak üzere operasyonel birçok yapıyı aynı anda denetleyen, yönlendiren bir üst 
yapı var. Ve bu kurumların tamamı bu üst yapıya bağlı olarak iş görüyorlar.

Özel Harp Dairesi de Diğerleri Gibi Üst Yapı’ya Bağlıdır

Bu üst yapı gizli bir oluşum olarak biliniyor. Benzer bir yapı Türkiye’nin 
İngiltere’nin payı olarak bilindiği dönemlerde de var. Fakat asıl işlevine ve gizli 
bir örgüt kimliğine sahip sistematik bir hal alması Türkiye’nin Amerika’nın pa-
yına yazılmasının ardındandır. Türkiye’nin Amerika’nın payına yazıldığı tarih 
olarak ise değerlendirmenin önceki kısımlarında 12 Haziran 1944 tarihini vermiş-
tik. Dolayısıyla bu gizli üst yapının oluşumunu da bu tarihten sonraya yazabiliriz. 
Bizim baştan itibaren Derin Devlet olarak adlandırdığımız yapı işte bu üst yapıdır. 
Üst yapı 60 kişiden oluşmaktadır ve başlarında eyalet valisi gibi bir Amerikalı var-
dır.

12 Haziran 1944 tarihinden 2006 yılı Mayıs ayına kadar Türkiye’de olan her 
şeyden bu üst yapı sorumludur. 27 Mayıs darbesi de bu üst yapının eseridir, 12 
Mart Muhtırası da. Hatta 12 Eylül darbesi de bunların eseri olduğu gibi, 28 Şubat 
postmodern darbesiyle birlikte 27 Nisan e- muhtırası da bu üst yapının eseridir. 
Hatta ve hatta 20 Ağustos 1960’ta (27 Mayıs darbesinden 3 ay sonra) ordudan 7 
bin 200 millî ve yerli subay ve astsubayın emekli edilmesinin ve uzaklaştırılma-
sının arkasında da bunlar vardır, 5 Haziran 1977 tarihinde yine ordudan 4 bin 
800 subay ve astsubayın (bunlar da millî ve yerli unsurlardır) emekli edilmesinin 
ardında da bunlar vardır. Belki bilmeyenleriniz vardır, 5 Haziran 1977’de TSK’da 
yapılan bu tasfiye operasyonunun ardından Kenan Evren Genelkurmay Başkanı 
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olmuştur. Oysa Kenan Evren o yılın Ağustos ayında Ege Ordu Komutanlığı’ndan 
emekli olmayı beklemektedir! Amerikancı bu üst yapının talimatıyla yapılan ic-
raatlar arasında 1 Mayıs 1977’de Taksim’de öldürülenler de var, 2 Temmuz 1993 
tarihinde Sivas’ta Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülenler de var. Hemen ardın-
dan Başbağlar Köyü’nde öldürülen köylüler de var. Yine bu üst yapının icraatları 
arasında Kahramanmaraş olayları da var, Çorum olayları da. Hatırlarsınız belki, 
her iki olayda da Alevi - Sünni çatışması çıkarılmak istenmişti.

Türkiye’yi sarsan büyük siyasi suikastların ardında da bu üst yapının organizas-
yonu olduğunu söylersek abartıyoruz sanılmasın. Sayalım isterseniz: Abdi İpekçi 
cinayeti, Gün Sazak cinayeti, Uğur Mumcu cinayeti, Bahriye Üçok cinayeti, Necip 
Hablemitoğlu - Ahmet Taner Kışlalı cinayetleri de bu üst yapının icraatlarıdır. 
Daha ilerisini söyleyelim: Turgut Özal - Eşref Bitlis ve aynı yıl Bingöl’de silâhsız 
33 askere karşı düzenlenen suikastlar da bu üst yapının sahneye koyduğu eylem-
lerdir. AK Parti Hükümetleri dönemine geldiğimizde yaşadığımız İstanbul’daki 
Sinagog bombalamalarıyla HSBC bombalaması da bu üst yapının eseridir. Bu şe-
dit cinayet şebekesinin yaptığı bütün kötülükleri saymaya bu değerlendirme yazı-
sı yetmez. Birbiriyle alakası yokmuş gibi görünen bütün bu kötülüklerin aynı üst 
yapı tarafından icra edildiğini söylemek bir çelişki gibi görünebilir. Meselâ eylem-
lerden birini diyelim ki PKK üstlenirken, bir diğerini bir ülkücünün yaptığı dünya 
âleme ilan edilmişken, hatta bazı cinayetler Hizbullah tarafından işlendiği bilinir-
ken nasıl olur da aynı üst yapıya fatura edersin diyebilirsiniz! Haklısınız diyeme-
yeceğim! Olayları sahneye koyan aynı üst yapı; ama sahnede kullandığı oyuncular 
farklı. Çünkü bu üst yapının kullandığı maşa sayısı çok fazla!

Yukarıda karışık bir meseleyi izah etmeye başlamıştık. Üç ayrı isim taşıyan ku-
rumun NATO sonrası oluşturulduğunu söyledik. Karışıklık bu kurumun üç ayrı 
isim taşımasından kaynaklanmıyor. Karışıklık, üç ayrı isim taşımasına rağmen 
bu kurumun ısrarla derin devlet olarak algılatılmaya çalışılmasından kaynakla-
nıyor! Üstelik İtalya’da benzeri bir kurumun tasfiyesi sırasında medya o yapıya 
İtalya’daki adıyla (gladio) hitap etmiş ve bunun İtalyan Derin Devleti olduğunu 
söylenmiş. Bununla da yetinmeyip NATO üyesi ülkelerdeki benzeri kurumların o 
ülkelerin Derin Devletleri olduğunu ısrarla ileri sürmüş bir medyamız var. Bu ko-
nuda medyayla yetinilmemiş üst yapının kontrolündeki siyasi figürler, entelektüel 
figürler de hem NATO üyesi ülkelerdeki benzeri kurumların, hem de Türkiye’deki 
bu üç ayrı isim taşıyan kurumun Derin Devlet olduğunu insanların zihinlerine yer-
leştirebilmek için ellerinden gelen gayreti göstermişler!

Özel Harp - Kontrgerilla vs.

Seferberlik Tetkik Kurulu 1952 yılında NATO’ya uyumlu olmak adına oluştu-
rulmuş kurumlardan biri. Savunma konsepti içinde ele alındığında, ülkenin bir 
yabancı güç tarafından işgal edilmesi durumunda mukavemeti örgütlemek üze-
re inşa edilmiş bir kurum. Kıbrıs’ta oluşturulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nı 
düşünün. Dönem soğuk savaş dönemi olduğu için işgalin de nereden geleceği 
belli: Komşu olmamız hasebiyle SSCB. Üstelik Sovyet Rusya’nın boğazlar hakkın-
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daki emelleri dünya âlem tarafından biliniyor. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı’nda 
Rusların Erzurum’a kadar gelmişliği de var. Türkiye’nin yeri ise kapitalist dünya 
olarak belirlenmiş. Dolayısıyla Türkiye’ye gelebilecek tek işgal tehlikesi SSCB’den 
kaynaklanabilir. Bu tehlikeden dolayı da Seferberlik Tetkik Kurulu oluşturulurken 
anti-komünist ve anti-Sovyet bir yapı olarak inşa edilmiş. Fakat bu kurum hem 
1950’li yıllarda, hem 1963 yılında Özel Harp Dairesi ismini aldıktan sonra “işga-
le karşı direnişi örgütlemek” amacıyla kurulsa da kendi milletine karşı psikolojik 
harp kararlarını uygulayan bir kurum olarak işlev görmüş. Bu kurumun en etkin 
olduğu yerlerin başında komünizmle mücadele dernekleri, Kıbrıs dernekleri geli-
yor. Kıbrıs’la ilgili mitinglerin örgütlenmesinde, daha doğrusu Kıbrıs’ın Türkiye 
açısından bir sorun haline getirilmesinde bu kurumun etkisi görmezden geline-
mez. Kıbrıs Türkiye açısından bir sorun haline geldiyse, bunda Seferberlik Tetkik 
Kurulu ve 1963’ten sonra Özel Harp Dairesi’nin çabaları etkili olmuştur!

1961 anayasasından sonra neşv-ü nema bulan sol hareketlere karşı Özel Harp 
Dairesi’nin yaptıklarını da görmezden gelemeyiz. Özel Harp Dairesi’nin tersinden 
katkıları sayesinde sol hareketler gittikçe yaygınlaşmış ve neredeyse toplumdan 
bir karşılık görmeye de yaklaşmıştı. Bu noktada yine Özel Harp Dairesi’nin psi-
kolojik savaş uygulamalarının devreye girdiğini ve henüz emekleme aşamasında-
ki sol hareketlerin “Kemalist” bir görünüme bürünmesine katkı sağladığını gö-
rüyoruz. Sol cenah içinde yer alan özellikle de 68 kuşağı olarak adlandırılan eli 
kalem tutanların bu konuda anlatacaklarının çok olduğunu sanıyorum. Kimlerin 
nerelerle ve hangi askerlerle içli dışlı olduklarını, hangi eylemleri ortaya koyar-
ken hangi güvenlik güçlerinin kendilerine yardım ve yataklık ettiğini düşünürlerse 
emekleme aşamasındaki solun nasıl “Kemalist” bir görünüme büründürüldüğünü 
de çözebilirler. Ulaştıkları sonuçları bizimle paylaşmalarına gerek yok. Kendileri 
nasıl bir psikolojik operasyona tabi tutulduklarını çözsünler ve kendilerine itiraf 
etsinler bu bile yeter.

Tam da burada sol gelenek içinden gelen iki önemli ismin Özel Harp Dairesi’yle 
ilgili çok önemli tanıklıkları olduğunu hatırlatmak isterim. Bu isimlerden birinin 
Sarp Kuray olduğunu belirtelim. Sarp Kuray hem 2005 sonrası Abdullah Öcalan 
ile sol arasında kuryelik yapabilecek kadar eminlik sağlamış biridir Öcalan nez-
dinde (Bunun matah bir şey olduğunu söylüyor değilim). Hem de kendisi ilk genç-
lik yıllarını cihet-i askeriye içinde geçirmiş biridir. Cihet-i askeriyeden ayrıldıktan 
sonra sol mücadele içinde iyi bir mevki de bulmuştur üstelik. 2005 sonrasında 
Öcalan ile sol kesim arasında aracılık etme noktasına kadar gelmesi ise bize göre 
çok anlamlı bir yükselmeye de işaret ediyor. Sarp Kuray’ın Özel Harp Dairesi’yle 
ilgili tecrübelerinin ve tanıklıklarının Türk solunun bugün içinde bulunduğu du-
rumu analiz etmede ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Tabii Sarp Kuray bu 
tecrübelerini en azından mücadele arkadaşları ile paylaşırsa mümkün olabilir bu! 
Tecrübelerini paylaşır mı Sarp Kuray bilemeyiz!

Bir diğer önemli kişinin ismini vermeyeceğiz, ama TBMM çatısı altında oldu-
ğunu söyleyip geçeceğiz. Kızıldere’den TBMM çatısı altına uzanan bir önemli tec-
rübe sahibi kişinin de ciddi tecrübeleri ve tanıklıkları olduğu kanaatini taşıyorum. 
Bunu da herhangi bir suçlama amacıyla yapmıyorum. En azından kendi hayatın-
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da tanık olduğu ve tecrübe ettiği bu durumu mücadele arkadaşlarıyla paylaşmış 
mıdır, ya da paylaşacak mıdır bilemeyiz. Özel Harp Dairesi’yle ilgili tecrübeleri-
nin sol mücadele geleneğinin anlaşılması, solun mevcut halinin anlaşılabilmesi 
açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Mahir Çayan’ın, Ulaş Bardakçı’nın, 
Deniz Gezmiş’in, hatta İbrahim Kaypakkaya’nın bugün hayatta olduğunu ve geril-
la mücadelesini bırakıp siyasi mücadele yürüttüklerini bir düşünsenize! Bir Doğu 
Perinçek’le baş edemeyen Türkiye’nin, daha doğrusu Türk Solu’nun hali nice olur-
du acaba? Sol kesimin bunları düşünüp düşünmediğini ben bilemem.

Özel Harp Dairesi’nin 1970’li yıllarda yaptıklarını ise birer efsane gibi anlat-
makla bitiremeyiz. 1970’li yılların bu yapının anlaşılmasında ve adlandırılmasında 
bir katkısının olduğunu da görmezden gelemeyiz. Bu güce o dönemde kontrgerilla 
adını sol cenah verdi. Rivayet odur ki bu kurumdan Başbakanlar bile haberdar 
değildi. Hatta eski Başbakanlardan müteveffa Bülent Ecevit bu kurumun varlığını 
tamamen tesadüf eseri olarak öğrenir. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir 
kurumu olan bu yapının Amerikalıların Türkiye’deki ileri karakolu işlevini gören 
JUSMAT’la aynı binada faaliyet gösterdiğini öğrenince ise şaşkınlıktan şaşkınlığa 
duçar olur. Ecevit bir Doğu gezisinde ise bu kurumun elemanı milletvekillerinin 
bile olduğunu öğrenir. Bunların hepsi yazıldı çizildi. Ecevit birkaç kez kontrgerilla 
tabirini kullansa da, aynı kurumun kendisine İzmir Çiğli Havaalanı’nda suikast 
girişiminde bulunmasının önüne geçemez. Ecevit’in, lügatinden kontrgerilla keli-
mesini çıkarmasının tarihi ise Abdi İpekçi’nin 1 Şubat 1979 tarihinde öldürülmesi-
dir. Ecevit o tarihten sonra bir daha kontrgerilla kelimesini kullanmaz.

İsmi ister Seferberlik Tetkik Kurulu, ister Özel Harp Dairesi, isterse Özel 
Kuvvetler Komutanlığı olsun bu üç isim altında da kontrgerilla faaliyeti yürütül-
müştür. Ve bu faaliyetler üst yapı olarak adlandırdığımız gizli yapı tarafından bu 
kuruma görev olarak verilmiş ve icra etmesi temin edilmiştir. Üst yapının planla-
ması ve direktifleri doğrultusunda gerektiğinde Kahramanmaraş gibi kocaman bir 
şehri altüst etmişler, gerektiğinde İstanbul’da Gazi Mahallesi gibi kısmen mevzi 
bir bölgeyi altüst etmişlerdir. Bu eylemleri yapanlar kontrgerilla olarak adlandı-
rılan bu kurumların elemanları olmalarına rağmen, Türk medyası bu kurumların 
adını vererek eylemleri Derin Devlet yaptı gibi bir saptırmanın gayreti içinde ol-
muştur. Medyanın Derin Devlet olarak verdiği kurumlardan biri de JİTEM adıyla 
maruf kurumdur. Tamam, bu kurumların tamamının Derin Devletle bağlantısı 
vardı. Hatta Derin Devlet olarak adlandırılan yapının bir unsuruydular. Fakat 
medya tarafından sürekli cihet-i askeriye bünyesindeki kurumlar Derin Devlet 
olarak sunularak asıl Derin Devlet olarak adlandırılması gereken yapı perdeleni-
yordu. Üstelik bu yapının büyük bölümü sivillerden, özellikle büyük işadamı ola-
rak bilinen sivillerden oluşuyordu. Biz bu yapıya bir karışıklığa neden olmaması 
için üst yapı dedik. Bu üst yapının kullandığı unsurlar arasında sadece cihet-i as-
keriye bünyesindeki kurumlar yoktu ki. Üst yapının hem sol örgütler içinde, hem 
bölücü örgütler içinde, hem İslâmcı örgütler içinde, hem milliyetçi örgütler içinde 
bağları vardı. Hatta bu üst yapının en kanlı iki kolu olarak PKK ve Hizbullah ör-
gütleri gösterilir.

Bunlar bilinmesine ve belgelenmesine rağmen, maalesef Türk medyası hâlen 
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bu gizli üst yapıyı perdelemekle meşgul. Bu yapı içindeki sivil, özellikle büyük 
işadamı olan sivil unsurların kimlerden oluştuğunu öğrenmek için (en azından 
bir kısmını) Orgeneral Çevik Bir’in 21 Şubat 1997 yılındaki ABD gezisi sırasın-
da TÜSİAD heyetinin de ne hikmetse yolunu Washington’a düşürdüğüne bakıp 
çıkarmak mümkün. TÜSİAD heyetinde kimler vardı ve bunlar arasında kimler 
Refahyol Hükümeti aleyhine açıklamalar yapıyordu, Türkiye’de irticaın alıp başını 
gittiğinden kimler ABD’de şekvacı olup şikâyet ediyordu! Sadece bunlara bakarak 
bile 60 kişilik heyetten büyük işadamı olanlarının bir kısmını tespit edebilirsiniz!

Şu Taksim Gezisi Dedikleri

Türkiye geçtiğimiz Mayıs ayının ilk yarısında Reyhanlı bombalarını saymazsak 
çok olumlu gelişmelere şahit oldu. Türkiye çok uzun zamandır ilk defa IMF’ye olan 
borcunu sıfırladı. İstanbul’a üçüncü köprü, İstanbul’a üçüncü havaalanı da dâhil 
yapılan büyük projelerin ihalelerinden 100 milyar doların üzerinde bir kaynak 
oluşturdu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Reyhanlı bombalamalarına rağ-
men iptal etmediği ABD gezisi sonrasında ise Türkiye tam bir kâbusu yaşamaya 
başladı. Kâbusun ortam bulmasında, yaygınlaşmasında medyanın katkısı ise çok 
büyüktü.

Kâbusun zirve yaptığı olay ise Mayıs ayının sonunda geldi. Taksim Gezi 
Parkı’ndaki üç – beş ağacın yerinden sökülmesiyle birlikte o bölgeye Topçu 
Kışlası’nın yeniden inşa edilmesini bahane ederek bir grubun parkı işgal etmesi 
üzerine uzun süren bir kâbusun ortasına sürüklendi Türkiye.

Reyhanlı bombalamalarında olduğu gibi yine Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bir dış gezisi arifesine denk getirilen eylemleri ateşleyen kıvılcım 
Mavi Marmara’nın İsrailli katiller tarafından basılarak 9 kişinin şehit edildiği ge-
cede, yani 31 Mayıs’ta çakıldı. Başbakan Erdoğan, olaylara rağmen Kuzey Afrika 
gezisini iptal etmedi. Başbakan Erdoğan’ın Türkiye dışında olduğu süre için-
de başta Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi ve Başbakan Erdoğan’ın 
Üsküdar Kısıklı’daki evi olmak üzere, Ankara’daki Başbakanlık Merkez Binası ve 
Subayevleri’ndeki evine saldırı düzenlenip ele geçirilmeye ve işgal edilmeye çalı-
şıldı. Gezi Eylemleri adı verilen olaylar Türkiye sathına yayılmaya çalışıldı ve kıs-
men de başarılı olundu.

Başbakan Erdoğan Türkiye’ye dönüp sürece el koymasının ardından herkes 
Erdoğan’ı takip ederek “geri adım atılmamalı” tavrına büründü.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile gö-
rüşen ve kendilerine Taksim Platformu adını veren grubun eylemlerin sona erme-
si için öne sürdükleri şartların ise Gezi Parkı ile ve çevreyle uzaktan yakından her-
hangi bir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Taksim Platformu’nun eylemlerin sona 
ermesi için Başbakan Erdoğan’a ilettikleri taleplerin bir kısmını buraya almakta 
yarar mülahaza etmekteyiz:

1. İstanbul’a Üçüncü Köprü yapılmasın.

2. İstanbul’a Üçüncü Havaalanı yapılmasın.
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3. Kanal İstanbul yapılmasın.

4. Nükleer santral yapılmasın.

5. 14 HES ihalesi iptal edilsin.

Bu talep listesini bir köşeye yazın. Çünkü 17 Aralık darbe teşebbüsünün bu 
taleplerle ve bu eylemlerle organik bağının olduğunu göreceğiz. Tabii ki Başbakan 
Erdoğan geri adım atmadı ve eylemler karşısında müdahalenin sertliğini arttırdı. 
Başbakan’ın bu sertliği üzerine “TEK ADAM - DİKTATÖR” suçlamaları gazetele-
rin sayfalarını, köşe kadılarının köşelerini hiç olmadığı kadar fazla işgal eder oldu. 
Cengiz Çandar vb. yazarlar yabancı (genellikle ABD menşeli) gazete ve dergilerden 
Başbakan Erdoğan aleyhine çıkan ve içinde “tek adam - diktatör” gibi ifadelerin 
geçtiği yazılardan bolca alıntı yaparak katkıda bulundular bu darbe teşebbüsü-
ne. Bu katkıda bulunma fiilinden “yandaş medya” arasında zikredilen gazetelerin 
köşe kadıları da uzak durmadılar. Onlar da Hz. İbrahim’in Nemrut tarafından ate-
şe atılmasının ardından ateşi söndürmek için su taşımaya çalışan karınca - serçe 
kuşu benzeri “tarafım belli olsun” havasında küçücük de katkılar yaptılar! Birkaç 
gazete ve birkaç köşe yazarı dışında medyanın kahir ekseriyeti tarafını gezi eylem-
leri yanında saf tutarak belli ettiler.

 

Mısır Darbesi ve “Erdoğan Mursi’ye Özendi”

Türkiye tam Gezi Eylemleri’nin oluşturduğu kâbustan çıkmaya uğraşırken, Arap 
Baharı olarak adlandırılan ve Tunus’tan hemen sonra Mısır’da sıçrayarak 30 yılı ge-
çen diktatörlüğünü Tahrir Meydanı’ndaki eylemlerle kaybeden Hüsnü Mübarek’in 
yargılanabildiği Mısır’da yaşananlarla şaşkınlığa düştü. 3 Temmuz’da seçimle yö-
netime gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, kendi atadığı Genelkurmay 
Başkanı General Sisi tarafından bir askerî darbe ile devrildi. AB ülkeleri ve ABD 
Mısır’da 3 Temmuz’da gerçekleşen darbeye bir türlü “darbe” diyemezken, ilk an-
dan itibaren Türkiye adlı adınca Mısır’da yaşanana “darbe” dedi. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, ilk andan itibaren “Bizim için meşru Cumhurbaşkanı halk tara-
fından seçilmiş Mursi’dir” açıklaması yaptı ve tavrının arkasında durdu.

Mısır’daki darbenin bizi ilgilendiren kısmı ise, Türk medyasının büyük bir bö-
lümünün açıkça darbeyi destekleyen yayınlar yapmaktan çekinse bile köşe kadıla-
rı vasıtasıyla bu darbeyi AK Parti Hükümeti ve Başbakan Erdoğan’ı eleştirmek ve 
ona saldırmak için bir bahane olarak kullanmasıdır.

 

4 Darbe Teşebbüsü ve 2 Başka Olay

28 Şubat’la ilgili medyanın görmezden geldiği MGK eski Genel Sekreteri Tuncer 
Kılınç’ın açıklaması ve Adalet Bakanlığı ile AK Parti Genel Merkezi’ne yapılan sal-
dırının dışında, Türkiye 2013 yılında 4 darbe teşebbüsüne sahne oldu. Bu teşeb-
büslere ilaveten 2 tane de “Kurt puslu havayı sever” misali büyük gürültü koparan 
olaya sahne oldu. Bunlara 3 Temmuz’da Mısır’da başarılı olan darbeyi de ilave 
edersek dosyanın oldukça kabarık olduğunu söylemeye gerek bile kalmayacak.

Büyük gürültü koparan olaylardan birini söylemeye bile gerek yok, kuşku-
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suz Reyhanlı’da düzenlenen bombalı araçların patlatılmasıydı. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ABD seyahatine çıkmadan hemen önce patlatılan bombalarla 52 
vatandaşımız hayatını kaybetti. Tarih 10 Mayıs’ı gösteriyordu. Türkiye’nin yaşa-
dığı en kanlı bombalı saldırıyı bir gazete Türk İstihbaratı’na saldırı için bahane 
olarak kullandı. Bu gazete Hakan Fidan’ın MİT Müsteşarı olduğu 2010 yılı Mayıs 
ayından sonra istihbarat teşkilatına her bahaneyi kullanarak saldırıyı yayın politi-
kası haline getirmiş olan Taraf gazetesiydi. Taraf gazetesi bombaların istihbaratın 
bilgi vermemesi, istihbarat zaafı nedeniyle patladığını ısrarla yazdı. Daha sonra 
istihbaratın 24 saat öncesinden polise bilgiyi verdiği ortaya çıktı. Hatta vatandaş-
ların bombalı araçları “şüpheli araç” olarak polise bildirdiği, polislere araçları bile 
gösterdiği, fakat polisin herhangi bir şey yapmadığı bilgisi de açığa çıktı.

Bir diğeri ise birbiriyle bağlantılı, daha doğrusu birbirini tetikleyen iki olay-
dı. Her iki olay da Zaman gazetesinin yayınıyla Türkiye’nin gündemine oturdu: 
AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı’nda Başbakan’ın Denizli’deki bir şikâyetten 
hareketle “kızlı - erkekli” kalınan evlere dikkat çekip, bu konuda Devletin tedbir 
alacağı değerlendirmesi yapması üzerine gündemimize “özel hayat” ve bu hayatın 
dokunulmazlığı girdi. Bu tartışmanın tetiklediği ikinci olay da AK Parti Hükümeti 
“dershaneleri kapatmaya” hazırlanıyor haberiyle gündemimizi işgal etti. Bu da 
yine Türkiye gündemine Zaman gazetesi vasıtasıyla girdi. Her iki olay da Kasım 
ayının ilk yarısında Türkiye gündemini esir aldı.

“Tam Yerine Denk Geldi Manzara Koydu”

Türkiye “dershaneler kapanacak mı, kapanmayacak mı” diye bütün ciddiyetiyle 
tartışırken Taraf gazetesi tekrar devreye girdi ve kelimenin bütün anlamlarıyla 
“tam yerine denk geldi manzara koyduk” havasında MGK Kararı - Fişleme yayın-
larına başladı. Gazetenin bu yayınları 2013 yılı içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı - Türk İstihbaratı’nın maruz kaldığı ikinci darbe 
teşebbüsünün işaret fişeğiydi.

Ve 17-25 Aralık

13 Aralık Perşembe günü Avni Özgürel’in yayınladığı Ejder ile ilgili yazıdan tam 
4 gün sonra Türkiye büyük bir operasyona uyandı. 17 Aralık’ta içlerinde 3 bakan 
çocuğunun da bulunduğu 3 ayrı soruşturma dosyası kapsamında 80’in üzerinde 
kişiyi gözaltına alındı. Büyük yolsuzluk soruşturması olarak takdim edilen 3 ayrı 
dosyaya bakılırsa dosya kapsamında 4 de bakanın ismi de geçiyordu. Bu operas-
yon da yine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dış gezisi öncesine denk gel-
mişti! Başbakan kalabalık bir işadamı grubuyla Pakistan’a gidecekti. Başbakan 
tabii ki yine programını bozmadı ve Pakistan gezisine çıktı.

Olayın ilk şoku atlatıldıktan sonra görüldü ki “büyük yolsuzluk” olarak sunulan 
dosyalar ve bu kapsamda yapılan gözaltına almalar üst amirlere bilgi verilmeden 
ve UYAP’a girilmeden yapılmış. Üstelik “büyük rüşvet operasyonu” olarak sunu-
lan Halkbank dosyasının aynı sepetin içine atılması akılların karışmasına sebep 
olmuştu. Çünkü Halkbank’ın İran ile ekonomik ilişkilerde “depo banka” olarak 
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kullanılması ABD’nin neoconları ve İsrail tarafından daha önce gündeme getiril-
miş, ABD Kongresi’nde Halkbank’ın cezalandırılması için imza kampanyası bile 
düzenlenmişti. Halkbank ayrıca Kuzey Irak petrollerinin parasının da “depo edile-
ceği” banka olarak belirlenmişti. Kuzey Irak petrollerinden gelecek 16 milyar dolar 
ile birlikte Halkbank’ın yıllık 50 milyar doların üzerinde bir para trafiğinde yer 
alacağı ortaya çıkmıştı. Operasyon kapsamında operasyonu yürüten savcılar tara-
fından medyaya servis edilen bilgilere göre son 3 yıl içinde Halkbank “İran’ın 89 
milyar euro’sunu aklamıştı”. Halkbank bu para aklama işini “servis edilen bilgilere 
göre” binde 3 - 4 gibi bir rüşvet karşılığı yapmıştı. Halkbank Genel Müdürü’nün 
evinde bulunan 4 buçuk milyon dolar ise bu rüşvet parasıydı. Hani denir ya “Ya 
sayı saymasını bilmiyorsun, ya da hiç dayak yememişsin” diye. Binde 3 - 4 gibi bir 
komisyonla aklandığı söylenen o paranın binde 1’inin bile 89 milyon euro yaptığı 
hesaba katılmadan medyanın çok büyük bir kısmı savcılar tarafından servis edilen 
bilgileri nal büyüklüğünde harflerle sayfalarında kullandılar.

Medyanın bütün gücüyle saldırmasına rağmen Başbakan Erdoğan, Halkbank’a 
karşı düzenlenen operasyondan hareketle 17 Aralık’ın “bir darbe teşebbüsü oldu-
ğu” üzerine ısrarla vurgu yaptı. Medyanın ve kendilerine STK diyenlerin hep bir 
ağızdan “4 bakan derhal istifa etmeli, ya da görevden alınmalı” çağrılarına rağ-
men Başbakan kabinede yapmayı tasarladığı değişikliği Pakistan gezisi sonra-
sına bıraktı. Tabii medya da hep bir ağızdan bu tavrın “yolsuzluğun göstergesi”, 
Başbakan’ın Halkbank’a sahip çıkan açıklamalarını ise “hırsızlığı savunma” ola-
rak sundular ve kamuoyunun algısının bu kanaatte pekişmesi için bildikleri bütün 
yönlendirmeleri yaptılar.

Özellikle Halkbank’a yapılan operasyonun 9 Şubat’ta yapılacak olan Financial 
Action Task Force toplantısıyla da alâkalı olduğu ise sürekli gözlerden saklandı. 9 
Şubat’ta yapılacak olan Financial Action Task Force toplantısı “kara para aklama 
ve uluslar arası teröre finansal destek” toplantısıydı. Halkbank bu toplantıda “kara 
para aklayan bankalar ve uluslar arası teröre finansal destek sağlayan banka” kap-
samına alınabilirse, bankayla ilgili yapılan operasyon tamamıyla başarılı hâle gel-
miş olacak. Böylece Halkbank, ne İran’ın doğalgaz paralarının, ne de Kuzey Irak 
petrollerinin parasının işlem gördüğü banka olamayacak. Ve bu paralara talip 
olan AB ülkeleri ve ABD’li bankalarına gün doğacak!

Sonra ne olduysa oldu, 25 Aralık’ta birden yeni bir operasyon yapılmak isten-
diği; ama polisin gözaltına almalara direndiği bir güne uyandı Türkiye. İsmini 
Hrant Dink davasından hatırladığımız savcı Muammer Akkaş, içlerinde Başbakan 
Erdoğan’ın oğlu ve kızının da bulunduğu yeni bir gözaltına alma operasyonu baş-
latmış, ama polis savcının bu talebini yerine getirmemişti. Başbakan’ın oğlu ve 
kızının Türkiye’nin değişik şehirlerinde “kız öğrenci yurtları” da yapan TÜRGEV’e 
bağışlanan arazilerle ilgili gözaltına alınmak istendiği ortaya çıktı. Hrant Dink da-
vasında yıllardır görevini yerine getirmeyen savcı Muammer Akkaş, polisin gözal-
tına almalara direnmesi üzerine İstanbul Adliyesi önünde bildiri dağıtarak, med-
yaya bilgi vererek adli tarihe geçti.

Savcının ve başkalarının servis ettiği bilgiye göre savcı Muammer Akkaş’ın gö-
zaltına alınması talimatını verdiği işadamları da çok ilginçti. Gözaltına alınmak 
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istenen işadamlarının isimleri yerine yürüttükleri projeleri yazarsam Başbakan 
Erdoğan’ın niçin “Bu bir darbe teşebbüsüdür” dediğini daha rahat anlayacaksınız!

1. İstanbul’a Üçüncü Köprüyü yapan işadamları.

2. İstanbul’a Üçüncü Havaalanı’nı yapacak olan işadamları.

3. HES projelerini yürüten işadamları.

4. Sabah gazetesi - ATV kanalını satın alan işadamları.

Bu projeler size tanıdık gelmiş olmalı. Hani yukarda gezi eylemleriyle tezgahla-
nan darbe teşebbüsünü izah ederken bunları bir yere not edin diyerek bazı talep-
ler sıralamıştık. O taleplerde “zinhar yapılmasın” diye dayatılmak istenen projeler 
vardı ya. Hani kendilerine Taksim Platformu ismini veren grubun dile getirdiği 
talepler. Gezi eylemlerinde dayatılamayan bu talepler 25 Aralık darbe teşebbüsüy-
le dayatılmak istenmişti.

Bu projeleri yürüten işadamları gözaltına alınamayınca, hemen bu dosyada 
yer alan bütün işadamlarının mal varlıklarına tedbir kararı çıkartıldı. Başbakan 
Erdoğan’ın bu operasyonları yürütenlere karşı tavrının ve üslubunun sertleşmesi 
de işte bu teşebbüsten sonra meydana geldi.

Medya ise bunu yine bildik başlıklarla, bildik yaklaşımlarla 25 Aralık darbe 
teşebbüsünü Başbakan’ın çocuklarını da kapsayan bir “yolsuzluk operasyonu” ola-
rak sundu ve Hükümet ve Başbakan’a saldırı unsuru olarak kullandı.

Ve MİT’in TIR’ına Yapılan Operasyon

Türkiye yılbaşı gecesi mahmurluğunu henüz üzerinden atamadan bir başka ve ön-
ceki operasyonlardan çok daha ağırına maruz kaldığını öğrendi: Hatay’da MİT’e 
ait bir TIR durdurulmuş ve içinde silâh araması yapılmak istenmişti. Validen gelen 
yazılı uyarıya rağmen arama yapmak isteyen savcının bu eylemi, daha operasyon 
yapılmadan iki gazetenin internet sitesine düşmüş ve bütün dünya operasyondan 
haberdar edilmişti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT’in TIR’ına düzenlenen operasyondan 
sonra üstüne basarak “Bu vatana ihanettir” cümlesini kurmasının bir anlamı mut-
laka vardır. Başbakan, özellikle Halkbank dosyası ve MİT’e ait TIR operasyonla-
rının vatana ihanet olduğuna vurgu yaptı. Her iki olayda da Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne ve Türk İstihbarat Teşkilatı’na bir operasyon düzenlenmişti. Ve bu ope-
rasyonlar Devletin ve İstihbaratın aleyhine başarılı olmuş operasyonlar arasına 
yazıldı.

İki Medya Grubu El Değiştirdi

2013 yılında Akşam Grubu ile Sabah Grubu el değiştirdi. Akşam Grubu içinde 
yer alan Show TV’yi Haber Türk’ün de sahibi olan Turgay Ciner alırken, Akşam 
- Güneş gazeteleri ile SKY Türk TV’yi daha önce Star gazetesinin ortakları ara-
sında yer alan Ethem Sancak aldı. Ethem Sancak gazete ve televizyon kanalını 
satın aldıktan hemen sonra BMC’yi de aldığı yazılıp çizilse bile BMC’nin ihalesi-
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nin TMSF tarafından 10 Nisan’da yapılacağı açıklandı. Ethem Sancak, ihaleye gir-
meden Akşam Grubu’nu satın aldıktan hemen sonra gazetenin başına TMSF tara-
fından getirilen Mehmet Ocaktan’ı değiştirmedi. Mehmet Ocaktan genel yayın yö-
netmeni olduktan sonra gazetenin Ankara Temsilciliği’ne Emin Pazarcı’yı getirdi.

Yılın sonuna doğru ise Sabah Grubu (ATV de dâhil) Cemal Kalyoncu’nun öncü-
lüğündeki bir konsorsiyum tarafından Çalık Grubu’ndan alındı. Hatırlanacağı gibi 
25 Aralık tarihinde yapılmaya çalışılan darbe teşebbüsünde Sabah Grubu’nu satın 
alan işadamları da gözaltına alınmak istenmişti. Bu konsorsiyumdaki işadamları 
gözaltına alınamayınca tamamının mal varlıklarına tedbir kararı alınmıştı. Sabah 
Grubu’nun gazeteleri hem Çalık Grubu’nun elindeyken, hem de yeni satın alan 
grubun elinde herhangi bir değişikliğe uğramış da değil.

2103 yılında medyada meydana gelen önemli bir değişiklik de Taraf gazete-
sinden ayrılan gazetecilerin bir kısmı bir müddet işsiz dolaştıktan sonra Türkiye 
gazetesine geçtiler. Türkiye gazetesinin yeni hâlinin ilk manşetlerini görünce, 
Taraf gazetesinin çekilir gibi olduğu alanı Türkiye gazetesi dolduracak endişesine 
kapılmıştık. Fakat gazete daha sonra toparlanarak Taraf gazetesinin alanını yine 
o gazeteye bıraktılar!

Taraf gazetesinin boşaltır gibi olduğu alan neydi? Star gazetesi yazarı Fehmi 
Koru’ya göre Taraf gazetesi, “Ergenekon Operasyonları sürecinde ortaya saçılan 
belgeleri yayınlamak için kurulmuş” bir gazeteydi. Gazetenin o dönemdeki yayın-
larına bakınca pek de yanlış olmayan teşhis olduğu kanaatine varmak mümkün!

2013 yılında iki büyük gazeteci hayatını kaybetti: Mehmet Ali Birand – Savaş 
Ay.

Sonuç Yerine

“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır” denir. 2013 yılı medyasını değerlendirirken 
bu yıl daha önceki yıllarda yapılandan farklı bir tarzda yaptık bu değerlendirme-
yi. Gazeteleri ele alıp değerlendirmek yerine bazı olayları hareket noktası olarak 
kullanıp, o konuyla ilgili gazetelerin genel tavrını şahsi kanaatlerimiz çerçeve-
sinde izah eder gibi yaptık. Nesnel bir tavırla yazabilirdin eleştirisi yapılabilir. 
Fakat ben hiçbir yazının nesnel olabileceği kanaatini taşımıyorum. Elinde kalem 
tutan olarak bir tercih yaparsınız ve yaptığınız bu tercihtir sizin ne yazacağınızı 
belirleyen! Meselâ Zaman gazetesinden Şahin Alpay’ın yazılarını değil de Kerim 
Balcı’nın yazılarını teşrih masasına yatırmak sizin tercihinizdir. Teşrih masasına 
yatırmak için seçtiğiniz isimle birlikte nesnellik denilen alanı da terk etmiş olur-
sunuz. Nesnel nasıl olunurdu meselâ? Gezi Eylemlerini seçer ve hangi gazetenin o 
eylemleri nasıl verdiğini sadece sıralardınız. Gerçi bu bile nesnellik garantisi de-
ğildir. Çünkü filanca gazetede falanca haberi değil de filanca haberi almanız bile 
sizin tercihinizdir. Gitti işte nesnellik!

Bazı şeylerin sarih bir şekilde anlaşılabilmesi için Türkiye’de var olduğuna 
inandığımız ve 2006 yılı Mayıs ayında dağıtılmaya başlanan bir üst yapının yö-
nettiği yapının yüzeysel de olsa anlatılması gerekiyordu. 2013 yılı basınını de-
ğerlendirdiğimiz bu yazıda Sultan Vahdeddin’e, 1970’lerin başındaki Madanoğlu 
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Cuntası’na gidişimizin bahanesi bu yapıyı anlatabilmektir. Çok komplocu bir yak-

laşım olarak görülebileceği riskine rağmen yaptım bunu. Komplo olarak değer-

lendirilmesi, Türkiye’nin 12 Haziran 1944’e kadar İngiltere etkisine, o tarihten 15 

Mayıs 2006 tarihine kadar ABD yörüngesine terk edilmiş bir ülke olduğu gerçeği-

ni değiştirmiyor. Kendini bu memleketin “sahib-i aslisi” olarak gören Ejder’in var-

lığını, yine kendini medyanın “sahib-i aslisi” olarak gören “Yaşlı Kurt”un varlığını 

değiştirmiyor. “Yaşlı Kurt”un denetimindeki medyanın mevcut medyanın yüzde 

90’ına ulaştığı gerçeğini de yok etmiyor.

Gelecekte bugünlerin tarihini yazacak olanlar açısından Türkiye’de yayınlanan 

gazetelerin hiçbiri kaynak olarak kullanılamayacak. Gazetelere bakıp bugünlerin 

tarihini yazacak olanlar kesinlikle Türkiye’nin bu yıllarıyla ilgili yanlış şeyler yaza-

caklar. Gazetelerde yer alan haberlere güvenip bir değerlendirme yapmak kesin-

likle baştan yanlış yazmayı garanti hâline getirmek anlamına gelecektir.

2013 yılı medyasını değerlendirdiğimiz bu yazıda bazı konulara özellikle gir-

medik. Özellikle “kitle iletişimi ile ilgili, algı oluşturulması ile ilgili, haberi gizleme 

ile ilgili” vb. konularla ilgili teorik tartışmaları görmezden geldik. Hem bunlarla 

ilgili söylenenleri tekrar etmek istemedik, hem de bu yazının o konuları da ele al-

ması halinde ortaya çıkacak hacim gözleri korkutmasın istedik. Bir de haber dilin-

deki değişimlerin nelere işaret ettiği üzerine hiçbir şey söylememeye gayret ettik. 

Belki haddi aşmak olur, belki hüsn-ü zandan uzaklaşma olur endişesi taşıdığımız 

için yapmadık bunu. Bunları da belirteyim istedim!

Kaynakça:

Değerlendirme yazısını yazarken baktığım, alıntı yaptığım bazı kitaplar oldu. O kitapları da kısaca 

listeleyeyim: (Erenköy’deki toplantı, Türkiye’deki bazı ABD merkezli olaylar, medyanın hâli ve 

Madanoğlu Cuntası ile ilgili yazdıklarım hakkında)

Murat Bardakçı’nın Şahbaba kitabına,

John Godolphine Bennet’in Tanık ismini taşıyan hatıralarına,

Nezih Uzel’in John Godolphine Bennet ile 1972 yılında İstanbul’da yaptığı röportajı yayınla-

dığı Atatürk’e Nasıl Vize Verdim kitabına,

Rıza Tevfik’in Biraz da Ben Konuşayım ismini taşıyan hatıralarına,

Enver Altaylı’nın Ruzi Nazar isimli kitabına,

Tevfik Diker’in Kurtlar Medyası kitabına,

Yazıda tarih ve sayılarını verdiğim Resmi Gazete’lere bakılabilir.
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2013 TELEVİZYON DÜNYASI
Sadık Yalsızuçanlar

2013 yılı, televizyon dünyası açısından farklı bazı gelişmelerin yaşandığı; fakat 
yerleşik medya düzeninin çok fazla değişmediği bir yıldı.

Ana akım medya denilen ortamın kimi aktörleri el değiştirdiğinden ekrana ve 
yayın içeriğine yansıyan bazı değişiklikler dışında, televizyonlar, alışılageldik bi-
çimde yine “gücün medyası” olduklarını gösterdiler.

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı siyasi, toplumsal değişim, bu ana akım 
medya (televizyonları söz konusu edersek) tarafından yine Türkiye’nin “modern 
geleneği”nin temel dinamiklerine yönelik tehditler içeren bir süreç olarak algılan-
dı ve yansıtıldı. Tabi, bu “dinamikler”i daha çok yerleşik medya düzeninin sahip-
lerinin pozisyonu olarak yorumlamak yanlış olmayacaktır. Ne var ki bu egemen 
medya düzeninin nosyonlarına ters düşen, yeni siyasi dalganın ve reformların dile 
geldiği medya ortamı varlığını 2013 yılı boyunca fazlasıyla hissettirmeye başladı. 
A Haber, Kanal 24, TV Net, ÜLKE TV, KANAL A gibi tematik kanallarda bu, bil-
hassa Gezi Provokasyonu ve 17 Aralık Operasyonunda daha da belirginleşti. Bu 
anlamda, Türkiye’de talancı, yağmacı geleneksel sermayenin çıkarlarını savunan 
ana akım medya ortamı değişmeye başladı. Bu yeni aktörlerin (yenilenen demek 
daha doğru) Türkiye’nin medya ortamını orta ve uzun vadede daha da etkileye-
ceği ve giderek büyük oranda dönüştüreceği görülüyor. Tematik kanallardaki bu 
farklılaşma, genel yayın yapan kanalların ana haber bültenlerine, dizilerine ve di-
ğer kimi programlarına da yansıdı. Bazı gün ortası kuşaklarda veya gezi vb. tür 
programlara sirayet etmese de özellikle haber bültenleri (belki de aynı haber mut-
fağında kotarıldığından) bu değişimi hissettirdiler. Tematik kanallar arasında, S 
Haber ile Bugün / Kanaltürk’ü ayırmakta yarar var. Bu kanallar, özellikle 17 Aralık 
Operasyonuyla birlikte daha belirgin biçimde diğer türdeşlerinden yayın içeriği 
bakımından ayrıştı. Sadece yayın içeriği değil, yayın dilinde de bir ayrıksılaşma 
görüldü. Daha sert, daha telkinci, daha dayatmacı ve ideolojik bir dili yeğlediler. 
Bu ideolojinin içeriği son derece tartışılır tabi.

Genel içerikteki ulusal kanalların kimisi el değiştirdi. Habertürk Ciner grubuna 
geçti. TMSF’de olan Show TV’yi de Ciner satın aldı. Sky Türk Ethem Sancak’a geç-
ti. Çalık ATV’yi devretti, yeni sahipleri Kalyon grubu, 25 Aralık’ta sonuçlanamayan 
bir darbe girişiminde hedef hâline geldi. Bu operasyonda asıl amaç Türkiye’nin 
büyük ulusal yatırımlarını sabote etmeye yönelikti; fakat Kalyon grubunun ATV 
gibi ülkenin önemli ana akım medyalarından birini oluşturan bir ekrana talip 
olmuş olması da etkiliydi. Öteden beri “medyanın gücü yok gücün medyası var” 
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mottosu ortalıkta dolaşıp duruyordu. Bunu son olaylarda bir kez daha doğrulan-
mış gördük.

Doğan grubu kimi gazete ve ekranlarını elden çıkarmakla birlikte ana akım 
medyanın görsel veya yazılı bütün ortamlarında varlığını sürdürüyor. 

Taraf, Radikal, Sözcü gibi gazetelerin yanı sıra S Haber, Samanyolu, Bugün 
ve Kanaltürk siyasal duruş bakımından yakınlaştı. Buna tuhaf biçimde Aydınlık, 
Halk TV ve Ulusal Kanal da eklendi. Böylece bir blok oluştu. Biz, tabi, daha çok 
televizyonlarla ilgileniyoruz. Bu bakımdan, yukarıdaki cümleyi sadece ekranları 
söz konusu ederek kurmamız ve okumamız gerekiyor.

Yerleşik medya düzenindeki bu değişim, esasen o medyaların sahiplerinin ko-
nuklanma biçimiyle ilgili. Madem medyanın gücünden değil, gücün medyasından 
söz ediyoruz, o hâlde zarar etse, sübvansive etse de ellerinde televizyon bulun-
duran ekonomik, siyasal odaklar, onları bir “silâh” gibi görüyor ve kullanıyor. 
Özellikle bu satırların yazıldığı sıralar sıcaklığını koruyan ve devam eden 17 Aralık 
Operasyon sürecinde bu bloklaşma kendisini fazlasıyla hissettiriyordu.

“İlkeli ve Tarafsız Habercilik” Masalı

Televizyonların -özellikle habercilik boyutuyla- böylesi operasyonlarda operasyo-
nel biçimde kullanılması, Türkiye’deki medya ortamlarının ne denli yanlı yayın 
yaptığını da gösteriyor. Sözüm ona CNN-Türk gibi bîtaraflık izlenimi vermeye 
çalışan bir ekran, o denli militan bir yayıncılık yapıyor ki akıllara sezâ! Gezi pro-
vokasyonunda ve sonrasında nasıl bir yayıncılık yaptıkları ortada. CNN-Türk, ör-
neğin 28 Şubat’ta halkın hortumlanan milyarlarca dolarını, bu büyük yolsuzluğu 
hiç görmedi. 28 Şubat’ın sivil aktörlerinin yargılanmasına ilişkin tek kelime et-
medi. Aksine karartılmasına çalıştı. Hrant Dink davasında Paralel Emniyetçilerin 
sorumluluğuna ilişkin bir cümle kurmadı. Aksine karatmaya çalıştı. Keza Muhsin 
Yazıcıoğlu’na “faşist” diye saldırmaktan başka bir şey yapmadı. 1990 ilâ 2004 
arasında işlenmiş olan 17.800 faili meçhule ilişkin bir yayın CNN-Türk’te göre-
medik. Gezi sürecinde Başbakan’ın evinin ve Dolmabahçe ofisinin DHKP-C’nin 
de aralarında bulunduğu teröristlerce işgal girişimini görmedi. Suriye’deki kimya-
sal katliamı görmedi. Mısır’da darbecileri destekledi. Sadece CNN-Türk mü? Pek 
çok kanal böyle yaptı. Bu, bize, tarafsızlık maskesi arkasında nasıl güçlüden yana, 
çıkarlara dayalı kirli bir yayıncılık olduğunu yeterince gösteriyor. Aksine yayın 
yapmaya çalışan kanallar ise yandaşlıkla suçlandı. Veya bazı “küçük kanallar”ın 
son derece ahlâki ve vicdani motivasyonlara dayalı yayınları görmezlikten gelindi. 
İçinden geçtiğimiz bu süreçte, Türkiye’de televizyon haberciliğinin 28 Şubat, 27 
Nisan süreçlerinde olduğu gibi güç merkezli, çıkara dayalı ve yayıncılık ahlâkını 
hiçe sayar biçimde yürüdüğünü gösteriyor. Bu yapı kuşkusuz ilelebet sürmeye-
cektir. Kamuoyunun gözü önünde olup biten bu kurnazlığın bir gün mutlaka sona 
ereceğini ummak için çok nedenimiz var. Burada tabi “yandaş” olarak nitelenen 
kanallara da bir çift sözümüz var. Ahlâki, dürüst, vicdani bir yayıncılığın bu kanal-
larca eksiksiz biçimde uygulandığını söylemek zor. Kullanılan dil, ahlâki, vicdani 
sorumluluğun gereği bir nesnellikte. Bu da haklı olunan bir konuda etkisizleştire-
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biliyor kişileri. Yeni medya düzeni oluşturulmaya çalışılırken diğer yakada yapılan 
hataların bir kısmı burada da tekrarlanıyor. Abartılı ücretler, bazı kirli ilişkiler ve 
nesnel bir medya ortamına yakışmayan abartılı yanlı ve duygusal bir dil tuzağına 
düşülebiliyor. Adalet, bir şeyi yerli yerine koymaktır. Her şeyin yerli yerince oldu-
ğu, buna alabildiğine özen gösterildiği bir iletişim ortamı, kuşkusuz ülkemizde de 
güçlenecek, yaygınlaşacaktır.

Haber kanalları arasında, son dönemde Habertürk öne çıktı. Ufuk Güldemir’ce 
23 Mart 1999 tarihinde kurulan ve ulusal / tematik yayıncılık yapan kanal, 
Güldemir’in ölümünden sonra 10 Haziran 2007 tarihinde Ciner Grubu’nca satın 
alınmıştı. Zaman zaman tarafsızlığı ihlal eden, çatıştığı kişi veya gruplara yönelik 
yanlı yayınlar yapan, Türkiye’nin genel toplumsal / kültürel dokusuyla çok fazla 
uyuşmayan unsurlara yer veren Habertürk, son dönemde daha yansız bir yayın 
çizgisine oturdu. Haber kanalları arasında -NTV dışında- en çok izlenen, gündemi 
sıkı izleyen, sorunlara özgürce yaklaşan, dinamik ve dolu dolu bir yayın ekranı 
hâline geldi. Kuşkusuz arkasında bir ticari grubun olması tam özgür, sivil ve ob-
jektif olmasını engelledi. Ama haber kanalları içinde özellikle dinamik yayıncılı-
ğıyla Habertürk çok öne çıktı. İçeriği ve dili tartışmalı da olsa Tarihin Arka Odası, 
Öteki Gündem vb. bazı programlarıyla da hem izlenirliği arttı, hem de yayın içeriği 
çeşitlendi. Bunda kuşkusuz Medya Grup Başkanı Kenan Tekdal’ın çok etkinliği 
oldu.

Son dönemde dikkat çeken üç önemli kanaldan daha söz etmek gerekir: Kanal 
24, Kanal A ve Ülke TV. TV Net’i de bu gruba eklemek yerinde olacaktır. Bu kanal-
lar daha sivil, daha özgürlükçü, yayıncılık cesareti çıtası daha yüksek ve genel izle-
nirlik ortamında çok fazla pay sahibi olmasalar da toplumsal etkinlikleri açısından 
önemli kanallar. Anadolu’da ve yurtdışında izlenirlik düzeylerinin yüksek olduğu 
söylenebilir. Burada tartışılan konular, örneğin CNN-Türk’e ve benzeri bazı yanlı 
kanallara oranla daha zengin. Farklı görüşlerin kendilerine ifade imkânı bulabil-
diği, pek raiting yapmasa da özgün, bu toprakların ruhunu konu edinen birçok 
program bu kanallarda kendisine yer bulabiliyor. Kanal A, öteden beri Ankara 
merkezli görünmesine rağmen yayın çizgisini dikkatle koruyan, haber ve tartışma 
ağırlıklı programların yer aldığı bir kanal olarak öne çıkıyor. Ülke TV, adının imâ 
ettiği biçimde “bu ülke”nin sesi olmayı sürdürüyor. TV Net keza öyle. Bu bağlam-
da, İbrahim Karagül, Hasan Öztürk ve Alper Tan, Türkiye’nin siyasal / toplumsal 
sorunlarının yönetiminde habercilik bağlamında kamuoyunca çok fazla bilinme-
yen gizli kahramanlar denilebilir. Kanal 24 ise, yayın içeriğini ve dilini 17 Aralık 
operasyonundan itibaren değiştirdi. Son olarak özellikle A Haber’den söz etmek 
gerekir. ATV’nin Çalık grubuna devriyle birlikte beliren bu tematik haber kanalı, 
andığımız kanallarla akraba bir yayıncılık çizgisinde. Buna bir de biraz daha ayrık-
sı duruşuyla Hilal TV’yi de eklemek gerekiyor. Hilal TV özellikle İslâm dünyasına 
ilişkin duyarlığıyla belirginleşiyor.

Sarkacın diğer ucunda ise Halk TV, Ulusal Kanal, İMC, + 1 vb kanallar yer alı-
yor. Bunlar arasında İMC ve +1 Can Dündar, Koray Çalışkan, Özgür Mumcu, Banu 
Güven, Mithat Sancar, Fehim Taştekin, Ayşe Hür gibi isimlerin program yaptı-
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ğı İMC ve + 1 “ötekileştirilen ve yok sayılanların özgür sesi” olmayı amaçladığını 
beyan eden bir kanal. İMC’nin diğerinden biraz daha farklı bir yerde durduğunu 
özellikle belirtmemiz gerekiyor. Midhat Sancar gibi bazı özgürlükçü, demokrat 
veya sosyalist isimlerin genel medya ortamından rahatsızlık duyarak sığındığı bir 
liman gibi. Ne var ki bu, zaman zaman önyargılı ve yanlı programların yapıldığı 
bu televizyonların dışında özellikle militanca yayınlarıyla dikkat çeken Halk TV 
ile Ulusal Kanal, Gezi sürecinde seyredilirlik oranlarını artırdılar. Halk TV’nin, 
Başbakan’ın evinin işgali girişiminde kalabalığın arkasında işgalle birlikte yayına 
başlamak üzere kurşun asker gibi beklediği söyleniyordu. Bu açıdan bakıldığında 
iki kanalın da bir TV kanalı olmanın ötesinde ve dışında bir yerde durdukları söy-
lenebilir. Ayrıca “haber dili” açısından da son derece tartışmalı oldukları belirtil-
melidir.

Bir TV Fenomeni: Acun Ilıcalı

1969 Edirne doğumlu Ilıcalı. Acun medya’nın ve TV 8’in sahibi. 1995 yılında bir 
kot dükkanı açıyor, iflâs ediyor. Bir arkadaşı aracılığıyla spor spikeri İlker Yasin’le 
tanışıyor. Onu etkilemeyi başarıyor, Beşiktaş (spor) muhabiri olarak işe başlıyor. 
Futbolcularla özel söyleşiler yaparak parlıyor. Bir magazin programı içinde kendi-
sine ait bir köşe oluşturuyor. Ardından 2002 yılında Acun Firarda adıyla bu köşeyi 
daha da büyütüyor, belirginleştiriyor. 105 ülke gezerek magazinel vtr ve söyleşi-
ler yapıyor. 2005 yılında Acun medya’yı kuruyor. Fear Factor, Survivor Kızlar - 
Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mı-
sın Yok musun, Devler Ligi, Yetenek Sizsiniz, Yok Böyle Dans, Survivor Ünlüler 
- Gönüllüler ve O Ses Türkiye programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu olarak 
ünleniyor, para kazanıyor. Sonunda TV 8’in patronu oluyor.

Ilıcalı, özellikle Acun Firarda’da erotizmi ve insanların magazin merakını çok 
iyi kullandı. Bu süreçte izlenirlik yönüyle temayüz etti. Ve dizi reytinglerini geçen 
yarışma programları gerçekleştirdi. Bu yapımlar, geleneksel televizyon dilinin ve 
formatının bütün imkânlarını sonuna değin kullanan içeriksiz, herhangi bir ahlâki 
kaygı gütmeyen, televizyonun sabun köpüğü karakterini çok iyi kullanan yapım-
lardı. Ilıcalı’nın yarışma türünde yaptığını bir zamanlar Reha Muhtar ve ekibi Ateş 
Hattı ile Ana Haber’de yapmıştı. Bir de ilginç bir kanal olan Fox TV genel bir for-
mat olarak bunu uygulamaya çalıştı, çalışıyor. Bu arada Fox TV’den söz etmişken, 
bu kanalın İhlas grubu sarsıntı geçirdikten sonra satılan eski TGRT ve sahibinin 
de Rupert Murdoch olduğunu belirtelim.

Dönem Dizileri veya Tarihi Yağmalamak

Eco, “palimsest history” diyor. Tarihin yağmalanması. Anlamsızlığın bizatihi an-
lam olduğunu varsayan postmodern gelenek, televizyonun doğasına son derece 
uygun gelmiş olmalı ki tarihin yağmalanması âdeta bir furyaya dönüştü. Tarihsel 
kişilikler, pervasızca değiştiriliyor, olaylar tersyüz edilebiliyor. 2013 yılı televiz-
yonlarda, önceki dönemden de tevarüs edilerek başta dizilerin, ardından yarışma-
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ların ve kadın kuşaklarının (onlara kadın kuşağı demek ne kadar doğru? Kimisi 
çöpçatanlık, kimisi emniyet asayiş, kimisi üçüncü sayfa vs.) egemen olduğu bir 
yıl. Dizilerde de o tartışmalı Kanunî dönem dizisinin de hafiflemesine rağmen 
süren rüzgârına da kapılarak kotarılan niteliksiz, özensiz Osmanlı dönem dizileri 
yine önde idi. Fâtih dizisi düş kırıklığına uğrattı herkesi. Muhteşem Yüzyıl, yüz-
yılın görkeminden çok Harem entrikaları üzerinden yürümeyi sürdürdü. Pargalı 
İbrahim Paşa ile Rüstem Paşa gibi tarihsel kişilikler alabildiğine deforme edildi. 
Diğer karakterler de öyleydi. Hele Kanunî… Hürrem hatta. Kroniklerde hakkında-
ki bilgi yarım sayfayı geçmeyen bu gizemli kişilik güncel konulu dizilerdeki cada-
loz, entrikacı, hatta bohçacı kadın gibi çizilmeyi sürdürdü. Seyircide oluşturduğu 
genel izlenim, Osmanlı’nın tarihsel gerçekliğiyle çok az örtüşen bir gerçeklikti. 
Fâtih dizisinin başrol oyuncusu, önceki dizi ve filmlerdeki karakterlerin mimik-
lerinin fazlasıyla etkisindeydi. Ruh göçü tam anlamıyla başarısızdı. TRT’nin tarih 
konulu veya tarihe gönderme / alıntı yapan dizilerinin çoğu da vahimdi. Sultan 
Abdulaziz’in öldürülmesini konu edinen En Uzun Yüzyıl’dan tutunuz, Osmanlı’nın 
drama açısından en zengin dönemini konu edinen o berbat Kıyam’a kadar, senar-
yosu son derece özensiz, oyuncu seçimi ve yönetimi kötü, hoyratça hazırlanmış 
bu yapımlar hem TRT’nin mali imkânlarını yağmaladı, hem de genel televizyon 
ortamımıza hiçbir katkı vermedi. Genellikle ikinci derece rol oynayan, hatta figü-
rasyon yapan ajanslı “oyuncular”la kotarılan kostümüne dekoruna senaryosuna 
özen gösterilmeyen ucuza mal edilen, kendi tarihine yanlış bakan bu yapımlar, 
öteden beri bir dizi çöplüğü olan TRT’nin bu özelliğini daha da artırdı. TRT’nin 
Leyla ile Mecnun dışında dişe dokunur bir dizi yaptıramadığını belirtmek gere-
kir. Özellikle Seksenler vs. gibi yapımlarla niteliksizliği koyulaştırdı TRT. Yakın 
dönem dizilerinde ise, solcuların iyi sağcıların kötü olduğu tipik Kemalist-solcu 
mantık egemendi. Bu ideolojik körlük daha da beslendi. Böylesi dizilerin az izle-
niyor olması da anlaşılan TRT yönetimini etkilemedi. Dizilere raiting ölçütü TRT 
yönetimince pek uygulanmadı. Bazı kötü diziler az izlenmesine rağmen yayını sür-
dürüldü. Bu kanunsuz, mevzuata aykırı uygulama keyfî biçimde sürdü. TRT’nin 
özellikle çözüm sürecine olumlu katkı vermeyen Sakarya Fırat gibi dizileri, çözüm 
sürecinin başlamasıyla birlikte kaldırıldı. STV’nin o tuhaf dizileri hâlâ sürüyor. 
Kalaşnikoflu, Puşili o tuhaf diziler, başlamış olan çözüm sürecine, durmuş olan 
kana ne yarar sağlıyor? Bırakınız yararı zarar verdiği kesin. Halklar arasındaki 
duyarlık ayrışmasını derinleştiriyor.

Kurtlar Vadisi Olgusu

Dizilerden söz etmişken, bir TV dizisi olmanın ötesine geçmiş olan bir televizyon 
olgusundan Vadi’den bahsetmemek olmaz. 15 Ocak 2003’te, Türkiye’nin siyasal 
açısından bir kırılma yaşadığı süreçte, “bu bir mafya dizisidir” sunumuyla, Osman 
Sınav ve Şaşmaz kardeşlerce başlatılan Kurtlar Vadisi, ekip, oyuncu ve isim de-
ğiştirerek yayınını sürdürüyor. Türkiye’nin ABD güdümündeki “Üst Yapı”nın ma-
nipülasyonlarına nasıl maruz bırakıldığının ve bu güdümden nasıl kurtulmakta 
olduğunun anlatıldığı bu uzun soluklu dizi izlenirlik çıtasını hiç düşürmedi. Bazı 
özellikleri bakımından sürekli eleştirilmesine rağmen seyircinin güçlü ilgisi ve 
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zaman zaman ürettiği filmlerle sıradan bir televizyon yapımını aşacak biçimde 
toplumsal-siyasal bir etki oluşturdu. Filistin ve Irak versiyonları başta ABD ol-
mak üzere çeşitli ülkelerde çok tepki topladı. Bilhassa Neocon ve Siyonist medya 
Vadi’nin film versiyonlarını ve dizinin çeşitli dillerdeki yayınlarını dikkatle ve tep-
kiyle karşıladı, izledi. Türk televizyon ortamında Bizimkiler, Bizim Evin Halleri, 
Çocuklar Duymasın gibi günlük basit, sıradan, suya sabuna dokunmayan, Türkiye 
toplumunun gerçeklerini de tam olarak yansıtamayan aile, mahalle dizileri dışın-
da en uzun soluklu dizi oldu. Vadi’nin iletişim ve sinema tezlerine fazlasıyla konu 
edileceği söylenebilir. Kaldı ki seyirci, belirttiğimiz gibi diziyi bir televizyon filmi 
olarak değil, “olaylar ve kişiler gerçek değildir” vurgusunu umursamaksızın bir 
toplumsal-siyasal fenomen olarak izledi, izliyor.

Yakın Dönem Dizileri ve Menderes

2013’te ATV’de yayına başlayan Menderes’in merkezde olduğu Ben Onu Çok 
Sevdim, maalesef Pana Film imzası taşımasına rağmen yeterince ayrıntılı, titiz 
ve özenli kotarılmamıştı. Menderes’in evlilik dışı ilişkisine gönderme yapan adı, 
Opera sanatçısı Ayhan Aydan’ın Yassıada’da, “Evet, ben onu çok sevdim, ondan 
bir evlâdım olsun çok istedim; fakat Tanrı bunu vermedi…” biçimindeki konuşma-
sını esas alıyordu. Dramatik açıdan buradan başlaması veya buraya yoğunlaşması 
yerindeydi ne var ki Menderes dönemine ilişkin alelacele ve özensiz hazırlanmış 
izlenimi veren bir dizi idi.

Esasen yakın tarihi konu edinen TRT ve diğer kanallardaki (Kanal D’deki bir-
kaç diziyi, Tomris Giritlioğlu’nun kotardığı dizileri örneğin) dizilerin çoğu Ben 
Onu Çok Sevdim gibi çeşitli zaaflarla malul idi. İdeolojik körlüğe kurban edilen 
bu dönem dizilerinde zaman zaman at gözlüğü takılmış izlenimi veren kaba bir 
yaklaşım söz konusu idi. Yansız, nesnel bir hikâye henüz seyredemedik. Ben Onu 
Çok Sevdim ise ana uğraşısı Vadi olan bir ekibin yan işlerinden biri olarak yetim 
evlât muamelesi görmüştü. Pana’nın Vadi dışında kotardığı her iş esasen aynı ka-
deri paylaştı.

ATV’nin bir yeni güncellemesi olan Bugünün Saraylısı’nın da oyuncu per-
formansı dışında yeterince başarılı olduğunu söylemek zor. Bir uyarlama olan 
Bugünün Saraylısı bu konuda yalnız değil. Edebiyat uyarlamalarında son yıllar-
da tuhaf bir durum yaşanıyor. Halit Ziya’dan, Reşat Nuri’den, Peyami Safa’dan 
yapılan pek çok uyarlama, “kitabı da çıkmış” ironisinin de ima ettiği üzere yeni 
kuşaklarca bilinmeyen -pek de eski olmayan- birçok romancımızın kemiklerini 
sızlattı. Seçilen hikâyelerin Cumhuriyet’in köktenci toplumsal reformlarının yol 
açtığı aile çözülmeleri ve sosyal yozlaşma döneminin tanığı olan, çarpık ilişkilerin 
bolca yaşandığı hikâyeler olması ayrı bir sorun. Ama Peyami Safa uyarlamalarının 
da yeterince duyarlı biçimde kotarıldığı söylenemez. Hele Tatar Ramazan tam bir 
cinayet. Öykü otantik yapısından tümüyle uzaklaşılarak abartılı biçimde çoğal-
tılıyor, bozuluyor ve sulandırılıyor. Kemal Tâhir’in Yol Ayrımı da benzer kaderi 
paylaşmıştı. Tahirî ekolden gelen Engin Ardıç o sıralar -henüz yayına başlama-
dan- şöyle yazmıştı : “Kemal Tahir’in Kurt Kanunu romanını TRT dizi yapmış, 
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haftaya başlıyor... Yirmi yıl kadar önce de bu romandan berbat bir sinema filmi 
yapılmıştı, yarısında çıktığımı hatırlıyorum. Şimdi hem seviniyorum, hem de tüy-
lerim diken diken. Neden mi? Bir kere, ‘dizi’ bu adı üstünde, dizi, yani tanımı ge-
reği kötü sinema. İkincisi de, altında TRT imzası var. TRT birkaç yıl önce gene 
Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları’nı dizi yapmıştı da kimseciklerin haberi bile 
olmamıştı... Yok, yönetim değişti tabii, TRT artık Kurtuluş dizisindeki gibi ‘resmî 
tarih borazanlığı’ yapmaz. Üstelik bu diziyi üreten kadro da yeni... Eser TRT’nin 
yeteneksizliği defalarca, ama defalarca kanıtlanmış bazı eski kaşarlarının eline ve-
rilmemiş. Fakat ‘pilot afişine’ baktım, gene Amerikan usulü, oyuncuların kelleleri 
yan yana sıralanmış... Biliyorsunuz, Amerikalılar diziden önemli bir sahneyi, bir 
fotoğrafı alıp öne çıkarmak yerine artık bu yolu seçiyorlar, önde gelen oyuncuların 
kellelerini yan yana sıralıyorlar... Eh, ‘Amerikalıların bir bildiği vardır’ diyen yerli 
diziciler de hemen taklit ediyorlar. Söz konusu kellelere baktım, pek de Kemal 
Tahir ya da Kurt Kanunu ‘kokmuyor’... Belli ki İzmir suikastı bir ‘aşk ve macera fil-
mi’ gibi işlenecek, içinde elbette politika da olacak. Hatta, konuyla doğrudan ilgisi 
olmayan, romanda da olmayan ‘İzmir İktisat Kongresi’nde Kazım Karabekir’in 
Gazi’ye yönelttiği eleştiriler’ falan, belki buna benzer başka şeyler de, diziye ‘sap-
lama’ yöntemiyle eklenmiş... Sonra da ortaya Keşanlı gibi bir şey çıkacak. Haldun 
Taner’den yalnızca ‘konuyu’ alanlar, umdukları ilgiyi pek de uyandıramayan bir 
serüven dizisi yaptılar. O zaman da geriye ne kalır?” (Sabah, 1 Şubat 2012) Engin 
Ardıç kısmen haklı çıktı. Tam serüven dizisi değilse de, dar mekânlarda, birkaçı 
dışında ikinci-üçüncü dereceden rol oynayan hatta figürasyon yapan oyuncularla, 
hayli özensiz kotarılmıştı. Maalesef Peyami Safa’nın Fâtih Harbiye’si de benzer bir 
akıbete duçar oldu. Kendilerinin sunumuyla “aşk ile sevgi arasında gel-git yaşa-
yan” bir insanın değil, bir medeniyet krizinin öyküsü Fâtih Harbiye. Bu temel so-
run yeterince diziye yansımamış. Edebiyat, pek çok imkân ve özelliğinin yanı sıra 
insanın / toplumun aynasıdır da. Televizyon da öyledir. Peki, mevcut ekranlar, 
Türkiye toplumuna gerçekçi bir ayna olabilmekte midir? Bu soruya evet demek 
güç. 

Dizilerden söz ederken Huzur Sokağı’nı anmamak olmaz. Ak Parti iktidarının 
estirdiği rüzgârla gelen birkaç diziden biri Huzur Sokağı. Edebi niteliklerinden 
çok, Türkiye toplumunun sosyolojini çözümlemede sunduğu veriler açısından 
dikkate değer olan Huzur Sokağı, birkaç kuşağı etkilemiş bir kült roman. Minyeli 
Abdullah gibi. Bir zamanlar rahmetli Yücel Çakmaklı’nın yaptığı uyarlamalar ile 
Meçut Uçakan’ın bazı filmlerinden sonra ilk kez böylesi bir yapım ekrana geldi. 
Fakat o da az önce sözünü ettiğim tehlikeden nasibini aldı. Ana hikâye ve kişilere 
dayalı olmakla birlikte öykü tuhaf biçimde çoğaltıldı, genişletildi ve deyim yerin-
deyse sündürüldü. Hâlen devam ediyor.

Televizyon ve Kutsal

Bir zamanlar hayli kafa yormuştum bu konuya. Bu isimle bir de ki-
tap yayınlamıştım. Şimdi dönüp bakıyorum, yazdıklarımı değiştir-
meksizin aynen yayınlayabilirim o kitabı. Çok fazla şey değişmemiş.  
Televizyonun doğasında iki temel işlev görülüyor: Haberdar etme ve eğlendirme. 
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Antitelevizyoncular dahil, hemen her iletişimbilimci televizyon eğlendirme işlevi-
nin daha baskın olduğu görüşünde. Doç. Nabi Avcı’nın ünlü kült kitabı Enformatik 
Cehalet de bu sorunu tartışmıştı zamanında. Televizyon aracılığıyla iletilebilen 
“bilgi”, Batı dillerinde “enformasyon” bizde ise “malumat” denilen bir kategori. 
Bunun bir üst kategorisi ise bilgi kelimesiyle ifade edilebilir. Televizyonda bırakı-
nız “bilgi”yi, enformasyonu bile sağlıklı biçimde aktarabilmek için özel bir çaba ve 
dikkat gerekiyor. Fakat bunun hem bizde, hem Batı’da kural bozmayan istisnaları 
var. Bunlar, geleneksel televizyon dilini dönüştürmeye yetmiyor. Sadece tekil ör-
nekler olarak kalıyor. Televizyonda bir de dinî olan söz konusu olduğunda işler 
büsbütün çatallaşıyor. Televizyonun kutsalla başı dertte. Sadece bir çıkış yolu var 
gibi görünüyor: Bizim geleneğimizde sohbet merkezî bir öneme sahip. Geleneksel 
televizyon, sürekli konuşanı sevmiyor; ama içerikli, akıcı ve tatlı sohbeti sevebili-
yor. Hele bu “oyun” tuzağına düşmeksizin samimi olursa, kameraları umursama-
yan bir konuşmacı veya konuşmacılar söz konusu olursa daha da etkinleşebiliyor. 
Bunun ilginç örnekleri çoğaltı televizyonlarımızda. İlk akla geleni Nihat Hatiboğlu. 
Kanal 7’de Ömer Döngeloğlu, Mustafa Karataş ve Necmettin Nursaçan… Kanal 
A’da Yusuf Kavaklı. TV Net’te Fatih Çıtlak. A Haber’de Fatih Çıtlak ve Mahmud 
Erol Kılıç. Cine 5’te Hayat Nur Artıran. Bir ara TRT-1 ve beyaz TV’de Cemalnur 
Sargut… Daha çok örnekleri var. Bunların tarih versiyonları da bulunuyor. Ülke 
TV’de Mehmet Çelik. Cine 5’te Ahmet Şimşirgil. NTV ve Bloomberg HT’de İlber 
Ortaylı. Ve diğerleri… Televizyonun tarihle, dinî olanla, kültürel içerikle her ne 
kadar gerilimli bir ilişkisi olsa da bu doğru kişiler marifetiyle bir imkâna da dönü-
şebilir. Bunu vurgulamakla yetinelim. Çünkü zaman hangisinin doğru olup olma-
dığını gösterecek.

Yemek ve Televizyon

Sonradan ve önceden gurmelerin yaptığı onca gezen ve duran yemek programları 
arasında ikisi öne çıkıyor: Mehmet Yaşin ile Vedat Milor. Biri CNN-Türk’te di-
ğeri NTV’de. Samanyolu’nda Oktay Usta hâlâ ev hanımlarının gözdesi. Yanı sıra 
Habertürk’teki Lezzet haritası, STV’deki Maceracı, Kanal 7’deki Doğa’yla Hadi 
Bakalım, SKYTürk’teki Renkler vb. yapımları da anmak gerek. Özellikle gezen ye-
mek programları, cep harçlıklarıyla ay sonunu getirmeye çalışanların çok olduğu 
ülkemizde son derece saygısız biçimde, alay edercesine kuzu çevirmeler, tandır 
kebaplar vs.leri göstererek, yiyerek yayın ahlâkı açısından cinayet işlemektedirler.

İzdivaç ve Diğerleri

Başta Esra Erol’un Murdoch’un Fox TV’sindeki programı olmak üzere evlendirme, 
kavga ettirme, göbek attırma ve kadın kuşağı olarak nitelenen diğer yapımların 
her biri ayrı tezlere, inceleme / araştırmalara konu edilmesi gereken programlar. 
Hele Flash TV’deki Yalçın Çakır’ın programı televizyonculun nerelere savrulabile-
ceğini göstermesi açısından manidar.
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Kayıplar

2013 yılı Televizyon (sinema-tiyatro) dünyası açısından hayli kayıpla dolu bir yıl 
oldu.

Müzik, sinema veya tiyatro yıldızlarından olup da ekranda bir biçimde sıklıkla 
yer alanlar da dahil olmak üzere birçok TV yıldızı vefat etti. Tabi aralarında asli işi 
farklı olanlar var. Ama bunlar aynı zamanda ya tartışma / haber, ya müzik / ma-
gazin veya kuşak programlarda, dizilerde, TV filmlerinde sık sık seyirci karşısına 
çıkıyor ve ekran takipçilerinin ilgisine mazhar oluyor. Bunlardan bazılarını hatır-
layalım ve rahmet dileyelim: Mehmet Ali Birand, Tekin Akmansoy, Enver Ören, 
Metin Serezli, Müslüm Gürses, Metin Kaçan, Toktamış Ateş, Ahmet Mete Işıkara, 
İsmet Kür, Savaş Akova, Ferdi Özbeğen, İsmet Hürmüzlü.

Alternatif Seyir Listesi

e2-Sinema

Kurtlar Vadisi Pusu (ATV)

Sivil Düşünce (Kanal A)

Tarihin Arka Odası (Habertürk)

Komplo Teorisi (TV Net)

Sıra dışı (Ülke TV)

Hayat Ağacı (İMC)

Mesnevi Dersleri (TV Net)

Canan Barlas ile Gündem (A Haber)

Ajans Yeni Gün (A Haber)

Yakın Plan (NTV)

Âb-ı Hayat (Cine 5)

Ödüller

Burada belirleyebildiğimiz ödüller dışında ülkemizde ve dünyada çok sayıda tele-
vizyon ödülü veriliyor, yarışmalar düzenleniyor. Özellikle lise, kolej, üniversite ve 
iletişim fakültelerince yapılan ödüllendirmeler var. Bunları yazı kapsamını aşaca-
ğından buraya alamıyoruz.

Altın Kelebek Ödülleri

En iyi yarışma: Ben Bilmem Eşim Bilir 

En iyi kadın sunucu: Burcu Esmersoy 

En iyi erkek sunucu: İlker Ayrık 

En iyi komedi kadın: Gonca Vusletveri 

En iyi müzik grubu: Kolpa 
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En iyi kadın haber sunucusu: Nazlı Çelik 

En iyi erkek haber sunucusu: İrfan Değirmenci 

En iyi komedi dizisi: İşler Güçler

En iyi dizi müziği: Merhamet / Ferhat Livaneli 

En iyi kadın oyuncu: Bergüzar Korel 

En iyi erkek oyuncu: Kenan İmirzalıoğlu 

En iyi dizi: Karadayı 

En iyi yönetmen: Uluç Bayraktar- Cem Karcı 

En iyi fantezi kadın: Sibel Can 

En iyi fantezi erkek: Orhan Gencebay 

En iyi senaryo: Ece Yörenç- Melek Gençoğlu 

En iyi proje: Ayselin 

En iyi magazin programı: Starlife/ Tayfun Topaloğlu 

En iyi kültür-sanat programı: Burada Hayat Var/Aynur Tartan 

En iyi spor programı: Maraton

2013 Antalya Televizyon Ödülleri

En İyi Dram Dizisi: Muhteşem Yüzyıl

En İyi Yeni Sezon Dram Dizisi: Karadayı

Dram Dizisi En İyi Erkek Oyuncu: Kenan İmirzalıoğlu - Karadayı

Dram Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Necip Memili - Dila Hanım

Dram Dizisi En İyi Kadın Oyuncu: Meryem Uzerli - Muhteşem Yüzyıl

Dram Dizisi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zerrin Tekindor - Kuzey Güney

Dram Dizisi En İyi Yönetmen: Yağmur Taylan ve Durul Taylan Muhteşem Yüzyıl

Dram Dizisi En İyi Özgün Senaryo: Yıldırım Türker ve Murat Uyurkulak - Kayıp Şehir

Dram Dizisi En İyi Müzik: Nail Yurtsever ve Metin Kalaç - Benim İçin Üzülme

En İyi Uyarlama Senaryo: Z. Enes Akkan, Sadık Bigat, Pelin Yılmaz, Utku Gürtunca 
ve Ercan Mehmet Erdem - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

En İyi Komedi Dizisi Adayları: Seksenler

En İyi Yeni Sezon Komedi Dizisi: İşler Güçler

Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Kural - İşler Güçler / Murat Cemcir - İşler Güçler

Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Okan Çabalar - Yalan Dünya

Komedi Dizisi En İyi Kadın Oyuncu: Zuhal Topal - Avrupa Avrupa

Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Derya Karadaş - Yalan Dünya

Komedi Dizisi En İyi Yönetmen: Selçuk Aydemir - İşler Güçler

Komedi Dizisi En İyi Özgün Senaryo: Birol Güven ve Murat Aras - Seksenler
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Komedi Dizisi En İyi Müzik: Burcu Güven - Aydın Sarman Seksenler

Dizi Film En İyi Görüntü Yönetmeni: Erhan Makar - Benim İçin Üzülme

Dizi Film En İyi Sanat Yönetmeni: Selim Keleşoğlu - Harem

Eğlence Program: Heberler

Gündüz Kuşağı Programı: Her Şey Tadında

Haber Bülteni Sunucusu: İrfan Değirmenci - İrfan Değirmenci ile Günaydın

Haber Programı: Muhabir

Kültür Sanat Programı: Hayat Deyince

Magazin Programı: Pazar Sürprizi

Müzik Programı: Makam Farkı

Spor Programı: Stadyum

Talk Show Programı: Beyaz Show

Tartışma Programı: Abbas Güçlü ile Genç Bakış

Bilgi Kültür İçerikli Yarışma Programı: Kim Milyoner Olmak İster

Şov İçerikli Yarışma Programı: Ben Bilmem Eşim Bilir

Belgesel: Hayatın Tanığı (Uludere’nin Anneleri)

Onur Ödülleri: Can Akbel, Halit Kıvanç, Seyfi Dursunoğlu

TYB (Türkiye Yazarlar Birliği) 2013 

TRT Türk’te yayınlanan Gündem Edebiyat Programı, TV kültür programları da-
lında; Muharrem Coşkun, Yoldaki Çığır ile TV belgesel dalında; Nebahat Konu 
Yılmaz, TRT Radyo 4’te yayınlanan Gönül Ustalarımız programıyla radyo progra-
mı dalında.

Sedat Simavi

Nebil Özgentürk, CNN TÜRK’de yayınlanan “Sanatımızın Hatıra Defteri” adlı te-
levizyon programı ile. Seçici Kurul ayrıca, Lütfi Özarslan - Tekin Demirel’i TRT’de 
yayınlanan “Dünyanın Yükü” adlı ortak televizyon programı nedeniyle övgüye de-
ğer gördü.

Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (ANSİAD)

Yılın medya ödüllerinde bu yıl ilk kez düzenlenen Genç İletişimci Ödülü Kaçakçı 
Şampiyon haberiyle Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Enes Samet 
Budak’a verildi. İşitsel Medya Dalında ödülü Değerler Eğitimi isimli radyo progra-
mıyla Yasemin Bora alırken, Görsel Medya dalında Net Yanıt adlı televizyon prog-
ramı ödüle layık görüldü.



298 / rADYO tELEVİZYON

Dijital Dünyanın En’leri

Evo’s Angels ve Kırmızı Türk Haber Platformu tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen 
ödül.

Yılın En İyi Kadın Programı Sunucusu: Songül Karlı

Yılın En İyi Hafta Sonu Sabah Program Sunucusu: Pınar Esen 

Yılın En İyi Hafta Sonu Ana Haber Akşam Spikeri: Aslı Mavitan 

Yılın En İyi Hafta İçi Sabah Spikeri: Hilal Ergenekon 

Yılın En İyi Hafta İçi Öğle Spikeri: Gülden Kalecik 

Yılın En İyi Hafta İçi Akşam Spikeri: Buket Aydın 

Yılın En İyi Hafta İçi Gece Spikeri: Ezgi Gözeger 

Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri(Anchorwoman): Ece Üner 

Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri(Anchorman): Burak Törün 

Yılın En İyi Ekonomi Spikeri: Zeliha Saraç 

Yılın En İyi Çıkış Yapan Bayan Spikeri: Meryem Özgün 

Yılın En İyi Spor Spikeri: Selen Gül 

Yılın En İyi Magazin Programı Sunucusu: Mert Öğün 

Yılın En İyi Aktüel Program Sunucusu: İlke Albayrak 

Yılın En İyi Sağlık Programı Sunucusu: Zahide Yetiş

Yılın En İyi Teknoloji Programı: Sosyal Medya

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Geleneksel Tüketici Ödülleri 

Radyo Televizyon Programı Ödülü: BUGÜN TV “Hukukun Dili” programı yapımcı 
Ahmet Yaşar Solak

Radyo Televizyon Programı Ödülü: TRT Çukurova Bölge Radyosu 
Akdeniz’den Toroslara kuşağında, “Tüketici Köşesi” Programı 
Radyo Televizyon Programı Ödülü: “TV Net” “Avukatınıza Sorun” programı

71. Altın Küre Ödülleri

En İyi Dizi (Drama): Breaking Bad 
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Robin Wright (House of Cards) 
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Bryan Cranston (Breaking Bad) 
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-müzikal): Amy Poehler (Parks and Recreation) 
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi-müzikal): Andy Samberg (Brooklyn 99) 
En İyi Dizi (Komedi-müzikal): Brooklyn 99 
En İyi Mini Dizi / Film: Behind the Candelabra 
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Film: Elisabeth Moss (Top of the Lake) 
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Michael Douglas (Behind the Candelabra) 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jacqueline Bisset (Dancing on the Edge) 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dizi, Mini Dizi, TV Filmi): Jon Voight (Ray Donovan)
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4. Altın Aslan Meslek Başarı Ödülleri 

En İyi Haber Spikeri Nazlı Tolga, En İyi Kanal Fox TV, En İyi Kadın Komedi 
Oyuncusu Sarp Apak, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu Rıza Kocaoğlu, En İyi 
Drama Bayan Sanatçısı Naz Elmas, En İyi Drama Erkek Sanatçısı Selçuk Yöntem’e 
verildi.

Turistik Otelciler İşletmeciler Yatırımcılar Birliği Yapımcı Firmalar

TİMS PRODÜKSİYON FİLM VE ORG.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.  
AY FİLM YAPIM LTD.ŞTİ  
D YAPIM REKLAMCILIK VE DAĞITIM  
PENA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
GOLD PRODÜKSİYON YAPIMCILIK A.Ş.  
FOCUS FİLM YAPIM PRODÜKSİYON YAPIM VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.  
InDHouse PRODÜKSİYON  
AVŞAR FİLM  
TMC YAPIM  
 
Oyuncular ve Diziler 
MUHTEŞEM YÜZYIL / Halit Ergenç - Meryem Uzerli - Nur Fettahoğlu - Nermin 
Eroğlu

KURTLAR VADİSİ / Necati Şaşmaz 
KUZEY GÜNEY / Kıvanç Tatlıtuğ - Buğra Gülsoy – Öykü Karayel 
EZEL / Kenan İmirzalıoğlu - Cansu Dere - Tuncel Kurtiz 
AŞKI MEMNU / Beren Saat - Nebahat Çehre - Selçuk Yöntem 
SUSKUNLAR / Murat Yıldırım 
ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ / Mete Horozoğlu - Ayça Bingöl - Mine Tugay 
GÜMÜŞ / Songül Öden 
KAYIP ŞEHİR / Ahmet Mekin - Nazan Kesal 
BENİ AFFET / Gaye Turgut - Mert Altınışık - Şeyma Korkmaz - Murat Danacı 
DENİZ YILDIZI / Begüm Topçu - Cantuğ Turay  
IHLAMURLAR ALTINDA / Tuğba Büyüküstün 
BİNBİR GECE / Bergüzar Korel 
YALAN DÜNYA / Gülse Birsel - Beyazıt Öztürk - Olgun Şimşek - Fisun Demirel - 
Bartu Küçükçağlayan

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği / Medya Oscarları  
Yılın Ana Haber Bülteni - Kanal D Ana Haber Ekibi 
Yılın Haber Programı - A Haber - Mehmet Ali Önel - Deşifre 
Yılın Sabah Programı - Ebruli - Beyaz TV - Ebru Şallı 
Yılın Spor Programı - TRT - Futbol Ateşi - Arif Erdem, Bünyamin Gezer ve Tunç Elibol 
Yılın Yarışma Programı - Kanal D - Ben Bilmem Eşim Bilir 
Yılın TV Dizisi - TRT - Seksenler 
Yılın Show Programı - CNN Türk - Mesut Yar 
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Yılın Radyosu - Power Türk 
Yılın Kadın Oyuncusu - ATV - Bergüzar Korel - Karadayı 
Yılın Erkek Oyuncusu - ATV - Kenan İmirzalioğlu - Karadayı 
Yılın Hafta Sonu Programı - Fox TV - Güneri Civaoğlu - Şeffaf Oda 
Yılın Yerel Televizyonu (jüri özel ödülü) - Olay TV - Bursa 
Yılın Belgeseli (jüri özel ödülü) - İstiklal Marşı - Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Yılın Radyo DJ (jüri özel ödülü) - Joy Fm - Ekin Baykara 
Cengiz Polatkan Ödülü - Türkmeneli Tv 
Nursal Tekin Ödülü - Kanal B - Yurdun Sesi 
Mehmet Ali Brand Ödülü - Star Haber - Nazlı Öztarhan

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Altın Objektif Ödülleri 

En İyi TV görüntüsü dalında Berrak Tüzünataç’ın Çeşme’deki olaylı gecesi habe-
riyle Süper Starlife İstihbarat Şefi Selçuk İnci ve kameraman Murat Başaran ödü-
le layık görülürken, Halk adamı Tuncel Kurtiz haberi ile Süper Starlife muhabiri 
Gökhan Gökduman ve kameraman Korhan Aysan En iyi TV haberi ödülünün sa-
hibi oldu.



nesillerin mirası

Süleyman Hayri Bolay
Söyleşi /  Dilara Coşkun

 



Yaşıyor ve bir takım tecrübeler ediniyoruz. Kendi hayatımız ve tecrü-
bemizle sınırlı bir görüş ufku demek bu. Bu ufku, başka yaşamış ve görüp 
geçirmiş kişilerin ufuklarıyla genişletebiliriz. Böylece günümüz den önceki 
zamanlara, ta geçen asra kadar giden bir hayat ve tecrübe birikimine varis 
olabiliriz. Hem de kendi yaşamadığımız, yaşayamaya cağımız olayları öğ-
renir, yaşayanların tecrübelerinden hisse kapabi liriz."Nesillerin Mirası" bu 
çerçevede hazırlanan konuşmalardan meydana geliyor.



Nesillerin Mirası

Süleyman Hayri Bolay 
Prof. Dr., Felsefeci

1937 doğumlusunuz hocam, çocukluğunuz tek 
parti döneminde geçti. İlk gençlik yıllarınız-
dan, eğitim hayatınızın zorluklarından bahse-
der misiniz? 

-Ben 1937 doğumluyum ama aslında 4 ay geç 
yazılmışım. 1936 Ekim ayında doğmuşum sa-
nırım, çünkü annem “Sen pekmez zamanı doğ-
dun” derdi, Allah rahmet eylesin. Babam öğ-
retmendi. 1. Dünya Savaşı’nda 3 ay eğitimden 
sonra yedek subay olmuş. Erzurum’da Ruslara 
karşı bir sene kadar savaşmış. Sonra iki sene 
kadar esir düşmüş ve lütf-i ilahi ile kurtulmuş. 
Sonra dönünce de “Sen tecrübeli muharipsin” 
diye İstiklal Harbi’ne çağırmışlar. Üç sene, evet 
tam üç sene bölük komutanı olarak bütün cep-

helerde savaşmış. 30-40 sene de öğretmenlik yapmış köylerde. Bizleri de o okuttu. 
6 yaşında okula aldıysa 7 yaşında hatmettik. İyi bir hafızdı. Biz dinî bilgilerimi-
zi ondan aldık. Bana ilkokuldayken 200 sayfa kadar eski harfli bir ilmihal kitabı 
okuttu.

Siz ilkokulda hem eski harfi hem yeni harfi öğrendiniz yani hocam.

-Evet. Tabiî harekesiz yazıydı ve o ilmihal kitabının bana faydası oldu. Ben orta-
okulda Mehmet Âkif’in 1. Safahat’ını –forma şeklinde çıkmıştı, babam almış onu 
o zaman ve bana verdi oku dedi- okumuştum. Yani aslından okudum. Başlayınca 
tabiî hem hoşuma gitti, hem de Türk düşüncesine olan alâkam arttı. Bir de ilkokul 
dördüncü sınıftayken Milli Eğitim Bakanlığının okullara gönderdiği Yavuz Sultan 
Selim diye bir kitap vardı bir gecede okumuştum. O eser çok hoşuma gitmişti ve 
böyle gözyaşları ile okumuştum. Bir de Karacaoğlan diye bir kitap göndermişlerdi. 
Onu da okudum. Çok hoşuma gitti. Bazı şeyler hâlâ aklımda. Şimdi Karacaoğlan 
için ladinîdir falan diyorlar. Bizim şairlerimiz için dinîlik ladinîlik falan karışıktır. 
Mesela Karacaoğlan’ı ladinî şiirler yazan biri olarak takdim ederler. Ben sana şim-
di iki kıta okuyacağım. O zamandan aklımda kalan, sen karar ver dinî mi ladinî mi: 
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“Sultan Süleyman’a kalmayan dünya,

Bu dağlar yerinden ayrılır bir gün.

Nice bin senedir çürüyen canlar,

Hakk’ın emri ile dirilir bir gün.” 

-Şimdi bu ladinî mi? 

Hayır Hocam. 

-Ama işte öyle diyorlar. Devamında ne diyor: 

“Ne güzel yapıdır Cennet yapısı,

Çok aradım, görünmedi kapısı.

Benim korktuğum yol Sırat Köprüsü,

Cehennem üstüne kurulur bir gün.”

Halk şairi dedikleri adam bu kadar sağlam bir adam… Tabiî bunlar ben sekiz do-
kuz yaşındayken okuduğum kitaplar. Bana yön verdi bunlar. Tabii babamın da 
bana tesiri oldu. 

Bir de benim bir özelliğim var, ben öğretmenliğe ilkokulda başladım. Nasıl oldu 
bu? Babam tek öğretmendi. 5 sınıf vardı tek öğretmen vardı. 5 sınıf bir arada okur-
duk. Ben 4. Sınıfa geçtiğimde babam bana 1., 2. ve 3. sınıfların derslerini kontrol 
vazifesi vermişti. Tabi bu bana çocuklara nasıl davranılması gerektiğini de öğret-
mişti. 

Ama ilkokul bitince ortaokula gidemedim hemen çünkü köyde oturuyorduk. Ka-
lacak yer olmadığı için gönderemedi başka yere. Büyük abim askerden dönünce 
terzi kalfası olarak bir terzi yanına girdi Konya’da. Ve babam beni onun yanına ve-
rince onun yanında ortaokula başladım. Ortaokul ikide annem vefat edince –ba-
bam şehre gelmeyi geçinemeyiz korkusu nedeniyle istemiyordu ama annem vefat 
edince geçinemezsek de Allah kerimdir diye düşündü- babam da geldi. Ortaokul 
ve liseyi Konya’da okudum.

Lise bitince hemen başlayabildiniz mi İlahiyat’a. İlahiyat’a kaydınız nasıl oldu? 

-Konya’da liseyi okudum. O dönem ilçelerde lise yoktu. Mersin’den bile gelirlerdi 
talebeler. Gözümde sadece üniversiteye gitmek vardı. Diğer fakülteler imtihansız-
dı. İstediğiniz fakülteye yazılabilirdiniz. Siyasal hariç, tıp fakültesi hariç. Zaten iki 
tane üniversite vardı. İstanbul ve Ankara Üniversitesi. 

Zaten Demokrat Parti döneminde birkaç üniversite açılıyor. Erzurum Atatürk 
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Üniversitesi, ODTÜ, ...

-Demokrat Parti zamanında 1954’de Ege Üniversitesi açıldı. 1956’da Karadeniz 
Teknik ve 1957’de Erzurum derken yayılmaya başladı. Ben İstanbul Teknik’in 
imtihanına girdim ama iyi hazırlanamamıştım; kazanamadım. Babam dedi ki 
İlahiyat’a bir müracaat et. İlahiyat açılalı 7 sene olmuştu. Müracaat ettim. Lise-
nize çıktınızı İlahiyat’a gönderin diyorsunuz. Onlar gönderiyor, müracaat böyle 
oluyor. Böylece kaydoldum. Tabii İlâhiyat’ın bir fakülte sekreteri vardı. Mason 
bir adamdı. Fakülteye gelenleri kovalıyordu. “Okuyacak fakülte mi bulamadın? 
Niye geldin buraya” diyerek. Neyse başladık. Niyetim ikinci senesinde Siyasal’a 
geçmekti. Arkadaşlarımın çoğu Siyasal’daydı ve vaktimizin çoğu orada geçiyordu. 
Ama tabii dersler başlayıp, hocalarımızı tanıdıkça vazgeçtim Siyasal’dan. Benim 
burada öğreneceğim çok şey var dedim. 

Tabii o dönem İlahiyat’ın imkânları dardı. Hukuk Fakültesi arkasında sığıntı bir-
kaç katlık bir yerdi. Asistanı, doçenti, profesörü çaycısı aynı odada otururlardı. 
Ben 3. Sınıfa geçince mezuniyet tez konumu aldım: “Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci 
Görüşün Mücadelesi”, kitap halinde de basıldı. Ben iki sene kütüphane çalışması 
yaptım derslere gitmedim. Hocalara da dedim “Ben Milli Kütüphane’deyim, ne 
zaman ararsanız oradayım, akşam ona kadar” Onlar da güvendikleri için gidiyor-
dum. İyi de oldu. Bir de ben gönüllü seminer alırdım. Mesela Farabî hakkında 
seminer hazırlıyordum. 2 saat anlatıyordum ve hoca “Bütün saatimi aldın” di-
yordu. Ben de “Farabi’ye değer” diyordum. Bunlar tabii bana katkısının yanında 
hocalarımız nazarında da itibarımızı artırmıştı. O zamanlar imtihanlar sözlü olur-
du. Sene içinde hiç olmaz, sene sonunda bir tane sözlü imtihan olurdu. 2-3 saat 
süren sınavlar olurdu. Münakaşa ederdik hocalarla. Güzel de oluyordu. Böylece 
fakülteyi bitirdik. Burs alanlar vardı onlar hemen atanabilmişti. Ama ben mecbu-
ri hizmetim olmasın diye burs almamıştım. Ama sonra Öğretmen Okulları Genel 
Müdürlüğü’ne müracaat ettim. Sivas Yıldızeli’nde başladım. Rakım 1450 olan da-
ğın başı bir yer. Sivas Yıldızeli Pamukpınar İlköğretmen Okulunda Talebelerin ya-
rısı alevi. Kavga oluyor sürekli. Niye? Mesela ramazanda 800 kişilik yemekhaneye 
giriyorlar. İftar vakti ve ezan okunuyor. Aleviler diyor ki “Bak seninkiler anırama-
ya başladı.” Diğeri de oruç tutmuş başı dumanlı, alıyor çorba tasını onun başına 
geçiriyor falan. Böyle böyle işler büyüyor. 

Tabiî bizim din dersi öğretmeni olarak oraya gitmemiz, siyasî aşırı solcu muhitleri 
rahatsız etti. Öğretmen okulunda lise kısmında din dersi mecburi idi, orta kısmın-
da yoktu. 

Bu Demokrat Parti zamanında mı oldu? Yani din dersinin liselerde yer alması?

-1953’de kondu.

Yanlış hatırlamıyorsam, CHP 1948-49 gibi din derslerine müsaade vermişti de-
ğil mi, liselere vermemiş miydi müsaade?

-Bak şöyle: 1949’da Şemsettin Günaltay –eski İslâmcılardan- başbakan olunca il-
kokulların 4. ve 5. sınıflarına seçmeli din dersi koydurdu. Fakat ondan önce 1946-
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47’de CHP Genel Merkezi telgraflarla doldu. Hakkari’den, Van’dan, Trabzon’dan, 
Sivas’tan vs, Anadolu’nun her yerinden “Cenazelerimizi kaldıracak kimse bulamı-
yoruz, bize imam yetiştirecek imkân verin” diye telgraf geliyordu. CHP Genel Mer-
kezinde bu görüşülüyor, CHP’de din aleyhtarı milletvekilleri çoğunlukta olduğu 
için karar menfi çıkıyor. Fakat İsmet Paşa bakıyor ki durum iyiye gitmiyor –çünkü 
Demokrat Parti de kuruldu ve onlar da diyorlar ki biz bu hakları vereceğiz, İmam-
hatip açacağız, İlahiyat açacağız. Bir de Millet Partisi kuruldu tabii başında Fevzi 
Çakmak var ve o da aynı şeyleri söylüyor- halk da bunaldığı için bu 20 sene içinde 
diğer tarafa gitmesin diye 10 aylık imam-hatip kursları açtılar. 1949’un işte böyle 
bir mart ayında İlahiyat Fakültesi açıldı. 

İlahiyat Fakültesi açılınca –işte bakın millet ne kadar susamış- Talat Koçdemir 
vardı, Ankara Tıp’ın 3.Sınıfından ayrılıp gelmiş. Esat Kılıçer vardı senin gibi Kay-
serili ve Siyasal’dandı, 3. Sınıftan ayrıldı geldi İlahiyat’a. Talebelerin bir kısmı böy-
le yani. Hocalar toplama. Mesela bir kısmı kadrolu bir kısmı kadrosuz Dil- Tarih 
hocaları falan geliyor. 

Hâsılı 1950’de Tevfik İleri Milli Eğitim Bakanı oldu. Milli Eğitim Bakanı olunca 
Ahlak Kongresi topladı.

5. Milli Eğitim Şurası, Ahlâk temalıydı herhalde…

-Evet. O kongrenin açılış konuşmasına müsait zamanda bir bak. Diyor ki; -uzun ve 
güzel bir konuşma- bir memleketin nüfusunun yüzde onu ahlâksızsa, kalan yüzde 
doksanı da bu ahlâksızlara tepki göstermiyorsa o toplum ahlâksızdır. İmam-hatip 
okullarını onun için açtı. Öğretmen Okullarının Lise kısmına din dersini o koydu. 
Bunlar ilkokula din dersi verecekler ama din bilmiyorlar diye. Çünkü daha önce 
Köy Enstitülerinden mezun olanların büyük çoğunluğu din aleyhtarı idi. Fevzi 
Çakmak da bunlarla mücadele ediyordu, Tevfik İleri de. 

1956’da Milli Eğitim Bakanı –her yerde söylüyorum- Ahmet Özel ortaokul 1. ve 
2. sınıfa din dersi koydu.  Onur Öymen var ya onun babası vardı; Münir Raşit 
Öymen Türkiye Pedagoji Cemiyeti sekreteriydi. Bir basın toplantısı yaptı; -gaze-
telerde bulabilirsiniz- “Devlet ortaokullara seçmeli din dersi koymakla 2500 sene 
geri gitmiştir” dedi. 2500 sene. Yunanlardan da öteye. 

Sonra işin daha garip tarafı –bak Türkiye nerelerden geliyor- İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Ord. Prof. Sabri Şakir Ansay– bu adam Kadılar Mektebi mezunu, İslâm 
Hukuku diye iyi de bir kitabı var- gazeteciler kendisine sorunca ne diyorsun diye o 
da 2500 sene geri gitmiştir dedi. Düşünebiliyor musun? İlahiyat Fakültesi Dekanı 
bunu diyor. Milliyet Gazetesinin fıkra yazarı Refik Cevat Ulunay bir yazı yazdı. 
“Dekan mı Dekadans mı?” Dekadans inkıraz demek. İlahiyat Fakültesinin başında 
olarak böyle demek yakışır mı diye ağır bir yazı yazdı. 

Sivas’ta iyi bir hava estirdik Allah’ın izniyle. Derslerine girmediğimiz çocuklar 
bile tesir aldılar. Bir eğitim şefimiz vardı, Türkçe öğretmeni idi. O tarih dersinde 
bir konu olurdu bana anlattırırdı falan. Öyle iyi bir hava estirdik. Üç ilden talebe 
alırdık. Erzincan, Sivas, Tokat… 2600 çocuk müracaat ediyor ilkokuldan sonra, 
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bunlarda 300 kişi yazılıda seçiliyor. 120 kişi de onlar arasından sözlü ile seçiliyor-
du. O eğitim şefinin de teklifi ile onları seçecek jüriye ben de girdim. Sözlü jüriye 
alınmayacaktım, oraya da alındım. Bana kalmadan bazı hocalar öğrencilere din ile 
ilgili sorular sorarlardı, uygun olmayanı almazdık. Bu tip şeyler tabii Sivas’ta tep-
ki yarattı.  Bazı olaylar çıkarmaya çalıştılarsa da önledik. Bir alevi gazeteci vardı. 
Bütün gazetelerin Sivas muhabiri olan. Haber yapmış; “Pamukpınar İlköğretmen 
Okulu’nda alevi-sünni çatışması oldu. Çatışma sabaha kadar devam etti. Din dersi 
hocası Süleyman Hayri Bolay alevilerin üstüne sünnileri kışkırttı.” diye dokuz ga-
zetede çıktı. Hâlbuki önleyen benim. Müdürün ve diğer muavinlerin haberi yoktu, 
benim haberim vardı. Ben önlemeye çalıştım. Beni kalabalıkta gürültüye getirip 
öldürmek niyetindelermiş. Beni tabiî oradan aldılar. Ordu Perşembe’ye verdiler. 
Orada da bazı olaylar oldu, okul, müdürü falan dağıtıldılar. Ben de Ankara’ya ge-
tirdiler. “Bu öğretmen gidiyor, gittiği yeri karıştırıyor” diye. Ankara’da iken askere 
gittim. Sonra 1971’de İlahiyat’a felsefe tarihi asistanı olarak girdim. 

Biraz önce Tevfik İleri’nin konuşmasından bahsettiniz. “Bir memleketin nüfusu-
nun yüzde onu ahlaksızsa, kalan yüzde doksanı da bu ahlaksızlara tepki göstermi-
yorsa o toplum ahlaksızdır.” dediğini söylediniz. Siz söyleyince bu soruyu sormak 
istedim. Şimdiki gençliğin ahlâkı hakkında neler söylemek istersiniz. Ankara’da 
meydanlar yine karışınca ben aralarında kalmıştım ve eylemcilerin yaş durum-
larına bakmıştım. Çoğu lise öğrencisi idi. Bu gençleri buralara iten boşluk nedir? 
Çok ciddi sorunları olduğunu düşünüyorum. Ahlâkî açıdan da. Ne dersiniz? Neler 
yapmak lazım?

-Tabii öncelikle biz eğitim sistemimizde onlara gerekli olan şeyleri veremiyoruz. 
Sadece test çözecek bilgi veriyoruz. Kültür hayatımız tanımıyorlar, Türk kültürü-
nü, İslam kültürünü tanımıyorlar. Ben 7 farklı okulda ders verdim. Tabii gençlerin 
çoğu iyi niyetli. Ama kafaları da boş, kalpleri de boş. Bunu söyleyince kızıyorlar. 
Bir millî şuur, bir tarihi şuur, bir Müslümanlık şuuru vermek lazım. Bunlar veril-
miyor. Din dersleri yeterli değil. Ben Milli Eğitim Bakanlığı din dersi kitabı yaz-
mamı isteyince onu da yazdım. 23 yıl tek ders tek kitap olarak okutuldu liselerde. 

Hangi sene yazmıştınız?

-1980’lerde. 1982’den 2000’lere kadar okutuldu işte. Ama Üniversitelerde o kadar 
sene ders verdim. Bir öğrenci de gelip biz sizin din dersi kitabınızı okuduk deme-
di. Demek ki yazarlara karşı bir alaka falan yok. İki kişi sordu ama hatırladığım. 
Okullarda da din dersi verdim ben, ama din hocalarının da iyi öğretemediği kana-
atindeyim. 

Afedersiniz hocam, bu tabii kitapların içeriği ile de alakalı değil mi?

-Bak, ben din dersi öğretmenliği yaptım dedim ya. Programımı ben kendim ha-
zırlardım. İlk derslerden itibaren hiç böyle sert şekilde, işte bugünkü dersimiz bu 
falan gibi girmedim derse. Sohbet havasında sanki dersle alâkası olmayan bir yer-
den başlar gibi derse girerdim –Nurettin Topçu’dan aldım o alışkanlığı da-, bir 
şekilde anlatacağım konuya bağlardım. Bunu neden yapıyordum? İstiyordum ki 
çocuk önce dini sevsin. Beni sevsin, benim şahsımda dini sevsin. 32 farzı, nama-
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zı, orucu öğrensin ve lâzım olduğunda fazla bilgi nereden öğrenilir onu öğrensin 
isterdim. Onun ötesinde hep sohbetle işledim. Araya tarihî bilgi vs. sıkıştırarak. 
Yerine göre espri, yerine göre şiir ve ilahi, hatta şarkı bile okurum. Daha bu yaşım-
da oturarak ders vermiyorum ben. Bize öğretmenlik metodu hocaları falan gelirdi. 
Ben onu dinlemedim. Adam metot kitabı yazmış. En önde oturmama rağmen ko-
nuştuğunu anlamıyorum. 

Metot yazmış ama metot bilmiyor yani.

-Evet. Yani neyse ben o dersi geçtim kitabını okuyarak ama benim metodum hep-
sinden sağlıklı idi. Yani onun için ben öğretmenlerde hata görüyorum biraz. Din 
dersi hocasının verdiği şeyi, tarih hocası, fen hocası yıkmaya çalışmamalı. Biz de 
eskiden beri bu sorun var. Bak, Perşembe Öğretmen Okulu’nda, ben matematiğin, 
kimyanın vs. neden lazım olduğunu anlatırdım öğrencilere, kendi hocaları anlat-
mazdı. 

Sivas’ta beni Yeşilay kolu başkanı yapmışlardı. Müdür benden bir sunum yapma-
mı istemişti. Ben 6 ay hazırlandım. Ankara’ya geldim, Tıp Fakültesi’nden malze-
meler falan aldım. Müdür “Yahu olur mu kitaptan bak anlat işte” dedi. Anlayışları 
bu işte. 

Şimdi bu gençlerle –şimdiki gençler tabii çok daha farklı, bizim yetiştiğimiz dö-
nemden, bizim çocuklarımızın yetiştiği dönemlerden çok daha farklı- uğraşmak-
ta ben de zorluk çekiyorum. İnternet gençliği vs. farklı düşünüyorlar ama onları 
anlayıp verilecek olanı ona göre vermek lazım, programları ona göre ayarlamak 
lazım. 

Yani interneti vs. kaldırmanın imkânı yok, isteklerimize göre onları düzenlemeli 
mi diyorsunuz?

-Tabii. Yani devlet mesela şey dağıtıyor öğrencilere…

Fatih projesi kapsamında tabletler…

-Evet. Bunları ihtiyaçlara göre düzenlemek lazım. Çayyolu’nda Leyla Turgut Li-
sesi var. Ben orada Mehmet Âkif konferansları verdim. Hepsinin giyinişi, oturu-
şu vs. çok farklı ama onlara, o hale göre vermek lazım dersleri. Mesela ben Gazi 
Üniversitesi’nin büyük konferansa salonunda konuşmam biter kimse yerinden 
kıpırdamaz. Hadi kalkın gidin derim, gitmezler, şarkı, şiir bekliyorlar. Doktora, 
yüksek lisans derslerinde bile yaparım bunu. Bu eğitim tarzı ne kadar geliştirile-
bilir bilmiyorum ama bir millî şuur, tarih şuuru, din şuuru vermek lazım. Ahlâk 
şuuru onun içinden gelir. 

Hocam siz şimdi ahlâk şuuru din şuurundan gelir deyince aklıma geldi, biz içi boş, 
dayanaksız bir ahlâk mı vermeye çalışıyoruz, veriyorsak eğer? Böyle Kant ahlâkı 
gibi bir nevi. Hani o ödev ahlâkı vs. demiş -yanında iyi niyet taşımadan yapılan 
ödevin de iyi olmadığını söylemiş ama- ama yine de eksik olan bir yanı var. Hani 
bir Allah rızası ile yaptığın iş gibi olamaz onda yaptığın iyilik. Dayanağı yok falan. 
Yani verilen ahlâk böyle dayanaksız bir ahlâk sanki. 
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-Kant ahlâkı formel ahlâktır. İçi boş, kalıp ahlâk. Vazife şuuru.

Neyin vazifesi?

-Yani. Neyin vazifesi. Vazifeyi neye göre yapacağız. Bir müeyyidesi var mı yapma-
dığımız zaman? Bana cemiyetten gelecek bir müeyyide var mı? Varsa, bir ceza içe-
ren şeyse yaptığım, ceza aldıysam, bu beni ahlâklı kılmaya yetmez ki. Değerlerin 
kaynağı olarak bir yüce kaynağa bağlandığım zaman o ahlâk şuuru bir değer ka-
zanır. Ahlâklı ol demekle de olmaz. Tevfik İleri de söylüyor zaten, ana-babaların, 
yakın akrabaların, komşuların, öğretmenlerin, devletlilerin örnek olmaları lâzım. 
Paraya zaaf göstermemeleri, başka zaaflara düşmemeleri lazım onların. Bizim 
bu ahlâkımız Tanzimat döneminde bozulmaya başlamış. Ahmet Rasim’in Fuhş-i 
Atik diye bir kitabı var. Namık Kemal’in oğlu Ali Ekrem Bolayır’ın Hatıralar’ı var. 
Kültür Bakanlığı basmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 14 yaşındayken dedesi bunu 
umumhaneye götürmüş. Dedesi, düşünebiliyor musun? Osmanlı Paşası bu adam. 
Demek istediğim o dönem başlıyor bozulma. Neyse de ahlâk teori olmaktan çok 
bir uygulamadır. Bir örnek olmaktır. Bizim ahlâkımız peygamber ahlâkıdır. Dola-
yısıyla şunu mu bunu mu yapmalı? Yani teoriler temellendirmeye dayalıdır. Yani 
meselâ dinî ahlâka karşı çıkanlara karşı bir temellendirmedir. Felsefi temellen-
dirmelerle bizim ahlâk anlayışımıza uygun temellendirmeler de çıkabilir. Evvel 
emirde örnek olmak gelir. Aksi takdirde istediğimiz kadar ahlâk kitapları yazalım, 
ahlâk konferansları verelim, bir şey olmaz, olmuyor da zaten. Ama tabii bir taraf-
tan felsefi ahlâk araştırmaları vs. yapılmalı. Bizim ahlâk anlayışımızı felsefi temel-
lere oturtmaya çalışanlar da oldu. Elmalılı’da da vardı. Öncesinde ve sonrasında 
da. Ama teori yönlendirmez. Hâsılı ahlâk böyle.

Hocam, buradan devam edelim o zaman sizi fazla yormadan; siyasî ahlâk müm-
kün müdür? Siyaset-ahlâk ilişkisi nasıldır? TYB Konya’da Siyaset ve Ahlâk te-
malı bir Ahlâk şurası da yaptı 2013 Aralık ayında. Son dönemlerde de yaşadık-
larımız malum. Siyasetle ilişkili olan her alanı içine alarak soruyorum. Siyasî 
ahlâk mümkün mü?

- Tabiî bugün bir siyasî ahlâktan söz etmek mümkün değil. Siyaset denilen şeyin 
saati saatine uymaz. Demirel diyor ya “Dün dündür bugün bugündür”. Bu doğru-
dur. Şimdi bakın devletin her kademesindeki siyasetçilere değişen şartlara göre 
söylemlerini değiştirirler. Başka devletlerle münasebetleri de böyle. İçi başka ko-
nuşur dışı başka. Putin ya da Obama ile konuşurken sen bize böyle düşmansın 
diyebilir mi? 

Bir de ben uluslararası ilişkilerden anlamam ve bu soruyla belki bunu da tescil-
lemiş olacağım ama Esad’a karşı olup Rusya ile hâlâ ilişkileri devam ettirmek ne 
kadar ahlâkî mesela? 

-Yani. Tabii bu ülke içi ilişkilerimizde de böyle. Seçim zamanı başka, normalde 
başka konuşurlar. Ama bakıyorum ben siyasete girsem ben de böyle olurdum. 

Siyasetten kasıtlı olarak mı uzak kaldınız?
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-Bir gün, bir parti genel sekreteri ile konuşurken dedim ki: “Ben milletvekili olsam 
nasıl olurdu diye düşünüyorum bazen, sonra diyorum ki kendi kendime; bol bol 
dayak yerdim. Kendi parti mensuplarımdan da karşı taraftan da dayak yerdim.” 
O bakımdan “ahlâkın olduğu yerde siyaset olmaz, siyasetin olduğu yerde akıl ol-
maz” gibi bir söz var, tam hatırlayamıyorum ama bu doğrudur. Ama siyasî ahlâk 
şu olabilir. Mesela çamur atmadan, ortalığı karıştırmadan, yalan uydurmadan bir 
siyaset yapabiliyorsanız buna sadakat gösterebilirsiniz. 

Bak, ben DP’i tanıdım. Darbeyi yaşadım. Fiilen buradaydım 27 Mayıs’ta. Talebe 
Cemiyeti’ndeydim. Gelişme safhalarını falan da biliyorum. Ama darbenin arka-
sından getirilen Cemal Gürsel, radyoda dedi ki; Demokrat Partililer yüzlerce in-
sanı kıyma makinelerinde kıydılar, kuyulara doldurdular dedi. Ben bunu kendim 
dinledim. Nereden biliyorsun dediğinde, “Bizim Osman söyledi diyor.” Osman 
dediği adam; albay, cumhurbaşkanlığı muhafız alayı komutanı ve Milli Birlik 
Komitesi’nde ihtilalci. İşte bunlar ahlâksız anlayışlar. Orhan Eyüboğlu bundan 
iki sene önce –Ecevit zamanında iç işleri bakanlığı yaptı- dedi ki; o kasten yapıl-
mış bir dezenformasyondur. İşte bu ahlâk değildir. Muhalefet yapacaksan düzgün 
yapacaksın. Bunu karşı tarafın şerefi, haysiyeti ile oynamadan yapacaksın. Böyle 
yapmasan da bir başarı elde edersin belki ama aynı akıbeti sen de yaşarsın. 

Hocam son olarak şu soruyu sorayım; bu siyaset ortamında ahlâk yok dedik, bu 
durumu demokrasinin bir problemi olarak görebilir miyiz? Aristo’nun demok-
rasi için eleştirisi vardı mesela, o aklıma geliyor. Bir de bu soruma klasikleşmiş 
ama bence hâlâ çözülememiş bir soru eklemek istiyorum. İslâm’daki istişare ile 
demokrasiyi bağdaştırabilir miyiz? Nurettin Topçu’nun söylediği üzerine bir şey 
söylenebilmiş midir ben hatırlamıyorum mesela: İslâm ve istişare bağdaşmaz 
der, bir de yine demokrasi için çoğunluğun çoğunluğa tahakkümü der mesela. 
Siz nasıl bakıyorsunuz? İslâm ve demokrasi bağdaşabilir mi? 

İslâm ve demokrasi bağdaşması hakkında yazanlar çok, ben de vaktinde yazmış-
tım Hasan Celal’in dergisinde. Ben bağdaştırmıştım. Ama tabiî demokrasi tek tip 
bir idare tarzı değil. Bunun çok değişik örnekleri var. Çin’deki halk demokrasisi 
gibi, ya da İngiltere’deki farklı, diğerleri farklı gibi… Ama demokrasiyi sırf halk 
idaresi olarak alırsanız o zaman bir farklılık ortaya çıkar. Halk çünkü hakkın söz-
cüsü değildir. Halkın söylediği her şey her zaman doğru değildir. Halka da o kadar 
güvenmemek lazımdır. Menderes’in hatası budur. Darbeden önce gitti Kütahya’ya 
sığındı. Kütahya sahip çıkmadı ona. Böyle bir şey olsa şimdi de sahip çıkmayabilir 
yani halk. Aristokrasiye de muhalefet edenler var. Ama bence o daha iyi. Halk 
oyunu versin yine ama seçkinlerden oluşan bir danışma meclisi gibi bir şey ol-
ması lazım. Öyle zannediyorum ki iktidarlar böylece hata yapmaktan kurtulurlar. 
Türkiye’de 1946’dan beri demokrasi konuşuluyor ama herkes kendisine göre an-
lıyor, kendisine göre uyguluyor demokrasiyi. Rektör kendine göre, bölüm başkanı 
kendine göre, partinin alt kademesi başka üst kademesi başka anlıyor. Dolayısıyla 
demokrasi de tek çare değildir. Bir söz vardır “Demokrasi var olanlar içinde en 
iyisidir” gibi, tam hatırlayamadım Demokrasi ehven-i şerdir bir nevi yani. En az 
kusuru olan idaredir. Demokrasi ile İslâmiyet’i bir ölçüde yaklaştırmak mümkün-
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dür. Tamamen uzlaştırmak ise mümkün değildir. Çünkü bir takım İslâmî esasları 
uygulayacağınız zaman…

Demokrasi karşınıza çıkar…

Yani. Demokrasi engel olur. Bu sefer de sen bazı şeylerden taviz vermek zorunda 
kalırsın. Ama bugün bunu korumak gerekir. İleride ne olur nasıl olur bilinmez. 

Teşekkür ederiz Hocam. Umreye gideceksiniz. Allah kabul etsin diyelim. Bu yo-
ğunluk arasında zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. 

Ben de teşekkür ederim, inşaallah faydalı olur. 





folklor

Ahmet Şenol

 





HALK KÜLTÜRÜMÜZDE DEĞERLERİN KORUNMASI
Ahmet Şenol

Kültür sözcüğü kısaca “toplumların yaşam biçimi” olarak tanımlanabilir. Millî 
kültür ya da geleneksel halk kültürü ise toplumların öz kimliğini oluşturan, top-
lumun üyelerini birleştiren, o toplumu diğer toplumlardan farklı kılan değerler 
bütünüdür.

Modernleşmeyle birlikte ortaya çıkan “küreselleşme” sonucunda egemen kül-
türler tüm dünyayı etkisi altına almış; dünya tek tipleşme tehlikesiyle yüz yüze 
gelmiş ve toplumların geleneksel kültür öğeleri büyük oranda kaybolmaya yüz 
tutmuştur. Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü olan UNESCO bu 
durumu yerel kültürler açısından tehlike olarak görmüş önlem olarak çeşitli giri-
şimler başlatmıştır.

UNESCO, insanlığın değeri olarak kabul edilen dünya çapındaki kültürel ve 
doğal mirasın tanımlanması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaç-
lamaktadır. UNESCO’nun kültürel değerlere farkındalık oluşturmak ve koruma 
amaçlı önerileri arasında, yaygın ve örgün eğitim kurumlarının programlarına 
alınması, basın ve yayın organlarının konuya yer vermesi ve müzeler kurulması 
gibi önlemler bulunmaktadır.

İletişim imkânlarının gelişmesi sonucunda küreselleşmenin kaçınılmaz oldu-
ğu günümüzde UNESCO’nun öngördüğü gibi yerel kültürel değerlerin öncelikle 
ortaya çıkarılarak araştırılması, kayıt altına alınması, tanıtılması, korunması ve 
güncellenerek işlevsel hâle getirilmesi gerekmektedir. Yerel kültürel değerlerin 
önce ulusala, sonra da evrensele yayılması dünyada kültürel çeşitlilik yaratacak, 
aynı zamanda ülkelere ekonomik getiriler sağlayacaktır.

Geleneksel halk kültürü deyince akla; halkın asırlar boyu deneyimler sonucun-
da kazandığı, nesilden nesle aktarılarak insanların ortak belleğinde yer etmiş kül-
türel değerleri gelmelidir. Bu değerler arasında gelenek görenekler, dil, inançlar, 
geleneksel el sanatları ve meslekler, halk edebiyatı, giyim kuşam, sözlü ve sözsüz 
anlatımlar, tören ve şenlikler, halk mutfağı, halk tiyatrosu, halk müziği, halk oyun-
ları, çocuk oyunları, halk mimarisi ile birlikte daha pek çok alanı sayabiliriz.

Son yıllarda dünyada iletişim imkânlarının artması kültürler arası geçişi ve 
kabulü kolaylaştırmış; fakat bu durum ekonomik gücü büyük olan ülkelerin le-
hine sonuçlanmıştır. Siyasal ve ekonomik olarak güçlü olan devletler gelişme-
miş ya da gelişmekte olan ülkelere ürettikleri ürünleri pazarlamakla kalmamış, 
aynı zamanda kendi kültür ve yaşam biçimlerini de aşılayarak, ürünlerini daha 
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çok satma yoluna gitmişlerdir. Sonuçta geri kalmış ülke insanları özentiyle kendi 
kültürlerini reddederek, egemen güçlerin dayattığı kitle kültürünü benimsemiştir. 
Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında, “Efendiler! Yetişecek çocuklarınıza ve 
gençlerinize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel ve her şeyden 
evvel Türkiye’nin istikbaline, kendi benliğine, millî an’anelerine (geleneklerine) 
düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir” diyerek 
geleneksel değerlerin ülke geleceğindeki önemine dikkat çekmiştir.

Günümüzde ülkemizde ve dünyada geleneksel kültür öğelerine ve yerel değer-
lere ilgi artmış, geleneksel yaşam biçimleri ile bu yaşam biçimlerinin somut ve 
somut olmayan değerleri önem kazanmaya başlamıştır. Eğlence, yemek, turizm, 
mimari, müzik gibi alanlarda halk kültürü ürünleri daha çok tercih edilir hâle gel-
miştir.

Özellikle kültür turizmi gelişmiş, insanlar gezmek için farklı kültürlerin yaşam 
tarzlarını merak ederek, geleneksel değerlerini korumuş ve ön plâna çıkarmış yer-
leşim merkezlerini tercih etmeye başlamışlardır. Söz konusu bölgeler, halk mut-
fağını, halk oyunlarını, el sanatlarını ve geleneksel meslekler gibi değerlerini de 
turizme kazandırarak turist sayısını artırmışlardır.

Bugün ülkemizde pek çok yerinde yalnızca, geleneksel mimarileriyle ön plâna 
çıkarak, âdeta turizm merkezleri hâline gelmiştir. Beypazarı, Göynük (Bolu), 
Safranbolu, Amasya, Cumalıkızık gibi yerleşim yerleri bunlardan birkaçıdır. 
Dünyada en iyi örnekleri Balkan ve İskandinav ülkelerinde bulunan “Folklor Açık 
Hava Müzeleri”nde hızla sanayileşen ülkelerde, kaybolup gitmekte olan halk kül-
türü ürünleri, mimari unsurlarıyla beraber sergilenmektedir. Bu müzelerde kimi 
zaman bir köy olduğu gibi, kimi zaman da değişik köylerden alınan örnek yapılar, 
içindeki araç gereç ve eşyalarla birlikte, belirli bir alana taşınmakta ve köy yaşamı 
canlandırılarak halka açık olarak sergilenmektedir. Sonuç olarak şunlar söylene-
bilir: Geleneksel halk kültürünün korunması ve yaşatılması için öncelikle bilimsel 
olarak tespit edilerek kayda alınması ve daha sonra çeşitli alanlarda kullanılır hale 
getirilmesi gerekmektedir.

El İşçiliği ve Zanaatkâr

El işçiliği ve el sanatları hiç ölmeyecektir. Bir zamanlar sadece insan eliyle 
yapılabilen birçok işi yapabilen yeni makineler ortaya çıksa bile, insanlık tari-
hinde uzun zamanlar boyunca yüksek bir manevi ve ahlâki değer biçilmemişti. 20. 
yüzyılda makineleşme her şeyi içine alacak bir biçimde ortaya çıktı. Makinenin 
her şeyi çekim alanına alan zaferi ilk kez zanaatın değerinin ve güzelleşmesinin 
algılanmasını sağladı. Çünkü tüm değerlerde bir alt üst oluş söz konusuydu. 
“İncelikten anlamayan, her türlü şairane duyguya yabancı, kuralcılıktan ibaret 
insanları ifade eden zanaatkârdı. Oysa algımıza göre Anadolu kültürünün asıl 
taşıyıcıları sanki öncelikle zanaatkârlardı. Teknolojinin hâkimiyetindeki modern 
çalışma biçimiyle kıyaslandığında, el işçiliği âdeta karşı kutuptaki bir uğraş gibi 
görünüyor.

Tam da yüzyıllar boyunca sanatın karşıtı olarak kabul edilen zanaata, bugün 
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sanatsallık atfediliyor. İnsanların atölyelerde, demirciler de veya dokuma 
tezgâhların da maruz kaldığı sefalet ve boyunduruk nereye gitti? Tarihî bir atöly-
enin içindeki el yapım aletlere, aşınmış ahşap tezgâha, siyah deri önlük, küçük fırın, 
daracık pencereye, pencereden görünen alet edevatla tıka basa dolu; ama tertipli 
arka bahçeye baktığımızda bizim gözümüze yitirdiğimiz bir cennet gibi görünüyor. 
Bugün; böylesi bir algı da sanayi devriminin bizim duygu ve deneyim dünyamızı 
nasıl yönlendirdiğinin bir göstergesi. Bu arada el işçiliğinin sanayileşmenin ilk 
dönemlerinden kalma biçimlerinin bugüne kadar geldiğini görmekteyiz.

Günümüzde sanayinin imkânlarına rağmen el işçiliği örnekleri devam edi-
yor. Günümüzde insanlar hiçbir makinenin yapamayacağı işleri el işçiliği ile 
yapmaktadır. Güzelliğin, kalitenin ve nesnenin özgünlüğünün takdir edildiği her 
yerde el işçiliği âdeta büyüleyici bir rol üstlenmektedir. Hâlâ iki büklüm oturan 
terzi kalfası, gözleri kararmış ayakkabı tamircisi, kızgın kömürün karşısındaki 
demirci, elinde tokmağı bakırcı ve diğer zanaatkârlar işlerine devam etmektedir. 
Zanaatkâr denilince babadan oğla geçen iş anlaşılırdı. Terzinin oğlu terzi olur ve 
bir başka terzinin kızıyla evlenirdi. 

Zanaat dönemi çok erken yaşlarda başlardı. Çocuk yürümeye başladığından iti-
baren babasının atölyesine girmekle, orada soluduğu havada, gelenek görenekleri 
öğrenerek mesleğe girerdi. Zanaat insanın bireysel tercihine veya piyasadaki iş 
imkânlarına göre seçeceği bir şey değildi. Yeri geldiğinde değiştirilecek bir şey de 
değildi. Bir kaderdi, karakterdi, bir kentin kültürünün pratikteki ifadesiydi. Bu 
nedenle zanaatkârlar kendi yörelerinin koruyucusu olmuşlardır. Yörelerinde elde 
olunan malzemeleri en iyi onlar tanırlardı. Hayvanların derilerini ve yünlerini, 
yöre taşının ve kirecinin kalitesini, ağaçların özelliklerini, iklimin olumlu ve 
olumsuz etkilerini, hangi bitkinin iyi yetişeceğini, güneşin en çok nereyi ısıttığını 
biliyorlardı.

Zanaatkârların aletleri organlarının bir uzantısı gibiydi. El aletlerinin 
keşfedilmesi, geliştirilmesi, insan bedenine bağlı gözlerin sonucuydu. Bıçak ve çe-
kicin sapının kavranması, terzinin makasının, pensenin veya tokmağın ağırlığı, in-
san elinin ince hissedişlerinin ürünüydü. El aletleri fiziksel olarak doğru dağılmış 
ve kolayca idare edilen bir ağırlığın verdiği hazzı yansıtmaktadır.

Zanaatkâr; değerli bir nesneyi özellikle el emeğiyle ve eli tamamlayan aletlerle 
üretmiş olmak, insana gurur veren ve kendine hâkimiyet duygusu kazandıran, 
duyularının ve bedeninin gücüyle biçim ve düzen yaratma hâlidir.

Bizim el sanatlarımız hakkında anlattığımız şeyler öykülerden ziyade, bağlantılar 
ve duygulardır. El sanatlarımızın ve ona anlam kazandıran zanaatkârların, anlık 
bir bakışı, küçücük bir mimiği, kısa bir susma anıdır. Bu konu yıllardır incelenen 
ancak bir anlam vermede güçlük çekilen bir konudur. Önemli olan farklı seslerin 
sayısına değil, enstrümanlar arasındaki etkileşim ve fikrin gelişimine bakmıyoruz. 
Nasıl oluştuğunu derinlemesine incelemiyoruz.

Bilindiği gibi el sanatlarında malzeme; hedefe varmak için ne kadar zaman 
harcamanız gerektiğini belirliyor. Zanaatkârın çalışmalarında, ahşap parçalar-
dan yapılan yontma da, kaba yüz hatları verilmiş malzemelerde ise; her darbe bir 
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karar, her fırça sürüşü bilinçli bir hareketi vurguluyor.

Bu nedenlerle el işçiliğinin yoğun olduğu el sanatlarımızı korumalı, üreten 
ustaları korumalı, ürünleri değerlendirmeliyiz. Geleceğe maddi kültür öğeleri 
başta olmak üzere taşınmasına, aktarılmasına katkıda bulunmalıyız.

Geleneksel Anadolu Eğlenceleri

Millî değerlerin, geleneklerin en yoğun biçimde uygulama alanlarından birisi 
de yöresel eğlenceler, şenlikler ve törenlerdir. Genellikle tarım ve hayvancılıkla 
uğraşan Anadolu insanının sosyo-ekonomik özellikleriyle biçimlenmiş olan bu tür 
eğlenceler, topluluklara millî bilinç ve millî kültür değerlerini geleceğe götürme 
araçlarından biri olmaları bakımından önem taşırlar. Ayrıca eğlencelerin yanı sıra 
bazı kuralların ve davranışların kuşaktan kuşağa aktarılması işlevini de üstlenirl-
er.

Bu  eğlencelerin özellikleri, nitelikleri ne olursa olsun hepsinde bireyleri bir araya 
getirmek, onları yaklaştırmak, aralarındaki bağları çoğaltmak, sosyal dayanışmayı 
ve topluluk bilinçlenmesini sağlamak gibi ortak amaçlar bulunmaktadır.

Toplumsal yapıda ve üretim biçimlerindeki değişimler Anadolu eğlencelerinin 
niteliğini etkilemiş, hatta bazı yerlerde yok olmalarına yol açmışsa da, millî kül-
türün ancak halkın sosyal gerekçeleriyle millî değerler sisteminden doğabileceği 
göz önünde bulundurulduğunda, bunların korunması ve yaşatılması, bozulmadan 
sonraki kuşaklara aktarılması gereği açıkça görülür. Bu eğlenceler halk müziği, 
halk oyunları ve seyirlik oyunlar gibi öğeleri de içerdikleri için millî sanatın 
zenginleşmesine ve sanatta öz benliğin bulunmasına da hizmet ederler.

Bu genel yaklaşım çerçevesinde gelecek kuşaklara aktarmamız gereken, üretim 
özelliklerinin ve mevsim değişikliklerinin biçimlendirdiği, sosyo ekonomik yapının 
ve geleneklerin yönlendirdiği halk kültürümüzün önemli öğelerinden olan, gele-
neksel Anadolu şenliklerden bazıları şunlardır. Tokat’ın Niksar ilçesindeki orak 
zamanı eğlenceleri, Artvin’in Şavşat ilçesi ve köylerinde düzenlenen pancarcı 
eğlenceleri ve deve oyunu, Trabzon ve civarında dernek gösterileri (karaptal, 
hanefter, ayeser, sultan murat), Kars seyran şenliği, çift çıkarma, çift ekmeği sey-
irlik oyunları, çoban bayramları zincirinin ilk halkası olan (Kars’ta koç katımı ve 
pişik adlı seyirlik oyunu, Kars’ta düzenlenen koyun yüzü şenlikleri, hayvancılıkla 
uğraşan yörelerimizde koç katımı ya da davar yüzü altında düzenlenen şenlikler), 
çoban bayramları içinde yer alan Erzincan’da saya gezme ve kalik seyirlik oyunları, 
Konya’da saya gezme eğlenceleri, Van da köse geldi eğlencesi ve köse seyirlik 
oyunu, Burdur Tefenni köylerinde düzenlenen yünün böğedi şenliği, Mardin Bilâli 
şenlikleri, Yozgat’ta çiğdem pilavı ve kuker oyunu, Kars’ta çile çıkarma eğlenceleri, 
ülkemizde en yaygın kutlanan Nevruz ve hıdrellez şenlikleri, Bolu Mudurnu bet-
nem, Giresun’da mart bozumu, İzmir’de derme-devşirme, Kırklareli’de nazari 
şenlikleri, Kars’ta kış yarısı ve yılbaşı karşılaması eğlenceleri, Sivas Divriği çamşıklı 
köyü kış yarısı, Ardahan Posof ilçesi yayla altı köyü yılbaşı karşılaması, Konya’da 
sıra yarenlari, kandıra kur’a geleneği eğlenceleri, Artvin’de yapılan yapı daveti, 
Van ve Kocaeli’de düzenlenen hıdırnebi ve Kütahya kızlariçi eğlenceleri, Giresun 
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aksu şenliği, İzmir deniz bayramı, Rize ardeşen durağı şenlikleri, Isparta’da düzen-
lenen gezitler, Manisa mesir şenliği, bağbozumu şenlikleri, Barana toplantıları, 
samıt oyunu ile efe oyunu, Edirne Kırkpınar güreşleri ve panayırları, haydindik ile 
leblebici seyirlik oyunlarıdır.

Dilimiz

Dilimiz ve müziğimiz, halkımızın ses bayrağı olmak yanında kendi kimliğinin, 
benliğinin temel unsurunu, kaynağını ve varlık gereğini, kültürel unsurlarını 
aktardığı halk kültürünü, oluşturmaktadır. Yüzyıllardan bu tarafa, özellikle 
düşünen aydın ve seçkinlerce onun değeri yeterince anlaşılmamakla ve ona sa-
hip çıkılmamakla birlikte, o dünyanın en güzel dilbilgisine, ses yapısına, za-
man çekimi zenginliğine, anlatım gücüne, bilimsel terim ihtiyacını karşılamaya 
elverişli geniş halk dili kaynağına ve halk kültürüne sahip bulunmaktadır. Halk 
kültürü değerlerinin gelecek kuşaklara sağlıklı aktarılabilmesi için, dilimize sahip 
çıkılması gerekmektedir.

Geçmiş Zamanı Özledim

Benim çocukluğumda annelerimiz çalışmazdı. Okuldan eve geldiğimde boynum-
daki anahtarla kapıyı hiç açmadım. Hatta babamım bile anahtarı yoktu. Annem 
evimizin bir parçası gibiydi, hep evdeydi. Her yere birlikte giderdik, zaten öyle 
çok da gidilecek bir yer yoktu ki. En büyük eğlencemiz sokaklarda oynamaktı. 
Sokakta oynamak diye bir kavram vardı yani. Kafelerde, alış veriş merkezlerinde 
buluşmazdık. Okula arkadaşlarımızla gider, birlikte çıkar, oynaya, zıplaya yürüye-
rek gelirdik. Okul servisi falan yoktu. Ayakkabılarımız eskirdi. Hatta öyle olurdu 
ki; çantalarımızı kaldırımlara koyar oyuna bile dalardık. Annelerimiz bu durumu 
bildiklerinden kardeşlerimizle bizlere ekmek arası bir şeyler hazırlar gönderirdi.

Mahallemizdeki teyzeler annemiz gibiydi. Susayınca girer evlerine su içerdik. Ya 
da pencereden bir sürahi bir bardak uzatır, hepimiz aynı bardaktan kana kana 
içerdik. Kısacacı evine girip gelen, elinde mutlaka yiyecekle dönerdi. Anneleri o 
arada çocuğuna verdiği şeyden bizlere de gönderirdi. Bu bazen bir kurabiye bazen 
bir meyve olurdu. Cebimizde harçlığımız olduğunda düşmesin diye çıkarır çanta-
mızın üstüne koyar oyun bitince geri alırdık. Kimse almazdı.

Sokaklarımız evimiz kadar güvenli idi. Düşünce kaldırırlar, kavga edince ba-
rıştırılırdık. Polisler gelmezdi, kavgalarımıza, zabıtlar tutulmazdı. Sonra kavgala-
rımız da öyle ustura, bıçak ile olmaz, onlar nedir bilmezdik bile, asla kanla falan da 
bitmezdi, en fazla saçlarımızdan çeker, hayvan adları sayar, tekme atar, yine oyu-
na dalardık. Birbirimizin suyundan içer, elmasına diş atardık. Misket oynamaktan 
parmaklarımız kanar yine de mikrop kapmazdık. Azar işitip, acillere taşınmazdık. 
Düşerdik, ekmek çiğner basarlardı alnımıza, oyuna devam ederdik. Röntgenlere 
girmezdik. Ben çocukluğumuzu çok özledim.

Sokaklarımız ruhsuzlaştı sanki. Komşumu tanımıyorum; ama evinin camında, 
temizliğe gelen kadını haftada bir görüyorum. Kolay gelsin derim, konuşurum. 
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Onun dışında orada kim oturur hiç bilmem. Evimizi kendimiz temizlerdik. Hepi-
mizin elinde bezler, güle oynaya bitirirdik işleri.

Evlerimiz var içinde yaşayan yok. Parklarımız var içinde oynayan çocuk yok. 
Ama her yıl sökülüp yenilenen kaldırımlar, lüks binalar, ışıl ışıl vitrinler, girip çı-
kan yapay insanlar... Ruh yok, buz gibi buz, bu biz değiliz.. Tahta iskemlelerimiz de 
oturan yaşlılarımız, onlara dede, nene diye hatırını soran çocuklarımız yok oldu.

Ben kapılarında vale’lerin, bady’lerin beklediği yerlerden hep korkmuş çekin-
mişimdir. Kapısını çarparak örtüyor diye çocuğuna kızıp, taksitini bitiremediği 
arabanın anahtarını, hiç tanımadığı birine vermek ters gelir bana.

Benim değildir bu kültür. Ne ruhuma, ne halk kültürüme ne de cüzdanıma hi-
tap eder. Nedir bunlar? Reklâmlarla desteklenen beyni, ruhu ele geçirilmiş insan-
lar olduk. Birbirimize yabancı, yalnızlıklarımızla yaşar olduk. İyi de neden böyle 
olduk? Biz mi istemiştik? Her toplum hak etiği gibi yönetilir derler ya, hak ettiği 
gibi de yaşar diyelim mi ? Nerede halk kültürü değerlerimiz?



olaylar ve 
insanlar

İbrahim Ulvi Yavuz





Ocak

1 Ocak: Fildişi Sahili’nde yılbaşı kutlamaları 
sırasında meydana gelen izdihamda 60 kişi 
hayatını kaybetti.

-Pakistan’da yardım kuruluşuna ait bir araca 
yapılan silahlı saldırıda bir erkek doktor ile 
görevli 6 kadın hayatını kaybetti.

2 Ocak: İstanbul  Zeytinburnu’nda bir apart-
manda Afganlı 5 kişi doğalgazdan zehirlene-
rek hayatını kaybetti.

3 Ocak: Eski Genelkurmay Başkanı İsmail 
Hakkı Karadayı 28 Şubat  Soruşturması nede-
niyle gözaltına alındı.

-Belçika’da başörtülü olması nedeniyle işten 
çıkarılan Joycu Van Op’un açtığı davayı so-
nucunda çalıştığı mağazayı 10 bin Euro para 
cezasına mahkum ettirdi.

4 Ocak : 50 albüme imza atan Amerikalı şarkı-
cı Patti Page  Kaliforniya’da  öldü.

5 Ocak: Türk Pop müziği sanatçısı Şenay 
Yüzbaşıoğlu İstanbul’da öldü.

6 Ocak :Avustralya’nın  güneyindeki 
Tazmanya adasında meydana gelen yangında 
80 ev yandı.

-Pakistan Meclisi’nin en büyük grubu olan 
Cemaat-i İslami’nın lideri Gazi Hüseyin 
Ahmed öldü.

7 Ocak: Amerikalı şair Jayne Cortez New 
York’ta öldü.

-Eski Ordu Milletvekili Hasan Fehmi Konyalı 
Antalya’da öldü.

8 Ocak :ABD’nin Chicago şehrinde kendisi-
ne piyangodan 425 bin dolar ikramiye çıkan 
Uraaz Khan siyanürle zehirlenerek öldürüldü.

-Lübnan’da şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle 
6 kişi hayatını kaybetti.

-Mısır’ın Marsa Matruh şehrinde Zemzem 
isimli bir balıkçı teknesi fırtına nedeniyle bat-

tı. Kazada 13 kişi kayboldu.

-Zonguldak‘ın Kozlu ilçesi  maden ocağından 
meydana gelen patlamada 8 işçi hayatını kay-
betti.

-Suriye hükümeti, tutuklu bulunan 2 bin 130 
sivil muhalifi serbest bıraktı.

-Romancı Metin Kaçan Boğaziçi Köprüsünden 
atlayarak intihar etti.

-Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı 
Dünyanın en önemli finans dergilerinden olan 
“The Banker” tarafından “Yılın Merkez Bankası 
Başkanı” seçildi.

 10 Ocak: PKK’nın Paris  bürosunda örgütün 
kurucularından Sakine Cansız’ ın da aralarında 
bulunduğu 3 PKK’lı kadın ölü bulundu.

 11 Ocak:  Pakistan’ın güneybatısındaki 
Belucistan’ın başkenti Ketta’da meydana gelen 
patlamada 115 kişi öldü.

-Dünyanın önemli müzik adamlarından 
Montre Caz Festivali’nin kurucusu ve başkanı 
Clande Nabs öldü.

-Türk mühendisleri 4 yıl süren AR-GE ve tasa-
rım çalışmaları sonucunda dünyanın ilk zırhlı 
ve yüzme özelliğine sahip dozer geliştirdi.

12 Ocak :Bitlis, Siirt ve Hakkari’de çığ ve tipi 
nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

- Türk Halk Müziği uzmanı Cemil Demirsipahi 
Ankara’da öldü.

13 Ocak :Nepal’de  uçuruma yuvarlanan oto-
büstü bulunan 30 kişi  öldü.

-Sinema ve tiyatro oyuncusu Alev Sururi öldü.

-Washington Post gazetesi yazarı  - Pulitzer 
ödüllü Eugene Pattersan öldü.

14 Ocak: Tunus’ta Cumhurbaşkanı Munsif 
Merzuki devrimin 2.yılında 312 mahkumu af-
fetti.

-Eski Antalya Milletvekili Kadri Altay 
Ankara’da öldü.

2013 OLAYLAR VE İNSANLAR
İbrahim Ulvi Yavuz
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hayatını kaybetti.

21 Ocak :Deprem uzmanı Prof .Dr. Ahmet Mete 
Işıkara  İstanbul’da öldü.

-Ürgüp eski belediye başkanı Hüseyin 
Terzioğlu öldü.

-Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Faik 
Gökay öldü.

-Yazar İsmet Kür İstanbul’da öldü.

-Japonya’nın  “Yokozuma” unvanına sahip 
ünlü  Suma güreşçisi Toiho Tokya’da öldü.

-Danışma Meclisi Ankara eski üyesi Mehmet 
Fevzi Uyguner Ankara’da öldü.

23 Ocak :Sinema ve tiyatro  oyuncusu, yönet-
men  Savaş Akova Ankara’da öldü.

-Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli 
öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet  Uğur oturduğu 
apartmanın 10 katından atlayarak  intihar etti.

-İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Güngör 
öldü.

24 Ocak :Ankara  Sincan F Tipi Cezaevinde 
gardiyan olarak görev yapan Emre Encok, 3 
mesai arkadaşını servis aracında öldürdü.

25 Ocak: Rusya’nın kuzey ve iç bölgesinde ısı-
nın sıfırın altında 50 dereceye düşmesi sonucu 
201 kişi donarak öldü.

-Kabine’de değişiklik yapıldı.Buna göre: 
İçişleri Bakanlığına, Mardin Milletvekili 
Muaamer Güler, Milli Eğitim Bakanlığına, 
Eskişehir Milletvekili Prof.Dr. Nabi Avcı,Sağlık 
Bakanlığına İstanbul Milletvekili  Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu, Kültür ve Turizm  Bakanlığına 
ise Adana Milletvekili Ömer Çelik atandı.

-Mardin eski  Milletvekili Ömer Ertaş 
Ankara’da öldü.

-Danıştay 8.Dairesi Türkiye Barolar 
Birliği’nin“Meslek kurullarında yer alan avu-
katların “Başlarının açık” görev yapacağına 
ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurdu. 
Bunun üzerine Av. Şule Dağlı, Kadıköy 2.Asliye 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya ilk defa başı ör-
tülü olarak katıldı.

26 Ocak :Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
Gökhan Budak Erzurum Atatürk Üniversitesi 

-Eski Cumhuriyet Senatosu  üyesi  Cengizhan 
Yorulmaz öldü.

15 Ocak :Pakistan Anayasa Mahkemesi  hükü-
metinin düşürülmesine karar verdi.

-Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
çocuk sağlığı uzmanı, şair Prof.Dr. Himmet 
Karazeybek öldü.

-Ressam Burhan Doğançay öldü.

-Irak’ın Kerkük şehrinde Kürdistan 
Demokratik Partisi ofisine yapılan bombalı  
saldırıda 16 kişi öldü 146 kişi de yaralandı.

16 Ocak :Eski SEKA  Genel Müdürü Kurtcebe 
Gürkan öldü.

-Mafya lideri  Kürt asıllı Aslan Usoyan 
Rusya’nın başkenti Moskova’da silahlı bir sal-
dırı da  hayatını kaybetti.

-Suriye’de Halep Üniversitesi’ne düzenlenen 
hava saldırısında 46 kişi hayatını kaybetti.

-Eski Avusturya İçişleri Bakanı Strasser rüşvet 
suçu ile 4 yıl hapse mahkum oldu.

-Süeda Basın Yayın tarafından Türkiye’de ilk 
defa “Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi” ya-
yınlandı.

17 Ocak: Gazeteci, TV sunucusu Mehmet Ali 
Birand İstanbul’da öldü.

19 Ocak: Bugün gazetesi yazarı ve öğretim 
üyesi Prof.Dr. Toktamış Ateş İstanbul’da öldü.

- Türk  Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) Başkanlığına Muharrem Yıldız se-
çildi.

-Cezayir’in Ayn Emnas bölgesindeki doğalgaz 
tesislerinde silahlı bir grubun elinde tuttu-
ğu rehineleri kurtarma operasyonunda çıkan 
çatışmada 32 direnişçi ile 23 rehine hayatını 
kaybetti. 

-İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 
11 ilde yapılan DHKP-C terör örgütüne yapılan 
eş zamanlı operasyonda aralarında 15 avuka-
tın bulunduğu  90 kişi gözaltına alındı.

20 Ocak : Japon şair Toyo Şibata Tokyo’da 
öldü.

-Devlet Tiyatroları sanatçısı İsmet Hürmüzlü 
öldü.

-Endonezya’da meydana gelen selde 20 kişi 
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Şubat

1 Şubat :Askeri Yargıtay 3.Daire Başkanı 
Hakim Kd.Albay Gürcan Gürdal öldü.

-Çin’de bir kamyonun köprüde patlaması so-
nucu 26 kişi hayatını kaybetti.

-Kazakistan’da istihbaratçı general Tolga 
Esetov Almatı’da makam odasında ölü bulun-
du.

-Ankara’da Amerikan Büyükelçiliği önünde 
canlı bombanın eylemi sonucu, saldırgan ve 
güvenlik görevlisi öldü.

2 Şubat: Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesin-
den Adıyaman Gölbaşı ilçesi istikametine gi-
den tır ile yolcu minibüsünün  çarpışması so-
nucu 9 kişi hayatını kaybetti.

-İstanbul eski Emniyet Müdürü, İstanbul 
Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı Necdet 
Menzir İstanbul’da öldü.

3 Şubat :Kayıp Amerikalı fotoğrafçı Sarai 
Sierra’nın cesedi İstanbul Cankurtaran’da

 bulundu.

-Irak’ın  Kerkük şehrinde emniyet müdürlüğü-
ne yapılan bombalı saldırıda 30 kişi öldü.

4 Şubat: Filipinlerde Moro İslami Kurtuluş 
Cephesi ve Ebu Seyyaf örgütü arasında çıkan 
çatışmada 21 kişi öldü.

5- Şubat: Brezilya’ da çift motorlu bir uçak düş-
tü kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

6 Şubat:Tiyatro sanatçısı Macide Tanır 
İstanbul’da öldü.

-Türkiye Elektrik Ticaret Anonim Şirketi Genel 
Müdürü Hacı Duran Gökkaya koşu bandında 
spor yaparken kalp krizi geçirerek öldü.

7 Şubat: “İlk Osmanlı Sefiri Yirmisekiz Mehmet 
Çelebi’nin Fransa Anıları” isimli eserin sahibi 
Osmanlı ve Türkiye tarihi uzmanı Prof. Gilles 
Veinstein öldü.

9 Şubat: Almanya’da tezinde intihal yaptı-
ğı gerekçesi ile  Üniversite tarafından doktor 
unvanı alınan Federal Eğitim Bakanı Annette 
Schavaran görevinde istifa etti.

-Eski Kastamonu Valisi Mustafa Kara 
Ankara’da öldü.

10 Şubat: Nijerya’nın kuzeyinde bulunan iki 

lojmanının balkonundan atlayarak  intihar 
etti.

- Geçen yol Pard Said kentinde yapılan maç 
sonunda çıkan olaylarda 74 kişi hayatını kay-
betmesine ilişkin yargılama sonucu  suçlu gö-
rülen 21 kişinin idama mahkum edilmesine 
karar verilmesi üzerine Mısır’da Mahkemenin 
kararına  tepki gösterenlerin yaptığı protesto 
sonucunda çıkan olaylarda  30 kişi hayatını 
kaybetti.

27 Ocak:  Brezilya’da  iki bin kişinin eğlendi-
ği bir gece kulübünde çıkan yangında 245 kişi 
hayatını kaybetti.

-Venezüella’da bir hapishanede çıkan olaylar-
da 50  kişi hayatını kaybetti.

28 Ocak: İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir anne 
ve 4 çocuğu doğalgazdan zehirlenerek hayatını 
kaybetti.

-Şırnak’ta hala sahada top oynayanların üze-
rine istinat duvarının çökmesi sonucu 7 kişi 
hayatını kaybetti.

-Pulitzer ve Emmy ödüllü gazeteci,yazar 
Stanley Karnow öldü.

-Sanatçı Ferdi Özbeğen İstanbul’da öldü.

29 Ocak :Türk Hukukçular Birliği eski başkanı 
ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın avukatı 
Bilgin Yazıcıoğlu öldü.

-Yunanistan’da 1967 Darbesi’nin baş mimar-
larından Nikolaos Dertilis öldü.

30 Ocak: Mısır’da “Müslüman Kardeşler 
Teşkilatı”nın kurucusu Hasan el-Benna’nın 
kardeşi , “Zafere Giden  Üç Engel”  adlı eserin  
yazarı Cemal el-Benna öldü.

-Meksika’da kaybolan ünlü müzik grubunun 
14 üyesinin  cesetleri bir kuyuda bulundu. 

-Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesinde bu-
lunan  galvaniz fabrikasında meydana gelen 
patlamada 6 kişi öldü,15 kişi de yaralandı. 

31 Ocak Cumhurbaşkanı  Abdullah Gül 
“Anadilde Savunma Yasası”nı onayladı.

-Pakistan-Afganistan sınırında Taliban ile 
Ensar-ul İslam grupları  arasında çıkan çatış-
mada 97 kişi hayatını kaybetti.
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Suriyeli alim Vehbi Süleyman el-Gavci öldü.

21 Şubat: Osmanlı Hanedanının en kıdem-
li mensubu Ertuğrul Osman Osmanoğlu 
İstanbul’da öldü.

-Ünlü Rus yönetmen Alexsay Gerlman öldü.

22 Şubat: İhlas Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Enver Ören İstanbul’da öldü.

-Eski Kırkpınar ağası ve başpehlivan Zülküf 
Karabulut İstanbul’da öldü.

23 Şubat: Tiyatro ve dizi oyuncusu Osman 
Gidişoğlu İstanbul’da öldü.

24 Şubat: İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ 
nda bir ihbar üzerine Türkmenistan uçağında 
yapılan aramada 1.3 ton altın ele geçirildi.

-Eski Danıştay Başkanı Süleyman Sırrı Kırcalı 
İzmir’de öldü.

-Güney Kıbrıs’ta Başkanlık seçimini 
Demokratik Seferberlik Partisi lideri Niko 
Anostasiodis kazandı.

25 Şubat:Suriyeli ünlü aktör Yasin Bakkuş mu-
halifler tarafından öldürüldü.

-Şair ve yazar Salih Ecer İstanbul’da öldü.

-Emekli Danıştay Başkanı Süleyman Sırrı 
Kırcali İzmir’de öldü.

26 Şubat: Mısır’da turistleri taşıyan sıcak hava 
balonu düştü. 19 kişi hayatını kaybetti.

-Eski Isparta Milletvekili Halit Yıldız Ankara’da 
öldü.

27 Şubat :Gazeteci Atilla Karsan İstanbul’da 
öldü.

-Fransızların  dünyaca ünlü yazarı Stephane 
Hessel öldü.

-Eski Kırklareli, Konya ve Eskişehir Valisi 
Ömer Haliloğlu Ankara’da öldü.

28 Şubat: 28 Şubat’ta Sincan’da tankları yü-
rüten eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli 
Orgeneral Erdal Ceylanoğlu tutuklandı.

-Endonezya’da meydana gelen otobüs kazasın-
da 16 kişi hayatını kaybetti.

-Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı  
Mehmet Güler Isparta’da öldü.

-Ozan Hüseyin Çırakman öldü.

sağlık merkezine yapılan saldırıda çocuk felci 
aşısı yapan 9 hemşire öldürüldü. 

11 Şubat: Hindistan’ın Allahabad şehrinde 
tren istasyonunda çıkan izdihamda 36 kişi ha-
yatını kaybetti.

-Güney Sudan’da çıkan çatışmalarda 103 kişi 
öldü.

12 Şubat: Sanatçı Tekin Akmansoy İstanbul’da 
öldü.

-Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır 
Kapısı’nda meydana gelen patlamada 4’ü Türk 
14 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

-Ülkücü hareketin önemli isimlerinden Av. 
Mehmet Voyvoda Develioğlu Ankara’da öldü.

13 Şubat:Mısır’da ilk kez başmüftülük makamı 
için seçim yapıldı. Ezher Üniversitesi Büyük 
Alimler Konseyi Şevki Abdülkerim Allam’ı 
başmüftü seçti.

-S.Arabistan’ın başkenti Riyad bölgesinin ami-
ri Prens Sattam bin Abdülaziz el Suudi öldü.

14 Şubat: Lübnan  İmar Kurumu Başkanı 
General Hisam Hoşnevis bir suikast sonucu 
öldürüldü,

15 Şubat: Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti 
Dağıstan’da çıkan çatışmalarda 6 direnişçi öl-
dürüldü.

16 Şubat: İstanbul Kadıköy Osman Ağa Camii 
İmam Hatibi Yaşar Çuhadar Fas’ta  düzenle-
nen Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışmasın-
da dünya birincisi oldu.

17 Şubat: Eski Siirt, Giresun ve Malatya Valisi 
Ahmet Sadullah Verel Ankara’da öldü.

18 Şubat: Pakistan’ın Ketta  şehrinde meydana 
gelen saldırıda 81 kişi hayatını kaybetti.

-Endonezya’ nın kuzey kesiminde meydana 
gelen sel ve toprak kaymasında 15 kişi hayıtını 
kaybetti.

19 Şubat: Rusya’da bir süredir kaybolan  Şehir 
Meclisi Milletvekili Mihail Pahomav betona 
gömülmüş  bir halde bulundu

20 Şubat: Oscar ödüllü sinema dünyasına ge-
tirdiği film efektleri ile tanınan Petnos Vlahos 
öldü.

-Hanefi fıkhına dair eserleri ile tanınan 
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- Yazar İsmet Bozdağ İstanbul’da öldü.

-Prof.Dr.Aydın Aybay İstanbul’da öldü.

9 Mart: Yazar,ilim adamı Prof.Dr. Cemal 
Anadol  İstanbul’da öldü.

10 Mart: Tiyatro sanatçısı Metin Serezli 
İstanbul’da öldü.

-Almanya’nın Backnang şehrinde çıkan yan-
gında 7  Türk  hayatını kaybetti.

-Aydın eski  Milletvekili Mustafa Kemal Yılmaz 
öldü.

11 Mart: İsveç Prensi Lillian öldü.

- Eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Niyazi Bahçecioğlu öldü.

-Balıkesir eski milletvekili Necati Tunçsiper 
öldü.

12 Mart: Sinema oyuncusu Dinçer Çekmez 
öldü.

-Halkbilimcisi Prof.Dr. Ziyat Akkoyunlu 
Ankara’da öldü. 

13 Mart: TRT İstanbul Radyosu Türk Müziği 
sanatçısı Salih Uygun Bodrum’da öldü.

-Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio  
papa seçildi.

-TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin Güney 
Doğu Avrupa Kamu Yayıncıları Birliği Başkanı 
seçildi.

14 Mart: Yazar, şair  H.Rıdvan Congur 
Ankara’da öldü.

15 Mart: Çocuk felci tedavisinin öncülerinden 
Amerikalı  cerrah Jacgelin Perry öldü.

-Moskova Devlet Üniversitesi Türk Filolojisi 
Bölüm Başkanı Prof.Dr. Yuri Vladimrovuch 
Sçeka öldü.

16 Mart: Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Refeaddin Şahin İstanbul’da öldü.

-İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Mithat Özer İzmir’de öldü.

-Eski Yargıtay Üyesi ve Danışma Meclisi Üyesi 
Abdülmümin Kavalalı Ankara’da öldü.

17 Mart: Pakistan’ın kuzeyindeki Kohistan’da 
askerleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlan-
ması sonucu 24 asker hayatını kaybetti.

Mart

1 Mart: Irak’ta Dicle Nehri’nde turistik bir tek-
ne  battı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

-Çin’in kuzeyindeki Hibey eyaletinde bir kö-
mür madeninde meydana gelen yangında 11 
işçi öldü.

2 Mart: Bangladeş’te Cemaat-i İslam Partisi 
lideri Devler Hüseyin Said’in idama mahkum 
edilmesini protesto eden göstericilerle güven-
lik güçleri arasında çıkan çatışmada 82 kişi 
hayatını kaybetti.

-Eğitimci, yazar Hüseyin Köroğlu Konya’da 
öldü.

3 Mart: Halk Müziği sanatçısı Müslüm Gürses 
4 aydır tedavi gördüğü hastanede öldü.

-K.Maraş’ın önemli şahsiyetlerinden, fi-
kir adamı, türkolog Kenan Seyithanoğılu 
İstanbul’da öldü.

4 Mart: Nepal’ de düğün alayını taşıyan otobü-
sün uçurumu yuvarlanmaması sonucu 15 kişi 
hayatını kaybetti.

-Irak’ta  Suriye askerlerinin bulunduğu konvo-
ya yapılan saldırıda 49 asker öldü.

5 Mart: Ankara Kültür Tiyatrosu kurucusu 
Mümtaz Karaöz öldü.

-Pakistan’da etnik çatışmalarda 45 kişi haya-
tını kaybetti.

-Küba’da kanser tedavisi gören Venezüella 
Devlet Başkanı Hugo Chavez öldü.

6 Mart:İhlas Holding enerji grubu danışma-
nı Prof. Dr. Metin Lokmanhekim İstanbul’da 
öldü.

-Ankara Altındağ’da 680 işyerinin bulunduğu 
Yunus Emre Halk Çarşısı tamamen yandı.

7 Mart: Çukurova Gazeteciler Cemiyeti eski 
genel sekreteri, gazeteci Hayrettin Ergin Gözet 
Adana’da öldü.

8 Mart :TRT Sanatçısı, bestekar ve udi 
Selahattin Erköse İstanbul’da öldü.

-Kudüs’te Cuma namazı kılan Filistinlilere sal-
dıran İsrail askerleri 15 kişiyi yaraladı.

-Anayasa Mahkemesi Üyeliğine 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı 
M. Emin Köz seçildi.
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lerine tazminat ödeneceğini açıkladı.

-Nijeryalı yazar Chinva Achebe Amerika’da 
öldü.

-Irmak TV yayın hayatına başladı.

-Amerika’da grip salgınından 100 çocuk haya-
tını  kaybetti.

-Rusya Devlet Başkanına muhalefette bulunan 
Rus işadamı Bores Berezzavski İngiltere’de 
evinde ölü bulundu.

-Gaziantep eski milletvekili Ünal Yaşar Nizip’te 
öldü.

24 Mart: Pakistan’ın Afganistan sınırındaki 
kontrol noktasında yapılan intihar saldırısında 
17 asker öldürüldü.

-Edirne Keşan’da yolcu otobüsünün kaza yap-
ması sonucu 5 kişi öldü.

-Sürgünde bulunan Pakistan eski devlet başka-
nı Pervez Müşerref ülkesine döndü.

-Avrupa Güreş Şampiyonasında 120 kiloda 
mindere çıkan Rıza Kayaalp altın madalya ka-
zandı.

25 Mart: Meksika’da sandalyeye bağlı 7 ceset 
bulundu.

-Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk sanat müzi-
ği sanatçısı Mustafa Can öldü.

- New York Times’te çalışan, Pulitzer ödüllü 
gazeteci Lewis Anthony öldü.

26 Mart: AÜ Tıp Fakültesi emekli öğretim üye-
si ve eski tekvando Federasyonu Başkanı Prof.
Dr. Hayrettin Beder Ankara’da öldü.

27 Mart: Yemen’de meydana gelen selde 7 kişi 
hayatını kaybetti.

-Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem meyda-
na geldi, 20 kişi yaralandı.

-Amerika gizli servisinin başına Başkan Oboma 
tarafından ilk defa Julia Pierson isimli bir ka-
dın atandı

28 Mart:  BDP İstanbul Milletvekili Sebahattin 
Tuncel Silopi’de çıkan olaylar sırasında güven-
lik müdürüne tokat attığı gerekçesi ile 25 bin 
Tl. tazminata mahkum oldu.

-İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler 
Fakültesi Öğretim üyesi Prof.Dr. Erdoğan 
Alkın öldü.

-Afganistan’ın Gazne şehrinde yapılan saldırı-
da 6 polis hayatını kaybetti.

-Anayasa Mahkemesi eski üyesi Muammer 
Turan Ankara’da öldü.

18 Mart: ABD’nin Irak işgalinin 10 yıldönü-
münde Bağdat’ta meydana gelen patlamada 
50 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi de yaralandı.

19 Mart: 2 Dünya Savaşında çektiği fotoğ-
raflarla tanınan Life dergisi muhabiri Cal 
Whipple öldü.

-Amerika’da askeri eğitim sırasında meydana 
gelen patlamada 7 deniz piyade askeri öldü.

-Hindistan’ın batısında bir yolcu otobüsünün 
köprüden uçması sonucu 53 kişi öldü.

-Brezilya’da bir dağ kasabasında meydana ge-
len toprak kaymasında 16 kişi öldü.

20 Mart: Bangladeş Devlet başkanı Zillur 
Rahman öldü.

-Uşakta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi 
hayatını kaybetti.

-Fransa’da Yargıtay özel kurumlarda  hanım-
ların başörtüsü ile çalışabileceklerine karar 
verdi.

21 Mart: Şair,yazar Ayhan Hünalp İstanbul’da 
öldü.

-Ünlü İngiliz korku romanları yazarı James 
Herbert öldü.

-Karaman Kazımkarabekir ilçesi Belediye 
Başkanı Muammer Sarı trafik kazasında haya-
tını kaybetti.

22 Mart: Gazeteci Şemsi Sılkım İstanbul’da 
öldü.

-Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları yapıl-
dı. İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 
Türkçe, Pervin Buldan da Kürtçe olarak 
Abdullah Öcalan’ın barış mesajını okudu.

-Suriye’de Sünni din adamı Prof.Dr. M. Said 
Ramazan el Buti Şam’da İmam Camiine yapı-
lan bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

-Gümüş ve takı ustası Erhan Şimşek Ankara’da 
öldü.

23 Mart: İsrail Başbakanı Netanyahu 
Başbakan Erdoğan’dan Mavi Marmara baskı-
nı için özür dileyerek ,saldırıda ölenlerin aile-
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Muhsin Kızılkaya, Öztürk Türkdoğan (İHD), 
Hüseyin Yayman.

         Doğu Anadolu Bölgesi: Başkan: Can 
Paker, Başkan Vekili: Sibel Eraslan, Sekreter: 
Ayhan Ogan. Üyeler: Mahmut Arslan, (HAK-
İŞ), Abdurrahman Dilipak, İzzettin Doğan, 
Abdurrahman Kurt, Zübeyde Teker, Mehmet 
Uçum.

             Ege Bölgesi: Başkan: Tarhan Erdem, 
Başkan Vekili: Avni Özgürel, Sekreter: 
Arzuhan Doğan Yalçındağ.Üyeler: Vedat 
Ahsen Coşar (TBB), Erol Ekici (DİSK),Hilal 
Kaplan, Fuat Keyman, Fehmi Koru, Baskın 
Oran.

         Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 
Başkan: Yılmaz Ensaroğlu, Başkan Vekili: 
Kezban Hatemi, Sekreter: Mehmet Emin 
Ekmen.Üyeler: Murat Belge, Fazıl Hüsnü 
Erdem, Yılmaz Erdoğan, Etyen Mahçupyan, 
Lami Özgen (KESK), Ahmet Faruk Ünsal 
(MAZLUM DER).

         İç Anadolu Bölgesi :Başkan: Ahmet 
Taşgetiren, Başkan Vekili: Beril Dedeoğlu, 
Sekreter: Cemal Uşak. Üyeler: Vahap Coşkun, 
Doğu Ergil, Erol Göka, Mustafa Kumlu 
(TÜRK-İŞ), Fadime Özkan, Celalettin Taş.

           Marmara Bölgesi :Başkan: Deniz 
Ülke Arıboğan, Başkan Vekili: Mithat Sancar, 
Sekreter: Levent Korkut.Üyeler: Mustafa 
Armağan, Ali Bayramoğlu, Ahmet Gündoğdu 
Hayrettin Karaman, Hülya Koçyiğit, Yücel 
Sayman.

                Karadeniz Bölgesi:Başkan: 
Yusuf Şevki Hakyemez, Başkan Vekili: Vedat 
Bilgin, Sekreter: Fatma Benli. Üyeler:Şemsi 
Bayraktar (TZOB), Kürşat Bumin, Oral 
Çalışlar, Orhan Gencebay, Yıldıray Oğur, 
Bendevi Palandöken (TESK).

            4 Nisan: Oscar ödüllü senaryo ve roman 
yazarı Ruth Prawer Jhabvata New York’ta 
öldü.

            5 Nisan: Brezilya’da sivrisinekten bula-
şan dang hummasından 108 kişi öldü.

            -Hindistan’da bir binanın çökmesi 
sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

            -Başbakan Tayyip Erdoğan 

29 Mart: Yargıtay Onursal Birinci Başkan 
Vekili Mustafa Sabri Livanelioğlu Ankara’da 
öldü.

30 Mart: İspanya’nın Bask bölgesinde ba-
ğımsızlık için mücadele veren ETA eski lideri 
Javiep Lopez Pena Paris’te öldü.

31 Mart: Tanzanya’nın Darüsselam şehrinde  
inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 30 
kişi hayatını kaybetti.

-Güney Afrika’da meydana gelen trafik kaza-
sında 5 kişi hayatını kaybetti.

 Nisan

1 Nisan :Tiyatro , sinema ve dizi oyuncusu 
Yaşar Güner İstanbul’da öldü.

-Irak’ın Tikrit kasabasında emniyet müdürlü-
ğüne petrol tankeri ile yapılan intihar saldırı-
sında 8 kişi öldü 14 kişi de yaralandı.

2 Nisan: Myanma’ın başkenti Yangonh’da 
kimsesiz çocukların kaldığı külliyede çıkan 
yangında 13 çocuk hayatını kaybetti.

-İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Prof.
Dr. Oktay Aslanapa İstanbul’da öldü.

-Türkücü Ramazan Kartal kalp krizinden öldü.

-Yunanistan’ın Selanik şehrinde 90 yıldır ka-
palı bulunan camide ilk defa namaz kılındı.

-Fransız şair ve romancı Camille Bourriguel 
öldü.

-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül resmi temas-
larda bulunmak üzere Letonya’ya gitti.

-Eski Liberya Devlet Başkanı Moses Blah öldü.

-Türk sanat müziği sanatçısı Nigar Uluer 
Bodrum’da öldü.

3 Nisan: İngiltere Türk Futbol Federasyonu ve 
İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu kuru-
cu üyesi,milli hakem,spor yazarı Tayfun Pasa 
öldü.

-Barış sürecine katkı sağlayacak olan “Akil 
İnsanlar” listesi açıklandı.

             Akdeniz Bölgesi: Başkan: Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Başkan Vekili: Lale Mansur, 
Sekreter: Tarık Çelenk Üyeler: Kadir İnanır, 
Nihal Bengisu Karaca, Şükrü Karatepe, 
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Alişan Hızlı öldü.

- 1973’de ölen Şilili şair Pablo Nevruda’nın ze-
hirlendiği iddiası ile mezarı açıldı.

-Amerikalı belgesel yapımcısı Les Blank öldü.

-57 yıldır ABD’de  gazetecilik yapan Behzat 
Barış öldü.

10 Nisan: Sudan ordusu Darfur bölgesinde 15 
isyancıyı öldürdü.

-Ekonomi Muhabirleri Derneği’ nin kurucusu 
gazeteci Ömer Faruk Günel öldü.

-Dünyaca ünlü fizyoloji bilim adamı Prof.Dr. 
Robert EdWards öldü.

-İzmir’in Urla ilçesinde Suriye Filistin ve 
Afganistan’dan gelen 58 kaçak göçmen yaka-
landı.

-Sarıyer İstinye’de bulunan tarihi Müşir Fuat 
Paşa yalısı yandı.

-İran’da meydana gelen depremde 37 kişi ha-
yatını kaybetti, 850 kişi de yaralandı.

11 Nisan: Afganistan’ın Urazgan şehrinde ma-
yın patlaması sonucu 4 polis öldü.

-İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü bağlamında 
bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı( 4.yargı paketi) TBMM’de kabul 
edildi.

-Yurt gazetesi Hatay muhabiri Hasan 
Karabudak “Suriye’ye bilgi taşıdığı iddiası ile 
tutuklandı.

-Suriye’nin Dere kentinde savaş uçaklarının 
yaptığı bombalı saldırıda aralarında kadın ve 
çocukların bulunduğu 60 kişi hayatını kaybetti.

-Filistin Başbakanı Selam Feyyad görevinden 
istifa etti.

12 Nisan: Gazeteci Abdullah Güngör Gönültaş 
İzmir’de öldü.

13 Nisan: Peru’da bir otobüsün nehre düşmesi 
sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

-İsveç’in başkenti Stockholm’de cami minare-
lerinden Cuma günleri ezan okunmasına izin 
verildi.

-Eczacıbaşı Spor Kulübü yöneticisi Saffet 
Özbay öldü.

-İzmir’de özel yetkili Cumhuriyet Savcısı iken 

Dolmabahçe’deki Başbakanlık ofisinde 
“Çözüm Süreci Akil İnsanlar Heyeti istişare 
toplantısı “yaptı.

            -İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 
(IMKB) adı değişerek “Borsa İstanbul AŞ” 
adını aldı. İlk işlemi Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan başlattı.       

             7 Nisan: Eski Kocaeli il müftüsü 
Hikmet Kutlu Malatya’da öldü.

-İrlandalı karakter oyuncusu Milo O’shca 
ABD’de öldü.

-Suriye’nin kuzeyinde muhalifler tarafından 
casus oldukları iddia edilen 4 İtalyan gazeteci 
kaçırıldı.

-Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Dini Yüksek 
İhtisas Merkezi’nde hocalık yapan Ahmet 
Muhtar Büyükçınar Yalova’da öldü.

8 Nisan: Afganistan’ın Kunar şehrinde 
Taliban’a karşı operasyon düzenleyen NATO 
ve Afgan kuvvetleri 11 çocuğu öldürdü.

-Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında 3 amatör futbolcu hayatını 
kaybetti.

-Amerikalı ünlü moda tasarımcısı Lilly 
Pulitzer Roussean Florida’da öldü.

-Meksika’da bira fabrikasında kazanları te-
mizleyen 7 işçi gazdan zehirlenerek hayatını 
kaybetti.

-Pakistan asıllı Mahren Faruki Avustralya 
Parlamentosuna seçilen ilk Müslüman kadın 
oldu.

-Peru’da Fransız petrol şirketine ait bir heli-
kopter düştü.Kazada 13 kişi hayatını kaybetti.

-Gazi Üniversitesi kurucularından ve Mesleki 
Eğitim Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. İlhan 
Tarakçıoğlu öldü.

-“Demir Leydi” lakaplı eski İngiltere Başbakanı 
Margaret Thatcher öldü.

9 Nisan: Pakistan’ın kuzeybatısında ordu güç-
lerinin yaptığı operasyonda 97 Taliban milita-
nı öldürüldü.

-Düzce’de ilk günlük gazetenin kurucusu ve 
sahibi Bedrettin Maradit öldü.

-Almanya Alevi İslam Birliği Genel başkanı 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 331

ay hapse mahkum oldu.

-Tayland’da “Su Festivali”nde  meydana gelen 
trafik kazalarında 230 kişi hayatını kaybetti.

-Dünyaca ünlü İngiliz grafik tasarımcısı Storm 
Thorgerson öldü.

-Çin’de 7.0 şiddetinde meydana gelen deprem-
de 113 kişi öldü. 3 bin kişi de yaralandı.

-Eski Başbakanlardan Adnan Menderes’in 
avukatı da olan Burhan Apaydın öldü. 

21 Nisan :Samsun eski Milletvekili İlyas Kılıç 
öldü.

-Brezilya’nın Saopaulo  şehrinde bir cezaevin-
de çıkan isyanda 13 mahkumun ölmesine ne-
den olduğu gerekçesi ile 23 polis memuru 156 
yıl hapse mahkum oldu.

-İstanbul Küçükçekmece’de bir evde çıkan yan-
gında 5’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

-Sinema oyuncusu,yönetmen Şahin Gök 
İstanbul’da öldü.

22 Nisan: Konya Selçuk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Fevzi 
Gümüş öldü.

-Çin’de bir kömür madeni ocağında meydana 
gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetti.

-Paraguay’da işadamı Horacio Cartes Devlet 
Başkanı seçildi.

-Amerikalı ünlü çocuk kitabı yazarı 
E.L.Konigburg öldü.

-Nijerya’da Çat gölü kıyısında  bulunan bir ba-
lıkçı köyünde Ordu ile “Boko Haram Örgütü” 
arasında meydana gelen çatışmada 185 kişi 
öldü.

23 Nisan: Eski Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri ve Mısır Maliye Bakanı Butros Gali 
yolsuzluk suçu ile ömür boyu hapse mahkum 
oldu.

24 Nisan: Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu Ankara’da 
öldü.

-Amerikalı dizi oyuncusu Allan Arbus öldü.

-Irak’ın Kerkük şehrinde güvenlik güçleri ile 
göstericiler arasında meydana gelen çatışmada 
53 kişi hayatını kaybetti.

-Eski Gaziantep milletvekili ve Sağlık ve Sosyal 
Bakanı Yasin Cengiz Gökçek öldü.

suç örgütlerine yönelik operasyonları nede-
niyle “süper savcı” diye anılan Murat Gök 
görev yaptığı Samsun’daki lojmanda ölü bu-
lundu.

15 Nisan: Müzik yazarı,yayıncı Halim Spatar 
İstanbul’da öldü.

-Ölen Chavez’in yerine Venezüella Devlet baş-
kanlığına Nicolas Madura seçildi.

-İstanbul 19.Sulh Ceza Mahkemesi piyanist 
Fazıl Say dini değerlere hakaret ettiği gerek-
çesi ile 10 ay hapse mahkum etti.Verilen ceza 
ertelendi.

-Çin’in Hubey eyaletinde bir otelde çıkan yan-
gında 11 kişi hayatını kaybetti.

16 Nisan: İran’da meydana gelen 7.8 şiddetin-
de depremde 40 kişi öldü.

-ABD’nin  Boston şehrinde maraton koşusu 
sırasında meydana gelen patlamada 3 kişi 
öldü.130 kişi de yaralandı.

17 Nisan:Kuveyt’te Emir’e hakaret eden eski 
milletvekili Müslim el Berak’a beş yıl hapis 
cezası verildi.

-Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in 
kızı şair Can Yücel’in ikiz kardeşi yazar Canan 
Eronat İstanbul’da öldü.

-Irak’ta terör,insan kaçırma,suikast gibi suç-
lardan hüküm giyen 21 kişi idam edildi.

18 Nisan: Milli boksör Bülent Kitar öldü.

-ABD’nin Teksas eyaletinde bir gübre fabrika-
sında meydana gelen patlamada 60 kişi haya-
tını kaybetti.

19 Nisan: Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı 
Hotamış beldesinde bir evde meydana gelen 
patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

20 Nisan:Tahincioğlu Holding ve Kent 
Gıda’nın kurucusu Yakup Tahincioğlu öldü.

-Eski Türkiye ve ilk Avrupa güzeli Günseli 
Başar İstanbul’da öldü.

-Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yanında yapılan 
Ahmet Hamdi Akseki Camii Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

-Hakkari Çukurca’da mayına basarak şehit 
olan 7 askeri ölümüne neden olduğu gerekçesi 
ile Tugay komutanı Tuğgeneral Zeki Es 6 yıl 8 
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-TC Devlet Demiryolları Taşımacılık 
Anonim Şirketi’nin kuruluşu ile ilgili kanun 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.

-Eski Yelken Federasyonu Başkanı Erciyes 
Sipahi öldü.

2 Mayıs: Suudi Arabistan’da meydana gelen 
selde 14 kişi hayıtını kaybetti.

-Emekli Ankara  merkez vaizlerinden Tahsin 
Yaprak öldü.

3-Oscar Ödüllü Kanadalı şarkıcı ve oyuncu 
Deanna Durbin öldü.

Pakistan’ın İslamabad şehrinde Benazir 
Bhutto cinayetinin savcısı Chaurdhry Zulfigar 
Ali  öldürüldü.

-Okul gezisine çıkan ve Kayseri’de sulama ka-
nalına düşen otobüste bulunan 8 öğretmen ha-
yatını kaybetti.

4 Mayıs: Yalova Belediye Başkanı Yakup 
Koçal’ın babası eski milletvekili Turan Koçal 
öldü.

-Japonya Başbakanı Shinze Abe resmi bir ziya-
ret için Ankara’ya geldi.

5 Mayıs: Milli güreşçi Hayri Sezgin İstanbul’da 
öldü.

7 Mayıs :Sinema sanatçısı Gül Yalaz (Gülseren 
Babür) İstanbul’da öldü.

-Yazar Reha İsvan Yalova’da öldü.

-Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı 
öldü.

8 Mayıs :Kosovalı ressam Bumin Beriça öldü.

9 Mayıs: TRT eski  yapımcısı Renin Batigün 
İzmir’de öldü.

 12 Mayıs: Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar 
Türkiye Büyük Locası Av. Ömer Köker’i “Büyük 
Üstat” seçti.

-Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü mi-
nübüsün patlaması sonucu 50 kişi hayatını 
kaybetti.

-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi emek-
li öğretim üyesi Prof.Dr. H.Avni Zarakolu 
Ankara’da öldü.

  13 Mayıs: Ankara Üniversitesi DTCF emekli  
öğretim üyesi Prof.Dr. Ali Sevim Ankara’da 
öldü.

-Bangladeş’in Dakka şehrinde bir iş merkezi-
nin çökmesi sonucu 450 kişi hayatını kaybetti.

25 Nisan: Kredi kartı Master Card’ın Güney 
Doğu eski genel müdürü Özlem Erçelen İmece 
öldü.

26 Nisan: Ünlü Hintli şarkıcı Shamshod 
Begum öldü.

-İlahiyatçı ,yazar Yusuf Özcan öldü.

-Rusya’nın Moskova şehri yakınlarında bulu-
nan bir psikiyatri hastanesinde çıkan yangın-
da 38 kişi hayatını kaybetti.

28 Nisan: Meksika’da bir hapishanede iki grup 
arasında çıkan çatışmada 13 mahkum öldü.65 
kişi de yaralandı.

-Yeni Ümit ve Hıra dergileri tarafından düzen-
lenen ve  İstanbul Kongre Merkezi’nde yapı-
lan “Ortak Yol Haritası, İcma ve Kolektif Şuur 
“ konulu sempozyuma 80 ülkeden  630 ilim 
adamı ve akademisyen katıldı.

29 Nisan: İstanbul Üniversitesi emekli öğre-
tim üyesi Nail Satlıgan öldü.

-Van -Erciş karayolunda meydana gelen trafik 
kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

-Fikir adamı, şair Sezai Karakoç’a Trakya 
Üniversitesi tarafından onursal doktora dip-
loması verildi.

-Yunanistan açıklarında iki kargo gemisi çar-
pıştı. Kazada Pirireis Gemisi battı. 10 müret-
tebat kayboldu.

30 Nisan: Suriye’nin Şam şehrinde muhalifler 
tarafından İçişleri Bakanlığı’na yapılan bom-
balı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti.

-Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası 
Başkanlığına Muharrem Kayhan seçildi.

-Meksika’da uyuşturucu çetesi ile halk tarafın-
dan kuruluna toplum polisleri arasında çıkan 
çatışmada 14 kişi öldü.

Mayıs

1 Mayıs: Emekli vali Naim Cömertoğlu 
İstanbul’da öldü. 

-İstanbul’da mahkeme KCK Davasında arala-
rında eski BDP Milletvekili Fatma Kurtulan’ ın 
da bulunduğu 13 kişiyi tahliye etti.
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cı Georges Moustaki Fransa’da öldü.

-Eski Konya Milletvekili Doğan Soylu 
Ankara’da öldü.

-Eski OHAL Valisi ve İstanbul Milletvekili 
Hayri Kozakçıoğlu İstanbul Sarıyer’deki evin-
de ölü bulundu.

-Şair, Mustafa Şerif Onaran Ankara’da öldü.

-Çeçen  İckerya Cumhuriyeti Türkiye Fahri 
Konsolosu Medet Ünlü Ankara’da kimliği be-
lirsiz kişilerce öldürüldü.

24 Mayıs: Venezüella’da bir polis helikopteri 
düştü. Kazada 5 polis hayatını kaybetti.

25 Mayıs :Uluslararası atletizm hakemlerinden 
Necip Doğutürk İzmir’de öldü.

26 Mayıs: Myanmar’da bir yolcu otobüsü neh-
re düştü. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti.

-Hindistan’da Kongre Partisi konvoyuna yapı-
lan saldırıda 16 kişi öldü.

-Pakistan’da öğrenci servisinde meydana gelen 
tüp patlamasında 17 öğrenci hayatını kaybetti.

-Karabük Üniversitesi’nce 2 Abdülhamid’e 
Hicaz Demiryolu’na katkılarından dola-
yı “Onursal Doktor” unvanı verildi. Belgeyi 
Osmanlı Hanedanlarından  Harun Osmanloğlu 
aldı.

-Mizah yazarı Mehmet Semih İstanbul’da öldü.

27 Mayıs: Rusya’nın St Petersburg şehrinde 
binlerce kişi birlikte şarkı söyleyerek Guinnes 
Rekorlar Kitabı’na girdi.

-Filipinlerde komünist silahlı grup polis aracı-
nı taradı.Olayda 7 polis öldü.

-Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Ankara 
Barosu Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu se-
çildi.

28 Mayıs:Eski cumhurbaşkanlarından 
Süleyman Demirel’in eşi Nazmiye Demirel 
Ankara’da öldü.

-Osmaniye’de gönüllü köy koruyucusu akra-
baları arasında çıkan kavgada 6 kişi hayatını 
kaybetti.

-Eski Hatay Milletvekili Abdullah Kınacı öldü.

30 Mayıs :Hintli yönetmen Rituporno Ghosh 
öldü.

  15 Mayıs: Kalabalık bir heyetle ABD’ne giden 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, askeri tö-
renli karşılandı.

-Afganistan’ın Kandahar şehrinde mayın pat-
laması sonucu 4 Amerikalı asker öldü.

16 Mayıs: Irak’ın başkenti Bağdat’ta bomba 
yüklü 8 araçla düzenlenen saldırıda 20 kişi 
öldü.

17 Mayıs: Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 
bir maden ocağında meydana gelen kazada 20 
kişi hayatını kaybetti.

-İngiltere’de uzaktan kumanda edilen yolcu 
uçağı pilotsuz olarak uçtu.

-Çin’in güneyinde şiddetli yağmurlardan mey-
dana gelen selde 33 kişi hayatını kaybetti.

-Gazeteci Mustafa Yalçın öldü.

-Çukurova Holding’ın ödenmeyen banka kre-
dileri nedeniyle, TMSF Show TV binasına el 
koydu.

-Antakya merkeze bağlı Tanışma köyünde bir 
evin deposunda kaçak akaryakıtın patlaması 
sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

-Arjantin eski diktatörü Jorge Rafeel Videla 
tutuklu bulunduğu cezaevinde öldü.

19 Mayıs: İran plakalı bir otobüs Tokat’ın 
Reşadiye ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada 6 
kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

-Türkiye’nin ünlü akrobasi pilotu Murat 
Öztürk 2. Uluslararası Hava Oyunları 
Festivali’nde gösteri yaparken düşerek haya-
tını kaybetti.

-Pakistan Adalet Hareketi Karaçi il başkanı 
Şadid Hüseyin silahlı bir saldırıda hayatını 
kaybetti.

21 Mayıs: Fransa’nın ünlü tarihçilerinden 
Dominigue Venner Paris Notre Damme 
Kadetrali’de intihar etti.

22 Mayıs: Yazar Sevan Nişanyan bir yazısında 
Peygamber Efendimize hakaret ettiği gerekçe-
si  ile İstanbul 14.Sulh Ceza Hakimliği’nce 13 
ay hapse mahkum edildi.

-Rize Çayeli’nde çay yüklü kamyonun devril-
mesi sonucu 4 işçi hayatını kaybetti.

23 Mayıs: Yunan asıllı Fransız besteci ve şarkı-
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-Endonezya Halk Meclisi Başkanı Tevfik 
Kiemes Singapur’da öldü.

9 Haziran :Yazar Mehmet Ali Tanyeri 
İstanbul’da öldü.

-İspanya’nın ünlü film yapımcısı Elias 
Qverejeta Madrid’de öldü.

-Libya’nın Bingazi kentinde güvenlik güçleri 
ile bir aşiret arasında çıkan çatışmada 25 kişi 
öldü. 140 kişi de yaralandı.

-Prof.Dr. Şerif Aktaş Ankara’da öldü.

10-Çin’de meydana bulaşıcı hastalıklar nede-
niyle 1526 kişinin öldüğü açıklandı.

- 60 kişiyi taşıyan  bir tekne Avustralya yakın-
larında battı.

-Ünlü İskoç yazar Lain Bonks öldü.

-Alkol ile ilgili düzenlemeyi içeren yasa 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.

12 Haziran: Samsun eski milletvekili Haydar 
Oymak öldü.

13 Haziran: Gaziantep Spor Kulübü eski başka-
nı, iş adamı Saip Konukoğlu öldü.

-Yalova eski Belediye Başkanı Cengiz Koşal 
Bursa’da öldü.

14 Haziran:Yunanistan’da 75 yıllık devlet ka-
nalı ERT’in kapatılması üzerine ülkede genel 
greve gidildi.

-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Taksim 
Dayanışma Grubu temsilcileri Yavuz Bingöl, 
Ceyda Düvenci, Halit Ergenç,  Nebil Özgentürk, 
Sunay Akın ve Cem Tüzün ile görüştü.

15 Haziran :İran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı 
seçimini Hasan Ruhani kazandı.

-Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Pars Esin Ankara’da 
öldü.

- Yazar Peride Celal öldü.

17 Haziran: Selçuklu Holding’in kurucusu 
onursal başkanı Mustafa Öncel İstanbul’da 
öldü.

18 Haziran: Hindistan’da sivrisinekten mey-
dana gelen beyin iltihabı salgınında 118 çocuk 
hayatını kaybetti.

-Lahey’deki Savaş Suçluları Mahkemesi 
Bosnalı Hırvatların eski lideri Jodranko Prliç’i 
Mostar Köprüsünü yıkma suçu ile 25 yıl hapse 
mahkum etti.

-İstanbul Taksim’de ağaç katliamını bahane 
ederek gösteri yapan kalabalıklar çevreyi tah-
rip edip araçları yaktı.

- Ressam Abidin Dino’ nun eşi yazar Güzin 
Dino Paris’te öldü.

 Haziran

1 Haziran: Eski Ordu Milletvekili Nabi Poyraz 
Didim’de öldü.

2 Haziran: Alevi dernekleri yapılmakta olan 
3.Boğaz Köprüsüne Yavuz Sultan Selim ismi-
nin verilmesini protesto etti.

3 Haziran: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
resmi bir ziyaret için Afrika ülkelerine gitti.

-Arkeolog  Prof.Dr. Cevdet Bayburtluoğlu 
öldü.

-Afyonkarahisarlı işadamı Yılmaz Oruç öldü.

-Çin’in Jilin eyaletinde kümes hayvanı yetiş-
tiren tesiste meydana gelen yangında 61 kişi 
hayatını kaybetti.

4 Haziran: Çeşitli illerde Taksim Gezi Parkı ile 
ilgili eylemler yapıldı.

-Adıyaman’da tarım işçilerini taşıyan  aracın 
çaya yuvarlanması sonucu 11 işçi hayatını kay-
betti.

-Kastamonu eski milletvekili Sabri Tığlı 
İstanbul’da öldü.

5 Haziran: Eski Samsun milletvekili Şenel 
Kapıcı öldü.

-Fransız İstihbarat Örgütü eski başkanı Yves 
Bertrand Paris’teki evinde ölüm bulundu.

-İzmir’de sosyal paylaşım siteleri üzerinden 
asılsız haber yayımladıkları iddiası ile 25 kişi 
gözaltına alındı.

6 Haziran: Hollywood’un  son müzikalle-
ri ile tanınan ünlü sanatçı ve yüzücü Esther 
Wıllıams öldü.

8 Haziran: ABD’nin California kentinde silahlı 
bir kişi araçlara gelişi güzel ateş ederek 7 kişiyi 
öldürdü.
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Temmuz

1 Temmuz: ABD eski CIA çalışanı Edvard 
Snowden yabancı bazı devlet yetkililerinin din-
lendiğini açıkladı.

2 Temmuz :ABD’nin Phoeni kentinde meydana 
gelen yangını söndürmeye çalışan 19 itfaiyeci 
hayatını kaybetti.

-Mısır’da meydana gelen gösteriler üzerine 
Mısır Ordusu hükümete muhtıra verdi.

3 Temmuz: Ankara Milletvekili Cemil Çiçek 
ikinci defa TBMM Başkanı seçildi.

-Avrupa Parlamentosu İslam karşıtı tavırları 
ile tanınan ırkçı Fransız lider Marie  le Pen’in 
dokunulmazlığını kaldırdı.

-Sinema sanatçısı Mahir Özerdem öldü.

-Endonezya’nın Ace bölgesinde meydana gelen 
depremde 22 kişi hayatını kaybetti. 

4 Temmuz:Mısır’da  ordu yönetimine el koydu.

5 Temmuz: Mısır Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Adli Mansur  Cumhurbaşkanı olarak atandı.

-Balıkesir eski milletvekili Mustafa Kemal 
Alver öldü.

6 Temmuz: Danimarka’da yayın yapan Roj 
TV’nin lisansı iptal edildi.

7 Temmuz: İstanbul’da Otogar-Başakşehir 
Metro hattı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından hizmete açıldı.

8 Temmuz: Kahire’de Cumhuriyet Muhafızları 
Karargahı önünde dvrik Cumhurbaşkanı 
M.Mursi’ye destek veren göstericilere ateş açıl-
ması sonucu 51 kişi hayatını kaybetti.

-ABD’nin Alaska Eyaletinde meydana gelen 
uçak kazasında 10 kişi hayatını kaybetti.

-Ş.Urfa Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. H.Hüseyin Tunçbilek tedavi 
gördüğü Afyon’da hayatını kaybetti.

-Ankara Barosu Başkanlığına Av.Sema Aksoy 
seçildi.

9 Temmuz: Mısır’da eski maliye bakanı Hazım 
el Bablavi geçici Başbakan olarak atandı.

10 Temmuz :Mısır Başsavcısı Abdülmecit 
Mahmut görevinden istifa etti.

11 Temmuz: Kayseri’de meydana gelen tra-

-Irak’ta bir Şii camiine yapılan bombalı saldı-
rıda 7 kişi öldü.

-Muğla’nın Milas İlçesi Güllük Beldesinde atık 
su arıtma tesislerinde çalışan 7 işçi metan ga-
zından zehirlenerek hayatını kaybetti.

-Taksim Gezi Parkı için Ankara’da yapılan pro-
testolarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
zararının 17 milyar olduğu açıklandı.

 19  Haziran: Hindistan’da etkili olan yağmur-
larda 120 kişi hayatını  kaybetti.

-Şair, yayıncı ressam, Sait Maden öldü.

-Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun 
Avrupa Başkanı Olafor Edvard Rafnsson 
Cenevre’de öldü.

-Ünlü savaş muhabiri Michael Hastings trafik 
kazasında öldü.

-Pakistan’da cenaze merasimine yapılan bom-
balı saldırıda 30 kişi öldü.

20 Haziran: Amerikalı aktör James Gandolfini 
Roma’da öldü.

-“Üçüncü Seçenek” ve Güç Sınırı” eserlerinin 
sahibi ünlü politik gerilim romanları yazarı 
Vince Flynn öldü.

-Hindistan’da meyanda gelen selde 102 kişi 
öldü. 22 kişi de kayboldu.

23 Haziran:Tayland’da sivrisinekte bulunan 
dang hummasından zehirlenen 59 kişi haya-
tını kaybetti.

25 Haziran: Grammy Yaşam Boyu Başarı 
Ödülü sahibi sanatçı Bobby Bland öldü.

26 Haziran: Irak Türkmen Cephesi Başkan 
Yardımcısı  Ali Haşimi Muhtaroğlu yapılan 
silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

-Merkez Bankası eski Başkanı Osman Şıklar 
Ankara’da öldü.

27 Haziran: Çin’in Uygur bölgesinde meydana 
gelen olaylarda 27 kişi hayatını kaybetti.

28 Haziran: Diyarbakır Lice İlçesi Kayacak ka-
rakoluna yapılan saldırıda 1 kişi öldü. 9 kişi de 
yaralandı.

-İslam alimlerinden Mehmet Emin Er Hoca  
Ankara’da öldü.
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18 Temmuz: Muş’un Bulanık İlçesi Eskiyol 
Köyünde iki aile  arasında  arazi anlaşmazlığı  
nedeniyle meyanda gelen kavgada 7 kişi haya-
tını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

-Ünlü İtalyan senarist Vincenzo Cerami öldü.

19 Temmuz: Yazar Leyla Erbil İstanbul’da öldü.

-Danıştay Başkanlığına Zerrin Güngör seçildi.

-Hatay’da aşırı yağışlar nedeniyle meydana 
gelen sel baskınında 5 kişi öldü, 8 kişi de ya-
ralandı.

-Türk Yıldızları Akrobasi timinde 2005-
2011 yılları arasında görev yapan Pilot 
Yüzbaşı Kemal Hıdıroğlu İzmir Hava Eğitim 
Komutanlığı’nda intihar etti.

-Irak’ta bir camide meydana gelen patlamada 
20 kişi hayatını kaybetti.

-Moğolistan’ın Ulanbatur’da yapılan kazılarda 
yeni Türk kitabeleri bulundu.

-ABD’de 21 yaşındaki Sadia Safıuddin isim-
li Müslüman bir öğrenci, okulda bulunan 
Yahudi grupların muhalefetine rağmen ülke-
nin önemli üniversitelerinden  olan California 
Üniversitesi’nde 26 kişilik senatoya seçildi. 

-James Bond serisinin “Casino Royale” fil-
minde doktor rolü ile tanınan aktör Paul 
Bhattocharjee  evinde ölü bulundu.

Devrimci Karargah örgütü davasında yargıla-
nan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı 15 yıl, 3 
ay hapse mahkum oldu.

-Eski Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülşen 
Lapseki’de öldü.  

   20 Temmuz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları sanatçısı Sevil Ulusoy 
İstanbul’da öldü.

-Ünlü İngiliz komedyen Mel Smith öldü.

-ABD’de John F.Kennedy’den bu yana 9 baş-
kan ile çalışan gazeteci Helen Thomas öldü.

21 Temmuz: Mısır’da askeri otobüs ile kamyo-
nun çarpışması sonucu 15 asker hayatını kay-
betti.

22 Temmuz: Çin’in Gansu Eyaletinde meydana 
gelen depremde 75 kişi hayatını kaybetti.

23 Temmuz: ABD’li ünlü oyuncu Dennis 
Farina öldü.

fik kazasında Erciyes Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi eski dekanı Prof .Dr. Mehmet Zeki 
Duman hayatını kaybetti.

-Eski Giresun, Çankırı ve Çorum Valisi ve 
Emniyet Genel Müdürü Celalettin Tüfekçi 
İstanbul’da öldü.

12 Temmuz: Güney Afrika’da meydana gelen 
trafik kazasında 9 futbolcu hayatını kaybetti.

-Eski TBMM Başkanı Kemal Güven Ankara’da 
öldü.

-TBMM Genel Kurulu darbelere gerekçe göste-
rilen TSK İç Hizmet Kanununun 35.Maddesini  
değiştiren yasayı kabul etti.

-Van Kalesi’nin güneyinde bulunan ve 1907-
1912-1914 yılları arasında Bedüzzaman Said 
Nursi’nin medrese olarak kullandığı,  Rus ve 
Ermeniler tarafından yıkılan Horhor Camii ta-
mir edilerek yeniden ibadete açıldı. 

13 Temmuz: Irak’ın Kerkük şehrinde meydana 
gelen intihar saldırısında 33 kişi hayatını kay-
betti, 28 kişi de yaralandı.

-Japonya’da sıcaklardan 12 kişi hayatını kay-
betti.

-Kanadalı yazar Gaeton Soucy öldü.

-Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Alparslan Işıklı  İzmir Seferihisar’ da 
öldü.

14 Temmuz: Kanadalı genç oyuncu Cory 
Monteith otel odasında ölü bulundu.

- Moskova’da bir kamyon ile otobüsün çarpış-
ması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi 
de yaralandı.

15 Temmuz: Endonezya’da boks müsabaka-
sı sırasında stadı basan taraftarlar arasında 
meydana gelen olayda 17 kişi hayatını kaybet-
ti.

-Bangladeş’te Cemaat-i İslam Partisi’nin 90 
yaşındaki eski lideri  Gulam Azam, yargılan-
dığı Uluslararası Savaş Mahkemesi’nde 90 yıl 
hapse mahkum oldu.

17 Temmuz: Hindistan’ın Bihar Eyaletinde bir 
ilkokulda verilen yemekten zehirlenen 20 öğ-
renci hayatını kaybetti.

-Eski Çankırı Milletvekili, Bayındırlık Bakanı 
Nurettin Ok Ankara’da öldü.
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adayı Memnun Hüseyin Cumhurbaşkanı seçil-
di.

-Malezya’da beşinci büyük bankanın kurucusu  
olan Bahreynli Hüseyin Ahmed Najadi bir sal-
dırı sonucunda  hayatını kaybetti.

-Pakistan’da Taliban üyeleri tarafından 250 
mahkum kaçırıldı.

-Irak’ta bomba yüklü bir aracın patlaması  so-
nucu 60 kişi hayatını kaybetti.

-Suriye Kürt Yüksek Konseyi üyesi İsa Husa 
bombalı bir saldırıda hayatını kaybetti.

31 Temmuz:  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
aleyhinde “The Times “gazetesinde yayınlanan 
ilanı imzalayan yönetmen Fuat Kavur; ilan 
bedelinin İngiltere’deki “Atatürkçü Düşünce 
Derneği” tarafından toplanan paralarla finanse 
edildiği açıkladı.

- Göçmenleri taşıyan bir tekne Çanakkale’nin 
Ezine ilçesi Tavaklı  Köyü yakınlarında battı.
Kazada 18 göçmen hayatını kaybetti.

  -Gazeteci, yazar Mustafa Miyasoğlu 
İstanbul’da öldü.

 Ağustos

1 Ağustos:  Anadolu pop müziği öncülerinden 
Doruk Onatkut İstanbul’da öldü.

2 Ağustos: Suriye’nin Humus şehrinde meyda-
na gelen patlamada 40 kişi hayatını kaybetti.

3 Ağustos: Afganistan’da görevden dönen as-
keri konvoya Taliban  tarafından yapılan saldı-
rıda 100 kişi hayatını kaybetti.

-Türkmenistan Devlet Başkanı  Kadir Gecesi 
münasebetiyle 1166 mahkumu affetti.

-Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB 
Anabilim dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. 
İlker Tezel İstanbul’da öldü.

-Uzay Yolu filmi ile tanınan Amerikalı aktör 
Michael Ansara öldü.

4 Ağustos: Emekli Büyükelçi ve milletvekili 
İnal Batu İstanbul’da öldü.

-Şair Ahmet Erhan Ankara’da öldü.

-Afganistan’ın Celalabat şehrindeki Hindistan 
konsolosluğuna yapılan intihar saldırısında 9 
kişi hayatını kaybetti, 22  kişi de yaralandı

24 Temmuz: Çin’de kükürt madeninde mey-
dana gelen yangında 10 işçi hayatını kaybetti.

-“Gır Gır” adı verilen mekanik süpürgeyi üre-
ten İzmirli ünlü sanayici Taceddin Hiçyılmaz 
Çeşme’de öldü.

25 Temmuz: İspanya-Madrit seferini yapan 
trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen 
kazada 80 kişi hayatını kaybetti.

26 Temmuz: Tunus’ta  muhalif Halk Cephesi 
Koalisyon lideri Muhammed el Berahimi bir 
suikast sonucu hayatını kaybetti.

-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Şırnak’ta 
yapılan “Şerafettin Elçi Havalimanı”nı hizme-
te  açtı.

-Suriye tarafından atılan havan topu mermisi 
Ceylanpınar’a düştü. Bir kişi hayatını kaybetti.

27 Temmuz: Mısır güvenlik güçlerince 
“Rabiat’ül Adaviyye Meydanı”nda toplanan 
darbe karşıtlarına yapılan silahlı müdahalede 
120 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi de  yara-
landı.

-Pakistan’da bir pazar yerine yapılan bombalı 
saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti.

-Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde köylüler ara-
sında meydana gelen kavgada 8 kişi hayatını 
kaybetti.

-Somali’nin başkenti Mogadişu’da Türk 
Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırıda 1 polis 
öldü. 3 kişi de yaralandı.

-Grammy Ödüllü ünlü müzisyen,yapımcı JJ 
Cale ABD’de öldü.

-ABD’nin Florida eyaletinde bir apartmanda  
meydana gelen kavgada saldırgan 7 kişiyi öl-
dürdü. 

28 Temmuz: Libya’da 200 mahkum firar etti.

-Kerkük’te bomba yüklü bir araçla yapılan sal-
dırıda 8 polis öldü.

-Eski Manisa Milletvekili Nuri Çilingir öldü.

29 Temmuz: İtalya’da bir tur otobüsü uçuru-
ma yuvarlandı.Kazada 30 kişi hayatını kaybet-
ti.

-Rusya merkezli  arama motoru “Yandex” in 
kurucu ortağı İlya Segalovich öldü.  

30 Temmuz: Pakistan’da “ Müslüman Birliği” 
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10 Ağustos: Gazeteci Atilla Bartınlıoğlu öldü.

12 Ağustos: Eski Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 
Başkanı Hasan Erdoğan ile Yargıtay 1.Onursal 
Başkanı Mater kaban öldü.

-Eski 1.Ordu Komutanı Em.Orgeneral İsmail 
Koçman Ankara’da öldü.

-Nijerya’da bir camiye yapılan saldırıda 44 kişi 
hayatını kaybetti.

13 Ağustos: Hollanda Kralı William’ın kardeşi 
prens  Johan Frisa öldü.

14 Ağustos:TRT Türk Müziği sanatçısı Emel 
Hekimoğlu öldü.

15 Ağustos: Yargıtay Onursal Başkanı Müfit 
Utku Ankara’da öldü.

-Malatyalı şair, yazar Hüseyin Kartal öldü.

16 Ağustos: Lübnan’da Hizbullah karargahına 
yapılan bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kay-
betti.

-Bağdat’ta Şiilerin yaşadığı bölgeye yapılan 
bombalı saldırıda 34 kişi öldü.

-Afganistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle 116 
kişi hayatını kaybetti.

-UEFA Disiplin Kurulu’nun şike nedeniyle 
Fenerbahçe’ye verdiği Avrupa Kupalarından 
men cezası Uluslararası Spor Tahkim 
Mahkemesi tarafından onaylandı.

-Hatay’ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Belediye 
Başkanı Fatma Görgen Selimoğlu cinayete az-
mettirmek suçu ile tutuklandı.

17 Ağustos: Kahire’de ordu birliklerinin Cuma 
namazından çıkanlara ateş açması sonucu 95 
kişi hayatını kaybetti.

18 Ağustos: Filipinlerin orta kesiminde bulu-
nan Cebu Adası yakınlarında iki gemi çarpıştı.
Kazada 31 kişi öldü.

-Yemen’de düğün kervanının sele kapılması 
sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

19 Ağustos: Çin’de meydana gelen selde 43 kişi 
öldü.

-Romanların Kralı  Florin Cıoaba tatil için gel-
diği Antalya’da öldü.

20 Ağustos: Hindistan’da meydana gelen tren 
kazasında 37 kişi hayatını kaybetti.

5 Ağustos:Sudan’ın başkenti Hortum’da sel-
den 20 kişi hayatını kaybetti.

-İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi “Ergenekon 
Davası” kararlarını açıkladı. Buna göre: CHP 
Ankara Milletvekili Sinan Aygün, gazeteci 
Mustafa Balbay, Emekli Alb. Arif Doğan’a  
İbrahim Şahin. Prof .Dr. Yalçın Kuçük, ga-
zeteci Tuncay Özkan, Muzaffer Tekin, Doğu 
Perincek, Dursun Çiçek, Alparslan Arslan, 
Prof. Dr.Mehmet Haberal, eski YÖK Başkanı,  
Prof.Dr.Kemal Gürüz, Hurşit Tolun, Hasan 
Igsız,  Şener Eruygur çeşitli hapis cezalarına 
çarptırıldı.

-Iraklı Kürt şair Şerko Bekes İsveç’te öldü.

6 Ağustos: Çağa Hukuk Bürosu yöneticisi, vu-
kat Barbaros Hayrettin Çağa İstanbul’da öldü.

-Fenerbahçe’nin efsanevi isimlerinden eski 
milli futbolcu ve spor yorumcusu Selçuk Yula 
İstanbul’da öldü.

-Yazar, fotoğrafçı, Servet Somuncuoğlu 
Bursa’da öldü.

7 Ağustos: Şair Sedat Umran İstanbul Kartal 
Sanatçılar Huzurevi’nde öldü.

-Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Mısır’daki 
El Ezher Üniversitesi  ile 28 Şubat sürecinde 
denkliği kabul  edilmeyen İslam üniversitele-
rinin denkliğini  kabul etti.

-Venezüella’ da muhalefet partisi lideri Pablo 
Uzcategui bir suikast sonucu öldü.

9 Ağustos :Suriye ordusuna ait bir savaş uça-
ğının Humus şehrindeki bir mahalle camiine 
düzenlediği saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti.

-Ramazan Bayramı tatilinde yurtta meydana 
gelen trafik kazalarında 42 kişi öldü, 273 kişi 
de yaralandı.

-Afganistan ordusunun Taliban güçlerine yap-
tığı operasyonda 200 Taliban  militanı ile 11 
asker hayatını kaybetti.

-THY pilotu Murat Akpınar ile yardımcı pilot 
Murat Ağca Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta ka-
çırıldı.

-Beşiktaş’ın efsane kaptanlarından Nazmi 
Bilge İstanbul’da öldü.

-Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Eyüce öldü.
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nibüs ile bir kamyonun çarpışması sonucu 4 
kişi hayatını kaybetti.

-Eski Sağlık Bakanı Dr. Mustafa Güven 
Karahan Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öldü.

-Bilimkurgu edebiyatının öncü isimlerinden 
ABD’li Frederik Pohi öldü. 

4 Eylül :Yazar,romancı Yaşar Kemal’e 
Ermenistan Kültür Bakanlığı tarafından 
“Kirkor Naregatsi” nişanı verildi.

-2005’te Dumlupınar Üniversitesi’nde görev 
yaptığı sırada daha önce yazdığı “Evrim ve 
Yaratılış” eserinden dolayı YÖK tarafından 
görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Adem Tatlı 
mahkeme kararı ile görevine döndü.

5 Eylül :Suriye eski Savunma Bakanı ve 
Esed’in yakın çevresinden Ali Habib Mahmut 
Türkiye’ye sığındı.

6 Eylül :Hintli yazar Sushmita Banerjee 
Afganistan’da yaşadığı döneme ait  
“Taliban’dan Kaçış” eseri nedeniyle öldürüldü.

-Hindistan’da bir otobüsün uçuruma yuvarlan-
ması sonucu 13 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.

-İstifa eden Mustafa Kumlu’nun yerine TÜRK-
İŞ Genel Başkanlığına Demiryol-İş  Sendikası 
Genel Başkanı Ergun Atalay seçildi.

8 Eylül: Türk operasının önemli isimlerinden 
bariton Mete Uğur İstanbul’da öldü.

-2020 Olimpiyatları için Arjantin’de yapılan 
oylamada Japonya’nın başkenti Tokyo kazan-
dı.

9 Eylül: Tiyatro ve dizi sanatçısı Doğu Erkan 
İstanbul’da öldü.

-Eski Isparta Milletvekili Dr. Ali İhsan Balım 
öldü.

Hindistan’da Hindular ile Müslümanlar ara-
sındaki çatışmada 28 kişi hayatını kaybetti.

-Eski  TÜRK-İŞ Genel Başkanı ve Zonguldak 
Milletvekili Nuri Beşer İstanbul’da öldü.

-Karadenizli saz sanatçısı Hüseyin Erbaş öldü.

10 Eylül: İran’da iki yolcu otobüsü çarpıştı. 
Kazada 44 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

11-Amerikalı yönetmen film yapımcısı, yazar 
Saul Landav Los Angeles’te öldü.

-“Katı Olan Her şey Buharlaşıyor”  adlı eseri 

-İbrahim Edhem İlaç Sanayii kurucularından 
Ali Suat Ulugay İstanbul’da öldü.

-Anadolu Ajansı Kürtçe yayanlarına başladı.

22 Ağustos: Eski Ordu milletvekili İdris Sami 
Tandoğdu öldü.

23 Ağustos: Eski İstanbul Milletvekili Mehmet 
Sıtkı Sadık Batum İstanbul’da öldü.

24 Ağustos: Lübnan’ın Trablus şehrinde ca-
milere yapılan bombalı saldırı da 42 kişi öldü. 

26 Ağustos: Bolivya’da cezaevinde meydana 
gelen isyanda 30 kişi hayatını kaybetti. 60 kişi 
de yaralandı.

27 Ağustos: ABD’li tiyatro ve sinema oyuncusu 
Julie Haris öldü.

29 Ağustos: Hindistan’da üç katlı bina çöktü.
Kazada 11 kişi hayatını kaybetti.

Ünlü Yunan modacısı Mihalis Aslanis 
Atina’daki evinde intihar etti.

30Ağustos: Kenya’da bir yolcu otobüsünün şa-
rampole yuvarlanması sonucu 41 kişi hayatını 
kaybetti.

-Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İrlandalı şair, 
yazar Seamus Heaney öldü.

-Mısır’da kızı öldürülen Müslüman 
Kardeşler Teşkilatı yöneticilerinden Prof. Dr. 
Muhammed el  Bilteci tutuklandı.

-Çuhadaroğlu Holding Onursal Başkanı mi-
mar Ahmet Çuhadaroğlu İstanbul’da öldü.

31 Ağustos: İran’da ilk defa bir kadın Dışişleri 
Bakanlığı sözcüsü olarak atandı.

Eylül 

1 Eylül :İzmir  Dokuz Eylül Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Hoca 
Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
kurucu dekanı Prof.Dr. Cemal Sofuoğlu öldü.

-Ünlü İngiliz gazeteci Sir David Frast gemi se-
yahati sırasında kalp krizinden öldü.

2 Eylül : Eski Amasya  milletvekili Kazım İpek 
Alanya’da öldü.

3 Eylül :TÜRK-İŞ Genel başkanı Mustafa 
Kumlu görevinden istifa etti.

-Diyarbakır’da diyaliz hastalarını taşıyan mi-
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19 Eylül: Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde 
otobüs ile kamyonun çarpışması sonucunda 7 
kişi hayatını kaybetti. 25 kişide yaralandı.

-Kanada’nın  başkenti Ottawa’ da meydana ge-
len tren kazasında 11 kişi öldü, 31 kişi de ya-
ralandı.

20 Eylül: Galatasaray Kulübü eski genel sekre-
teri, organizatör  Süha Özgermi  KKTC’de öldü.

-El-Kaide  Örgütü, Yemen’de bomba yüklü 
araçla bir askeri üste saldırdı. 30 Yemen askeri 
öldü.

-Eski Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ken 
Norton ABD’nin Arizona eyaletinde öldü.

-İzmir 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Gürhan Tümer öldü.

-Somali’de bir taş ocağının çökmesi sonucu 16 
kişi hayatını kaybetti.

-Nijerya’da Beko Haram örgütünün bir kasa-
baya saldırması sonucu çıkan çatışmada 87 
kişi öldü.

21 Eylül :Eski Fenerbahçeli milli futbolcusu 
Ercan Aktuna öldü.

-Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü ek hiz-
met binası ile Dikmen Polisevi’ne roketli sal-
dıra yapan iki kişiden birisi öldürüldü.Diğeri 
yaralı olarak ele geçirildi.

22 Eylül :Türk Toraks Derneği kurucu başkanı 
Prof.Dr.  Yusuf İzzettin Barış öldü.

-İngiltere’de müzayede de satışa sunulan 
Osmanlı mezar taşları Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın girişimleri ile  Türkiye’ye getiril-
di.

-Kenya’nın başkenti Nairobi’de bir alışve-
riş merkezine  El Kaide bağlantılı Eş-Şebab 
Örgütü tarafından yapılan silahlı saldırıda 68 
kişi hayatını kaybetti, 170 kişi de yaralandı.

-Bağdat’ta taziye çadırına yapılan bombalı sal-
dırıda 35 kişi hayatını kaybetti.

-Ünlü yönetmen Richard Sarafian öldü.

-Kuzey Irak’ta yapılan Bölgesel Kürt 
Parlamentosu seçimlerinde Mesut Barzani’nin 
liderliğini yaptığı Irak Kürdistan Demokrat 
Partisi kazandı.

23 Eylül:Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bazı 

ile tanınan Amerikalı yazar Marshallı Berman 
öldü.

12 Eylül: ABD’de bir kamyonetle yakılmak için 
gaz yağına batırılmış 3 bin Kur’an-ı Kerim ta-
şıyan papaz Terry Jones tutuklandı.

13 Eylül :Rusya’da bir akıl hastanesinde mey-
dana gelen yangında 37 kişi hayatını kaybetti. 
22 kişi de yaralandı.

-Libya’da iki kabile mensupları arasında mey-
dana gelen kavgada 11 kişi öldü.

-Emekli  Ankara Merkez Vaizi ve Muradiye 
Vakfı kurucusu Rıza Çöllüoğlu öldü.

-Afganistan’da operasyondan dönen askeri 
konvoya Taliban militanları tarafından yapı-
lan saldırıda 100 kişi hayatını kaybetti.

-Türk Sanat Müziği sanatçısı İsmet Yazar 
İzmir’de öldü.

-Ankara Sanayi Odası kurucusu ve yönetim 
kurulu başkanı Mümin Erkunt öldü.

-Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği ku-
rucusu ve Onursal Başkanı,fotograf sanatçısı 
Perihan Balcı öldü.

14 Eylül: Eski Tokat Milletvekili Hüseyin 
Abbas öldü.

-Adıyaman Havalimanı Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

15 Eylül :Trafik kazası geçiren Prof. Dr. 
Kubilay İnci tedavi gördüğü Ankara Hacettepe 
Hastanesi’nde öldü.

16 Eylül: Malezya’nın eski lideri Chin Peng 
sürgünde yaşadığı Tayland’da öldü.

17 Eylül: Washington’da donanmaya ait bina-
ya yapılan saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

-Hatay’da Türk hava sahasını 2 kilometre ihlal 
eden bir Suriye helikopteri  Türk jetleri tara-
fından düşürüldü.

-Meksika’da kasırgadan 80 kişi hayatını kay-
betti, 58 kişi de kayboldu.

18 Eylül :Orta Afrika’nın Bouca kasabasında 
sabah namazı kılan Müslümanlara yapılan si-
lahlı saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti.

-Venezuela’ da bir hapishanede çeteler ara-
sında meydana gelen kavgada 16 kişi hayatını 
kaybetti.
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-Yazar Hüseyin Rahmi Yanalı öldü.

-Kayserili gazeteci Abdülmecit Avşar öldü.

-Türk edebiyatı üzerine çalışmaları ile tanı-
nan eski Milli Kütüphane Başkanı Dr. Fatma  
Müjgan Cumhur Ankara’da öldü.

27 Eylül: Sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel 
Kurtiz öldü.

28 Eylül :Hindistan’ın Mumbai şehrinde 5 katlı 
bir bina çöktü. Kazada 25 kişi hayatını kaybetti.

-Yunanistan’da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi 
lideri Nikos Michaloliakas tutuklandı.

-Kıbrıs’ta Hala Sultan İlahiyat Koleji Başbakan 
Yardımcısı Prof.Dr. Beşir Atalay ve Diyanet 
İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez tara-
fından eğitime açıldı.

-Yazar Turgut Özakman öldü.

-34 yıl sonra ABD Başkanı Baraek Obama ile 
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonla 
görüştü.

-Batı Afrika’nın en büyük nehri Nijer’de tekne 
battı ,42 kişi hayatını kaybetti.

29 Eylül: Nijerya’da bir okula baskın düzenle-
yen Boka Haram Örgütü 30 öğrenciyi öldürdü.

30 Eylül :Sakarya’nın Pamukkale ilçesi 
Hayrettin köyünden işçi taşıyan kamyonetin 
ağaca  çarpması sonucu 6 kişi öldü.

-Irak’ın Bağdat ve Babil şehirlerinde düzenle-
nen bombalı saldırıda 31 kişi öldü 47 kişi de 
yaralandı.

 Ekim

  1 Ekim: ABD’de Cumhuriyetçilerin kontrolün-
deki Temsilciler Meclisi’nin bütçe kesintilerini 
önlemek için Başkan Oboma’nın sağlık alanın-
da düzenleyeceği reformları bir yıl erteleme 
kararı alması üzerine kriz yaşandı. 1 milyon 
memur izne çıkarıldı.

-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan demokratik-
leşme paketini açıkladı.

-Sivas’ın kangal ilçesinde RF-4E Keşif uçağı 
düştü.İki pilot yaralı olarak kurtuldu.

2 Ekim: Afganistan’da Taliban operasyonunda 
21 kişi öldürüldü.

birliklerde gıda ihalelerine fesat karıştırdıkları 
iddiası ile 9’u muvazzaf asker, 22 kişi tutuk-
landı.

-Pakistan’ın Peşaver şehrinde bir kiliseye dü-
zenlenen intihar saldırısında 60 kişi hayatını 
kaybetti, 120 kişi de yaralandı.

-Afganistan’da Talibana yönelik operasyonda 
90 militan ile 34 asker öldü.

-Kütahya Azim Çini Fabrikası sahibi hayırse-
ver işadamı Rıfat Çini İstanbul’da öldü.

-MHP  Mali Genel Sekreteri ve Ankara 
Milletvekili emekli General Necati Gültekin 
öldü.

24 Eylül: Mısır’da Müslüman Kardeşler 
Derneği (İhvan-ı Müslimin) ve şubelerinin 
faaliyetlere yasaklandı.Derneğin mallarına el 
konuldu.

-Latin Amerika edebiyatının önemli isimle-
rinden Kolombiyalı şair ve yazar Alvora Mutis 
öldü.

-ABD’nin New York şehrinde “ Müslüman 
Günü Yürüyüşü”ne  katılanlar caddede ezan 
okunarak namaz kıldı.

-Pakistan’ın Belucistan eyaletinde meydana 
gelen 7.8 şiddetindeki depremde 328 kişi ha-
yatını kaybetti.

-Gazeteci Deniz Tezel İstanbul’da öldü.

-İşadamı Mithat Ağaoğlu İstanbul’da öldü.

25 Eylül: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr. Sacit Turanlı YÖK tarafından 
protez yolsuzluğu nedeniyle görevinden alın-
dı.

-Sudan’da akaryakıttan devlet desteğinin kal-
dırılması üzerine ülkede meydana gelen pro-
testolarda 11 kişi hayatını kaybetti.

-Bingöl M Tipi Cezaevinden 18 mahkum tünel  
kazarak firar etti.

26 Eylül: Bingöl M Tipi Cezaevinden firar eden 
18 tutuklu Ortaçanak köyünde yakalandı.

-Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir yolcu otobü-
sünde yapılan aramada 500 pompalı tüfek ele 
geçirildi.

-ODTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim 
üyesi Doç.Dr. Emre Madran öldü.
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-Demokratikleşme Pakete kapsamında kamu-
da başörtüsüne özgürlük sağlayan düzenleme 
ve “öğrenci andı”  nın kaldırılması ile ilgili ka-
nun yürürlüğe girdi.

-Van’da iki yıl önce göçük nedeniyle 24 kişinin 
hayatını kaybettiği “Bayram Oteli” davasın-
da otel sahibi Tevfik Bayram 11 yıl 3 ay hapse 
mahkum oldu.

9 Ekim: ABD’de de ve ODTÜ’de öğretim üyeli-
ği yapan Prof. Nurettin Uzunoğlu İstanbul’da 
öldü.

-Boşnak gazeteci Münire Coşkun öldü.

-Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı 
ve eski Erzurum Milletvekili Nevzat Köseoğlu 
Ankara’da öldü.

10- Tiyatro ve oyun yazarı Haşmet Zeybek 
öldü.

-İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesi Bankalar 
Kanunu’na muhalefetten işadamı Erol 
Aksoy’un 12.5 yıl hapse mahkum etti.

-Bu yılki Nobel Kimya Ödülü, ABD’li Martin 
Karplus, Güney Afrikalı Mechael Levilt, İsrailli 
Ariel Warshale’e verildi.

11 Ekim: Eski Erzurum Milletvekili ve Devlet 
Bakanı Sabahattin Aras Ankara’da öldü.

-ABD’deki “Doğu-Batı Enstitüsü” adlı düşün-
ce kuruluşu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel 
Sekreteri Prof.Dr.Ekmeleddin İhsanoğlu’na 
“Hayat Boyu Başarı Ödülü” verdi.

- Bu yılkı Nobel Edebiyat Ödülü 82 yaşındaki 
Kanadalı hikaye yazarı Alice Munra’ya verildi.

12 Ekim: Nobel Barış Ödülü, genel müdürlüğü-
nü Türk Diplomatı Ahmet Üzümen’in yaptığı 
“Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü”ne 
verildi.

-Çin’de Eylül ayı içinde bulaşıcı hastalıklardan 
478 kişinin öldüğü açıklandı.

-Balyoz Davası’nda 16 yıllık hapis cezası onay-
lanan Deniz Albay Haldun Ermin tedavi için 
gittiği  GATA’dan firar etti.

-NESA ’nın ilk grup astronotlarından Scoot 
Carpehter 88 yaşında öldü.

-Kıbrıslı şaid,yazar Beher Hakkı Hakeri öldü.

13 Ekim: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hac 

-Polisiye romanları ile tanınan Amerikalı ya-
zar Tom Claney öldü.

-Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Nuri Kodamanoğlu Ankara’da öldü.

-Ergenekon davasında 12 yıl 6 ay hapse mah-
kum olan ve tahliye edilen CHP Zonguldak 
Milletvekili Prof.Dr. Mehmet Haberal 
TBMM’de yenim ederek göreve başladı.

3 Ekim : Hindistan’da  işçi taşıyan bir minibüs 
ile kamyonun çarpışması sonucu 28 kişi haya-
tını kaybetti.

-Fethiye Belediye Başkanı Cahit Ünal öldü.

4 Ekim: Afrikalıları taşıyan mülteci teknesi 
İtalya açıklarında battı. Kazada 114 kişi haya-
tını kaybetti.

-Çin’in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde  1640 
kişiyi eşekarısı soktu. Olayda 42 kişi hayatını 
kaybetti.

-Hindistan’da eski Demiryolları Bakanı 
Rashtriya Janata Dal yolsuzluk yaptığı suçla-
ması ile 5 yıl hapis cezasını çarptırıldı.

-Cumhuriyet tarihinin ilk balerinlerinden 
Kaya İlhan  87 yaşında İstanbul’da öldü.

-Dünya basketbolunun unutulmaz isimlerin-
den Rus Sergei Belov öldü.

-Nijerya’nın başkenti Lagos’ta bir yolcu uçağı 
düştü. Kazada 11 kişi öldü.

-Eski Bingöl  milletvekili İlhami Binici 
Ankara’da öldü.

5 Ekim :ABD ve Fransız kuvvetlerine karşı 
zafer kazanan Vietnam ordusunun efsanevi 
komutanı General Nguyen Giap 102 yaşında 
öldü.

6 Ekim :Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm  
Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. 
Eriman Topbaş Ankara Bolu yolunda  meyda-
na gelen trafik kazasında hayatını kaybetti,

7 Ekim: Meksika’da gösteri sırasında kontrol-
den çıkan “canavar kamyon” 13 kişinnin ölü-
müne sebep oldu, 80 kişi de yaralandı.

-Yargıtay Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri 
Güneş’in 8 yıl, 9 ay hapis cezasını onayladı.

8 Ekim: “Bid’at ve Batıl İnançlar Ansiklopedisi” 
isimli eserin yazarı Abdülcelil Candan öldü.
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27 Ekim: İran-Pakistan sınırındaki çatışma-
da öldürülen 16 askere karşı misilleme yapan  
İran, hapishanede  bulunan 16 isyancıyı idam 
etti.

28 Ekim: ABD’li rock müziği sanatçısı, 
gitarist,besteci Lou Reed öldü.

-Gürcistan’da Cumhurbaşkanlığın seçimini 
Giorge Margvelaşvili kazandı.

-Tiyatro sanatçısı Tomris Oğuzalp öldü.

29 Ekim: Asrın projesi olan Marmaray 
Cumhurbaşkanı Başkanı Abdullah Gül, TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek,Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. 
Mehmet Görmez, Japonya Başbakanı Shinzo 
Abe ,Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul 
B.Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve çok 
sayıda milletvekilinin katılımı ile hizmete açıl-
dı.

-Yargıtay Onursal Başkanı Orhan Özgürel öldü.

30 Ekim:Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, 
gazete Nurcihan Kesim İstanbul’da öldü.

-Kenya’da yolcu otobüsü ile trenin çarpışması 
sonucu 10 kişi öldü.

-Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanı Ali 
Rıza Uzuner Ankara’da öldü.

-Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. 
Şamil Işık öldü.

-Hindistan’da bir yolcu otobüsünün yanması 
sonucu 42 kişi hayatını kaybetti.

31 Ekim :Pembe Panter filmlerinin ünlü İngiliz 
oyuncusu Graham Stark öldü.

-Hukukçu Prof.Dr. Şeref Ünal öldü.

 Kasım

1 Kasım :AK Parti Konya Milletvekili Gülay 
Samancı, K.Maraş Milletvekili Sevde 
Beyazıt Koşar, Denizli Milletvekili Nurcan 
Dalbudak, ve  Mardin Milletvekili Gönül Bekin 
Şahkulubey, başörtülü olarak TBMM Genel ku-
ruluna katıldı.

-İnönü Stadı, Ali Sami Yen Stadı ve Lütfi Kırdar 
konferans salonunun mimarı Fazıl Aysu öldü.

-Kamerun’da meydana gelen sıtma salgınında 

farizasını yerine getirmek üzere S.Arabistan’a  
gitti.

-Peru’da yolcu uçağı nehre düştü. Kazada 50 
kişi hayatını kaybetti.

14 Ekim :Hindistan’da tapınak ziyareti sıra-
sında meydana gelen izdihamda 109 kişi ha-
yatını kaybetti.

15 Ekim :Mimarlar Odası eski İstanbul Şubesi 
başkanı ve gazeteci Oktay Ekinci İstanbul’da 
öldü.

17 Ekim :Eski Şanlıurfa Milletvekili Bekir 
Sami Karahan öldü.

-Türkiye’nin önde gelen ekonomistlerinden 
Ali İhsan Gelberi öldü.

-Bayram tatili sırasında yurtiçinde  meydana 
gelen kazalarda 104 kişi öldü. 535 kişi de ya-
ralandı.

18 Ekim :Yemen’de bir askeri üsse bomba 
yüklü araçla yapılan saldırıda 10 asker öldü. 15 
asker de yaralandı.

-Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim 
üyesi Prof.Dr. Haluk Demiryürek öldü.

19 Ekim: Eski Gazeteciler Sendikası Başkanı 
Hasan Yılmaer İstanbul’da öldü.

-İsrail’de ilk kez Merkez Bankası Başkanlığına  
bayan  Karnit Fluğ’ atandı.

-ABD tarihinde seçilmiş ilk Müslüman mil-
letvekili  olan Pakistanlı asıllı Sağhir “Sggy” 
Tahir öldü.

-Beyrut’ta kaçırılan THY pilotları Murat 
Akpınar ile Murat Ağca diploması ve takas 
operasyonu ile serbest bırakıldılar.

20 Ekim: Bursa’da  kestane şekeri “Kafkas”ı 
imal eden şirketin sahibi Atilla Tatveren öldü.

-Belçika’da sivil paraşütçüleri taşıyan uçak 
düştü.Kazada 11 kişi öldü.

 21 Ekim :İran-Pakistan sınırında meydana ge-
len çatışmada 6 İran askeri öldürüldü.

-Nijerya’da ordu ile militanlar arasında mey-
dana gelen çatışmada 74 kişi öldürüldü.

22 Ekim: Trabzon’un efsanevi futbolcuların-
dan teknik direktör Kadir Özcan öldü.

26 Ekim: Askerlik süresini 15 aydan 12 aya in-
diren yasa yürürlüğe girdi.
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13 Kasım: Filipinlerde meydana gelen tayfun-
da mağdur olanlara  yapılan yardım sırasında 
izdihamdan 8 kişi hayatını kaybetti.

-Türkiye Spor Yazarları Derneği kurucusu ve 
eski genel başkanı gazeteci, Doğan Kolağlu 
İstanbul’da öldü.

14 Kasım: Allah’ın 99 isminin yer aldığı albüm 
çıkaran İngiliz besteci John Tavener öldü.

15 Kasım: Emekli İstanbul Merkez  Vaizi İlyas 
Vanlıoğlu öldü.

16 Kasım: Kıbrıs Rum yönetimi eski lideri 
Glafkos Klerides öldü.

-İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Kelam Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. 
Muhammed Aruşi öldü.

-Libya’da “Misrata Kartalları Tugayı” isimli si-
lahlı örgütün kalabalığa ateş açması sonucu 48 
kişi hayatını kaybetti.

-TRT Türk’te ekranlarında ilk kez türbanlı 
Feyza Tahmaz haber bülteni okudu.

17 Kasım: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,  
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı 
Mesut Barzani, Kürt şarkıcı Şivan Perver ve 
İbrahim Tatlıses Diyarbakır’da bir araya  ge-
lerek barış mesajı verdiler.Ayrıca 400 çift-
tin nikah merasimi yapıldı. Başbakan ilk kez 
Diyarbakır Belediyesini ziyaret etti. Törene ba-
kanlar, milletvekilleri ve Diyarbakır bağımsız 
milletvekili Leyla Zana da katıldı.

19 Kasım:Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur 
İstanbul’da öldü.

-Gazeteci, yazar Aytunç Altındal öldü.

-İtalya’nın Sardunya Adası’nda meyanda gelen 
hortumda 17 kişi hayatını kaybetti.

20 Kasım: Atatürk Barajı ve hidroelektrik sant-
ralı inşaatını yapan ATA Holding’in yönetim 
kurulu Başkanı Ertuğrul Kurdoğlu öldü.

-Yeditepe Üniversitesi kurucu rektörü Prof.Dr. 
Ahmet Serpil öldü.

-Eski Denizli Milletvekili Mustafa Haluk 
Müftüler öldü.

23 Kasım: Mısır’ın Türkiye Büyükelçisi 
Hüseyin Avni Batsalı “istenmeyen adam” 
ilan edildi. Türkiye de misilleme yaparak 

800 kişi hayatını kaybetti.

2 Kasım: Pakistan’da Taliban lideri  
Hekimullah Mesud, Kuzey Veziristan bölge-
sinde ABD’nin insansız hava aracı  ile öldü-
rüldü.

-Bosna-Hersek’in kuzeyindeki Priyeder şehri 
yakınlarında toplu bir mezarda 397 ceset bu-
lundu.

-Türkoloji dünyasının önemli isimlerinden 
Prof.Dr. Cem Dilçin öldü.

3 Kasım: Gazeteci Yalçın Özmen İstanbul’da 
öldü.

4 Kasım: Bolivya’nın Riberalta şehrinde mey-
dana gelen uçak kazasında 8 kişi öldü.

-Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği kurucuların-
dan, gazeteci Bilbay Eminoğlu öldü.

5 Kasım: Ş.Urfa’nın Bozova ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında  6 kişi hayatını kaybetti.

-Eski Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryiğit 
öldü.

-Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Hilmi Sabuncu öldü.

6 Kasım: Eski Yüzme Federasyonu Başkanı 
İbrahim Fahiman Akdağ öldü.

9 Kasım: Gazeteci Savaş Ay öldü.

10 Kasım: İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Yapı Üretim Dalı Başkanı 
Prof .Dr. İsmail  Hakkı Önel öldü.

-Filipinler’de meydana gelen tayfunda binler-
ce insan hayatını kaybetti.

-İran Sanayi,Ticaret ve Maden Bakan 
Yardımcısı Safder Rahmetabadi uğradığı si-
lahlı bir saldırıda hayatını kaybetti.

11 Kasım: Tayvan’da bir mağarada araştırma 
yapan 26 araştırmacıdan 8’i dev dalgalara ka-
pılarak öldü.

12 Kasım: Somali’de meydana gelen selde 100 
kişi öldü.

-Eski Başbakan Yardımcısı Dr.Atilla 
Karaosmanoğlu öldü.

-Rusya’da uzay kontrol merkezinde 2 subay 
füze yakıtından zehirlenerek hayatını kaybetti.
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- Eski İzmir Devlet Tiyatrosu müdürü, tiyatro 
sanatçısı ,yönetmen Fikret Tartan öldü.

-Orta Afrika Cumhuriyeti Kızılhaçı, ülkede iki 
gün içinde Hıristiyan-Müslüman grupları ara-
sında çıkan çatışmalarda 300 kişinin öldüğünü 
açıkladı.

8 Aralık: Kuzey Avrupa’da kar ve fırtına hayatı 
felç etti. 7 kişi hayatını kaybetti.

-Mısır’da Sabah 7 Hareketi üyesi genç kızlar, 
cunta yönetimi tarafından 11 yıl hapse mah-
kum oldu.Dünyaca büyük destek  alan kızlar 
bilahere serbest bırakıldı.

-Kolombiya’nın doğusundaki Venezuela sını-
rında pusuya düşürülen 17 asker öldürüldü. 

9 Aralık: Ergenekon Davası’ndan cezaevinde 
bulunan İzmir Milletvekili Mustafa Balbay tah-
liye oldu.

10 Aralık: Hollywood’un ünlü yıldızlarından 
Eleanar Parker öldü.

-İngiliz caz piyanisti Stan Tracey öldü.

11 Aralık: Gazeteci Kadri Bolcan öldü.

12 Aralık: Bangladeş’te  2010’da Uluslararası 
Savaş Suçları Mahkemesi tarafından yargıla-
nan ve idama mahkum edilen Cemaat-i İslami 
Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir 
Molla idam edildi.

-Halep Cezaevinde yatan 10 mahkum soğuktan 
donarak öldü.

13 Aralık: Bangladeş Cemaat-ı İslami Partisi 
Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir 
Molla’nin idam edilmesini protesto eden gös-
tericilerden 15 kişi öldürüldü.

 14 Aralık: 27  Mayıs 1960 darbesinde “Demokrat 
Parti”lilerin yargılandığı “Yassıada”nın ismi 
üçlü kararname ile “Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası” olarak değiştirildi.

   -Eski Jandarma Komutanı ve MİT Müsteşarı 
emekli Orgeneral Teoman Koman GATA’da 
öldü.

 -Sinema ve tiyatro sanatçısı Zafer Önen öldü.

-KKTC eski bakanı ve milletvekili Ümit 
Süleyman Onan öldü.

15 Aralık: Pakistan’daki en büyük Şii parti-
lerinden Vahdet’ül Müslümin Meclisi lideri 

Ankara’daki Mısır Büyükelçisi Abdurrahman 
Selahattin’i sınır dışı etti.

-Tiyatro ve sinema sanatçısı Tuncay Özinel 
öldü.

-Fransız film yönetmeni Georges Lautner 
öldü.

25 Kasım: Çin’in Şandang Eyaleti’nin Çingdao  
şehrinde sızıntı yapan bir petrol boru hattın-
da meydana gelen patlamada 55 kişi hayatını 
kaybetti.

27 Kasım: Türkiye Spor Yazarları Derneği eski 
başkanı, gazeteci, Nemci Tanyolaç İstanbul’da 
huzurevinde öldü.

Aralık

1 Aralık: Sinema oyuncusu Sevinç Pekin öldü.

-“Hızlı ve Öfkeli” filmi ile dünya çapında tanı-
nan Amerikalı aktör Paul Walker trafik kaza-
sında hayatını kaybetti.

2 Aralık: Gazeteci Hayat İlhan öldü.

3 Aralık:Yemen’de güvenlik güçleri ile silahlı 
kişiler arasında meydana gelen çatışmada 7 
kişi öldü.

-Afganistan’da Taliban militanları ile güvenlik 
güçleri arasında çıkan çatışmada 61 kişi haya-
tını kaybetti.

-Mısır’ın ünlü halk şairi Ahmed Fuad Necm 
öldü.

4 Aralık: Hizbullah’ın Lübnan’daki üst düzey 
yöneticisi Hasan el-Lakkis evinin önünde uğ-
radığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

-Kırşehir 11.Dönem Cumhuriyetçi  Köylü 
Millet Partisi Milletvekili Hayri Çaparoğlu 
öldü.

5-Fransa Gizli Servis eski Başkanı Fransız 
General Paul Aussaresses öldü.

-Tiyatro yönetmeni ve oyuncu Çetin Akçan 
öldü.

6 Aralık: Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mehmet Gölhan öldü.

-Irk ayrımcılığı ile mücadele eden Güney 
Afrika eski Devlet Başkanı Nelson Mandela 95 
yaşında öldü.
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oğlu Kaan Çağlayan,Çevre ve Şehircilik Bakanı  
Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Oğuz Bayraktar, 
Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Arslan 
ve İranlı işadamı Reza  Sarraf olmak üzere 14 
kişi tutuklandı.

-Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 
Başkanı Ramazan Akyüren ve Terör Dairesi 
başkanı Cihangir Çelik, Kaçakçılık ve Organize 
Suçlar Dairesi Başkanı Muammer Yeşilkaya 
görevinden alındı.

 -Kayseri’de Erciyes Dağı’na çıkan üniversite-
leri öğrenicileri taşıyan otobüsün devrilmesi 
sonucu 11 kişi öldü. 31 kişi de  yaralandı.

23 Aralık: Irak’ın Selahattin şehrinde bir tele-
vizyon kanalına yapılan silahlı saldırıda 3 kişi 
öldü.

-İzmir Karşıyaka ilçesi Alaybey Askeri 
Tersanesi’nde bakımı yapıldıktan sonra denize 
indirilmek istenen TCG Değirmendere isimli 
römorkun yan yatması sonucu 10 asker  haya-
tını kaybetti.

24 Aralık: Kalaşnikov’un tasarımcısı Mikail 
Kaleşnikov 94 yaşında öldü.

25 Aralık: Devrimci Sosyalist Partisi eski genel 
başkanı Şevket Doğan Tarkan İstanbul’da öldü.

-Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile İçişleri 
Bakanı Muammer Güler görevlerinden istifa 
etti.

 -Irak ordusu tarafından düzenlenen hava sal-
dırısında el-Kaide militanı 11 kişi öldürüldü.

 -Ses sanatçısı Andan Şenses İstanbul’da öldü.

 27 Aralık:İhraç talebi ile disiplin kuruluna sevk 
edilen İzmir Milletvekili Eski Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara Milletvekili 
Haluk Özdalga, İzmir Milletvekili Erdal Kalkan 
AK Parti’den istifa  etti.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen 
patlamada aralarında eski bakan Muhammed 
Şettah’ın da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Hükümette değişiklik yapıldı. Buna göre: 
Başbakan Yardımcılığına Ankara Milletvekili 
Prof.Dr. Emrullah İşler, Adalet Bakanlığı’na 
Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığına Prof .Dr.Ayşenur İslam, Avrupa 
Birliği Bakanlığına Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim, 

Allame Nasır Caferi bir saldırı sonucu hayatını 
kaybetti.

 16 Aralık:Eski  Denizli  milletvekili Mehmet 
Gözlükaya öldü.

 -Oskar ödüllü “Arabistanlı Lawrence” filmi-
nin aktörü Peter O’Tol öldü.

 -AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür 
partisinden istifa etti.

-Bangladeş’te Abdülkadir Molla’nın idamı 
sonrası  çıkan şiddet olaylarında ölenlerin sa-
yısı 30’a yükseldi.

 17 Aralık: Yolsuzluk gerekçesi ile İstanbul ve 
Ankara’da içlerinde yönetici ve ünlü kişilerin 
bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı.

 -Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde KKK’na ait  bir 
helikopter düştü. Kazada bir binbaşı, bir üs-
teğmen ,2 teknisyen başçavuş hayatını kay-
betti.

 - Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin 
Aygün Suriye’de el-Kaide yanlısı gruplar tara-
fından kaçırıldı.

18 Aralık: Güney Sudan’da Cumhuriyet 
Muhafızları örgütü ile yapılan silahlı çatışma-
da 12 kişi öldü.

 -Kahire’nin batısında bulunan Giza şehrinde 
meydana gelen trafik kazasında 15 kişi haya-
tını kaybetti.

 -Gazeteci Osman Necmi Karaca öldü.

 -Eski Ağrı Valisi Muammer Akman Çorum’da 
öldü.

19 Aralık: İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin 
Çapkın ve 11 yardımcısı görevden alandı. 
Yerine Aksaray Valisi Selami Altınok atandı.

- Eski Isparta milletvekili ve Süleyman 
Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Osman Gazi Aksoy öldü.

- Eski Kırşehir  milletvekili İsmet Ergül 
Ankara’da öldü.

20 Aralık: Emniyet Genel Müdürlüğünde 14 
daire başkanı görevden alındı.

 21 Aralık: 17 Aralıkta başlatılan Rüşvet ope-
rasyonunda gözaltına alınan başta 

İçişleri Bakanı Muammer Güler’ in oğlu Barış 
Güler’ Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın 
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KAYIPLAR

 Şenay Yüzbaşıoğlu 

 * Pop müziği sanatçısı. 1951’de İstanbul’da 
doğdu.1969’da müziğe başladı. İstanbul 
Gelişim Orkestrası’nda çalıştı. “Sev Kardeşim” 
ve “Hayat Bayram Olsa” şarkıları ile tanındı. 
İstanbul’da öldü. 

        

Metin Kaçan 

 *Romancı. 1961’de Kayseri’nin İncesu kazasın-
da doğdu. Ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşti. 
Marangozluk, kahvecilik, otomobil tamirciliği 
yaptı. 1990’da yayınlanan “Ağır Roman”ı ile 
tanındı. Boğaz Köprüsü’nden atlayarak intihar 
etti.

Eserleri:Roman: Ağır Roman (1990),Fındık 
Sekiz (1997), Harman Kapan (1999).        Hikaye: 
Adalara Vapur (2002).

Deneme: Cervantes’in Yeğeni (2004). 

    

 Gazi Hüseyin Ahmed  

 *Pakistan Cemaat-i İslami’nın lideri. 1938’de 
Hayber-Pahtunva’da doğdu. İlk eğitimini evde 
aldı. Peşaver’deki İslam Koleji’nden mezun 
oldu.Daha sonra  Peşaver Üniversitesi’nde 
coğrafya alanında yüksek lisans yaptı. Burada 
3 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı.Pakistan 
İslami Talebe Cemiyeti’ne katıldı.1970’de 
Cemaat-i İslami’ye üye oldu. Peşaver şubesi 
başkanı seçildi. Cemaat-i İslami’de sekreter-
lik ve Hayber-Pathtunva Amirliği görevinde 
bulundu.1978’de Genel Sekreterliğe getirildi. 
1987’de Pakistan Cemaat-i İslami’nin başına 
geçti. 1992, 1994, 1999 ve  2003’te 4 kez daha 
seçildi.2013’de öldü.

Alev Suriri

*Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.1931’de 
İstanbul’da doğdu. 200’ü aşkın sinema filmin-
de rol aldı.Televizyon dizilerinde de oynadı. 
Çılgın Yenge, Kaldırım Serçesi ve Halide isim-
li unutulmaz tiyatro eserlerinde başarılı oyun-
culuklar sergiledi İstanbul’da.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Fikri Işık, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına İdris Güllüce, 
Ekonomi Bakanlığına Nihat Zeybekçi, Gençlik 
ve Spor Bakanlığına Akif Çağatay Kılıç, İçişleri 
Bakanlığına Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Lütfi 
Elvan atandı.

-Danıştay 10 Dairesi “Adli Kolluk 
Yönetmeliği”nde yapılan değişikliği iptal etti.

28 Aralık: Yemen’in Hadramat şehrinde in-
sansız hava aracı ile yapılan saldırıda 6 kişi 
öldü.

-Antalya’nın Alanya ilçesinde bir aracın dev-
rilmesi  sonucu  5 işçi öldü. 

-Hindistan’ın güneyinde bir yolcu treninde çı-
kan yangında 23 kişi hayatını kaybetti.

Antalya ve çevresinde 6 büyüklüğünde dep-
rem meydana geldi.

29 Aralık:  Eski Adalet Bakanı Ahmet 
Kahraman İzmir’de öldü.

30 Aralık: Rusya’da tren istasyonu ve troley-
büse yapılan intihar saldırısında 15 kişi öldü. 
20 kişide yaralandı.

-Merkezi New York’ta bulunan “Gazetecileri 
Koruma Komitesi”, 2013 yılında Suriye’de 28, 
Irak’ta 10, Mısır’da 6 gazetecinin öldürüldüğü-
nü açıkladı.

-Rusya’da 27 yaşındaki dünya şampiyonu gü-
reşçi Beşik Kuduhhov trafik kazasında hayatı-
nı kaybetti.

-Türk müziğe sanatçısı, koro şefi Dr. Ayhan 
Sökmen öldü.

       -Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem 
görevinden alındı, yerine yüksek müşavir 
Kenan İpek atandı.

 -Türkiye’de tutuklanan Reza Sarrab’ın ortağı 
olduğu iddia edilen Babek Zennaci İran’da tu-
tuklandı.

31 Aralık: Ergenekon Davası kapsamında tu-
tuksuz olarak yargılanan Em.Orgeneral Kemal 
Yavuz İstanbul’da öldü.

 -AK Parti Burdur Milletvekili  Mehmet Hami 
Yıldırım partisinden istifa etti.

Şair Güzide Gürpınar Taranoğlu Ankara’da 
öldü.
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Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. 1969’da 
“Kurtuluş Dönemi Osmanlı Toplumunun 
Siyasal Yapısı” başlıklı çalışmasıyla dokto-
ra 1974’de “Demokrasi Teorisi” başlıklı çalışma-
sıyla doçent, 1982’de de profesör oldu. İstanbul 
Üniversitesi’nin yanı sıra başka üniversitelerde 
ders verdi. ABD ve  Almanya’da  kaldı.İstanbul 
Üniversitesi’nin İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü başkanlığını 
yürüttü. Bilgi Üniversitesi’nde Yönetim Kurulu 
üyesi oldu. Cumhuriyet ile Bugün gazetesinde 
günlük yazılar yazdı. Tedavi gördüğü  Çapa Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde öldü.

Eserleri: Osmanlı Toplumunun Siyasi 
Yapısı, Ne Oldu Bize, 68’li Olmak, Arayış, 
Aslan Sosyal Demokratlar, Bilmek veya 
Bilmemek, Cumhuriyet ve Laiklik, Demokrasi, 
Günümüzün Atatürkçüsü, Düşünce 
Parlamentosu, Hoşgörü ve Uzlaşma, Kelaynak 
Kuşları, Türk Demokrasi Tarihi, Üniversiteler 
ve Demokrasi, Utanç Yüzyılı, Üniversiteler: 
Bitmeyen Şarkı, Vatanı Sevmek.

 

Cemil Demirsipahi 

*Türk Halk Müziği uzmanı. 1933’de 
İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldu.TRT’de görev aldı. 
Geleneksel ve batı müziği formlarında 200 den 
fazla beste yaptı. Türk Halk Oyunları adlı eseri 
Türk halk dansları konusunda en önemli kay-
naklardan birisi oldu. 2013’de Ankara’da öldü.

İsmet  Kür

 *Eğitimci, yazar.1916’da İstanbul’da doğ-
du. Şair ve yazar  Halide Nusret Zorlutuna’ 
nın kardeşi, yazar Pınar Kür’ün de annesi. 
Edirne Kız Öğretmen Okulu ve  Gazi Eğitim 
Enstitüsü Edebiyat Bölümünden mezun oldu. 
Öğretmenliğin yanı sıra inceleme, araştırma, 
hikaye, şiir  roman ve hatıra dallarında  eserler 
yazdı. Ayrıca radyo  ve tiyatro  oyunları yazdı. 
İstanbul’da öldü.

Eserleri: Anılarla Mustafa Kemal 
Atatürk,Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları, 
Almanya’daki Çocuklarımızın Başarısızlık 
Nedenleri, Anneler Sizin İçin, Çiçekler Sevgiyle 

Mehmet Ali Birand 

*Gazeteci. 1941’de İstanbul’da dünyaya gel-
di.  Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. 
Medyanın birçok kolunda çalıştı. Özellikle 
zor ve tehlikeli şartlarda yaptığı röportajla-
rıyla dünyadaki sayılı gazeteciler arasında yer 
aldı.Gazetecilik mesleğine 1964’te Milliyet 
gazetesinde başladı. 1972’de Milliyet gaze-
tesi Avrupa editörü oldu. Brüksel bürosunu 
kurdu. 1984’de Milliyet Moskova bürosunun 
kuruluşunu  üstlendi. Sabah gazetesinde köşe 
yazarlığı yaptı. 1985’de TRT’de başlayan ve 
sonraları Show TV’de devam eden kariyerinin 
altın basamağı, 32. Gün programını hazırladı 
ve son olarak Kanal D’de haber bültenlerini 
sunuyordu. İstanbul’da öldü.

Eseleri: 12 Eylül 0400 (1984), Apo ve PKK 
(1992), Demirkırat: Bir Demokrasinin 
Doğuşu( 1993-, Mehmet Ali Birand, Can 
Dündar, Bülent Çaplı, 10 Yılın Perde Arkası 
32. Gün (1995), Türkiye’nin Gümrük Birliği 
Macerası (1959-1995) (1996),1999, 12 Eylül: 
Türkiye’nin Miladı(1999), 12 Mart: İhtilalin 
Pençesinde Demokrasi (2000),Emret 
Komutanım,30 Sıcak Gün,Diyet: Türkiye ve 
Kıbrıs üzerine Uluslararası Pazarlıklar 1974-
1980, Son Darbe: 28 Şubat.

İsmet Hürmüzlü   

*Tiyatro Sanatçısı.1938’de Kerkük’te dün-
yaya geldi.Türkmen Tiyatrosunun kuru-
cuları arasında yer aldı. Ankara Devlet 
Konservatuarı Tiyatro Bölümüne girdi. Devlet 
Tiyatrolarında görev aldı. Oyunculuğunun 
yanısıra rejisörlük yaptı. Kendisinin yaz-
dığı “Ölüm Kabini” adlı oyunu ile 1992’de 
İsveç’te Onursal Ödül’e layık görüldü. 
Bir süre Devlet Tiyatroları  Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev  yaptı. Ankara’da   
öldü.

       

 Prof.Dr Toktamış Ateş 

*İktisat Profesörü, yazar.1944‘de İstanbul’da 
doğdu. Türkolog  Ahmet Ateş’in oğlu.  Vefa 
Lisesi ile  İstanbul  Üniversitesi İktisat 
Fakültesinden mezun oldu. Siyasal Bilimler 
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Prof.Dr. Mevlüt Güngör

 *Öğretim üyesi. 1949’da Karabük Eflani’de 
doğdu. İstanbul İmam-Hatip Okulu ile Bağdat 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İlahiyat 
Bölümünden mezun oldu.Lisansüstü eğitimi-
ni Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 
tamamladı.  1981’de doktor, 1984’de Suudi 
Arabistan İmam Muhammed b.Suud 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Yardımcı 
Doçent oldu.1985’de yeniden Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesine atandı. 
1988’de doçent, 1996’da da profesörlüğe 
yükseldi. Aynı fakültede  Tefsir Anabilim 
Dalı Başkanlığını yürüttü. 2006’da İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim 
Dalı Başkanı oldu.İstanbul’da öldü.

Eserleri: Cassâs ve Ahkâmu’l-Kur’ân’ı ,Fıkhî 
Tefsir Hareketi, Kur’ân Araştırmaları-1, Kur’ân 
Araştırmaları-2, Kur’ân Penceresinden İman, 
Amel, Hayat Âhiret ve Kâinât’a Bakış, Kur’an-ı 
Kerim’in Hz. Peygamber’in Sünnetine Verdiği 
Değer. 

Prof.Dr. Prof.Dr. Ahmet Uğur 

*Emekli öğretim üyesi.1944’de Kayseri’nin 
Akkışla İlçesi’nde doğdu. Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nden 1966’da mezun 
oldu.İslam Tarihi alanında doktora yap-
mak üzere  İngiltere’ye gitti. İskoçya’da 
Edinburgh Üniversitesi’nde doktorası-
nı tamamladı.1985’de Erciyes Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’ne Profesör  olarak tayin 
edildi. İlahiyat Fakültesinde İslam Tarihi 
ve Sanatları Bölümü Başkanlığı, Fakülte ve 
Yönetim Kurulu üyeliği, Yayın Kurulu Başkan
lığı, Erciyes Üniversitesi senato üyeliği, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Atatürk İlkeleri 
ve İnkılapları Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
görevlerinde bulundu.

Prof.Dr. Gökhan Budak 

*Bayburt Üniversitesi Rektörü.1968’de 
Erzurum’un Olur ilçesinde doğdu. 1989’da 
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Fizik Bölümü’nden mezun oldu. 1990’da bi-
tirdiği bölüme araştırma görevlisi olarak atan-

Büyür, Yaşamak, Onuncu Sigara,Kocaman 
Bir Örümcektir Zaman, 99. Kat Şiirleri, 
Bilinmeyene Yolculuk, Coşkun’un Serüveni, 
Eski Ev, Mavi, Sokak Köpeği, Mavi,Yeni 
Dostlar Arasında,Yarısı Roman, Yıllara mı 
Çarptı Hızımız.

Prof.Dr. Ahmet Mete Işıkara 

*Deprem uzmanı. Jeofizikçi. 1941’de  
Mersin’de doğdu. Mersin Lisesi ile İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi jeofizik bölümün-
den mezun oldu. Mezun olduğu bölüme asis-
tan oldu. 1985’de Boğaziçi Üniversitesi’nde 
göreve başladı. Profesörlüge yükseldi. İstanbul 
Rasathanesi’nde müdür yardımcılığı ve da 
müdürlük yaptı.1999 Gölcük depremi sonra-
sında aktif çalışmaları ile tanındı. İstanbul’da 
öldü.

Dr.Burhan Doğançay 

 *Ressam. 1926’da İstanbul’da doğdu. Ankara 
Üniversitesi Hukuk  Fakültesi’nde okudu. 
Daha sonra Paris’te  ekonomi doktorası yap-
tı. Üniversite yıllarında  babası ressam Adil 
Doğançay’ın teşvikiyle resim çalışmalarına 
başladı. 1961'de, 22. Devlet Resim ve Heykel 
Sergisi’ne beş resmi kabul edildi. 1962’de New 
York’a gitti. 1975'te 114 ülkeyi kapsayacak  
“Dünya Duvarları” fotoğraf projesine başladı. 
Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı desteği ile 2001’de 
ilk Retrospektif Sergisi’ni Dolmabahçe 
Sarayı’nda açtı. 2003’de ”Hat Sanatına Saygı” 
isimli çalışması, Brüksel’deki yeni Avrupa 
Parlamentosu Binası’na asıldı.

               

Prof.Dr. Himmet Karazeybek

Öğretim üyesi, şair. 1949’da Denizli’nin Çal il-
çesinde doğdu. 1975’te Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ş.Urfa Harran 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev 
yaptı. Bölüm Başkanlığı görevinde  bulundu. 
Şanlıurfa’da görev yaparken, ‘Ben seni Urfa’da 
sevdim’ şiiri ile tanındı. Daha sonra Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde  öğre-
tim üyeliği yaptı. 1983’de Almanya’da Juvenil 
Diabet Hizmet Ödülü aldı. Emekli  olduktan 
sonra Antalya’ya yerleşti ve burada öldü.
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Necdet Menzir  

*Ulaştırma eski Bakanı.1945’de Bursa’da doğ-
du.Ankara Polis Akademisi’ni bitirdi. Ordu, 
Denizli, Diyarbakır ve Olağanüstü Hal Bölge, 
Kocaeli ve İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü 
yaptı. 20. Dönem İstanbul Milletvekili  olarak 
meclise girdi. 1997-1998 yıllarında Ulaştırma 
Bakanlığı görevinde de bulundu. İstanbul’da 
öldü.

Mustafa Kara 

*Yönetici.1956’da Trabzon’un Maçka ilçe-
sinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldu. İçişleri 
Bakanlığında görev aldı.  Ardeşen ve Arguvan 
Kaymakamlığı, Erzincan Vali Yardımcılığı, 
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, Mülkiye 
Başmüfettişliği, Personel Genel Müdürlüğü, 
Giresun ve Kastamonu Valiliği ile merkez vali-
liği görevlerinde bulundu.

Tekin Akmansoy 

 *Sanatçı. 1924 ‘te Denizli’nin Sarayköy ilçe-
sinde doğdu. Ankara Atatürk Lisesi ile Ankara 
Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. 
Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak gö-
reve başladı. Uzun yıllar çeşitli tiyatrolarda 
görev aldı.Meddah geleneğinin sürdürücü-
lerinden biri oldu. TRT’nin yapmış olduğu 
“Meddah” dizisinde tek başına birçok tipi 
canlandırdı.1969’da Kıbrıs’a bir Türk tiyatro-
su kurmakla görevlendirdi. Orada Kıbrıs Türk 
Tiyatrosu olan “İlk Sahne’yi kurdu.TRT’de 
çok uzun süre yayınlanan “Kaynanalar” di-
zisini yaptı.  “Devlet Sanatçısı” unvanı aldı.
İstanbul’da öldü.

Dr.Hacı Duran Gökkaya 

*Yönetici. 1955’de Kahramanmaraş’ın Göksun 
ilçesinde doğdu. 1980’de Ankara İktisadi 
Ticari İlimler Akademisi’nde lisans, 1992 yı-
lında Gazi Üniversitesi’nde kamu yönetimi 
lisans üstü, 2006’da da Azerbaycan Devlet 
İktisat Üniversitesi’nde iktisat doktorasını ta-
mamladı. Devlet İstatistik Enstitüsü, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, Türkiye Şeker 

dı. 1996’da yardımcı doçent, 2000’de doçent 
ve 2006’da Atom ve Molekül Fiziği Anabilim 
Dalında profesör oldu. X-ışını Flüoresans 
Spektroskopisi, Atom ve Moleküllerin 
Kuantum Mekaniksel Hesaplamaları ile 
Monte Carlo Simülasyon Tekniği konuların-
da bugüne kadar 60’dan fazla SCI kapsamın-
daki dergilerde bilimsel makalesi yayınlandı. 
Yurtiçi ve yurtdışındaki sempozyumlarda 
bildiri sundu. Atatürk Üniversitesi Deprem 
Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 
ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör 
Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2012’de 
Bayburt Üniversitesi Rektörlük görevine atandı.

 Cemal el-Benna (1920 -2013)

*Mısırlı yazar.1920’de Kahire’de doğ-
du. İhvan-ı Müslümin Teşkilatının ku-
rucusu Hasan el- Benna’ nın kardeşi. 
İşçi Üniversitesi’nde ders verdi. Arap İş 
Örgütü’nde uzman olarak çalıştı. Yüzden fazla 
eser yazdı. Müslüman Kardeşler Teşkilatı’na 
muhalif tavırları ile tanındı. Kahire’de öldü.

Ferdi Özbeğen 

*Sanatçı.1941’de İzmir’de doğdu.  İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okudu. 
Alaturka ve taverna tarzı şarkılar söyledi. 
1965’de Hürriyet gazetesinin Altın Mikrofon 
Yarışması ile tanındı. Yaşadıkça, Bir Sır Gibi 
ve  Seviyorum Degcesine albümleri büyük ilgi 
topladı. 26 albüm hazırladı. İstanbul’da öldü.

Bilgin Yazıcıoğlu 

*Hukukçu.1937’de Bursa Karacabey’de doğdu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu.1962’de Ankara Barosu’na kaydol-
du. Ankara Barosu genel sekreterliği, Barolar 
Birliği Ankara delegeliği, Gençlerbirliği ge-
nel sekreterliği görevlerinde bulundu.Türk 
Hukukçular Birliği’nin kurucuları arasında 
yer aldı. Başkanlığını yürüttü. 1988-94 arası 
0YAK Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Rahmetli 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın avukatlığını 
üstlendi.Ankara’da öldü.



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 351

Eserleri: İhtimalen (1993), Seferi 
(1998),  Neremdesin Beni Üzenler (2001) 
ve Beni Yutkunmaya Sevk Eden Bir Erkeklik 
Hali Sezdim (2003).

Müslüm Gürses 

*Halk Müziği Sanatçısı. 1953’te Şanlıurfa’nın 
Halfeti İlçesi’nin  Fıstıközü Köyünde doğdu. 
Şarkıcılığa 1965’te küçük yaşlarda  Adana’da 
bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek başladı. 
Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı.Daha son-
ra  TRT Çukurova Radyosu’nda her hafta türkü 
söyleyerek ünlendi. İstanbul’a yerleşerek mes-
leğini burada sürdürdü. Televizyon programla-
rı yaptı.Filmler çevirdi.Ödüller aldı.İstanbul’da 
tedavi gördüğü hastanede öldü.

Muammer Turan 

*Yönetici, hukukçu. 1925’de Bolvadin’de doğ-
du. İlk ve ortaokulu Bolvadin’ de liseyi  ise 
Afyon’da bitirdi.  Siyasal Bilgiler Fakültesi’ 
ni parasız yatılı olarak okudu. Ayrıca Hukuk 
Fakültesi ile Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi 
Enstitüsü’nden mezun oldu. Afyon İsçehisar’ a 
Bucak Müdürü olarak atandı.Uşak’ın son kay-
makam vekili oldu. Akşehir Kaymakamı iken 
Danıştay’a geçti. Danıştay da tetkik hakimli-
ği, kanun sözcülüğü ve üyelik yaptı. 1982’de 
Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine seçildi. 
Yüce Divan sıfatı ile, beş bakan ve sayısız üst 
düzey yöneticinin mahkemesine üye olarak 
katıldı. Anayasa Mahkemesi üyeliğine ek ola-
rak üç yıl Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı 
yaptı.1990’da yaş haddinden emekli oldu. 
Ankara’da öldü.

Süleyman Sırrı Kırcali

*Hukukçu. 1927’de Manisa’nın Akhisar ilçesin-
de doğdu.  Haydarpaşa Lisesi ,Ankara Siyasal 
Bilgiler Okulu ve Ankara Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. İzmir Maiyet Memurluğu, İzmir 
Hukuk İşleri Müdür vekilliği, Kınık Turanlı 
ve Bergama Zeytindağı Bucağı Müdürlüğü ile 
Seferihisar ve Manavgat kaymakam vekilli-
ği yaptı.1954’te Akçakale Kaymakamı oldu. 
1955’te Danıştay üye yardımcılığı, Danıştay 

Fabrikaları A.Ş.’de çalıştı. 2003’de TETAŞ’a 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı ola-
rak atandı.Ankara’da  öldü.

Ahmet Sadullah Veren 

 *Yönetici.1922’de İstanbul’da doğdu. 
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden me-
zun oldu. İçişleri Bakanlığında görev aldı.. 
Kocaeli Maiyet Memurluğu, Mecitözü, Posof, 
Taşköprü, Devrekani kaymakamlıkları ve 
Mülkiye Müfettişliği, Siirt, Giresun, Malatya 
ve Kastamonu Valilikleri yaptı.1982’de Merkez 
Valisi iken emekli oldu. Ankara’da öldü.

Enver Ören 

*Yönetici.1939’da Denizli’de doğdu.İlk ve 
orta öğrenimini Denizli’de tamamladı. Kuleli 
Askeri Lisesi’nde okudu.İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi’nde lisansını bitirdi. Kazandığı 
NATO bursuyla, 1961’de mesleki çalışmalar 
yapmak üzere Napoli’ye gitti. Dönüşünde 
bir müddet öğretim görevlisi olarak çalıştı. 
1970’de akademik hayattan ayrılarak gazete-
ciliğe başladı. Hakikat gazetesini kurdu. Daha 
sonra gazetenin adını Türkiye  olarak değiştir-
di. Basın yayın dışında birçok alanda faaliyette 
bulundu.  İhlas Holding’te uzun yıllar yönetim 
kurulu başkanlığı yaptı.İstanbul’da öldü.

Osman Gidişoğlu 

*Tiyatro sanatçısı. 1945’de Manisa’da 
doğdu. Manisa Halkevi’nde tiyatro-
ya başladı.1965’de  Ankara Devlet 
Konservatuarı’na bir yıl devam etti.Ankara 
Devlet Tiyatroları’nda profesyonel tiyatro ha-
yatına başladı.Birçok sinema, dizi ve tiyatro 
oyununda rol aldı. Dizi ve filmlerde seslendir-
me yaptı. İstanbul’da öldü.

Salih Ecer  

*Şair, yazar.1954’te Ankara’da doğdu. 2001’de 
Fransa’da,”yaşayan dünyanın en iyi sekiz şa-
iri” arasın da seçildi. Paris George Pompidou 
Kültür Merkezi’nde Fransızcaya çevrilen şiir-
lerini okudu. İstanbul öldü.
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 Selahattin  Erköse 

 *Udi,bestekar. 1929’da Bursa’da doğdu.Tahsil 
hayatını İstanbul’da sürdürdü.Tanınmış udi 
Şaban Erköse’den aldığı ud dersleriyle sanat 
hayatına  başladı. 1952’de Ankara Radyosu’nda 
göreve başladı.1960’da İstanbul Radyosu’na 
geçti. 50 den fazla  şarkı  ve saz eserleri bestele-
di. İstanbul’da öldü.

  

 İsmet Bozdağ  

*Yazar. 1916’da Bursa’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik 
Enstitüsünden mezun oldu. Memuriyet, ga-
zetecilik ve oyun yazarlığı yaptı. Daha sonraki 
dönemlerde araştırmacılığa yöneldi ve eserler 
yazdı.İstanbul’da öldü.

Eserleri:Gönderilmemiş Mektuplar, 
Üç Mum Yandı,Başvekilim Menderes, 
Sultan Abdülhamid’in  Hatıra Defteri, Atatürk 
ve Eşi Latife Hanım, Bitmeyen Devlet Kavgası 
Atatürk İnönü Bayar Çekişmeleri, Atatürk’ün 
Sofrası, Demokrat Parti ve Ötekiler, Kemal 
Tahir’in Sohbetleri, Atatürk’ün Anıları, Üçüncü 
Çözüm, İşte Japon Modeli, Sovyet Marksizmi, 
Çin Marksizmi ve Türkiye Gerçekleri, Osmanlı 
Devlet ve Toplum yapısı, Bir Darbenin 
Anatomisi/ 27 Mayıs İhtilali, Demirkırat 
Aldatmacası, Değişim Şafağı, Mustafa 
Suphi’yi Kim Öldürdü?, Osmanlıların Son 
Kahramanları, Abdülhamid’in Eşi Pesendun 
Hanım’ın Anıları, Beyaz Arılar, Atatürk’ün 
Avrasya Devleti.

Prof.Dr. Metin Lokmanhekim 

*Yönetici.1934’de Van’da doğdu. Mersin 
Lisesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Makine 
Fakültesi’nden mezun oldu.Aynı fakültede 
asistanlık yaptı. Amerika’da doktorasını ta-
mamladı. Başbakan Baş Danışmanlığı ve Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayi Yönetim Kurulu üye-
liği ve Genel Müdür vekilliği yaptı. Amerikan 
-Türk İlim Adamları Birliği, Savunma Sanayii 
İmalatçılar Derneği ve Avrupa Savunma 
Sanayi Grubunun da bulunduğu kuruluşlarda 
yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1990-2000 yıl-
larında Amerikan - Türk İlim Adamları Birliği 

kanun sözcülüğü  görevlerinde bulundu. 
Mülkiyeliler Birliği Başkanı, Danıştay üye-
si oldu. 1981’de Danışma Meclisi Manisa 
Üyesi seçildi. 1988’de Danıştay Başkanı 
oldu.1990’da  bu görevden emekliye ayrıldı.

Hüseyin Köroğlu

*Yazar,eğitimci.1922’de Konya’nın Karatay 
ilçesinde doğdu. Konya Lisesi ile İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi ve Yüksek Öğretmen 
Okulu Matematik ve Fizik Bölümünden me-
zun oldu. 1945’de Balıkesir’de öğretmenliğe 
başladı. 1946’da Cebir Uygulama kitabını ya-
yımladı. 1950’de Konya Lisesi’ne Matematik 
öğretmeni olarak tayin edildi. Enstitünün 
kurucu müdürü oldu. Eğitim kitapları ek-
sikliğinin giderilmesi için Fen Yayınevi’ni 
kurdu. Ardından Mekanik Kitabı’nı yayım-
ladı. Fizik mekaniğinin bir uygulaması ola-
rak 1954’de Konya’da ilk çamaşır makinesini 
üretti. 1970’de Ankara Üniversitesi’nde Fizik 
Öğretim Görevlisi oldu. Konya Mimarlık ve 
Mühendislik Akademisi’nde fizik dersleri ver-
di. 1975’de emekli oldu.  Çeşitli gazetelerde 
yazıları yayınlandı. Konya’da öldü.

Eserleri: Konya Lisesi Tarihi, Türk Edebiyatı 
Tarihi (5 cilt), Konya ve Anadolu Medreseleri .

Kenan Seyithanoğlu  

*Türkolog, yazar, şair.1937’de Maraş’ta doğ-
du.Maraş İmam-Hatip Lisesi ile İstanbul 
Üniversitesi Türkoloji Bölümünden me-
zun oldu. İstanbul müftülüğünde mu-
rakıp olarak çalıştı. 1972’de Atatürk 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde 
Türkçe-Kompozisyon okutmanı olarak gö-
rev yaptı. 1973’de  İstanbul’da yayıncılı-
ğa başladı. “Doğuştan Günümüze İslam 
Tarihi” projesini gerçekleştirdi. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde 
Osmanlıca öğretim görevlisi olarak çalıştı 
Gençliğinde Maraş’ta muhafazakâr kesimin ilk 
derneğini kurdu. Adım gazetesi, Asım ve Dört 
Mevsim Maraş dergisini çıkardı. İstanbul’da 
öldü.
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Sözlüğü, Atatürk ve Sanat, İsrail ve Siyonizm 
Kıskacında Türkiye, Türk Mutfağında Tatlı 
ve Pastalar Ansiklopedisi, Türk Yemekleri 
Ansiklopedisi, Türkiye’de Din ve Vicdan 
Hürriyeti, Alparslan Türkeş- Olaylar Belgeler 
Hatıralar ve MHP, Çeçenler, Çağımızın Gerçek 
Kahramanları, Halk İnanışları Büyü, Sihir-
Tılsım-Cin Çarpması, Şifalı Bitkiler ve Şifalı 
Sular Ansiklopedisi, Tarihin Işığında Ermeni 
Dosyası, Türk Kültürü ve Medeniyeti, Türkler, 
“Tarihe Hükmeden Millet, Yunus Emre, 
Hz. Muhammed İki Cihan Güneşi Sevgili 
Peygamberimiz.

Metin Serezli

*Tiyatro sanatçısı.1934’de İstanbul’da 
doğdu.  İstanbul Üniversitesi’nde okudu.
Tiyatro ve sinema dünyasına ilk adımını 
İstanbul Üniversitesi’nde attı. 1954’te İstanbul 
Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu’nda amatör 
olarak oyunculuğa adım atıldı. 1971’de Çevre 
Tiyatrosu adı ile kendi tiyatrosunu kurdu. 
Birçok sinema filminde ve tiyatro oyununda rol 
aldı. Ayrıca yönetmenlik de yaptı, ödüller aldı.
İstanbul’da öldü.

H.Rıdvan Çongur 

*Yazar,şair.1932’de Bilecik’te doğdu.Eskişehir 
Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’ne de-
vam etti.1958’dei Ankara Radyosu’nda gö-
rev aldı. Yayın Takipçiliği, İl Radyoları ve 
Transkripsiyon Servisinin kurucu şefliğini yap-
tı. Ankara Radyosu Spikeri oldu. Söz Yayınları 
Şefliğini üstlendi. Diyarbakır Bölge Radyosu 
Müdürlüğü, Genel Müdür Müşavirliği, Yayın 
Plânlama Dairesi Başkanlığı ve birer yıl sürey-
le, Başbakanlık Müşavirliği ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Yayın-Temsil Bölümü Yöneticiliği 
yaptı. 1982’de  emekli oldu. Anadolu, Gazi ve 
Selçuk Üniversiteleri İletişim Fakültelerinde 
Öğretim Görevlisi olarak  çalıştı. Güzel 
Konuşma, Yayımcılığa Giriş ve Konuşma 
Sanatı dersleri verdi. Türk Yurdu, Varlık, Varlık 
Şiir Yıllığı, Bugün, Milliyet, Adalet, Tercüman, 
Hergün, Ortadoğu, Türkiye, Türk Dili, Hisar, 
Karınca, Millî Kültür, Töre, Çağrı, Küçük 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 1996-
2000 yıllarında Amerikan - Türk Konseyi 
Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulun-
du. 1994’de İhlas Holding Yönetim Kurulu 
Başkan ve Genel Müdür Baş Danışmanlığı, 
İcra Kurulu üyeliği ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı, 1995’de Bilim ve Teknoloji Vakfı 
Genel Müdürlüğü, 1996’da İhlas Holding 
Enerji Grup Başkanlığı yaptı. 

*2013’de öldü.

Prof.Dr. Aydın Aybay 

*Öğretim üyesi.1929’da İstanbul’da doğdu.  
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu.1953’te aynı fakültenin Medeni 
Hukuk Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. 
1958’de doktor, 1963’te doçent ve 1973’te pro-
fesör oldu. 1979’da İstanbul Üniversitesi’ne 
bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kurulu-
şuna katıldı.1996’da emekli oldu. Maltepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurucu dekanlı-
ğına getirildi.İstanbul’da öldü.

Eserleri: Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil 
(1959), Müşterek Mülkiyette Taksim (1964), 
Borçlar Hukuku (1964), Medeni Hukuk 
Dersleri (Prof.Dr. Feyzi Feyzioğlu ve Prof.Dr. 
Ümit Doğanay ile birlikte,1973), Eşya Hukuku 
Dersleri (Prof.Dr. Hüseyin Hatemi ile birlikte, 
1981), Kat Mülkiyeti Kanunu (1985), Miras 
Hukuku Dersleri (1996).

Prof.Dr.Cemal Anadol 

*Yazar. 1933’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ 
Meslek Yüksek Okulunu bitirdi. Yazı hayatı-
na 1948’de başladı. Son Telgraf, Gece Postası, 
Hakikat, Tan, Akşam, Sabah, Tercüman, 
Türkiye, Zaman gazetelerinde; muhabir-
lik, sekreterlik, şeflik ve müdürlük yaptı. 
Tünelspor ve Güneşspor da futbol  oynadı. 
Uluslararası atletizm hakemi, basketbol ve 
voleybol milli hakemi lisanslarına sahip oldu. 
Fenerbahçe ve Galatasaray’da atletizm me-
najerliği yaptı. Basketbol Hakem Kulübü’nü 
kurdu.

*2013’de İstanbul’da  öldü.

Eserleri: Ansiklopedik Rüya Yorumları 
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Uşak ve Sivas’ta il müftülügü yaptı. Sivas İl 
Müftüsü iken 1993’te Diyanet İşleri Başkanlığı 
Başkan Yardımcısı oldu. 2002’de Bişkek 
Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği yaptı 
ve 2005’te Başkanlık vaizliğinden emekli oldu.

Şemsi Sılkım  (1923-2013)

 *Gazeteci. 1923’te İstanbul’da doğdu. Yüksek 
İktisat ve Ticaret Okulu’nda öğrenim gördü.  
Öğrenci iken Cumhuriyet gazetesinde  spor 
muhabirliğiyle gazetecilige başladı. Stad Spor’’ 
ve Sulhi Garan’ın ‘’Şutspor’’ dergilerinde 
çalıştı. ‘Fenerbahçe’ dergisi ile ilk polisiye 
dergisi ‘Kelepçe’nin yazı işleri müdürlüğü 
yaptı.1954-1961 yılları arasında Son Telgraf, 
‘’Gece Postası’’ gazetelerinde belediye, maga-
zin ve spor dallarında çalıştı.

Tercüman gazetesinde istihbarat şefliği, bele-
diye muhabirliği yaptı ve ayrıca parasız verilen 
ilk dergi ‘’İnci’’yi hazırladı.1981-1988 yılları 
arasında Sarıyer ile Şişli belediyesinin basın 
danışmanlığını yürüttü. Türkiye gazetesi’nde 
esnaf muhabiri iken Fırıncılar Sendikası ile 
Minibüsçüler Odasının da basın danışmanlı-
ğını yaptı.

 Prof.Dr. M.Said Ramazan el-Buti 

*Din adamı. 1929’da Şırnak’ın Cizre ilçesinde 
doğdu. 1933’te ailesi ile Suriye’ye göç etti. Mısır 
el Ezher Üniversitesi’nde İslam Hukuku ala-
nında doktora yaptı. Şam Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı 
ve dekan görevlerinde bulundu. Akaid’de Eş’ari 
düşüncesinin takipçisi oldu. İslam düşüncesi 
konusunda 60’a yakın kitap yazdı. İslam dün-
yasında Fıkh’us-Siyre kitabıyla tanındı.Son 
yıllarda akademik hayatı bırakarak, Şam’daki 
Emeviye Camisi’nde cuma hutbeleri verdi.Şam 
Alimleri Birliği Başkanlığı yaptı.

 Şam’da İmam Camiisinde  ders verdiği sırada 
yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Eserleri: Müslümanların Gerilemesinden 
Kimler Sorumlu?, Mezhepçilik Bid’attır, İslam 
Akaidi, Fıkh’us Siyre, Kur’an da İnsan ve 
Medeniyet, Azgın Medeniyet, Babam Molla 
Ramazan Buti’nin Hayatı, Düşünceleri ve 

Dergi, Dil, Günce, İktisat ve TRT Dergisi, 
Orkun, Türk Edebiyatı gibi dergi ve gazeteler-
de yazıları yayınlandı. Ankara’da öldü.

Eserleri:Ses, Özleştirmede Aşırı Davranılmış 
mıdır?, Dil Tartışmaları, Hukuk Dilinde 
Özleşme, Söz Sanatı-Güzel Söz Söyleme, Dil 
ve Edebiyat Tartışmaları, Edebiyat Dostlarım,  
Tevfik İleri, İlhan Geçer-50. Sanat Yılı, Ahmet 
Tufan Şentürk, Yahya Kemal Beyatlı, Doğan 
Kasaroğlu, Adnan Öztrak, Prof. Dr. Remzi 
Oğuz Arık, Orhan Şaik Gökyay (Nail Tan ile)

Refeaddin Şahin 

*Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı. 1939’da 
Samsun’un  Terme ilçesinde doğdu. Ankara 
İktisadi ve Ticari İlimleri Akademisi’nden 
mezun oldu. Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü’nde çalıştı. Ordu Milletvekili ola-
rak meclise girdi. Tarım ve Köyişleri ile Devlet 
Bakanlığı yaptı.İstanbul’da öldü. 

Ayhan Hünalp 

*Şair, yazar.1927’de Bitlis’te doğdu. Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
Türkoloji bölümünden mezun oldu.1943’te 
İstanbul Ekspres’in Ankara muhabirliğiyle ga-
zeteciliğe başladı. Ulus gazetesi, Kaynak dergi-
si, Tercüman ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
ve Şişecam Genel Müdürlüğü’nde basın müşa-
virliği yaptı.Şiir kitapları yayınladı.

Eserleri: Üç Otuz Para, Bir Martı Öttü, 
Uzak Maviler, Dağlara Giden Yollar,Küçük 
İstasyonlar, Vapur Düdükleri, Şarkısız 
Dünyaların Orkinosları. 

Mehmet Güler 

 

*Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı.1940’ta 
Isparta’nın Atabey ilçesinde doğdu. İmam-
hatip okulunu Isparta’da bitirdi. Aynı yıl 
Atabey İlçesi Onaç Camii’ne imam-hatip ola-
rak atandı. Urfa-Bozova, Ankara-Sulakyurt, 
Isparta-Senirkent ilçe müftülüklerinde görev 
yaptı. İzmir-Bornova vaizi iken İzmir Yüksek 
İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Isparta-Yalvaç 
Müftülüğüne atandı. Daha sonra Amasya, 
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Aman Analar Ağlamasın, Yaban Ellerde 
Kalanlar, Ben Meclisteyken.

Prof.Dr. Erdoğan Alkin

*Öğretim üyesi.1936’da İstanbul’da doğdu. Şişli 
Terakki Lisesi ile İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nden mezun oldu.İktisat Teorisi 
Kürsüsü’ne asistan olarak atandı.1967’de 
doçent, 1973’de profesör oldu.İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı yaptı. 
İstanbul’da öldü.

Eserlerinden bazıları: İktisat, Fiyat Teorisi, 
Gelir ve Büyüme Teorisi, Uluslararası 
Ekonomik İlişkiler.

Yaşar Güner 

*Tiyatro ve dizi sanatçısı.1943’te Rize’de doğ-
du.  Rus Dili ve Edebiyatı Eğitimi aldı. Mesleğe 
Naşit Tiyatrosu’nda  başladı. Tiyatro oyunları 
yazdı ve yönetti. Film senaryoları yazdı. TV 
oyunlarında yazar yönetmen olarak çalış-
tı. Ankara Küçük Komedi, İstanbul Yeni Sahne, 
Sivri Sinek Kabare Tiyatroları’nda, Avni Dilligil 
Tiyatrosu, Lale Oraloğlu Tiyatrosu, Ankara 
Meydan Sahnesi, Ankara Birlik Tiyatrosu, 
Yeni Ankara Tiyatrosu ve Nisa Serezli - Tolga 
Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. 
İstanbul’da öldü.

Prof.Dr. Ziyad Akkoyunlu 

 *Öğretim üyesi. Irak’ın Kerkük şehrinde doğ-
du. Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Hacettepe 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
Yüksek Lisans ve doktora yaptı. 1985’de do-
çent, 1992’de profesör oldu. Denizli Pamukkale 
Üniversitesi’nde dekan yardımcılığı yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimleri 
Anabilim dalı başkanı oldu.Ankara’da öldü.

Prof.Dr. Oktay Aslanapa 

*Öğretim üyesi. 1914’te  Kütahya’da doğ-
du. Bursa Lisesi ile İstanbul Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Milli 

Mücadelesi, Kaderin Efendisi Kim?, Gizli 
Günah, Kur’an Eğitiminin Eşsiz Metodu, 
Gençliğin Sorunları, İslam’a Davet Metodu, 
Allah’a İnanan Kızlar. 

Erhan Şimşek 

*Gümüş  hat ve takı ustası. 1938’de Amasya’da 
doğdu. Eğitimini İstanbul’da tamamladı. 
Çeşitli görevlerde bulundu. Gümüş işleme-
ciliği üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. 
Geleneksel kalıpların dışına çıkarak kendine 
özgü bir stil oluşturdu. Gümüş “Hat” ve “Takı” 
üretiminde dünyada ilk kez gerçekleştirdiği 
altı değişik buluşuyla çalışmalarını Ankara’da 
sürdürdü. Topkapı ve Yıldız Sarayı’nda kişisel 
sergi açtı. Çok sayıda sergi ve organizasyona 
katıldı. Ankara’da öldü.

Mustafa Sabri Livanelioğlu 

*Yargıtay Onursal Başkanı. Sanatçı  Zülfü 
Livaneli’nin babası. 1918’de Elazığ’da doğdu. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
1940’da mezun oldu. Adalet Bakanlığı’nda 
görev aldı. Ilgın Cumhuriyet Savcısı olarak 
mesleğe başladı.Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, 
Silifke Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, 
Amasya Cumhuriyet Savcılığı, Muğla 
Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği, 
Adalet Başmüfettişliği, Yargıtay Savcılığı gö-
revlerinde bulundu. 1962’de Yargıtay üyeliği-
ne seçildi.Yargıtay İkinci Ceza Dairesi Başkanı 
görevindeyken  1977’de Birinci Başkanvekili 
oldu.1983’de yaş sınırından  emekli oldu.
Ankara’da öldü.

Eseri: İzahlı-Mukayeseli Yargıtay Emsal 
Kararları.

Mustafa Kemal Yılmaz 

*Eğitimci, yazar ve politikacı.1921’de Aydın’ın 
Koçarlı ilçesine bağlı Cincin Köyü’nde doğdu. 
Öğretmenlik, okul müdürlüğü, orta öğretim 
genel müdürlüğü, müfettişlik yaptı.Aydın 
Milletvekili olarak  meclise girdi.

Eserleri:Toprak Soyu, Denizin Getirdiği Ölü 
Asker, Umurlu Çiçekleri, Umurlu’dan Çıktık 
Yola, Atatürk Umurlu’da, Bir Zeytin Ağacı, 
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da yeraldı. İlk Başkanı oldu. İngiltere Türk 
Dernekleri Federasyonu’nda da bir dönem 
Başkanlık yaptı.Londra Hürriyet bürosunda 
uzun bir süre çalıştı.Londra Türk Ligi ve diğer 
Spor haberlerinin  sorumlusu oldu.

-2013’de  Londra’da öldü. İzmir’de toprağa ve-
rildi.

Behzat Barış 

 *Gazeteci. 1918’de İstanbul doğdu. Tasvir-i 
Efkar gazetesinde göreve başladı. 1954’te 
Anadolu Ajansı’nın ‘Köşk Muhabirliği’ 
görevinde bulunduğu sırada, dönemin 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı yakından 
izledi.1960’larda ABD’ne gitti. New York 
Üniversitesi’nde gazetecilik üzerine yüksek li-
sans eğitimi aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından 1997’de Burhan Felek Basın 
Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.Bir dönem BM 
Muhabirleri Derneği’nde (UNCA) Başkanlık 
görevinde bulundu. Cumhuriyet gazetesi’nin 
BM Temsilciliği görevini yürüttü. New York’da  
öldü.

Ahmet Muhtar Büyükçınar 

*Din adamı. 1920’de Gaziantep’te doğ-
du.  Sığırtmaçlık, bağ bekçiliği, çerçicilik, 
kebapçılık, aşçılık, baklavacılık, marangoz-
luk, Mersin’de deniz hamallığı ve Adana’da 
birkaç mevsim ırgatlık gibi işlerle uğraştı.
Din eğitimi almak üzere Halep’e ve Şam’a 
gitti.  Bu sırada hayatını dokumacılık ya-
parak kazandı. Daha sonra  Gaziantep’te 
Şeyh Camii’ne  imam oldu.Mısır’a gitti. On 
iki yıl Kahire’de el-Ezher Üniversitesi’nde 
okuyup Usulü’d-Din Fakültesi’ni bitirdi.  
Aynü’ş-Şems Üniversitesi’nde hocalık yaptı. 
Ezher’de Yüksek lisansını tamamladı. 1962’de 
Türkiye’ye döndü. Evinde, mektepte, kurs-
larda, camilerde ders verdi. İstanbul İmam 
Hatip Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü 
ile İlâhiyat Fakültesi talebelerine Arapça ve 
İslâmî ilimler okuttu. “Divan İlmî Araştırmalar 
Müessesesini” kurdu.”Diyanet İşleri Haseki 
Eğitim Merkezi”ne tayin olundu. Burada 
Arapça, tefsir ve hadis hocalığı yaptı. 1985’ee 
yaş haddinden emekli oldu. Emekli olduktan 

Eğitim Bakanlığı tarafından Türk ve İslam 
Sanatı ihtisası yapmak üzere Almanya’ya 
gönderildi. 1943’de doktor oldu. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümüne asistan olarak atandı. 1948’de 
doçent, 1960’te Profesör  oldu. Sanat Tarihi 
Kürsüsü Başkanlığına atandı. 1963’te Türk ve 
İslam Sanatı Kürsüsü’nü kurdu. Bu Kürsü’nün 
Başkanı olarak çalıştı.Sanat Tarihi Enstitüsü 
Müdürlüğü yaptı.İstanbul’da öldü.

Eserleri: Osmanlı Devrinde Kütahya Çinileri, 
Edirne’de Osmanlı Devri Abideleri, Türk 
Sanatı, Selçuklu ve Osmanlı Halıları, Çini 
ve Minyatür Sanatı, Anadolu’da Türk Çini 
ve Seramik Sanatı, Türk Halı Sanatı, Türk 
Sanatı I, Türk Sanatı II, Yüzyıllar Boyunca 
Türk Sanatı-14.Yüzyıl, Kırım ve Kuzey 
Azerbaycan’da Türk Eserleri, Türk Sanatı, 
Osmanlı Devri Mimarisi, Türk Halı Sanatının 
Bin Yılı, Türk Sanatı ve Mimarisi (Arapça) 
,Türk Sanatı : Başlangıcından Beylikler 
Devrinin Sonuna Kadar.

Nigar Uluerer 

*Türk sanat müziği sanatçısı. 1926’da Bursa’da 
doğdu. “Alişimin Kaşları Kara’’, ‘’Ben Gamlı 
Hazan’’, ‘’Aşkımızın Sonu Yok’’, ‘’Bir İnat 
Yüzünden’’, ‘’Acı Feryat’’ adlı sevilen eserleri 
seslendirdi. “Gümüş Gerdanlık’’, ‘’Taş Plaktan 
Bugüne’’, ‘’Cilalı İbo Yıldızlar Arasında’’, ‘’Üç 
Garipler’’ adlı filmlerde rol aldı. Bodrum’da 
öldü.

Tayfun Pasa 

*Milli hakem. Spor yazarı. 1947’de İzmir 
Karsıyaka’da doğdu. Ege Üniversitesi 
İTİA Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek 
Okulu’ndan mezun oldu. Bir süre Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nda çalıştı. “Demokrat İzmir” ga-
zetesinde spor muhabirliği yaptı. 1974’te milli 
hakem oldu. Londra’da Türk Ligi’nde kısa sü-
reli hakemlik yaptı. İstanbulspor Takımı’nın 
Sorumlusu olarak yöneticilik görevini yürüttü. 
Türk Toplumu Futbol Federasyonu Yönetim 
Kurulu’nda ve Disiplin Kurulu’nda da çalıştı. 
2000’de kurulan “Avrupa Türk Spor Birliği” 
nin İngiltere Şubesi’nin kurucuları arasın-
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Ömer Faruk Günel 

*Gazeteci.1946’da doğdu. Gazetecilik mesleği-
ne 1973’te başladı.  İktisat Haber Ajansı (İKA), 
Ekonomi Basın Ajansı(EBA) Türk Haberler 
Ajansı (THA)’nda muhabir, köşe yazarlığı 
ve yöneticilik yaptı. Ekonomi Muhabirleri 
Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı.
TRT’de ekonomi programları hazırladı. Ankara 
Ticaret Odası, Vakıfbank ve Emlakbank’ın ba-
sın müşavirliğini yürüttü. İstanbul’da öldü.

Canan Yücel Eronat  

*Yazar. 1926’da Ankara’da doğdu. Eski Milli 
Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in kızı. Şair Can 
Yücel’in ikiz kardeşi. Tanpınar’dan Hasan Ali 
Yücel’e Mektuplar, Köy Enstitüsü Dünyasından 
Hasan Ali Yücel’e Mektuplar isimli derleme 
eserler hazırladı Ankara’da öldü.

Halim Spatar

*Müzik yazarı,yayıncı.1928’de Kütahya’nın 
Simav ilçesinde doğdu.İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken Türkiye 
Komünist Partisi’ne katıldı. 1950’de İstanbul 
Yüksek Tahsil Derneği’ne girdi. Dünya sosya-
list gençlik hareketlerinin bir araya geldiği 1951 
Dünya Barış Festivali’ne Türkiye’den katılan 
iki gençten biri idi. Siyasi nedenlerden  dola-
yı bir süre tutuklu kaldı. Daha sonra yayıncılık 
yaptı, eser yazdı.

Eserleri:Mektuplar-Yurtdışından-İtanbul’dan , 
eserinin yanı sıra Devlet ve Devrim, Müzik 
Neyi Anlatır eserlerini tercüme etti.

Burhan Apaydın 

*Hukukçu.1926’da Kayseri’de  doğdu. Hukuk 
Fakültesini bitirdi. 1948’de avukatlığa başla-
dı.1960 darbesinden sonra İstanbul Barosu  
yasaklamasına rağmen Adnan Menderes’in 
avukatı oldu. Yassıada duruşmalarında kar-
deşi Orhan Apaydın ile birlikte savunma avu-
katlığı yaptı.Adalet Partisi’nden Ankara mil-
letvekili  olarak meclise girdi. Daha sonra Yeni 
Türkiye Partisi’ne katıldı.1963’de Yeni Türkiye 
Partisi’nin İstanbul Belediye Başkan adayı 
oldu.1965’de politikayı bıraktı. Mesleğine geri 
döndü. İstanbul’da öldü.

sonra Yalova Esenköy’deki evinde öğrenci ye-
tiştirdi. Yalova’da  öldü. 

Eserleri: Dinimiz ve Hayatımız - Dini Suallere 
Cevaplar, Hayatım İbret Aynası (Hatıralar),  
Bütün Yönleriyle İslam İlmihali, Mutluluk 
Yolları (Hayat Kitabı I),  Mutlu Bir Aile 
Yuvası (Hayat Kitabı 2),  Görevlerimiz ve 
Sorumluluklarımız (Hayat Kitabı 3), Hayatın 
İçindeki İslâm I (İnanç Dünyamız),  Hayatın 
İçindeki İslâm II (İslâm’ın Temel ilkeleri), 
Hayatın İçindeki İslâm III (Ruhî Arınma ve 
Sosyal İlişkilerimiz). 

Hikmet Kutlu

*Din adamı. 1944’de Isparta’nın Yalvaç il-
çesi Sücüllü kasabasında doğdu. İstanbul 
İmam Hatip Okulu ile İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsü’nden mezun oldu. Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nda  görev aldı. İmamlık, vaizlik  
müftülük yaptı. Daha sonra Yozgat, Antalya, 
Denizli, Ordu ve Kocaeli il müftüsü oldu.

Prof.Dr. İhsan Tarakçıoğlu 

*Öğretim üyesi. 1929’da  Afyon’da doğdu. AÜ 
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. AİTİA 
Medeni Hukuk Kürsüne asistan olarak atan-
dı. 1965’te doktor, 1970’ee doçent, 1971’de 
profesör oldu. AİTİA Başkan yardımcılığı, 
Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görev-
lerinde bulundu. Gazi Üniversitesi  Mesleki 
Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve YÖK Denetleme 
Kurulu Üyeliği yaptı. 1997’de emekli oldu.
Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku konusunda 
çeşitli dergi ve kitaplarda yazıları yayınlan-
dı. Ankara’da öldü. Gazi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nce adına armağan kitap çıkarıldı. 
(1999).

Abdullah Güngör Gönültaş 

*Gazeteci. 1935’te  İstanbul’da doğdu.Vefa 
Lisesi ile Gazetecilik Okulu’ndan  mezun oldu.
Mesleğe 1958’de Gece Postası’nda muhabir 
olarak başladı. Daha sonraları Öncü, Milliyet 
gazetesi ve Hürriyet Haber Ajansı’nda çalıştı. 
Haber,röportaj, seri röportaj ve araştırma dal-
larında ödül  aldı. İzmir’de  öldü.
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Naim Cömertoğlu

*Emekli vali.1945’te Malatya’nın Arapgir ilçe-
sinde doğdu. Elazığ Lisesi ile  Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nden mezun oldu. Maiyet memurlu-
ğu ve kaymakamlık yaptı. Mülkiye Müfettişi 
oldu. K.Maraş, İçel,Eskişehir ve Malatya’da 
vali olarak görev aldı. İstanbul’da öldü.

Prof.Dr.Fevzi Günüç

*Hattat. 1956’da Konya’da doğdu. 1979’da 
Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nden me-
zun oldu. 1980-1986 yılları arasında Kültür 
Bakanlığı, Konya Müze Müdürlüğü, Mevlana 
Müzesi Asistanlığı görevlerinde bulun-
du. 1982’de Selçuk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde hat dersleri öğretim görevli-
si olarak çalıştı. 1986’da Selçuk Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Bölümü hüsn-i hat okutmanı 
oldu.Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi-
ni, 1991’de de doktorasını tamamladı. Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
“Sanatta yeterlilik” diploması aldı.1982’de 
Hüseyin Kutlu ile başladığı sülüs-nesih yazı 
çeşitlerinden 1993’de icazet aldı. 1993’te Türk 
İslam sanatları Anabilim Dalında yardımcı 
doçent, 2002’de Geleneksel Türk El Sanatları 
Eski Yazı Anasanat Dalında doçent ve 2007’de 
ise aynı ana sanat dalında profesör oldu.Selçuk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekan ve-
killiği görevini yürüttü. 2005’te Güzel Sanatlar 
Fakültesi GTES bölüm başkanlığı, 2007’de 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı görevini yü-
rüttü. Konya’da kuruculuğunu yaptığı Destegül 
Güzel Sanatlar Mektebi çatısı altında Gelenekli 
Türk Sanatlar faaliyetlerinin yürütülmesine 
katkı sağladı. Konya’da öldü.

Yusuf Yavuz Özcan 

*İlahiyatçı, yazar.1948’de Sinop Ayancık’ta 
doğdu. Düzce İmam-Hatip Lisesi ile İstanbul 
Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev aldı. Rize-
Fındıklı Lisesi, Kırkağaç İmam-Hatip Lisesi 
ve Gerede İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenlik  
yaptı. Emekli olduktan sonra eser çalışmaları-
na ağırlık verdi.

Yakup Tahincioğlu

*İşadamı.1933’te Mardin’de doğ-
du. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimleri 
Akademisi’nde okudu.Öğrenci iken küçük bir 
imalathane kurarak sanayi sektörüne adım 
attı. 60’tan fazla şirket, 16 fabrika, 3 otel, 2 alış-
veriş merkezi de dahil bir çok tesisi hayata ge-
çirdi. 25 yıl Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası 
Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.İstanbul Süryani 
Ortodoks Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini de yürüttü.  Mardinliler Eğitim ve 
Dayanışma Vakfı (MAREV) Başkanı oldu. 
İstanbul’da öldü. Kozlu Süryani Mezarlığı’nda  
toprağa verildi.

Eseri: ‘Tarihleri, Kültürleri ve İnançlarıyla 
Süryaniler(2011)

Şahin Gök  (1952-2013)

 *Oyuncu, yönetmen. 1952’de Siirt’te doğdu. 
‘Film Yönetmenleri Derneği’nin kurucu üyele-
ri arasında yer aldı. 1980’de ilk filmi ‘Kurban 
Olurum’u çekti. Daha sonra pek çok filmin yö-
netmenliğini üstlendi. İstanbul’da öldü. 

Yönettiği filmler: Gök Son Cellat, Drejan, Bu 
İkiliye Dikkat, Aşkım Günahımdır, Bu Şehrin 
Geceleri, Elveda Mutluluklar, Kan Çiçeği.

Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu 

*Edebiyat tarihçisi.1922’de Kayseri-Develi’de 
doğdu. İlk ve orta okulu Develi’de, Liseyi 
Kayseri’de okudu. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 
bitirdi. Bitirdiği bölüme asistan olarak girdi.  
Fuzuli-Hâfız, İki Şair Arasında Karşılaştırma 
konulu teziyle doktor (1951), Nedim’in Divan 
Şiirine Getirdiği Yenilikler teziyle doçent 
(1955), Fuzulî Farsça Divan, Edisyon Kritik 
konulu takdim teziyle de profesör oldu (1962). 
Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü Başkanlığı yaptı. 
Ankara’da öldü.

Eserleri: Fuzulî-Hâfız (1956), Nedim’in Divan 
Şiirine Getirdiği Yenilikler (1957), Fuzulî’nin 
Farsça Divanı (1962), Kitabu Mesâcid (1974), 
Fuzulî ve Türkçe Divanından Seçmeler 
(1986), Kayserili Mevlevî Şeyhi Ahmet Remzi 
Akyürek’in Hayatı ve Şiirleri (1987), Nedim 
(1988).
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Murat Öztürk 

*Akrobasi pilotu.1953’te Konya’da doğdu. 
Uzun yıllar TRT’de haber kameramanı olarak 
çalıştı. Yaptığı bir haber sonrası havacılığa me-
rak sardı. Pilot ve öğretmen pilot lisanslarını 
aldı. Uçuş yapmak üzere bir arkadaşı ile birlik-
te Büyükçekmece yanındaki tarlayı satın aldı. 
Buraya toprak pist ile küçük bir sportif hava 
meydanı  haline getirdi.  Top Air şirketini kur-
du. Hava akrobasisinde dünyadaki sayılı isim-
ler arasında yerini aldı. Ava fotoğrafçılığı ile 
de çok sayıda ödül kazandı. Adana’da katıldığı  
Hava Oyunları Festivali’nde gösteri yaparken 
kullandığı uçağın yere çakılması sonucu haya-
tını kaybetti.

Reha İsvan 

*Yazar. 1925’de İstanbul’da doğdu. Eski 
İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan’ın eşi. 
Ortaöğrenimini İstanbul’da, yüksek öğrenimi-
ni  ise Ankara’da yaptı. İstanbul’da tarım alet-
leri satan bir şirkette çalıştı. İstanbul Çağdaş 
gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 1968’den bu 
yana çeşitli dergilerde yazıları yayımlandı..12 
Eylül 1980 darbesi  sonrası Barış Davası’nda 
yargılandı. 38 ay tutuklu kaldı. Yalova’da öldü.

 Eseri:Gün Olur Devran Döner. Ayrıca cezaevi 
anıları Zeynep Oral tarafından “Yankılar” adlı 
kitapta toplandı.

İbrahim Yazıcı 

*Bursa eski milletvekili ve Bursaspor Kulübü 
Başkanı. 1948’de Bursa’da doğdu. Ticaretle uğ-
raştı.Turizm Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, Bursaspor Kulübü Başkanlığı yap-
tı. Bursa ve Muğla Milletvekili olarak meclise 
girdi.

 *2013’de Bursa’da öldü. 

Gül Yalaz (Gülseren Babür) 

*Sinema ve dizi oyuncusu.1939’da İstanbul’da 
doğdu. Asıl ismi Gülseren Babür’dür.. Tümay 
Özokur Film Reklam Ajansı’nda çalıştı. Çiçek 
Taksi ve Eyvah Kızım Büyüdü dizilerinde rol 
aldı.İstanbul’da öldü..

Eserleri: Gençlik ve Namaz, Gençlik ve Evlilik, 
Tarih Çeşmesinden Binbir Damla.

Yasin Cengiz Gökçek  

*Eski bakan.1934’te Gaziantep’in Araban il-
çesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. 
Gaziantep Milletvekili olarak meclise girdi. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı oldu. Bursa’da 
öldü. 

Tahsin Yaprak 

*Din adamı.1932’de doğdu. Dini eğitim aldı. 
Hafızlığını tamamladı. Abdurrahman Gürses 
Hocadan Kur’an ve Kıraat dersi aldı. 1966’da 
Ankara merkez vaizi olarak Hacıbayram 
Camii’nde vaaz etmeye başladı. Sayısız talebe 
yetiştirdi. Hutbelerini “Sesleniş” isimli kitapta 
topladı. Ankara’da öldü.

Mehmet Semih 

*Mizah yazarı.1952’de İstanbul’da doğdu. 
Gazeteci Emin Refik Uzman’ın oğlu. Çeşitli ba-
sın kuruluşlarında çalıştı. Bulgaristan’da yapı-
lan “Uluslararası Mizah Yarışması”nda birin-
cilik aldı. Mizahi hikayeler yazdı. İstanbul’da 
öldü.

Eserleri: Türk Mizah Hikayeleri Antolojisi, 
Umutla Yaşıyoruz Efendim, Türk Edebiyatında  
Mahlaslar,Takma Adlar Tapşırmalar ve 
Lakaplar,Gözlüklü Beyefendi.

Medet Ünlü

* İş adamı, Fahri konsolos. Türkiye’ye göç eden 
bir çeçen ailenin oğlu. K.Maraş’ın Göksun 
İlçesinde doğdu. Asıl ismi Medettullah’tır. 
Rusya’nın Çeçenistan’daki işgaline karşı yıl-
larca mücadele etti. Ankara’da ticaretle uğraş-
tı. Mevcut Çeçenistan yönetiminin hedefinde-
ki isimlerden biri oldu. Çeçenistan’ın Türkiye 
Fahri Konsolosluğu yaptı.Ankara’da bir suikast 
sonucu hayatını kaybetti. Kahramanmaraş’ın 
Göksun İlçesinde toprağa verildi.
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rerek, Fransızlara Türk edebiyatını tanıttı. 
Çevirileri ve denemeleri, Fransız ve Amerikan 
dergilerinde yayımlandı. Fransa Uluslararası 
Radyosu’nun (RFI) Türkçe bölümünün de 
uzun yıllar yöneticiliğini yaptı. Fransa’da öldü 
ve toprağa verildi.

Prof.Dr. Şerif Aktaş 

*Öğretim üyesi. 1945’te Erzincan’ın Refahiye 
ilçesine bağlı Pınaryolu Köyü’nde doğ-
du. Erzurum Lisesi ile Atatürk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden mezun oldu. Bayburt Lisesi 
ile Erzincan Ticaret Lisesinde Edebiyat 
Öğretmeni olarak çalıştı.  ‘Refik Halid Karay’ın 
Eserleri Üzerine Bir Araştırma’ adlı tezi ile 
1973’te edebiyat doktoru unvanını aldı.1981’de 
doçent,1987’de de profesör oldu. Kazım 
Karabekir Eğitim Fakültesi’nde dekanlık , 
Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi’nde rek-
tör yardımcılığı görevinde bulundu.1988-2001 
arasında Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak ça-
lıştı. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne başkan oldu.
Ankara’da öldü.

Eserleri:Edebiyatta Üslup ve Problemler, 
Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi, 
Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, 
Şiir Tahlili: Teori ve Uygulama, Refik Halit 
Karay. 

Osman Şıhlar 

*Eski  TC Merkez Bankası Başkanı.  1929’da 
Bilecik’te dünyaya geldi. İstanbul Yüksek 
Ekonomi ve Ticaret Okulu  Banka-Muhasebe 
bölümünden mezun oldu. TC Merkez 
Bankası’nda görev aldı. Bankanın  bütün ka-
demelerinde  çalıştı.1981’de  Merkez Bankası 
Başkanı oldu. 1984’de  Bonn Büyükelçiliği 
nezdinde Ortaelçi olarak  çalıştı. Sanayi 
ve bankacılık sektörleri ile özel finans ku-
rumlarında yönetim kurulu üyelikleri ve 
icra komitesi başkanlıkları yaptı.1995’te 
Başbakan Başmüşavirliği, Merkez Bankası 
Banka Meclisi Üyeliği ve Türkiye Cumhuriyet 

Prof.Dr. Ali Sevim (1928-2013)

*Öğretim üyesi.1928’de Adana’da doğdu. AÜ 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden mezun 
oldu. Dil ve Tarih,Coğrafya Fakültesi Yönetim 
ve Yayın Kurulu üyeliği,  Tarih Araştırmaları 
Enstitüsü müdürlüğü görevlerinde bulundu.  
Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı başkanı oldu. 
Ankara’da öldü.

Eserleri: Ünlü Selçuklu Komutanları, 
Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, 
Selçuklu-Ermeni İlişkileri, Suriye-Filistin 
Selçuklu Devleti ,İslam Kaynaklarına Göre 
Malazgirt Savaşı, Makaleler. 

Hayri Kozakçıoğlu 

*Eski OHAL Valisi, milletvekili. 1938’de 
Manisa Alaşehir’de doğdu.İzmir Atatürk 
Lisesi ile Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. İçişleri 
Bakanlığı’nda  görev aldı. Kaymakamlık, 
Mülkiye Müfettişliği, başmüfettiş, Erzurum, 
Adana, Sakarya ve Diyarbakır’da valilik 
yaptı.1987’de Olağanüstü Hal Bölge Valisi 
oldu. 1991’de İstanbul Valililiğine atandı. İki 
dönem İstanbul milletvekili olarak meclise 
girdi.  İstanbul’da  evinde ölü bulundu. 

Dr.Mustafa Şerif Onaran 

*Hekim,şair. 1927’de  İzmir’de  doğdu. İzmir 
Namık Kemal Lisesi ile Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde askeri öğrenci olarak eğitim 
gördü. Binbaşı rütbesi ile  ordudan ayrıldı. 
Ankara’da Yüksek İhtisas Hastanesinde  ça-
lıştı. Edebiyatla ilgilendi.Şiirleri çeşitli  sanat 
dergilerinde yayınlandı. Türk Dil Kurumu 
Yönetim Kurulu üyeliği ile Yayın ve Tanıtma 
Kolu başkanlığı görevlerinde bulunan Onaran, 
Edebiyatçılar Derneği Genel Başkanlığı yaptı.
Ankara’da öldü.

Güzin Dino 

*1910’da doğdu. 1952’de Fransa’ya yerleşti. 
Fransız Bilim ve Araştırma Kurulu CNRS’de 
çalıştı ve Doğu Dilleri Enstitüsü INALCO’da 
öğretim üyeliği yaptı. Nâzım Hikmet ve 
Yaşar Kemal’in eserlerini Fransızcaya çevi-
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Yedigün drgisi’nde yayınlandı. Daha son-
ra  Son Posta,Cumhuriyet  Tan ve Milliyet 
gazetelerinde  devam etti.,  “Üç Yirmi Dört 
Saat “ isimli  romanı ile 1977’de Sedat Simavi 
Edebiyat  Ödülünü, 1991’de ”Kurtlar” romanıy-
la da Orhan Kemal roman Armağanını kazan-
dı.İstanbul’da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.

Eserleri: Roman:Sönen Alev (1938),Yaz 
Yağmuru (1940),Ana Kız (1941),Kızıl Vazo 
(1941),Ben Vurmadım (1941), Atmaca (1944), 
Aşkın Doğuşu (1944), Kırkıncı Tepe (1945),Dar 
Yol (1949), Üç Kadının Romanı (1954), Kırkıncı 
Oda (1958),Gecenin Ucundaki Işık (1963),Güz 
Şarkısı (1966), Evli Bir Kadının Günlüğünden 
(1971), Üç Yirmidört Saat (1977), Kurtlar  
(1990), Deli Aşk (2002).

Hikaye:Jaguar (1978),Bir Hanımefendinin 
Ölümü (1981) ,Pay Kavgası (1985).

Mehmet Ali Tanyeri

*Yazar.1934’de İstanbul’da doğdu. Pertevniyal 
Lisesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 
mezun oldu.Afyon Lisesi’nde edebiyat öğret-
menliğine başladı. Balıkesir Eğitim Enstitüsü 
ile İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde gö-
rev yaptı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde  
öğretim görevlisi olarak çalıştı. İstanbul’da 
öldü.

Eserleri:Divan Üstüne Eleştiriler, Örnekleriyle 
Cumhuriyet Şiirinde Deyimler, Örnekleriyle 
Türk Halk Şiirinde Deyimler, Örnekleriyle 
Divan Şiirinde Deyimler.

Sait Maden 

*Yazar, şair,ressam, grafik tasarımcısı.1931’de 
Çorum’da doğdu.İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden 
mezun oldu. Soyut, Yazko Edebiyat, Varlık, 
Gösteri gibi sanat dergilerinde şiirleri yayın-
landı.Grafik sanatları ile ilgilendi. Tiyatro de-
korları ve sinema afişleri hazırladı. Gazetecilik 
yaptı. “Grafik Sanatçıları Derneği”nin kuru-
cuları arasında yer aldı.Başkanlığını yaptı.

Merkez Bankası Başdanışmanlığı  gö-
revlerinde bulundu. Ankara’da öldü. 
                

 Mehmet Emin Er 

*Din alimi. 1914’tee Diyarbakır’ın Çermik  
İlçesi Kalaş Köyünde doğdu. Medrese eği-
timi gördü. Bir yandan medresede okutu-
lan dersleri öğrenirken, diğer yandan Fıkıh, 
Tefsir, Ferâiz, Tecvid gibi diğer ilimleri 
de öğrendi. İcâzet aldı.  Talebe yetiştirdi. 
Isparta’da Bediüzzaman Said Nursi ile gö-
rüştü. Tasavvufta muhtelif mürşidlerin ter-
biyesinden geçti. Amelî icâzetini (halkı irşad 
izni), merhum Muhammed Saîd Seydâ el-
Cezerî’den aldı. İlim tahsilinden sonra hayatı 
boyunca ders verdi. İmamlık ve vâizlik yaptı. 
Ankara’da öldü.

Mahir Özerdem 

*Sinema sanatçısı. 1928’de İstanbul’da doğdu.
Kuleli Askeri Lisesi ve Hava Harp Okulu’nu 
bitirdi. 1950’de ordudan ayrıldı. 1951’de Yıldız 
dergisi ile İstanbul Film’in ortaklaşa düzenle-
diği yarışmada Ayhan Işık ile birlikte birinci-
lik kazandı.1951’de  Faruk Kenç’in yönettiği 
Hürriyet Şarkısı ile başlayan sinema hayatı 40’ 
,tan fazla film ile devam etti. Datça’da öldü. 

Prof.Dr.Cevdet Bayburtluoğlu 

*Arkeolog. 1934’teŞebinkarahisar’da doğdu. 
AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü’nden mezun oldu. Orientalizan Devit 
Doğu Yunan Seramiği adlı teziyle doktorasını 
verdi  1965’te doçent, 1977’de profesör oldu. 
Lykia bölgesinde Arykanda (1971-86) ve Pha-
selis (1981-85) kentlerinde yapılan kazıları 
yönetti.            

Başlıca eserleri: Khios Seramiği, Erythrai I. 
Tarih, Coğrafya, Kaynaklar, Kalıntılar,Erythrai 
II. Pişmiş Toprak Eserler,Terracottas in 
Erythrai,lykia.

Peride Celal

*Yazar, romancı. 1916’da İstanbul’da doğ-
du.  Hikaye ve roman yazdı. İlk  hikayesi 
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rasında Ürdün’ün başkenti Amman’da 
Vakıflar Bakanlığı bünyesinde imamlık gö-
revinde bulundu.Mekke Ümmü’l-Kurâ 
Üniversitesi’nde Kelâm Dalı’nda doktorasını 
tamamladı.1992’de Ş.Urfa Harran Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi’nde Yardımcı Doçent ola-
rak göreve başladı. Arap Dili ve Belâgati 
Anabilim Dalı Başkanlığı ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdür Yardımcılığı yaptı. Harran 
Üniversitesi’nde Kelâm Anabilim Dalı Başkanı 
ve  Eğitim Fakültesi Dekanlığı yaptı. Tedavi 
gördüğü Afyonkarahisar’da  özel bir hastanede  
hayatını kaybetti.

Prof.Dr. Mehmet Zeki Duman 

*Öğretim üyesi.1952’de Sivas’ın Şarkışla il-
çesinde doğdu.Kayseri İmam-Hatip lisesi ile 
Kırşehir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu.Daha 
sonra Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünü bi-
tirdi. Kırklareli İmam-Hatip Lisesi’ne meslek 
dersleri öğretmeni olarak atandı. Ardından 
Kayseri Yüksek  İslam Enstitüsü’ne tefsir asis-
tanı oldu.Bursa Uludağ Üniversitesi  Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’ne asistan olarak geçti. 
1984’de doktor, 1987’de doçent, 1993’de pro-
fesör oldu.Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı, 
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. Kayseri 
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel 
Bilimler Bölümü Tefsir Anabilim Dalı öğretim 
üyeliği yaptı. Kayseri’de trafik kazasında haya-
tını kaybetti.

Eseri: Beyan-ül Hak (3 Cilt).

Kemal Güven

*TBMM eski Başkanı.  1921’de Erzincan’da doğ-
du. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. Çeşitli yerlerde savcılık yaptı. 
Kars Milletvekili olarak meclise girdi. 1973-
1977 arasında Millet Meclisi Başkanlığı görevi-
ni yürüttü.Ankara’da öldü.

 Prof.Dr.Alparslan Işıklı (1940-2013)

*Öğretim üyesi.1940’da Amasya’da doğ-
du.Ankara  Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nden mezun oldu.Öğrencilik yılların-
da SBF’de Talebe Cemiyeti Başkanlığı da yap-

İstanbul’da öldü.

Eserleri:Şiir:Çağdaş İspanyol Şiiri Antolojisi 
1900-2000, Bir Şiir Müzesi, Gılgamış Ölümsüz 
Yaşamın İzinde, Açıl, Ey Gizem! Bütün Şiirler-
1,”Yol Yazıları Bütün Şiirler-2,Hiçlemeler 
Bütün Şiirler-3,Şiirin Dip Sularında Bütün 
Şiirler-4,”Cinayet Granada’da İşlendi, Şiir 
Tapınağı İnsanoğlunun Beş Bin Yıllık Şiir 
Serüven,Yeryüzü Şiiri İnsanoğlunun Beş 
Bin Yıllık Şiir Serüveni,Yeryüzü Destanları 
İnsanoğlunun Beş Bin Yıllık Şiir Serüveni-2, 
Mayakovski: Ben Kimim?,

Sami Uslu 

*Ekonomi yazarı.1948’de Sakarya’da doğdu. 
Darüşşafaka Lisesi ve İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Bank Express ve 
Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret (TYT) 
Bank’ın kuruluş aşamasında görev aldı, 
Global Faktörde Genel Müdürlük, Sümerbank 
Holding AŞ’de Genel Müdür Yardımcılığı, 
Türkiye Bankalar Birliği’nde Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Titibank Merkez Şube Müdürlüğü 
ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye İş 
Bankası Teftiş Kurulu Üyeliği, Galata Şubesi 
Müdür Yardımcılığı gibi görevlerde bulun-
du. Uluslararası Bankacılık, Değişmeyen 
Gündem Ekonomi, Eurobond gibi kitaplara 
imza attı. Uluslararası Bankacılık, Finansman 
Mühendisliği adı altında pek çok ders ve kon-
feranslar verdi. Zaman başta olmak üzere çe-
şitli gazete ve dergilerde köşe yazıları yazdı. 
Sakarya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi 
oldu. 

Prof.Dr. Hasan Hüseyin Tunçbilek 

* Öğretim üyesi.1951’de Afyonkarahisar’ın 
Sinanpaşa İlçesine bağlı Savran belde-
sinde doğdu.İlk tahsilini Savran’da yaptı. 
Ardından hafızlık eğitimini tamamlayarak 
Arapça dersleri aldı. 1972’de Konya İmam-
Hatip Okulu’ndan mezun oldu.1973’de Muğla 
Turgut Reis Lisesi’ni dışarıdan bitirdi.Diyanet 
İsleri Başkanlığı bünyesinde iki yıla yakın 
Kur’an Kursu öğretmenliği ve imam-hatiplik 
yaptı.1978’de Ürdün Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi’nden mezun oldu.Öğrenciliği sı-
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(2011),Tuhaf Bir Erkek (2013).

 Sevil Ulusoy  

*Tiyatro sanatçı.ı 1939’da Ankara’da 
doğdu.1947’de Ankara Devlet Tiyatrosu ço-
cuk bölümüne girdi. Sahneye ilk defa Küçük 
Tiyatro’da ‘Kara Boncuk’ adlı oyun ile çıktı. 
Ankara Radyosu’nda çocuk saatinde görev 
aldı. 1954’ee İstanbul Şehir Tiyatroları çocuk 
bölümüne girdi. Şehir Tiyatroları’nda ilk kez 
Oktay Rifat’ın ‘Atlar’ adlı oyunu ile sahneye 
çıktı. 2003 yılına kadar ellinin üstünde oyun-
da oynadı. Gönülden Gönüle Sesler, Namuslu, 
Aşık Oldum adlı sinema filmlerinde rol aldı. 
İstanbul’da öldü.

        

 Tacettin Hiçyılmaz 

*İşadamı.1927’de İzmir’de doğdu. Mithatpaşa 
Sanat Enstitüsü’nden mezun oldu. Bir süre 
öğretmenlik yaptıktan sonra ticarete atıldı. 
Türkiye’nin yabancı patentli ilk çamaşır maki-
nesini imal etti. Daha sonra adıyla özdeşleşen, 
“Gır Gır” adını verdiği mekanik halı süpürgesi-
nin seri üretimine başladı. Süpürgeyi milyon-
larca eve sokmayı başardı. “Gır Gır giren eve 
dırdır girmez” sloganıyla da ünlendi. Göztepe 
Spor Kulübü’nün  başkanlığını yaptı.İzmir’in 
Çeşme ilçesinde öldü.

          

 Mustafa Miyasoğlu 

*Yazar, şair. 1946’da Kayseri`de doğdu. İlk ve 
orta öğrenimini burada tamamladı. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi`nden mezun 
oldu. Çeşitli liselerde öğretmenlik, üniversite-
de okutmanlık yaptı. 1988-92 yılları arasında 
Pakistan`ın İslamabad şehrindeki yabancı 
diller enstitüsünde yardımcı profesör unva-
nıyla görev aldı. Şiir deneme, hikâye, tiyatro ve 
roman türlerinde  eserler verdi. Pek çok dergi 
ve gazetede kültür ve sanat yazıları yayınla-
dı. Türkiye Millî Kültür Vakfı, Türkiye Yazarlar 
Birliğinin ödüllerini kazandı.  Şiir ve yazıları 
Hisar, Türk Edebiyatı, Edebiyat, Mavera, Millî 
Gençlik, Yeni Sanat, Sedir dergilerinde ya-
yınladı. Suffe Yayınlarını kurdu,Suffe Kültür 
Yıllığı`nı  çıkardı. Milli Gazete ve Yeni Akit ga-

tı. Fransa’da Centre Europeen Universitaire 
de Nancy’de lisansüstü öğrenim gördü. 
1962’de asistan olarak girdiği Ankara SBF’de 
1973’te doçent, 1980’de profesör oldu.
Mülkiyeliler Birliği’nin genel başkanlığını yap-
tı. 2001’de YÖK üyeliğine seçildi.Tüm Öğretim 
Elemanları Derneği Genel Başkanlığı’nı  yü-
rüttü Ankara’da öldü.

Celalettin Tüfekçi

*Vali. 1925’de Van’dı doğdu. Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 
mezun oldu.. Pötürge,  Çamardı,Gönen, Fatih, 
Sarıkamış kaymakamlıkları, 1966’da Giresun, 
Çanakkale ve 1971’de Çorum Valilikleri yap-
tı. Emniyet Genel Müdürü oldu.Türk Polis 
Teşkilatını Güçlendirme Vakfının Kurucu 
Başkanlığı, Van Vakfı Başkanlığını yürüttü.           

             

Nurettin Ok 

*Eski  İmar ve İskan Bakanı. 1927’de 
Çankırı’da doğdu.İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Gazetecilik 
Enstitüsünü bitirdi. Serbest avukatlık, gaze-
tecilik ve Çankırı Belediye Başkanlığı görev-
lerinde bulundu. Çankırı Milletvekili olarak 
meclise girdi. TBMM Başkanlık Katip Üyeliği 
,TBMM Başkanı vekilliği yaptı.Bayındırlık, 
İmar ve İskan Bakanlığı görevini yürüttü. 
2013’de Ankara’da öldü.

            

Leyla Erbil 

*Yazar.1931’de İstanbul’da doğdu.İlk, orta 
ve liseyi buradaki okullarda okuduktan 
sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı bölümünden son sınıfıntayken ay-
rıldı.Yazarlığa hikayeyle başladı.Değişik  sa-
nat dergilerde yazı ve hikayeleri yayınlandı.
Türkiye Sanatçılar Birliği ile Türkiye Yazarlar 
Sendikası’nın kurucuları arasında yeraldı. 
İstanbul’da öldü.

Eserleri:Hikaye: Hallaç (1961),Gecede (1968), 
Eski Sevgili (1977).

Roman:Tuhaf Bir Kadın (1971), Karanlığın 
Günü (1985), Mektup Aşkları (1988), Cüce 
(2001), Üç Başlı Ejderha (2005),Kalan 
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‘Ahmetler’ Tarihi (2001), Bugün De Ölmedim 
Anne - Toplu Şiirler (2001), Ankara - 
İstanbul Karatreni (2001), Ne Balık Ne De 
Kuş (2002),Kaybolmuş Bir Köpek İlanı (2003), 
Şehirde Bir Yılkı Atı (2005), Buz Üstünde 
Yürür Gibi - Seçme Şiirler (2006), Sahibinden 
Satılık (2008).

          

 Selçuk Yula 

 *Milli futbolcu. 1959’da Ankara’da doğdu. Spora 
Şekerspor’da başladı. 1979’da Fenerbahçe’ye 
transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla 134 gol 
attı. Daha sonra F.Almanya Bundesliga ta-
kımlarından Blau Weiss Berlin takımına geçti. 
Bir sezon oynadı. Ardından Sarıyer’e transfer 
oldu. Galatasaray’da 1 sezon oynadıktan sonra 
futbola veda etti.14 kez oynadığı Millî Takım’da 
3 kez kaptanlık yaptı. Fotomaç gazetesi ile 
Fenerbahçe TV’de spor yorumculuğu yaptı. 
Kalp krizinden öldü. 

 Sedat Umran 

*Şair. 1925’te İstanbul’da doğdu. 
Haydarpaşa Lisesi ile İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli kuruluşlar-
da memur ve mütercim olarak çalıştı.1974’te 
İzmir Sümerbank Boru Fabrikası mütercimi 
iken emekliye ayrıldı.Yeni Devir, Tercüman 
ve Türkiye gazeteleri ile Hisar, Beş Sanat, 
Varlık, Türk Dili, Güney, Yeditepe, Soyut, 
Büyük Doğu, Diriliş, Türk Edebiyatı, Sözcükler, 
Sedir, Tan, Gösteri, Gergedan, Mavera, Aylık 
Dergi, Milli Kültür, Yaba/Öykü dergilerinde 
şiirleri  ve  yazıları yayımlandı. “Leke” isim-
li  eseriyle tanındı.1994’de “İnsan Gelişiminin 
Devridaimi” eseri ile Türkiye  Yazarlar Birliği 
Tercüme Ödülü’nü kazandı.İstanbul’da öldü.

 Şiir Kitapları: Meş’aleler (1949)’ Leke (1979), 
Gittin Taş Atarak Denizlerime(1990) Kara 
Işıldak (1993).

  Servet Somuncuoğlu (1964-2013) 

*Yazar, fotoğrafçı program yapımcısı. 1964’de 
Bursa’da doğdu. Öğretmen Lisesi ile Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili 

zetelerinde köşe yazarlığı yaptı.    İstanbul’da 
öldü.

Eserleri: Şiirleri: Rüya Çağrısı (1993), Devran 
(1978), Hicret Destanı (1981), Şiirler (Toplu 
şiirleri, 1983), Bir Gülü Andıkça (1997). 
Hikâyeleri: Geçmiş Zaman Aynası (1976). 
Romanları: Kaybolmuş Günler (1975), 
Dönemeç (1980), Güzel Ölüm (1982), Bir Aşk 
Serüveni (1995). 
Biyografileri: Necip Fazıl Kısakürek (1985), 
Asaf Halet Çelebi (1986), Ziya Osman Saba 
(1987), Haldun Taner (1988). 
Antoloji: Çağdaş İslâmî Şiirler Antolojisi 
(1988). 
Denemeleri: Edebiyat Geleneği (1975), Devlet 
ve Zihniyet (1980), Muhacir (1981), Roman 
Düşüncesi ve Türk Romanı (1998).

         

 İnal Batu 

*Eski Büyükelçi 1936’da İstanbul’da doğ-
du. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Diplomasi ve Dış İlişkiler bölü-
münden mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı’nda 
görev aldı. Lefkoşe, Prag, Birleşmiş Milletler, 
İslamabad ve Roma’da  Büyükelçilik yap-
tı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
oldu. Hatay Milletvekili olarak meclise girdi. 
Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu 
Üyeliği de yaptı.İstanbul’da öldü. 

              

 Ahmet Erhan 

 *Şair, yazar. 1958’de Ankara’da doğdu.  Gazi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.  Uzun 
yıllar Türkçe öğretmenliği yaptı. Adana 
Demirsporda futbol oynadı. Ayağından sakat-
lanması üzerine  futbolu bıraktı. Şiir  ile ilgi-
lendi.  Yazdığı eserler ile  çeşitli ödüller aldı.
Ankara’da öldü. 

Eserleri:Alacakaranlıktaki  lke (1981),Yaşamın 
Ufuk Çizgisi - Akdeniz Lirikleri (1982), 
Ateşi Çalmayı Deneyenler İçin (1984), 
Deniz, Unutma Adını! (1992) ,Öteki 
Şiirler 1976-1991 (1993), Sevda Şiirleri 
/ Zeytin Ağacı (1993),Çağdaş Yenilgiler 
Ansiklopedisi (1997), Köpek Yılları (1998), 
Ölüm Nedeni: Bilinmiyor (1998),Resimli 
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mezun oldu. Aynı  fakülteye  araştırma görevli-
si olarak atandı. 1977’de doktor, 1983’te doçent 
oldu. 1985’te Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’ne atandı. 1989’da profesör oldu. Bir 
süre İlahiyat Meslek Yüksekokulu müdürlüğü 
yaptı. Bir yıl Bağdat’ta, iki yıl Kahire’de bilim-
sel araştırmalar yaptı. Bir dönem Kazakistan  
Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde çalıştı. 2008’de 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden emekli oldu.     
İzmir’de öldü. 

Eserleri: Ayet ve Hadislerle İbadetlerimiz (Salih 
Akdemir ile-1984), Açıklamalı Büyük Dua 
Kitabı ( 1994), İslam Dini Esasları -Yeni Bir 
Bakış, Yeni Bir Yorum (1996), Alevîlik Bektaşîlik 
Tartışmaları (Avni İlhan ile-1997),  Hanefi 
Fıkhının Esasları, Muhammed Zahid b. el-
Hasan b. Ali Zahid el-Kevseri, 1371/1952; Ter
c: Abdülkadir Şener;  M. Cemal Sofuoğlu, (19
91) Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih 
Tercümesi Kılavuzu, Haz. Mücteba Uğur, M. 
Cemal Sofuoğlu(1978),  Misyoner- İngiliz 
Misyonerleri Nasıl Yetiştiriliyor, Ahmet 
Hamdi Paşa, (Osmanlıca’dan sadeleştir-
me-2006).

            

Prof.Dr. Ahmet Eyüce

* Ögretim üyesi. İzmir Lisesi ile Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık 
Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 
Eğe Üniversitesi’nde tamamladı. 1979’da dok-
tora derecesini aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Bölümü 
Başkan Yardımcılığı, İzmir İleri Teknoloji 
Enstitüsü’nde Mimarlık Fakültesi Dekan 
Yardımcılığı,Senato Üyeliği ,Bahçeşehir 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Dekanlığı yaptı.İstanbul’da öldü.

            

 Dr. Mustafa Güven Karahan  

 *Eski Sağlık Bakanı. 1943’de  Kastamonu’nun 
Çatalzeytin ilçesinde  doğdu.  İstanbul  
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. İhtisasını Hacettepe Üniversitesi  
Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Bandırma  Devlet 
Hastanesi’nde üroloji uzmanlığı  ve başhekim 
yardımcılığı  görevlerinde bulundu. Balıkesir 
Milletvekili olarak  meclise  girdi. TBMM 

ve Edebiyatı Bölümü ile İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bö-
lümlerinden mezun oldu.TRT’de uzun yıl-
lar prodüktörlük yaptı. “Anadolu’yu Vatan 
Kılanlar”, “Tarihimize Şan Verenler” ve 
“Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar” isimli se-
naryolar da yazdı.Prodüktörlüğün yanı sıra 
fotoğraf sanatçılığı da yaptı. “Karlı Dağlardaki 
Sır” isimli belgeseli hazırladı. Türk Edebiyatı” 
ve “Atlas” dergilerinde yazılar yazdı. Çeşitli 
ödüller aldı. Bursa’da öldü.

Eserleri: Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki 
Türkler,Adanmış Bir Ömür.

         

 Atilla  Bartınlıoğlu  

*Gazeteci. 1931’de İzmir’de doğdu.Mesleğe 
duvar gazetesi çıkararak başladı. Profesyonel 
olarak 1955’de Son Havadis gazetesinde ça-
lışmaya başladı. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldu. Aksam, Zafer, 
Demokrat İzmir, Adalet ve Son Posta gaze-
telerinde, Akis ve Yedigün dergilerinde ça-
lıştı.Ticaret Bakanlığı’nda müşavirlik yaptı. 
Gazetecilik yaptığı sıralarda sendikacılıkla 
yakından ilgilendi. Basın iş kolunda çalışan fi-
kir ve beden işçilerinin aynı çatı altında örgüt-
lenmeleri konusunda yoğun çabalar gösterdi. 
Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Başkanı 
oldu. Didim’de öldü. 

           

Hüseyin Kartal 

*Şair,yazar. 1953’de Malatya’da doğ-
du.Eğitimini burada tamamladı. 
İstanbul,Adıyaman ve İzmir’de yaşadı. Daha 
sonra Malatya’ya yerleşti. Ezcümle Dergisi’ni 
çıkardı. Romanlar yazdı. Malatya’da öldü.

Eserleri: Roman: Tunus Kıyamında Bir 
Şehit Ömer, Yetimlerin Sabahı, Ve Yollara 
Günah Diktiler, Sevdama Kurşun Sıktılar, 
Deli Gömleği, Beyoğlu Kabadayısı. Antoloji: 
Kardelen Şiir Antolojisi.Şiir: Güneşin İntihar 
Çiçekleri.

 Prof.Dr.Cemal Sofuoğlu 

*Öğretim üyesi. 1941’de doğdu. 1966’da 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 
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seyi de Karşıyaka Lisesi’nde okudu. Öğrencilik 
yıllarının başlarında ilk musiki derslerini ba-
bası merhum Hafız Bekir Sıtkı Yazar’dan aldı. 
Daha sonra Rakım Elkutlu, Mehmet Kasabalı, 
Yusuf Nalkesen ve Mehmet Kutlugün gibi   sa-
natçılardan  ders aldı. Musiki bilgi ve repertua-
rını arttırdı. 1951’de TRT İzmir Radyosu’na gir-
di. İzmir ve çevresinde konserler verdi.1979’da 
TRT’den emekli oldu.İzmir’de öldü.

 Rıza Çöllüoğlu 

*Din adamı.1928’de Kızılcahamam’ın Korkmaz 
köyünde doğdu. Dini eğitim aldı.  Hafız oldu. 
İstanbul Nurosmaniye, Beyazıt ve Fatih cami-
lerinde müezzinlik yaptı. Ankara’da imam ola-
rak çalıştı.1976’da vaiz olarak atandı. Muradiye 
Eğitim ve Kültür Vakfı’nı kurdu. Kur’an Kursu, 
okul ve yurt açılmasına vesile oldu. Ankara’da 
öldü. 
       

Prof.Dr. Yusuf İzzettin Barış 

*Öğretim üyesi. 1931’de İzmit’te doğdu.  
Kütahya Lisesi ile Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu. Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde 
uzman oldu. Deniz Kuvvetleri’nde pratisyen 
ve uzman hekim olarak  çalıştı. Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Göğüs 
Hastalıkları ünitesini kurdu.1971'de Doçent, 
1976’ da Profesör oldu. Hacettepe’de Anabilim 
Dalı Başkanlığı’nı yaptı.1982-1986 arasında 
Suudi Arabistan’daki King Faisal Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde çalıştı.Göğüs hastalıkları kli-
niğini kurdu. Türkiye’de ilk kez asbest ve bio-
mass gibi çevresel akciğer hastalıkları üzerinde 
araştırmalar yaptı. Sedat Simavi Vakfı Sağlık 
Ödülü, Tabipler Birliği Nusret Fişek Halk 
Sağlığı Ödülü’nü kazandı.

Eserleri:Kendi Rüzgârıyla, Bu Doktoru Rehin 
Alalım, Anadolu’nun Bitmeyen Akciğer ve 
Karınzarı Kanseri Çilesi, Çanakkale Savaşları, 
Osmanlı Sultanlarının Yaşamları ve Ölüm se-
bepleri, Karamürselli Aydın Demir Pehlivanın 
Yaşamı.

Deniz Teztel 

*Gazeteci. 1959’da İstanbul’da doğdu. İstanbul  

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon 
Başkanlığı yaptı. Bülent Ecevit Hükümeti’nde 
Sağlık Bakanı oldu. Tedavi gördüğü Bandırma 
Devlet Hastanesi’nde öldü.

Nuri Beşer

*Sendikacı. Eski Zonguldak Milletvekili. 
1919’da Erzincan’da doğdu. Sanat  Okulu’ndan 
mezun oldu. Askeri fabrikada çalıştı. İstanbul 
İşçi Sendikaları Birliği başkan vekilliği, Türk-
İş Genel Sekreterliği ve Genel  Başkanlığı 
yaptı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra 
Demokrat Parti’li olduğu gerekçesi ile ola-
ğan genel kurulda genel başkanlıktan dü-
şürüldü. 1961’de yapılan seçimlerde  Adalet 
Partisi’nden  Zonguldak Milletvekili  olarak 
meclise girdi. 1962’de Anadolu Kulübü’nde 
ordu aleyhinde  konuşma yaptığı iddiası ile 
TBMM’de dokunulmazlığı kaldırılarak tutuk-
landı. Yargılanma sonucunda 1 yıl 4 ay hapse 
mahkum oldu. Ardından  da 4 ay Tatvan’a sür-
güne gönderildi. İstanbul’da öldü. 

Doğu Erkan  

*Tiyatro oyuncusu. 1942’de İstanbul’da 
doğdu.1958’de mesleğe İstanbul Tiyatrosu’nda 
“Bulunmaz Pansiyon” adlı oyun ile başladı.. 
Azak Tiyatrosu, Münir Özkul Tiyatrosu, Gülriz 
Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer 
Karaca Tiyatrosu, Hepgüler Tiyatrosu, 
Yıldırım Önal Tiyatrosu’nda çalıştı. Sinema 
filmlerinde ve televizyon dizilerinde de rol 
aldı. İstanbul’da öldü.

Hüseyin Erbaş 

*Karadenizli kemençe sanatçısı. 1961’de 
Rize’de doğdu.Profesyonel müzik hayatına 
1986’da İstanbul’da başladı. İsmail Türüt ile  
12 yıl aynı sahneyi paylaştı. Kemençesiyle 
uzun yıllar sayısız eserlere imza attı. 25’i aşkın 
albüm çıkarttı.   

         

 İsmet Yazar 

 *Türk sanat müziği sanatçısı.1929’da İzmir 
Karşıyaka’da doğdu. İlkokulu Türk Birliği’nde, 
Ortaokulu Karşıyaka Orta okulunda (şube), li-
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American Field Service (AFS) bursuyla gittiği 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, Libertyville 
High School’da tamamladı. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdik-
ten sonra,İzmir Ege Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’ne asistan olarak atandı.Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nin kurulması üzerine, bu üniver-
sitenin Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Mi-
marlık Bölümü’ne geçti. Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Mimarlık Fakültesi’nde, profesör  olarak 
çalıştı.

Eserleri: Mimarlığın Özü ve Sözü, Mimarlı-
ğı Tanımlamak, Mimarlık-Edebiyat İlişkileri 
Üzerine Bir Deneme, İnsan-Mekân İlişkileri 
ve Kafka, Bir Başka Mimarlık, Aynalı Binalar, 
Nöbetçi Mimarlar, Cumhuriyet Döneminde 
Yabancı Mimarlar Sorunu, Ve Mimarlık.

Hüseyin Rahmi Yananlı 

*Hukukçu, yazar.1930’da Kilis’te doğ-
du. Kilis Ortaokulu, Adana Erkek Lisesi ve 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitir-
di. Öğretmenlik, avukatlık ve gazetecilik yaptı. 
1950-1962 arasında Necip Fazıl  Kısakürek’in  
Büyük Doğu dergisi ile Günlük Gazetesi’nde 
çeşitli görevler yaptı. Babıali’de Sabah, Yeni 
İstiklal, Yeni  İstanbul, Bizim Anadolu ve  
Güneş gazetelerinde yazıları yayınlandı. 
İstanbul’da öldü.

     

Abdülmecit Avşar 

*Gazeteci. 1969’da Kayseri’de doğdu.  Erciyes 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümünden mezun oldu. 1990’da ga-
zetecilik mesleğine Zaman gazetesinde başladı. 
Gazetenin Kayseri bürosunda uzun yıllar gö-
rev yaptı. Daha sonra Kayseri Güneş, Kayseri 
Haber, Kayseri Gün Haber ve  son olarak Ülker 
gazetesinde görev yaptı. Sahibi olduğu “Satır 
Arası” adlı haftalık gazeteyi çıkarttı. Kayseri 
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi idi.

        

Tuncer Kurtiz 

*Sinema ve tiyatro sanatçı. 1936’da Kocaeli’nde 
doğdu. Babası Selanik doğumlu bir Türk bü-
rokratı, annesi ise Boşnak idi. Üniversitede 

İktisadi Ticari İlimler Yüksek Okulu’nu bitir-
di. Mesleğe 1980’de Türk Haberler Ajansı’nda 
muhabir olarak başladı. Daha sonra 
Cumhuriyet gazetesine geçti.12 Eylül 1980 as-
keri darbesi döneminde Devrimci Sol ana da-
vası, Barış davası gibi kamuoyunun ilgisindeki 
davaları yakından takip etti. “Dev-Sol örgütü 
üyeleri arasında bağlantı görevi yaptığı” iddi-
asıyla da tutuklandı ve 6 ay hapis yattı.Nokta 
Dergisi’nde görev yaptı.İstanbul’da öldü.

     

Mithat Ağaoğlu 

*Hayırsever işadamı. 1930’da Trabzon’un 
Of ilçesinde doğdu. Ağaoğlu Şirketler Grubu 
Başkanı Ali Ağaoğlu’nun babası. 1946‘da 
İstanbul’a  göç etti. İstanbul’da başlayan iş ha-
yatında kısa sürede başarıya ulaştı. Başta inşa-
at ve inşaat malzemeleri ticareti olmak üzere 
sanayi ve ticaret alanlarında elli yıl geçirdi. 
On yedi yıldır sosyal içerikli konular ve eğitim 
hizmetlerine ağırlık verdi.İstanbul ve muhtelif 
illerde  çok sayıda Anadolu liseleri ve anaokul-
larını bağışladı. İstanbul’da öldü.

     

Dr. Fatma Müjgan Cunbur 

*Türk edebiyatı araştırmacısı. 1926’da 
İstanbul’da doğdu. Ankara Kız Lisesi ile 
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 
1952’de doktorasını tamamladı. Önce fakül-
tesinin kütüphanesinde, ardından da Milli 
Kütüphane’de çalıştı. 1959’da“Batıya Kaçırılan 
Kitaplarımız” isimli makalesi ile Türkiye’den 
Avrupa’ya götürülen yazma kitapların kaçırılış 
hikâyelerini anlattı. 

*2013’de Ankara’da öldü. Cebeci Asri 
Mezarlık’ta toprağa verildi.

Eserleri: Türk Kadın Yazarlar Bibliyografyası 
(1955), Yunus Emre’de Namaz (1956), Ali 
Kuşçu Bibliyografyası (1974), Türk Kadınının 
Şiiri (1970), Karacaoğlan-Hayatı ve Şiirleri 
(1972).

Prof.Dr. Gürhan Tümer

 *Öğretim üyesi. 1944’te İzmir’de doğdu.  Orta 
öğrenimini Saint Joseph Fransız Koleji’nde ve 
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lümlerini okudu. Akabinde Northwerst 
Üniversitesinden Bachelor ve Nebraska 
Üniversitesinden Master dereceleri aldı. 
Doktorasını ABD ve Ankara Üniversitesi Ortak 
programı ile Siyaset Bilimi üzerine yaptı. 
Nebraska Üniversitesi, Bellevue Üniversitesi 
ve ODTÜ ‘da öğretim görevlisi olarak  çalıştı. 
Uzun yıllar ABD’de kaldı. Dünya üzerinde bir 
çok ülkede konuk öğretim görevlisi sıfatında 
profesör unvanı ile vazife aldı. Ortadoğu’dan, 
Malezya, Filipinler, Japonya, Hawai, ABD, 
Kanada, İskandinavya, Afrika Ülkeleri, Arap 
Coğrafyası, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, 
Filistin ve Libya’ya; Pakistan’da, Hindistan’da, 
Bangladeş’te, Sri Lanka’da, eğitimler verdi. 
Kendisini Evliya Çelebi ve İbn-I Batuta sonrası 
en çok gezen ilim insanı olmaya adadı. Ankara 
Üniversitesi’nde dışarıdan eğitim programları-
na katıldı.

      Eserleri: Teknoloji Transferi, Devletler Umumi 
Hukuku, Amerikan Dış Yardımı,  Türkiye’ye 
Amerikan Yardımı (1947-1963),  Türk-
Amerikan Münasebetleri 50. Yılında Beyin 
Göçü,  İslam’da Aile Yapısı, Peygamberler 
Tarihi,  İslam Hukuku, Türkiye’de Turizm 
Endüstrimiz Nasıl Geliştirilmeli?, İngilizce 
Kur’an-ı Kerim Meali, İslam’da İlah Mefhumu 
ve Esma-ül Hüsna,İslam’da Miras Hukuku, 
İslam’da Ceza Hukuku,  Muhammed 
(S.A.S.)’ın Hayatı  Beyin Göçünü Nasıl Tersine 
Çevirmeliyiz?,  İslam Hukuku’nda Evlenme ve 
Boşanma.

   

Münire Coşkun

*Gazeteci. 1956’da Pilevlje’de doğdu.
Günaydın,Hürriyet gazeteleri ile TGRT’de ça-
lıştı. Savaş muhabirliği yaptı. Sırplar tarafın-
dan esir edildi. İstanbul’da öldü.

   Eseri: Bosna’da Savaş-Yüreğimde Kan Gülleri 
(2007).

   

Abdülcelil Candan

*Yazar.1959’da Mardin’in Midyat kazasında 
doğdu. İlkokulu Batman’da, Liseyi Mardin 
İmam-Hatip Lisesinde bitirdi. Aynı zamanda 
yörenin hocalarından Arapça-belâgat dersle-

eğitimini yarıda bıraktı. Dormen Tiyatrosunda 
1959’da oyunculuğa başladı. Sinema filmlerin-
de rol aldı. Sürü filmi ile tanındı. Çeşitli ödül-
ler aldı. İstanbul’da öldü.

 Turgut Özakman   

 *Yazar.  1930’da Ankara’da doğdu. Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden me-
zun oldu. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi 
Enstitüsü’ne devam etti. Devlet Tiyatrosu’nda  
görev aldı. TRT Merkez Program Daire 
Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet 
Tiyatrolarında Genel Müdür Başyardımcılığı 
ve Genel Müdürlük yaptı. 1988-1994 yıl-
ları arasında Radyo-Televizyon Yüksek 
Kurulu’nda üyelik ve başkan yardımcılığı gö-
revlerinde bulundu. Çeşitli üniversitelerinde 
Dramatik Yazarlık dersleri verdi.Ankara’da 
öldü.

Eserleri: Korkma İnsancık Korkma, 
Romantika,19 Mayıs 1919 Atatürk Yeniden 
Samsun’da, (2002), Şu Çılgın Türkler, 
(2005). Diriliş-Çanakkale-1915 (2008), 
Cumhuriyet Türk Mucizesi-2 cilt ( 2009-
2010), Çılgın Türkler – Kıbrıs (2012), Rıza 
Nur Dosyası (1995), Atatürk, Kurtuluş Savaşı 
ve Cumhuriyet Kronolojisi ( 1995), Vahidettin, 
Mustafa Kemal ve Milli Mücadele (1997).

      

Mehmet Nuri Kodamanoğlu 

*Eski Bakan. 1923’de Niğde Ulukışla’da doğ-
du. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ve 
Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun 
oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ankara Yüksek 
Öğretmen Okulu’nda öğretmenlik yaptı.   
Milli Eğitim Bakanlığı’nda müfettişlik, Talim 
Terbiye Kurulu Üyeliği, Müsteşarlık görevle-
rinde bulundu. Niğde ve Yozgat Milletvekili 
olarak meclise girdi. 1972’de Enerji ve Tabii 
Kaynakları Bakanı oldu.

 Prof. Nurettin Uzunoğlu  

*Öğretim üyesi. 1939’da  Kütahya’da doğ-
du.  Ortaokul ve Lise eğitimini Kütahya’da, 
Uşak ve Manisa’da tamamladı. SBF 
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bö-
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Fakültesi’ni bitirdi. Erzurum Cumhuriyet 
Savcı Yardımcısı ve serbest avukat olarak ça-
lıştı. Erzurum Milletvekili olarak üç dönem 
meclise girdi. 1990 yılında Mesut Yılmaz kabi-
nesinde Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 
Ankara’da öldü.
     

Nurcihan Kesim 

 *Türkiye’nin ilk kadın gazetecilerden.1931’de 
Sinop’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi 
İngiliz Filolojisi ve Gazetecilik Enstitüsünü 
bitirdi.1952’de Doğan Kardeş ve Hayat mec-
mualarında çeviriler yaparak gazeteciliğe baş-
ladı. Uzun yıllar Amerika’da çeşitli yayınev-
lerinde görev yaptı.Mehmetçik Gazetesi, Ele 
Elektronik ve Literatur Dergisi’nin Yazı İşleri 
Müdürlüğü görevinde bulundu.Telif Hakkı 
Ajansı”nı kurucusu ve Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti üyesi oldu.

 Prof. Dr. Hakkı Önel

*Öğretim üyesi.1948’de Turgutlu’da doğ-
du. İlköğretimini aynı ilçede, ortaöğretimini 
Manisa Lisesi ve Edirne’de yaptı. İstanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 
Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.1971’de  
aynı yerde  asistan olarak akademik  hayatı-
na başladı. 1975’de doktor, 1979’da doçent, 
l988’de profesör oldu. Öğretim üyeliği sürecin-
de başta İ.D.M.M.A. ve buna bağlı Akademiler 
ile Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul’un 
diğer üniversitelerinin Mimarlık, İnşaat 
Mühendisliği ve Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde 
lisans ve lisansüstü düzeyinde tasarım ve ya-
pıya ilişkin dersler verdi. 1981’de YTÜ Fen 
Bilimleri Enstitüsü kapsamında “Lisansüstü 
Mimarlık Yapı Dalı” programının kuruculuk 
görevinde bulundu. Yapı Üretimi Bilim Dalı 
Başkanı oldu.

Ahmed Fuad Necm 

*Mısırlı halk şairi.1929’da Mısır’ın  eş-Şarkiye  
şehrinde doğdu. Babasının vefatı üzerine 1936-
1945 yılları arasında 10 yıl yetimhanede kal-
dı.Hizmetçi ve posta çalışanı olarak hayatını 
sürdürdü. 1970’de görme engelli ses sanatçısı 
Şeyh İmam tarafından şiirlerinin şarkı olarak 

ri aldı. 1983’te Selçuk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Değişik ilçelerde 
vaizlik ve müftülük yaptıktan sonra 1993’de 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Meslek  
Yüksek Okulu’nda Tefsir Anabilim Dalında 
öğretim  görevlisi oldu.

Eserleri: İslâm Tarihinde Mezhep Çatışmaları 
ve Taklit Kur’ân Tefsirinde Sapma ve 
Nedenleri, Kur’ân Okurken Zihne Takılan 
Âyetler, Kur’ân’da Hak-Batıl Mücadelesi, 
Kur’ân’ı Nasıl Anlamalı?, Müslüman ve 
Mezhep, Ömür Boyu Dâvet Ulemanın Gücü, 
Dinde Aşırılık ve İtidal

Nevzat Köseoğlu

*Eski Erzurum Milletvekili, yazar. 1940’da 
Erzurum İspir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi ile İktisat Fakültesi 
Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. 
Ankara’da “Babıalide Sabah” adlı gazetede ça-
lıştı.  Serbest avukatlık yaptı. “Söğüt Dergisi”ni 
çıkardı. “Ötüken Yayınevi”nin kurucuları 
arasında yer aldı. Erzurum Milletvekili ola-
rak meclise girdi. 12 Eylül 1980 darbesinde 
tutuklandı. Bir buçuk yıl hapis yattı. Serbest 
kaldıktan sonra fiili siyaseti bıraktı. “Büyük 
Türk Klasikleri” ile “Türkiye Dışındaki Türk 
Edebiyatları” serisini yayınladı.Ankara’da 
öldü.

Eserleri:Kitap Şuuru, Konuşmalar,Türk 
Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti, 1-2-
3-4 ,Milli Kültür ve Kimlik, Türk Kimliği 
ve Türk Dünyası, Eski Türk’lerde İslam’da 
ve Osmanlı’da Devlet, Osmanlı ve Türk 
Milliyetçiliği, Said Nursi, Galip Erdem, 
Peyami Safa, Dündar Taşer, Küreselleşme 
ve Milli Hayat,Milliyetçilikte Yeni Arayışlar/
Yahya Kemal, Şehit Enver Paşa, Tarihe 
Konuşmalar, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu 
ve Ziya Gökalp, Türk Milliyetçiliği ve 
Osmanlı,Türk Dünyasında Yeni Bir Medeniyet 
Tasarımı, Hukuka Bağlılık Açısından Eski 
Türk’lerde-İslâm’da ve Osmanlı’da Devlet 
      

Sabahattin Aras

* Eski Devlet Bakanı.1933’de Erzurum 
Hınıs’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
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ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve İş Sağlığı ala-
nında 1988’de profesör oldu. Türkiye’de “İş 
Sağlığı ve Güvenliği” kürsüsünü kuran hoca 
olarak tanındı. İstanbul Üniversitesi, Yeditepe 
Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve son 
olarak Üsküdar Üniversitesi’nde öğretim üyeli-
ği, bilim dalı ve ana bilim dalı başkanlığı görev-
lerini yürüttü. İş sağlığı ve güvenliği alanında 
görev yapan pek çok uzman ve akademisyenin 
de yetişmesine katkı sağladı. Bu alanda bilim-
sel çalışmalar yürüttü. İstanbul’da öldü.

Necmi Tanyolaç 

*Gazeteci. 1928’de İskeçe’de doğdu.1950’de 
mesleğe  başladı. Türkiye Spor Yazarları 
Derneği (TSYD)nin kurucuları arasında ye-
raldı. 1970-1972 ve1981-1984 yılları arasın-
da genel başkanlık yaptı. Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti başkan vekilliği görevinde de bulun-
du. TSYD ve basın kuruluşlarının açtığı yarış-
malarda ödüller kazandı. Zaman, Son Posta, 
Tercüman, Spor, Milliyet, Güneş, Sabah, Yeni 
Asır, Fotospor, Meydan gazetelerinde yazar 
ve yönetici olarak çalıştı. Tercüman Gazetesi 
Spor Sorumlu Müdürü, Güneş Gazetesi Spor 
Yönetmeni ve başkan vekili görevlerinde bu-
lundu. İstanbul’da öldü. 

Eseri: Arka Pencere. 

   

Mehmet Gölhan

*Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı.1929’da 
Adapazarı’nda doğdu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun 
oldu.YSE,TPAO Genel Müdürlüğü, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı, Büyük 
Türkiye Partisi ve Doğru Yol Partisi Kurucu 
Üyeliği yaptı.Sakarya, Ankara ve Konya 
Milletvekilli olarak meclise girdi. Sanayi ve 
Teknoloji, Milli Savunma ve Devlet Bakanlığı 
yaptı.

 

Prof.Dr. Şamil Işık 

*Öğretim üyesi. 1967’de Ankara’da doğ-
du. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde tamamladı. 

okunmasının ardından, iki sanatçı değişim ar-
zusu duyan genç nesillere ilham oldu. Mısır’ın 
2. Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır ve 3. 
Cumhurbaşkanı Enver Sedat dönemlerinde de 
muhalif siyasi görüşleri nedeniyle hapse atıl-
dı.Hüsnü Mübarek rejimine karşı yapılan 25 
Ocak devriminin önemli isimlerinden aktivist 
Nevvara Necm’in babası.

       

Prof.Dr. Şeref Ünal  

*Hukukçu.1940’da Kırşehir’in  Kaman ilçe-
sinde doğdu.  Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi ile İsviçre Bern Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede 
doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi  
Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk 
dalında doçent oldu. Profesörlüğe yükseldi. 
Adalet Bakanlığı ve Hükümet adına Birleşmiş 
Milletler ve  Avrupa Konseyi’ne katıldı. 
Avusturya Cumhurbaşkanı tarafından “Büyük 
Altın Şeref Madalyası” ile taltif edildi.

Eseri: Ermeni Sorunu.

  

 Perihan Balcı 

*Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği 
Onursal Başkanı. 1926’da İstanbul’da doğdu. 
Çocukluğu Aksaray’da, konakların bulunduğu 
bir mahallede geçti. 6 yaşındayken babasını 
kaybetti. Annesi ve abisiyle birlikte hayatına 
devam etti.26 yaşında tarihi Türk evlerini fo-
toğraflamaya başladı.Ortaokula gittiği dönem-
de İsmail Ağa Camii’nin yıkıldığına tanıklık 
etti. Fotoğraf ve fotoğraf üzerine yazılan bilgi-
lerden oluşan sergisini 1967’de Beyoğlu Şehir 
Galerisi’nde açtı. Sergi, daha sonra Mimar 
Sinan Üniversitesi’nde sergilendi.Uzun yıllar 
yurtdışında, Türk kültürüne ait mimari yapıla-
rı fotoğraflar üzerinden tanıttı.1976’da öncülü-
ğünde  Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği 
(TÜRKEV)’i kuruldu. Onursal Başkanı oldu.
İstanbul’da öldü.

Hakkında   Deniz Banoğlu tarafından  Yok 
Olan Bir Mirasın Tanığı  kitabı hazırlandı. 

Prof.Dr. Hilmi Sabuncu 

 *Öğretim üyesi. 1948’de Isparta’nın Uluborlu 
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Odası İstanbul Şubesi Başkanlığı ve  Mimarlar 
Odası Genel Başkanlığı yaptı. MSÜ ,Mimarlık 
Fakültesi-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 
ders verdi.  Cumhuriyet gazetesinde yazarlık 
yaptı.

 Bener Hakkı Hakeri  

*Gazeteci, şar. 1936’da Kıbrıs Limasol’da 
doğdu.Lefkoşe Erkek Lisesi ile İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden me-
zun oldu. Kıbrıs Bekirpaşa Lisesi’nde felsefe 
öğretmenliği yaptı. Gazete ve dergilerde şi-
irleri, hikayeleri ve röportajları yayımlan-
dı. Kaynak ve H  gibi dergileri çıkardı.  Söz ga-
zetesinde yazarlık yaptı. Kıbrıs ve Kıbrıs Türk 
tarihi ile ilgili araştırmaları ile tanındı.  Kıbrıs 
gazetesinde köşe yazıları yazdı.

Eserleri: Lefkoşa’nın Fethi, (1956),Şiirlerle 
Nasrettin Hoca, (1956), Aşkların Aşkı, (1962), 
Limasol Türk Savunması, (1964), Limasol’da 
İkinci Plevne Savunması, (1965), İnsan 
Niçin Okur?, (1979), Kıbrıs’ta Halk Ağzından 
Derlenmiş Sözcükler Sözlüğü, (1982), Kıbrıs’ta 
Tarihi Eserler (1983), Kıbrıs Tarihi, (1985), 
Başlangıcından 1878’e dek Kıbrıs Tarihi, 
(1993), Kıbrıs Türk Ansiklopedisi, (1992), 
Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü, (2003). 

Fazıl Aysu  

 *Mimar.1912’de İstanbul’da doğdu. İstanbul 
Erkek Lisesi ile Güzel Sanatlar Akademisi’nin 
Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Ankara 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi binasının pro-
jesinde görev aldı.İnönü Stadyumu,Spor ve 
Sergi Sarayı,Ali Sami Yen Stadyumu, Beykoz 
Spor Kulübü, Taksim Tenis Kulübü ve kortla-
rı, Sümerbank Sergi Binası gibi önemli tarihi 
projelere imza attı. Özel Cağaloğlu Mimarlık 
ve Mühendislik Yüksek Okulu’yla Akademi’ye 
bağlı Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek 
Okulu’nda bölüm başkanlığı, yapı ve mimari 
tasarım hocalığı yaptı.

 Dr.Atilla Karaosmanoğlu

  *Eski Başbakan Yardımcısı. 1931’de Manisa’da 
doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden me-

2001-2002 yılları arasında Eğitim Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm 
Başkan Yardımcılığı, 2001-2004 yılları ara-
sında Çarşamba Meslek Yüksekokulu Müdür 
Yardımcılığı ve 2007-2008 yılları arasında 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 
görevlerinde bulundu.

Ali İhsan Gelberi 

*Ekonomist. 1960’da Gaziantep’te doğdu.
ODTÜ İşletmecilik Bölümünden mezun oldu.  
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına uzman 
yardımcısı olarak  atandı. 1990 yılında ABD 
St. John Fisher College, Rochester, NY üni-
versitesinden MBA derecesi aldı. 2002 yılına 
kadar Hazine Müsteşarlığında çeşitli görev-
lerde bulundu.Hazine Müsteşarlığını temsilen 
Tokyo, Japonya büyükelçiliğinde ekonomi 
müşaviri,İş Bankası Denetim Kurulu üyesi 
olarak görev yaptı.  Halkbankası murahhas 
aza ve Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğin-
de bulundu. Merkez Bankası Başkan danışma-
nı oldu. 2004 yılından bugüne kadar Garanti 
Bankası Ekonomik Araştırmalar Müdürü ola-
rak çalışıyordu.  İstanbul’da öldü.

Tomris Oğuzalp  

*Tiyatro ve seslendirme sanatçısı. 1932’de 
Trabzon’da doğdu. Çamlıca Kız Lisesi ile  
Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölü-
münden mezun oldu. 1953’de Sarı Zeybek ile 
sinema hayatına atıldı. Ankara Devlet 
Tiyatrosu’nda uzun süre  oyuncu ve yöneti-
ci olarak çalıştı. Daha sonra Ankara Sanat 
Tiyatrosu’nda görev  aldı. Genellikle karakter 
oyuncusu oldu.İstanbul’da öldü.

Oktay Ekinci  

*Mimar, gazeteci.1952’de Balıkesir’de doğ-
du. Aslen Karslı. İstanbul Pertevniyal Lisesi 
ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Yüksek Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 
Muğla Belediyesi’nde İmar Müdürü olarak 
göreve  aldı.Serbest mimarlık yaptı. Mimarlar 
Odası’nın çeşitli kademelerinde yönetici-
lik görevleri üstlendi.İki dönem Mimarlar 
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rinde çalıştı. TGRT,Kanal D, Kanal 6, Flaş TV, 
Show TV, Kanal 1’de  programlar hazırladı.
Senaryo yazarlığı yaptı. İstanbul’da öldü.

Yalçın Özmen 

*Gazeteci. 1947’de Adana’da doğdu. Mesleğe 
1977’de Günaydın gazetesinde gece polis mu-
habiri olarak başladı. Akşam, Güneş ve Sabah 
gazetelerinde çalıştı. Fotoğraf dalında çeşitli 
ödülleri aldı. İstanbul’da öldü.

Bilbay Eminoğlu 

*Gazeteci. KKTC. Lefke’ de doğdu. Bozkurt ga-
zetesinde mesleğe başladı. BRT’de televizyon 
haber amiri olarak çalıştı. Kıbrıs gazetesinde 
köşe yazıları yazdı.  Kıbrıs Türk Gazeteciler 
Birliği kurucuları arasında yer aldı.Basın 
Hizmet Ödülü kazandı. Kıbrıs’ta öldü.

Hayat İlhan 

*Gazeteci. 1929’da Siirt’te doğ-
du. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu’ndan 
mezun oldu. Mesleğe Siirt Ekspres gazetesini 
kurarak başladı. Tercüman, Tasvir, Milliyet, 
Son Havadis gazetelerinde çalıştı.Ortadoğu 
gazetesi Ankara Temsilcisi oldu. İçişleri 
Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
yaptı. Bu görevde iken emekli oldu. Ankara’da  
öldü. 

Yrd. Doç.Dr. Eriman Topbaş  

*Öğretim üyesi.1955’de Kadirli’de doğdu. 
Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Öğretmenliği 
Bölümünden  mezun oldu. Yüksek lisansı-
nı ve doktorasını Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların-
da Fransızca öğretmenliği yaptı.Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi müdürü 
oldu.Daha sonra Gazi Üniversitesi Ticaret ve 
Turizm Eğitim Fakültesi Büro Yönetimi Eğitim 
Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 
Anabilim dalı başkanlığı yaptı. Trafik kazasın-
da hayatını kaybetti.

zun oldu. İstanbul Üniversitesi  İktisat 
Fakültesi’nde doktorasını tamamladı. 
Harvard ve New York Üniversitesi’nde ge-
çici öğretim üyeliği ,DPT  İktisat Planlama 
Daire Başkanlığı, OECD Kıdemli Bilim ve 
Teknoloji Planlama Müşavirliği yaptı.  Dünya 
Bankası’nda çalıştı.12 Mart 1971 sonrası ku-
rulan Nihat Erim Hükümetinde Başbakan 
Yardımcısı olarak görev aldı. Daha sonra 
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı olarak ça-
lıştı.

İlyas Vanlıoğlu 

*Emekli İstanbul  Merkez Vaizi. 1933 ‘de 
Trabzon’un   Of ilçesi Tavşanlı  köyünde doğ-
du. .  İlk Kur’an dersini 1938’de babası İsmail 
Efendi’den aldı. Daha sonra Hafız Mahmut 
Ustaosmanoğlu  Hocaefendi’den iki sene    
okudu. 1945’de Mehmet Rüştü Aşıkkutlu 
Hocaefendi’den talim tecvid ve tashih-i  hu-
ruf  dersleri  ile feraiz (miras taksimi) ilmini 
alarak   icazet aldı.1944 ‘de Fatih medrese-
leri  dersiamlarından Dursun  Fevzi  Güven  
Hocaefendi’den sarf,  nahiv,  tefsir,  ha-
dis,  fıkıh, usul-u fıkıh, usul-u tefsir usul-u 
hadis ve mantık  dersleri okudu. Of’un 
Kuruç köyünde  fahri imam olarak  görev  
yaptı.Çanakkale-Geyikli nahiyesine resmi 
imam hatiplik olarak atandı. İstanbul,  Bey
oğlu,  Hasköy  Fetih  Camii’ne  İmam  Hati
p oldu.  Ayrıca fahri Kur’an öğreticiliği  yap-
tı.  Görevi  sırasında. İstanbul Fatih İmam 
Hatip Lisesini ve Marmara  Üniversitesi 
Yüksek İslam Enstitüsü’nü  bitirdi.
Diyanet  İşleri Başkanlığı’nca  açılan  Vaizlik, 
Müftülük ve Murakıplık sınavını kazana-
rak  İstanbul Bayrampaşa Cezaevi’ne  vaiz 
olarak   tayin oldu. Uzun yıllar mahkumla-
ra  siyer, ahlak ve din dersleri verdi. İstanbul 
merkez vaizliğinden 1995’te  emekli oldu.

Savaş Ay 

*Gazeteci, televizyoncu. 1954’de İstanbul’da 
doğdu.Marmara Üniversitesi İktisadi ve 
Ticari Bilimler Akademisi’nde öğrenim gördü. 
Mesleğe 1974’te Dünya gazetesinde başladı. 
Tercüman, Vatan, Milliyet ve Sabah gazetele-
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Öğretmen bir annenin ve subay bir babanın 
üç çocuğundan ortancası.Kilisli sanatçı İsmail 
Dümbüllü tarafından keşfedildi.Öğrenimini 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde tamamladı. 
İlkokulu Siirt, Ezine ve İntepe’de okudu.Bu 
dönemde tiyatroya müsamerelerle başladı. 
Sarıyer, Çanakkale ve Manisa’da ortaokulu ta-
mamladı.Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi7de 
öğrenim gördü.Sayısız film ve dizilerde rol aldı.
Kendi tiyatro topluluğu ile çok sayıda oyun ser-
giledi.Meddah tarzının çağdaş uygulanmasının 
en başarılı simlerinden oldu. İstanbul’da öldü.

Aytunç Altındal 

*Gazeteci, yazar 1945’te İstanbul’da doğdu.
Pendik  Lisesi’nden  mezun oldu. Dinler, fel-
sefe, gizli örgütler ve sair konularda birçok 
makale ve kitap yazdı.  1973’de Partizan adlı 
şiir kitabı nedeniyle 7.5 yıl hapse mahkum 
oldu ve yurtdışına kaçtı. 1975’de İsviçre’de 
“Marksist Yaklaşımla Türkiye’de Kadın” 
adlı kitabını çıkardı. 1977’de İstanbul’da 
“Havass”  ,1984’de de Süreç yayınlarını kur-
du. 1982’ye kadar Süreç dergisini yönetti. 
Daha sonra 1989’da Zürih’te Modus Vivendi 
Yayınevi ve Sanat Galerisini yönetti.  Rusya’da 
Kültür Danışmanlığı yaptı. 1992’de İngiltere 
Edinburg’da ki “International Academy For 
European and Christian Studies” kuruluşun-
da Project Academic Board (Akademik Proje 
İdari Heyeti) üyeliğine seçildi. New York’ta 
Birleşmiş Milletler bağlantılı “Global Forum 
Of Spiritual And Parliamentary Leaders 
Or Human Survival” (İnsan Yaşamından 
Sorumlu Ruhani ve Siyasi Liderler Global 
Forumu)’nda Uluslararası Danışman üyesi 
oldu.  İstanbul’da öldü. 

Eserleri: Türkiye’de ve Dünyada Casuslar, 
Gül Ve Haç Kardeşliği,Tanrı Neden Fikir 
Değiştirdi?, Üç İsa, Devlet ve Kimlik,Türkiye 
ve Ortodokslar,Bilinmeyen Hitler, Türk 
İmparatorluğu’nun Yıkılışına Dair Kehanetler 
Kitabı, Laiklik, Niçin Eşit İşe Eşit Ücret 
Değil?,Siyasal Kültür ve Yöntem,Türkiye 
ve Kadın, Dünün Belgeleri Yarının Tarihi, 
Vatikan ve Tapınak Şövelyeleri,Yoksul Tanrı 
Tyanalı Apollonius, Vatikan Ve Papa’nın Gizli 
Türkiye Senaryosu.

Prof.Dr. Cem Dilçin 

*Türkolog.1 942’de Çankırı’da doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı.  
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.1975’de 
“Ruhî Divanı-Kasideler” adlı tezi ile Yüksek 
Lisans yaptı. 1984‘te doktor oldu.1971’de 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne Türkçe-
Kompozisyon okutmanı olarak atandı. Aynı 
Fakülte’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü’ne asistan 
oldu.1987’de Eski Türk Edebiyatı Anabilim 
Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. Aynı 
Anabilim Dalı’nda 1996’da doçent, 2002’de de 
profesör oldu. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.Türk Dil 
Kurumu’nda bilim görevlisi ve uzman olarak 
“Derleme Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler, 
Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler, 
Tarama Sözlüğü, özellikle de Türkiye 
Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü” gibi çalışmalar-
da görevler aldı. 

Doğan Koloğlu 

*Eski futbolcu, spor yazarı. 1927’de 
Sürmene’de doğdu.İlk, orta ve lise öğre-
timini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. 
Galatasaray’a futbolcu, yönetici ve teknik 
adam olarak da hizmet etti.Hürriyet gaze-
tesi spor servisi müdürlüğü yaptı.  Vatan, 
Milliyet, Sabah, Akşam gazetelerinde çalıştı. 
Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin kurucula-
rı arasında yer aldı. Genel Başkanlığını yaptı. 
İstanbul’da öldü.

Ali Rıza Uzuner  

*Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. 
1926’da Trabzon Çaykara’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesi’ni bitirdi. 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü 8. Şube 
Müdürlüğü, Orman Mühendisleri Odası Genel 
Sekreterliği yaptı.Trabzon Milletvekili ola-
rak meclise girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı oldu.

Nejat Uygur  

*Tiyatro sanatçısı. 1927’de Kilis’te doğdu. 
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Yeditepe Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü 
oldu.İstanbul’da öldü.

Prof.Dr. Muhammed Aruçi 

*Öğretim üyesi. 1956 ‘da Makedonya’da 
Gostivar şehrinde doğdu.İlk eğitimi-
ni Makedonya’nın önemli âlimlerinden 
babası Kemal Efendi’den aldı. lise eğiti-
mini Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey 
Medresesi’nde, üniversite eğitimini ise Mısır’ın 
el-Ezher Üniversitesi’nde tamamladı. Bir 
süre Yugoslavya’da çeşitli vazifelerde bulun-
du. Doktora için İstanbul’a geldi. İSAM’da 
uzun yıllar görev alan Muhammed Aruçi, 
İslam Ansiklopedisi’nin Balkan maddelerini 
hazırladı.Marmara Üniversitesi, Saraybosna 
Üniversitesi, Priştine Üniversitesi, Sofya 
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ça-
lıştı. 2011’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’nda profesör 
olarak göreve başladı.

Arnavutça, Makedonca, Sırpça, Boşnakça, 
Bulgarca, Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerini 
ana dili gibi konuşup yazdı.Balkanlarda ilmin 
yayılmasına ve manevi bilincin oluşmasına 
yönelik önemli ilmi ve sosyal çalışmalar yaptı.
Balkanlarda birçok Kur’an kursunun, okul ve 
caminin yapılmasına ön ayak oldu. Arnavut ve 
Boşnak çocukların okuması için önemli pro-
jeleri hayata geçirdi. Sırbistan’da Müslüman 
kimliğin canlı tutulmasına yönelik ciddi hiz-
metlerde bulundu.Bir çok  kaynak eserin 
Arnavutça, Boşnakça dillerine tercüme edil-
mesine, bastırılıp dağıtılmasına öncülük etti. 
İstanbul’da öldü.

Agah Güçlü  

*Gazeteci. 1929’da Malatya’da doğdu. 
Gazeteciliğe  1948’de Tasvir-i Efkâr gazetesin-
de muhabir olarak başladı. Tasvir, Son Posta, 
Tercüman , Sabah, Ekspres, Yeni İstanbul, 
Milli Gazete’de görev yaptı.İstanbul’da öldü.

Eserleri: Osmanlıcadan Sadeleştirme: 
Ahmediye, Muhammediye,  

Mehmet Kadri Bolcan 

*Gazeteci.  1948’de İstanbul’da  doğdu. İstanbul  

Ertuğrul Kurdoğlu

 *İşadamı. 1932’de Artvin’de doğdu. İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden 
mezun oldu.  Karayolları Samsun Bölgesi’nde 
Köprü Şefliği,  Aras T.A.Ş.’de Şantiye Şefliği, 
Elazığ-Bingöl Demiryolu, Karayolu, Delice-
Sungurlu-Çorum karayolu inşaatında Şantiye 
Şefliği görevlerinde bulundu.1969’da Seri 
İnşaat ile  Gülüşkür Palu yolu, Ovacık yolu, Urfa 
şehir içi geçişi, Afşin- Elbistan yolu, Elbistan 
Termik Santralı alt yapı ve İdare binala-
rı, Kırıkkale Rafinerisi, Alt yapı, Demiryolu 
inşaatı, Bina İnşaatları,Zonguldak-Ereğli, 
İsmetpaşa-Kurşunlu, Köyceğiz-Dalaman, Eski 
Foça-Yeni Foça Karayolları İnşaatı gibi pek 
çok projeye imza attı.Daha sonra  Palet, Seri, 
Enerji-Su firmaları birleşimiyle ortaya çıkan 
Ata İnşaat  ile Atatürk Barajı inşaatı projesi-
ni de üstlendi.  Ata Holding, finans, teknolo-
ji, gıda, lojistik, gayrimenkul geliştirme, yapı 
malzemeleri üretimi, moda, turizm ve dış ti-
caret alanlarında faaliyet gösterdi. İstanbul’da 
öldü.

Prof.Dr. Ahmet Serpil

* Öğretim üyesi 1944’te Balıkesir’in Edremit 
ilçesinde  doğdu. Robert Kolej ile İstanbul 
Üniversitesi  İktisadi ve Ticari Bilimler 
Akademisi, İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 
Aynı üniversitede Doktor ve Doçent unvan-
larını aldı.1988’de Marmara Üniversitesi’nde 
profesör oldu.İstanbul  Üniversitesi İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi, 
Enstitü Müdürü, Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekan Vekili, Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu ve 
Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan 
Yardımcısı,  Marmara Üniversitesi İşletme  
Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Başkanı, Marmara Üniversitesi Örgütsel 
Yönetimi Yüksek Lisans + Doktora Programı 
Yöneticisi (Türkiye’de ilk), Marmara 
Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Yüksek 
Lisans + Doktora Programı Yöneticisi 
(Türkiye’de ilk), Marmara Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı, 1996’da 



TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI / 375

sırasında Pakistan’la işbirliği yaptığı iddiasıyla 
tutuklandı. Önce ömür boyu hapse, daha sonra 
idama mahkum  oldu. 2013’de idam edildi.

Güzide Gürpınar Taranoğlu 

*Şair. 1922’de İstanbul’da doğdu. Esas adı 
Fatma Güzide’dir. İlkokulu Ilgın’da  Orta öğ-
retimini ise İstanbul’da  okudu. Emlâk ve 
Eytam Bankası’nda çalıştı. Ankara’da yayın-
lanan Yeni Tanin gazetesinin sanat sayfasını 
hazırladı. Yeni Zafer gazetesinde köşe yazıları 
yazdı. 1976’da Gülpınar Yayınevini kurdu ve 
Gülpınar edebiyat dergisini çıkardı.İlk şiir-
leri Çaba dergisinde yayınlandı.  Birçok şiiri 
bestelendi.”Tadı yok sensiz geçen ne baha-
rın ne yazın” güftesi  ile tanındı. Ankara’da 
öldü. 

Eserleri:  Şiir: Merhaba Dostum (1967), Mutlu 
Acı (1968), Tozpembe (1969), İnsanlar Mutlu 
Yaşasın (1972), Ve Mutluluklar Çiçek Açar 
(1975), Sözde Özler-Özde Sözler (1976), Huzur 
Çağı (1981), Umutlar Canda Çiçek (1984), 
Aşk Yıllara Yenilmez (1989), Can Parçamız 
Çocuklar (1993), Antolojisi: Aldanışlar Geçidi 
(1978).

Dr.Ayhan Sökmen

*Türk Müziği sanatçısı 1929’da İstanbul’da 
doğdu.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. Öğrencilik yıllarında  Türk Sanat 
müziği ile ilgilendi. Göz hastalıkları uzmanı 
oldu. Ayrıca  İstanbul Belediye Konservatuarı, 
Türk Musikisi Nazariyatı bölümünde eği-
tim aldı. İzmir Musiki Cemiyeti kurucuları 
arasında yer aldı. İzmir’de  “Sökmen Müzik 
Merkezi”ni kurdu. Ege Üniversitesi Türk 
Musikisi Konservatuarı’nın kuruluşuna ön-
cülük etti. Birçok  sanatçı yetiştirdi. İzmir’de 
öldü.

Ahmet Kahraman 

 

*Eski Adalet Bakanı 1955’de İzmir Menemen’de  
doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun 
oldu. Adalet Bakanlığı’nda tetkik hakimi, daire 
başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak gö-
rev yaptı. Ankara Hâkimi oldu. 2008’de müste-

Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nden  me-
zun oldu.Mesleğe 1970’te Kasımpaşa gazete-
sinde başladı. Ortadoğu gazetesi ve TRT’de 
Spor Müdür Yayınları yardımcısı olarak görev 
yaptı.İstanbul’da öldü.

Teoman Koman

*Em.Orgeneral .Eski Jandarma Genel 
Komutanı.1936’da doğdu. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde çeşitli kademelerde görev yap-
tı.Orgeneral olarak 3.Ordu Komutanlığı ve 
jandarma Genel Komutanlığı yaptı. 1997’de 
bu görevden emekli oldu.1988’de Milli 
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığın atandı. 
2012’de 28 Şubat soruşturmasında tutuklan-
dı. İstanbul’da  öldü.

Abdülkadir Molla 

*Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi Genel 
Sekreter Yardımcısı.1922’de Bangladeş’in baş-
kent Dakka’nın Bibaria bölgesinde doğdu. 
Tefsir, hadis, fıkıh dersleri gördü, Dakka 
Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında 
yüksek lisans yaptı. Doğu Pakistan Kültür 
Birliğinin Sekreter Yardımcısı oldu.  Dakka 
Üniversitesi, Fazlul Haque Müslüman 
Hall Öğrenciler Birliği teşkilatı ve  Dakka 
Üniversitesi Merkez Öğrenci Birliği 
Teşkilatının Genel Sekreteri seçildi.1957 de 
Doğu Pakistan Cemaat-i İslami’nin Genel 
Sekreteri oldu. 1964’te Genelkurmay Başkanı 
Eyüb Han tarafından hapse atıldı. 1967’de 
Şeyh Mucibur Rahman’nın da üyesi olduğu 
Pakistan Demokratik İttifak (PDM) oluşu-
munda önemli bir rol oynadı. PDM’in Doğu 
Pakistan (şimdiki Bangladeş) kanadının 
İcra Komitesi Genel Sekreteri oldu. Doğu 
Pakistan Cemaat-i İslami’nin Emiri (Genel 
Başkan) oldu.Pakistan’dan ayrı devlet oluşu-
muna destek vermedi. Dünya çapında birçok 
uluslararası İslamî konferansa katıldı. 2000 
yılına kadar Cemaati İslamî’nin liderliğini 
sürdürdü. 2000 yılında  aktif siyaseti bıraktı. 
“Hayatımda Gördüklerim”  adıyla hatıraları-
nı yazdı. Siyaset, din ve tarih ile ilgili konular 
hakkında birçok dile çevrilmiş 70’ten fazla 
eseri vardır. 2010’da Bangladeş’in kurtuluşu 
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öğrenim gördü. Mesleğe  Vakit gazetesin-
de başladı.İstanbul Ekspres’in Yazı İşleri 
Müdürlüğü’nü, Yeni Sabah ve Akşam gaze-
telerinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. 
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nde 
(şimdiki İletişim Fakültesi) öğretim görevli-
si olarak çalıştı. 1959’da Türkiye’nin ilk  telif 
hakkı ajansı olan ONK Ajans’ı kurdu.  Mag 
Media’yı 1973’de hayata geçirdi. Milliyet gaze-
tesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim 
ve Onur Kurullarında görev yaptı.  Galatasaray 
Spor Kulübü Sicil Kurulu Başkanlığı görevini 
üstlendi. İstanbul’da öldü.

Adnan Şenses  

*Ses sanatçısı.  1935’te Bursa’da dünyaya gel-
di. ilkokula Ankara İsmet İnönü İlkokulu’nda 
başladı. İstanbul Karagümrük’te devam etti. 
Sanat hayatına 1956’da başladı. 16 yıl Ankara 
Radyosu’nda çalıştı.Ardından ünlü gazinolarda 
sahneye çıktı. Bir dönem Yeşilçam filmlerinde 
rol aldı. İstanbul’da öldü.  

şar yardımcılığı, ardından da  müsteşar oldu. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 114 üncü 
maddesi gereğince  12 Mart 2011’de yapılan 
genel seçim öncesi Adalet Bakanı olarak atan-
dı. Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesi 
oldu. Ankara’da öldü.

Zafer Önen  

*Sinema ve dizi  oyuncusu. 1929’da Çorum’da 
doğdu. Devlet Opera ve Balesi Şan Bölümünde 
eğitim gördü. Mesleğe Ses Tiyatrosu’nda 
Ekrem Reşit Rey’in “Hava Cıva” opere-
ti ile başladı.. Muammer Karaca Tiyatrosu 
, İstanbul Tiyatrosu, Reşit Rıza  Tiyatrosu, 
Mücap Ofluoğlu Tiyatrosu,  Küçük Sahne , 
Dormen Tiyatrosu.,Tevhit Bilge Tiyatrosu’nda 
çalıştı. Devlet Opera ve Balesi’nde, çeşitli sine-
ma ve dizi filmlerde rol aldı, seslendirme yap-
tı.İstanbul’da öldü. 

Osman Necmi Karaca 

*Gazeteci. 1923’te Ayvalık’ta doğdu. 
Galatasaray Lisesi ile Lozan Üniversitesi’nde 


